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 םיפתתשמל תוארוה
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 הדוהי רוא ,׳א המוק ,4 והינתנ ןתנוי 'חר
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  הדוהי רואב

 םידעומ תלבט
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 ןורחא דעומ
 תולאש תשגהל
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 ןורחא דעומ
 תועצה תשגהל

  :תבותכב

 13:00 ׳ה 28.01.2021

 תחיתפ דעומ
 תופטעמה תבית
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 יללכ .1

 עורזכ תשמשמה ,)ןימזמה וא/ו הרבחה - ןלהל( מ״עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה .1.1
 לבקל תנמ לע םינלבקל הנופ ,)״הייריעה״ :ןלהל( הדוהי רוא תייריע לש הכוראה
  .זרכמה אשונב תועצה םהמ

 שוכרל ןתינ ,)ב"ויכו זרכמה הזוח ,םיטרפמ ,תוינכת תוברל( זרכמה יכמסמ תא .1.2
  ₪ 0005, לש ךסל הרומתב ,תוליגרה הדובעה תועשב הרבחה תוריכזמ ידרשמב
 תועשב הרבחה ידרשמב תולע אלל זרכמה יכמסמב ןייעל ןתינ .ורזחוי אלש
 דרשמ תויחנהל םאתהב ועצבתי םיכמסמה תלבקו םולשתה עוציב***  .תוליעפה
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 ןריש הרבחה תריכזמ םע רשק רוציל שי הרקמ לכב .לארשי תלשממו תואירבה
 *** 3388451-730 ׳לטב ןמציו

 םיעיצמ סנכ .2
 ךרעיי סנכה .12:00 העשב ,31.12.2020 ךיראתב ,'ה םויב ךרעיי םיעיצמ סנכ .2.1

 ספוט יולימ תועצמאב םיעיצמה סנכל םשריהל םיפתתשמה לע .ZOOM תנכותב
 www.oryehuda.muni.il :ותבותכש הדוהי רוא תייריע רתאב יוצמה ינורטקלא
 רושיק םימשרנל חלשיי המשרהה עוציב רחאל .םיעיצמה סנכ דעומ םרט 

 .ינורטקלאה ראודה תועצמאב השיגפל
 

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

 ותעצהו זרכמל העצה שיגהל רישכ היהי אל םיעיצמה סנכב ףתתשי אלש עיצמ
 .ןוידל אבות אלו ףסה לע לספת

 תודובעה רואית .3
 חותיפ ,ק"תת תויתשת ,זוקינ לבומ עוציב רקיעב ןניה זרכמה אושנ תודובעה .3.1

 .תובחרו םישיבכ תלילס ,רודיג ,ץוח טוהיר ,היקשהו ןוניג ,תוכרדמ ףוציר ,יפונ
    

 שיבכל תינופצ ,הדוהי רואב ןולא לאגי בוחרב אצמנ זרכמה אושנ  תודובעה רתא .3.2
  .ללוכ םיצולחה בוחרל 461

 
 שיבכמ רשפאתת תודובעה רתאל השיגה יכ ,זרכמב םיפתתשמה תעידיל אבומ .3.3

 .לארשי יביתנו ע"תנ תורבח תוירחאב יוצמש ,461 ךרד ישאר
 

 הדובע ימי 7 ךותב תודובעה עוציבב ליחתהל ךורע תויהל שרדיי הכוזה עיצמה .3.4
 10 ךותב תודובעה תא םייסל וילע היהיו ,תודובע תלחתה וצ תלבק דעוממ
 .תודובעה תלחתהל וצה תלבק דעוממ םיירדנלק םישדוח
 

   .תודובעה עוציב רתאב םילעופ תניל רתות אל יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל  .3.5
 

 ,תודובעה ןמזב תונגראתהו רודיג תינכת הייריעה תסדנהמ רושיאל שיגהל שי ,ןכ ומכ .3.6
  .תודובעה עוציב תליחת םרט
 

 ביצהל שרדנ תודובעה עוציב םשל יכ הייריעה ט"בק טילחיו הדימב יכ רהבוי .3.7
 הרימש תבצהב ביוחי הכוזה עיצמה ,איהש הביס לכמ ,תודובעה םחתמב רמוש
 .ובצויש םידבועל ןתנייש רושיא י"פעו ט"בקה תויחנהל םאתהב ונובשח לע
 

 הכוזה עיצמה ידי-לע וקפוסי תודובעה עוציבל םישורדה םירזיבאהו דויצה לכ .3.8
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשת לכל יאכז היהי אל זרכמב הכוזה עיצמהו זרכמב
 

 וב תומייק רשא רוזאב אצמנ תודובעה הנעצובת וב תודובעה רתא יכ ,רהבומ .3.9
 לעו ב"ויכו קזב ,םילבכ ,ןופלט ,למשח ,זוקינ ,בויב ,םימ :ןוגכ תומייק תויתשת
 תעינמל עגונה לכב ,ראשה ןיב ,הרתי הדפקה דיפקהל היהי זרכמב הכוזה עיצמה
 לע הרימשל ,םייתרובעתו םייתוחיטב םיטביהל ,םיבשותל םידרטמו תוערפה
 יפ-לע לכה ,תומייקה תויתשתה לע הרימשלו לגר יכלוה רבעמל ,תוחיטבה יללכ
 יכ ריהצמ זרכמב ףתתשמה עיצמה .ידעלבה ותעד לוקיש יפ-לעו ןימזמה תושירד
 .ותעצה תשגהל רבוע וילוקיש לולכמב םתוא חקל יכו ול םיעודי ולא םירבד
 

 ונובשח-לע םישרדנה םימואיתה לכ תא עצבל שרדיי זרכמב הכוזה עיצמה .3.10
 רבעמל ,תיתשת רמוח תואשונ תויאשמ תרבעהל עגונב ,ראשה ןיב ,ותוירחאבו
 תנמזה ,יטנבלר םיאתמ טוליש תבצה ,למשח ,בויב ,םימ קותינל ,םיינכמ םילכ
 .תודובעה רתא רודיג ,יתרטשמ חוקיפו הרזע
 

 תורדג ,ותוירחאבו ונובשח-לע ,תודובעה רתאב םיקהל שרדיי הכוזה עיצמה .3.11
 תשיג ענמיש רחא הרהזאו תוחיטב יעצמא לכ ןכו םימוסחמ ,תוציחמ ,ןוחטב



 

4 

 

 תודובעה םויס םע םקוריפל גואדל ןכו תודובעה רתאל םישרומ יתלב םימרוג
  .חקפמה תויחנהל םאתהב ,ותומדקל בצמה תרזחהו
 

 םירושיאהו תונוישירה תגשהל שורדה לכב לפטל בייחתמ הכוזה עיצמה .3.12
 תויוברעהו תואצוהה לכ תא תויושרל םלשלו תודובעה עוציבל םישורדה
 .ףסונ םולשת ןלבקל םלושי אל ךכ ןיגב .םתלבק ךרוצל תושורדה
 

 עוציב תלחתה ינפל ,תויטנבלרה תויושרהמ לבקל יארחא הכוזה עיצמה .3.13
 לש סלפמלו םוקימל רשקב שורדה עדימה לכ תאו רבעמ ירושיא ,תודובעה
 ,לועית ,בויב ,קלד ,ןופלט ,למשח ,םימ( םייעקרק תת תיתשת יווקו םינקתמ
 חכונ היהיש תכמסומה תושרה םעטמ חקפמ תנמזהל גואדלו )ב"ויכו םילבכ
 .ותייצח וא יעקרק תת ןקתמל ךומסב תודובעה עוציב ןמז לכ ךלהמב םוקמב
 

 ,יעקרק תת ןקתמל ךומסב הדובע לכ הכוזה עיצמה ידי-לע עצובת אל יכ ,רהבומ .3.14
 ןובשח לע היהי ל"נה חקפמה רובע םולשתה רשאכ ,ל"נכ חקפמ תוחכונ אלל
 .דבלב הכוזה עיצמה
 

 עיצמל םיקי אל תויושרה יגיצנ תוארוה עוציבמ האצותכ תודובעה עוציבב בוכיע .3.15
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל ןימזמה דגנכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ הכוזה

 

 וילעו טקיורפה חטש לכב ודי לע ועצובי בויבהו םימה תודובע יכ עיצמל עודי .3.16
 ."המקש ימ" דיגאתל ןתוא רוסמל היהי
 

 רתאב בצמה תא בישהל יארחא הכוזה עיצמה היהי תודובעה עוציב םויס דעומב .3.17
 לכ ןוקית תוברל ,תודובעה עוציב תלחתה םרטב היהש יפכ ,ותומדקל תודובעה
 עוציבמ אצוי לעופכ ותביבסלו תודובעה רתאל ומרגייש םימגפהו םיקזנה
 רתאב אצמנה רחא שוכר לכלו בוחרה ינקתמל ,היחמצל ,ראשה ןיבו ,תודובעה
 .ותביבסבו תודובעה
 

 - ינכטה טרפמבו ,זרכמה יכמסמב ןיוצמכ ,תודובעה ףקיה יכ ,תאזב רהבומ .3.18
 ףקיהמ לידגהל וא/ו תיחפהל תיאשר היהת הרבחה יכו ןדמוא רדגב וניה
 הווהמה םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב טרופמכ זרכמה אושנ תודובעה
 וא תודיחיה יריחמב הלעמ יפלכ יוניש אלל - הז זרכממ דרפנ יתלב קלח
  .תודובעה
 

 ליעל תוטרופמה תוארוההו תוביסנה לכ יכ ,ריהצמ זרכמב ףתתשמה עיצמה .3.19
 .זרכמל ותעצה תשגהל רבוע וילוקיש לולכמב תאז חקל יכו ול תועודי ןלהלו

 
 ינוציח ןומימ תלבק - תודובעה עוציבל הלתמ יאנת .3.20

 אושנ תודובעה עוציב יכ ,זרכמב םיפתתשמה לכ תעידיל תאזב רהבומ .3.20.1
 תושרמ תיביצקת האשרהו ינוציח ןומימ תלבקב הנתומ זרכמה
 ןומימה תלבק רדעהב יכו )ינוציחה ןומימה - ןלהל( לארשי יעקרקמ
 וב הרקמ לכבו תודובעה ועצבתי אל - וקלח וא/ו רומאכ ינוציחה
 עצבל וא םכסהה תא לטבל הרבחה תיאשר היהת - יקלח ןומימ לבקתי
   .תודובעהמ קלח קר

 דגנכ ןהשלכ תועיבת וא תושירד וא תונעט לכ הנייהת אל הכוזה עיצמל .3.20.2
  .איהש הביס לכמ וקלח וא/ו ינוציחה ןומימה לבקתי אלש לככ הרבחה

 תודובעהמ קלח עצבל הרבחה הטילחהו יקלח ןומימ לבקתי וב הרקמב .3.20.3
 ושרדיש תודובעה פ"ע היהי עוציבה ,תויטנבלרה תודובעה ותחפוי -
 לעופב ועצוביש תודובעה פ"ע םלושת ,הכוזה ןלבקל הרומתהו לעופב
   .תודובעה םוצמצ רבדב הרבחה תטלחה פ"ע לכה - המאתהב
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 זרכמב תופתתשהל ףס יאנת .4

 םיאנתה לכב דומעל )םירבדה רשקהל םאתהב( ומצע עיצמה לע וא/ו העצהה לע
 ןפואב םיחיכומה םירושיאהו םיכמסמה לכ תא העצהל ףרצל שי ןכו ןלהל םיטרופמה
 :ולא םיאנתב הדימעה תא רורב

 גוויסבו )חותיפ( 200 ףנעב םינלבקה םשר סקנפב ןידכ םושרה ןלבק וניה עיצמה .4.1
 .ףקותב ןלבק ןוישיר קתעה ףרצל עיצמה לע .תוחפל 5 ג יפסכ

-מ לחה ,הנשמ ןלבקכ וא ישאר ןלבקכ םייסו עציב עיצמה - םדוק יללכ ןויסינ .4.2
 תודובע גוסמ תומוד תודובע עוציב וללכש תוחפל םיטקיורפ )3( השולש ,2016.1.1

 תוימוקמ תויושר רובע םיילנויצנבנוק וא םיימורט זוקינ ילבומ תוברל חותיפ
 וא/ו תויתלשממ תורבח וא/ו םייתלשממ םידרשמ וא/ו תוינוריע תורבח וא/ו
 תודוסי קוחב םתרדגהכ םירחא םיירוביצ םיפוג וא/ו תויתלשממ תויושר
 .1985-ה"משת ,ביצקתה

 יפסכה ופקיהש  ,ליעלש גוסהמ דחא טקיורפ תוחפל גיצהל עיצמה לע יכ שגדוי
 .מ"עמ ללוכ אל ₪ 000,00045, תוחפל לש ךס לע דמע םותח יפוס ןובשח יפ לע

 םיכמסמה תא עיצמה ףרצי ,ליעלד ףסה יאנתב עיצמה לש ותדימע תחכוהל 
  :)1 א חפסנ ואר( םיאבה

 .םותחו אלמ אוהשכ 1 ספוט -
 טקיורפ לכל ,ומעטמ פ"הנמ וא ןימזמה ידי לע םותח ,יפוס ןובשח לש םוליצ -

 .1 ספוט חפסנב רכזנה
 
 םיטקיורפב )ירוביצה ףוגה דבוע( ןימזמה םעטמ בתכב תוצלמה יכ רהבוי

 ןניא םהו תוכיאה דוקינ תרגסמב ןובשחב וחקליי ,2 ספוט יבג לע ,ליעל םירכזנה
 .ףסה יאנתב הדימע תניחבל תושרדנ

 ללוכ אל( ₪ ןוילימ 80 תוחפל לש עצוממ יתנש יפסכ רוזחמ לעב וניה עיצמה .4.3
 עוציבל תיפסכ תלוכי לעב אוהו 2019-ו 2018 ,2017 ,2016 םינשל סחיב )מ"עמ
 .זרכמה אושנ תודובעה

 ףרוצמה חסונב ח"ור רושיא העצהל עיצמה ףרצי הז ףיעסב רומאה תחכוהל
 .זרכמה יכמסמל 4 א חפסנכ

 

 :םיאבה םידיקפתה ילעב תא )יאמצע םיתוריש ןתונ / דבועכ( קיסעמ עיצמה .4.4

 ;תוחפל םינש 10 לש ןויסינ לעב ךמסומ הדובע להנמ
 ;  תוחפל םינש 5 לש ןויסינ לעב עוציב סדנהמ
 

 םתמכסה ,םתרשכה ,םנויסינ ,םתקסעה תודוא תואתכמסא ףרצל עיצמה לע
 .׳וכו

 וללכנש תודחוימ / תופסונ תושירדב ,זרכמב תועצהה תשגה דעומב ,דמוע עיצמה .4.5
   .וללכנש לככ ,)1'א( םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב

 .ודי לע זרכמה יכמסמ תשיכר לע הדיעמה הלבק ותעצהל ףריצ עיצמה .4.6

  .םייקתהש הבוח םיעיצמ סנכב ףתתשה עיצמה םעטמ גיצנ .4.7

 יכמסמב שרדנכ חוטיב תרבח תוברע / תיאקנב תוברע ותעצהל ףריצ עיצמה .4.8
 .זרכמה
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 הרבחב דבוע וא הרבחב הלהנה רבח וא הייריעה תאילמ רבחל הקיז רדענ עיצמה .4.9
  .זרכמה יכמסמל ףרוצמה חסונב הרהצה ףרצי עיצמה -

  - םיפסונ םיכמסמ ףוריצ  .5

 ותמיתחב םימותח םשיגהל וילעש זרכמה יכמסמל ףסונב( ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 :םיאבה םיכמסמה תא ,)ףרצל שרדנש םירחא םיכמסמלו

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

  .ריחמ + תוכיא לש םירטמרפ פ"ע ונחביי תועצהה - םיעיצמה בל תמושת .5.2

 חפסנב םיללכנה םיכמסמה תא םג ףרצלו זרכמל 3'א-ו  2'א םיחפסנב ןייעל שי
 .תועצהה תניחב ךרוצל ,הז

 והשלכ ךמסמל ח"ור / ד"וע רושיא שרדנ .עיצמה י"ע םימותח זרכמה יכמסמ לכ .5.3
  .שרדנכ ךמסמה רשואי -

 .םידחוימה םיאנתה טרפמב שרדנכ - םושר ןלבק תדועת קתעה .5.4

  .םידחוימה םיאנתה טרפמב שרדנכ - עיצמה ןויסינ רבדב תוצלמה .5.5

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

 תונובשח יסקנפ להנמ אוהש דיעמה ןובשח האורמ וא ,המושה דיקפמ רושיא .5.7
 .ףסומ ךרע סמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ לע להנל וילעש תומישרהו

 האור וא סמ ץעוי וא המוש דיקפ תאמ ,קוחכ םיסקנפ לוהינ לע ףקת רושיא .5.8
 .ןובשח

 .השרומ קסוע עיצמה תויה רבדב הפקת הדועת .5.9

 ו"לשת ,)תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפ לע ףקת רושיא .5.10
– 1976. 

 .ךכמ רוטפ וא/ו רוקמב סמ יוכינ לע רושיא .5.11

 :דיגאת וניה עיצמהו הדימב .5.12

 תורבחה םשר ח"וד תיצמת ןכו הרבחה לש תודגאתה תדועת .5.12.1
 העצהה תשגה דעומ ינפל שדוחמ רחואי אלש ךיראתל ןכדועמ
 .זרכמב

 .עיצמה לש המיתחה ישרומ רבדב ח"ור וא ד"וע רושיא .5.12.2

 :תופתוש וניה עיצמהו הדימב .5.13

 .ד"וע וא/ו תויופתושה םשר לצא תופתושה םושיר תדועת .5.13.1

 .תופתושה םשב המיתחה תויוכז רבדב ח"ור וא ד"וע רושיא .5.13.2

 י"ע םימותח םהשכ ,זרכמה יכמסמ תרגסמב םיללכנה םיחפסנה לכ לש קתעה .5.14
 .ןידכ םיתמואמו םירשואמ ,ןלבקה
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 ידי לע םימותח םהשכ ,ומסרופש לככ ,הרהבה תובושתו םיעיצמה סנכ לוקוטורפ .5.15
 .עיצמה

 זרכמב ףתתשמה עיצמה לש ותעצה םע דחי ,ל"נה םיכמסמה לכ תא שיגהל שי .5.16
  .זרכמה יכמסמ לכ םעו

 יאנתב םלוכ תדימע בייחת תחא תיטפשמ תוישיאמ רתוי ידי לע שגותש העצה .5.17
 .ליעלד ףסה

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

 םירבסהו תואמגוד ,םיכמסמ .6

 םיכמסמה לכב ןייעל ,זרכמל ותעצה תשגה םרטב יאשר זרכמב ףתתשמה עיצמה .6.1
 םירבסה לבקלו ץוחנ טרפ לכ קודבלו תוארל ,זרכמהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמה
 .שארמ םואיתו העדוה רחאל ,הרבחה תוריכזמ ידרשמב ,זרכמל רשקב

 תידרשמ ןיבה הדעוה תאצוהב הינב תודובעל יללכה טרפמה יכ ,רהבומ .6.2
 דרפנ יתלב קלח הווהמ ךא ףרוצמ וניא - הנורחאהו תינכדעה ותרודהמב
 .זרכמה יכמסממ

 יטרפ לכ תא קדבו האר אוה יכ ריהצמ ,זרכמה יכמסמ לע ומתחב ,עיצמה .6.3
 תללוכ ותעצהו )ואל םא ןיבו ופרוצ ולא םא ןיב( ול םיחפסנה לכ תוברל ,זרכמה
 .זרכמב םיטרופמה םיטרפה לכ תאו םיריחמה לכ תא

 העצהה תשגה .7

 תוברעה ףוריצבו זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב ,ותעצה תא שיגהל עיצמה לע .7.1
  .)ב"ויכו םירושיא ,תוצלמה( ומעטמ םיפסונ םיכמסמו העצהל תיאקנבה

 יכמסמ לכב םישרדנה םיטרפהו תודיחיה יריחמ לכ תא וידב אלמל עיצמה לע .7.2
 םותחל ןכו ,ל"נה םיכמסמהמ ףד לכ לע תובית ישארב םותחל וילע .זרכמה
 .ותבותכ תאו ומש תא רורב בתכב ןייצלו זרכמה יכמסמ לכב ךכל דעוימה םוקמב

 דומע לכ ילושב עיצמה ידי-לע הרוגסו האלמ איהשכ הז זרכמל עיצמה תעצה תא .7.3
 שי - זרכמב שרדנכ םיפסונ םיכמסמו זרכמה יכמסמ לכ תא תללוכו ךמסמו
 םיזרכמה תביתל הסינכהלו ,דחא ירוקמ קתועב ,"תועצהה תפטעמ"ב שיגהל
 אל ,דבלב תינדי הריסמב ,הדוהי רוא ,15 יניס בוחר ,םיריעצל "זזק" זכרמב
 .תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ רחואי

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

 .ולש רחא יוהיז ןמיס לכ וא עיצמה לש ומש תא העצהה תפטעמ לע ןייצל ןיא .7.5
 רתויב תובוטה תועצהה תעיבקו תועצהה תניחב יבלש .8

 :ןלהל טרופמכ ,םיבלש רפסמ פ"ע ונחביי תועצהה
   זרכמה לש ףסה יאנתב תועצהה תדימע תניחב - 'א בלש .8.1

 רומאב ןיא .ןוידל אבות אלו לספת - זרכמה לש ףסה תושירדב הדמע אלש העצה
 .םיכמסמ תמלשהל םיעיצמל תונפל םיזרכמה תדעוו הרבחה תוכמסמ עורגל ידכ

 ומלשויש םיכמסמה - םיכמסמ תמלשהל הינפ ךרעתש לככ יכ תאזב רהבומ
 הדעוולו זרכמה לש ףסה יאנתב תועצהה תדימע תניחב ךרוצל ןובשחב ואבוי

 ךרוצל ןובשחב ואבוי ולא םיכמסמ םא טילחהל תעד לוקיש היהי תיעוצקמה
  .ןלהל םיביכרה פ"ע תועצהה דוקינ
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 ,ןלהל רומאל ףופכב - )תוכיא + ריחמ( תועצהה גורידו לולקש בלש -  'ב בלש .8.2
 תומאל םאתהב וללקושי )ועבקנש ףסה תושירדב ודמעיש( תורשכה תועצהה
 70% -ו תוכיא 30% – זרכמה יכמסמל 1 ךמסמב םיטרופמה ,תולקשמהו הדימה
   .ריחמ
 

 ,זרכמה תושירד אולמב הדמעש הרשכה העצהה אהת רתויב הבוטה העצהה
 רשאכ ,רתויב הובגה )העצה תוכיא +ריחמ( ללקושמה ןויצה תא הלביק רשא
 .המאתהב וגרודי תורשכה תועצהה רתי

 ,)רתויב הובגהו( ההז ללקושמ דוקינ תולעב ויהי רתוי וא תועצה יתש וב הרקמב
 תורחמתה לש ךילהב טוקנל - דבלב םיעיצמ םתואל סחיב תיאשר הרבחה אהת
 .רתויב הובגה דוקינה תלעב העצה תלבקל דע  ,ריחמה  תעצה ןיינעל ,תפסונ

 רתוי וא תורשכ תועצה יתש ויהש לככ יכ תאזב רהבומ ,ליעל רומאה תורמל .8.3
 תועצהה ןמ תחאו  ,רתויב הבוטה האצותה איהש ההז תללקושמ האצות ולביקש
 דבלבו ,הכוזכ רחבת איהו וז העצהל תופידע ןתנית ,השיא תטילשב קסע לש איה
  .ריהצתו רושיא ,התשגה תעב ,הל ףרוצש

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

  - הז ףיעס ןיינעל

 ,הל שי רשאו ,וב הטילשב הקיזחמ השיא רשא קסע – "השיא תטילשב קסע"
 ומייקתהש דבלבו ,ותוליעפ תא ןווכל תלוכיה ,תורחא םישנ םע דחי וא דבל
  ;רושיא הרדגהה לש )2(-ו )1( תואקספ תוארוה

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

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

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

 םישנ םע דחי וא דבל ,הקיזחמ רשא קסעב הרשמ תאשונ – "הטילשב הקיזחמ"
 הטילשה יעצמא לש גוס לכמ 50%-מ הלעמלב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תורחא
 ;קסעב

 םיקסע להנמ ,יללכ להנמל ןגס ,יללכ להנמל הנשמ ,יללכ להנמ – "הרשמ אשונ"
 ;הנוש וראות םא ףא קסעב רומאכ דיקפת אלממ לכו ,ישאר

 אלו הסרובב רחסמל תומושר ןניא היתוינמש לארשיב המושרה הרבח – "קסע"
 ;לארשיב המושרה תופתוש וא ,ףיקשת יפ לע רוביצל ואצוה

 תומאתה יא וא/ו תואיגש ,תוריתס  .9

 אצמיש תוקפס/תומאתה יא/תואיגש/תוריתסל תורהבה לבקל לכוי עיצמה .9.1
 בתכב תונפל וילע ,הזכ הרקמבו ,טרפ וא ףיעס לכ לש קיודמה ונבומל רשקב
  michrazim@calcalitoy.co.il :ל"אודה תועצמאב הרבחל תורהבה תלבקל
 םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב ךכל עבקנש דעומהמ רחואי אל דע תאזו
 :האבה תנוכתמב ושגוי הרהבהל תושקב .)'1א חפסנ(

 

 ףיעסו דומע 'סמ אשונ
 זרכמה תרבוחב

 הלאשה
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 ןועטלמ עונמ היהי ,ליעלד דעומבו ןפואב בתכב תורהבה תלבקל הנפי אלש עיצמ .9.2
 .תונעט ב"ויכו תומאתה יא וא תואיגש/תוריהב יא/תוריבס יא רבדב תונעט

 יזרכמ תינושל תחת ,הדוהי רוא תייריע רתאב הנמסרופתש תועדוהו תורהבה קר .9.3
 היהי עיצמה לעו זרכמה יכמסממ קלח הנווהתו הנבייחת ,תילכלכה הרבחה
 תועצמאב וא הפ-לעב ונתנייש תועדוהו תורהבה .ותעצהל ודי-לע תומותח ןפרצל
 .ןימזמה תא הנבייחת אל ןופלטה

 תויופידע ירדס .10

  .וז תא וז תומילשמ ןניה זרכמה יכמסמ תוארוה .10.1

 תועמשמ בר וא/ו תועמשמ וד וא/ו המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .10.2
 היהי םינושה םיכמסמה ןיב תויופידעה רדס ,זרכמה יכמסמ ןיב הלגתיש
 ךמסמ תוארוה רשאכ - )תרחא שרופמב זרכמב ןיוצ ,ןכ םא אלא( ןלהל טרופמכ
 אבש ךמסמב תוללכנה תורתוס תוארוה לע הנרבגת ןלהלש המישרב עיפומה
   :ןמקלדכ ,המישרב וירחא

  :תודובעה עוציבל םירושקה םייעוצקמ םיאשונב

  ;חקפמה וא/ו ןימזמה תוארוה .10.2.1

 ;הדובעה תוינכת .10.2.2

  ;תויומכ יבתכ .10.2.3

 ;םידחוימה םיינכטה םיטרפמה .10.2.4

 ;יללכה טרפמה .10.2.5

 .זרכמה הזוח .10.2.6

 :םייטפשמ/םייפסכ םיאשונב

  ;הרומתה חפסנ .10.2.7

 ;זרכמה הזוח .10.2.8

 ;)םידחוימה םיינכטה םיטרפמהו תויומכה יבתכ( םידחוימה םיטרפמה .10.2.9

 ;)יללכה טרפמה טעמל( זרכמה יחפסנ רתי .10.2.10
 
 טרפמה תוארוהל תופקת/תוקפנ לכ היהת אל ,םייפסכ םיאשונב יכ שגדוי

  !יללכה

 וא הריתס לש הרקמב וא םיכמסמה תוארוה תונשרפ רבדב תקולחמ לש הרקמב .10.3
 תוללכנה תוליבקמ תוארוה ןיב וא םינושה םיחפסנה ןיב םהשלכ המאתה יא
 םאתהב ןתנית הז ןיינעב ןימזמה תטלחה ןימזמה ןהב עירכי - חפסנ ותואב
  .תבייחמו תיפוס היהתו ידעלבה ותעד לוקישל

 תיקלח העצה תשגה רוסיאו תוגייתסה .11

 תדעו היהת - ונממ הייטסב וא זרכמה יאנתל םאתהב אלש העצה שיגיש עיצמ .11.1
 .ותעצה תא לוספל תיאשר םיזרכמה
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 .ותעצה תליספל איבהל הלולע זרכמה תוארוהמ עיצמה לש תוגייתסה לכ .11.2

 .ןקלחל יאשר אוה ןיאו תודובעה לכ עוציבל האלמ העצה רוסמל עיצמה לע .11.3
 הדידמו םיריחמ .12

 ,הקפסאה ,דויצה ,םירמוחה ,תודובעה לכ תא וללכי ןלבקה לש העצהה יריחמ .12.1
 תרחא ןיוצ םא אלא ,מ"עמל טרפ ,'וכו םילטיהה ,םיסימה ,חוורה ,תואצוהה
 .זרכמה יכמסמב

 רועיש תא בוקנל עיצמה לע .םייברמ םיריחמ ללוכה תויומכ בתכ ףרוצמ זרכמל .12.2
 לוחי החנהה רועיש .תויומכה בתכב םיבוקנה םיריחמל סחיב םיזוחאב החנהה
 העצה תויומכה בתכ לע הלועה ריחמב בוקנל ןיא .תויומכה בתכ יביכר לכ לע
 יריחמ איה תועמשמה 0 החנה רועיש םשרייש לככ .ןוידל אבות אלו לספת וזכ
  .תילילש החנהב בוקנל ןיא .תויומכה בתכ

 םשריש יפכ החנהה רחאל העצהה םוכסל החנהה רועיש ןיב הריתס לש הרקמב
  .החנהה רועיש פ"ע העצהה םוכס בשוחי ,ליעל

 תויומכ בתכ וניא זרכמה יכמסמל ףרוצמה תויומכה בתכ ,קפס רסה ןעמל
 טרופמכ קרו ךא היהי הכוזל םולשתהו דבלב ירואית תויומכ בתכ אלא הדידמל
  .הרומתה חפסנב

 הווש אוהש טרפ עיצהל עיצמל שרופמב רשפאתי וב - זרכמה יכמסמב םוקמ לכב .12.3
 וא ההז איהש הפולח עיצהל עיצמה יאשר ,ןימזמה ידי-לע שרדנה טרפל ךרע
 תטלחה יפ-לע - ריחמ תניחבמ ןהו תידוקפת הניחבמ ןה( שרדנה טרפה לע הלוע
 הווש טרפב שומיש ןיגב תיפסכ תפסות לכ רשואת אל ,קפס רסה ןעמל .)ןימזמה
 .שרדנה טרפהמ רתוי בוט/רתוי רקי ךרע

 .תודובעה םויסל דע םיפקת ויהי עיצמה ידי-לע ועצויש םיריחמה .12.4
 הדובע תוינכת .13

 תוינכת תווהמ ןניאו דבלב "זרכמל תוינכת" ןניה זרכמל תופרוצמה תוינכתה .13.1
 .עוציבל הדובע

 תוינכת לש טס תודובעה עוציב תלחתה םרטב ןימזמהמ לבקל הכוזה עיצמה לע .13.2
 .חקפמה וא ןימזמה ידי-לע תורשואמ עוציבל הדובע

 ופרוצש תוינכתה תא ןקתל וא תונשל ,עורגל ,ףיסוהל יאשר היהי ןימזמה .13.3
 םולשתל השירד וא העיבת ,הנעט לכ היהת אל הכוזה עיצמלו זרכמה יכמסמל
 .ךכ ןיגב ףסונ

 רחואי אל דע עוציבל הדובעה תוינכת תא ןימזמהמ לבקי זרכמב הכוזה עיצמה .13.4
 .תודובע תלחתהל וצ ןתמ דעוממ םימי 14 -מ

 תונוחטב .14

  העצה תוברע

 חוטיב תרבח לש תוברע וא תיאקנב תוברע ותעצהל ףרצי זרכמב ףתתשמ לכ .14.1
 ,זרכמה יכמסמל '1ד חפסנ תמגוד חסונב ,ןימזמה תבוטל הכורע תינתומ יתלב
 .)'1א חפסנ( םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב בוקנה יפסכה םוכסב
 ןלהל( זרכמב העצהה םע השיגהל שיו העצההמ דרפנ יתלב קלח היהת תוברעה
 .)העצהל תיאקנבה תוברעה -

 םיאנתה טרפמב תניוצמה הפוקתל ףקותב אהת העצהל תיאקנבה תוברעה .14.2
 תוברע לכ ףקות תכראה שורדל ןימזמה ידיב תושרה .םידחוימה תוארוההו
 תוברעה ףקות תא ךיראהל ,הזכ הרקמב בייח עיצמהו םיפסונ םישדוח 3 ךשמל
 .ןימזמה תוארוה יפ-לע ,העצהל תיאקנבה
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 7 ךות זרכמה הזוח רתי לע םותחי אל אוהו הלבקתה ותעצהש זרכמב ףתתשמ .14.3
 םוכס אולמ תא טלחל ןימזמה יאשר ,ןימזמה ידי-לע ךכל שרדייש םוימ םימי

 .רחא עיצמל תודובעה עוציב תא רוסמלו העצהל תיאקנבה תוברעה

  עוציב תוברע

 ,תיאקנב תוברע ןימזמל הכוזה עיצמה איצמי ,זרכמה הזוח לע המיתחה תעב .14.4
 םיריחמה דדמל הדומצ ,הרבחה תבוטל הכורע ,תינתומ יתלב - תימונוטוא
 תללוכ ,החנה רחאל ,תויומכה בתכ יפל תויולעה ךסמ 10% לש רועישב ,ןכרצל
 הכוזה עיצמה תויובייחתה יולימ תחטבהל תאזו - עיצמה תעצהל םאתהב מ"עמ
 .זרכמב

 הרומת .15

 .)זרכמה יכמסמל 'ז חפסנ( הרומת-םימולשתה חפסנב עובקל םאתהב םלושת הרומתה
  חוטיב .16

 תסילופ ,תורשקתהה תפוקת לכב ,ונובשח לע ,םייקל היהי הכוזה עיצמה לע .16.1
 הכוזה עיצמה ידי-לע וכרעיי םיחוטיבה .זרכמה הזוחב טרופמכ חוטיב
 יאנתכ הרבחל רסמיי םהמ קתועו ןיטינומ תלעבו תרכומ חוטיב תרבח תועצמאב
  .זרכמה הזוח תמיתחל

 ,חטבמה רושיא תא הרבחל ןלבקה איצמי זרכמה הזוח לע המיתחה תעשב .16.2
 .)'ג חפסנ( חוטיבה רושיא חפסנ חסונל םאתהב

 ושקבתיש םייונישל םיכסהל ידעלב תעד לוקיש היהי הרבחל יכ תאזב רהבומ .16.3
 ץעוי י"ע הלא םייוניש רושיאל ףופכב )'ג חפסנ( םיחוטיב תכירע רושיא חסונב
 םיכסהל אלש ידעלב תעד לוקיש הרבחל יכ ,רהבומ .הרבחה לש חוטיבה
 חסונל ביוחמ הכוזה הזכ הרקמבו ל"נה רושיאה חסונב םהשלכ םייונישל
 הווהי ,שרדנכ הרבחה ידיל םותח ותאצמה יאו זרכמה יכמסמל ףרוצש קיודמה
 ,היכז לוטיבל םורגל לולעו הרבחה יפלכ הכוזה תויובייחתה לש תידוסי הרפה
    .עוציבה תוברע וא העצהה תוברע טוליח

 תונוש .17

 לכ תא עצבלו ,הנממ קלח וא הלוכ העצהה תא לבקל הרבחה ידיב תושרה .17.1
 .ןוכנל אצמתש ךרד לכב וא/ו המצעב םג ,הנממ קלח וא הדובעה

 .תרחא יהשלכ העצה וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הרבחה ןיא .17.2

 לש תוסחייתהבו עיצמה לש תלוכיו קתו ,ןויסינב בשחתהל תיאשר היהת הרבחה .17.3
 .עיצמל םירחא םיפוג וא/ו תוימוקמ תויושר תוירוביצ תודסומ

 ,עוציבה רשוכו יעוצקמה עדיה ,רתיה ןיב ןובשחב וחקליי הרבחה ילוקישב .17.4
 תודובעב עיצמה לש ונויסינ תוברל ,עיצמה לש הדובעה ביטו תיפסכה תלוכיה
 וא/ו תועיבת רדעהו םימוד תוהמו לדוג רדסב תודובע לש תואנ עוצבו תומדוק
 .םינימזמ םעטמ הדובע תוקספה

 ינלבק וא/ו עיצמה ןלבקה( םיעיצמ לש תועצה תוחדל תיאשר היהת הרבחה .17.5
 תועיבשל וא הנוצר תועיבשל ,םתדובע רבעב ועציב אל רשא )ומעטמ הנשמה
 עוציבל םיקיפסמ םניא םהירושיכש תעדל החכונש וא ,םירחא לש םנוצר
 .התעד תחנהל הדובעה

 ךורעל םיאשר המעטמ ימ לכ וא/ו הרבחה ויהי םיעיצמהו תועצהה תקידבב .17.6
 .ןוכנל ואצמיש יפכ ,הקידב לכ ,ןוכנל ואצמיש יפכ ,םהמ קלח לכל וא םיעיצמל
 לככ ,רומאכ תוקידבב המעטמ ימו הרבחה םע הלועפ ףתשי םיעיצמהמ דחא לכ
 היהת ,ליעל רומאכו שרדנכ הלועפ עיצמה ףתיש אל .תוקידב ךורעל שקבתש
 .העצהה תא לוספל ,דבלב הז םעטמ ,תיאשר הרבחה
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 ךמסמ לכ ואיצמי יכ םיעיצמה תאמ שקבל ,אוהש בלש לכב ,הרבחה תיאשר דוע .17.7
 ,המעטמ ימ וא/ו הרבחה תעדל ,םישורדה ,הרהבה וא/ו ןותנ וא/ו עדימ וא/ו
 ושרדנש םיכמסמ ללוכ ,םיכמסמ תמלשהל הינפ תוברל ,תועצהה תכרעהל
 .הז זרכמב ףס יאנתכ

 ,הריחמ לשב הריבס יתלב איהש העצהב ללכ בשחתהל אל תיאשר הרבחה .17.8
 ןפואב ,זרכמה יכמסמבש םינותנל וא תושירדל תוסחייתה רסוח לשב וא היאנת
  .שרדנכ העצהה תכרעה ענומ הרבחה תעדלש

 לכ וא זרכמה יכמסמב ושעייש תפסות וא יוניש לכ וא/ו ריחמ תעצה תשגה יא .17.9
 ןיבו ,םיכמסמה ףוגב תפסות וא יוניש ידי-לע ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה
 .העצהה תליספל םורגל לולע ,תרחא ךרד לכב וא יאוול בתכמב

 טרפמבו זרכמה הזוחב טרופמכ הניה זרכמה יפ-לע תודובעה עוציב תפוקת .17.10
 ינלבק וא וידבוע ,ןלבקה ,תוקפס תעינמל .םידחוימה תוארוההו םיאנתה
-לע רבדה רתוה םא אלא ,גחו תבש ימיב תודובעה תא ועצבי אל ומעטמ הנשמה
 .בתכב שרופמב ןימזמה ידי

 םיניטקל ןועמב וא/ו יכוניח דסומב הנעצובת תודובעהש לככ ,קפס רסה ןעמל .17.11
 םידלי/םיניטק םיהוש םהב תודסומ ב"ויכו טרופס יזכרמב וא/ו םוי ןועמב וא/ו
 ,םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחב םתרדגהכ(

 םרוג וא דבוע לכ תודובעה עוציבב הכוזה עיצמה קיסעי אל ,)2001-א"סשתה
 לעפי הכוזה עיצמהו ירסומ םגפ הב שיש הריבעב וא/ו ןימ תוריבעב עשרוהש
 הקסעה תעינמל קוחה תוארוה יפ-לע הז ללכבו ,ןיד לכ תוארוה יפ-לע הז ןיינעב
  .2001-א"סשתה ,םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש

 הדובע תנמזה םוימ םימי 7 ךות ,הרבחל רוסמל ביוחי הכוזה עיצמה יכ רהבומ
 וא ולש דבוע לכל סחיב לארשי תרטשממ רושיא ,רומאכ דסומב העוציב םוקמש
 וא דבועה תא קיסעהל העינמ ןיא ויפלו - תודובעה עוציבב ומעטמ קסעויש םרוג

  .רומאכ קוחה תוארוה יפ-לע תאזו - רומאכ םרוגה

 לככ ,ךכל ןיוצש דחוימ םוקמב אלא ,ףסומ ךרע סמ לולכל ןיא ןלבקה תעצהב .17.12
 .ןיוצש

 .עיצמה לע הנלוחת - זרכמב עיצמה תופתתשההו העצהה תשגה תואצוה .17.13

 הנממ קלח לכמ וא ותעצהמ וב רוזחי ,הכוזה תוברל ,זרכמב ףתתשמש הרקמב .17.14
 ברסי וא/ו םיזוחה יאנת וא/ו זרכמה יאנת יפ לע ויתויובייחתהמ תחא רפי וא/ו
 תיאכז  הרבחה אהת ,העצהל םאתהב ויתויובייחתה יולימב דומעי אל וא אלמל
 לכ םע תורשקתה תוברל ,טלחומה התעד לוקיש יפ לע לועפל הז ןוגכ הרקמב
 הרבחה אהת ןכ .ןוכנל אצמתש לככ ,והשלכ 'ג דצ לכ וא ,זרכמב רחא ףתתשמ
 לע ,שארמ םימכסומ םייוציפכ ,התבוטל הלוכ זרכמה תוברע תא טלחל תיאשר
 תוברע םוכסו  הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע עבקייש הפיקז רדס יפ
 אל זרכמה יפתתשמלו הרבחה לש טלחומהו רומגה הניינקל בשחיי זרכמה
 וא/ו  הרבחה דגנכ אוהש גוסו ןימ לכמ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ היהת
 לש היתויוכזמ תוכזב ,עוגפל וא עורגל ידכ ,ליעל רומאב ןיא .ךכ ןיגב המעטמ ימ
 .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז זרכמ יפ לע  הרבחה

 ןויע תוכז תמייק ,ןידה תוארוהל םאתהב יכ םיפתתשמה תעידיל תאזב אבומ .17.15
 ןייצל םיעיצמה לע .םייעוצקמ / םיירחסמ תודוסל ףופכב ,הכוזה העצהב
 לככ ,םייעוצקמ / םיירחסמ תודוס םיווהמה םינותנ / םיכמסמה םהמ םתעצהב

 ילבמ .םירחא םיפתתשמ ינפב ףושחל אלש םישקבמ םה םתוא , םימייקש
 ודי לע עצוהש ריחמהו עיצמה לש ותבותכו ומש יכ שגדוי ,ליעל רומאהמ עורגל
 הניה הז ןיינעל הטלחהה יכ תאזב רהבומ .יקסע דוס וא ירחסמ דוס ווהי אל
 ןומיס יכ רהבוי ןכ .הקיספהו ןידה תוארוהל ףופכבו םיזרכמה תדעו תוכמסב
 םג םיידוס העצהב הלא םיקלחש ךכב האדוה הווהמ םיידוסכ העצהב םיקלח
 ןוכז לע שארמ רתוומ עיצמהש ןאכמו ,םירחאה םיעיצמה לש םהיתועצהב
 השוכר םניה ,םיכמסמה לכ .םירחאה םיעיצמה תועצה לש הלא םיקלחב ןויעה
 שומיש םהב תושעל וא/ו םקיתעהל יאשר וניא ףתתשמהו ,הרבחה לש ידעלבה
   .ותעצה תשגה ךרוצל טעמל ,והשלכ
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 זרכמה יכמסמ .18

 :ןמקלדכ ,םניה זרכמה יכמסמ

 ."א" חפסנ - )הז ךמסמ( עיצמל יללכ עדימו זרכמה יאנת להונ ךמסמ .18.1

 ."1א" חפסנ - םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמ .18.2

 1 ספוט– "2א" חפסנ –םינימזמ / םיצילממה ינויצו עיצמה ןויסינ יטרפ .18.3
 .2 ספוט +

 ."3א" חפסנ -טקיורפב וקסעויש םידבועו חתפמ ישנא יטרפ .18.4

 ."4א" חפסנ - ח"ור רושיאו ףתתשמה תרהצה .18.5

 ."ב" חפסנ - זרכמה הזוח .18.6

 ."ג" חפסנ - חוטיב תכירע רושיא חסונ .18.7

 - "1ד" םיחפסנ - )קדבה תפוקתלו הזוחל ,העצהל( תויוברעה יחסונ .18.8
 ."3ד"

   - ןידכ םירז םידבוע תקסעהו םומינימ רכש םולשת רבדב ריהצת חסונ .18.9
 ."1ה" חפסנ       

 ."2ה" חפסנ - הקיז רדעה רבדב הרהצה .18.10

 ."3 ה" חפסנ -תולבגומ םע םידבוע תקסעה ריהצת חסונ .18.11

   ."4ה" חפסנ – םיסקנפ לוהינ רושיא .18.12

 ."ו" חפסנ - תודובעה רתאב רוקיב לע רושיא .18.13

 ."ז" חפסנ - הרומת-םימולשתה חפסנ .18.14

 ."ח" חפסנ - תועיבת רדעה ךמסמ .18.15

 ."1ט" חפסנ - תוחיטב סדנהמ לש הרהצה חסונ .18.16

 ."2 ט" חפסנ – תוחיטב חפסנ .18.17

 ."י" חפסנ - תובייחתהו העצה בתכ .18.18

 ."אי" חפסנ – תודובעל תויומכ בתכ .18.19

 ."בי" חפסנ – זרכמל תוינכת תמישר .18.20

 ."גי" חפסנ –דחוימ ינכט טרפמ + תומדקומ .18.21

 ."די" חפסנ – זרכמה תוינכת .18.22

 דרשמ תופתתשהב תדחוימה תידרשמ-ןיבה הדעוה לש יללכה טרפמה .18.23
 הרודהמב - ןוכישהו יוניבה דרשמו החוורהו הדובעה דרשמ ,ןוחטיבה
  טרפמב קרפ לכל סחיב רתויב תינכדעה
 .ףרוצמ וניא – )יללכה טרפמה - ןלהל(

 ךא ףרוצמ וניא יללכה טרפמה .וז תרבוחמ תדרפנ תרבוח תרגסמב םיפרוצמ תוינכתה :הרעה[ 
 .]זרכמהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ

 .עיצמה ידי-לע ומתחיי ליעלד םיחפסנה לכ
 .זרכמה יאנתו יכמסמ ראשל ףסונבו םילשמ וניה הז ךמסמ

 ,הכרבב
 ח״ור ,סחנפ-דלפנמולב ידע             
 מ״עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה תיל״כנמ                      
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 תועצהה תניחבל תולקשמהו הדימה תומא

  .הז חפסנב םיטרופמה תולקשמהו הדימה תומא פ"ע ונחבי הצובק לכב תועצהה

 לולקשמ )70%( העצהה ריחמ יביכרמ לשו )30%( העצהה תוכיא יביכרמ לש לולקש ךרעיי תועצהל
  .תללוכה העצהה

 לש ללקושמ עצוממכ לבקתמה 100-ל 0 ןיב דדמנה ןויצה היהי  i העצהל Qi תוכיאה םדקמ
 30% לש ללוכ לקשמ ןתניי Qi תוכיאה םדקמל .ןלהל הלבטב  םיטרופמה םינוירטירקל םינויצה
 .ןלבקה תעצהל יפוסה ןויצהמ

 

 דוקינ רואית ןוירטירק
 יסחי

 לש יללכ ןויסינ
 עוציבב עיצמה
 חותיפ תודובע

 תוברל ,חותיפ תודובע םיללוכה םימוד םיטקיורפ תמלשהו עוציבב עיצמה ןויסינ
 רבעמ עיצמה גיציש טקיורפ לכ לע .םיילאנויצנבנוק וא םיימורט זוקינ ילבומ
 רובע ,1.1.2016-מ לחה םימוד םיטקיורפ השולשל רבעמ ירק ,ףסה יאנתב שרדנל
 ידרשמ וא/ו תויתלשממ תורבח וא/ו תוינוריע תורבח וא/ו תוימוקמ תויושר
 לבקי ,ביצקתה תודוסי קוח יפל ירוביצ ףוג וא/ו תיתלשממ תושר וא/ו הלשממ
 .30% לש יברמ דוקינל דעו 10% עיצמה

30% 

 עוציבב ןויסינ
 םיטקיורפ

 םימוד
 אושנ טקיורפל

 זרכמה

 ףקיהב ,ףסה יאנתב רומאכ ,םימוד םיטקיורפ תמלשהו עוציבב עיצמה ןויסינ
 .)מ"עמ ללוכ אל( ח"ש ןוילימ 04 לע הלועה  יפסכ
 היהי )דחא טקיורפל רבעמ( ףסה יאנתב שרדנל רבעמ עיצמה גיציש טקיורפ לכ לע
 .30% לש יברמ דוקינל דעו 10%-ל יאכז

30% 

 ןוצר תועיבש
 יתורישמ

 עיצמה

 לש עצוממ ךורעת הרבחה . 2 ספוט יבג לע עיצמה שיגיש תעד תווח ןחבת הרבחה
 .םאתהב תואצותה תא םכסתו הדימ תמא לכב לבקתמה ןויצה

 תיאשר – הרבחה רובע  םיתוריש רבעב קפיס עיצמהש לככ - רומאה תורמל
 .הז טקיורפמ ןוצרה תועיבש תא ןוחבל הרבחה

 םיטביהב ןוצרה תועיבש גרודת )2 א ךמסמב 2 ספוט( תוצלמהה ספוט תרגסמב
  םינמז תוחול רוציקו םינמז תוחולל תיפיצפס תוסחייתה ףיסוהל – םיאבה
 

 3% - )בידא סחי ,תושימג ,ריהמ הנעמ( תורישה תמר •
 3% - חותיפ תודובעב ןלבקה תויעוצקמ •
 3% - ךרוצה תדימב רובגת תלוכי •
 3% - ביצקתבו םינמז תוחולב ןלבקה תדימע •
 3% - ןלבקה תוירחאו תונימא •

15% 
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 :ןלהלדכ רהבומ תוכיאה דוקינ ןיינעל
 

 דוקינה רועישמ 50% -מ תוחפ היהי הלבטבש םיפיעסה  דחאל  יסחיה  דוקינה  הב  העצה .1
 תוכיאה ןויצ רשא העצה לוספל תיאשר  הרבחה  .אבה הכרעה בלשל רובעת אל ףיעס ותואל
  .70%-מ ךומנ היהי Qi  הלש
 

 ךרוצל ךרעייש רקסה תויביטקייבואו טרפה תענצ לע רומשל ידכב יכ תאזב שגדומו רהבומ .2
 רבדב עדימ תלבק לע שארמ עיצמה הזב רתוומ ,עיצמהמ ןוצרה תועיבש ןוירטירק תניחב
 םא ,יאשר היהי עיצמה .ל"נה תולאשל רשאב םנוצר תועיבש תא וגרדש ויתוחוקל תוהז
 םה וב ןוגראהו םדיקפת ,םיגרדמה תומש תא אל ךא טרופמה גורדה תא לבקל ,הנפי
 .םידבוע

 
 ,ותעצה תודוא ףסונ עדימ םיעיצמהמ דחא לכמ שורדל תוכזה תא המצעל תרמוש  הרבחה .3

 וא/ו זרכמה יכמסמ יפ לע םהיתויובייחתה עוציבל עיצמה לש ותלוכיו ונויסינ תוברל
 לש ונויסינ תודוא תוריקחו תוקידב ךורעל ,תבייח אל ךא ,תיאשר הרבחה .זרכמל העצהה
 )ושענ םא( תוקידבה תואצותב שמתשהל ,תבייח אל ךא ,תיאשר היהת הרבחה .עיצמה
 .תועצהה תכרעה ךרוצל

 
 :זרכמב הכוזה תעיבקו תועצהה גוריד

 
 תוכיאה םדקמ תא בלשמה ,רתויב הובגה    Wiללקושמה ןויצה יפ לע עבקי הכוזה עיצמה .4

Qi   ריחמה םדקמ תאו Pmi  ןלהל טרופמכ: 
 

 יפוסה ןויצהמ 70% לש לקשמ ןתניי הזה ןוירטירקל  :Pmi ריחמה םדקמ  .4.1
  :האבה החסונה יפ לע עבקיו ללקושמה

 :'ג בלש
 תומשרתה

 תווצמ תיללכ
 עיצמה

 
 הרבחה .ןלבקה ידי לע וגצויו טקיורפב וקסעויש חתפמה ישנאמ ןוצר תועיבש
 .תוצלמהו הכמסה ,הלכשה ,יטנבלר ןויסינ -וגצוהש חתפמה ישנא תא ןחבת

20% 

 :׳ד בלש
 תחכומ תלוכי
 תוחול רוציקל

 םינמז

 .הזוחב ועבקנש םינמז תוחול רצקל תלוכי לעב ןלבקה
 ףוגב להנמ( ןימזמה תאמ רושיא ףרצל ןלבקה לע הז יאנתב הדימע תחכוה ךרוצל
 תוחול רצקל חילצה ןלבקה ויפל ,ףסה יאנתב דמועה טקיורפל סחיב ,)ירוביצה
 .הזוחב שארמ ול ועבקנש םידעומל סחיב םינמז

5% 

 100% כ"הס 
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 Pmi = 100 x Pmin/ Pi 
 

  
 :רשאכ

Pmi  =    העצהה לש ריחמה םדקמ i. 
Pi  =        העצהב שקובמה ח"שב ריחמה i. 

Pmin =  רתויב הכומנה העצהב ח״שב ריחמה. 
 

 : החסונה יפ לע עבקי i,  Wi העצהה לש ללקושמה ןויצה .4.2
 

 
Wi  =  30 x Qi  +   70 x Pmi 

 
 

 הובגה   Wiיפוסה ןויצה תא הלביק ותעצהש עיצמה היהי זרכמב הכוזכ זרכויש עיצמה
 .רתויב
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   1 א חפסנ

 םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמ

 6+ 5+ 4+ 3 םיבלש ןולא לאגי ריצ זוקינ לבומ תודובע עוציבל 5/2020 'סמ יבמופ זרכמ
 הדוהי רואב 7 +

 םע םתחייש הזוחל סחיב ןהו זרכמל סחיב ןה ולוחי רשא ,םידחוימ תוארוהו םיאנת וטרופי ןלהל
 :הכוזה עיצמה

 זרכמל סחיב

  .)מ"עמ ללוכ( ₪ 1,340,000 – העצהל תיאקנבה תוברעה רועיש / םוכס .1

 .1.07.2021 םויל דע – העצהל תיאקנבה תוברעה תפוקת .2

 .תוחפל 5 ג יפסכ גוויסב )חותיפ( 200 ףנע - םינלבקה םשר סקנפב םושיר יאנת .3

 העשהמ רחואי אל 14.01.2021 ךיראתב 'ה םוי – תורהבה תלבקל תוינפל ןורחא דעומ .4
13:00. 

 michrazim@calcalitoy.co.il ל"אודב דבלב בתכב הרהבהה תולאש תא חולשל שי

 .073-3388451 ןופלטב הלבק אדוול שי .ליעל דעומל דע

 :תודובעה רואית .5

 יכמסממ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,ינכטה טרפמבו תוינכתב ןמוסמכו טרופמכ לוכה
 םיעיצמל רבסויש יפכ ןכו ,ואל םא ןיבו זרכמה יכמסמל לעופב ופרוצ םא ןיב -  זרכמה
  .םיעיצמה סנכ תרגסמב

  :תודחוימ תוארוה .6

 :ןכו ,תודובעה עוציב תפוקתל סחיב הרעהל םיעיצמה בל תמושת

 

 ע"תנ תורבח תוירחאב רשא 461 ךרד ישאר שיבכמ רשפאתת הדובעה תחאל השיגה
 הדובעה רתאל םיינמז העונת ירדסה עוציבו רושיאל גואדל ןלבקה לע, לארשי יביתנו
 .הדוהי רוא תייריע וא/ו ע"תנ וא/ו לארשי תרטשמ לומ םואת ללוכ

 הזוחל סחיב

 תוברל ,תודובעה עוציב ןיגב תללוכה הרומתהמ 50% דע - התחפהה וא הלדגהה ףקיה .7
 תויומכה י/בתכב םימייק םיפיעס וא/ו םיקרפ לש ,אלמ וא יקלח ןפואב ,התחפה/הלדגה
   .תודובעה וא תודיחיה יריחמב הלעמ יפלכ יוניש לכ אלל תאזו - םייטנבלרה
  .רומאכ הלדגה וא/ו התחפה ןיגב השירד וא/ו הנעט לכ היהת אל ןלבקל

 ידי-לע הנומיש רחא םדא לכ וא/ו המעטמ ימ וא/ו איש-ורפ תרבח וניה – חקפמה .8
 .הרבחה

 .תודובעה תלחתהל וצה תריסמ דעוממ ונמייש - םישדוח 10 הנה תודובעה עוציב תפוקת .9
 תימוקמה הדעוה תאמ ןידכ םי/רתיה תלבקל הפופכ תודובעה עוציב תלחתה יכ רהבומ
 וא הנעט לכ תולעהל יאכז היהי אל ןלבקה .רתיה תונועט תודובעהש לככ ,הינבו ןונכתל
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 ילבמ תאזו ,ולא תוביסנב תודובע תלחתה וצ תאצוהב בוכיע ןיגב הרבחה יפלכ השירד
   .םכסההו זרכמה תוארוה רתימ עורגל

 תפוקתב דומעל תנמ לע הבורמ םיתווצ רפסמב דובעל ןלבקהמ שורדל תיאשר הרבחה
  .םוימויה ייחל הערפהה תדימ תא תיחפהלו עוציבה

 .רוחיא םוי לכל ח"ש 10,000 – תודובעה תריסמב רוחיא םוי לכל םכסומ יפסכ יוציפ

 .)9% לש רועישב תיתנש תיבירו ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצה ישרפה ופרוצי יוציפל(

 ללוכ( הזוחה יפל ןלבקה תויובייחתה םויק/עוציבל תיאקנב תוברעה רועיש / םוכס .10
 .העצהה םוכסמ 10% – )מ"עמ

 .תודובעה םוכסמ 5% – )מ"עמ ללוכ( ביטו קדבל תיאקנבה תוברעה רועיש / םוכס .11

 .חוטיב תכירע רושיא חפסנבו הזוחב חוטיבה תוארוהל םאתהב - חוטיב יאנת .12

 רמוש ביצהל שרדנ תודובעה עוציב םשל יכ הרבחה ט"בק טילחיו הדימב יכ רהבוי .13
 ונובשח לע הרימש תבצהב ביוחי הכוזה עיצמה ,איהש הביס לכמ ,תודובעה םחתמב
 .ובצויש םידבועל ןתנייש רושיא י"פעו ט"בקה תויחנהל םאתהב

 רשואמ ןובשח לכמ ,םכסהה תוארוהל םאתהב יכ ךכל תינפומ םינלבקה בל תמושת .14
 )אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו ןובכע ימד זוזיק ינפלו מ"עמ ינפל( 6% הכנת הרבחה ,ןלבקל
 .הרקמ םושב ןלבקל ורזחוי אלש –הדבעמ תוקידב ימד רובע 1.5% ןכו  לוהינ ימד רובע
 תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש םימולשתה לכ לע ולוחי לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח

 לכ םויק חיטבהל תנמ לע םכסהה תוארוהל םאתהב יכ םינלבקה בל תמושת ,ןכ ומכ .15
 ןובשחה םוכסמ 5% לש ךס םולשתל רשואמ יקלח ןובשח לכמ וכוני ,ןלבקה תויובייחתה
 :םיבלש ינשב ןלבקל םלושיו הרבחה י"ע קזחוי ןובכיעה .ןובכיע ימדכ רומאכ יקלחה

 ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה תריסמ דעומב – ןובכיעה םוכסמ 50%
 ,ןובכיעה םולשת .הרבחה םעטמ הריסמ תדועת ןתמ םע הרתיהו ,תודובעה תריסמ ךרוצל
 ןעמל .הזוחה חוכמ הרבחל עיגמה םוכס לכ ונממ הכוניש רחאל עצובי םינושה ויבלש לע
 ,תויזוח תודובע רובע ןה ,עיצמל ומלושיש םימולשתה לכ לע לוחי ןובכיעה ,קפס לכ רסה
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה

 תרקב תכרעמ ליעפהלו םיקהל ןלבקה לע ,םכסהה תוארוהל םאתהב יכ ,רהבומ ,ןכ ומכ .16
 לע תאזו ,)זרכמה יכמסמל גי חפסנ( דחוימה ינכטה חפסנה תוארוהב טרופמכ תוכיא
 .ונובשח

 1,500 לש תישדוח תולעב תאשל ןלבקה לע ,םכסהה תוארוהל םאתהב יכ ,רהבומ ,ןכ ומכ .17
 הז םוכסו ןימזמה ידי לע קפוסת רשא תיטנרטניא תכרעמ ןיגב קוחכ מ"עמ תפסותב ₪
 .שדוח לכב יקלח ןובשח לכמ זזוקי

  - ינוציח ןומימ .18

 ןומימ תלבק וניה תודובעה עוציבל יאנת יכ זרכמב םיפתתשמל תאזב רהבומ
 זרכמב םיפתתשמה בל תמושת .לארשי יעקרקמ תושר תאמ תיביצקת האשרה/ינוציח
 םיפסכה רורחש בצק תוברל ,הרומתה םולשת ןפואל תועגונה תוארוהל תינפומ
 .הרומתה םולשת עוציב ךרוצל םישרדנה םירושיאהו
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 2 א חפסנ

 
  חותיפ תודובע עוציבב עיצמה ןויסינ- 1 ספוט

 

 )דרפנ ספוטב טקיורפ לכ טרפל שי( 

    טקיורפה םש  .1

  ןימזמה םש  .2

 אל( יפסכ ףקיה  .3

 )מ"עמ ללוכ
 

  הלחתה תנש  .4

 םויס תנש

 

 

 טקיורפה רואית

 םיצילממ תמישר

 ל"אוד ןופלט דיקפתו םש
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 2 ספוט
 

 תודובע עוציב לע תוצלמה
 דובכל
 ___________:ךיראת     הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 
    

 תעד תווחו תודובע עוציב לע רושיא : ןודנה
 
 

 )אלמ םש( ______________________ יכ הזב רשאב הטמ םותחה ינא
 :)ירוביצה ףוגה םש( רובע עציב ,)"ןלבקה" :ןלהל( _____________.פ.ח
 ה דעו ________________-)הנשו שדוח( -ה ןיבש הפוקתב ________________________
 _________________ -)הנשו שדוח(

 .חותיפ תודובע
 

 : תודובעה טוריפ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 
 
 

 :)מ"עמ ללוכ אל(  תודובעה לש יפסכה ףקיהה
 

__________________________________________________________________ 
 

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

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

5 4 3 2 1 

 .חותיפ תודובעב ןלבקה תויעוצקמ .2
 

5 4 3 2 1 

 .ךרוצה תדימב רובגת תלוכי .3
 

5 4 3 2 1 

 .ביצקתבו םינמז תוחולב ןלבקה תדימע .4
 

5 4 3 2 1 

 .ןלבקה תוירחאו תונימא .5
 

5 4 3 2 1 

 
 : רשאמה/ץילממה יטרפ
 

______________ _____________ _____________        
_______________ 
 דיקפת         תושרה םש     ןופלט  החפשמ םשו םש 
 
 

 ________________ :ךיראת _______________:המיתח
 

  טקיורפ לכל הצלמה ףרצל ץלמומ
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 3 א חפסנ
 

 )'וכו םיזכר ,הדובע ילהנמ ,םיסדנהמ( טקיורפב וקסעויש םידבועו חתפמ ישנא יטרפ

 )תוצלמה ,דמעומה תלכשה לע תודיעמה תודועת ,םייח תורוק ףרצל שי( 

 

 
  

סמ
'  

 יטרפ םש
 דיקפת החפשמו

 
 קתו

 דיקפתב
 

 )עיצמה לצא ןויסינ טרפב( ןויסינ

1.      
 
 

2.      
 
 

3.      
 
 

4.      
 
 

5.      
 
 

6.      
 
 

7.      
 
 

8.      
 
 

9.      
 
 

10.      
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 4 א חפסנ

 ח"ור רושיאו ףתתשמה תרהצה

 ______________:ךיראת _______________________:ףתתשמה םש

 :ןמקלדכ ריהצהל ונירה

 עצוממ יתנש תוסנכה רוזחמ ףתתשמל ויה  2019 ,2018 ,2017 ,2016 םינשב יכ ריהצהל ונירה
 .)מ"עמ ללוכ אל( ₪ ןוילימ 40  -מ ךומנ וניאש ךסב תיקסעה ותוליעפמ
 

 .₪ ____________________ לש ךסב היה  2016 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 .₪ ____________________ לש ךסב היה 2017 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 .₪ ____________________ לש ךסב היה 2018 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 .₪ ____________________ לש ךסב היה 2019 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 

 

 :ףתתשמה תמיתח                          

____________________ 

                   

======================================================= 

 ןובשח האור רושיא

 תא ונרקיב ,ולש ןובשחה יאורכו )"ףתתשמה" :ןלהל( _______________________ תשקבל
 תלהנה תוירחאב הניה הרהצהה .ליעל חוודמכ תודובע עוציבב ןויסינ רבדב ףתתשמה תרהצה
  .ונתרוקיב לע ססבתהב וז הרהצה לע העד תווחל איה ונתוירחא .ףתתשמה

 תויאר לש הקידב הללכ תרוקיבה .םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב ונתרוקיב תא ונכרע
 ןיאש ןוחטב לש הריבס הדימ גישהל הרטמב תאזו הרהצהבש עדימבו םימוכסב תוכמותה
 .ונתעד תווחל תואנ סיסב תקפסמ ונתרוקיבש םירובס ונא .תיתוהמ העטמ הגצה ל"נה הרהצהב

 תא תויתוהמה תוניחבה לכמ תואנ ןפואב תפקשמ וז הרהצה ונתרוקיב לע ססבתהב ונתעדל
 .2019 -2016  םינשב תודובע ףקיהו ןויסינ רבדב ףתתשמה תרהצה
 

   __________ :ךיראת

 

    

                                                            

_________________ 

 ,בר דובכב                            

 ןובשח יאור                            
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 'ב חפסנ

 ה ז ו ח

 2021 תנשב ____שדוחב___ םויב הדוהי רואב םתחנו ךרענש

 ן י ב
 

 516031424 .פ.ח מ״עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
      הדוהי רוא ,4 והינתנ ןתנוי 'חר
 )ןימזמה וא הרבחה - ןלהל( 

 - דחא דצמ -

 ן י ב ל

   _______________  __________________ 
 ______________ .פ.ח  ___________ .ז.ת   
  ______________ 'חרמ _____________ בוחרמ   
 םותחל םיכמסומה הילהנמ ידי-לע   ________________מ   
 ןידכ המשב בייחתהלו   )ןלבקה - ןלהל(   

 .ז.ת __________ ה"ה
_________ 

 .ז.ת __________ ה"ה
_________ 

 )ןלבקה - ןלהל(       
 - ינש דצמ -

 

 לכהו ,)תודובעה - ןלהל( ויחפסנבו זרכמה יכמסמב ןיוצמכ תוינלבק תודובע עוציבב ץפח ןימזמהו :ליאוה
 ;הז הזוחב ןלהל טרופיש יפכ

 התכז ןלבקה תעצהו )זרכמה - ןלהל( תודובעה עוציבל 5/2020 'סמ יבמופ זרכמ םסרפ ןימזמהו :ליאוהו
 ;זרכמב

 ;הז הזוחב טרופמכ הרבחה רובע ,תודובעה תא עצבל ןלבקה ןוצרבו :ליאוהו

 ףופכב ,תודובעה עוציב תא ןלבקל רוסמל םיכסמ זרכמב ןלבקה תורהצהו תעצה ךמס לע ,ןימזמהו :ליאוהו
 ;הז הזוח תוארוהל

 :ןמקלדכ ,םידדצה ןיב רהצוהו הנתוה ,םכסוה ךכיפל

 הזוחל םיחפסנהו אובמה .1
 סיסבה תא הווהמו ונמיה דרפנ יתלב קלח וניה ,וב רומאה לכ לע ,הזוחל אובמה .1.1

 .וז תורשקתהל

 .ןהילע ףיסומ אלא ,זרכמה תוארוהמ ערוג וניא הז הזוח .1.2

 ,ואל םא ןיבו ופרוצ םא ןיב ,זרכמה יכמסמ ללכ תא םיללוכ הז הזוחל םיחפסנה .1.3
  .ונמיה דרפנ יתלב קלח םיווהמ םהו

  תומאתה-יא / תוריתס .2

  .וזל וז תומילשמ תוארוה ןניה זרכמה יכמסמ תוארוה .2.1

 זרכמה יחפסנ ןיב המאתה הנשי םא קודבי ,תודובעה עוציב תליחת םרטב ,ןלבקה .2.2
 יא/הריתס תמייקש לככו תודובעה רתא יאנתל סחיב וא םמצע ןיבל םניב ,םינושה
   .ןימזמל בתכבו דימ ךכ-לע עידוי - המאתה
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 רדס ,ולגתיש תועמשמ בר וא תועמשמ וד/המאתה יא/הריתס לש הרקמב .2.3
 זרכמב ןיוצי םא אלא( ןלהל טרופמכ היהי םינושה םיכמסמה ןיב תויופידעה
 תוארוה לע הנרבגת ןלהלש המישרב עיפומה ךמסמ תוארוה רשאכ ,תרחא שרופמב
   :ןמקלדכ ,המישרב וירחא אבש ךמסמב תוללכנה תורתוס

  :תודובעה עוציבל םירושקה םייעוצקמ םיאשונב

  ;חקפמה וא/ו ןימזמה תוארוה .2.3.1

 ;הדובעה תוינכת .2.3.2

  ;תויומכ יבתכ .2.3.3

 ;םידחוימה םיינכטה םיטרפמה .2.3.4

 ;)הזוחב ותרדגהכ( יללכה טרפמה .2.3.5

  .זרכמה הזוח .2.3.6

 :םייטפשמ/םייפסכ םיאשונב

  ;הרומתה חפסנ .2.3.1

 ;זרכמה הזוח .2.3.2

 ;םידחוימה םיטרפמה .2.3.3

 ;)יללכה טרפמה טעמל( זרכמה יחפסנ רתי .2.3.4
  !יללכה טרפמה תוארוהל תוקפנ לכ היהת אל ,םייפסכ םיאשונב

 יא/הריתס לש הרקמב וא םיכמסמה תוארוה תונשרפ רבדב תקולחמ לש הרקמב .2.4
 - חפסנ ותואב תוללכנה תוליבקמ תוארוה ןיב וא םינושה םיחפסנה ןיב המאתה
 היהת איהו ידעלבה ותעד לוקיש יפל ןתנית חקפמה תטלחה .חקפמה ןהב עירכי

   .תבייחמו תיפוס

 הליג אל וא הזוחה תוארוהמ יהשלכ הארוה םייק אל ןלבקה יכ ,ררבתיו היה .2.5
 ,יהשלכ הדובע העצוב הנממ האצותכשו תולגל וילע היהש המאתה יא וא הריתס
 אל ןלבקהו תועטה ןוקית ךרוצל הנשרדיתש תואצוהה לכב תאשל ןלבקה לע היהי
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשת לבקל יאכז  היהי

 תורדגה .3

  :תואבה תורדגהב שומיש השעיי הז הזוח תאירק יכרוצל

  .ואל םא ןיבו ופרוצ םא ןיב ,ויחפסנ לע הז הזוח - "הזוח"

 םיאנתה ,זרכמה תוארוה :הלא ןיבו ,ויחפסנ לע ,תודובעה עוציבל זרכמה - "זרכמה"
 ךמסמ לכו תופמה ,םיטירשתה ,תויומכה יבתכ ,םיטרפמה ,תודובעה עוציבל תושירדהו

 .דיתעב הזוחל ףרוצי וא ףרוצ ,ןיוצש

 םתחתמ וא םכרד ,םהילע ,םהבש םירחא תומוקמו ןיעקרקמ - "תודובעה רתא"
 .םתביבסו הזוחה םויק ךרוצל ןימזמה ידי-לע וצקוהש תומוקמ וא ,תודובעה תועצובמ

 ןלבקה ןידכ היהי םנידו ,ישיא ןפואב ,וילהנמ תוברל ,הזוחה םתחנ ומע ןלבקה - "ןלבקה"
 ןכו ול הצוחמו תודובעה רתאב ןלבקה לש ויחילש וא/ו וידבועל תוארוהה תריסמ ןיינעל
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 ,הזוחה יכרוצל ,ןלבקה .הדובע להנמ וב תוארל לוכי ןימזמהש םרוג וא הדובע להנמ לכ
 .םיכמסומה ויגיצנו וישרוי תא םג ללוכ

 ןהשכ ,ןימזמה ידיל ןתריסמו תודובעה לש ןתמלשהו ןעוציב - "תודובעה עוציב"
 ןיד לכ תוארוהל םאתהב ,חקפמה לש ותעד תחנהל ,הזוחה תוארוהל םאתהב תומלשומ
 .רבדב תועגונה תוכמסומה תויושרה תאמ םישרדנה םירושיאה לכ ולבקתהש רחאלו

 ,ןימזמה/חקפמה ידיל ןתריסמו ןתומלשב תודובעה עוציב - "תודובעה תלבק/תריסמ"
 לכ ולבקתנו הזוחה יאנתל םאתהב ועצוב תודובעה יכ בתכב ורושיא ןתנ חקפמהש רחאל
 .תודובעה ןיגב תוכמסומה תויושרהמ םישרדנה םירושיאה

 ,םינבמה ,םינקתמה ,םירזיבאה ,םילכה ,םירצומה ,רזעה ירמוח ,םירמוחה - "דויצ"
 לכמ רחא דויצ לכ ןכו םקלחב םימלשומ וא םימלשומ ,תודובעה לש םיקלח ,םירישכמה
 םירמוחה לכ .ןהמ קלח לכו תודובעה עוציב םשל םעפ ידימ םישורדה תומכו ביט ,גוס
 בייחמ החגשה ןמיס וא ןקת ות ואשיי תודובעה עוציב ךרוצל ןלבקה שמתשי םהבש
 .ףקתו

 ודיקפתו םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב טרופמכ הניה חקפמה תוהז - "חקפמה"
 ,ביצקתו הרומת ,םיפסכ יניינעב תוכמס ןיא חקפמל .תודובעה עוציב תא םאתלו חקפל
 ותוירחאמ עורגל ידכ חקפמה תודובעב ןיא .דבלב ןימזמה רבזג רושיאל םירוסמה
 ;שרדנכ תודובעה עוציבל ןלבקה לש האלמה

 עוציבב ליחתהל שרדנ ןלבקה היפל - ןימזמה תאמ בתכב העדוה - "תודובע תלחתה וצ"
  .העדוהב ןיוצמל םאתהב - ןקלח וא ןלוכ ,תודובעה

 תוברל ,תודובעה עוציב םע רשקב ב"ויכו ןונכת/ץועי תולועפ עצביש ימ לכ - "םיצעוי"
 .םירחא עוצקמ ילעבו םיחמומ ,םיצעוי

 'בח ,לארשי תרטשמ ,הלשממ ידרשמ ,תוימוקמ תויושר ,ןונכתה תויושר - "תויושר"
 ,םירע ידוגיא ,זוקינה תויושר ,תוקיתעה תושר ,תורוקמ 'בח ,קזב 'בח ,צ"עמ ,למשח
 .הייריעה ת/סדנהמ ןכו 'וכו שא יוביכ ,א"גה ,םימה לעפמ ,רלולסהו תרושקתה תורבח

 עוציבל שורדה דויצה תקפסא םשל ןלבקה רשקתי םמיעש םי/קפס - "םי/קפס"
 .תודובעה

 - ודבל ןהב תאשל בייחתמ ןלבקהש תויולעה ללכ תא תללוכ וז הרדגה - "ןובשח-לע"
 ,דויצה תולע :הלא ןיבו - ןימזמה תאמ ךכ ןיגב תפסונ הרומת לכל יאכז היהיש ילבמ
 תולע לכ ןכו הבוחה ימולשת ,םיצעויה ,םינלבקה ,םידבועה ,הדובעה ילכ ,םירמוחה
.ןהב תוכורכה תופיקעהו תורישיה תויולעה תוברל ,תודובעה עוציב ךרוצל הצוחנה תפסונ
  

 ימולשת/תואצוהה/תויולעה/תודובעה לכ ,וז הרדגה לש המויק ףא-לע ,קפס רסה ןעמל
 םולשתה תרגסמב רבכ תולולכ זרכמהו הזוחה תרגסמב םישרדנה ,םידבוע רכש/הבוח
 .תרחא שרופמב הזוחב רמאנ ןכ םא אלא ,"ןובשח-לע"

-ןיבה הדעוה תאצוהב ןינב תודובעל יללכה טרפמה לש םיקרפה - "יללכה טרפמה"
 יוניבה דרשמו החוורהו הדובעה דרשמ ,ןוחטיבה דרשמ תופתתשהב תדחוימה תידרשמ
 .קרפ לכל סחיב רתויב תינכדעהו הנורחאה הרודהמב - ןוכישהו

 - הז חנומב שומיש השענ וב םיינכטה םיטרפמב וא הזוחב םוקמ לכב - "ךרע הווש"
 ידי-לע שרדנה טרפל הפולחכ עיצי ןלבקה רשא 'וכו טרפ/ביכר/רצומ לכל איה הנווכה
 הלא רשאכ ,)שרדנה טרפה - ןלהל( תויומכה בתכ/זרכמה יכמסמ תרגסמב ןימזמה
-לע - ריחמ תניחבמו תידוקפת הניחבמ( שרדנה טרפה לע םילוע וא םיהז תויהל םישרדנ
   .)חקפמה/ןימזמה תטלחה יפ
   .ךכל קומינ ןתמ אלל - ךרע הווש טרפב שומישל העצה לכ תוחדל יאשר חקפמה
 אוה יאשר ,ידמ רקי הז טרפ לש וריחמ יכ רבס חקפמהו ךרע הווש טרפב שומישה רשוא
 ןיגב תיפסכ תפסות לכ רשואת אל ,םוקמ לכמ .וריחמ תא תיחפהל ןלבקהמ שורדל
 תוחפ בוט ודוקפתש ףרע הווש טרפב שומיש רשפאתי אלו ךרע הווש טרפב שומיש
  .חקפמה תעיבק יפ-לע - שרדנה טרפה דוקפתמ
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 תודובעה רואית .4

 .הזוחבו זרכמב וטרופש תוינלבקה תודובעה עוציבל וניה הז הזוח .4.1

 :ןוגכ ,תויתשת וב תומייק/תויושע רשא רוזאב ןלבקה ידי-לע הנעצובת תודובעה .4.2
 הדפקה דיפקהל היהי ןלבקה לעו ב"ויכו םילבכ ,ןופלט ,למשח ,זוקינ ,בויב ,םימ
 םיטביהל ,םיבשותל םידרטמו תוערפה תעינמל עגונה לכב ,ראשה ןיב ,הרתי
 לגר יכלוה רבעמל רושקה לכב תוחיטבה יללכ לע הרימש ,םייתרובחתו םייתוחיטב
-לעו חקפמהו ןימזמה תושירד יפ-לע לכה ,רומאכ תומייקה תויתשתה לע הרימשלו
 .ידעלבה םתעד לוקיש יפ

 תורבח תוירחאב וניהש 461 ךרד ישאר שיבכמ רשפאתת הדובעה רתאל השיגה .4.3
 רתאל םיינמז העונת ירדסה עוציבו רושיאל גואדל ןלבקה לעו ,לארשי יביתנו ע"תנ

 רוא תייריע וא/ו ע"תנ וא/ו י"תנ וא/ו לארשי תרטשמ לומ םואת ללוכ הדובעה
 ןיגב תויומכה בתכב יזוח ףיעס לש הדיחיה ריחמב לולכו ותוירחא לע תאזו הדוהי
 ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,הרע תינוריע הביבסב עצבתת הדובעה .העונת ירדסה עוציב
 ןונכת :תוברל םיבר םיטביה תניחבמ ןלבקה לש המיאתמ תוכרעיה ךירצמה רבד
 .הדובע יתווצ תעיבקו ז"ול

 תוארוהה םג ולוחי - יכוניח דסומל ךומסב וא ךותב אצמנ תודובעה רתאש לככ .4.4
    -ןלהל

 ךכיפלו ,םידומיל ומייקתי םחתמל ךומסבו תודובעה עוציב תעבו ןכתי .4.4.1
 עוציב רתאב תוחיטבה יאנת לכ לע הריתי הדפקה דיפקהל היהי ןלבקה לע
 תרחא ךרד לכ וא/ו 'מ 2 הבוגב חפ תציחמ תועצמאב רדגל ןכו תודובעה
 רודיג רתוי אל יכ רהבומ( תודובעה עוציב רתא תא םהל הרות הרבחהש
 רזוח תוארוה תודובעה עוציב לע ולוחיו .)תשר רדג תועצמאב תודובעה רתא
 יכוניח דסומב םיצופיש וא הינב תודובע עוציבל ךוניחה דרשמ ל"כנמ
 .הז םכסהל ףרוצמה

 דסומל םידבוע / םילעופ תסינכ רתות אל יכ תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .4.4.2
 ךרעיהל ןלבקה לעו תודובעה עוציב רתאב םילעופ תניל רתות אלו  יכוניחה
 .םאתהב ךכל

 שרדנ תודובעה עוציב תליחת םרט יכ תאזב שגדומו רהבומ ןכ ומכ .4.4.3
 םידבועהמ דחא לכל סחיב הייריעה ט"בק רושיא תא לבקל ןלבקה
 חכונל יכ תאזב רהבומו תודובעה רתאב קיסעהל ןלבקה תנווכבש
 :ןמקלדכ ,םידבוע תקסעה רתות תודובעה עוציב םוקימ

 הדובעו היהש רושיא םדיבש םידבוע וא/ו םילארשי םידבוע .4.4.3.1
 .רושיאב ועבקנש תולבגהה פ"ע קוחכ

 העינמ ןיא יכ לארשי תרטשממ רושיא ילעב םידבוע -ןיינעה יפל .4.4.3.2
 תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוח יפל םתקסעהל
 .2001-א"סשת ,םימיוסמ

 רמוש ביצהל שרדנ תודובעה עוציב םשל יכ הייריעה ט"בק טילחיו הדימב יכ רהבוי .4.5
 ונובשח לע הרימש תבצהב ביוחי הכוזה עיצמה ,איהש הביס לכמ ,תודובעה םחתמב
 .ובצויש םידבועל ןתנייש רושיא י"פעו ט"בקה תויחנהל םאתהב

 תינכת תוארוה יפ-לע ,ראשה ןיב ,םישרדנה םימואיתה לכ תא עצבל שרדיי ןלבקה .4.6
 תואשונ תויאשמ תרבעהל עגונב )םכסהב ןלהל התרדגהכ( םיינמזה העונתה ירדסה
 טוליש תבצה ,למשח ,בויב ,םימ קותינל ,םיינכמ םילכ רבעמל ,תיתשת ירמוח
 .דועו תודובעה רתא רודיג ,יתרטשמ חוקיפ תנמזה ,םיאתמ

 יכלוהל ןה ,תויפולח םיכרד תרדסהל גואדל ןלבקה לע היהי תודובעה עוציב ךלהמב .4.7
 .םייואר הרהזא יעצמאו טוליש תבצה ךות ,בכר ילכל ןהו לגר
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 שרדנה עדימה לכ תא תויושרהמ לבקל ןלבקה לע תודובעה עוציב תלחתה דעומ ינפל .4.8
 איצמי ןכו תודובעה רתאב תיתשתה יווקו םינקתמה סלפמלו םוקימל סחיב ול
 .תוינכתה יפל תודובעה עוציבל םירושיאהו תונוישירה לכ תא ,ךרוצה יפל ,חקפמל

 אל - תויושרה יגיצנ תוארוה עוציבמ האצותכ תודובעה עוציבב בוכיע לש הרקמב .4.9
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל ןימזמה דגנכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ ןלבקל היהת

 תודובעה רתאב בצמה תא בישהל יארחא ןלבקה היהי תודובעה עוציב םויס דעומב .4.10
 םיקזנה לכ ןוקית תוברל ,תודובעה עוציב תלחתה םרטב היהש יפכ ,ותומדקל
 ,ראשה ןיבו ,תודובעה עוציבמ אצוי לעופכ ותביבסלו תודובעה רתאל ומרגייש
 יפ-לע - ותביבסב וא תודובעה רתאב רחא שוכר לכלו בוחרה ינקתמל ,היחמצל
 .חקפמה תויחנה

 היהי ןימזמהו דבלב ןדמוא רדגב וניה זרכמה יכמסמב ןיוצמכ ,תודובעה ףקיה .4.11
 םיאנתה טרפמב בוקנה רועישה דע - תודובעה ףקיהמ לידגהל וא תיחפהל יאשר
 .תודובעה וא תודיחיה יריחמב הלעמ יפלכ יוניש אללו םידחוימה תוארוההו

 ינוציח ןומימ תלבק - תודובעה עוציבל הלתמ יאנת .4.12

 האשרהו ינוציח ןומימ תלבקב הנתומ תודובעה עוציב יכ ןלבקל עודי .4.12.1
 רדעהב יכו )ינוציחה ןומימה - ןלהל( לארשי יעקרקמ תושרמ תיביצקת
 לכבו תודובעה ועצבתי אל - וקלח וא/ו רומאכ ינוציחה ןומימה תלבק
 םכסהה תא לטבל הרבחה תיאשר היהת - יקלח ןומימ לבקתי וב הרקמ
   .תודובעהמ קלח קר עצבל וא

 תועיבת וא תושירד וא תונעט לכ הנייהת אל יכ בייחתמו ריהצמ ןלבקה .4.12.2
 לכמ וקלח וא/ו ינוציחה ןומימה לבקתי אלש לככ הרבחה דגנכ ןהשלכ
  .איהש הביס

 תודובעהמ קלח עצבל הרבחה הטילחהו יקלח ןומימ לבקתי וב הרקמב .4.12.3
 ושרדיש תודובעה פ"ע היהי עוציבה ,תויטנבלרה תודובעה ותחפוי -
 המאתהב לעופב ועצוביש תודובעה פ"ע םלושת ,ןלבקל הרומתהו לעופב
   .תודובעה םוצמצ רבדב הרבחה תטלחה פ"ע לכה -

 

 תודובעה עוציבל םינמז חול .5

 ךכל העבקנש הפוקתה ךותמ רחואי אל תודובעה עוציב תא םייסל בייחתמ ןלבקה .5.1
 לחה הנמית וז הפוקת רשאכ ,)'1א חפסנ( םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב
 .בתכב חקפמה תוארוהל םאתהב וא תודובעה תלחתה וצ תריסמ דעוממ

 רבדה רתוה םא אלא ,גחו תבש ימיב תודובע עצבל ושרוי אל ומעטמ ימ וא ,ןלבקה .5.2
 יכ רהבוי תולילב דובעל שרדיי ןלבקהו היה .ןימזמה ידי-לע בתכבו שארמ ,שרופמב
 .תאז ןיגב םולשת תפסות לכ ול םלושת אל

 לע המיתחה דעוממ הדובע ימי 7 -מ רחואי אל ,חקפמה רושיאל איצמי ןלבקה .5.3
 רבדב תוברל ,)יעובשו ימוי( םינמזה חולו עוציבה יכרד רבדב בתכב העצה ,הזוחה
 תמישר ןכו תודובעה תא עצבל ותעדב שי םהיפלש ,עוציבה יכרדו תוטישה ,םירדסה
   .םהב שמתשהל ותעדב שיש רזעה ינבמו הדובעה ינקתמ
 שרופמב חקפמה ותוא רשיאש ןיב ,חקפמל ןלבקה ידי-לע רומאה עדימה תאצמה
 .יהשלכ תוירחאמ ןלבקה תא תרטופ הניא ,ותוא רשיא אלש ןיבו

 אוהו םינמזה חול תא עובקל חקפמה יאשר ,רומאכ ,םינמז חול ןלבקה איצמה אל .5.4
 ןיכתש תנמ לע הרבח רוכשל תיאשר היהי ןימזמה .ןיינעו רבד לכל ןלבקה תא בייחי
 .ןלבקה ןובשח לע היהי ךכ ןיגב םולשתה .רקובמ ז"ול
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 תלחתהל וצה תלבק םע תודובעה עוציבל שורדה דויצה תא ןימזהל בייחתמ ןלבקה .5.5
 עובקה םינמזה חולל םאתהב תודובעה לכ תא רוסמלו םייסל ,עצבל ,תודובעה
 .תודובעה עוציב תמלשהל

 ךלהמב ותונגראתהל תינורקע תינכת ,םיקפסו דויצ תמישר חקפמל שיגי ןלבקה .5.6
-לע רשואת רשא ,תודובעה רתאב תווצה הנבמלו עוציבה יבלשל ,תודובעה עוציב
 רתאב תפטושה העונתה ךשמה תא ןובשחב חקית תינכתה .תויושרהו חקפמה ידי

 .תודובעה עוציב לכ ךלהמב תודובעה

 הלאכ ויהי תודובעה תועצובמ םהב בצקהו הרוצה ,ןלבקה לש םדאה חוכו דויצה לכ .5.7
 ,ידמ יטיא וניה ,ןקלח וא ןלוכ ,תודובעה עוציב בצק םא .חקפמה תעד תא וחיניש
 ןלבקל חקפמה ךכ לע עידוי ,ןמזב תודובעה רמג תא חיטבהל ידכמ ,חקפמה תעדל
 ,חקפמה םרשיאש יפכ ,הדובעה תשחה םשל םימיאתמ םיעצמאב טוקני הזו בתכב
 חקפמה תעדוה רחאל םגש אצמיו הדימב ,ןכ ומכ .ךכ ןיגב ףסונ םולשת תלבק אלל
 יזא , רדגומה דעומב תודובעה רמג תא חיטבהל תנמ לע םיעצמא טקנ וניא ןלבקה
 ילבמ תאזו ,ןדעומב תודובעה תמלשהל ףסונ ןלבק סינכהל יאשר היהי ןימזמה
 .ןיד לכ יפ לע ןימזמל םינקומה םירחאו םיפסונ דעס וא תוכז לכמ עורגל

 עוציבל ןכדועמ םינמז חולב הוולי ,ןלבקה ידי-לע הרבחל שגויש םולשתל ןובשח לכ .5.8
  .תודובעה

 םלשל ןלבקה לע היהי ןמזב ןימזמל ןרסמ אלו תודובעה תא ןלבקה םייס אל .5.9
 םיאנתה טרפמב בוקנה םוכסב - רוגיפ םוי לכל שארמ םיכרעומו םיעובק םייוציפ
-לע ןימזמה לש םירחא דעס וא תוכז לכמ עורגל ילבמ תאזו - םידחוימה תוארוההו
 עיגמה םוכס לכמ הז םוכס זזקל וא תוכנל יאשר היהי ןימזמה .ןיד יפ-לעו הזוחה יפ
 יאשר ןימזמה .זוזיק תעדוה ןתיל הבוחו ךרוצ לכ אלל תאזו - ןלבקל ונממ עיגיש וא
 .תודובעה תפוקת ךלהמב םג םייוציפב ןלבקה תא בייחל

 .הזוחב ידוסיו ירקיע יאנת הווהמ םינמזה חולב הדימעש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה .5.10

 ,"ןוילע חוכ" ןיגב תודובעה עוציב תמלשהב םרגייש רוחיאל יארחא היהי אל ןלבקה .5.11
  .תודובעה עוציבל הרישי תויטנבלר תלעב תיצרא התיבש וא תללוכ המחלמ
 לש ידעלבה ותעד לוקישל הרוסמ "ןוילע חוכ" רדגב לפונ עוריא םא הטלחהה
  .ןימזמה

 םכסה יפל ןימזמל הנקומה רחא דעס לכמ עורגל ילבמו ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .5.12
 םרגי ןלבקה ידי לע הז םכסה תרפה תובקעב וב הרקמ לכב ירה ,ןיד לכ יפל וא הז

 םכסהב הנתומכ ןימזמה ידי לע ותלבקו ונממ קלח לכ וא טקיורפה תמלשהב רוחיא
 הוושה ךסב שארמ םכסומו עובק יוציפ ןימזמל ןלבקה םלשי -םוי 45 לע הלועהו הז
 .₪ 400,000 – ל ח"שב
 תידוסי הרפה בקע ןימזמל םרגיש יופצה קזנה לש הכרעה וניה ל"נה יוציפה םוכס
  .ל"נה םוכסה תתחפהל ןועטל יאשר היהי אל ןלבקהו ,רומאכ
 אולמ ןלבקהמ עובתל ןימזמה לש ותוכזמ עורגל ידכ ל"נה יוציפה םוכס תעיבקב ןיא
  .ל"נה יוציפה םוכס לע םיישממה ויקזנ ולעי ובש הרקמב ויקזנ

  
 ילבמו ,תועובש הנומש לע הלועה רומאכ רוחיא לש הרקמב יכ תאזב םכסומ ןכ	

 ןימזמה היהי ,ליעל רומאכ םימכסומה םייוציפה תלבקל ןימזמה לש ותוכזמ עורגל
   .תידוסיה ותרפה ןיגב הזוחה תא לטבל יאשר
 םוכס זזקל וא תוברעהמ םימכסומה םייוציפה םוכס תא טלחל יאכז היהי ןימזמה
 .ןלבקל עיגמה םולשת לכמ הז

 ןלבקה תורהצה .6

  :ןמקלדכ ,תאזב רשאמו ריהצמ ןלבקה

 יכרד ,השיגה יכרד תוברל ,ןתביבס תאו תודובעה רתא תא קדבו רקיב אוה יכ .6.1
 עוציב ןפוא לע עיפשהל תויושעה תוביסנהו םינוכיסה לכ תא ןכו דויצה תלבוה
 .ןתולע לעו תודובעה
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 םייונמה םימרוגהמ רתוי וא דחא לש העידי-יא תנעט דוסי לע העיבת לכ הלעי אל יכ .6.2
 הזוחב תעצומה הרומתה יכ ,תומדקומה ויתוקידב דוסי לע ,ענכוש אוה יכו ליעל
 .הזוחה יפל ויתויובייחתה לכל תיפוסו האלמ ,תנגוה הרומת הווהמ

 .תודובעה עוציבל םיעגונה תוחיטבה ינקתו יללכ בטיה ול םיריהנ יכ .6.3

 וא העינמ לכ ותניחבמ ןיא יכו תודובעה עוציבב רושקה עדימה לכ תא לביק אוה יכ .6.4
 .הז הזוחב שרדנכ ,הלועמ ןפואב תודובעה תא עצבל הלבגמ

 קוח יפ-לעש םינלבקה סקנפב ןידכ םימושר ומעטמ הנשמה ינלבק לכו אוה יכ .6.5
 יפסכה גוויסבו ףנעב ,1969-ט"כשתה ,תויאנב הסדנה תודובעל םינלבק םושיר
 יכו ,זרכמב שרדנכ יפסכה ןפקיהו תודובעה יבגל ל"נה קוחה יפ-לע םיאתמהו ןוכנה
 ותרהצה תונוכנ תחכוהל םישרדנה םירושיאה לכ תא ןימזמל איצמהל בייחתמ אוה
  .וז

 .תודובעה עוציבל רושקה לכב םיחכומ תונמוימו ,ןויסינ ,קתו לעב וניה יכ .6.6

 םירושיא ןימזמל איצמהל בייחתמו ןידכ םירפס להנמו השרומ קסוע וניה יכ .6.7
 .רומאה תחכוהל

 ,)תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל ףקת רושיא לעב אוה יכ .6.8
 .1976-ו"לשת

 יסקנפ להנמ אוהש דיעמה ןובשח האורמ וא המוש דיקפמ רושיא לעב וניה יכ .6.9
 יכו ףסומ ךרע סמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ-לע להנל וילעש תומישרו תונובשח
 .ןידכ םירפס להנמ אוה

 ,תיקוח העינמ לכ ןיא יכו הז הזוחב רשקתהל םייטפשמה תלוכיהו רשוכה ודיב יכ .6.10
 .הזוחב ויתויובייחתה םויק תא תענומה ,תרחא וא תיזוח

 איצמהל בייחתמ אוה ,םדא וניאש יטפשמ ףוג וא דיגאת וניה ןלבקהו הדימב יכ .6.11
 תוהז ,ומויק ,ומושיר ,ותורשכ רבדב ןידכ םיפקת םירושיא ,ותעד תחנהל ,ןימזמל
 .םהיתויוכמסו וילהנמ

 רכש םולשת אשונב תוברל ,זרכמה תרגסמב ןתנש תורהצהה לכב דמוע אוה יכ .6.12
 ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל - קוחכ םירז םידבוע תקסעה רבדבו םומינימ
 .1976 - ו"לשת

 וא/ו םוי ןועמב וא/ו םיניטקל ןועמב וא/ו יכוניח דסומב הנעצובת תודובעהש לככ יכ .6.13
 קוחב םתרדגהכ( םידלי/םיניטק םיהוש םהב תודסומ ב"ויכו טרופס יזכרמב
 קיסעי אל ,)2001-א"סשתה ,םימייוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל
 שיש הריבעב וא/ו ןימ תוריבעב עשרוהש םרוג וא דבוע לכ תודובעה עוציבב ןלבקה
 יפ-לע הז ללכבו ,ןיד לכ תוארוה יפ-לע הז ןיינעב לעפי ןלבקהו ירסומ םגפ הב
-א"סשתה ,םימייוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה תעינמל קוחה תוארוה

2001.  
 תנמזה םוימ םימי 7 ךות ,הרבחל רוסמל ביוחי ןלבקה ,הזכ הרקמב יכ רהבומ
 ולש דבוע לכל סחיב לארשי תרטשממ רושיא ,רומאכ דסומב העוציב םוקמש הדובע
 וא דבועה תא קיסעהל העינמ ןיא ויפלו - תודובעה עוציבב ומעטמ קסעויש םרוג וא
  .רומאכ קוחה תוארוה יפ-לע תאזו - רומאכ םרוגה

 הרבחל חוודיו הלוכ תורשקתהה תפוקת ךרואל ולא ויתורהצהב דומעי אוה יכ .6.14
  .ןתונוכנב והשלכ יוניש לוחי םא ,ידימ ןפואב

 ןלבקה תויובייחתה .7

 :ןמקלדכ ,תאזב בייחתמ ןלבקה

 תויושרהמ םישרדנה םירושיאה תגשה ללוכ( תודובעה לכ תא םלשומ ןפואב עצבל .7.1
 ,תויומכה יבתכל ,םיטרפמל ,תודיחיה יריחמ חולל ,הזוחל םאתהב ,)רבדב תועגונה
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 תושר לכ תויחנהו תוארוהל םאתהב ,חקפמה תוארוה יפ-לע ,הזוחל םיחפסנה רתיל
 .ןיד לכ תוארוהל בל םישבו תכמסומ

 להנמ וא/ו דדומ וא/ו סדנהמ תועצמאב תודובעה עוציב לע האלמ החגשה םייקל .7.2
 האריש יפכ ,תודובעה עוציב תפוקת לכ ךשמב תוחיטב סדנהמ וא/ו ומעטמ הדובע
   .ןלבקה תויובייחתה יולימ ךרוצל שורדכ חקפמל רבדה
 רתאב תועיבקב אצמיי ,חקפמה ידי-לע בתכב רשואש ,ךמסומה וגיצנ וא ןלבקה
 תא חקפמה לטבי םא .האלמ החגשה םייקיו הדובעה תועש לכ ךשמב תודובעה
 תלבק רחאל םימי 7 -מ רחואי אלו ירשפאה םדקהב ,יזא ,ךמסומה גיצנל ותמכסה
 חקפמה רשיאש רחא גיצנב ופילחיו רומאה גיצנה תא ןלבקה קלסי  -ןיינעב העדוה
 .בתכב

 .חקפמהמ תוארוה ןלבקה לש ומשב לבקי ךמסומה גיצנה

 תויחונל ,התואנ אל הרוצב וא ךרוצל אלש עירפי אלש ןפואב תודובעה תא עצבל .7.3
 אלו םהב שומישל אל ,םיירוביצ וא םייטרפ םיליבשלו םיכרדל השיגל וא רוביצה
 .םתסיפתל

 תינמז ובו ליבקמב דובעל ןלבקה ביוחמ םלוכבש םיעטק העבראל קלוח טקיורפה .7.4
  .הזוחה יפ לע רדגומה םינמזה חולל םאתהב תודובעה עוציב תמלשהל דע תאזו
   

 םיתווצ 4 תודובעה עוציב ךרוצל קיסעהל הבוחה הלח ןלבקה לע  ,קפס רסה ןעמל
 םירושיכו תויחמומ ,תונמוימ ,חכומ ןויסינ ילעב םידבועו םיליעפמ ,םילכ וללכיש
 לש תואנ עוציב ךרוצל שרדנה דויצה תא קפסלו קיזחהל ןכו םימלוה םייעוצקמ
  .תודובעה
 - המיאתמ הרשכה ילעב םימרוג םג וללכיי ןלבקה םעטמ ישארה הדובעה תווצב
 :ןמקלדכ

 עובק ןפואב אצמיי - תוחפל םינש 10 לש ןויסינ לעב ךמסומ הדובע להנמ .7.4.1
 ;רתאב

 ;רתאב עובק ןפואב אצמיי -  תוחפל םינש 5 לש ןויסינ לעב עוציב סדנהמ .7.4.2

 יפ-לע ןכו ןיד יפ-לע שרדייש יפכ רתאב אצמיי - ךמסומ תוחיטב סדנהמ .7.4.3
 ;חקפמה תושירד

 .חקפמה תושירד יפ-לעו ,שרדייש יפכ ,רתאב אצמיי  - ךמסומ דדומ .7.4.4

 תושירד יפ-לעו שרדייש יפכ רתאב אצמיי - ןויסינ לעב העונת סדנהמ .7.4.5
 .חקפמה

 .)ג"י חפסנ( דחוימה ינכטה טרפמה תוארוהל םאתהב תוכיא תרקב ךרעמ ליעפהל .7.5

 בתכב ךכל םיאתמ רושיא תלבק רחאל קר ב"ויכו למשח ,םימ תורוקמל רבחתהל .7.6
 םינומה תנקתה תואצוהב ןכו םתכירצ ןיגב תואצוהה אולמב תאשלו ,חקפמהמ
 םויסב ותומדקל בצמה תרזחהו םקוריפו ,תודובעה תליחת ינפל םימיאתמה
  .תודובעה

 ךלהמ וראותי ותרגסמבש חקפמה תוארוהל םאתהב טרופמ הדובע ןמוי להנל .7.7
 לכ ןכו תודובעה עוציב ךרוצל ןלבקה שמתשה םהב םירמוחה תומכו גוס ,הדובעה
 לעפי הדובע םוי לכ ףוסבו )הדובעה ןמוי - ןלהל( חקפמה שורדיש ףסונ טרפ/ןותנ
 .הדובעה ןמוי לע חקפמה תא םיתחהל

 דדומ ידי-לע תורשואמו תומותח "AS MADE" תוינכת חקפמה רושיאל איצמהל .7.8
 ראובמכ ,ןתלבקו ןמויס דעומל ןוכנ תודובעה לש ינכדע בצמ םוליצ תווהמה ,ךמסומ
 .הזוחב

 .הוולמו ךמות ,יעוצקמ תוריש ,תוירחאהו קדבה תפוקת ךלהמב ןימזמל קפסל .7.9
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 ויתויוכמסו חקפמה .8

 .תודובעה עוציב לע חקפל חקפמה תא הזב הנממ ןימזמה .8.1

 .ןלבקל והשלכ ףסונ םולשתל השירדל הליע הנווהת אל חקפמה תויחנה .8.2

 רושקה לכב תויחנה ,םמעטמ ימל וא ויחילשל ,וידבועל ,ןלבקל ןתיל יאשר חקפמה .8.3
 .ןהירחא אלמל םיבייחתמ םהו תודובעה עוציבל

 - דויצהו םיכמסמה ,עדימה לכ תא חקפמה תושרל דימעהל בייחתמ ןלבקה .8.4
 .ורושיאו ותקידבל

 אהת ותעיבקו ןלבקה תויובייחתה יולימ ןפוא תא רקבל יאשר היהי חקפמה .8.5
 .תערכמ

 ותעד לוקיש יפל - תודובעה עוציבל תויופידעה רדס תא עובקל יאשר חקפמה .8.6
 םאתהב עוציב .ךכל םאתהב לועפל בייחתמ ןלבקהו ןימזמה םע םואיתבו ידעלבה
 הליע שמשי אלו םולשת תפסותב ןלבקה תא הכזי אל חקפמה עבקיש תויופידעל
  .תודובעה עוציבב בוכיעל ןלבקל

 עדוויה םע דימ תודובעה עוציבב הלקת לכ לע ,בתכב ,חקפמל חוודל בייחתמ ןלבקה .8.7
  .הילע ול

 תודובעל סחיבו םרוקמו םירמוח תוכיאל סחיב ידעלבה קסופה אוה חקפמה .8.8
 .עצבתהל תוכירצ וא ועצובש

-לע תונוש תודובע עוציב לע תורוהל חקפמל תוכמסה אהת תודובעה עוציב ךשמב .8.9
 תפלחה לע וא/ו ושענש תודובע ןוקית לע וא/ו זרכמה יאנתל םאתהב ןלבקה ידי
 תודובעה עוציב םשל ,ותעדל ,ץוחנה רחא רבד לכ ןכו םידבוע תפלחה לע וא/ו דויצ
 :תוברל ,הזוחל םאתהב

 ותעד יפלש דויצ לש ודי-לע עבקייש ןמז קרפ ךות תודובעה רתאמ קוליס .8.9.1
 .רתוי םיאתמו בוט דויצב ותפלחהו הזוחה תוארוה תא םאות וניא

 .חקפמה תעדל - יוארכ העצוב אלש הדובע לכ לש שדחמ עוציב .8.9.2

 םרוג לכ וא/ו הנשמ ינ/ןלבק וא/ו דיקפת י/לעב וא/ו םי/דבוע תפלחה .8.9.3
 עצבל םייואר/םירישכ םניא חקפמה תעדל רשא ,םידבועה תווצמ רחא
 .תודובעה תא

 ףופכב ,תודובעה לש תואנ עוציב ךרוצל תושורדה תופסונ תוארוה .8.9.4
 .הזוחה תולבגמל

 ףסונ םולשתב תוכורכה ןהשלכ תודובע עוציב לע תורוהל תוכמס ןיא חקפמל .8.10
 'ז חפסנל 1 ףיעסב עובקכ( הזוחב הבוקנה הרומתה םוכסמ גרוחה ,והשלכ
 תופקתל יאנתו תושדח/תופסונ תודובעל סחיב םג הלח וז הארוה .)םכסהל
 תלבק וניה רומאכ םכסהב הרומתה םוכסל רבעמ תודובע לש עוציב תארוה
 םלושי אל יכ םכסומו עודי ,ךכל םאתהב ,ןימזמה ל״כנמ לש בתכבו שארמ רושיא
 הרומתה םוכסל רבעמ עציב ןלבקהש תפסונ הדובע ןיגב ףסונ םולשת לכ ןלבקל
    .רומאכ ןימזמה רבזג רושיא תלבק אלל ,תללוכה

 ןלבקה לש תובייחתה לכמ תיחפמ וא ערוגכ שמשי אל הזוחל הז קרפב רומאה רבד .8.11
   .הזוחה יפ-לע ןימזמה יפלכ
 ןלבקה יכ ,חיטבהל יעצמא אלא ,חקפמל הנתינש חוקיפה תוכזב תוארל ןיא
 תידעלבהו האלמה ותוירחאמ עורגל ידכ חקפמה תוארוהב ןיאו הזוחה תא םייקי

  .ויתויובייחתה עוציבל ןלבקה לש
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 םירחא םימרוג קיסעהל יאשר ןימזמה היהי ,חקפמה לש הארוה ןלבקה םייק אל .8.12
 תאזו - ןלבקה לע הנלוחת ךכ ןיגב תואצוהה .הארוה התוא עוציב דעב םהל םלשלו

 .ןידהו הזוחה תוארוה יפ-לע ןימזמל דמועה דעס לכמ עורגל ילבמ

 טוליש .9

 תשירד יפל ,םלוהו םיאתמ טוליש תודובעה רתאב ביציו ונובשח-לע ןיכי ןלבקה .9.1
 .ןימזמה

 ונטקי אלש תודימב םיטלש 6 ןלבקה ןיקתי - ןימזמה ידי-לע תרחא שרדנ אל םא .9.2
 רסמייש בותיכה תא םיליכמה - הדלפ וא ץע תייצקורטסנוק יבג-לע ,'מ X 4 'מ 3 -מ
  .הימדה ללוכ חקפמה ידי-לע ןלבקל
 לכ ןכו םהינעמו הדובעה להנמ ,ןלבקה ,םיצעויה ,ןימזמה יטרפ תא וללכי םיטלשה
 .ןיד יפ-לע וא ןימזמה ידי-לע שרדייש רחא טרפ

 םימי 10 ךותב תודובעה רתאב בצויו ותבצה םרטב ןימזמה רושיאל אבוי טולישה .9.3
 .חקפמה ךכל עבקיש םוקימב תודובעה תלחתה וצ תלבק דעוממ

 .ונכותו טולישל רשקב ןלבקל תוארוה ןתיל ,םעפב םעפ ידימ ,יאשר ןימזמה .9.4

 ,הרוצב ,ןפואב ,םוקמב ,עובק טוליש ביצהל ןלבקה שרדנ תודובעה עוציב םויס םע .9.5
  .ןימזמה שורדיש ןכותה יפ-לעו ביטב ,תומכב
 םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו הרומתה יריחמב הלולכ וז הארוה ,קפס רסה ןעמל
   .ךכ ןיגב ףסונ

 .ןימזמהמ בתכבו שארמ המכסה אלל הנוש/ףסונ טוליש ביצהל יאשר וניא ןלבקה .9.6

 תודובעה עוציב ןמזב תפטושה העונתה תרדסה .10

 ךרוצל םיינמז העונת ירדסה ,ונומימבו ותוירחאב ,יפוס ןפואב רשאיו םאתי ןלבקה .10.1
 לע .ןימזמה םעטמ טקיורפה לש העונתה ץעוי ידי לע וננכות רשא תודובעה עוציב
 תוברל םישורדה םימרוגה לכ לומ תוינכתה תא רשאלו םאתל הבוחה היהת ןלבקה
 העונתה ירדסה רובע םולשתה  .לארשי תרטשמב תויצלומיסו תויוצעייתה םויק
 .לארשי יביתנ ןוריחמל םאתהב ,הדידמ יפל ,לעופב עוציב יפ לע עצובי

 ירדסה לש עוציבהו לוהינה ,לופיטה ןיגב דרפנ םולשתל יאכז היהי אל ןלבקה
 לש תויומכה בתכ יריחמב המולג הנה הלא םיתוריש ןיגב הרומתה .העונתה
 .הז ןותנב בשחתהב ותעצה תא רחמתל ןלבקה לע ןכ לעו ,זרכמה

 ץעוי ידי לע ונכוה רשא םיינמזה העונתה ירדסה ןונכתב םייונישב ךרוצ היהיו היה
 תינכת ,העונת סדנהמ תועצמאב ,ונובשח-לע ,ןיכי ןלבקה ,ןימזמה םעטמ העונתה
  .תודובעה רתאל סחיב תנכדועמ םיינמז העונת ירדסה
  .רחא שרדנ ךמסומ םרוג לכ ידי-לע ןכו לארשי תרטשמ ידי-לע רשואת וז תינכת
 .)םיינמז העונת ירדסה תינכת - ןלהל(

 ,)תרשואמה( םיינמזה העונתה ירדסה תינכתל םאתהב לועפל בייחתמ ןלבקה .10.2
  .תעל תעמ עבקייש יפכו לארשי תרטשמ תוארוהל םאתהב

 רתאלו רתאב תפטושה העונתה ךשמה תא תודובעה תפוקת ךלהמב רשפאי ןלבקה .10.3
 .תודובעה

 בכרה ילכ תעונתל תולקת וא תוערפה תעינמל םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לע .10.4
 תויפולח השיג יכרד תרדסה וא םיבלשב תודובעה עוציב ידי-לע תוברל תפטושה
   .העונתה תנווכהל םירטוש תבצה וא/ו

 לכ תגשהל יארחא היהי ןלבקה ,תפטושה העונתל הערפה שרדית וב הרקמב .10.5
 .ךכ םשל תויושרהמ םישורדה םירושיאה

 תבצהל יארחא היהי אוה ,םויה ךשמב תודובעה תא םייסי אל ןלבקה וב הרקמב .10.6
 .הלילה לכ ךשמל תודובעה רתאב הרימש
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 ףיעס תוארוה עוציבב תוכורכה תויולעה אולמב אשיי ודבל ןלבקה ,קפס רסה ןעמל .10.7
 ןלבקה .םיינמזה העונתה ירדסה תינכת לש םושייו הנכה לשב תוברל ,םכסהל 10
 ,הרומתה יריחמב רבכ תולולכ ןהו ןובשחב ודי-לע וחקלנ ולא תויולע יכ ריהצמ
 היהת אל ןלבקלו ,םכסהה ףקיהב )הנטקה/הלדגה( והשלכ יוניש לש הרקמב תוברל
  .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל השירד וא הנעט לכ

 תוינכת ןיב תומאתה יא ,תודובעה ןומיס ,עבק תודוקנ .11

.תודובעה עוציב ןמז לכ ךשמב ,ונובשח-לע ,ךמסומ דדומ יתורשב עייתסי ןלבקה .11.1
  

 תורשקתהה תפוקת לכ ךלהמב חקפמה תושרל דומעיו ןימז היהי דדומה יכ רהבומ
  .ךכ ןיגב ןלבקל םולשת תפסות לכ אלל ,חטשב תודידמ עוציב ךרוצל

 ותברקב וא תודובעה חטשב עבק תדוקנו ןויצ תודוקנ עבקי ןלבקה םעטמ דדומה .11.2
 תיוותהל םינותנו אצומ תדוקנ רוסמי דדומה .תודוקנה ןתוא לע רומשי ןלבקהו

  .חקפמה תויחנהל םאתהב הנעצובת תודידמה ללכ .םישרגמהו םישיבכה

 תודימה ,םיסלפמה ,םוקימה קוידלו תודובעה לש תואנ ןומיסל יארחא ןלבקה .11.3
 ןכו ,)ןומיסה - ןלהל( עבקה תודוקנו ןויצה תודוקנל סחיב תודובעה יקלח תויוותהו
 תא רשאיו לבקי חקפמה .ךכל םישורדה םיחמומהו םידבועה תווצו דויצה תקפסהל
   .ןומיסה

 וא תודימב ,םיסלפמב ,םוקימב תועט ררועתת וא עיפות תודובעה ךלהמ תעבש לככ .11.4
 ןלבקה ןקתי יזא ,חקפמה ידי-לע שרדיי םא וא ,תודובעהמ והשלכ קלח תויוותהב
  .חקפמה לש ותעד תחנהל ,רומאכ תועט לכ ונובשח-לע
 תא ררחשי אל סלפמ וא וק לכ יבגל וא ןומיס יבגל חקפמה ידי-לע ןתינש רושיא
 תודוקנ לכ לע תונדפקב רומשיו םייקי ןלבקהו הלא לש םתונוכנל ותוירחאמ ןלבקה
 .תודובעה ןומיסל םישמשמה םיטרפה ראשו תודתיה ,הבוגה

 תויומכה בתכ וא/ו תוינכתה ןיב יהשלכ המאתה יא תודובעה ךלהמב ןלבקה אצמ .11.5
 וא ,תודובעה רתא לש יזיפה בצמה ןיבל םניב וא/ו םמצע ןיבל םניב ,םיטרפמה וא/ו

 ידי-לע וא תודוקנב ונמוסש יפכ ,ל"נה םיכמסמב ןהשלכ תוטמשה וא תויועט
 תושורדה תולועפה לע ןלבקל הרוי חקפמהו בתכב חקפמל דימ ךכ לע עידוי ,תוארוה
 אלל ,חקפמה עודיי אלל ,ןלבקה ידי-לע השעתש הדובע לכ .תודובעה ךשמהל
 לע השעת ,שארמ חקפמהמ תומיאתמ תוארוה/רושיא תלבק םרטב וא האשרה
 ךרוצה תדימבו ,ךכ ןיגב והשלכ םולשת תלבק אלל ןלבקה לש תידעלבה ותוירחא
  .חקפמה תשירד יפל לכה - ותומדקל בצמה תא ריזחהל ןלבקה שרדיי

 תודובעה תוכיא .12

 ביטמ הדובע ידי-לע תודובעה עוציב תרגסמב הלועפ לכ ,ונובשח לע ,עצבי ןלבקה .12.1
 .ךכ םשל שורד היהיש םדאה חוכ לכ תא קפסיו תויחמומבו הלועמ

 ,ןלבקה ידי-לע עצובש תודובעה לש קלח לכ לוספל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר חקפמה .12.2
 וניא וא היוארה תויחמומב עצוב אל וא שורדה ביטהמ וניא חקפמה תעדל םא
  .הזוחה תושירד תא םאות
 סחיב חקפמה תוארוה תא אלמל בייח ןלבקה היהי ,ןקלח וא תודובעה ולספנ
 בייח היהי ןלבקה .ןלבקה ןובשח לע ,םירחא ידי-לע וא ומצעב ,םישרדנה םינוקיתל
 תודובעה עוציבמ האצותכ ןימזמל ומרגייש תואצוהה אולמ תא ןימזמל םלשל
 .ולספנש

 ךות הנעצובת ןה יכ ,תוכרדמ לש תודובע עוציבל עגונה לכב דיפקהל ןלבקה לע .12.3
 .הכרדמה תכמנה עוציבל קיודמ טרפמ ללוכה ,1918 ןקת םויק לע הדפקה

12.4.   

 לש ךכל תרשואמו תכמסומ הדבעמ לש תוקידב עצבל ןלבקה לע .12.4.1
 רהבומ .חקפמה וא/ו ןימזמה תשירד יפל ,ודי לע תועצובמה תודובעה
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 י"ע ושרדייש יפכ תוקידבה אולמ תא עצבל ביוחמ ןלבקה יכ תאזב
 .םדי לע עבקיש דעומב חקפמה וא/ו ןימזמה

 ,ליעל רומאכ תרשואמו תכמסומ הדבעמ תוקידב ןיגב תואצוהה לכ .12.4.2
 .ןלבקה לע ןאולמב ולוחי ,ךכ ןיגב הנמזההו םואיתה תואצוה תוברל

 אהי ,תורשואמ ןניא תכמסומה הדבעמה תואצותש לככ יכ תאזב רהבומ .12.4.3
 לככו םישרדנה םינוקיתה עוציבב ןלבקה תא בייחל ןימזמה יאשר
 ןובשח לע ,תוקידבה תא עצבל ןימזמה יאשר אהי ,ןכ השעי אל ןלבקהש
 ןימזמהש ךרד לכב רומאכ תואצוהה אולמב ןלבקה בויח ךות ,ןלבקה
 .ןוכנל אצמי

 לש םולשתב תאשל ןלבקה לש ותבוחמ עורגל ידכ רומאב ןיא יכ רהבוי .12.4.4
 .הרבחה ךורעתש הדבעמ תוקידב רובע רשואמ ןובשח לכמ 1.5%

 תודובעה עוציבב םרגיהל םילולעה םיבוכיעה לכ תא ןובשחב איבהל ןלבקה לע .12.5
 עוציב לשב בוכיע .ןהיתואצותל הנתמהו רומאכ תוקידבה עוציב בקע ןתמלשהבו
 בוכיעל יהשלכ הליע הווהי אל תוקידבה תואצות תלבקב בוכיע לשב וא/ו תוקידב
 .תודובעה עוציבל םינמזה חולב

 טרופמכ תוכיא תרקב תכרעמ ליעפהלו םיקהל ןלבקה לע ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .12.6
 .ונובשח לע תאזו ,זרכמה יכמסמל 1 'ב חפסנ תוארוהב

 תויעקרק תת תוכרעמ .13

 תויעקרק תת תוכרעמ ,םישיבכ תחיתפל עגונה לכב תודובעה תא םאתי ןלבקה .13.1
 .תויושרה םע וא/ו הרבחה ת/סדנהמ םעו חקפמה םע ,םירבעמו

 תתה תוכרעמל תומייקה תוינכתה לכ תא תויושרהמ לבקל יארחא ןלבקה .13.2
 .םייעקרק תתה םיווקלו תוחושל ,תויעקרק

 תתה תוכרעמהו םייעקרק לעה םינבמה לש םמוקימ תא קודבל יארחא ןלבקה .13.3
 יווק ,לועית ,בויב ,םימ תורוניצ תוברל ,תודובעה רתאב אצמיהל םייושעה תויעקרק
 .םינמוסמ םניאש ןיבו םינמוסמ םהש ןיב ,תורדג וא/ו למשחו ןופלט

 עוציב ךלהמב הנילגתתש המאתה יא וא הלקת לכ לע חקפמל עידוהל יארחא ןלבקה .13.4
 .תודובעה

 תוריפח ןלבקה עצבי ,ותייצחב וא יעקרק-תת ןקתמל ךומסב הדובע לש הרקמ לכב .13.5
 דצ לכמ רטמ ינש לש קחרמל דע דבלב םיידיב הדובעו ןקתמה יוליגל םיידיב שושיג

 ןקתמה תא ךומתיו ,)חקפמה רושיאבו ךרוצה תדימב( הריפחה תא ןפדי ,ןקתמה לש
  .ןקתמל תעגונה תושרה םעטמ חקפמה תוארוהל םאתהב יעקרק-תתה

 עונמל ידכב ונמוסיו םיידי תדובעב ופשחיי םימהו למשחה ,תרושקתה ,בויבה יווק .13.6
 .ןהב העיגפ לכ

 היהי אל ןלבקהו הרומתה ריחמב לולכ רומאכ תודובעה לכ עוציב ,קפס רסה ןעמל .13.7
 יוליגל תוריפחה תודובעל סחיב תוברל ,ךכ ןיגב ףסונ םולשת לכל יאכז
 שומישה וא/ו םייעקרק לעהו םייעקרק תתה םינבמה/םילבכה/תורוניצה
 .תויושרה םע םואיתה וא/ו םידחוימ םירישכמב

 רבעמ ירושיא ,תודובעה עוציב תלחתה ינפל ,תויושרהמ לבקל הבוח הלח ןלבקה לע .13.8
-תת תיתשת יווקו םינקתמ לש סלפמלו םוקימל רשקב שורדה עדימה לכ תאו

 עוציב ןמז לכ ךשמב םוקמב חכונ היהיש ,ןמעטמ חקפמ תנמזהל גואדלו םייעקרק
 ןקתמל ךומס הדובע לכ עצובת אל .ותייצח וא ,יעקרק תת ןקתמל ךומסב תודובעה
 ל"נה חקפמה רובע םולשתהו םואיתה רשאכ ל"נכ חקפמ תוחכונ אלל ,יעקרק-תת
 .ןלבקה ןובשח לע היהי

 לכל תוירחאמ ןלבקה תא תררחשמ הניא תכמסומ תושר םעטמ חקפמ תוחכונ .13.9
 .יעקרק-תת ןקתמב העיגפ בקע ומרגייש םיפיקעהו םירישיה םיקזנה
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 ,תופסונ תויעקרק תת תוכרעמ רתאב תומייקו ןכתי יכ ןובשחב איבהל ןלבקה לע .13.10
   .ךרוצה תדימב ןנקתל וא ןהב העיגפ לכ עונמל יארחא היהי אוהו תונמוסמ יתלב

  .תודובעה עוציבב הקספהל/בוכיעל הליע הווהי אל ליעל תוטרופמה תושירדה עוציב .13.11

 םימייק םינקתמ תברקב הדובעו םירתיה ,םירושיא ,תונוישיר .14

 םירושיאהו תונוישירה לכ תא חקפמל ןלבקה איצמי תודובעה עוציב תליחת ינפל .14.1
 תונוישירה תגשהל שורדה לכב לפטל בייחתמ ןלבקה .תוינכתה יפל תודובעה עוציבל
 תויוברעהו תואצוהה לכ תא תויושרל ונובשח-לע םלשלו רומאכ םירושיאהו

 .ךכ ךרוצל תושורדה

 אל - תויושרה יגיצנ תוארוה עוציבמ האצותכ תודובעה עוציבב בוכיע לש הרקמב .14.2
 .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל הרבחה יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ ןלבקל הניהת

 ועצובש תויומכ יבתכ תשגהו הדובע ןמוי לוהינ .15

 :רבדב םיטרפ ומויב םוי ידמ וב םושריו הדובע ןמוי תודובעה רתאב להני ןלבקה .15.1

 .תודובעה עוציבב ודי-לע םיקסעומה םהיגוסל םידבועה רפסמ .15.1.1

 םיאצומה וא תודובעה רתאל םיאבומה םהינימל םירמוחה תויומכ .15.1.2
 .ונממ

 .תודובעה עוציבב ןלבקה ידי-לע ועקשוהש םירמוחה תויומכ .15.1.3

 .תודובעה רתאב אצמנה ינכמה דויצה .15.1.4

 .תודובעה עוציבב ינכמ דויצב שומישה .15.1.5

 .תודובעה עוציב םוקמב םיררושה ריוואה גזמ יאנת .15.1.6

 .םויה ךשמב תודובעה עוציבב תומדקתהה .15.1.7

 .תודובעה עוציבב תוערפהו תולקת .15.1.8

 .חקפמה ידי-לע ןלבקל ונתינש תוארוה .15.1.9

 .תודובעה עוציב ךלהמ רבדב חקפמה תורעה .15.1.10

 בלשב ליחתהל ותנווכ לע ,שארמ תועש 48 תוחפל ,חקפמל עידוהל יארחא ןלבקה .15.2
 בלשה תא קודבל חקפמל רשפאל ידכ רומג בלש תוסכל וא תודובעה לש שדח
 .םדוקה

 רסמיי וב םימושירהמ םותח קתעהו ןלבקה ידי-לע םוי לכ םתחיי הדובעה ןמוי .15.3
 .םוי ידמ חקפמל

-לע םולשת לכ תשירדל ןלבקה ידיב הליע הרקמ לכב ושמשי אל ןמויב םימושירה .15.4
 ןקתל שרד אל וא/ו ןקית אל וא/ו רערע אל ןימזמה ובש הרקמב םג תאזו - הזוחה יפ
 .ןמויב םימושיר

 תופסונ תודובע עוציבו םילוציפ ,םייוניש .16

 עצבל וא ןלידגהל וא ןניטקהל יאכז ןימזמה היהי ,)ןהיבלש וא( תודובעל רושקה לכב .16.1
 רומאכ יונישהש דבלבו תודובעה ףקיה תא תונשל וא ,ןהמ דבלב םימיוסמ םיבלש
 תוארוההו םיאנתה טרפמב בוקנה רועישה לע יפסכה ופקיה תניחבמ הלעי אל
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 שארמ ןימזמה ידי-לע ןלבקל ןתנייש רושיאל םאתהב תאזו - )'1א חפסנ( םידחוימה
   .בתכבו
 תא בייחי אל ,ןימזמה לש בתכבו שארמ רושיא אלל ,רומאכ תופסונ תודובע עוציב
   .וניגב הרומת לכ םלושת אלו ןימזמה
 בייח ןלבקה אהי ,)16 ףיעס( הז ףיעסב רומאכ תופסונ תודובע עוציב ןימזמה שרד
  .םכסהה תוארוהלו וז השירדל םאתהב ןעצבל

 ,הזוחב בוקנ ןריחמ רשא ,רומאכ ןלבקה ידי-לע תופסונ תודובע עוציב לש הרקמב .16.2
 ריחמ יפ-לע וא זרכמב םייקה ריחמה יפ-לע הלא תופסונ תודובעל ריחמה עבקיי

 ,"לקד" תאצוהב רתויב ןכדועמה הינבה ףנע ןוריחמבש המיאתמה הדיחיה
   .םהיניבמ ךומנה - 20% לש התחפהב
 

 ,הזוחב בוקנ וניא ןריחמ רשא ,ןלבקה ידי-לע תופסונ תודובע עוציב לש הרקמב
 המיאתמה הדיחיה יריחמ יפ-לע הלא תופסונ תודובע ןיגב הדיחיל ריחמה עבקיי

   .20% לש התחפהב ,"לקד" תאצוהב רתויב ןכדועמה הינבה ףנע ןוריחמבש
 

 בשוחי )רומאכ 20% לש התחפהב( "לקד" ןוריחמב הדיחיה ריחמ ,קפס רסה ןעמל
 "ישאר ןלבק" וא "ינלבק חוור" תוברל ,ןהשלכ תופסות ול הנפסוותת אלש ןפואב
  .תרחא תפסות לכ וא

 הרומתה םוכסמ הגירחל תואיבמה תופסונ תודובע עוציבו רושיא ,קפס רסה ןעמל .16.3
 .םכסהל 8.10 ףיעס תוארוהל םיפופכ ויהי םכסהב

 תייחדב ךרוצ שי םא חקפמה עבקי ,ליעל טרופמכ ,תופסונ תודובע עוציב לש הרקמב .16.4
 ידי-לע עבקיי תופסונה תודובעה עוציב תליחת דעומ .תודובעה עוציב רמג דעומ
 24 לש העדוה ידי-לע ,ןקלח וא ןלוכ ,ןקיספהל תורוהל יאשר היהי אוהו ןימזמה
 הרומתל יאכז היהי אל אוהו וז העיבק יפל לועפל בייח היהי ןלבקה .שארמ תועש
 דעומ תייחד ןיגב )ב"ויכו תויורקייתה ,תודמצה ,הרוקת ןיגב תוברל( יהשלכ תפסונ

 .רומאכ עוציבה
 םישרדנה םידבועה רפסמ תא תופסונה תודובעה יכרצל קיסעהל בייחתמ ןלבקה .16.5

 .חקפמה תעיבק יפל - יטנבלרה דויצה תא קפסלו ךכ םשל

 ןלבקלו ,רחא ןלבקל וא ףוג לכל רומאכ םייונישה עוציב תא רוסמל יאכז ןימזמה .16.6
 .ךכל רשקב ןימזמה יפלכ הנעט לכ היהת אל

 לכב הז הזוחב רומאה לכל ףסונב תואב הזוחל הז קרפב ראובמכ ןימזמה תויוכז .16.7
 .הרומתה םולשתו ןלבקל תודובעה תריסמ םצע רבדב הינתהל רושקה

 םייונישב ,ולוחי )הרומתה טעמל( תודובעה עוציבל עגונב הז הזוח תוארוה לכ .16.8
 .הז ףיעסב רומאכ תופסונה תודובעה עוציב יבגל םג ,םיביוחמה

 תודובעה רתאב דרשמ תקפסאו השיג תעינמ ,הרימש .17

 הרימשל האלמ תוירחא יארחא ןלבקה היהי תודובעה תלחתה וצ תלבק םוימ לחה .17.1
 דויצה תחטבהל םיצוחנה הרימשה ירודיס לכ תא ונובשח-לע עצבי אוהו דויצה לע
 .םישרומ יתלב םימרוגמ תודובעה רתאל השיג תעינמו םידבועהו

 ךשמב רתאה לע הנגה ךרוצל םישורדה םיעצמאה לכב ,ונובשח לע ,טוקני ןלבקה .17.2
 גזמ ידי-לע םרגיהל לולעה קזנ תעינמ ךרוצל תוברל ,תודובעה עוציב תפוקת לכ
 תולעת תריפח עוציב ללוכ רחא םימ רוקמ ,םשג ,חור ,תונופטיש ,תולופמ ,ריוואה
  .ךרוצה תדימב םימ תקחרהל תוינמז

 ,)תוינוחטיב תוביסנ תוברל( איהש הביס לכמ ,העיגפ וא ןדבא ,קזנ לש הרקמ לכב .17.3
 תא ריזחיו ןלבקה ןקתי ,םינקתמהמ קלח לכל וא ןהמ קלח לכל וא תודובעל
 תודובעה לכ הנייהת ןתריסמו ןתמלשה תעבש ךכ ,ונובשח-לע םתומדקל םירבדה
 .חקפמה תוארוהו הזוחה תושירדל תוניחבה לכמ הנמאתתו ןיקת בצמב
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 תודובעה רתאל השיג תע לכב היהת םדי-לע ךמסומה םדא לכלו חקפמל ,ןימזמל .17.4
 םירצוימש וא םירמוח םהב םינסחואמש וא הדובע תישענ םהב תומוקמה לכלו
 .וז השיג םהל רשפאל ידכ לכה השעי ןלבקהו ,תודובעה ךרוצל םיטירפ םהב

 תוארוהל םאתהב הינבה רתאב דרשמ ,חקפמל/ןימזמל קפסל בייחתמ ןלבקה .17.5
 .הזוחה

 ותקפסאו דויצה .18

 תויומכבו שרדייש םוקמ לכלו םוקמ לכמ ונובשח-לע ליבוהל בייחתמ ןלבקה .18.1
 .תרחא בתכב םכסוה םא דבלמ ,תודובעה עוציבל שורדה דויצה לכ תא תוקיפסמ

 ורשפאיש הדימב דויצ לש תוברזר תודובעה רתאב ויהי תע לכב יכ בייחתמ ןלבקה .18.2
 .דויצב םגפ וא יוקיל לכ לעו יתנוע וא ינמז רוסחמ לכ לע רבגתהל ול

 ךרוצל םישורדה למשחהו םימה תקפסאב תוכורכה תויולעה אולמב אשיי ןלבקה .18.3
 .תודובעה עוציב

 .ונממ קלח לכו דויצה לע ולוחיש/םילחה הבוחה ימולשת לכב אשיי ןלבקה .18.4

 טרפמל םיאתמו הלועמ ביט לעב דויצב תודובעה עוציב ךרוצל שמתשהל ןלבקה לע .18.5
 לש רוצייה םוקמב דויצה תא קודבל יאכז היהי חקפמה .חקפמה תוארוהלו ינכטה
 ,תונוכמ ,םירישכמ ,הרזע חקפמל עייסל בייחתמ ןלבקה .תודובעה רתאב וא ןלבקה
 תומכ וא לקשמ ,תוכיא לש הניחבו הדידמ ,הקידב םשל םישורדה םירמוחו םידבוע
 .םהב םישמתשמש דויצהו םירמוחה

 םתסנכה ינפל ,חקפמה תשירדל םירמוח לש םימגדמ ונובשח לע קפסי ןלבקה .18.6
  .תודובעל
 תוכיאו גוס יבגל תעדה תא תוחינמ תוחכוה ,ןכ תושעל שרדיי םא ,איצמי ןלבקה
 .יסדנהה גהונלו םיבייחמה םינקתל ותמאתהו דויצה

 .ןלבקה ןובשח-לע הנייהת רומאכ תוקידבה לכ תויולע
 

 דעונש תודובעהמ והשלכ קלח לש ותרתסה וא ויוסיכ תא עונמל בייחתמ ןלבקה .18.7
 .שארמ חקפמה לש ותמכסה אלל - רתסומ וא הסוכמ תויהל

 רתסוה וא הסוכ רשא םוקמ לכ לש החיתפ לע ןלבקל תורוהל יאשר היהי חקפמה
 ןפואב וא/ו רומאכ חקפמה לש ותמכסה תלבק אלל תודובעהמ והשלכ קלח וב
 .חקפמה לש ותעד תא חינמ אלש

 חקפמל ןלבקה עידוי ,רתסומ וא הסוכמ תויהל דעונש תודובעהמ קלח םלשוה
 ןוחבל ,קודבל חקפמל רוזעיו רשפאי ןלבקהו הקידבל ןכומ רומאה קלחהש בתכב
 .ותרתסה וא ויוסיכ ינפל רומאה קלחה תא דודמלו

 .תידוסי הרפה הניה ןלבקה ידי-לע ותרפהו הזוחה ירקיעמ וניה הז ףיעסב רומאה

 דויצבו םירמוחב תולעב .19

 לש ותולעבל םינותנכ תודובעה רתאל םתעגה םע ובשחיי קפסי ןלבקהש דויצה לכ .19.1
 תא וארי .חקפמה לש בתכב ותמכסה אלל הלא לכמ רבד ריסי אל ןלבקהו ,ןימזמה
 טרפ ,ןתמלשהו תודובעה עוציבל דויצה לכב שמתשהל ןלבקל השרהש ימכ ןימזמה
 וא ,תודובעה רתאמ ןלבקה ידי תא קלסל תוכזה ןימזמל היהת םהב םירקמל
  .תודובעה תא שטנ ןלבקהש הרקמל
 וא הרימשל סחיב ןהשלכ תובוח ןימזמה לע ליטהל ידכ ליעל רומאב ןיא ,םרב
  .דבלב ןלבקה לש היהת ךכ ןיגב תוירחאהו רומאכ םירמוחב שומיש

 םלוא ,חקפמה לש בתכבו שארמ ותמכסה אלל ,דויצ תודובעה רתאמ רסוי אל .19.2
 םע וא תודובעה עוציב ךלהמב תע לכב ןלבקל תורוהל וא ריתהל יאשר חקפמה
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 רחא אלמי ןלבקהו שומיש וב השענ אלש דויצ תודובעה רתאמ קלסל ,ןתרימג
 .רתלאל רומאכ חקפמה תוארוה

 ידי-לע וקפוסש םירבדב תולעבה רוזחת - הרוה חקפמהש דויצה קוליס םע
-לע ןלבקה ידי-לע ורזחוי ןימזמה ידי-לע וקפוסש םירבדהו ,ןלבקל ןלבקה
 ןימזמה ינקתמ םוחתב רחא םוקמל וא וחקלנ םהמש םינסחמ םתואל ונובשח
 .חקפמה הרויש יפכ תודובעה תועצבתמ םהב רשא

 יאשר ןימזמה היהי ,ןלבקה ידי-לע ותעשב וקפוסש םירבדה תא ןלבקה קלסי אל .19.3
 ןוידפמ תוכנל יאכז אוהשכ ,ותעד לוקיש יפל ,םתוא רוכמל וא םהב לפטל ,םקלסל
 .ךכל רשקב ומרגנש תואצוהה לכ תא )הזכ היה םא( םתריכמ

 עגונה לכב ,ןלבקה תובוחמ תוערוג וא תונשמכ הנשרפתת אל הז ףיעס תוארוה .19.4
 דויצ לע ,תודובעה לע לחה ,יושיר וא ,חוטיב וא ,םמלשל שיש הבוח ימולשתל
 .םינבמה לעו המקהה

 הרבחה וא/ו הייריעה שוכר לע הרימש .20

 .תודובעה רתאב יוצמה ומעטמ ימ וא ןימזמה שוכר לע יארחא היהי ןלבקה .20.1

 שוכר לש התחשה וא הבינג וא ןדבוא לש הרקמב תויולעה לכב אשיי ןלבקה .20.2
 .הייריעה

 תוריהז יעצמאב הטיקנו תוחיטב .21

 תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכב טוקני ןלבקה ,תודובעה עוציב ךלהמבו םרטב .21.1
 ,ראשה ןיב ,תודובעה רתאב םיתואנ תוחיטב יאנת לע רומשל ידכב םישורדה
 ,שמשת וז תינכת .ומעטמ תוחיטב סדנהמ ידי-לע ךרעתש תוחיטב תינכתל םאתהב
 תחנה ,הריפח תודובעב תורושקה תונואת ,הדובע תונואת תעינמ ךרוצל ,ראשה ןיב
 םאתהב תאזו - האלה ןכו םילכו דויצ תלעפה ,דויצו םירמוח תלבוה ,תויתשת
 ,החוורהו הדובעה דרשמ לש תויחנהו םינקת יפ-לע תוברל ,ןיד לכ תוארוהל
 .ךכל תויטנבלרה תוחיטבה תויחנהו

 ,םיצנצנ ,תדחוימ הרואת ,תוינמז תורדג ,תוקעמ ,םימוגיפ ןיקתהל גאדי ןלבקה .21.2
 םילולעה םיקזנהו תונכסה ינפמ הרהזא ךרוצל - 'וכו הרהזא יטלש ,םימוסחמ
  .רתאב תוהשמ האצותכ םרגיהל

 תומרעה תא רשייל ,תורובה לכ תא אלמל ןלבקה תוירחאב ,תודובעה םויס םע .21.3
     .תודובעה עוציבמ האצותכ רתאב ורתונש םילושכמה לכ תא קלסלו

 שומישל סחיב םישרדנה םייתפוקתה םירושיאה לכ תא לבקל ןלבקה תוירחאב .21.4
 ,ישיא הנגה דויצ ,המרה דויצ ,םיילמשח/םיינאכמ הדובע ילכ/דויצב הקזחאו

   .האלה ןכו םינכוסמ םירמוח

 בייחתמ ,רתאה לש קלח לכב הדובע םוי לכ םויסב ןכו תודובעה עוציב ךלהמב .21.5
 .םייתוחיטב םיעגפמל תושיגנ עונמל ןלבקה

 קודבל ןלבקה לע ,םימייק תוחושב וא םיביבב ןהשלכ תודובע עוציב לש הרקמב .21.6
 תוריהזה יעצמא לכב טוקנלו םיליער םיזג תואצמהל תוחושהו םיביבה תא הליחת
 .תויושרהו ןיד לכ תוארוה יפ-לע - ךכמ םיעבונה

 םשל שרדנה הנגהה דויצ לכ תא ומעטמ םילעופל וא/ו וידבועל קפסל ןלבקה לע .21.7
 םולגה ןוכיסהו הנעצובתש תודובעה יפואל םאתהב ,םמולשו םתוחיטבל הגאד
 .םהב

 אל םייתוחיטב םיאנתב תישענ וזו הדימב ןלבקה תדובע תא קיספהל יאשר ןימזמה .21.8
 ךכב ןיא ,םלוא .חקפמה תושירדל וא/ו תויושרה תושירדל םימיאתמ אל וא םיתואנ
 רתא תוחיטבל סחיב תידעלבהו האלמה ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשל ידכ
  .תודובעה
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 םיאנת לש םמויק חיטבהל ידכ תוחיטב סדנהמ יתורישב עייתסהל ןלבקה לע .21.9
  .וב םידבועה וא/ו םיהושה לש םיתואנ םייתוחיטב

 תפרוצמה הרהצהה לע ,תודובעה עוציב םרטב ,םותחלו אלמל תוחיטבה סדנהמ לע .21.10
 .םכסהל 'י חפסנכ

 תויוכזבו רוביצה תוחונב העיגפ תעינמ .22

 לש תיתרגשה תוליעפל ליבקמב הנעצבתת תודובעהו לוכיש ךכל עדומ ןלבקה .22.1
 ,דרטמ וא העיגפ ומרגיי אל תודובעה עוציב ידכ ךות יכ ,בייחתמ אוה ןכל .ןימזמה
 אוה יכו ,והשלכ ירוביצ ךרוצל אלש הערפה אהת אלו רוביצה תוחונב ,ךרוצל אלש
  .תאז חיטבהל ידכ םיעצמאה לכב טוקני

 תוליעפל הערפה תשרודה הדובע לכ שארמ םימי 7 תוחפל םאתל בייחתמ ןלבקה .22.2
   .חקפמה רושיאל ףופכבו ןימזמה לש תיתרגשה

 שארמ םואית רחאל קר עצובת 'ג ידדצב עוגפל ידכ הב שיש הלועפ וא םימ יקותינ .22.3
 .ןימזמה םע בתכבו

 תודידמו ןומיס .23

 תונוכנה תויומככ ןתוארל ןיאו ןדמוא רדגב ןניה תויומכה בתכב תובוקנה תויומכה .23.1
 .הזוחה יפל ןעצבל ןלבקה לעש תודובעה לש לעופב תויפוסהו

 וא תודידמ ידי-לע עבקיי והשלכ ןמזב הזוחל םאתהב ועצובש תודובעה ךרע .23.2
 דדומ תועצמאב ןלבקה ידי-לע הנשעת תודידמה לכ .חקפמה עבקיש תוטישב
 .ךמסומ

 .שארמ ריבס ןמז חקפמל ןלבקה ךכ לע עידוי ,תודובעה תדידמ ינפל .23.3

 אלש חקפמה לוכי ,חקפמל העדוה אלל ןלבקה ידי-לע ושענש תודידמ .23.4
 .ןרשאל/ןלבקל

 ושענש תודידמה לש םימושירב הוולמ היהי חקפמל ןלבקה ידי-לע שגומה ןובשח לכ .23.5
  .ןובשח ותואב הלולכה הדובעל רשקב ליעל רומאכ
 תוכיא וא/ו ביטל יפוס רושיא הווהמ וניא יקלח ןובשחב םולשתל תויומכה רושיא
 .דבלב הז םייניב ןובשח יכרצל ןדמוא רדגב אלא ,תויומכה ריחמ וא/ו תומכ וא/ו

 ןתוא אצמ םא ןתוא רשאי ,ןלבקה ידי-לע ושענש תודידמה תא קודבי חקפמה .23.6
 רובס היהי םא ,ולשמ תודידמ השעי וא ,ןוכנל תאז האר םא ,ןנוקית לע הרוי ,תונוכנ

 .ץוחנ רבדהש

 וא דימ אובי רשא ןלבקל ךכ לע עידוי ,תודובעמ קלח דודמל חקפמה הצרי רשאכ .23.7
 םיטרפה לכ תא איצמיו ,תודידמב חקפמל עייסל רחא ךמסומ גיצנ ומוקמב רגשי

 ידי-לע התשענש הדידמה יזא ,הדידמה תעב וגיצנ וא ןלבקה חכנ אל .םישרדנה
 .תודובעה לש הנוכנה הדידמכ בשחת ודי-לע הרשואש וא חקפמה

 .הזוחב תרחא הארוה ךכ לע הנשי םא אלא ,וטנ הנדדמית תודובעה .23.8

 םיהז םיפיעסל סחיב םינוש ויהי ןלבקה עיציש הדיחיה יריחמש לככ יכ רהבומ .23.9
 םהיניבמ ךומנה הדיחיה ריחמ יפ-לע ןלבקל העיגמה הרומתה בשוחת - העצהב
 .ךכ ןיגב הנעט לכ אהת אל ןלבקלו ,םיפיעסהמ דחא לכל סחיב

 יאמצע ןלבק וניה ןלבקה .24

 רובע תודובעה תא עצבמ אוה ותרגסמב יאמצע קסע לעב אוה יכ ,ריהצמ ןלבקה .24.1
  .ןימזמה
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 .דבלב הזוחה תוארוהל ףופכ אוהשכ ,ןלבקה תוירחאב הנעצובת תודובעה לכ .24.2

 תוכמס לכ היהת אל ןלבקלו דבלב ודבועכ בשחיי ןלבקה ידי-לע קסעויש ימ לכ .24.3
  .ןימזמה רובע וא םעטמ ,םשב םיתוריש ןימזהל וא םידבוע קיסעהל

 םעטמ ,ומצע לע לבקל ןלבקה תא ךימסמכ שרפתי אל הזוחב רומאה רבד םוש .24.4
 .תובייחתה וא תובח איהש וזיא ,ומשב וא ןימזמה

 הנשמ ינלבק תקסעהו הזוחה תרבעה רוסיא .25

 תוצובק וא ,םיפוג ,םדא ינב םע אלו הנשמ ןלבק םע רשקתהל יאשר וניא ןלבקה .25.1
 הז הזוח ריבעהל יאשר וניא ןכו הזוחה יפל ויתויובייחתהמ וזיא עוציבל םישנא
 םכסוה םא אלא ,םי/רחאל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,ונממ תועבונה תובוחהו תויוכזהו

 .ןימזמה ידי-לע שרופמבו בתכב רבדה

 ותויחמומ ,ותויעוצקמל רושיאכ םלועל שרפתי אל ,הנשמ ןלבקל ןימזמה לש רושיא .25.2
 .ןלבקה לע לוחת ןלבקה תויובייחתה לכל תוירחאהו ,הנשמה ןלבק לש ותמאתהו

 ותעדל םא ,הנשמה ןלבק תקסעהל ל"נה רושיאמ וב רוזחל ןמז לכב יאשר ןימזמה .25.3
 לש ותדובע תא דימ ןלבקה קיספי הזכ הרקמב .תאז בייחמ ןימזמה לש סרטניאה
   .ודי-לע קסעומה

 הנשמה ינלבק תודובע ןיגב ףסונ םולשת לכל יאכז אל ןלבקה ,קפס רסה ןעמל .25.4
 .ומעטמ

 בשחת ,םיקלחב ןיבו תחא תבב ןיב ,ןלבקב הטילשהמ 20% תרבעה יכ םכסומ .25.5
 .ןימזמה לש בתכבו שארמ רושיאב השענ רבדה םא אלא ,הרוסא תויוכז תרבעהכ

 םידבוע תקסעה .26

 ודבל אוה יכו ,דבלב ולש וידבוע םה ודי-לע וקסעויש םידבועה לכש ריהצמ ןלבקה .26.1
 .ןיד לכ יפ-לע וא הזוחה יפ-לע םדיבעמ ותויהמ תעבונה תוירחאה לכב אשיי

 ללכב 1953-ג"ישתה ,רעונ תדובע קוח תוארוהל םאתהב לועפל בייחתמ ןלבקה .26.2
 ,7 ,6 ,5 ,4 ,'א2 ,2 ,1 םיפיעס :הלא ןיבו ,ןלהל םיטרופמה קוחה יפיעסל םאתהבו

 .א33 -ו 33 ,25 ,24 ,22  ,21 ,20 ,14 ,13 ,12 ,11

 תודובעה עוציב ךרוצל ודי-לע וקסעויש םידבועל םימולשתה לכב אשיי ןלבקה .26.3
 .םינושה הדובעה יקוח רחא הדיפקב אלמיו

 ידבועמ ימ לש םתדובע תא קיספי יכ ,ןלבקהמ םעפ ידמ שורדל יאשר חקפמה .26.4
 חקפמה שרדשמ .תודובעה עוציבל םימיאתמ םניא םה חקפמה תעדל םא ,ןלבקה
 .םימיאתמ םירחאב םפילחהלו םתדובע תא רתלאל קיספהל ןלבקה בייח ,רומאכ
 תעדל םא ,םידבוע םעפב םעפ ידמ ,ףיסוהל ןלבקהמ שורדל יאשר היהי חקפמה
 קרפ ךות ל"נה םידבועה תא ףיסוהל בייחתמ ןלבקהו ,קיפסמ וניא םרפסמ חקפמה
 .חקפמה ידי-לע עבקייש ןמזה

      דיבעמ-דבוע יסחי רדעה .27

 דבוע וא/ו ןלבקה ןיב רוציל ידכ ,ויאנתמ יאנתב וא הזוחב ןיא יכ ריהצמ ןלבקה .27.1
 דיבעמו דבוע יסחי )ומעטמ ימ וא( ןימזמה ןיבל ומעטמ רחא םדא לכ וא/ו וידבועמ
 תוארוה עוציב ךרוצל ןלבקה ידי-לע וקסעויש םידבועה לכ יכו ,תופתוש יסחי וא
 ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה ןיבל םניב ןיאו דבלב ןלבקה ידבועכ ובשחייו ויהי הזוחה
  .אוהש גוסו ןימ לכמ ,דיבעמו דבוע יסחי

 דבועל סחיב תוירחא וא תובח לכ ומעטמ ימל וא/ו ןימזמל ןיא יכ ריהצמ ןלבקה .27.2
  .םמעטמ ימל אל ףאו ומעטמ הנשמ ינלבקל וא/ו
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 רותב דיבעמה לע םילחה םילטיההו םיסמה לכו ןלבקה ידבועל םימולשתה לכ .27.3
 ןלבקה תויובייחתה עוציב םע רשקב תוירחאהו םינוכיסה ,תואצוהה רתי לכ הזכש
 תיארחא אהת אל הרבחהו םדעומבו םאולמב ודי-לע ומלושיו ןלבקה לע ולוחי -
  .הרוצו ןפוא לכב ,ךכל

 ,א"כ ןלבק וניא אוה יכו א"כ ךווית יתוריש ןתמל קסע וניא וקסע יכ ,ריהצמ ןלבקה .27.4
 לע וא/ו וילע לח וניא א"כ ינלבק ידי-לע םידבוע תקסעה קוח יכו ,קוחב ותרדגהכ
  .הזוחה יפ-לע תורישה

 קוח יפ-לע הרבחה דגנכ הנפותש הנעבות לכ ןיגב הרבחה תא תופשל בייחתמ ןלבקה .27.5
 ץלאת הרבחהש האצוה וא קזנ לכ ןיגבו א"כ ינלבק תועצמאב םידבוע תקסעה
 יפלכ הנפות םא ןיב ,ל"נה קוחה יפ-לע הנעבותמ האצותכ םלשל וא/ו םהב תאשל
 'ג דצ ידי-לע וא ןלבקה לש דבוע ידי-לע וא/ו ןלבקה ידי-לע המעטמ ימ וא/ו הרבחה
 .םתיא רושקה םרוג לכ וא םשרוי וא םנובזע וא

 ,התרגסמב תמכסומה הרומתהו ומע תורשקתההש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה .27.6
   .הלא ויתויובייחתהו ויתורהצה תונוכנ לע ,ראשה ןיב ,תוססבתמ

 םירז םידבוע/םיקזחומה םיחטשהמ םידבוע לע חוקיפו הקסעה .28

 םתדובעל ףקות רב ןוישיר/רתיה םייק םא אלא ,םירז םידבוע קיסעי אל ןלבקה .28.1
 .1976-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח תוארוהב ותדימעל ףופכבו ,לארשיב

 םיקזחומה םיחטשה יבשות םידבוע םיללכנ ןלבקה ידבוע ןיב ובש הרקמ לכב .28.2
 :ןלהל תוטרופמה תוארוהה ולוחי ,)םיחטשה ידבוע - ןלהל( לארשי יחרזא םניאש

 תודובעה עוציבב ודי-לע וקסעויש םיחטשה ידבוע יכ בייחתמ ןלבקה .28.2.1
 ןיד לכ תוארוהל םאתהב לארשיב הדובעו הייהשל ףקת רתיה ילעב ויהי
 .תוכמסומה תויושרה תושירדו

 םיחטשה ידבוע תמישר תא ןימזמה לש ןוחטיבה ןיצקל ריבעי ןלבקה .28.2.2
 .םתדובע תפוקתו םרפסמ ,םתוהז תוברל ,תודובעה עוציבב וקסעויש

 ,תודובעה עוציב ךלהמ לכב םיחטשה ידבוע לע דומצ חוקיפ עצבי ןלבקה .28.2.3
 עובקה חטבאמל ףסונב( שומח חטבאמ ידי-לע ,ראשה ןיב תאזו
 תואצוה ןומימ .ןלבקה ידי-לע דחוימ ןפואב ךכל ךרדותיש ,)םוקמב
 .דבלב ןלבקה ןובשח-לע היהי רומאכ חטבאמה

 םירחא םינלבק םע םואת .29

 רתאב תרחא הדובע עוציבב םירחא םינלבק וקסעויו ןכתי תודובעה ךלהמב .29.1
 םינלבקה לש םתדובע םע תודובעה עוציב תא םאתי ןלבקה .ותברקב וא תודובעה
 .חקפמה ול הרויש ןפואב םירחאה

 םינלבקל תוריבסה תויורשפאה אולמ תא ןלבקה ןתיי ,חקפמה תושירדל םאתהב .29.2
 םע םואתה .םתדובע תא תושעל םהידבועלו ןימזמה ידי-לע םיקסעומה םירחא
 .ןלבקה לש ותדובע בצקב עגפי אלש ןפואב השעיי םירחא םינלבק

 םע רושק היהי רשא וא רושקה רחא ןלבקל קזנ םרגיי םאש ךכל םיכסמ ןלבקה .29.3
 דצמ לדחמ וא השעמ בקע ותברקב וא תודובעה רתאב הדובע עוציבל ןימזמה
 ןיגב ןימזמה תא תופשל ןכו רחאה ןלבקה תא תוצפל ןלבקה לע היהי זא יכ ,ןלבקה
 .םהל םרגייש קזנ לכ

 הנשמה ינלבק םע םואת  .30
 ינלבק ןיב תודובעה עוציב תא םאתי ןלבקה ,הזוחה תוארוה ללכמ עורגל ילבמ .30.1

  .ידעלבה ותעד לוקישלו חקפמה תוארוהל םאתהב ומעטמ םידבועה הנשמה
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 הנשמה ינלבק תודובע ןיב םואיתל תוירחא לכב אשונ וניא ןימזמה יכ ,שגדומ
 .ךכ ןיגב םירוגיפל/םיבוכיעל וא/ו ןלבקה לש ומעטמ םילעופה

 תוברל ,הנשמה ינלבק תודובע םואיתב תוכורכה תויולעה לכב ודבל אשיי ןלבקה .30.2
 .םהיניב םואיתה ךרוצל תודובעה רתאב ומעטמ חקפמ תבצה

 םיקזנ וא םירוגיפ ,םיבוכיע ןיגב ףסונ יוציפ וא/ו םולשת לכל יאכז וניא ןלבקה .30.3
 .הנשמה ינלבק תודובע ןיב םואית רסוחמ האצותכ תודובעה עוציב ךלהמב ומרגייש

 הלחו ןלבקה לע לטות הנשמה ינלבק תודובעו תולועפל תוירחאה ,קפס רסה ןעמל .30.4
  .םתדובע לעו ןהילע חקפל הבוחה וילע

 תודובעה תלבק/תריסמ .31

 .חקפמלו ןימזמל בתכב ךכ לע עידוי אוה ,תודובעה עוציב תא םילשי ןלבקהש רחאל .31.1
 ותעדוה תלבק םוימ םוי 15 ךות היהיש תודובעה תקידבל דעומה תא עבקי חקפמה
 .הקידבה דעומ לע ןלבקל בתכב עידויו ןלבקה לש ל"נה

 דעומב ועצוב ןה יכ ,אצמי אוהש לככו תודובעה תא חקפמה קודבי עבקנש דעומב .31.2
 בתכב תאז רשאי אוה ,ךכל םיצעויה רושיא לבקתנו הזוחה יאנתב טרופמכ ומלשוהו
  .) "רמג תדועת" -ןלהל(

 תודובעה םויס דעומכ הזוחה יכרוצל בשחיי ,דבלב אוהו ,רמגה תדועת ןתמ דעומ
 .ןימזמל ןתריסמו

 ןהיבגל שרדנ וא ועצוב אלש תודובע עוציבב ךרוצ שיש אצמי חקפמהש לככ .31.3
-לע עבקיתש ןמז תפוקת ךות ןעצבל ןלבקהמ חקפמה שורדי ,והשלכ יוניש/ןוקית
 תודובעה לכ תא לעופל איצוי ןלבקהש דע החדיי תודובעה תריסמ דעומו ודי
 .חקפמה תוארוהל םאתהב ,ועצוב אלש רומאכ םינוקיתהו

 היהי ןימזמה ,ןהב שומיש םיענומ םניא ולאו תודובעב םייוקיל ורתונ ןיידעש לככ .31.4
 רתאב תודובעה תרגסמב עצובש דויצהו םינבמה ,םינקתמה לכב שמתשהל יאשר
 םושמ רומאכ שומישב ןיא ,םלואו .םינוקיתה תא עצבל ןלבקל תורשפא ןתמ ךות
 .תודובעה תלבק לע רושיא

 ןלבקה תוירחאו קדבה תפוקת .32

 בייחתמ ןלבקה .תודובעה תוכיאו ביטל תטלחומו האלמ תוירחאב יארחא ןלבקה .32.1
  ,ןקתל
 ןהמ קלחב וא תודובעב ולגתי וא ווהתיש םייוקילהו םימגפה לכ תא ,ונובשח-לע
 תוירחאה תפוקת לכ ךרואל ןכו ןימזמל תודובעה תריסמ םוימ םישדוח 13 ךשמב
 לע תולח ןניא ל"נה קוחה תוארוה םא םג תאזו - )תוריד( רכמה קוחב העובקה
 ןלבקה תוירחאמ עורגל ילבמו ףסונב לכהו )תוירחאהו קדבה תפוקת - ןלהל( ןלבקה
 יטירפל סחיב ,הנייהתש לככ ,תויפיצפס תוירחא תודועתל םאתהב ןרציה וא/ו

 .םינושה דויצה

 לכ לש םלשומ עוציב םויס דעומ םע קר לחת תוירחאהו קדבה תפוקת יכ םכסומ .32.2
 .זרכמה יכמסמב חקפמהמ רמג תדועת תלבקו תודובעה

 ןקתי אל ןלבקהו הדימב .ל"נה םייוקילה ןוקיתל יארחא ןלבקה םא עבקי חקפמה .32.3
 ןימזמה היהי ,ןכ תושעל שרדנש םוימ םימי 7 -מ רחואי אל ךות ל"נה םייוקילה תא
 תועצמאב ןיבו ומצעב ןיב ,ןוקיתה תא עצבל וא/ו ודיבש תויוברעה תא טלחל יאשר
 .ןלבקה לש ונובשח-לע ,םי/רחא

 תוינכת .33

 ויהי תודובעל םירושקה םיכמסמ ב"ויכו םיטוטרשה ,םיטירשתה ,תוינכתה לכ .33.1
 וילעו תודובעה עוציב תפוקת ךשמל ןלבקה ידיב ודקפויש ,ןימזמה לש ושוכר
 .ןימזמה לש השירד יפ-לע - ןכ ינפל וא תודובעה תמלשה םע דימ ול םריזחהל
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 חקפמה .הזוחהמ קלח הווהמה ךמסמ לכמ קתעה תודובעה רתאב קיזחי ןלבקה .33.2
 .תע תכב ולא םיכמסמב שמתשהל וא קודבל ,ןייעל יאשר היהי

 וילע ,המאתה יא לש הרקמב .תוינכתב תועיפומה תודימה תקידבל יארחא ןלבקה .33.3
 .תודובעה תלחתה ינפל םימי 7 תוחפל ,חקפמהמ תורהבה תלבקל בתכב תונפל

 ןניאש תודימב תודובע הנעצובתו הדימבו ,תודובעה תמאתהל יארחא ןלבקה .33.4
  .שדחמ ותיינבו הנבנש קלחה תסירה תואצוהב ןלבקה אשיי תומאתומ

 םולשתל הליע הווהת אל המלשה/הרהבה ךרוצל ןלבקל תופסונ תוינכת תרבעה .33.5
 .זרכמל ופרוצש תוינכתל האוושהב םיטרפב יתוהמ יוניש לח אלו היה ,ןלבקל ףסונ

 תואצוה תלבגה .34

 רשקב ורובע וא ןימזמה םשב בויח וא םולשת ,האצוה לכל םורגל יאשר וניא ןלבקה .34.1
  .חקפמה תמכסה תא ,בתכבו שארמ ,ךכל לביק םא אלא ,תודובעה לש עוציבל

 אוה היהי ,ליעל טרופמכ ,הרבחה םשב ןלבקה בייחתה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .34.2
 .ךכ ןיגב בויח וא םולשת ,האצוה לכל יארחא ודבל

 תודובעה רתאמ ןלבקה די קוליס .35

 ןלבקה לש ודי תא קלסלו תודובעה רתא תא סופתל ,הזוחה תא לטבל יאשר ןימזמה .35.1
 תרחא ךרד לכב וא רחא ןלבק תועצמאב וא ומצעב ,תודובעה תא םילשהלו ונממ
 ,ותוא רוכמל וא ,ונממ קלח וא ,תודובעה רתאבש דויצה לכב ךכ םשל שמתשהל ןכו
 יפל ןלבקהמ ןימזמל עיגמה םוכס לכ יוסיכל םתרומתב שמתשהלו ,וקלח וא ולוכ
 :ןלהל םייונמה םירקמהמ דחא לכב ,הזוחה

 םיירקיע םיאנת םיווהמה ,ןלהלש םיפיעסה תוארוהמ תחא רפה ןלבקה .35.1.1
 ,40,56, 39 ,37 ,21 ,14 ,12 ,7 ,6 ,5 ,4 :תידוסי הרפה הניה םתרפהש םכסהב

59. 

 עציב אל וא ןעוציב תא קיספה ,תודובעה עוציבב לחה אל ןלבקה םא .35.1.2
 חקפמהמ בתכב תוארוהל םימי 4 ךות תייצ אלו חקפמה לש הארוה
 .תודובעה עוציבב ךישמהל וא ליחתהל

 תא חיטבהל ידכ ידמ יטיא תודובעה עוציב בצקש רובס חקפמה םא .35.1.3
 חקפמה לש בתכב הארוהל םימי 4 ךות תייצ אל ןלבקהו דעומב ןתמלשה
 .םישרדנה םיעצמאב טוקנל

 ןלבק קיסעה וא רחאל ,ותצקמ וא ולוכ ,הזוחה תא בסה ןלבקהשכ .35.1.4
 .בתכבו שארמ ןימזמה תמכסה ול הנתינש ילב ,תודובעה עוציבב הנשמ

 השעשכ וא םיסכנ תלבק וצ ודגנ ןתינשכ וא לגרה תא טשפ ןלבקהשכ .35.1.5
 קוריפל טרפ( - קוריפב ףוגהשכ ,דגואמ ףוגבו ,וישונ תבוטל וא םע רודיס
 וא/ו והשלכ גוסמ - )רחא דגואמ ףוג תריצי םשל ,םיקסע לוסיח אלל
 עובק קוריפ וצל הנעבות ודגנכ השגוה וא ,רחא ןפואב םיקסע לוסיח
 30 ךות ורסוה אלש ,ינמז וא/ו עובק םיסכנ סוניכ וצל וא/ו ינמז וא/ו
 .םימי

 ומשב רחא םדא וא ןלבקהש ,ותעד תחנהל ,תוחכוה ןימזמה ידיב שישכ .35.1.6
 האנה תבוט וא ןורוד ,קנעמ ,דחוש והשלכ םדאל עיצה וא ןתנ ןלבקה לש
 .הזוחל רשקב יהשלכ

 םושמ ווהי אל ,ליעל רומאכ ,ונממ ןלבקה לש ודי קוליסו תודובעה רתא תסיפת .35.2
  הזוחה לוטיב
 .ןיינעה יפל - ויתויובייחתה לכב בוחל ךישמי ןלבקהו ןימזמה ידי-לע
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 ,ליעל רומאכ ,תודובעה רתאמ ןלבקה לש ודי קוליס בקע תודובעה תמלשה תואצוה .35.3
 .ב"ויכו תוילהנימ תואצוהל הרומתב 20% לש תפסותב ,ןלבקה לע הנלוחת

 ךכ לע םוי 20 ךות בתכב חקפמה עידוי ,רומאכ ,תודובעה רתא תא ןימזמה ספת .35.4
 תסיפת דעומל דע עצובש תודובעה קלח לש רעושמה ךרעה תא העדוהב ןייציו ןלבקל
 .העש התוא םוקמב היהש דויצה טוריפ תאו תודובעה רתא

 בתכב ןלבקהמ שורדל חקפמה יאשר ,דויצ וב היהו תודובעה רתא תא ןימזמה ספת .35.5
 וז השירדל ןלבקה תייצ אל םאו ,וקלח וא ולוכ ,דויצה תא תודובעה רתאמ קלסל
 םוקמ לכל תודובעה רתאמ םקלסל ןלבקה ןובשח-לע ןימזמה יאשר ,םימי 7 ךות
 תוארוה .דויצל םרגייש ןדבוא וא קזנ לכל יארחא היהי אל ןימזמהו ויניעב הארייש
 היהי אל ןימזמהו ורכמל וא דויצב שמתשהל ןימזמה לש ותוכזמ תוערוג ןניא ולא
 .הזוחל רשקב והשלכ םוכס ןלבקל םלשל בייח

 אצמנהו ןימזמל ךיישה דויצה תא םימי 7 ךות ןימזמל ןלבקה ריזחי ,הזוחה לטוב .35.6
 .ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,ותטילשב וא ותושרב

 ויוניפ וא תודובעה רתא יוקינ .36
 חקפמה ול הרויש חטש לכמו תודובעה רתאמ ןלבקה קלסי תודובעה עוציב ךלהמב .36.1

 הנפי תודובעה רמג תעבו ,םהב ושמתשה אלש םירחא םירמוחו הפשא ,תלוספ לכ
 םירמוח ,הינבה ירמוח תוברל ,דויצה לכ תא ונממ קלסיו ץפחו םדא לכמ רתאה תא
 ותעד תחנהל ,רדוסמו יקנ בצמב תודובעה רתא תא ריאשיו ,דויצו ךולכל ,םיפדוע
  .חקפמה לש

 תוארוהל םאתהבו ןלבקה ןובשח-לע ,רשואמו רדסומ רתאל השעיי תלוספה יוניפ .36.2
  .ןיד לכ

 ,רחא ידי-לע וא ומצעב ןכ תושעל ןימזמה יאשר ,תודובעה רתא תא ןלבקה הניפ אל .36.3
 .ןלבקה ןובשח-לע

 ןימזמה שוכר םה ןימזמל וקפוסש םירמוחה וא/ו רפעה יפדוע לכ יכ ,םכסומ .36.4
 יאשר וניא ןלבקה הרקמ לכבו ןימזמה ול הרויש םוקמב םזכריו םריבעי ןלבקהו
 .ולא רפע יפדוע רוכמל

 חקפמה רושיא תלבקלו רמג תדועת תאצוהל םדקומ יאנת וניה תודובעה רתא יוניפ .36.5
 .תודובעה םויסל

 ןיקיזנל תוירחא .37
 תדועת ןתמ דעו )םהינבמ םדקומה( רתיה וא/ו הדובע תלחתה וצ ןתמ םוימ .37.1

 תוברל ,תודובעה וא/ו תודובעה רתא תרימשל יארחא ןלבקה היהי ,המלשה
 ידי לע תודובעה עוציב תלחתה וא/ו הז םכסה תמיתחל םדוק ועצובש תודובעל
 הביסמ תודובעל וא/ו תודובעה רתאל קזנ לש הרקמ לכב .םהילע החגשהלו ,ןלבקה
 ךכ ידיל איבהלו ירשפאה םדקהב ונובשח לע קזנה תא ןקתל ןלבקה לע היהי יהשלכ
 הרבחה ןוצר תועיבשלו שומישל יוארו ןיקת בצמב תודובעה הנייהת ןתמלשה םעש
 .הזוחה תוארוהל ןהיטרפ לכב תומיאתמהו

 םימשגמ תוברל םימ תרידחמ האצותכ ומרגיש םיקזנל תידעלב יארחא ןלבקה .37.2
 .םייוקל םירמוחו היוקל הדובע ,יוקל ןונכת ,יוקל םוטיאמ האצותכ תוברל ,בויבו

 ידי לע םרגיש קזנ לכ לע םג הנלוחת ,ליעל )37.2 + 37.1( םינטק םיפיעס תוארוה .37.3
 עוציב ידכ ךות והשלכ ישילש דצ וא/ו םהידבוע וא/ו הנשמה ינלבק וא/ו ןלבקה
 .קדבה תפוקתב םדי לע קדבו הנבמה

 הרבחה תיאכזו תיאשר ,הז קרפ יפ לע םיקזנל יארחא היהי ןלבקהש הרקמ לכב .37.4
 אלש םיקזנ רובע םיאלמ םיוציפ ,בתכב הנושאר השירד יפל ,ןלבקה תאמ לבקל
 התעד לוקיש יפל הטילחה הרבחהש םיקזנ רובעו הרבחה העבקש דעומב ונקות
 םימוכסב וא םוכסב לכהו ,ןוקיתל םינתינ םניאש וא/ו ונקותי אלש טלחומה
 .רוערעל תונתינ יתלבו תויפוס הנייהת היתועיבקו הרבחה ידי לע ועבקיש
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 תוברל לוקלק וא/ו ןדבא וא/ו הלקת וא/ו קזנ לכל הרבחה יפלכ יארחא ןלבקה .37.5
 תודובעה עוציב ידכ ךות ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב םירושקה וא/ו םיעבונה םיקזנ
 ותמאתה רסוח וא/ו דויצב םגפ וא/ו יוקילמ םיעבונה םיקזנ תוברל ןמע רשקב וא/ו
 ףוגל ומרגי רשא ,דויצה ןמ םישרדנה םינקתל ותמאתה רסוח וא/ו הרבחה תושירדל
 םוקמב םיאצמנה םישנא וא/ו היחולש וא/ו הידבוע וא/ו הרבחה לש שוכרל וא/ו
 לכב טוקני אוהו תודובעה םע רשקב וא/ו ןיגב והשלכ 'ג דצ וא/ו תודובעה עוצב
 .םתעינמל םיעצמאה

 וא/ו ול ומרגיש שוכרל וא/ו ףוגל ,גוס לכמ קזנ וא/ו ןדבא לכל יארחא ןלבקה .37.6
 ומשב לעופש ימ לכלו ןלבקה יחולשל ,םהידבועו ןלבקה לש הנשמ ינלבקל ,וידבועל
  .תודובעה עוציב םע רשקב וא/ו בקע וא/ו ידכ ךות ומעטמ וא/ו

 לכמ םינקתמל וא/ו דויצל וא/ו תונוכמל לוקלק וא קזנ ,ןדבא לכל יארחא ןלבקה .37.7
 הרבחה תא רטופ אוהו ,תודובעה עוציב םע רשקב ושומישב םיאצמנה רואתו גוס
 שוכרל קזנ וא/ו ןדבא לכל תוירחא לכמ התורשב אצמנה םדא לכ וא/ו הידבוע וא/ו
 .רומאכ

 תויתשת ,ליבש ,הכרדמ ,ךרד ,שיבכל םרגייש לוקלק וא/ו קזנ לכל יארחא ןלבקה .37.8
 לע םירחא םיליבומ וא קלד תרבעהל תורוניצו תרושקת ,למשח ,לועית ,בויב ,םימ
 וא/ו קזנהש ןיב ,תודובעה עוציב ידכ ךות ,ב"ויכו םייעקרק תת וא/ו םייעקרק
 .תודובעה עוציבל שארמ יופצו יחרכה השעמ ויהש ןיבו יארקאב ומרגנ לוקלקה
 רתויב ליעי ןפואב ,ונובשח לע רומאכ לוקלקה וא/ו םיקזנה תא ןקתי ןלבקה
 שוכרב לופטה לע חקפל םיכמסומה תושר וא םדא לכ לשו הרבחה ןוצר תועיבשלו

 תוינכת תוכמסומה תויושרהמ לבקל שארמ גואדל ןלבקה לע .רומאכ קוזינש
 ךומסב תודובעה/תודובעה רתאב םירבועה םייעקרק - תתה םיווקה לכ לע תוינכדע
 .ול

 ןלבקה לע תולטומה תודובעה עוציב רובע תוירחאה יכ םידדצה ןיב הזב םכסומ .37.9
 וא תועט לדחמ וא/ו השעמב הרוקמש תיעוצקמ הבוח רפיה לכ ןיגב ,םכסהב
 לע לוחת -  ומעטמ ימ וא/ו וידבוע ,ןלבקה לש ועוצקמו ודיקפת תרגסמב הטמשה
  .ןלבקה

 תוירחאמ המעטמ ימ לכ וא/ו היחולש וא/ו הידבוע וא/ו הרבחה תא רטופ ןלבקה .37.10
 לש ותוירחאב םהש דספה וא/ו שוכרל וא/ו ףוגל הלבח וא/ו הנואת וא/ו קזנ לכל
 ,תודובעה םע רשקב יתאצות ןדבוא לכל וא/ו ןיד יפ לע וא/ו הז םכסה יפ-לע ןלבקה
 .ןודז תנווכב קזנל םרגש ימ יפלכ טעמל

 לכ ןיגב המעטמ לעופה לכ וא/ו הרבחה תא תוצפל וא/ו תופשל בייחתמ ןלבקה .37.11
 ויבגל תוירחאהש הרקמ ןיגב םלשל ביוחתש םוכס לכ וא/ו הילע לטותש תוירחא
 הרבחה .ד"וע ט"כשו טפשמ תואצוה תוברל ליעל רומאה חוכמ ןלבקה לע תלטומ
   .ןנוגתהל ול רשפאתו רומאכ העיבת לכ לע ןלבקל עידות

 וא/ו הז םכסה חוכמ םהל יאכז ןלבקה רשא םימולשתה ןמ זזקל תיאשר הרבחה .37.12
 ןיגב והשלכ ישילש דצ ידי לע הרבחהמ םיעבתנ רשא םימוכס תרחא הביס לכמ
 ומרגנש םיקזנ ןיגב וא/ו ,ליעל רומאכ ןלבקה לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ
 .ליעל רומאכ ןלבקה לש ותוירחאב םהש לדחמ וא השעמ תמחמ ל

 הרומתה .38

 םאתהב היהת ןלבקה תויובייחתה לכ יולימו תודובעה עוציב ןיגב הרומתה .38.1
 הזוחל 'ז חפסנכ ב"צמה ,הרומת-םימולשתה חפסנב םיטרופמה םיאנתלו םידעומל
 .ונמיה דרפנ יתלב קלח הווהמו

 וא לבקל יאכז וניא ןלבקהו טלחומו יפוס וניה הרומתה םוכס ליעל רומאל ףופכב .38.2
 .ל"נה הרומתה םוכסל רבעמ םהשלכ םימולשת וא תופסות ןימזמה ןמ שורדל

 זוזיק ינפלו מ"עמ ינפל( 6% הכנת הרבחה ,ןלבקל רשואמ ןובשח לכמ יכ םכסומ .38.3
 ימד רובע 1.5% ןכו  לוהינ ימד רובע )אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו ןובכע ימד
 לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל .הרקמ לכב ןלבקל ורזחוי אלש –הדבעמ תוקידב
 ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש םימולשתה לכ לע ולוחי הדבעמה תוקידבו

 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה
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 ןובכע .39

 רשואמ יקלח ןובשח לכמ וכוני ,ןלבקה תויובייחתה לכ םויק חיטבהל תנמ לע .39.1
 :ןלהל( ןובכיע ימדכ רומאכ יקלחה ןובשחה םוכסמ 5% לש ךס םולשתל
 ,עיצמל ומלושיש םימולשתה לכ לע לוחי ןובכיעה ,קפס לכ רסה ןעמל .)"ןובכיעה"
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה

 – ןובכיעה םוכסמ 50% :םיבלש ינשב ןלבקל םלושיו הרבחה י"ע קזחוי ןובכיעה .39.2
 ,תודובעה תריסמ ךרוצל ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה תריסמ דעומב
 םינושה ויבלש לע ,ןובכיעה םולשת .הרבחה םעטמ הריסמ תדועת ןתמ םע הרתיהו
 קפס רסה ןעמל .הזוחה חוכמ הרבחל עיגמה םוכס לכ ונממ הכוניש רחאל עצובי

 וכונ אל דוע לכו ןובכיעה םולשתל םייזוחה םיאנתה ומייקתה אל דוע לכ יכ ,רהבומ
 ףסכ םוכס רדגב וניא ןובכיעהש ירה ,ןלבקהמ הרבחל ועיגי רשא םימוכס ןובכיעהמ
 .ןלבקה לש סכנ וא/ו הרומת וא/ו

 הזוח תרפה לש הרקמ לכב ,וקלחב וא ואולמב ,ןובכיעב שמתשהל תיאשר הרבחה .39.3
 רהבומ .הרפההמ האצותכ הרבחל םרגנש קזנ לכ ונממ זזקלו ,ןלבקה ידי לע הז
 קזנה םוכס זזוק אל דוע לכש ירה רומאכ קזנ הרבחל םרגיש לככ יכ ,תאזב
 ,ןלבקה לש סכנ וא/ו הרומת וא/ו /ףסכ םוכס רדגב וניא ןובכיעהש ירה ןובכיעהמ
 .ליעל 239. ףיעסב רומאב עורגל ילבמ תאזו

 חוטיב .40

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

 

 הרבחה ידי לע םיחוטיב .40.1
 

 לוקיש יפל ,ןלבקה רובע שוכרת הרבחה - םינלבק םינוכיסה לכ חוטיב 40.1.1
 חוטיב תסילופ ,ןלבקה לש ונובשח לעו הרבחה לש ידעלבה התעד
 :ןלהל ( םידיבעמ תוירחאו ישילש דצ חוטיב ללוכ ,תוינלבק תודובע
 .)"תוינלבק תודובע חוטיב"
 

 תונשל םעפו םעפ ידמ ידעלבה התעד לוקיש יפל תיאשר אהת הרבחה 40.1.2
 .חטבמה תוהז תאו ,ל"נה םיחוטיבה יאנת תא

 
 תוסילופה יאנת יפ לע םה םיבייחמהו םיאלמה הסילופה יאנת 40.1.3

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

 

 גפ אל יכו תוחטובמ תודובעה יכ אדוול ןלבקה לש תוירחא תאז היהת 40.1.4
 ורסמנ אל תודובעה דוע לכ תוינלבקה תודובעה חוטיב לש ופקות
 תודובעה חוטיב ףקות גפש ינפל םוי 30 ,הרבחל עידוי ןלבקה .הרבחל
 ותעדוהב ןייציו תוינלבקה תודובעה חוטיב תא שדחל שי יכ תוינלבקה
 רחאל דע ףקותב היהי חוטיבהש ךכ השורדה הכראהה תפוקת תא
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 תפוקת תכראה ןיגב ביוחי ןלבקה .תודובעה לש יופצה הריסמה דעומ
 .הכראהה תפוקת ןיגב חוטיבה תרבח בויח סיסב לע חוטיבה
 

 תקספה לע הרבחל עידוהל ןלבקה לש ותוירחא תאז היהת ןכ ומכ 40.1.5
 .םיפוצר םוי 60 לע הלועה הפוקתל תודובעה

 

 הסילופה תא ןלבקה רובע שוכרל אלש תוכז המצעל תרמוש הרבחה 40.1.6
 תסילופ ונובשח לעו המצעב שוכרל  בתכב העדוהב , ןלבקה תא  בייחלו
 .ל"נה םיאנתב חוטיב

 

 תוירחא תא לולשל ידכ הרבחה י"ע ףיעס יפ לע םיחוטיבה תכירעב ןיא 40.1.7
 םיחוטיב ךורעל התבוח תא ןכו ןיד לכ יפ לעו הזוחה יפ לע ןלבקה
 .ןלהל טרופמכ םיפסונ

 
 הדימב .ןלבקה תונובשחמ הכונת )לוהינ ימדב המולגה( חוטיבה תולע 40.1.8

  .יונישה יפ לע םוכסה הכוני ,הימרפה רועיש הנושיש
 

 םולשת לכמ זזקל תיאשר אהת הרבחה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ 40.1.9
 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
 תואצוה זוזיקל ורושיא ןתונו ותמכסה תא הזב עיבמ ןלבקהו תוימצע
 חוכמ וא הז םכסה יפ לע ,ול םיעיגמה םימולשתה ןמ רומאכ חוטיבה
 .ןלבקה יפלכ הרבחה לש רחא בויח

  

 יאנת ,יחוטיבה יוסיכה ףקיה יבגל הנעט לכ לע רתוומ ןלבקה 40.1.10
 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

 

 ןלבקה ידי לע םיחוטיב .40.2

 
 תשרומ חוטיב תרבחב ונובשח לע םייקלו ךורעל בייחתמ ןלבקה 40.2.1

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

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

 :םיאבה םיאנתה תא לולכל ןלבקה בייחתמ תורכזנה תוסילופה לכב 40.2.2
 :הרבחה וא/ו ןלבקה – וניה תוסילופב "חטובמה" םש 40.2.2.1
 וא/ו תב תורבח תוברל :יחוטיבה יוסיכה ןיינעל "הרבחה" 40.2.2.2

 .ל"נה לש םידבוע
 הרבחה תא תופשל בחרומ ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב 40.2.2.3

 ימו  ןלבקה לש לדחמ וא השעמ םע רשקב וא/ו ןיגב הידבועו
 .תודובעה עוציבב ומעטמ
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 לטותו היה הרבחה תא תופשל בחרומ םידיבעמ תובח חוטיב 40.2.2.4
 תולחמ וא/ו הדובע תנואת ןיגב םיקזנל הדיבעמכ תוירחא הילע
 .תודובעה עוציב םע רשקב ןלבקה ידבועל ומרגיש עוצקמ

 הידבועו הרבחה תא תופשל בחרומ תיעוצקמ תוירחא חוטיב 40.2.2.5
 ומעטמ ימו ןלבקה לש תיעוצקמ הבוח תרפה םע רשקב וא/ו ןיגב
 .תודובעה עוציבב

 ןיגב הידבועו הרבחה תא תופשל בחרומ רצומה תובח חוטיב 40.2.2.6
 ימו ןלבקה לש םירצומה וא/ו תודובעה עוציב םע רשקב וא/ו

 .תודובעה עוציבב ומעטמ
 לולכי – רצומה תובח חוטיב וא/ו תיעוצקמ תוירחא חוטיב 40.2.2.7

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

 . תוסילופב לוחי אל יתבר תונלשר גירח 40.2.2.8
 ןיגב ותוירחאו ןיד יפ לע ןלבקה לש ותוירחא תא הסכי חוטיבה 40.2.2.9

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

 וא דחא חוטיב הרקמ ןיגב ,תוסילופב תימצע תופתתשה םוכס 40.2.2.10
 הלעי אל תחא תירוקמ הביסמ םיעבונה חוטיב ירקמ לש הרדס
 . ₪ 100,000 ךס לע

 ,הידבוע וא/ו הרבחה יפלכ ףולחתה וא/ו בובישה תוכז לוטיב 40.2.2.11
 .ןודזב קזנל םרגש ימ יפלכ טעמל

 ,הערל םהיאנת יונשל וא/ו לוטיבל םינתינ ויהי אל םיחוטיבה 40.2.2.12
 וא/ו ןלבקה י"ע ,בתכב העדוה הרבחל רסמיתש רחאל אלא
 דעומ ינפל תוחפל םוי 60 ,םושר בתכמב ,ומעטמ חוטיבה תרבח
 .שקובמה יונישה וא/ו לוטיבה

 וא ןיטקמ וא עיקפמה )הזכ שי םא( ןלבקה תוסילופב ףיעס לכ 40.2.2.13
 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
 יפל עיגמה יופישה אולמב הרבחה תא הכזמה ,"ינושאר חוטיב"
 היהתש ילבמ הרבחה יחוטיבב תופתתשה תוכז אלל ,ויאנת
 הרבחה יחטבממ העיבת תוכז ןלבקה לש חוטיבה תרבחל
 חוטיבה הזוח קוחל 59 ףיעסב רומאכ בויחה לטנב ףתתשהל
 לע תרתוומ  ןלבקה תחטבמ ,קפס רסה ןעמל .1981-א"משת
  .היחטבמ יפלכו הרבחה יפלכ לפכ חוטיב לש הנעט

 תוסילופ יפ לע יוסיכה ףקיהמ תחפי אל תוסילופב יוסיכה ףקיה 40.2.2.14
 חוטיבה תלחתה דעומב תופקתה חוטיב ללכ תצובק לש "טיב"
 תסילופ יפ לע היהי יוסיכה תיעוצקמ תוירחא חוטיב  ןיינעלו
 תנכדועמה ,תחטבמה הרבחה לש תיעוצקמ תוירחא חוטיב
 .חוקיפה ידי לע תרשואמהו

 תודובעה ןיגב םג רתיה ןיב ותוירחא תא וסכי ןלבקה יחוטיב 40.2.2.15
 .קוריפו המקה ,המרה ירישכמ ,הניעט ,הקירפ תודובע תוללוכ

 תוסילופ תא איצמהל ןלבקהמ שורדל ,תבייח אל ךא ,תיאשר הרבחה 40.2.3
 תא איצמהל שקבתיו היה בייחתמ ןלבקהו הרבחל חוטיבה
 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 40.2.4
 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
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 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 40.2.5

 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" 40.2.6

 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 40.2.7

 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
 תכירע השרדנ םא ןיב תאזו ,ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע ןלבקה
 םיחוטיבה רושיא קדבנ םא ןיב ,ואל םא ןיבו ליעל טרופמכ םייוניש
 .ואל םא ןיבו

 
 ימד תא םלשל ,םיחוטיבה יאנת לכ רחא אלמל בייחתמ ןלבקה 40.2.8

 תושעל אלו ךרוצה יפל תעל תעמ םשדחלו םדעומבו םאולמב חוטיבה
 .םיחוטיבה ףקות תא עיקפהל וא/ו םצמצל ידכ וב שיש השעמ לכ
 תוימצעה תויופתתשהה ימוכסב הרקמ לכב אשיי ןלבקה יכ ,שגדוי

 .ןלבקה יחוטיבב םיבוקנה
 

 וא םצמצל ידכ ןלבקה ידי לע םיחוטיבה תכירעב ןיא ,יכ רהבומ 40.2.9
 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 40.2.10

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

 
 וא/ו ןדבוא לכל תוירחאמ המעטמ ימ וא/ו הרבחה תא רטופ ןלבקה 40.2.11

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

 

 :תועיבת םולשת .40.3

 שוכרלו ךומס שוכרל וא/ו תודובעל םיחטובמ םיקזנ ןיגב תועיבת 40.3.1
 .בתכב הרות הרבחהש ימל וא ,הרבחל ומלושי םידבוע וילעש

 

 הרבחה לש האלמה םנוצר תועיבשל םיקזנה תא ןלבקה ןקית 40.3.2
 .םיקזנה ןיגב הלביקש חוטיבה ילומגת תא הרבחה ול םלשת ,חקפמהו

 

 יפ לע לחה תימצעה תופתתשהה םוכסב הרקמ לכב אשיי ןלבקה 40.3.3
 'ג דצ תועיבתב( תוינלבקה תודובעה חוטיבב תוברל חוטיבה תוסילופ
 םיגרוח רשא קזנה ימוכסבו , )ןלבקה דגנכ השגוה אל העיבתה םא םג

 .חוטיבה תוסילופ יפ לע תוירחאה תולובגל רבעמ
 

 דצ םע תורשפ רשאל ידעלבה התעד לוקיש יפל תיאשר אהת הרבחה 40.3.4
 תא תווחל ןלבקל תונמדזה ןתניתש רחאל תאזו תועיבתו םיקזנ ןיגב 'ג
 רשאל תיאשר אהת הרבחה קפס רסה ןעמל ,תעצומה הרשפה לע ותעד
 יפל ,תעצומה הרשפה תא לבקל ברס ןלבקה םא םג 'ג ידדצ םע תורשפ
 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש

 
 ימוכס ןלבקל עיגמ רשא םוכסהמ זזקל תיאשר אהת הרבחה 40.3.5

 תאזו חוטיבה תרבח יבויחל םאתהב םיקזנ ןיגב תוימצע  תויופתתשה
 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל

 

 :ןלבקה ידי לע חוטיבה יאנת םויקו הלועפ ףותיש .40.4

 
 ויתוביסנו קזנ לכ רוריבב הרבחה םע הלועפ ףתשל בייחתמ ןלבקה 40.4.1

 ןמ בייחתמכ תועיבתה בושיל איבהל ידכ שרדייש לכ תושעלו ,תוקיודמה
 .תוסילופה

 

 ,ןנושלכ חוטיבה תוסילופ תוארוה לכ תא םייקלו רומשל בייחתמ ןלבקה 40.4.2
 תוחיטבה תוארוה לכ לע רומשל ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמו תוברל
 .חוטיבה תוסילופב תוללכנה תוריהזהו

 

 תויוכז וא/ו ויתויוכז תא עיקפמה ןפואב תוסילופה תוארוה תא ןלבקה רפה 40.4.3
 יארחא ןלבקה היהי ,תוסילופה יפ לע םירחאה םיחטובמה וא/ו הרבחה
 יפלכו הרבחה יפלכ יהשלכ הנעט ול היהתש ילבמ ידעלבו אלמ ןפואב םיקזנל
 .תאז בקע ול םרגיש רחא וא/ו יפסכ קזנ לכ ןיגב םירחאה םיחטובמה

 

 תוירחאה רשא םיחטובמ יתלב םיקזנל אלמ ןפואב יארחא היהי ןלבקה 40.4.4
 .הז םכסה יפיעס חוכמ וילע תלטומ םהילע

 
 ימואל חוטיבה קוח יפל דיבעמה לע םילטומה םימולשתב תאשל ןלבקה לע 40.4.5

 בייחתמ ןלבקה , םידיבעמה ידי לע םידבוע חוטיבב ןדה רחא קוח לכ וא/ו
 .תודובעה עוציבב םיקסעומה הנשימ ינלבק לע ימואלה חוטיבל חוודל
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 םיפסונ תוירחא יחוטיב ונובשח לע ךורעל יאשר ןלבקה ,קפס רסה ןעמל 40.4.6

 וליאל םיפסונ תוירחא יחוטיב תוברל( ,ליעל רומאכ  ךורעל שרדנ אוהש הלאל
 עובקל יאשר ןכו ,ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע )ורובעב הרבחה ידי לע םיכרענש
 םיחוטיבב הרבחה ידי לע ועבקנש הלאמ רתוי םיהובג תוירחא תולובג

 .ונממ םישרדנש וא/ו  הרבחה ידי לע םיכרענה
 

 ררבל ןלבקה לש ותבוח ,הז ףיעסב רומאהמ עורגל ילבמו ליעל רומאל ףסונב  40.4.7
 עוציב בקע , םיפסונ םימרוגו תויושר לש חוטיב תושירד תומייק םאה קודבלו

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

 םירושיאה תאצמה יא וא/ו םיפסונה םיחוטיבה תכירע יאמ האצותכ םא 40.4.8
 אל ןלבקה תוירחאב היהי ל"נה בוכיעה ,תודובעה ובכעתי ,םיפוג םתואל
 .ךכ ןיגב הרבחה יפלכ הנעט לכ ןלבקל  היהת

 

 תוארוהה הנלוחת ,ויאנתמ עורגל ילבמו ,ליעל חוטיבה קרפב רומאל ףופכב .40.5
 :ןלהלדכ

 

 עוריא לכ ןיגב ,והשלכ ןנולתמ דצמ השירד לכ תודוא הרבחה תא עדיי ןלבקה 40.5.1
 הבוגמ הכומנה השירד תוברל ,ותוליעפ תפוקתב ,ול ךומס וא רתאב
 .רותיו בתכ דגנכ קליס התוא השירד תוברלו ,תימצעה תופתתשהה
 

 ןיגב ,הל שגותש תיפסכ השירד לכ רבדב ןלבקה תא בתכב עדיית הרבחה 40.5.2
 הבוגל דע ,הדובעה רתאב ותוליעפ תעב ,ןנולתמה תנעט יפ לע ,ועריאש םיקזנ

 .הסילופה יפ לע תימצעה תופתתשהה
 :וילא בתכמה רוגיש דעוממ םוי 21 לש הפוקת ךותב ,בייחתמ ןלבקה
 ;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 40.5.3
 ,ןלבקה לש ונובשח לע תאזו ,תעל תעמ ,חטבמה יפלכ תימצעה תופתתשהה
 אל אוהו ,רומאכ העדוה וילא הרגושש דבלבו ,הרבחה לש הילוקיש יפ לעו
 .ליעל 'ב ןטק ףיעסב טרופמכ לעפ

 

 ןלבקה ןובשח תא בייחל  ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר אהת הרבחה 40.5.4
 ,יפוסה ןובשחה םלושו הרקמב .םולשתל השירדה תלבק דעוממ ,תע לכב
 אהת הרבחה .הרבחה תארוה יפ לע םוכסה תא דימ םלשל בייח ןלבקה היהי
 םע רשקב ןלבקל תבייח איה ותוא רחא בוח לכמ םוכסה תא זזקל תיאשר
 ,רחא בוח לכמ וא ,םולשתה תשירד הלבקתה וניגב עוריאה ערא וב הזוחה
 .אל םא ןיבו בוצק םא ןיב

 

 תונטק תועיבתל ש"מהיב תוכמסל תולפונה תועיבתב לופיט
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 העיבתכ תגווסמה העיבת לכ קלסל חטבמה יגיצנ תא תאזב ךימסמ ןלבקה 40.5.5
 ,הרקמ לכב ,ובויחל םורגלו ,תונטק תועיבתל ש"מיב לש ותוכמסל תלפונה
 .תימצעה תופתתשהה הבוגב

 

 ובויחו ,הרבחה י"ע ונובשח בויח י"ע תושעיהל לכוי יפסכה בויחה עוציב
 .ליעל 40.5.4 ףיעס יפ לע אהי ודי-לע ןלבקה לש

 םא ןיב ,הנטק העיבתכ ,הדגנ תשגומה העיבת לכ ןלבקל ריבעת הרבחה 40.5.6
 ןלבקה לעו ,ןלבקה םע דחיב הדגנ השגוה םא ןיבו ,ידעלב ןפואב הדגנ השגוה
 תועיבתל ש"מהיבל גיצנ רוגיש י"ע תוברל ,וז הנעבותב לפטל הבוחה לטות
 .תונטק

 

 םאב ,ש"מהיבב המצע גצייל הרבחה תוכזמ עורגל ידכ רומאב ןיא
 .ךכב ץופחת

 ש"מהיבב ביוחת וב םוכס לכב ןלבקה תא בייחל תיאכז אהת הרבחה 40.5.7
 םוחתלו ,ןלבקה לש ותדובע תפוקתל סחוימה עוריא ןיגב ,תונטק תועיבתל
 .ומצע גציילמ אוה ענמנ וב ךילהב תוברל ,ותדובע
 

 ,איהש תע לכב לוחת וז ףיעס תארוה יכ תאזב רהצומ ,תוקפס רסה ןעמל 40.5.8
 .יפוס ןובשח תכירעו תודובעה םויס רחאל תוברל

 
 םיפסכ זזקל תיאשר אהת הרבחה יכ תאזב רהצומ ,תוקפס רסה ןעמל 40.5.9

 לע תוברל ,אוהש רוקמ לכמ ,ןלבקל הנממ עיגהל םייושע רשא וא ,םיעיגמה
 ןלבקה יאכז אהי ול םוכס לכמ ,ומע םתחיש וא ומע םתחנש רחא םכסה לכ יפ
 .היפלכ
 

 תונוחטב .41

 תודובע עוציבלו תודובעה ללכ עוציב תחטבהל ,ןלבקה תויובייחתה יולימ תחטבה םשל
 :ןלהל ראובמכ ,תונוחטיבה תא ןימזמל ןלבקה רוסמי ,תוירחאהו קדבה תפוקתב ןוקיתה

  ןלבקה תויובייחתה עוציב תחטבהל תיאקנב תוברע

 ןלבקה רוסמי ,תודובעה לש םלשומ עוציבו ןלבקה תויובייחתה עוציב תחטבהל .41.1
 חסונב ,ןימזמה תבוטל הכורע ,תינתומ יתלב ,תימונוטוא תיאקנב תוברע ןימזמל
  שארמ רשואיש '2ד חפסנ
 הכשלה ידי-לע םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ איהשכ ,ןימזמה ידי-לע
 ןורחאה דעומב עודיה דדמה היהי יסיסבה דדמה רשאכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
 תוארוההו םיאנתה טרפמב בוקנה רועישב/םוכסב היהתשו זרכמל תועצהה תשגהל
 .)עוציבה תוברע - ןלהל( םידחוימה

 .הזוחה תופקת/תמיתחל יחרכה יאנת הניה ,ליעל רומאכ ,עוציבה תוברע תריסמ .41.2

 דעומב התליחתש ,תודובעה עוציב תפוקת לכ ךשמל וניה עוציבה תוברע ףקות .41.3
  םכסהה תמיתח
 3 תפסותב ,םכסהל '1א חפסנב םיעובקה םידעומל םאתהב המויסו ןלבקה ידי-לע
   .ןימזמה תשירד יפל תעל תעמ ךראות איהו ,םישדוח
 ןימזמה ידי-לע ןרושיאו תודובעה תריסמ רחאל קר ןלבקל רזחות עוציבה תוברע
 .ןלהל טרופמכ ,תוירחאהו קדבה תפוקתל תיאקנבה תוברעה ןתמל ףופכבו

 תוירחאהו קדבה תפוקתל תיאקנב תוברע

 תפוקתבו תודובעל סחיב ןלבקה תוירחאו םינוקית עוציב ,תודובעה ביט תחטבהל .41.4
 ,תינתומ יתלבו תימונוטוא תיאקנב תוברע ןימזמל ןלבקה רוסמי ,תוירחאהו קדבה



 

53 

 

 איהשכ ,ןימזמה ידי-לע שארמ רשואיש '3ד חפסנ חסונב ,ןימזמה תבוטל הכורע
 עודיה דדמה היהי הז ןיינעל יסיסבה דדמה רשאכ ,ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ
   .)קדבה תוברע - ןלהל( יפוסה ןובשחה רושיא תעב

 דימ םתליחתש ,םישדוח )םישדוח רשע השולש( 13 ךשמל ףקותב אהת קדבה תוברע .41.5
 םיאנתה טרפמב בוקנל םאתהב היהי המוכס/הרועישו תודובעה תריסמ רחאל
  .םידחוימה תוארוההו
 .הרומתה תרתי םולשתל יאנתכו תודובעה תריסמ םע ןימזמל רסמית קדבה תוברע

 קדבה תפוקתל רבעמ ךראיי םנוקיתש תודובעב םייוקיל םנשי ,חקפמה תעדל םא .41.6
 תוברע ףקות תא ךיראי ןלבקהו תוירחאהו קדבה תפוקת ךראות יזא ,תוירחאהו

  .חקפמה תעיבק יפל - םאתהב תו/תפסונ תו/הפוקתב קדבה
 קדבה תפוקת ךראות - קדבה תפוקתב ןוקית תדובע עצובת ובש הרקמ לכב
 תודובע עוציב םויס םוימ םיפסונ םישדוח 13 לש הפוקתל וז הדובע יבגל תוירחאהו

 .םאתהב ךראות תוירחאהו קדבה תוברעו ןוקיתה

 גופיש וא ,ןהמ הזיא וא ,תויאקנבה תויוברעב שומיש השעי ןימזמהש הרקמ לכב .41.7
 -מ רחואי אל ךות ןימזמל איצמהל ןלבקה בייחתמ ,תויאקנבה תויוברעה לש ןפקות
 התוהמב ההזה השדח תיאקנב תוברע ,תיאקנבה תוברעב שומישה םוימ םימי 7
 .הפקות גפש וא שומיש השענ הב תיאקנב תוברעל הרועישבו

  הייריעה תויוכמס .42

 הייריעה לש תוירוביצ/תוינוטלש תויוכז וא/ו תויוכמסמ ערוג וניא הז הזוחב רומאה רבד
  .ןיד לכ יפ-לע

 זוזיק .43

 יפ-לע ןלבקה ןמ ול עיגמה ,בוצק וניאש ןיבו בוצק ןיב ,בוח לכ זזקל יאשר ןימזמה .43.1
 .ןיד לכ יפ-לע וא םולשת וא הזוחה

 בח ןלבקה רשא םוכס לכ זזקל - ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב - יאשר ןימזמה .43.2
 םיתוריש וא םירמוח תקפסא זרזל תנמ לע ,ןיד יפ-לע ,הנשמ ינלבקל וא םיקפסל
  .םהילא זוזיקה םוכס תא ריבעהלו הנשמה ינלבק ידי-לע עוציב זרזל וא
 וא/ו הנשמה ינלבק ןיב םייטפשמ םיסחי תריצי םושמ ךכב ןיא יכ ,שגדוי םלוא
 והשלכ ישילש דצ יפלכ הרבחה לש תוירחא תריצי םושמ וא הרבחה ןיבל םיקפסה
  .םיתורישה תקפסא עוציב תא זרזל ידכ ךא דעונ רבדה יכו

 ךרד לכב רומאה בוחה תא תובגל ןימזמה לש ותוכזמ תוערוג ןניא הז ףיעס תוארוה .43.3
 יפלכ ןימזמה תושרל דמועה יעצמא וא ,דעס לכמ תוערוג/תועגופ ןניאו תרחא
  .ןיד חוכמ וא הזוח חוכמ ןלבקה

 קתשה - תועינמ - רותיו .44

 םהל היהי אל ,הזוחב הארוה לש הכרוא וא רותיו ,תפסות ,לוטיב ,יוניש ,החנה לכ .44.1
 .םידדצה ידי-לע ןידכ ומתחנו שרופמב ,בתכב ,שארמ ושענ םא אלא ,ףקות

 בתכב תובייחתה וא תומכסה ,גצמ ,הרהצה לכב םירושק ויהי אל הזוחל םידדצה .44.2
 .הז הזוחב שרופמב םיללכנ םניאש 'וכו פ"עבו

 אל ,םיוסמ הרקמב הזוחה יאנתמ תוטסל חקפמה וא ןימזמה דצמ יהשלכ המכסה .44.3
 לכב ןידה אוהו ,רחא הרקמל הווש הריזג הנממ ודמלי אלו והשלכ םידקת הווהת
 .הזוחה יפ-לע ול תורוסמה תויוכזב חקפמה וא ןימזמה שמתשה אל וב הרקמ

 ףסומ ךרע סמ .45

-לע ןלבקה יאכז ול םולשת לכ ןכו ול תפסות לכב וא הזוחב םיבוקנה םיריחמה לכ .45.1
  .תרחא שרופמב בתכנ םא אלא ,ףסומ ךרע סמ םכותב םיללוכ םניא ,הזוחה יפ
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 לע לחה ףסומה ךרע סמ םוכס דרפנב ןיוצי ןימזמל ןלבקה שיגיש תונובשחב .45.2
 .ןובשחה

-לע רשואיש יפכ ,ןובשחה םוכס לע לחה ףסומה ךרע סמ תא ןלבקל םלשי ןימזמה .45.3
 ותרבעהל עובקה דעומב ףסומה ךרעה סמ תא םלשל יאשר ןימזמהו ןימזמה ידי
 .מ"עמ תונוטלשל

 .רומאה םוכסה לע סמ תינובשח ןימזמל איצמי ןלבקה .45.4

 .סמה תונוטלשל ןידכ ןלבקה ידי-לע ורבעוי רומאכ ומלושיש ףסומ ךרע סמ ימוכס .45.5

  ינויח לעפמכ הייריעה .46
 םיתוריש ןתמל לעפמכ" וא/ו "ינויח לעפמ"כ תרכומ הייריעהש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה
 דחא תוכמסומה תויושרה י"ע זרכויו הדימב יכ תאזב בייחתמ ןלבקהו "םיימויק
  - םיאבה םיקוחהמ רתוי וא דחא תוארוהל םאתהב םיבצמה

 םוריח תעש תונקתב רומאכ ךכל ךמסומה רשה ידי לע םוריח בצמ לע הזרכה .46.1
 .1973-ד"לשת )תודחוימ תויוכמס(

 ,תיחרזאה תוננוגתהה קוחל ג9 ףיעסב ותועמשמכ ףרועב דחוימ בצמ לע הזרכה .46.2
 .1951-א"ישת

 חסונ( הרטשמה תדוקפל א90 ףיעסב ותרדגהכ ינומה ןוסא עוריאכ עוריא לע הזרכה .46.3
 .1971-א"לשת ,)שדח

 .הלשממה דוסי קוחל 38 ףיעס תוארוהל םאתהב םוריח בצמ לע הזרכה .46.4

 1967-ז"כשת ,םוריח תעשב הדובע תוריש קוח תוארוה וא/ו ל"נה תוארוה הנלוחת ,יזא
 םישמשמה ןלבקה ילכ וא/ו יתוריש וא/ו ידבוע לע םג ,רחא יטנבלר ןיד לכ תארוה וא/ו
 הז הזוח אושנ תודובעה עוציב ךרוצל

 םיזוחה קוח תלוחת .47

  .1970-א"לשתה ,)הזוח תרפה לשב תופורת( םיזוחה קוח תוארוה ולוחי הז הזוח לע

 םידדצה תובותכ .48

 לכ יכו הזוחה תרתוכב ןיוצמכ ןניה הזוחה יכרצל םהיתובותכ יכ ,םיריהצמ םידדצה
 בשחת ,ל"נה תובותכה יפל םושר ראודב והנשמל םידדצה דחא ידי-לע חלשיתש העדוה
 תועש 24 ךותב וא חולשמה ןמזמ תועש 48 רובעכ ינשה דצה תעידיל העיגהש העדוהכ
 .חילש ידי-לע התריסמ תעמ

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 
  ___________________  ____________________ 
 ןלבקה        ןימזמה                
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 'ג חפסנ

 
 ןלבק יחוטיב תכירע רושיא חפסנ

    
   

 :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☒

 זוקינ לבומ עוציבל תודובע
 םיבלש ןולא לאגי ריצ

 תודובע וא/ו 3+4+5+6+7
 .תוולנ

 ריכשמ☐
 רכוש☐
 ןייכז☐
 הנשמ ינלבק☐
 םיתוריש ןימזמ☒
 םירצומ 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       
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 ₪  
 
 

 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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 1ד חפסנ    

 העצהל חוטיב תרבח / תיאקנב תוברע

 

 ________________:קנב        ,דובכל
_______________:ףינס                      הדוהי רוא חותיפל הרבחה
  
 ______________ :דוקימ        ,נ.א.ג
 ______________:ךיראת        

 _____________ 'סמ תוברע  :ןודנה

 םישקבמה תעצה תשגהל עגונב )םישקבמה - ןלהל( ______________ תשקב יפ-לע .1
 ונא הדוהי רואב 7 +6 +5+ 4+ 3 םיעטק זוקינ לבומ עוציבל ,5/2020 'סמ יבמופ זרכמל
 .₪ 1,340,000  לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע

 עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד םע ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .2
 תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא
 ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ

 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .3
 םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו 1.07.2021 םויל דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל 1.07.2021 םוי ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע 1.07.2021 םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 

 ,בר דובכב              

 _____________________ : קנב       
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 '2ד חפסנ

 עוציבל תוברע

 ________________ :קנב       ,דובכל
                _______________:ףינס    מ״עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 ______________ :דוקימ       ,.נא.ג
 ______________ :ךיראת       

 _____________ 'סמ הדומצ תיאקנב תוברע  :ןודנה  

 הזוח יפל וניתויובייחתה עוציבל )םישקבמה - ןלהל( _____________ תשקב יפ-לע .1
 הזב םיברע ונא הדוהי רואב 7 +6 +5+ 4+ 3 םיעטק זוקינ לבומ עוציבל 5/2020 'סמ
 ח"ש________________ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ
 םיעבונה דדמל הדמצה ישרפה תפסותב )ח"ש_________________________(

 .)הדמצה ישרפה - ןלהל( ןלהל טרופמה דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ

 םע דימ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .2
 תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד
 תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב םכתשירד
 םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב

 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .3
 םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל

 : הז ונבתכמב

 תיזכרמה הכשלה ידי-לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"
 .ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל

 :ןמקלדכ ,ובשוחי הדמצה ישרפה

 ןלהל( וז תוברע יפ-לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 םויב םסרופש __/__ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ,)שדחה דדמה -
 תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה ויהי ,)ידוסיה דדמה - ןלהל( _______
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב שדחה דדמה

 .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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 '3ד חפסנ

 תוירחאו ביט ,קדב תוברע

 ________________ :קנב       ,דובכל
                _______________:ףינס    מ״עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 ______________ :דוקימ       ,.נ.א.ג
 ______________ :ךיראת       

 _____________ 'סמ הדומצ תיאקנב תוברע  :ןודנה  

 וניתויובייחתה  תחטבהל עגונב )םישקבמה - ןלהל( ______________ תשקב יפ-לע .4
 םיברע ונא  ,םישקבמה ןיבל םכיניבש 5/2020 'סמ הזוח יפל תוירחאהו קדבה תפוקתב
 ח"ש________________ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב
 םיעבונה דדמל הדמצה ישרפה תפסותב )ח"ש_________________________(

 .)הדמצה ישרפה - ןלהל( ןלהל טרופמה דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ

 םע דימ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .5
 תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד
 תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב םכתשירד
 םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב

 רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא .6
 םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ תחא לכש ,תושירד
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל

 : הז ונבתכמב

 תיזכרמה הכשלה ידי-לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"
 .ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל

 :ןמקלדכ ,ובשוחי הדמצה ישרפה

 ןלהל( וז תוברע יפ-לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 םויב םסרופש ___/____ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ,)שדחה דדמה -
 תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה ויהי ,)ידוסיה דדמה - ןלהל( _______
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב שדחה דדמה

 .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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 1 ה חפסנ
 

 ןידכ םומינימ רכש רבדבו םירז םידבוע תקסעה רבדב ריהצת
  1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל

 ריהצהל ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,______________.ז.ת________________ מ"חה ינא
:ןמקלדכ ,תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םאב קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו תמאה
  

 ________________ עיצמה לצא ___________________________כ שמשמ ינא .1

 הרבחה המסרפ רשא ,5/2020 'סמ  יבמופ זרכמל העצה שיגה רשא ,)עיצמה - ןלהל(

 ןתיל ךמסומו ,)זרכמה - ןלהל( זרכמה אושנ תודובעה עוציבל ,הדוהי רוא חותיפל

 .ורובעבו ומשב הז ריהצת ומעטמ

 .זרכמל עיצמה תעצהמ דרפנ יתלב קלחכו הכימתב הז ריהצת השוע יננה .2

 :הז ריהצתב .3
 לעב םג - םדא ינב רבח אוה עיצמה םא .עיצמה ידי לע טלשנש ימ    - "הקיז לעב"

 דיגאת וא ,עיצמה לצא הטילשה לעב תטילשבש דיגאת וא וב הטילשה
 יארחאמ ימ וא ,עיצמה לש ולאל ותוליעפ ימוחתבו ובכרהב המודה
  .הדובעה רכש םולשת לע עיצמה םעטמ

 .1981-א"משתה )יושיר( תואקנבה קוחב התרדגהכ      -    "הטילש"

 לעב לכו יכונא  ,זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל דע יכ תאזב ריהצמ יננה .4
 :] המיאתמה תצבשמב X ןמסל שי[ עיצמל הקיז

o ןושחב ה"כ םוי רחאל ורבענש תוריבע יתשמ רתויב טולח ןיד קספב ונעשרוה אל, 
 תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל ,2002 רבוטקואב 31 - ג"סשתה
 ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת

o רבוטקואב 31 - ג"סשתה ןושחב ה"כ םוי ירחא ורבענש תוריבע יתשמ רתויב ונעשרוה 
 ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל ,2002

 תשגהל ןורחאה דעומב ךא, 1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו 1991-א"נשתה
 ;הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל תחא הנש הפלח   ,זרכמב תועצהה

 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ימש והז .5

__________ 
  המיתח   

 רושיא

 ה"ה ,_____________ ד"וע ינפב ה/עיפוה___________ םויב יכ ,רשאל ינירה

 יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו ,__________.ז.ת ,____________

 ןכות תא יינפב ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא ,קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ אהת/אהי

 .יינפב וילע המ/םתחו ליעל ריהצתה

_______________ 
 ד"וע תמתוחו המיתח
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 2'ה חפסנ

 
 תולבגומ םע םישנא תקסעה רבדב ריהצת

 1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל

 

 תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל _______________ .ז.ת _______________ מ"חה ינא

 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהא יכו תמאה

 

 שקבמה )"עיצמה"  :ןלהל( עיצמה אוהש ___________________ םשב הז ריהצת ןתונ יננה

 7 +6 +5+ 4+ 3 םיעטק זוקינ לבומ תודובע עוציבל 5/2020 רפסמ תורשקתה ךרוע םע רשקתהל

  .עיצמה םשב הז ריהצת תתל ת/ךמסומ יננה יכ ה/ריהצמ ינא .הדוהי רואב

 

 :)המיאתמה תצבשמב X ןמס( 

 לע תולח אל 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה ¨

 .עיצמה

 עיצמה לע תולח 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה ¨

   .ןתוא םייקמ אוהו

 לע תולח 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוהש הרקמב(

 :)המיאתמה תצבשמב x ןמסל שרדנ עיצמה

 .םידבוע 100-מ תוחפ קיסעמ עיצמה ¨

 .רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמה ¨

 :)המיאתמה תצבשמב  X ןמסל שרדנ רתוי וא םידבוע 010 קיסעמ עיצמהש הרקמב(

 החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל הנפי זרכמב הכזיש לככ יכ בייחתמ עיצמה  ¨

 תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה םיתורישהו

 רשקב תויחנה תלבק םשל –ךרוצה הרקמבו  ,1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל

 .ןמושייל

 םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל תונפל רבעב בייחתה עיצמה ¨

 םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי  תניחב םשל םייתרבחה

 לעפ ויתובוח םושייל תויחנה לביק םאו רומאכ הנפ אוה ,1998  -ח"נשת ,תולבגומ

 היבגלש תורשקתה ומע התשענו וז היינפ עצבל רבעב בייחתה עיצמהש הרקמב( ןמושייל

 .)וז תובייחתה ןתנ
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 דרשמ לש יללכה להנמל וז הקספ יפל רסמש ריהצתהמ קתעה ריבעהל בייחתמ עיצמה

 .תורשקתהה דעוממ םימי 30 ךותב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה

 

 ןידה ךרוע רושיא

 ה/עיפוה ____________ םויב יכ ת/רשאמ ד"וע ,_____________________ מ"חה ינא
 'בג/רמ ____________ ריע/בושיב ____________ בוחרב רשא ידרשמב ינפב
 ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה/ ____________ .ז.ת ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש ______________
 קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהת/היהי יכו תמא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש ירחאו

  .ליעלד ריהצתה לע ינפב ה/םתח ,ןכ השעת/השעי אל םא

 

____________________       ____________________       _____________ 

 המיתח          ןוישיר רפסמו תמתוח                       ךיראת
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 3 'ה חפסנ        
 

 הצעומ רבחל וא/ו הרבחה דבועל הברק רדעה/הבריק רבדב הרהצה
  דובכל
  )הרבחה -ןלהל(  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

 הלועה קלח םירומאהמ דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח" 
 היהי אל ,וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ,ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע
 וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב – "בורק" הז ןיינעל .הייריעה םע הקסעל וא הזוחל דצ
  ".תוחא

 .פ.י( תוימוקמה תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכה לש 12 ללכ .1.2
  :ןמקלדכ עבוקה )3114 'מע ד"משת

 רבח" ,הז ןינעל ;תימוקמה תושרה םע הקסיעל וא הזוחל דצ היהי אל הצעומה רבח"
 האר( וב הטילש ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הצעומ רבח - "הצעומ
 .)3)ב( )1(5-ו )ב( )1(1 ףיעסב "בורק"ו "הטילש לעב" תורדגה

 :יכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א (174 ףיעס .1.3

 ידי לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןיינועמ וא עגונ היהי אל הייריע לש דבוע וא דיקפ"
 םושבו הייריעה םע השענש הזוח םושב ,ונכוס וא ופתוש וא וגוז-ןב ידי לע וא ומצע
 ."הנעמל תעצובמה הדובע

 :ןמקלדכ תאזב בייחתמו ריהצמ  יננה ,ךכל םאתהב .2

 ןינעה ילעבמ ימל הרבחה ןוירוטקריד ירבח וא הדוהי רוא ריעה תצעומ ירבח ןיב ןיא .2.1
 .ףתוש וא ןכוס ,תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :עיצמב םילהנמה וא/ו

 ןיא ,עיצמה ילהנממ ימ וא/ו עיצמב ןינעה ילעבמ ימ וא/ו עיצמה תטילשבש דיגאתב .2.2
 ןוהב םיזוחא 10 לע הלועה קלח ליעל רומאכ "בורק" חנומב םירדגומה הלאמ דחאל
 .יארחא דבוע וא להנמכ וב ןהכמ ליעל םייונמהמ דחא ןיאו ,םיחוורב וא

 וא ףתוש ,גוז-ןב עיצמה ילהנממ ימ וא/ו עיצמב הטילשה ילעבמ ימ וא/ו עיצמל ןיא .2.3
  .הרבחב דבועה ןכוס

-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ – "ןינע לעב" ליעל 2.3 -2.2 םיפיעס ןינעל
 דיקפת אלממה רחא הרשמ אשונ לכ וא ,עיצמב ל"כנמס וא ל"כנמ – "להנמ. "1968

  .ל"כנמס וא ל"כנמל ליבקמ ותוהמ יפ לע רשא עיצמה תוליעפב

 עיצמל יכ אצמיי םא יתעצה תא לוספל תיאשר היהת הרבחה לש םיזרכמה תדעו יכ יל עודי .3
 הצעומה ירבחמ ימל הקיז תמייקתמ עיצמה ילהנממ ימל וא/ו וב ןיינעה ילעבמ ימל וא/ו
 אל הרהצה יתרסמ םא וא ,ליעל רומאכ הרבחב ןוירוטקריד ירבחל וא/ו הרבחה ידבועל וא/ו
 .הנוכנ

 הייריעה תצעומ היפל ,תויריעה תדוקפל )3( א122 ףיעס תארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .4
 )א( א122 ףיעס יפל תורשקתה ריתהל תיאשר םינפה רש רושיאבו הירבחמ 3/2 לש בורב
  .תומושרב ומסרופ ויאנתו רושיאהש דבלבו ל"נה

 וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ םניה ליעל יתרסמש םיטרפה יכ תאזב ריהצמ ינא .5
  .תמא
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  _____________ :ךיראת

 _____________________:עיצמה לש המיתח ישרומ תמיתח

 _________________ : ד"וע : יינפב ומתח המיתחה ישרומ יכ רשאמ ינא :ד"וע רושיא
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 4'ה חפסנ

  תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא

 1976 – ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל

 

 םיפוג תואקסע קוחב ותועמשמכ "השרומ דיקפ" ______________________ מ"חה ינא .1
 :יתעידי בטימל יכ תאזב חוודמ ,*סמ ץעוי/*ןובשח האור / *1976-ו"לשת ,םיירוביצ

________________   _______________________ 

 םדא ינב רבח םושר 'סמ / תוהז 'סמ    םש

I. סמ תדוקפ יפ-לע להנל וילעש תומושרהו תונובשחה יסקנפ תא *להנלמ רוטפ/*להנמ 
 .1975-ו"לשת ,ףסומ ךרע סמ קוחו הסנכה

II. יפל סמ ןהילע לטומש תואקסע לע מ"עמ להנמלו ויתוסנכה לע המושה דיקפל חוודל גהונ 
 .ףסומ ךרע סמ קוח

 הרוצב בייחל ידכ וב ןיא ,תונובשחה יסקנפ תוליבק ןיינעל אתכמסא הווהמ וניא הז רושיא .2
 לש םתוניקתל סחיב הדמע עבוק אוה ןיאו ,טפשמה תיב ינפב וא ררע תדעו ינפב יהשלכ
 .םהיפ לע ומלושש םימוכסה תונוכנ וא םתשגה ידעומ ,תוח"ודה

 .**_____________________ םויל דעו ותקפנה םוימ רושיאה ףקות .3

______________ _______________ ________________
 _______________ 

 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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 'ו חפסנ

 תודובעה רתאב רוקיב לע רושיא

 

 זרכמ אושנ תודובעה עוציבל דעוימה תודובעה רתאב יתרקבש תאזב רשאמ ,הטמ םותחה ינא
 .הדוהי רואב  7 +6 +5+ 4+ 3 םיעטק זוקינ לבומ עוציבל 5/2020 'סמ יבמופ

 תורהבהה תבישיבו םינלבק רויסב יתפתתשהש רחאל ,בטיה זרכמה יכמסמב יתנייעש רחאל
 רתא רואית טלחהב יל ןבומ יכ תאזב ריהצמ ינא ,רומאה תודובעה רתא תא בטיה יתקדבש רחאלו

 .זרכמה אושנ תודובעה בטיה יל תונבומ ןכו תודובעה

 

 

  ____________________________ :ךיראת
 

  _________________________ :עיצמה םש
 

  __________________ :.פ.ח /תודגאתה 'סמ
 

 ________________ :ותמתוחו עיצמה תמיתח
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 'ז חפסנ

 הרומתה-םימולשתה חפסנ

  הרומתה 

 3 םיעטק זוקינ לבומ עוציבל 5/2020 'סמ יבמופ זרכמ אושנ תודובעה לכ עוציב תרומת .1
 תויובייחתה לכ לש םלשומו אלמ יולימו )זרכמה - ןלהל(  הדוהי רואב  7 +6 +5+ 4+
  )מ"עמ ללוכ אל( ח"ש ___________ לש ללוכו יפוס ךס ןלבקל ןימזמה םלשי ,ןלבקה
  :)הרומתה - ןלהל( ןלהל םיטרופמה םיאנתה יפ-לע תאזו
 
 הרקמב םיביוחמהו םימיאתמה םייונישבו המאתהב ולוחי ולא תוארוה יכ רהבומ[
 הניה הרומתה יכ רהבומ ןכ ,הזוחל 16 ףיעס יפל ותוכזב שומיש תושעל טילחי ןימזמהו
 .]ושרדנ אל וא/ו ועצוב אלש תודובע ןיגב הרומת םלושת אלו לעופב תודובע עוציב ןיגב

 םיפטוש םימולשת עוציב

 לכל סחייתת רשא ,בתכב תטרופמ םולשת תשירד ,ןימזמה רושיאל ,שיגי ןלבקה .2
 זרכמה אושנ תודובעה עוציב לש שדוחה ךלהמב לעופב ןלבקה ידי-לע ועצובש תודובעה
 .)םולשתה תשירד - ןלהל(

 םיריחמה ,תויומכה יבושיח ,ועצובש תודובעה תדידמ תא לולכת םולשתה תשירד לכ .3
  .זרכמה תוארוהל םאתהב ,ףיעסו ףיעס לכ ןיגב הרומתה כ"הסו
 תשגה םויל ןוכנ - תודובעה עוציבל ןכדועמ םינמז חול לולכת םולשתה תשירד ,ןכ-ומכ
  .ןובשחה

 .)"םירבטצמ תונובשח"( תורבטצמ הנייהת םולשתה תושירד .4

  :אבה ןפואב השעת ןימזמל ןובשחה תשגה .5

 ךלהמב/דע עציבש תודובעה ןיגב ןובשח חקפמל ןלבקה שיגי ,שדוחל 6 -ה םויל דע .5.1
  .חקפמה ידי-לע ורושיאו ותקידב םשל ,םדוקה שדוחה
 וליאכ ,םולשתה עוציב ןיינעל ,ותוא וארי - הז דעומ רחאל חקפמל שגויש ןובשח
  .ןכמ רחאל אוביש שדוחל 1 -ה םויב שגוה

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

 ןובשחהש םוימ םימי 15 -מ רחואי אל ךות ויתורעה/ותוסחייתה תא שיגי חקפמה .5.2
 .ול רסמנ

 עידוי - שדחמ ותשגה םיבייחמה םינוקית וא םייוניש ןועט ןובשחה יכ חקפמה אצמ
    .המאתהב םידעומה וחדיי - הזכ הרקמבו ,םדקהה לכב ,בתכב ןלבקל ךכ לע

 יפ-לע התקידב םויס רחאל ,רומאכ םולשתה תשירדל חקפמה רושיא/תוסחייתה .5.3
 רשא ,הז ןיינעל עבקנש ךמסומה ןימזמה גיצנ ידיל ורסמיי ,ליעל םיעובקה םידעומה
  .הז םכסהב/זרכמב ועבקנש םיאנתל םאתהב םולשתה עוציבל גאדי

 60 דע + ףטוש" יאנתב הרומתה תא ןלבקל םלשי ןימזמה ,ןימזמה רבזג רושיאל ףופכב .6
  .ןידכ הכורע סמ תינובשח דגנכו חקפמל ןובשחה שגוה וב שדוחה םות דעוממ "
 .]הז דעומב םייוניש ונכתי ,ינוציח ןומימ לש הרקמב יכ תאזב רהבומ[

 ,תויוברעה תוברל ,חקפמל/ןימזמל םישרדנה םיכמסמה תאצמהב הנתומ םולשתה .7
 .דועו םינמז תוחול ,םיחוטיבה

 לש המכסה םושמ םיפטושה םימולשתה עוציבו םולשתה תושירד רושיאב ןיא .8
 יריחמל רושיא וא קפוסש דויצה וא ועצובש תודובעה תוכיא/ביטל חקפמה/ןימזמה
 .דבלב םייניב םולשתכ אלא ,ןהב תומושרה תויומכל סחיב רושיא וא תודיחיה
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 ימד זוזיק ינפלו מ"עמ ינפל( 6% הכנת הרבחה ,ןלבקל רשואמ ןובשח לכמ יכ רהבומ .9
 – הדבעמ תוקידב רובע 1.5% ןכו לוהינ ימד רובע )אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו ןובכע

 ולוחי הדבעמה תוקידבו לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל .הרקמ לכב ןלבקל ורזחוי אלש
 וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש םימולשתה לכ לע
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח

 יקלח ןובשח לכמ וכוני ,ןלבקה תויובייחתה לכ םויק חיטבהל תנמ לע יכ רהבומ ןכ ומכ .10
 :ןלהל( ןובכיע ימדכ רומאכ יקלחה ןובשחה םוכסמ 5% לש ךס םולשתל רשואמ
 םוכסמ 50% :םיבלש ינשב ןלבקל םלושיו הרבחה י"ע קזחוי ןובכיעה ,)"ןובכיעה"
 תריסמ ךרוצל ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה תריסמ דעומב – ןובכיעה
 ויבלש לע ,ןובכיעה םולשת .הרבחה םעטמ הריסמ תדועת ןתמ םע הרתיהו ,תודובעה
 קפס רסה ןעמל .הזוחה חוכמ הרבחל עיגמה םוכס לכ ונממ הכוניש רחאל עצובי םינושה
 וכונ אל דוע לכו ןובכיעה םולשתל םייזוחה םיאנתה ומייקתה אל דוע לכ יכ ,רהבומ
 וא/ו ףסכ םוכס רדגב וניא ןובכיעהש ירה ,ןלבקהמ הרבחל ועיגי רשא םימוכס ןובכיעהמ
 .ןלבקה לש סכנ וא/ו הרומת

 תודובע רובע ןה ,עיצמל ומלושיש םימולשתה לכ לע לוחי ןובכיעה יכ ,רהבומ ,ןכ ומכ
 .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 .11

 דעומה רחאל םימי "60 דע + ףטוש" יאנתב ןימזמה ידי-לע ןלבקל םלושי יפוסה ןובשחה .12
 :ןלהל םיטרופמה םיאנתהמ דחא לכ ואלמתנ וב

 בלשל דע ויתויובייחתה לכ רחא אלימו ןתומלשב תודובעה תא עציב ןלבקה .12.1
  .ללוכ הריסמה

 תודובעה לש תודידמב הוולמה ,בתכב תטרופמ םולשת תשירד חקפמל רסמ ןלבקה .12.2
 .יפוס ןובשחכ חקפמה ידי-לע בתכב ורשוא ולאו - תויומכ יבושיחו עציבש

 עוציבל רושקה לכב תוכמסומה תויושרהמ םישרדנה םירושיאה לכ ולבקתנ .12.3
 .ךכל םיכירצה םיבושיחהו םינותנה לכ תא חקפמל איצמה ןלבקהו תודובעה

 ,הזוחה תוארוה יפל םאיצמהל וילעש םיכמסמה לכ תא חקפמל איצמה ןלבקה .12.4
 .תוירחאהו קדבה תוברע תא תוברל

 ידי-לע תומותחו תובשחוממ "EAS MAD" תוינכת תכרעמ חקפמל איצמה ןלבקה .12.5
 .)ןתריסמ תעב תודובעה בצמ לש ינכדע םוליצ תופקשמה( ךמסומ דדומ

 דגנכ ויתושירדו ויתועיבת לוסיח רבדב בתכב הרהצה ןימזמל איצמה ןלבקה .12.6
 .הזוחל רושקה לכב ןימזמה

 םוימ םימי 30 ךותב תאזו - ותקידב רחאל יפוסה ןובשחה תא בתכב רשיא חקפמה .12.7
  .ןלבקה ידי-לע רומאכ תודובעה לש םלשומ עוציבל ףופכב ,חקפמל אצמוהש

 עוציב רובע טלחומו יפוס וניה ליעל 1 ףיעסב ןיוצמה הרומתה םוכס יכ ,רהצומו םכסומ .13
 ,והשלכ ףסונ םולשתל יאכז היהי אל ןלבקה יכו הזוחה יפ-לע ןלבקה תויובייחתה אולמ
 .איהש הביס לכמ תויורקייתה לשב תוברל
 דגנכ ןימזמה ידי-לע םלושיש ,מ"עמ תללוכ הניא רומאכ הרומתה ,ליעל רומאה ףא-לע
 ותרבעהל עובקה דעומב מ"עמה תא םלשל יאשר ןימזמהו ,ןידכ סמ תינובשח תלבק
 .סמה תויושרל

 הדמצה ישרפה ןיגב תפסות לכ ףסוותת אל הרומתל יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .14
 .לעופב םולשתה דעומל דע תיבירו

 תידוסי הרפה הווהי אל ,םימי 30 לע הלעי אל רשא ,ןלבקל םולשתב רוחיא יכ ,םכסומ .15
  .הזוחה לש

  יללכ טרפמ
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 טרפמה תוארוהל תוקפנ לכ היהת אל םייפסכ םיאשונב יכ ,קפס רסה ןעמל רהבומ .16
 .יללכה

  – ינוציח ןומימ

 ןלבקה תויובייחתה לכ םויקו הז הזוחב ועבקנש תודובעה לכ עוציב ןיגב הרומתה .16.1
 ותוא ןומימ תועצמאב ןלבקל םלושת ,הז םכסהב ועבקנש םידעומבו םיאנתב
 .)ןמממה םרוגה -ןלהל( לארשי יעקרקמ תושרמ לבקל הרבחה הרומא

 יבג לע חווידו הינבה תומדקתה יבלשל םאתהב  םלושת היבלש לכ לע הרומתה .16.2
 םאתהב ףא ךרוצה תדימבו ,חקפמה ידי לע ןובשחה רושיאל םאתהבו חוויד יספוט
 .ןמממה םרוגה ילהנל

 ידי לע  םימולשתה בוכיע ןיגב  תוירחאב אשית אל הרבחה יכ ךכל עדומ ןלבקה .16.3
 .ועבקנש םירועישהמ םייקלח םימולשת ןיגב וא/ו ןמממה םרוגה

 תלבק רחאל אלא ןלבקל םהשלכ םימולשת ומלושי אל הרקמ לכב יכ םכסומ .16.4
 תרבעהב בוכיע בקע םולשתב בוכיע לכ יכו ןמממה םרוגה ןמ יטנבלרה םולשתה
  .והשלכ יוציפב ןלבקה תא הכזי אלו הרפהכ בשחי אל ,ןמממה םרוגה ןמ םולשתה
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 'ח חפסנ

 תועיבת רדעה רבדב הרהצה

 

 

 סמ יבמופ זרכמ הזוחל סחייתהב יכ ,תאזב םי/ריהצמ ,___________________ ,מ"חה ,ינא

 אלו ונל/יל ןיא ,__________ םוימ הדוהי רוא חותיפל הרבחה ןיבל ונ/יניב םתחנש 5/2020

 ונל/יל המלוש הזוחבש הרומתה יכ ,הרבחהמ תורחא וא/ו תויפסכ תועיבת לכ ונל/יל הנייהת

 .ונ/ימעטמ ימ יפלכ וא ונ/יפלכ תובייחתה וא הבוח לכמ תררחושמ הרבחה יכו האולמב

 

 

 :םותחה לע יתאב היארלו

 

 

 

      ______________   ____________________________ 
 המיתחו )ךרוצה תדימב( תמתוח + םש    ךיראת           
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  '1'ט חפסנ

 תוחיטב סדנהמ לש הרהצה

 

 _____________________________ :ןלבקה םש  _______________ :זרכמה 'סמו םש

 :ןוישיר רפסמ _______________________ :תוחיטבה סדנהמ םש
_________________  

 

 :ןמקלדכ ,תאזב ריהצמ ינירה

 תושרדנה תודובעה גוסמ תודובעב תוחיטב יניינעל תועגונה ןידה תוארוה לכב איקב יננה .1
  .תיחרזא הסדנהו הינב תודובעב ,ראשה ןיבו ,הדובעב רומאכ זרכמה תרגסמב

 רתא תא יתנחבו יתרקיב ,רומאכ זרכמה אושנ תודובעה תושירד תא בטיה יתדמל .2
  .שוכרל ןהו םישנאל ןה ,רתאב םינומטה םילאיצנטופה םינוכיסה לכל רע ינאו תודובעה

 תחטבהל םישרדנה תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכ יכ אדוולו תוחנהל בייחתמ ינא .3
 ההשיש רחא םרוג לכ לש ןהו חרוא ירבוע לש ןה ,םידבועה לש ןה ,םתוחיטבו םמולש
 עוציב ךלהמב תע לכב ,רתאב הרבחה וא/ו הייריעה שוכר לש ותומלש תחטבהל ןכו רתאב
   .ותעד תחנהל - ןימזמל האלמה םתריסמל דע תודובעה

 ורבעי ,תודובעה עוציבב ןלבקה םעטמ םיקסועה לכ ןכו םידבועה יכ ,בייחתמ יננה .4
 םע רשקב םילחה םייטנבלרה תוחיטבה תויחנהל םירע ויהי ,תומיאתמ תוחיטב תוכרדה
 רתאב תוחיטבה תחטבה םשל שורדה דויצבו םירושיכב םידיוצמ ויהי ןכו תודובעה עוציב
 .הדובעה

 :םותחה לע יתאב ךכ לע

 

 ___________________ :המיתח ____________________ :םש

 

 

 הייכזה רחאל םותח שיגהל שי*
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 2'ט חפסנ

 )"הינבה עצבמ"( ישאר ןלבק תוחיטב חפסנ

 ןידכ ותרפהו םכסהה ןמ דרפנ יתלב קלח אוה "היינבה עצבמ" ישאר ןלבקמ הז חפסנ תושירד .1
 .ומצע םכסהה תרפה
 

 :"הינבה עצבמ" ישאר ןלבק יונימ .2

 ,עצבי הז ודיקפתבו טקיורפה לש "ישאר ןלבק"כ ןלבקה שמשי הדובעה תרגסמב .2.1
 .טקיורפב םינושה תוחיטבה יטביהל יארחא היהיו קפסי

 )הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקתל 6 ףיעס י"פע "היינבה עצבמ" אוה ןלבקה .2.2
 .טקיורפה לש תיפוס המלשה דע , 1988 -ח"משתה

 תובוחה לכב אשיי אוהו טקיורפה לכ לש "הינבה עצבמכ" ןלבקה תא וארי םאתהב .2.3
 .ל"נה תונקתב תולטומה

 :הדובעה להנמ תוירחא .2.4

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

 .הכרדהה סקנפב תאז דעתיו תוחיטבל םידבועה ךירדי הדובעה להנמ •

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

 :הז העצה חפסנ תרגסמב הינבה עצבמ תובוח .3

 תרוקיב םומינימ( רתאב ותוליעפ ףקיה תרדגהו הרבחב תוחיטבה לע הנוממ יונימ .3.1
 חקפמל רבעויו דעותי ותוליעפ ףקיהו הנוממה לש תורישכ רושיא .)'עש 4 תב תיעובש
 .ןימזמה םעטמ

 יונמ תעדוה חלשי רשא ךמסומ הדובע להנמ הנמי "הינבה עצבמ" :הדובע להנמ יונמ .3.2
 םעטמ חקפמל רבעוי הז ספוטמ קתעה,) 155 ספוט( ת"מתה דרשמב חוקיפה ףגא לא
 .ןימזמה

 .תוחיטבה לוהינ תבוח .3.3

 

 תוחיטב תינכותו תוחיטב לוהינ .4

 :םיאבה םיביכרמה תא תללוכה הבותכ "תוחיטב תינכת" םייקל הינבה עצבמ לע .4.1

 רתאב םינוש םידיקפת יאלממ לש תוחיטבל תוירחאו תויוכמס תרדגה .4.1.1
  .הרבחבו

 םינוכיס תרקבו ,םינוכיס תכרעה ,ןוכיס ימרוג רותיאל תוטיש טוריפ .4.1.2
 םינוכיס תכרעהו רותיאל םילהנ וא תוטיש לש טוריפ ,תוחפה לכל ,תוללוכה
 תרגשו ,)תונכוסמ תויוליעפו הדובעה תביבס לש שארמ הריקס תועצמאב(

 .םיעגפמ רותיאל תוחיטב ירויס
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 וא/ו הדובע תוארוה וא/ו םילהנו ,רתאב םידחוימ ןוכיס ימרוג לש טוריפ .4.1.3
 םדא ייח וא תואירבל ןוכיס םהב שיש תודובע עוציב יבגל תוחיטב תוארוה

 םתוא םיכירדמו הדובעב םינוכיס לע םידבועה תא םיעדיימ וב ןפואה טוריפ .4.1.4
 יגוס ,תוהגהו תוחיטבה לוהינב םידבוע ףותיש יאשונ ללוכ – החוטב הדובעל
 תומש יבגל םידבועה עודיי ןפואו ,הכרדהה יעצבמו תוכרדהה ידעומ ,תוכרדה
 .רתאב תוחיטבה יאשונב םידיקפת יאלממ לש

 עוציבל תוקידבה ידעומו ,ריקסת / תויתפוקת תוקידב שרודה דויצ לש טוריפ .4.1.5
 .ועצובש /

 עוציבל תויתביבס תוקידב לש תומישרו ,תויאופר תוקידבל םידבוע תומישר .4.1.6
. 

 תושרדנ םהיבגל םידיקפת ילעב לש תוכמסה טוריפו תורישכ תושירד .4.1.7
  .םיכמסומ הדובע ילהנמ ,םימוגיפ ינוב ,םיאלמשח :ןוגכ ,תוכמסה

 ,יתוחיטב עוריא לש הרקמב תונקתמ תולועפו הריקח ,חוויד תוטיש טוריפ .4.1.8
 .הנואת טעמכו ,הנואת

 – תודידמ עוציב ידעומו ,רתאב תוחיטבה בצמ תדידמל םילכהו ןפואה טוריפ .4.1.9
 .םיחוודמ   ימל ללוכ

 ףא יכ חיטבהל דעונש ,הנשמ ינלבק תדובע לע חוקיפה ןפוא וא להונ טוריפ .4.1.10
 .הינבה עצבמ לש תוחיטבה תינכותו תוינידמ יפ-לע םידבוע םה

 .םוריח יבצמל הבוגתו תוכרעיה תוינכותו םילהנ .4.1.11

 תינכותל םאתהב איה רתאב תוליעפהש אדוומ הדובעה להנמ וב ןפואה טוריפ .4.1.12
 .תוחיטבה

 

 םינוכיס הב שיש ,תבכרומ תיפיצפס הדובע תמישמ עוצב שרוד הדובעה עוציבו הדימב .4.2
 תינכת םייקל שי ,תיללכה תוחיטבה תינכותב הנעמ וא יוטיב םהל ןיאש םידחוימ
  .העוציב םרט ,המישמ התואל תדרפנ תוחיטב

 .ןימזמה םעטמ חקפמה רושיאל רבעות תוחיטבה תינכת .4.3

 ללוכ ,םיבייחמ םינקת תושירדבו ,ןיד לכ תושירדב הדימעל תוביוחמ הינבה עצבמל .4.4
  .תויטנוולר תושירדב םייוניש רחא בוקעל היינבה עצבמ תבוח

   ילעבל םינימז היהיו ,ודעותי ,ורמשיי תוחיטבה לוהינ ךרעמל םירושקה םיכמסמה לכ .4.5
  !רתאב ךרוצה יפ לע ןיינע

 םיעצמאב תינכותה שומימ תעל תעמ קודבל תוכמסה ןימזמה םעטמ חקפמ ידיב .4.6
 ןימזמה םעטמ חקפמ םע הלועפ ףתשל הניה ןלבקה תבוח .ןיינעה יפל טילחי םהילע
 תואיצמה תא קודבל ול רשפאל ןיפוליחל וא ךכ ךרוצל שרדייש ךמסמ לכ וינפב גיצהלו
 .ויניע תואר יפל רתאב

 :היינבה עצבממ תוחיטבה לוהינ תושירד .4.7

 :הרעה

  .םיילאמינימ םניה ןלהל םיטרופמה תוחיטבה לוהינ אשונב םישרדנה םיעוציבה
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 תוחיטבה תפטעמ תא תיפיצפס עבקת הדובע תמישמ לכ ינפל םינוכיסה תכרעה
 לכב קוחה תושירד םוקמב םיאב םניא םיעוציבה .םיבייחמהו םישרדנה העינמהו

 .עבוק קוחה קוחל הריתס שי ובש הרקמ

    

 :תוהג .4.7.1

 .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 •

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

 

 :תוחיטב דויצו ישיא ןגמ דויצ .4.7.2

 םינלבק וא/ו ומעטמ םינלבקה ,וידבוע תושרל דימעי הינבה עצבמ .4.7.2.1
 יטרפ לכ תא ,םינוממה םינלבקה תוברל רתאב םיקסעומה םירחא
 תמישמל םינוכיסה תכרעה יפ לע םישרדנה ישיאה ןגמה דויצ
 :הדובעה

 .ןגמ יפקשמו תוחיטב ילענ ,ןגמ עבוכ - יסיסב ןגמ דויצ .4.7.2.1.1

 ,תויווכ ,ךוכיח תעינמ( הדובעה גוס יפ לע תופפכ .4.7.2.1.2
 .)תולמשחתה ,םיימיכ םירמוח

 .םייניע תנגה .4.7.2.1.3

 .העימש תנגה .4.7.2.1.4

 .םינפ תנגה .4.7.2.1.5

 .םיילגרו םיידי תנגה .4.7.2.1.6

 .הבוגמ הליפנ ינפמ הנגה .4.7.2.1.7

 לוהינל דויצה יטרפ תא וידבועל קפסל ,הינבה עצבמ תוירחאב .4.7.2.2
 :תוחיטבה

 רתאה רודיג םללכבו םיינקת המיסחו בותינ יעצמא .4.7.2.2.1
 .רבעמ ירעש תנקתה ךות ותביבסמ ותדרפהו

 .םיינקת טולישו רורמת יעצמא .4.7.2.2.2

 .שא יובכ יפטמ .4.7.2.2.3

 .המיסחו רודיג יעצמא .4.7.2.2.4
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 ןיקת שא יובכ דויצו תיאופר הנושאר הרזע דויצ קיזחי הינבה עצבמ .4.7.2.3
 .הדובעב תוחיטבה תדוקפ תושירד י"פע ,ינקתו

 :םילהנמו םידבועל הכרדה .4.7.3

 ללכל תוכרדה עוציבל שרדנה ןמזה תא הצקיו ןנכתי הינבה עצבמ .4.7.3.1
 .םידבועה

 .תירבעה הפשב הנרבעות תוכרדהה .4.7.3.2

 תופשל ןמגרותמ ונובשח לע הינבה עצבמ דימעי ךרוצ היהי םאב .4.7.3.3
 :תורז

 .תיסיסב הכרדה .4.7.3.3.1

 תודובע ,למשח תודובע ומכ( תויפיצפס תודובעל הכרדה .4.7.3.3.2
 הבוגב 'בע ינוכיס תביבסב הדובעב תוחיטב ,הריפח
 .)ב"ויכו

 .םידיקפת ילעבו םילהנמ תכרדה .4.7.3.3.3

 ,ומצעב תומילשמ תוכרדה הינבה עצבמ עצבי ,הכרדהל ףסונב .4.7.3.4
 .הדובעה ילהנמ לש תויעובש תוכרדה

 :דויצ תורישכ .4.7.4

 :לע תוססבתמ הז ףיעסב תושירדה

 .היתונקתו הדובעב תוחיטבה תודוקפ •

 .למשחה קוח •

 .ילארשיה םינקתה ןוכמ ינקת •

        .היינבה עצבמ לש תוחיטבה תינכת •

 

 םניה שומיש השעיי םהבש דויצה יטרפ יכ אדווי הינבה עצבמ .4.7.4.1
 .םיינקתו םיניקת

 םעטמ חקפמל ךמסומ קדוב לש תיתפוקת הקידב יריקסת ורסמי .4.7.4.2
 .ןימזמה

 י"ע ןועבר לכ וקדביי ךיראמ לבכ תוברל םילטלטמ םיילמשח םילכ .4.7.4.3
 .ךמסומ יאלמשח

 העיסנל תילוק הערתהב דיוצי ,הזגלמ ללוכ ,ינכמ בכר ילכ לכ .4.7.4.4
 .רוחאל

 

 :םיחקל םושייו דומיל ,חותינ ,חוויד ,לופיט ,"עגפנו טעמכ" ,הנואת .4.7.5

 :הנואת .4.7.5.1
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  םדא עגפנ וב עוריא לכ .4.7.5.1.1

 טוריפ( דויצ/הנבמ/תכרעמל קזנ םרגנ וב עוריא לכ וא/ו .4.7.5.1.2
 .)יללכה סקנפב תושירדה

 :םיאבה םימרוגל חוודל שי

 .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" .4.7.5.2

 לאיצנטופ היה םלוא ,שוכר וא םדא עגפנ אל הב תירקת .4.7.5.2.1
 .)יללכה סקנפב תושירדה טוריפ( קזנל וא העיצפל

 :םיאבה םימרוגל חוודל שי

 .םידרשמבו חטשב םייארחאה םילהנמל חוודל שי •

 ןימזמה םעטמ חקפמל חוודל שי •

 :םיחקל תקפה תכרעמ .4.7.5.3

 עצבמ" םעטמ רתאה לוהינ תווצו תוחיטבה הנוממ .4.7.5.3.1
 םימרוגה תא ורתאי ,עוריא חותינ ועצבי "הינבה
 םיעוריא תונשיה תעינמל םיחקלה תא ומשייו םירעפהו
 .םיפסונ

 .םיחקלה םושיי רחא בקעמ עצבי תוחיטבה הנוממ .4.7.5.3.2

 :יללכ .4.7.6

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

 :םינוממ םינלבקו הנשמ ינלבק .5

 .תידעלבה ותוירחא תחתו דבלב "הינבה עצבמ" ידבועכ ובשחי רתאב הנשמ ינלבק .5.1

 .םינושה תוחיטבה יאשונב ולא םינלבקל העיגנ לכ היהת אל ןימזמל .5.2

 תוירחא תחת ויהי ןימזמה י"ע ונומ רשא םינוממ הנשמ ינלבק םג תוחיטבה ןיינעל .5.3
 .5.1 ףיעס י"פע "הינבה עצבמ"

 

 ןימזמה םעטמ חקפמל חוויד תכרעמ .6
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 ךמסמ לכו דועית תקפסאב שרדייש לככ הלועפ ףתשל וידבועו הינבה עצבמ תבוח .6.1
 .ןימזמה םעטמ חקפמל תוחיטבה לוהינ אשונב שרדייש

 הצקי רתאב תוחיטבה בצמ לע דומעלו רתאב רויס ךורעל ןוכנל הארי חקפמהש הדימב .6.2
 .שרדנה עויסהו םיבאשמה תא הינבה עצבמ ךכל

 םיכרדה תחאב ןימזמה םעטמ חקפממ לבקיש הרעה לכ לע ביגהל הינבה עצבמ לע .6.3
 :תואבה

 .שרדנכ עוציב לע רושיא .6.3.1

 .תקמונמו הבותכ תוגייתסה .6.3.2

 הדימב ,רתאב הדובעה תא רוצעל ,ותעד לוקיש י"פע ,ןימזמה םעטמ חקפמ ,תוכמסב .6.4
 .םדא ייחב העיגפל הנכס תמייקש

 ריבעי ומעטמ רתאה לוהינ תווצ וא/ו תוחיטבה הנוממ תועצמאב הינבה עצבמ .6.5
 :ןלהל טוריפה י"פע ןימזמה םעטמ חקפמל םיחוויד

 רוביצ םולש יטביה תללוכה רתאה לש תוחיטב תינכת – רתאה תחיתפ םרט .6.5.1
 .הנגה תונורתפו

 עצבמ לש תוחיטבה הנוממ י"ע  וכרענש םיעגפמ ירקס יאצממ – ישדוח ח"וד .6.5.2
 .יוקילה ןוקית ןפוא וא/ו סוטטס דועיתו הינבה

 .תוחיטבה תינכותל המאתהו רתאב העצובש הכרדה תוליעפ – ישדוח ח"וד .6.5.3

 לופיטה ןפואו רתאב תויתפוקת תוקידב שרודה דויצה לש תוחיטב יריקסת .6.5.4
 .ולגתה םא םייוקילב

 סוטטסו תונקסמה ,"עגפנו טעמכ" וא הנואת לש הרקמב םיעוריא חותינ .6.5.5
 .חטשב םהלש םושייה

 .ןימזמה םעטמ חקפמ לש ויתורעה םושיי סוטטס - ישדוח ח"וד .6.5.6
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 'י חפסנ
 

  תובייחתהו העצה בתכ
 _________ :ךיראת

 ,דובכל
 )הרבחה - ןלהל( מ״עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה

 ,.נ.א.ג

 זוקינ לבומ עוציבל 5/2020 'סמ יבמופ זרכמ - תובייחתהו העצה בתכ :ןודנה
 הדוהי רואב 7 +6 +5+ 4+ 3 םיעטק

 איה ונתבותכש __________ תוהז/הרבח 'סמ _____________ מ"חה ונא
 :ןמקלדכ ,םכיפלכ הזב םיבייחתמו םימיכסמ ,םיריהצמ ,______________

 לכ לע הזוחה תאו זרכמה יכמסמ לכ תא ,זרכמב םיפתתשמל םכתעצה תא ןויעב ונארק .1
 .)זרכמה יכמסמ - ןלהל( ויחפסנ

 ,םיעיצמ סנכב ונפתתשה ,םהיטרפ לע זרכמה יכמסמ לכ תא ונבה יכ םיריהצמ וננה
 לכ תא ונחבו ,)תודובעה - ןלהל( זרכמה אושנ תודובעה הנעצובת ובש רתאב ונרקיב
 לש םידחוימ הניחבו הקידב תוברל ,תודובעה עוציבב םירושקה תוביסנהו םיאנתה
 ,ןתוכיא ,ןתומכ תא ,תודובעה לש ןביטו תויומכ ,השיגה יכרד ,עקרקה יאנת ,םתביבס
 םייושעהו םייטנבלרה םירחאה םימרוגה לכ תא ןכו ,תודובעה עוציב תטיש תא ,ןביט
 .וניתויובייחתה םויק לע עיפשהל

 זרכמה יכמסמו יאנת לכ לש תקדקודמו הריהז הניחב ונחבש רחאלו ליעל רומאל םאתהב .2
 ונירהו וז ונתעצה םישיגמ וננה ,םולשתה יאנתו םינמזה חול תוברל ,םירומאה הזוחהו

 ,דחיב ןלוכ ,וניתויובייחתה ראש לכ תא םייקלו תודובעה תא עצבל הזב םיבייחתמ
 יאנתו הרומתה - ןלהל( תויומכה בתכבו זרכמבש העצהה יספטב םיעיצמ וננהש םיריחמב
 .)םולשתה

 עוציב תא רוסמלו ,וז העצה לבקל ברסל וא לבקל תישפוח היהת הרבחה יכ םימיכסמ ונא .3
 ,טלחומהו ידעלבה התעד לוקיש יפל לכה ,הל האריש יפכ ,תרחא העצה ילעבל תודובעה
 לש רומאכ הטלחה לכ לבקל םיבייחתמ ונאו ,זרכמב םיפתתשמל תוארוהב טרופמכ
 .הרבחה

 :ןמקלדכ ,םכיפלכ הזב םיבייחתמ ונירה ,לבקתת ונתעצהו הדימב .4

 וא םכתשירד תלבק דעוממ הדובע ימי 7 ךות זרכמה הזוח יכמסמ לכ לע םותחל .4.1
 .םכדי-לע עבקייש יפכ ,רחא ןמז קרפ ךותב

 םייוציפ וא/ו תודובעה עוציב לשב העיגמה הרומתל ןהשלכ תופסות עובתל אל .4.2
 .ןאולמב ןעוציב וא/ו תודובעה ףקיה תנטקה ןיגב םהשלכ

-לע עבקיש יפכ לכה - רחא ףקיהב וא אלמה ןפקיהב ,תודובעה עוציבב ליחתהל .4.3
-לע ןתנייש תודובע תלחתה וצ תלבק םוימ הדובע ימי 7 ךותמ רחואי אל - םכדי
 .הזוחהו זרכמה יכמסמבש םיאנתה לכל םאתהב ןעצבלו ,םכדי

 יפל ,תודובעה עוציב תלחתה דעומב וא הזוחה תמיתח דעומב ,םכידיב דיקפהל .4.4
 רושיא וא/ו הזוחב םישרדנה חוטיבה תוסילופ לכ יקתעה - םהיניבמ םדקומה
 זרכמה יכמסמב שרדנכ םירחאה םיכמסמהו םירושיאה לכ יקתעה ןכו ךכל חטבמה
 .וניתויובייחתה םויק תחטבהל תיאקנבה תוברעה תא ןכו הזוחהו

 לכ לע הזוחה ונתוא בייחמ ,וז ונתעצה לע ונתמיתח םוימ יכ ,םיבייחתמו םיריהצמ וננה .5
 הזוחה לע םותחנ אל םא םגו ,ונידי-לע םותח היה וליאכ ,וילא םיפרוצמה םיכמסמה
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 ,ונניבל הרבחה ןיב בייחמ הזוחכ ,בתכב הרבחה ידי-לע התלבקו ונתעצה בשחית ,ללכב
 .זרכמה יכמסמב טרופמכ ,הרבחה לש היתויוכזמ ערגי רבדהש ילבמ

 יפ-לע השירדל םאתהב לעפנ ,הזוחה תמיתח ינפל תודובעה עוציבב ליחתהל שרדינ םא
 .וב םילולכה םיכמסמה לכו הזוחה תוארוה

 

 תיאקנב תוברע הזב םיפרצמ ונירה וז ונתעצהבש תויובייחתהה םויקל תוברעכ .6
 לע 1.03.2021 םויל דע ףקותב _________ ףינס ____________ קנב לש ,תימונוטוא
 ןפואב םכחוכ תא םיפיימו זרכמב לולכה חסונה יפ-לע םכתבוטל ₪ 1,340,000  לש ךס
 אל וא/ו ונתעצהבש - ןתצקמ וא ןלוכ - וניתויובייחתה םייקנ אלו הרקמב יכ רזוח יתלב
 וא/ו ונילא חלשיתש היכז תעדוה וא/ו השירדה דעוממ הדובע ימי 7 ךות הזוחה לע םותחנ

 תוברעה תא טלחלו שממל םכידיב תוכזה ירה ,הרבחה עבקתש יפכ רחא דעומ לכ ךות
 רותיו ,שארמ הזב םירתוומ ונאו יהשלכ הארתה וא שארמ העדוה לכ ילב תאז ,תיאקנבה
 תא טלחלו תובגל ידכ וטקנתש דעצ לכל דגנתהל תוכז לכ לע גיוסמ יתלבו טלחומ ,יפוס
 .ל"נה תוברעה

 תמיתח דעומב ,םכל רוסמנ ונא ,זרכמב הכזנו הדימב ,וניתויובייחתה םויק תחטבהל .7
 ללוכ( הרומתהמ 10% לש רועישב םכתדוקפל הדומצ תימונוטוא תיאקנב תוברע ,הזוחה
 םתאו םישדוח השולש לש תפסותב תודובעה עוציב תפוקת לכל הפוקתב דומעתש ,)מ"עמ
 .םכיפלכ וניתויובייחתה תא רפנו הדימב הטלחל םיאשר ויהת

 ונא ,תודובעה תא עצבנו הדימב ,תוירחאהו קדבה תפוקתב תודובעה עוציב תחטבהל .8
 םכתדוקפל הדומצ תימונוטוא תיאקנב תוברע ,תודובעה תריסמ דעומב םכל רוסמנ
 תא רפנו הדימב הטלחל םיאשר ויהת םתאו ,הזוחהו זרכמה יאנתל םאתהב
 .םכיפלכ וניתויובייחתה

 דעומהמ םישדוח השולש ךשמב ונתוא בייחתו ףקותב היהת וז ונתעצה יכ ,םיבייחתמ ונא .9
 הדימב .הרבחה ידי-לע עבקייש יפכ תפסונ הפוקתב וא/ו תועצהה תשגהל עבקנש ןורחאה
 תאז השענ ,וז העצהבש וניתויובייחתה לכ תא םייקל םכדי-לע שרדינ וז הפוקת ךלהמבו
 .יוחיד לכ אלל
 תוחוכה ,תויוכמסה רדגב הניה תאז ותעצה יכ תאזב םיריהצמ ונא - )דיגאת לש הרקמב(
 .עיצמה דיגאתה לש דוסיה יכמסמ יפ-לע ונלש תורטמהו

 ינפל( רשואמ ןובשח לכ םוכסמ 6% הכנת הרבחה ,ןלבקל רשואמ ןובשח לכמ יכ םכסומ .10
 1.5% ןכו לוהינ ימד רובע )אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו ןובכע ימד זוזיק ינפלו מ"עמ
 לע ולוחי הדבעמה תוקידבו לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל .הדבעמ תוקידב ימד רובע
 תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש םימולשתה לכ
 .תרחא הדובע לכ וא

 ימדכ רשואמ ןובשח לכמ 5% הדי תחת בכעת הרבחה יכ םכסומו ונל רהבוה ,ןכ ומכ .11
 – ןובכיעה םוכסמ 50% :םיבלש ינשב ומלושי רשא ,)"ןובכיע ימד" :ןלהל( ןובכיע
 ,תודובעה תריסמ ךרוצל ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה תריסמ דעומב
 םינושה ויבלש לע ,ןובכיעה םולשת .הרבחה םעטמ הריסמה תדועת ןתמ םע הרתיהו
 עודי ,קפס רסה ןעמל .הזוחה חוכמ הרבחל עיגמה םוכס לכ ונממ הכוניש רחאל עצובי
 ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש םימולשתה לכ לע ולוחי ןובכיעה ימד יכ ונל
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע

 לכ לע הנססבתתש תושירד וא/ו תועיבת לכ גיצהלמ םיעונמ היהנ יכ ,םכסומו רהצומ .12
 ונאו זרכמה יכמסמ ברקמ הזיא וא זרכמה יאנת לש הנבה יא וא/םגו העידי יא לש תונעט
 .הלא תונעט לכ לע שארמ םירתוומ

 םשל תיפסכו תיעוצקמ ,תינוגרא תלוכי ילעבו ןויסינו עדי ילעב ונא יכ ,םיריהצמ וננה .13
 יכו זרכמה יאנתב וטרופש םדקומה ןויסינה יאנת לכב םידמוע וננה יכו ,תודובעה עוציב
 הדובע ילהנמ ןכו ןיקת בצמבו שרדנה דויצה לכ הזוחה עוציב ךרוצל ונתושרל םידמוע
 עוציב ךרוצל קיפסמו םיאתמ רפסמבו ןויסינ ילעבו םינמוימ ,םייעוצקמ םידבועו

 .תודובעה
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  :םיאבה םיפוגהמ םירושיאו תוצלמה הזב םיפרוצמ ןכ ומכ
13.1. ____________________  11.4 _____________________ 

13.2. ____________________  11.5 _____________________ 
13.3. ____________________  11.6 _____________________ 

 :זרכמב שרדנכ ,םיפסונ םיכמסמו םירושיא תאזב םיפרוצמ
13.4. ____________________  12.5. _____________________ 
13.5. ____________________  12.6. _____________________ 
13.6. ____________________  12.7. _____________________ 
13.7. ____________________  12.8. _____________________ 

 תודובעה עוציב ןיגב הרומתל ונתעצה ,הזוחבו זרכמה יכמסמב טרופמה לכל םאתהב .14
  -ןלהל טרופמכ /זרכמה יכמסמב ןיוצמכ הניה

 בתכ יריחמל ___________________% לש רועישב החנה ןתמל הניה ונתעצה
 תודובעה תא עצבל םיבייחתמ ונאו תויומכה בתכ יביכר לכ לע לוחת וז החנה .תויומכה
 יביכרמ דחא לכ לע לוחתש ונדי לע תעצומה החנהה תתחפהב תויומכה בתכ יריחמ פ"ע
  .תויומכה בתכ

 ללוכ אל ₪ ____________________________ וניה החנה רחאל ריחמ כ"הס
 לש ךס – מ"עמ ףוריצבו החנה רחאל ריחמ כ"הס .מ"עמ
  .מ"עמ ללוכ ₪ ____________________________

 ,ליעל םשריש יפכ החנהה רחאל העצהה םוכסל החנהה רועיש ןיב הריתס לש הרקמב
 יריחמ איה תועמשמה 0 רועיש םשרייש לככ .החנהה רועיש פ"ע העצהה םוכס בשוחי
   .תויומכה בתכ

 ישרפה תוברל ,תפסונ הרומת לכ ונל ןתנית אל יכ ונילע םכסומו עודי ,קפס רסה ןעמל .15
  .תיבירו הדמצה

 םיטרופמה םינותנה סיסב לע ,תודובעה לכל תסחייתמ ונדי לע תשגומה םיריחמה תעצה .16
 לכ תאו הקפסאה ,דויצה ,םירמוחה לכ תא םיללוכ םיריחמהו ,זרכמה יכמסמב
 ,ןונכתה ןיגב ונלש תולעה לכ תא םוקמל העגה ,םילטיה ,םיסימ תוברל ,חוורהו תואצוהה
 םעונישו דויצהו םירמוחה תקפסא תא  ,תודובעה ןונכת ,םתנקתהו םינקתמה תקפסא
 ונידי לע אלמהו קדקודמה יולימה ןיגבו םתנקתה תאו ,עוציבה רתאל רוצייה תנידממ
 םייופצ יתלב םינוכיסו םיאנת ןיגב תוברל ,הזוחה יפ לע וניתובוחו וניתויובייחתה לכ לש
 .וניחוור אולמ תא ןכו ,שארמ

 היהת איה יכו םיתוריש עוציב לש והשלכ ףקיהל תבייחתמ הנניא הרבחה יכ ונל עודי .17
 עודי ןכ .םקלח וא/ו םיתורישה תא המצעב עצבל וא/ו תודובעה ףקיה תא םצמצל תיאשר
 ףופכבו ,דבלב לעופב ונדי לע ועצובש תודובע רובע םולשתל םיאכז היהנ יכ ונל
 .הזוחהו זרכמה יכמסמב םיאנתה תומייקתהל

 ריחמה תעצה רשא ,רתוי וא תורשכ תועצה יתש הנייהת וב לש הרקמב יכ ונל עודי ןכ .18
 וא/ו תורחמתה םהיניב ךורעל הרבחה תיאשר - רתויב הלוזה הניהו הווש התייה םהלש
 הלוזה הניהש ריחמ תעצה תלבקל דע ,ןוכנל אצמתש יפכ ךרדב תופסונ תויורחמתה
 .תועצהה לכ ןיבמ רתויב

 לבקתי אלש לככו ינוציח ןומימ תועצמאב ראשה ןיב תונמוממ תודובעה יכ ונל עודי ןכ .19
 ןיינעב הרבחה דגנכ תונעט ונל ויהי אלו ןקלח וא/ו תודובעה ועצובי אל וקלח וא/ו ןומימה
 .הז

 

  :______________םויה ,ונמתח היארלו
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  ____________________ עיצמה םש
 

 _______________________ תבותכ
 

 _______________________ ךיראת
 
 
       __________________________ 
 עיצמה תמיתח                       
 )דיגאת לש הרקמב תמתוחו המיתח(       
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 +5+ 4+ 3 םיעטק זוקינ לבומ

6+ 7  
 

 

  םידחוימ םייללכ םיאנת-גי חפסנ

 

 
 2020 רבמצד
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  םידחוימ םייללכ םיאנת
 

  תומדקומ ןכות ףיעס     

 )יללכ( הדובעה רואית 00.01

 תויללכ תויחנהו תוארוה 00.02

 ןלבקה םעטמ יעוצקמה תווצה 00.03

 "הדובע תדוקפו"-ו םינמזה חול ,עוציבה תפוקת 00.04

 יללכה טרפמהו דחוימה טרפמה 00.05

 .לטוב 00.06

 הדובעה תולובג 00.07

  הדובעב םירחא םינלבק םע בוליש 00.08

 ןלבקה ידי לע חטשה תלבק 00.09
 .עבט יקזנו תונופטיש ינפמ הנגה  א00.09

 ,םיבשות ,םייטרפ תועקרק ילעב ,תויושר( םינושה םימרוגה םע ןלבקה תדובע םואית 00.10

 )'דכו םירחא םינלבק

 .לטוב 00.11

 תלהנמה םחתמ תקוזחת 00.12

 לטוב 00.13

  הנשמ ינלבק 00.14

 םירושיאו תונוישיר 00.15

 ןימזמה תוינכת 00.16

 םייעקרק-תת םינקתמ 00.17

 םינקתמב העיגפו הייצח 00.18

 רומישל םיצעו תוכרעמ ,םינקתמ ,םינבמל ךומסב ינמז ךומית/ןופידו  הריפח 00.19

 םירמוחו דויצ ,הדובע 00.20

 םימגדו תוקידב ,תומיגד - הדבעמ 00.21

 םימייק םיחטשמו תופצר ,םישיבכ ינפ לע הדובעו העונת 00.22

 תוהגו תוחיטב 00.23

 לטוב 00.24

 )AS  MADE( "עוציב רחאל תודע" תוינכת 00.25

 .לטוב 00.26

 תוערפה תעינמו םימרוג םע םואית 00.27

  תויופידע ירדס 00.28

 הדובעה יבלש רושיא 00.29

 התמלשה ינפל הדובעהמ םיקלחב שומיש 00.30
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 תודידמו ןומיס 00.31

 חקפמה י"ע הדובעה תלבקו תרוקיב 00.32

  הדובעה תריסמ 00.33

 תוגירח תועשבו הלילב תודובע 00.34

 הדובעה עוציב ךרוצל ןלבקה לש םיערא םינבמ 00.35

 רפע יפדועו תלוספ יוניפ 00.36

 דויצ תלטב 00.37

 ףונה לע הרימש 00.38

 טקיורפל טוליש 00.39

 םדוקה בצמל חטשה תרזחה 00.40

 םישיבכ תייצחו םיינמז העונת ירדסה עוציב 00.41

 החטבא יתווצ תלעפהו רכשב םירטוש תקסעה 00.42

 לטוב 00.43

 םתלוכתו םיפיעס רואית ,םכסהה לש הדידמ ינפואו םיריחמ ,תויומכ בתכ 00.44

 לטוב 00.45

 םידחוימ םולשתו הדידמ ינפוא 00.46

 ןלבקה לע ולוחיש ןונכת תואצוה 00.47

 תוכיא תחטבאו תוכיא תרקב 00.48

 רתאה דועית 00.49

 לטוב 00.50

 לטוב 00.51

 רתאה תקזחאו ןויקנ 00.52

 לטובמ 00.53

 לטובמ 00.54

 "ךרע הווש" חנומ 00.55

 תירוביצ הינבל םיחטשב תודובע עוציב 00.56

 םימזיה ןיבל טקיורפה תלהנה ןיב ןונכתה םואתל םאתהב תודובע עוציב 00.57
 :םיחפסנ

 תוכיא תרקב-'א חפסנ
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 תודובעה תלוכת לש יללכ רואת 00.01

 ךישממ ,הז שיבכ תייצח ללוכו 461 שיבכל ןופצמ  יוצמ טקיורפה יאוות םוקימ .א 

 .הדוהי רואב םיצולחה בוחרו ןולא לאגי ריצ ךרד

 לבומ עוציב ,ימורט זוקינ לבומ עוציבל תודובע הנעצובת הז טקיורפ תרגסמב .ב 

 דוביר ,תוכרדמ ףוציר ,ןוגכ חותיפ ,ק"תת תויתשת ,תילאנויצנבנוק היינבב זוקינ

 .המודכו בוחר טוהיר ,היקשה ,ןוניג ,הרואת ,יפוס

 תודובע עצבל ,פ"הנמ תויחנהל םאתהב ,םעפל םעפמ שרדיי ןלבקה ,ףסונב

 הפש ינבא תפלחה ,הרואת ידומע תפלחה תוברל ועגפנש תויתשת לש םוקיש

 .המודכו

 ותעד לוקישל ףופכ היהי ,ןעוציב דעומו ןתלוכת ,תודובעה עוציב יכ רהבומ .ג 

 ןימזמה יפלכ העיבת וא השירד ,הנעט לכ היהת אל ןלבקלו ןימזמה לש ידעלבה

 .ןהמ קלח לכ וא תודובעה לש םעוציב לטובי וא/ו החדיי ובש הרקמ לכב

 תלחתה וצב בוקנ היהיש תודובעה תליחת דעומב תודובעה עוציבב לחי ןלבקה .ד 

 םירדגומ העוציבל םינמזה חולו היבלש ,הדובעה .םכסהב טרופמכ הדובעה

 יכמסממ קלח םיווהמה ,תויומכה בתכבו תוינכתב ,דחוימה טרפמב ,םכסהב

 .הזוחה

 לכ תלבקו תגשה ללוכ ,םלשומה העוציבל שורדה לכ תא תללוכ הדובעה .ה 

 ירושיא ,הריפח ירושיא תוברל ,ןיד לכ יפל הדובעה עוציבל םישרדנה םירושיאה

 תושר ,ל"קק ,הרטשמ ,תירוזא הצעומ/תימוקמ תושר ,תוכמסומה תויושרה

 תודובעה תריסמו םירחא םינלבק םע םואת ,תויתשת ילעב םע םואת ,תוקיתעה

 .הדובעה םויסב ןימזמל

 ליעל הז חפסנב תוברל ,ויחפסנ לע הזוחב טרופמה לכ יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .ו 

 הדיחיה יריחמב םילולכ ונייה ,הזוחב ותרדגהכ הזוחה רכשב םילולכ ןלהלו

 ןלבקהו  ,ואל םא ןיבו ןלהל םיפיעסב תושרופמ ןיוצמ םא ןיב ,תויומכה בתכב

 יריחמ ונתשיש לככ תוברל םהשלכ םישרפה וא/ו תופסות לכל יאכז היהי אל

 העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ היהת אל ןלבקלו הדובעה ךרעו םירמוחה

 .ךכל רשקב

     

 תויללכ תויחנהו תוארוה 00.02

 דרשמ תאצוהב הינב תודובעל םייללכה םיטרפמל םאתהב הנעצובת תודובעה לכ .א

 ,רתויב תנכדועמה הרודהמב םינושה םיקרפב רואל האצוהה / ןוחטיבה

 בתכ ,םירחא םייעוצקמ םינקתו םיילארשי םינקת ,םידחוימה םיטרפמה

  .הזוחב ןיוצמש רחא ךמסמ לכו תוינכת ,תויומכ
 לכש חרכהה ןמ הז ןיא .הז תא הז םימילשמכ ל"נה םיכמסמה לכ תא תוארל שי

 רתיב םג ןיוטיב תא הנאצמת הלאה םיכמסמה דחאב תוראותמה תודובעה

 .םיכמסמה

 תושרה ,ןימזמה םע הלועפ ףותישבו אלמ םואיתב הנעצובת תודובעה לכ .ב

 ,א"גה ,תרושקתו רלולס תורבחו יפוג ,א"צאק ,ן"שת ,למשחה תרבח ,תימוקמה

 להנמ תויחנהל םאתהבו 'וכו תוקיתעה תושר ,לארשי תרטשמ ,שא יבכמ
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 ,ןימזמה םע םדקומ םואת אלל הדובעב עוציבב ליחתי אל ןלבקה .טקיורפה

 .)םכסהב ותרדגהכ( חקפמהו תוכמסומה תויושרה

 הריפח תודובע עוציבל ןוישיר ,הז ללכבו הדובעה עוציבל תונוישיר תלבק תבוח .ג

 לכ תא עצבי ןלבקה .ונובשח לעו ןלבקה לע הלח ,רתאה ימוחתל ץוחמו ךותב

 לע ןלבקה לע הנלטותש תולבגהל םאתהבו תונוישירה יאנתל םאתהב תודובעה

 .ןימזמה ידי לעו תויושרה ידי

 :םיאבה םיאנתל הזב תינפומ ןלבקה בל תמושת .ד
 םיחטשב הדובע תויומכה בתכב הדיחיה יריחמב םילולככ םיאור קפס רסה ןעמל

 אל .תויעקרק תתו תויליע תויתשתו למשח יווק דילו תחתמו םירצו םילבגומ

 יווק דילו תחתמו םילבגומ םיחטשב הדובע לע ןלבקה דצמ העיבת לכ רכות

 .אלש ןיבו ןמויק לע עודי היהש ןיב ,תויעקרק תתו תויליע תויתשתו למשח

 לע חטשב רדגויש הדובעה םוחתמ גורחי אל ןלבקה - הדובע םוחתו תונגראתה .ה

 ידי לע עבקיש יפכ תונגראתהה חטשב והנחמ תא םיקי ןלבקה .חקפמה ידי

 תאזב רהבומ ,תאז םע דחי .ךשמהב טרופמב תונגראתהה חטש תלוכת .ןימזמה

 יכו תימוקמה תושרה רושיאל הליחת ואבוי תונגראתהה יחטש םוקימ יכ ןלבקל

 .תונגראתהה חטש םוקימל רשאב םיבייחתמ חקפמה וא/ו תימוקמה תושרה ןיא

 יחטשל םישרדנה םירתיההו םירושיאה לכ תלבקב ונובשח לע לפטל ןלבקה לע

 .תונגראתהה

 ,תונגראתהה חטש תא קיתעהל ןלבקה ץלאיי הדובעה תומדקתה םעש הדימב 

 ןודנב חקפמה וא/ו ןימזמה תייחנהשכ ,ותוירחאבו אוה ונובשח לע רבדה השעיי

 .תיפוס היהת

 יללכל םאתהבו תמייקה םיכרדה תכרעמ ךרד ויהי רתאה םוחתל השיגה יכרד .ו

 תויושרהמ רושיא ןימזמל איצמהל ןלבקה לע .הרובעתה תונקתו העונתה

 הרקמ לכב )הרובעתה לע חקפמה ,לארשי תרטשמ ,העונת ףגא ,ןוגכ( תוכמסומה

 ןלבקה דצמ העיבת לכ רכות אל .הליגרה העונתל הערפה רוציל הלולע ותוליעפש

  .תויושרה דצמ ןלבקה לע ולטויש העונת תולבגמ בקע

 רושיאו שארמ םואית אלל תויתשתל הריפח תדובע לכ עוציבב ליחתי אל ןלבקה .ז

 תושר לש חוקיפו תורגא רובע םולשתב אשיי ןימזמה .תוקיתעה תושר לש בתכב

 .תוקיתעה

 

  ןלבקה םעטמ יעוצקמה תווצה 00.03

 ןיב הדוהי רואב ןולא לאגי ריצ ךרוא לכל בחרנ חטש לע סורפ טקיורפה חטש .א

 םימייק ףסונבו םיצולחה בוחר ללוכ הדוהי רואב םיצולחה בוחרל 461 שיבכ

 .461 שיבכ ידצ ינשמ תודובע
 הכוזה ןלבקה לע ,םינוש םיעטק 4-ל קלוחמ ליעל ראותש יפכ טקיורפה חטש

 םינוש םיתווצ 4 תועצמאב ליבקמב ל"נה םיעטקה 4 לכב דובעל הבוחה הלח

 טקיורפה עוציב תמלשה ךרוצל תשרדנה תומכב םיליעפמו םילעופ ,םילכ וללכיש

 .יזוחה ז"ולל םאתהב
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 תווצ ,תופיצרב ,ןעוציב תפוקת ךלהמ לכבו תודובעה עוציב ךרוצל ,קיסעי ןלבקה .ב

    :הלאמ דחא לכ תא הנומה ומעטמ יעוצקמ

 לעב ןידכ השרומ יחרזא סדנהמ וניהש ןלבקה םעטמ טקיורפ להנמ .1

 חותיפה םוחתב םיטקיורפ לוהינב תוחפל םינש 5 לש חכומ ןויסינ

 לעב השרומ ןיינב יאסדנה ןיפוליחל וא טקיורפל םייפואב םימודה

 חותיפה םוחתב םיטקיורפ לוהינב תוחפל םינש 10 לש חכומ ןויסינ

 .טקיורפל םייפואב םימודה

 לעב ןידכ השרומ יחרזא סדנהמ וניהש ןלבקה םעטמ עוציב סדנהמ .2

 םימודה חותיפ םוחתב םיטקיורפ לוהינב תוחפל םינש 4 לש חכומ ןויסינ

 חכומ ןויסינ לעב השרומ ןינב יאסדנה ןיפוליחל וא טקיורפל םייפואב

 םייפואב םימודה חותיפה םוחתב םיטקיורפ לוהינב תוחפל םינש 8 לש

 .טקיורפל

 הדובעה דרשמ םעטמ ךמסומ ,תוחפל דחא הדובע להנמ .3

 לוהינב  תוחפל םינש 10 לש חכומ ןויסינ לעב וניהש ,ת"מתה/החוורהו

 .טקיורפל םייפואב םימודה  חותיפה םוחתב םיטקיורפב חטשב הדובע

 חכומ ןויסנ לעב ,םידדומה תונקת יפ לע ךמסומ דדומ וניהש רתא דדומ .4

 םימודה חותיפה םוחתב םיטקיורפב תודידמ עוציבב תוחפל םינש 5 לש

 .טקיורפל םייפואב

 ןוגרא תונקתב ועמשמכ "תוחיטב הנוממ" וניהש ימ תוחיטב הנוממ .5

 הנמנ ונניאש ,1996-ו"נשתה ,)תוחיטבה לע םינוממ( הדובעה לע חוקיפה

 .ליעלש םיפיעסב וניוצש םידיקפתה ילעב לע

 .הז ךמסמל 'ב חפסנב טרופמכ האר תוכיא תרקב תווצ .6

 בלש לכב ,רתאב ביציו הנמי ןלבקה ,םכסהב רומאב עוגפל ילבמ .7

 רשאו רתאב תיתרובחתה תוחיטבה לע יארחא היהיש םדא ,שרדייש

 להנמ אהיש לוכי הז ךמסומ .הלילס ירתא תחטבאל תוחיטב סרוק רבע

 לש ידעלבה ותעד לוקישל לכהו ךכש הבוח ןיא ךא ישארה הדובעה

 .חקפמה

 ואצמי ,תוחיטבה הנוממו דדומה טעמל ,ןלבקה םעטמ יעוצקמה תווצה ירבח .ג

 לש ועוציב ךרוצל תופיצרב וילע וחיגשיו תודובעה עוציב ןמז לכב רתאב

  .טקיורפה

 רחא הדובע םוקמ לא רתאהמ יעוצקמה תווצה ירבחמ דחא ףא ריבעי אל ןלבקה .ד

  .ןלבקה לש

 חקפמה לש םדקומה ורושיא ןועט אהי יעוצקמה תווצה ירבחמ דחא לכ יונימ .ה

 ירבחמ ימ תפלחה תא שורדל וא ורושא תא תתל ברסל יאשר אהי חקפמהו

 ןעמל .ותטלחה תא קמנל בייח וניא חקפמה .אוהש ןמז לכב יעוצקמה תווצה

 הזיאמ ןלבקה תא רוטפל ידכ ןיא ,רומאכ ,יונימב יכ רהבומ קפס רסה

 .הז הזוח יפ לע ןימזמה יפלכ ויתויובייחתהמ
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 ,ןלבקה לש  יעוצקמה תווצה ירבחמ דחא לכ ןיד ,חקפמהמ תוארוה תלבק ךרוצל .ו

  .חקפמה ידי לע רשואש רחא ךמסומ חוכ-אב הנומ םא אלא ,ןלבקה ןידכ

 חוודיש תודובעה עוציבל יארחאה סדנהמכ ןלבקה לש סדנהמה תא הנמי ןלבקה .ז

 לע יארחא ןלבקה לש סדנהמה היהי ןכ ומכ .תויושרל ןיד לכ פ"עו קוחה יפ לע

  .טקיורפל המלשה תדועת תלבקל הנכהה ךילהת

 בייחתמ ,רתיהל וא/ו יושירל עצבמה קוקז העוציבלש טקיורפה רדגב הדובע לכל .ח

 .רומאכ ןוישר לעב/םושרש ימ קר קיסעהל ןלבקה

  .בתכב יעוצקמה תווצה ירבחמ דחא לכ יונימ ובו ךמסמ רוסמל ןלבקה לע .ט

 יונימ לע הדובעה דרשמל ןלבקה תעדוה וניה הדובע לכ עוציב תליחתל יאנת .י

 םושר ראוד תלבק( ךכל תושרדנה תואתכמסאה לכ תאצמהו הדובע להנמ

 .)...'וכו

 ךילה לע הנומא אהתש תינוציח תוכיא תרקב תרבח ונובשח לע ליעפי ןלבקה .אי

 'ב חפסנ האר – תוכיא תרקבל דחוימה חפסנב טרופמכ לכה .תוכיאה תרקב

 .הז ךמסמל
 לע רשאכ טקיורפה לש תוכיאה תרקב לוהינל תיטנרטניא הנכת קפסי ןימזמה

 .תאז תכרעמ םע דובעל הבוחה היהת ומעטמ תוכיאה תרקב תרבחו ןלבקה

 קוחכ מ"עמ תפסותב ₪ 1,500 לש העובק תישדוח תולע ןלבקל זזוקת ,ןכ ומכ

 .ןימזמה ידי לע ל"נה תכרעמה תקפסא ןיגב

 עוציבה תפוקת ךרוא לכל שדוח לכ ןיגב עצובי תכרעמה תולע לש זוזיקה

 םימרוגה לכל טקיורפה לש תיפוסה הריסמה דעומל רבעמ םישדוח 12 תפסותב

 .םישרדנה

 

 :הדובעה תדוקפו םינמזה חול, עוציבה תפוקת 00.04

 םישדוחב בשוחיו הזוחה יכמסמב עובקכ אוה טקיורפה עוציב ךשמ .א

 תעיבק תעב יכ ,רהבומ .הדובעה תליחת יווצ תלבק םוימ םייראדנלק

 .םילקאה יאנתו לארשי יגח ןובשחב ואבוה הז ןמז קרפ

 דרשמ תוברל תוכמסומה תויושרהמ םישורדה םירושיאה לכ תגשה .ב

 ,למשחה תרבח ,תימוקמ תושר ,לארשי תרטשמ ,ת"מתה/הדובעה

 תושר לכ וא תוקיתעה תושר ,תרושקתה דרשמ ,םימה תקפסא תקלחמ

 אולמ תא גישהל וילעו ידעלב ןפואב ןלבקה לע תלטומ ,תרחא

 תלחתה וצ ןתממ םיישדוחמ רחואי אל ךות םישרדנה םירושיאה

 אל ליעל טרופמכ םירושיאב ךרוצה בקע תואצוה וא בוכיע .הדובע

 רושיאב אלא ,עוציבה ךשמ תכראהל וא תופסונ תועיבתל הליעכ ושמשי

 תושרדנה תוינכתה תא ןלבקה ידיל איצמי ןימזמה יכ רהבומ .ןימזמה

 .הדובע תלחתה וצ ןתמ םוימ םיישדוח ךות

 "הדובע תלחתה וצ" תלבק םע דיימ ,תודובעה עוציבב ליחתי ןלבקה .ג

 ,המילשהל תנמ לע ,שורדה בצקב ,הדובעה עוציבב םדקתיו ךישמיו

 .הזוחב םיניוצמש םיאנתהו ןמזה יקרפל םאתהב
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 יבצקה תא גיצי רשא טרופמו בשחוממ םינמז חול ןיכהל ןלבקה לע .ד

 עוציב ,הנכה תודובעו םימואת ,חטשב תונגראתהל םישרדנה םינמזה

 חקפמה עבקיש תויופידע רדס פ"ע עוציבה יבלשל םאתהב תודובעה

 תומכ טורפ ךות ,ל"נה תויוליעפה לכ ןיבש םיידדהה םירשקה תוברל

 .טקיורפה תמלשהל בוצקה ןמזה תרגסמב םישרדנה םיתווצהו םילכה

 לש םינושה םיעטקה תעבראב דובעל היהי ןלבקה לע יכ ,הזב רהבומ .ה

 םילעופ ,םילכ וללכי רשא םינוש הדובע יתווצ 4 תועצמאב טקיורפה

 ז"ולל םאתהב טקיורפה תמלשה ךרוצל השורדה תומכב םיליעפמו

 .יזוחה

 

 יללכה טרפמהו דחוימה טרפמה 00.05

 דרפנ יתלב קלחכ אורקל בושח הז ךמסמ ,יללכ רואית וניה הז ךמסמ .א 

 בתכנ םא אלא תאזו ,םהב תולולכה תוארוהל המלשהכו ,םיאבה  םיכמסמהמ

 :שרופמב תרחא

 יללכה טרפמה ןלהל( היינב תודובעל ידרשמניבה יללכה טרפמה .1  

 .)ידרשמניבה

 תלילס תודובעל לארשי יביתנ תרבח לש םייללכ םיאנתו ינכטה טרפמה .2  

 .)לארשי יביתנ טרפמ ןלהל( םישיבכ
 .הז הזוחל דחוימה טרפמה .3  

 .םיירוב לע םריכהלו ל"נה םיכמסמה קיזחהל ןלבקה לש ותבוחמ .ב 

 ערוג וניאו ל"נה םיטרפמב תולולכה תוארוהה תא םילשהל קרו ךא אב הז ךמסמ .ג 

 .דחוימב רבדה שגדוה םא אלא ,ל"נה םיכמסמב םימיאתמה םיפיעסהמ

 

 .לטוב 00.06

 
 הדובעה תולובג 00.07

 .הזוחל תופרוצמה תוינכתב םירדגומ הדובעה תולובג .א

 םיחטשב וא הייריעה תולעבב רשא םיירוביצ םיחטשב הנשעת תודובעה .ב

 .חטשל הסינכל ולא םיחטשב תויוכזה ילעב רושיא ןתניהב םירחא

 ץוחמ תודובע עצבל ןלבקל תורוהל חקפמה יאשר ליעל רומאה תורמל .ג

 תאזו םאתהב לועפל בייחתמ ןלבקהו םינמוסמה הדובעה תולובגל

 .םישרדנה םירושיאה לכ תלבק רחאל

 

  הדובעב םירחא םינלבק םע בוליש 00.08

 הינב תודובע עוציבל םירחא םינלבק ובלתשי ותדובע ךלהמב יכ עדומ ןלבקה .א

 ןכו ב"צויכו תרושקת ,למשח ,בויבו םימ תויתשת )קר אל ךא( תוברל ,תיתשתו

 םע הלועפ ףתשי ןלבקה .םמעטמ ימ וא/ו םימזי ידי לע םירוגמה ישרגמב הינב
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 םואת הז ללכבו םהמ ימ לש תודובעב םיבוכיעו תועיגפ עונמל ידכ ולא םימרוג

 .חקפמה ידי לע ונתניש תויחנהו תוארוהל םאתהב תולועפו
 ןיב לולכת םואיתה תדובע רשאכ ,ליעל םימרוגה םע ותדובע תא םאתי ןלבקה

 תוינכותה תגצה ,רתאל השיג יכרד םואת ,םינמז תוחול אשונב תובישי :רתיה

 .'דכו םידדצה ןיב

 לכ תא םיללוככ תויומכה בתכב םיבוקנה םיריחמה תא םיאור קפס רסה ןעמל .ב

 תפסות לכ םלושת אל יכו ,םיפסונ םינלבק םע עוציבה בולישו םואתב ךורכה

  .תרחא תפסות לכ וא/ו ישאר ןלבק ןיגב

 טוקנל םייטנוולרה תושרה ימרוג וא/ו םיצעויה י"ע שרדיי ןלבקהו ןכתיי .ג

 הז הרקמב ,םינוש םידרטמ תעינמל םיעצמאב ןכו םידחוימ תוחיטב יעצמאב

 לכ תא םיללוככ תויומכה בתכב םיבוקנה םיריחמה תא םיאור קפס רסה ןעמל

 ןלבקה דצמ העיבת לכ לבקתת אל .תוחיטבה יעצמא תטיקנב תוכורכה תויולעה

 .איהש לכ תפסותל השירד וא/ו הדיחי ריחמ יונישל

 בכר ילכ לש הרידס העונת טקיורפה עוציב תפוקת לכב רשפאל בייחתמ ןלבקה .ד

 תוינמז השיג יכרד םואית ללוכ הינבה רתאב םידבועה ,םירחא םינלבק לש

 .תוערפה אלל תפטושה םתדובע תא רשפאל תנמ לע ,םחתמל

 .לטוב .ה

 ןיב תועבונה רתאה תולבגמ ןיגב ריחמ תפסות לכ םלושת אל קפס רסה ןעמל .ו

 דויצב שומיש וא ,םיידי תדובע םיבייחמה םילבגומ םיחטשב הדובעמ רתיה

 תא חקל ןלבקה יכו ,הז טרפמב וניוצש יפכ ןוסחאו עוניש תולבגממ וא/ו דחוימ

 . הז ךמסמב וטרופ אל רשא תורחא תולבגמ וא/ו ולא עוציב תולבגמ

 תוברל ,אוהש םרוג לכ םע םואית רובע ריחמ תפסות םלושת אל קפס רסה ןעמל .ז

 .ליעל םיטרופמה םימרוגה םע םואת

 שמשי ומעטמ הדובעה להנמו הדובעה תולובגב ישאר ןלבקכ שמשי ןלבקה .ח

 .טקיורפה ימוחתב תוחיטבה לע יארחאכ

 

 :ןלבקה ידי לע חטשה תלבק 00.09

 ןימזמה םעטמ רתאה דדומ ןיב םינוגילופ תריסמ תועמאב ןלבקל רסמיי חטשה .א

 .ןלבקה םעטמ דדומ ןיבל

 לע ול תושורדה תוקידבה לכ תא עצביו ול רסמייש עטקמה חטשב רייסי ןלבקה .ב

 .ןונכתל וב תומייקה תוכרעמה לכ תוניקתו תמאתה אדוול תנמ

 םימי 14 ךות שיגהל היהי וילע ,ןהשלכ תויוגייתסה הנייהת ןלבקלש הדימב .ג

 .ךכל רשקב תויוגייתסהה תא טרפמה בתכב רוערע םיירדנאלק

 םימי 14 ךות רסמנש עטקמל עגונב בתכב תויוגייתסה שיגי אל ןלבקהש הדימב

 .ותקזחל חטשה תא לביקש ימכ וב םיאור ,הריסמה דעוממ םיירדנאלק

 עיפומה הז וניה תונבשחתהל סיסב הווהי רשא םייקה בצמה יכ הזב רהבומ .ד

  .חקפמה י"ע הרשוא רשא םייק בצמ תינכתב
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 הרימשל גואדל היהי וילע ןלבקה תקזחל חטשה תרבעה עגרמ יכ תאזב רהבומ .ה

 תוכרעמל םרגיש קזנ לכ ןקתל ןכ ומכו וב תומייקה תוכרעמה לכ תוניקת לע

 וב תוחיטבה ירודיס לכל ןכ םהשלכ םימרוג ידי לע עקרקה יסלפמל וא/ו תונושה

 .הדוהי רוא תייריעל תיפוס הריסמל דע תאזו תולע תפסות אלל תאזו

 םימרוגה לכל חטשה תריסמ לע תוירחאה ,תודובעה עוציב םויס םע ,ןכ ומכ

 .ןלבקה לש תידעלבה ותוירחאב הניה  וב תומייקה תוכרעמה לכ תוברל םינושה

 

 עבט יקזנו תונופטיש ינפמ הנגה   'א 00.09

 הדובעה יחטש לע ןגהל ידכ םישורדה םיעצמאה לכב ,ונובשח לע טוקני ןלבקה .א

 ,)תיפוסה התריסמל דעו עוציבה תפוקת לכ ךשמב( הילא תוליבומה םיכרדהו

 'וכו ,שמש ,חור ,תונופטיש ,המדא תולופמ ,עבט יעגפ י"ע םרגיהל לולעה קזנמ

 לכב ,ונוצר תועיבשלו חקפמה תשירד יפל ,ונובשח לע ,ןלבקה טוקני דחוימבו

 .רחא םימ רוקמ לכ ינפמ וא םימשג ינפמ רתאה תנגהל םישורדה םיעצמאה

 ,תולעת ,הביאש תורוב ,המיסח תוללוס- ונובשח לע ןלבקה עצבי הז ךרוצל

 לכב הפצה ינפב ויתודובע לע רומשל ידכ שורדה לכ - ב"ויכו ,הביאש תוכרעמ

 בצמב םתקזחה ,םירחא םימרוגל םיקזנו תופצהל םורגל אל ידכ ןכו הנשה תונוע

 .הדובעה תריסמ ינפל חטשהמ םתרסהו םימשגה תנוע ךשמב ןיקת

 תעינמל שרדנ רשא לכו תובאשמ תלעפהו םעוציב ,היתולעתו הריפחה ןונכת .ב

 ןלבקה י"ע ושעיי ,הדובעה יחטשבו תומייקה םיכרדב העיגפו תונופטיש

 תויחנהל םאתהב עצוביו ןנכותי הז ףיעסב רומאה לכ  .ונובשח לעו ותוירחאב

 .וב תוטרופמה תויחנההו תולבגמה ,יחוטיבה יוסיכה

 ןעמלו דחוימ םולשתב ןלבקה תא וכזי אל תינמז תוזקנתהל רזעה תודובע לכ .ג

 .תויומכה בתכב הדיחיה יריחמב תולולככ ןתוא םיאור קפס רסה

 הנגה יעצמאב טקנ ןלבקה םא ןה ,ל"נה םימרוגהמ האצותכ םרגייש קזנ לכ .ד

 תועיבשלו ונובשח לע ,יוחיד ילב ןלבקה י"ע ןקותי ,ןכ השע אל םא ןהו םיתואנ

  .חקפמה לש הרומגה ונוצר

 

 

  ,םיבשות ,תויטרפ תועקרק ילעב ,תויושר( םינושה םימרוגה םע ןלבקה תדובע םואית 00.10

  )'דכו םירחא םינלבק

 חטשל השיגה לכו םירוגמ תנוכשל ךומס דבוע אוהש ןובשחב איבהל ןלבקה לע .א

 לכבו תוחיטבה יעצמא לכב טוקני ןלבקה .הנוכשה תובוחרמ הרוסא היהת ונממו

 רשפאל תנמ לע םירחאו תימוקמה תושרה ,הרטשמה י"ע ושרדיי רשא תויחנהה

 םאותמ תויהל ןלבקה לע .תוערפהה םוצמיצו הנוכשה יבשות לש םתחוור תא

 .ןיינע לעב רחא םרוג לכו תימוקמה תושרה םע

 .לטוב .ב

 םא ןיב ,תומייק תוכרעמ דיל תודובע עוציב ינפל דחוימבו הדובעה תליחת ינפל .ג

 לש החגשה ונובשח לע ןימזהלו םאתל ןלבקה לע ,אל וא תוינכתב תונמוסמ ןה
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 תואצוהה לכו םינושה םימרוגה םע םואיתה לע תוירחאה .םיאתמה םרוגה

 יארחא היהי ןלבקה .ןלבקה ןובשח לע םה ,םימרוגה חוקיפבו ךכב תוכורכה

 םעטמ םינושה םיחקפמה לש רתאב תוחכונ יא בקע םרגיש רוגיפ לכל ידעלב

 .תויושרה

 ,הדובעה דרשמ תוברל תוכמסומה תויושרהמ םישורדה םירושיאה לכ תגשה .ד

 דרשמ ,םימה תקפסא תקלחמ ,למשחה תרבח ,תימוקמ תושר ,לארשי תרטשמ

 ןפואב ןלבקה לע תלטומ ,תרחא תושר לכ וא ל"קק ,תוקיתעה תושר ,תרושקתה

 תופסונ תועיבתל הליעכ ושמשי אל ליעל רומאה בקע תואצוה וא בוכיע .ידעלב

 .חקפמה רושיאב אלא ,עוציבה ךשמ תכראהל וא

 תומיאתמ ןניא וא ,תוקיפסמ ןניא תומייקה השיגה יכרד ןלבקה תעדלו הרקמב .ה

 תאצוה וא הסנכה םשל ,ךרוצל םאתהב םיכרד ןלבקה ןיקתי ,הדובעה עוציבל

 לכ .תויושרהו חקפמה י"ע ורשואיש יאוותהו םיטרפה יפל דויצ וא/ו תונוכמ

 לע ולוחי ,םירחא םימוד םירודיסו השיג יכרד תנכהב תורושקה תואצוהה

 .ל"נה תונכהה רובע הרומת לכ ול םלושת אל קפס  רסה ןעמלו ןלבקה

 למשחה תרבח םע םואית .ו

 יווקו למשח ידומע דיל הדובעה ינפל םימי 3 תוחפל חוקיפ ןימזיו םאתי ןלבקה  

 תרבח לש חקפמ תוחכונב קר עצובת הדובעה .םייעקרק – תתו לע למשח

 .רתאב דובעל למשחה תרבח תסינכ בקע תועיבת לכ הנייהת אל ןלבקל .למשחה

  .ירשפאה עויסה לכ תא למשחה תרבחל תתל בייחתמ ןלבקה

 ידומע רוזאב ותדובע תא קיספהל שקבתיו הדימב העיבת לכ ול היהת אל ,ןכ ומכ  

 ףסונב .למשחה תרבח תדובע תא רשפאל תנמ לע םייעקרק – תת םילבכו למשחה

 וא םידומעל ביבסמ רופחל וילע היהי םאב העיבת לכ לבקל היהת אל ךכל

 תאז לכו הדובעה ןמזב םכמותל וילע היהי םאב וא םיידי תדובעב םילבכל

 .ןלבקה לש ונובשח לעו ותוירחאב

 "קזב" תרבח םע םואית .ז

 ,ןופלטה ידומע רוזאב הדובעה ,תשרה סדנהמ םע םואתב חוקיפ ןימזי ןלבקה  

 דרשמ לש חקפמ תוחכונב קר השעית םימייקה ןופלט יווקו ןופלטה תוחוש

 .קזב/תרושקתה

 תרושקתו רלולס תורבחו יפוג םע םואית .ח

 .ל"נה םיפוגהו תורבחה םע םואת  ,ךרוצה תדימבו ל"נכ  

 לארשי תרטשמ םע םואת .ט

 לע ורשואי רשא תודובעה עוציב ךרוצל םיינמז העונת ירדסה תוינכת ןיכי ןלבקה
 םאתל הבוחה היהת ןלבקה לע ,ןימזמה םעטמ טקיורפה לש העונתה ץעוי ידי
 תויוצעייתה םויק תוברל םישורדה םימרוגה לכ לומ תוינכתה תא רשאלו
  .לארשי תרטשמב תויצלומיסו

 עוציבה סיסב לע היהי העונתה ירדסה לש עוציבהו לוהינה ,לופיטה ןיגב םולשתה
 .לארשי יביתנ ןוריחמל םאתהב ,הדידמ יפל ,לעופב

 ידי לע ונכוה רשא םיינמזה העונתה ירדסה ןונכתב םייונישב ךרוצ היהיו הדימב
 ,העונת סדנהמ תועצמאב ,ונובשח-לע ,ןיכי ןלבקה ,ןימזמה םעטמ העונתה ץעוי
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  .תודובעה רתאל סחיב תנכדועמ םיינמז העונת ירדסה תינכת
  .רחא שרדנ ךמסומ םרוג לכ ידי-לע ןכו לארשי תרטשמ ידי-לע רשואת וז תינכת

 
 תימוקמה תושרה גיצנ םע םואת

 תוקלחמה יגיצנ םע ויתודובע םאתי ןלבקה ,ןימזמה תייחנה יפלו ךרוצה תדימב  

 תוחכונל גאדיו תימוקמה תושרה לש )למשחו בויב ,םימ ,זוקינ ,םישיבכ( תונושה

 .עוציבה ןמזב תושרה םעטמ חוקיפ
 הריפח ירושיא תימוקמה תושרה יגיצנ לומ ףטוש ןפואב םאתל שרדנ ןלבקה  

 .ונובשח לעו ותוירחאב הז לכו תויושרה ידי לע םישרדנה הכיפשו

 לש תובייחתה הנשי חותיפה םכסהל םאתהבש ךכל עדומ אוה יכ ריהצמ ןלבקה  

 חקפל )"לעה חקפמ" :ןלהל( הרבחה םעטמ חקפמל רשפאל הרבחה יפלכ ןימזמה

 תוכיא תרקב חפסנב טרופמכ תומיוסמ חותיפ תודובע עוציב לע דומצ ןפואב

 בייחתמ ןלבקה ךכיפל .)"הריצעה תודוקנ" :ןלהל( הז ךמסמל 'ב חפסנכ ףרוצמה

 שארמ םימי 7 תב בתכב הארתה לעה חקפמלו )םכסהב ותרדגהכ( חקפמל רוסמל

 סנכיהל לעה חקפמל רשפאי ןלבקה .הריצעה תודוקנ ינפל תודובעה םויסל םדוק

  .שרדייש לככ דומצה חוקיפה עוציב םשל רתאל

 תוקיתעה תושר .י

  .תודובעה עוציב םרטב תוקיתעה תושר לש הרושיא תא לבקל ןלבקה לע

 ןהמ קלח וא תודובעה עוציב תעב יכ שורדת תוקיתעה תושרש ןכתי יכ ול עודי  

 ותוירחאב השעי הזו תוקיתעה תושר םעטמ חוקיפו יווילל גואדל ןלבקה לע היהי

  .ןלבקה לש

  לעו ןימזמה י"ע השעיי רכשב תוקיתעה תושר חקפמ תקסעה דעב םולשתה  

 ןלבקה םלשי ,חוקיפה רכש תא םלשל ןלבקה תא החני ןימזמהש לככ .ונובשח

 בקועה יקלחה ןובשחה תרגסמב ול רזחוי הזו ,תוקיתעה תושרל הז םוכס

 לכ ול םלושת אלו ךכ ןיגב הנעט אהת אל ןלבקל .ןומימ תואצוה 6% תפסותב

 ריבס בוכיע ןיגב יוציפ לכ ןכו תוקיתעה תושרל םלשי אוהש םוכסל תפסות

 .תוקיתע יוליג וא/ו תוקיתעה תושר ןיגב תודובעה עוציבב םרגנש

 

 .לטוב 00.11
 

 

 

 .תוכיא תחטבהו טקיורפה תלהנה ,חקפמה רובע הדש דרשמ 00.12
 לש ידעלבה ושומישל הדש דרשמכ שמשיש הנבמ ביציו קפסי ןלבקה .א

 חותיפל הרבחה םעטמ תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה להנמ ,חקפמה

 ביצי תודובעה עוציבל ןלבקה לש ותונגראתה חטש תרגסמב .הדוהי רוא

 גאדיו ,ןימזמה וא/ו חקפמה הרוי וב םוקמב הנבמה תא ןלבקה

 הנבמה .טקיורפה להנמ תוארוהו תוטרופמ תושירד יפל ,ותקוזחתל

 םיאתמ היהיו םיצעויהו םיננכתמה ,טקיורפה להנמ ,חקפמה תא שמשי
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 ושרדייו הדימב םולשת וא ןוישיר ,רתיה לכ .תידרשמ הדובעל רתיה ןיב

 .ןלבקה תוירחאב םניה הנבמה תמקה ךרוצל ןיד י"פע

 להנמ ,חקפמה הנבמל תוכימסב םקומי ןלבקה דרשמש תודגנתה ןיא

 תידרשמ הדיחי הווהי אוהש יאנתב ,תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה

 חטשמ טקיורפה להנמ הנבמל דומצב רישכהל ןלבקה לע .ןיטולחל תדרפנ

 םשומישל םינבמהמ דחא לכב בכר ילכ 10 – מ תוחפ אל רובע הינח

 .ויחרואו תוכיאה תחטבה להנמ/טקיורפה להנמ /חקפמה לש ידעלבה

 להנמ שומישל ורסמיו ומקוי ול תודומצה תוינחהו רומאה הנבמה .ב

 וצ תריסמ דעוממ ,םייראדנלק םימי 14 – מ רחואי אל ךות טקיורפה

 .הדובעה תלחתה

 לולכי הנבמה .ג

 :ןמקלדכ םירדח 2 .1

 ןטק אל וטנ חטשב ,חקפמ/טקיורפה להנמ לש ודרשמ רובע רדח -

 תובישי רדחכ םג רתיה ןיב שמשי רשא ר"מ 25 – מ

 10 לש ילמינימ חטשב ןימזמה םעטמ תוכיא תחטבה גיצנל רדח -

 הרימשל דויצ ,םיפדמ ,תואסיכו תונחלוש ינש לש רוזבאה תא ללוכה ר"מ

 .שרדנה ידרשמה דויצה לכו תוינכות תיילתו

 לש ידעלבה םשומישל רויכו תולסא לולכיש ,לעננ םיתוריש רדח -

 .בויבה תכרעמל ורבוחי םיתורישה .ויחרואו טקיורפה  להנמ

 .הנימא הליענ םע תותלדו םיסירת תפסותב םימוטא תונולח  .2

 .רדחה דועי תא ראתמה טלש עבקי םידרשמה תלד לע  .3

 הנבמ לש הרקמב .רחא יביטרוקד יופיצב הפוצי וא עבציו חיוטי רדח לכ .4

 ופצורי םירדחה .הרקתלו תוריקל יופיצה ןיב ימרת דודיב סנכוי ליבי

 .P.V.C יחיטשב ופוחי וא 20/20 וצרט תופצרמב

 2 לש קפסהב רדח לכל םומיחו רוריק ,רורוויא תלועפל ריוא גוזימ ןקתמ .5

 .תוחפל ס"כ

 הללוס ,רויכ + חבטמ ןורא ללוכו ר"מ 4-מ תחפי אלש לדוגב ןוחבטמ .6

 – דח תוסוכ תקפסאו ,םימחו םירק םימ רב ןקתמ ,םימח/םירק םימל

 .שדח ררקמ ,ףטוש ןפואב תוימעפ

 רשא ,ונוצר תועיבשלו טקיורפה להנמ לש ורושיאב ,ןיקת דויצו טוהיר .7

 :רתיה ןיב לולכיו ונובשח לעו ןלבקה ידי לע שכריי

 .שיא 10 לש תוחונב הבישי רשפאיש תובישי רדחל ןחלוש .8

 ללוכ ,דחא לכ מ"ס 180/70 תודימב םיידרשמ תונחלוש ינש -

 .תוריגמ

 תוידיו תנעשמ ללוכ ההובג תוכיאב םינווכתמ תואסיכ 5 -

 .םידרשמה שומישל םידפורמ םיבשומ םע תכתמ דלש תואסכ 10 -

 יעצמא םע ,םיקית תרימשל ,הליענ יעצמא םע חפ תונורא 4 -

 .הליענ
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 .מ"ס X  210 מ"ס 80 תודימב םירסלקל םיחותפ םיפדמ תונורא 5 -

 תיילתל םירדחה תוריק יבג לע םיעובק ,םיעצקומ ץע תוחול -

 .תוינכתה

 םע ןכדש ,סיכ ןובשחמ ,הדימ הנק לגרס :ללוכה ידרשמ דויצ -

 ,םיטע ,הקבדה טרס םע ןקתמ ,םיבטא ,םיירפסמ ,ררוחמ ,תוכיס

 .טקיורפה להנמ י"ע שרדיתש תומכ לכב ,ןוטרק יקיתו םירסלק ,תונורפע

  .םירדחה לכל םיעובק םינופלט תנקתה -

 הילת ןקתמו ךסמ ללוכ תוינכתו תוגצמ תנרקהל הלועמ תוכיאב ןרקמ -

  .תובישיה רדח תרקתמ

 

 םעטמ תוכיא תחטבה להנמ/טקיורפה להנמ/חקפמה דרשמב דויצ תנקתה .ד

 :ןימזמה

 .הדובע תונחת רדח לכב ןיקתהלו קפסל ןלבקה לע

 :ןמקלדכ הנייהת הנחת לכמ תוינכט תושירדה

 :ןמקלדכ  ינכט  טרפמ  קרוסו תיטוחלא תספדמ + דיינ בשחמ .1

 :תחא הנחתל סחייתמ ןלהל טרפמה

 תספדמ ,ץניא 21 ךסמ ,יטפוא רבכע תוברל ,תינכדעו תינרדומ בושחמ תכרעמ

 :טרופמכ הלעפה תוכרעמו ,UPS ,תיתשר רזייל

 טרפמ ביכרה
 הנכות
 ךרע הווש וא Windows 10 הלעפה תכרעמ
 ךרע הווש וא Symantec סוריו יטנא
 ךרע הווש וא Pc Anywhere הטילש
 ךרע הווש וא Msproject םיטקיורפ לוהינ
 ךרע הווש וא Msoffice 2016 דרשמ לוהינ

 הווש וא רפע תודובע תיראניב רפע תויומכ בושיח

 ךרע
 טמרופב תוינכתב היפצו טוטרש

DWG 
 2019 דאקוטוא

    

 רוביח + תוחפל הגמ 100 לש ספ בחור .ל"אוד תבית + ריהמ טנרטניאל השיג יווק השולש

 .טנרטניא יתוריש קפסו ןופלט וקל

 .עוציבה תפוקת לכ ךשמב הנכותו הרמוחל תוירחאו תוריש

 הילימיסקפ תנקתהו תקפסא .2

 .םוליצ יפד לע הסיפדמש הילימיסקפ הדובעה רתאב ןיקתהל הבוחה ןלבקה לע

 רזייל םוליצ תנוכמ תנקתהו תקפסא .3 
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 /4A , 3A ריינ לדוגל תינועבצ םוליצ תנוכמ ןיקתהלו קפסל ןלבקה לע

 דויצה חוטיב .ה

 לע ,טקייורפה תפוקת לכ ךשמל רתאב םייקה דויצה תא חטבל ןלבקה לע .א

 ןדבוא וא הבינג ,הלקת ,לוקלק לש הרקמב רתלאל יפולח דויצ קפסל ןלבקה

 ל"נה ,ערגנש דויצל ההז תויהל קפוסמה דויצה לע .וקלח וא ליעל טרופמה דויצה

 .הדובעה יריחמב לולכ

 תת לכימ ןלבקה ןומטי ינוריעה בויבה תכרעמל רבחתהל היהי ןתינ אלו הדימב .ו

 תא ריבעתש תיבויב תועצמאב ותלוכתמ  זוחא 80ל עיגי רשאכ ןקורי הז לכימו. יעקרק

 .הרבחה םע םואיתב תינוריעה בויבה תכרעמל םיכפשה

 תבוטל ןלבקה דימעי תינוריעה םימה תכרעמל רבחתהל היהי ןתינ אלש הדימב  .ז

 זוחא 20ל עיגיש תמיא לכ םימ תילכימ תועצמאב אלומי לכימה . םימ לכימ טקיורפה

 וחפנמ

 ךרוצה תדימב םהל תויתשתהו םידרשמה תרבעה םיללוכ הדובעה יריחמ .ח

 .עוציבה רמג דע הדובעה תומדקתהל םאתהבו

 רתאה תלהנמ ינבמ לש תפטוש הקזחא .ט

 י"ע קפוסיו שדוחי הלכתמה דויצה ,רדוסמו יקנ ןפואב וקזחוי רתאה תלהנמ ינבמ 

  ןלבקה

 .הנבמה לש ימוי-םויה ,ףטושה ןויקינל יארחא היהי ןלבקהו ףטוש ןפואב 

 ןובס , יוקינ ירמוח לש תפטוש תואצמהל ונובשח לעו ותוירחאב גואדל ןלבקה לע 

   , םיידי

  שומישל ץוחנה רחא רבד לוכו לק דוביכ הת, בלח ,הפק תדמע , בוגינ ריינ , טלאוט ריינ 

 .ףיצר ימוי םוי 

 ,תספדמל ריינ :רתיה ןיב ידרשמ דויצ לש תפטוש הקפסאל גואדל ןלבקה לע ףסונב 

  ,םיטע

 תומכ לכב ןוטרק יקיתו םיצצוח ,תוינוליינ ,םירסלק ,םיקדהמ ,םילגרס ,תורבחמ 

 .חקפמה ידי לע שרדיתש 

 תחקל וילעו הז קרפב רומאה לכ רובע הרומת ללכ לבקי אל ןלבקה יכ הזב רהבומ .י

  ןובשחב
  לכ אללו ונובשח לע ,ודי לע קזחותיו קפוסי הז ףיעסב רומאה לכ יכ ותעצה ןתמ תעב 

 .םולשת תפסות 
 לכ תוברל תונגראתהה רתא תא תונפל שרדיי ןלבקה ,תודובעה עוציב תמלשה רחאל 

 .ידימ ןפואבו ונובשח לע ותלוכת 

 

 

 .לטוב 00.13
 

  הנשמ ינלבק 00.14
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 רחא אלמל םיבייח ןלבקה םעטמ ודבעי רשא הנשמה ינלבק יכ תאזב רהבומ .א

 םימושר םינלבק םתויהל השירדה יבגל דחוימבו ,םכסהה יאנתו תוארוהה

 גוויסבו ףנעב טרופמכ תודובעה עוציבל םישרומו קוחכ םינלבקה סקנפב

 תומוד תודובע עוציב לע תוצלמה ילעב ,הגוסלו הדובעה ףקיהל םיאתמה

 םתדובעל ותמכסה לע בתכבו שארמ ןימזמה רושיא לבקלו ,םירחא םירתאב

  .חטשב הדובעה עוציב תליחת ינפל ,רתאה חטשב

  .םכסהב טרופמכ הנשמ ןלבק לכ רובע שארמ רושיא לבקל ןלבקה לע .ב

 שורדל חקפמה יאשר םכסהה תוארוהל םאתהב הנשמה ינלבק רושיא רחאל םג .ג

 תואר יפל רשא ,ןלבקה לש לעופ לכ וא ןלבק לכ לש הדובעה חטשמ ותקחרה

 .הדובעה עוציב ךרוצל רתאב ופילחהל ןלבקה לעו ,ודיקפתל םיאתמ וניא ויניע

 רומאכ רושיאל ףופכבו ןלבקה לש ונובשח לעו ותוירחאב השעת ל"נה הפלחהה

  .םכסהב
 

 םירושיאו תונוישיר 00.15

 חקפמלו ןימזמל ךרוצה יפל ונובשח לע ןלבקה איצמי הדובעה עוציב תליחת ינפל .א

 עוציבב ךורכה לכב .תוינכתה יפל הדובעה עוציבל םירושיאהו תונוישירה לכ תא

 תונוישיר תלבק ,תועדוה ןתמ רבדב ,ןיד לכ תוארוה ירחא ןלבקה אלמי ,הדובעה

 תכיפש תרגא תוברל ,אוהש גוסו ןימ לכמ תורגאו םיסימ םולשת ,םירתיהו

 .ס"נגהל דרשמה י"ע רשואמה ךפש רתאב תלוספ

 הריפח תודובע עוציבל ןוישר ,הז ללכבו הדובעה עוציבל תונוישר תלבק תבוח .ב

 ןלבקה תודובע לכ .ונובשח לעו ןלבקה לע הלח ,רתאה ימוחתל ץוחמו ךותב

 לע ןלבקה לע הנלטותש תולבגהל םאתהבו תונוישרה יאנתל םאתהב הנעצובת

 .ןימזמה ידי לעו תויושרה ידי

 לע לוחת תלוספהו רפעה תכיפש תרגא רומאהמ עורגל ילבמו קפס רסה ןעמל .ג

 .והשלכ רזחהל יאכז היהי אל אוהו ןלבקה
 

  ןימזמה תוינכת 00.16
  תמתוח םיאשונה תוינכתה לש םיחישק םיקתעה 3 ןלבקל איצמי חקפמה .א

  .ותעד לוקישל םאתהב תוינכתה לש PDF/DWG יצבק ןכו "עוציבל" 

 יאשר  ןימזמה היהי ,הנמזהה  תרגסמב ןלבקל ורסמיש םיטרפמל ףסונב .ב

 ,ןוכנל חקפמה תאז אצמי םא ,םיפסונ םיטרפמו תוינכת ןלבקל קפסל

 לש שוכר וראשי ןלבקל םירסמנה םיטרפמהו םיטוטרשה ,תוינכתה
  .תודובעה עוציב תפוקת ךשמל ןלבקה ידיב דקפויש ,ןימזמה

 תמתוחב תונמוסמו העצהל תוינכת ןה הנמזהה בלשב ורסמייש תוינכתה .ג

 "עוציבל" ןומיסה תא ואשי רשא תוינכת רתאל ולעוי עוציבה ינפל "תועצהל"

 תוביסמ העצהל תוינכתל סחיב תומלשהו םייוניש תויהל םייושע ןהב רשא

  .ןהשלכ
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 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ."תויפוס ןניא" העצהה בלשב ורסמייש תוינכתה .ד

 ןלבקה דצמ הליע הווהי רבדהש ילבמ ,"עוציבה" תוינכתב םייוניש לע טילחהל

 .םינמזה חולב וא ןלבקה תעצהב םייונישל העיבתל

 .העצהב וגצוה רשא הלאמ תוינכת ףיסוהל וא עורגל תוכז ומצעל רמוש ןימזמה .ה

  זרכמה תוינכות .ו

 ןניה זרכמה בלשב ורסמנש תוינכותה יכ הדבועל תינפומ ןלבקה בל תמושת

 ידכ תוקיפסמ ןהו ןפקיהו תודובעה יגוס תא ריהבהל תואבה ,תוינורקע תוינכות

 םימיוסמ םייוניש לוחל םייושע עוציבה ינפל .ותעצה תא שיגהל ןלבקל רשפאל

 םייוניש וא הריפחה קמועב םייוניש ,ךרואל יאוות ייוניש ןוגכ ,ולא תוינכותב

 יוניש וא והשלכ יוציפ שורדל תוכז לכ היהת אל ןלבקל .ןהשלכ תוביסמ םירחא

  .ולא םינוכדע בקע ותעצהב

 הנפסוותת יכ הדבועבו תוינכותב םייונישה לכב היהי אל ,ליעל רומאה לכ תורמל

  .תיפוסכ בשחת וז ותעצהו ןלבקה תעצה תא תונשל ידכ תוינכות

  עוציבל תוינכות .ז

 התרדגהכ( תנווקמה תכרעמל הנילעות וכלהמב םגו עוציבה תליחת תארקל

 תודובעה תא לעופל איצוהל ןלבקה לע ןהיפלו עוציבל תורשואמ תוינכות )םכסהב

 םייונישו םיטרפ תפסות ,תומלשה ,םינוכדע וללכי עוציבל תוינכותה .תונושה

 רמוש ןימזמה .עוציבה ידכ ךותו ינפל ררבתיש יפכ ,ךרוצל םאתהב םיימוקמ

 ךלהמב םג ,הנמזהב וגצוה רשא ולאל תוינכות ףיסוהל וא עורגל תוכזה תא ומצעל

 יוניש וא יוציפ םוש לבקל וא שורדל תוכז היהת אל ןלבקל .ךרוצה יפל ,הדובעה

  .הלא םינוכדע בקע ןמז תכראה וא הדיחי יריחמב

  תוינכות תקידב .ח

 עוציבל ול תורסמנה תוינכותהו ןומיסה תא קודבל הבוחה תלטומ ןלבקה לע

 המאתה יא/הריתס/רסוח לכל דעומ דועבמ חקפמה בל תמושת תונפהלו הדובעה

  .ולאכ ולגתי םאב ,תויומכה בתכו םיטרפמה ,תוינכותה ןיב

 לע ,עצבל ןלבקה תא בייחת ליעל רומאל דעומב חקפמה בל תמושת תיינפה יא

 .םישקבתמה םינוקיתה וא םייונישה תא ,ונובשח

 

 םייעקרק-תת םינקתמ 00.17

 לע רומשל ןלבקה לע .םייעקרק-תת םינקתמו תויתשת תומייק הדובעה חטשב .א

 לכ לש םמוקמ תא אדוולו שארמ קודבל וילעו םייעקרק תתה םינקתמה תומלש

 םיפוגהו תויושרה םע ותדובע םוחתב םיאצמנה םייעקרק תתה םינקתמה

 ךרוא לכל ןומיסה תא קזחתלו ךשמהב טרופמכ ןומיסב םנמסלו םיכמסומה

 עוציב ןיינעב הבוח וא תוירחא לכ לוחת אל ןימזמה לע יכ רהבומ .עוציבה תפוקת

 .רומאכ םואיתה

 תיללכ היצמרופניאל אוה ל"נה םינקתמה לש םוקימל תוסחייתמה תוינכתה טס .ב

 .תקיודמ הניאו האלמ הניא וז היצמרופניא ,דבלב
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 ,ןהינימל תוחושהו םילבכה ,תורוניצה יוליגל תוריפח ןיגב תואצוהה לכ .ג

 תקידבל םידחוימ םירישכמב שומישה .םירחאה םייעקרק תתה םינקתמהו

 האצוה לכ ןכו םיכמסומה םימרוגה םע םואתו היצמרופניא ,םייוליגו םמוקימ

 תרושקת תכרעמ רובע תודובע וא םינקתמ לש םתומלש םויקל תשרדנה תרחא

 'בח ,תרושקתו רלולס תורבחו יפוג לש דומצ חוקפבו םדקומ רושיאב ועצובי

 ןכו ,ימוקמה םימה דיגאת / תושרה לש םימה תקלחמו א"אצק ,ן"שת ,למשחה

 םימואתה ,םירושיאה לכ קפס רסה ןעמל .תפסונ תיטנוולר תושר לכ

 .ןלבקה לע ולוחי ל"נה ןיגב םימולשתהו

 למשח תרבח חוקפבו םדקומ רושיאב עצובת למשח ינקתמו יוק תברקב הדובע .ד

 .ןלבקה לע ולוחי ל"נה ןיגב םימולשתהו םירושיאה לכו

 עצובת תרושקתו רלולס תורבחו יפוג לש תרושקת ינקתמו יוק תברקב הדובע .ה

 לע ולוחי ל"נה ןיגב םימולשתהו םירושיאה לכו ולא םיפוג לש םדקומ רושיאב

 .ןלבקה

 ועצובי הרואתו תרושקת ,קלד ,זוקינ ,בויב ,םימ ינקתמו יווק תברקב תודובע .ו

 רבדב תועגונה 'חמה לש דומצ חוקפב ןימזמה תייחנה יפלו םדקומ רושיאב

 ןיגב תורגאהו םימולשתה לכ .םיכמסומה ףוגה וא תושרה וא תימוקמה תושרב

  .ןלבקה לע ולוחי ל"נה

 תברקב תודובע עוציב ןמזבו ינפל םישרדנה םימואתה עוציבו םירושיאה תלבק .ז

 .ןלבקה לש ונובשח לעו ותוירחאב םה ,ל"נה תכרעמה

 יא וא ל"נה םינקתמה םוקימ תרכה יאמ תועבונה תועיבת לכב ריכי אל ןימזמה .ח

 .ל"נה םיאנתה תרכה

 תורושקה תודובעה לכ םילולכ תויומכה בתכב יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .ט

 תודובע וא םיידי תודובע תוברל חטשב םיאצמנה םירמוחו םיתוריש ,םינקתמב

 .הלא תודובע עוציב רובע ףסונ םולשת לכ םלושי אל יכ רהבומ .תורחא תופסונ

 

  םינקתמב העיגפו הייצח 00.18

 וא תוכמסומה תויושרב ,חטשב ררבל ןלבקה לע היהי תודובעה תלחתה ינפל .א

 ,םיקלד ,זוקינו בויב ,םימ תורוניצ יווק לש םמוקמ תא רבדב םיעגונה תודסומב

 לעו יעקרק תת ןקתמ לכו תורדג ,הגיפס תורובו תולעת ,תרושקתו למשח ילבכ

 חקפמה תשירד י"פעו ךרוצה תדימב .ויתודובע םוחתב םיאצמנה רחא יעקרק

 קפס רסה ןעמל .םירומאה םיווקה רותיאל תומידקמ שושיג תודובע הנעצבתת

 בתכ לש הדיחיה יריחמב לולכ םריחמו ולא םישושיג ןיגב תופסות ומלושי אל

  .תוימכה

 00.03 ףיעסב טרופמכ עצובת םתייצח וא הלאכ םינקתמל ךומסב הדובע .ב

 רומאל דוגינב .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו יללכה טרפמב םייעקרק תת םינקתמ

 עדימ יפל םתוא ןמסלו רתאל ןלבקה לעו ונמוס אל םיווקהמ קלח ,הז ףיעסב

 ךלהמב תונושה תימוקמה תושרה תוקלחממו תונושה תויושרהמ לבקתיש

  .הדובעה
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 תחגשהבו תוחכונב ושעיי םתברקב הדובעה וא/ו םייעקרק תתה םינקתמה יוליג .ג

 יללכה טרפמב ל"נה םיפיעסה תושירדל האלמ תופיפכבו םינקתמה ילעב

 תומלשל יארחא היהי ןלבקה .רבדב תועגונה תויושרהו חקפמה תוארוהלו

 ,אוה ונובשח לע ,ןקתיו םימייקה םייעקרק תתהו םייליעה םינקתמהו םינבמה

 עירפמה ןקתמ הלגתי םאב .ויתודובע עוציבמ האצותכ םהל םרגייש קזנ לכ

 ול הרוי רשא ,חקפמל ידיימ ןפואב ןלבקה ךכ לע עידוי ,תודובעה עוציב ךלהמל

  .וב לופיטה ןפוא לע

 אשי ויתודובע עוציבמ האצותכ והשלכ קזנ םרגיו הדימבש הזב ריהצמ ןלבקה .ד

 ל"נה קזנהמ תועבונה ,תופיקעה ןהו תורישיה ןה ,תואצוהה לכב ידעלב ןפואב

 דרפנב םלושי אל .רומאה קזנל רשקב יהשלכ תוירחאמ ןימזמה תא ךכב ררחשמו

 םישרדנה םיעצמאה תטיקנ רובעו ,םימרוגהו תויושרה םע לופיטה רובע

 ,)םיידיב הריפח תוברל( םייעקרק תתהו םייליעה םינקתמה תומלש תחטבהל

 קפס רסה ןעמל .תויומכה בתכב תולולכ הלא לכ רובע תואצוהה קפס רסה ןעמלו

 הלולכ איה םג תולעהו דרפנב םלושי אל םייעקרק תת םינקתמ יוליג רובע םג

  .תויומכה בתכב

 תרבעה יכרד תא תוכמסומה תויושרה םע ךרוצה תדימב םאתל ןלבקה לע .ה

 ךכל תינפומ ןלבקה בל תמושת .ותדובעל םיעירפמ םהו הדימב ולא םינקתמ

 הדובעב ול ומרגייש םיישק ןיגב ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל הרקמ לכבש

 תולולכ ולא תויולע יכו ובחורלו יאוותה ךרואל םימייק םינקתמ תואצמיה בקע

 .תויומכה בתכב

 

 רומישל םיצעו תוכרעמ םינקתמ ,םינבמל ךומסב ינמז ךומית/ןופידו הריפח 00.19

 ידומע ,םינקתמ ,םישיבכ ,םינבמל ךומסב רופחל ןלבקה לע היהי וב םוקמ לכב .א

 הריפחה תונפד תא ןלבקה ךומתי/ןפדי ,תורחא תומייק תוכרעמו ןופלט ,למשח

  .ל"נה תכרעמה/ןקתמה/הנבמה תא חיטבהל תנמ לע

 תפסות אללו ךרוצל םאתהב המדא ןסחאיו ליבוי ונובשח לעו ותוירחאב ןלבקה .ב

 ןעמל .ןקתמה לעב וא חקפמה תייחנהל םאתהב ועצובי ןופידהו הריפחה .ריחמ

 רתאהמ רופח רמוח לכ איצוהל רוסיא לח ןלבקה לע יכ תאזב רהבומ קפס רסה

 .חקפמה םע שארמ םואית אלל

 םינייוצמה הכימתה/ןופידה ןיגב ריחמ תפסות לכ ןלבקל ןתנית אל קפס רסה ןעמל .ג

 .ליעל

 .ךכל ךרוצה רצווייש הדימב ןופידה ןונכתל ונובשח לעו ומעטמ ןנכתמ קיסעי ןלבקה .ד
 

  םירמוחו דויצ ,הדובע 00.20

 חקפמה רושיא ןועט תודובעה עוציבל וב שמתשהל ןלבקה תעדב רשא דויצה לכ .א

 דויצ ותוא לש ורושיאו ותקידב לע חקפמה רתיו ןכ םא אלא( עוציבה תליחת ינפל

 .)וקלחב וא ולוכ
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 ונובשח לעו ןלבקה ידי לע םוקמה ןמ קלוסי ,חקפמה ידי לע רשואי אל רשא דויצ .ב

 .חקפמה ידי לע רשואי רשא גוסמ רחא דויצב ףלחויו

 .םיגוסה לכב ןיקת דויצ אצמיי הדובעה םוקמב יכ גואדל ןלבקה לע .ג

 תושירדל תופיפכב ,ןוכנ יעוצקמ חרואבו תוינכתל םאתהב הנעצובת תודובעה לכ .ד

 .חקפמה לש ונוצר תועיבשל םינקתה

 הנעצובת ,תכמסומ תושר לש 'דכו תונקת ,תושירד תומייק ןהיבגל רשא תודובע .ה

 ודיל איצמי ןלבקש שורדל יאשר חקפמה .'דכו תונקת ,תושירד ןתואל םאתהב

 ןלבקהו ,תושר התוא לש 'וכו תונקת ,תושירדל תודובע תמאתה לע בתכב רושיא

 .שרדיי םאב ,הזכ רושיא איצמהל בייחתמ

 לע ,םיוסמ רמוחב שומישה ינפל םוי 21 רשאמ רחואי אלו ,הדובעה תלחתה םע .ו

 שמתשהל ותעדב רשא םירמוחה רוקמ לע רושיא חקפמה תאמ לבקל ןלבקה

  .הקידב יכרצל םירמוחה םתואמ תומיגד שיגהל תאז םע דחיו םהב

 לש ונובשח לע םיננכתמהו חקפמה תושירדל םאתהב ןלוכ הנשעת תואמגוד תינב .ז

 .ןלבקה

 חבושמה ןימהמ ויהי הדובעה עוציבל ןלבקה םהב שמתשי רשא םירמוחה לכ .ח

 םילארשיה םינקתה תושירדל תוניחבה לכבו הרקמ לכב ומיאתיו רתויב

 .)י"ת רדעהב םירז םינקתל וא( םיינכדעה

 תא ועבקי היתואצותו חקפמה תוארוהל םאתהב הקידבל ורסמיי םירמוחה .ט

 המיגדה ןמ רמוחה ביטב הייטס לכ .הז הזוח עוציבב שומישל םתמאתה תדימ

 לש ידיימה וקוליסלו הדובעה תקספהל םורגת רמוחה רוקממו תרשואמה

 .ןלבקה ןובשח לע ,םוקמהמ לוספה רמוחה

 תומכבו רשואמ ביטב םירמוח םוקמל איבי ןלבקהש דע ךשמת הדובעה תקספה .י

 עבקיתש תכמסומ הדבעמב ,הנעצובת תוקידבה לכ ,חקפמה תעד לע תלבקתמה

 .םידדצה ינש תא הנבייחת ל"נה תוקידבה תואצותו חקפמה ידי לע
 

 )ילאנויצפוא( םימגדו תוקידב ,תומיגד - הדבעמ 00.21

 היישעתהו הלכלכה דרשמ ידי לע רשואמו רכומ דסומ םע רשקתי ןלבקה .א 

 תוארוהל םאתהב תושרדנה ביט תוקידב עוציב םשל )"תכמסומ הדבעמ"(

 .הז ףיעס יאנת רתיל םאתהב לכה ,טקיורפה להנמו םינקתה ,םיטרפמה

 :ויהי הדבעמה ידיקפת .ב 

 .םירמוחה ביט לש תומדקומ תוקידב .1

 .םירמוחה ביטל תופטוש תוקידב .2

 .הכאלמה ביטל תוקידב .3

 .םיטרפמהו םינקתה ,טקיורפה להנמ תשירד יפל ,רתאב תונוש תוקידב .4

 .תוקידבה ןמוי זוכירו םוכיס .5

 הניקתה לע הנוממה י"ע תרשואמו תכמסומ תויהל תבייח הדבעמ/הקדבמה .ג 

 .היישעתהו הלכלכה דרשמב
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 ביט ,םירמוחה ביטל תופטושה תוקידבה לכ תא עצבת הדבעמ/הקדבמה .ד 

 שרדנה דויצ לכ קפסתו חוקיפה תושירד יפל רתאב תונוש תוקידב ,הכאלמה

 .בשחמ ללוכ חטשב תוקידב עוציבל

 לע תורוהל יאשר אוהו ,טקיורפה להנמ תוארוה יפל לעפות הקדבמ/הדבעמה .ה 

  .םיטרפמב וא/ו םינקתב שרדנה לעמ ןה םא םג ,תוקידבה ףקיה

 .הקדבמה לש תוקידבה תואצות יפל הדובע ךשמה רשאל יאשר דבלב חקפמה .ו 

 לע ולוחי תוקידבה לכ עוציבו התלעפה ןיגב הדבעמה תואצוה לכ קפס רסה ןעמל .ז 

 .ןלבקה

 להנמ םע םואתב תאז השעי אוהו הדבעמה גיצנ תנמזהל יארחא היהי ןלבקה .ח 

 .טקיורפה

 תליטנ חקפמה ידי לע שרדייש לככ הדבעמה גיצנל הרזע ,ונובשח לע ,שיגי ןלבקה .ט 

 .הקדבמ/הדבעמה גיצנ ידי לע השעת תומיגדה

 בקע הדובעל םרגהל םילולעה םיבוכיעה לכ תא ןובשחב תחקל ןלבקה לע .י 

 וא ל"נה ללגב םייוציפל תועיבת .ןהיתואצותל הנתמה בקעו הדבעמה תוקידב

 .ןובשחב הנאובת אל ןהשלכ  הקדבמ /הדבעמ תואצות לשב

 הקידבו תיתוזח המגדהל ,"אמגודל תודובע" ונובשח לע עצבל בייחתמ ןלבקה .אי 

 תרגסמב עוציבל שורדל יאשר ןימזמה .יתימא לדוגב עוציב תופולח לש תמדקומ

 םינוש םיגוס ןוגכ ,הדובעה ךותמ םידדוב םיטירפו םיקלח "אמגודל תודובע"ה

 תודובע"ה תא עצבלו רפשל בייחתמ ןלבקה .'וכו תוקיצי ,ףוציר ,תורדג לש

 רחאל קרו ןימזמה ידי לע עוציבל רשואיש יפוסה םגדה לש ותלבק דע "אמגודל

 .רשואמה םגדה יפ לע הדובעב קלח ותוא תא עצבל ןכמ

 הדבעמ תוקידב ימד רובע 1.5% לש תולעב תאשל ןלבקה לש ותבוחמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא

 .תוכיאה תרקב רובע ןימזמה תא ושמשי רשא רשואמ ןובשח לכמ
 

  םימייק םיחטשמו תופצר ,םישיבכ ינפ לע הדובעו העונת 00.22
 בכר ילכ תועצמאב קרו ךא עצובת הרטמ לכל ןהו דויצ תרבעה יכרצל ןה העונת לכ 

 סמעומה רמוחהשו םייקנ םה בכרה ילגלגש אדוול שי .םייטמואנפ םילגלגב םידיוצמה

 תופצרמל וא/ו םישיבכל םרגיי רשא קזנ לכ .העיסנה ןמזב רזפתמ וניא בכרה ילכ לע

 .חקפמה לש האלמה ונוצר תועיבשלו ונובשח לע ןלבקה י"ע ןקותי םימייקה םיחטשמו

 

  תוהגו תוחיטב 00.23

 יללכ .א

 תוחיטבה יאנת לע רומשל ידכ ונובשח לעו םיעצמאה לכב זוחאל ןלבקה לע .1

 תונושה תויושרה תוארוהל ףופכבו ,ןיד לכ יפ לע שרדנכ םידבועה לש

  .חקפמה תוארוה יפ לעו תוהגהו תוחיטבה םוחתב

 יאנתב תישענ וזו הרקמב ןלבקה לש ותדובע תא קיספהל יאשר חקפמה .2

 וא/ו חקפמה תושירדל םימיאתמ אל וא/ו םיעורג תוהגו תוחיטב

 .תונושה תויושרה
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 ומרגייש םיקזנ רובע תוירחא לכמ חקפמהו ןימזמה תא ררחשמ ןלבקה .3

 הביבסל וא\ו והשלכ םדאל וא/ו םידבועל וא/ו הדובעל וא הנבמל

   .הלא םיקזנל תוירחאב תאשל בייחתמו הכומסה

 ,םיינמז תורדגב ביבסמ רודיגב ךרוצה תא ןובשחב איבהל ןלבקה לע .4

 ,"דראגינימ" ,"Delta Block" תמגודכ תוחיטב תוקעמ ,םימוסחמ

 םיכמסומה תוחיטבה ימרוג ידי לעו ןיד יפ לע שורדכ 'וכו "ןילרב"

 תרטשמ ,הרובחתה דרשמ ,ת"מתה/הדובעה דרשמ ,הייריע ,חוקיפ(

  .)'דכו לארשי

 ,עוציבה תפוקת לכ ךשמב הממיב תועש 24 הרימש ביצהל ןלבקה לע ,ןכ ומכ .5

 תונוכשל בכר ילכ לש רבעמ עונמל תוחיטבה יעצמא לע רומשל ידכ

 .הלקת יוליג םע דימ םנוקית חיטבהלו תומייקה

 אל לגר יכלוהל תוחוטבו תוינמז השיג יכרד רודיסו הז ףיעס יפ לע תולועפ .6

 םילולככ םתוא םיאור קפס רסה ןעמלו ףסונ םולשתב ןלבקה תא וכזי

 .תויומכה בתכב םינושה הדיחיה יריחמב

 םירורמת ,םימוסחמ :ןוגכ( תוחיטבה יעצמא תא קפסי אל ןלבקהש הרקמב .7

 ומצעב ןימזמה קפסי ,חקפמה תושירד יפ לע )'וכו םימודא םיטרס ,

 תא ררחשי אל רבדה םלוא ,םריחמב ןלבקה תא בייחיו תוחיטב יעצמא

 .וז הדובע תרגסמב אוהש םרוג לכ יפלכ ותוירחאמ ןלבקה

 לעב ומעטמ החמומ תוחיטב ץעוי טקיורפה ייח לכ ךשמב קיסעהל ןלבקה לע .8

 .תוחפל םינש 10 לש ןויסנו הלילס ירתאב תוחיטב הנוממכ הרשכה

 הנוממ .רתאב תוחיטבה אשונ לכ לע יארחא אהי תוחיטבה הנוממ

 עובשל תחא רויס ךורעי רתאב הדובעה תובישי לכב ףתתשי תוחיטבה

 קיעזהל יאשר אהי חקפמה .ולגתהש םייוקיל יבגל ח"וד איצויו תוחפל

 השורד יכ ןוכנל אצמיש תמיא לכ ךרוצה יפל תוחיטבה הנוממ תא

 .ותוברעתה

 העונת ןכתיתו סולכא ךילהתב תאצמנ הנוכשה יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .9

 לכ תא רדגי ןלבקה .טקיורפב םירחא םינלבק וא/ו םירייד לש תבחרנ

 תונקת לע רומשיו תטלחומ םירצח תדרפה רוציל תנמ לע הדובעה ירוזא

 .הדובעה םוחת ךותב תוחיטבה

 רורמתו טוליש .ב

 הדובעה םוחתבש ךרדה ידבועו בכרה ילכ לש תיברמ תוחיטב תחטבהל .1

 רמוחמ םימיאתמ רורמתו ןומיס ,טוליש ונובשח לע ביצהל ןלבקה לע

 .בוט הקוזחת בצמב רוא ריזחמ

 השעיי הדובעה רתאב םמוקימו םרפסמ ,םירורמתהו םיטלשה גוס .2

 ,תינוריע הדובע ירתאב ךרד ירבוע תנגהל תויחנה" תרבוחב טרופמכ

 תאצוהב "םייתוחיטב הדרפה יעצמאו תותיא יעצמא ,םירורמת תבצה

 תרחא הייחנה לכב וא/ו ,רתויב תינכדעה ותרודהמב הרובחתה דרשמ

 .חקפמה י"ע ןלבקל ןתניתש
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 ונובשח לע ,םידומעה ללוכ ,םירורמתהו םיטלשה תא שוכרל ןלבקה לע .3

 .הדובעה תליחת ינפל

 רטוקב םידומע וא םידיינ םינקתמ לע םירורמתה תא ביצהל ןלבקה לע .4

 .טולישה תבצה םשל ונובשח לע ושכרייש 4"

 ושעי ליעל טרופמכ ינמזה רורמתהו טולישה ,ןומיסה תבצהו תקפסא .5

 ותדובע תלחתהל יאנתכו הדובעה תליחת ינפל ונובשח לעו ןלבקה י"ע

 רורמתהו טולישה ,ןומיסה תבצהו תקפסה קפס רסה ןעמל .רתאב

 עצובת הדובעהו ןמז תפסותב ןלבקה תא הכזת אל ליעל טרופמכ ינמזה

  ."עוציבה יבלש" תוינכתל םאתהב

 תוירחאמ  ןלבקה ררחשל ידכ םהב ןיא ל"נכ רורמתהו טולישה עוציב .6

 .איהש לכ

 ומעטמ השרומ העונת ןנכתמ ונובשח לע ןלבקה קיסעי ךרוצה תדימב .7

 תויושרב רשאל גאדיו םיינמזה העונתה ירדסה תוינכת תא ןיכיש

  .)"וכו היריע ,הרובחתה דרשמ ,הרטשמ( תויטנוולרה

 הרהזא טולישו רודיג .ג

 ירדסה תוינכתב תרחא טרופ םא אלא ןלהלד רואיתה י"פע הנייהת תורדגה

 :םינושה םימרוגה ידי לע ורשואיש יפכ העונתה

 שרדיתש לככ  חוקיפה ידרשמ רתאו תוליעפה יחטש תרדגהלו לגר יכלוהל רדג .1

 )םינתיוז( תכתמ ידומע היושע דימת היהת ,חקפמה ידי לע ןתמקה

 איהו ,תוחפל 'מ 2 רדגה הבוג ,קורי הטוי דב + תנוולוגמ תשר יוסיכו

 חטשל ךכל םישרומ םניאש ימ תסינכ ןיטולחל ענמתו הביצי היהת

 .הדובעה

 תופיפכב תאזו ,תונגראתהה תינכת תרגסמב ןלבקה י"ע גצוי תורדגה יאוות .2

 לכלו ,םינושה עוציבה יבלשב העונתה ירדסהל ,הדובעה ןוישר יאנתל

 תלבק ןועט אוה ךא ,ןלבקה י"ע עצוי יאוותה .םכסהה יכמסמב רומאה

 .שארמ חקפמה רושיא

 רדג היהת ,תוחפל 'מ 2.40 לש הבוגב תירוטומה העונתה יפלכ הדרפהה רדג .3

 תינכת י"פע רתאהמ האיציו הסינכ ירעש ובצוי הבו ,הנבל "תירוכסיא"

 .תרשואמה העונתה

 תויקנו תוביצי ,תוניקת ןתקזחהל ,תורדגה תמקהל יארחא היהי ןלבקה .4

 יבלש יכרצ יפל םוקמל םוקממ ןתרבעהל ,עוציבה תפוקת לכ ךשמב

 .חקפמה תאז הרוי רשאכ וא/ו תודובעה םותב ןקוליסו ןקוריפל ,עוציבה

 קפס רסה ןעמלו ןלבקה ןובשח לע ויהי ל"נה תודובעה קפס רסה ןעמל

 .דרפנב ןהילע  םלושי אל

 םלדוגו םיטלשה תופיפצ .קוחב שרדנכ הרהזא יטלש ןלבקה ביצי תורדגה לע .5

 .חקפמה תויחנה י"פע וא/ו קוחב שרדנכ היהי

 דומצב ,תורדגה לע ביצהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה יכ תאזב רהצומ .6

 םוסרפ ימד תובגלו ,תירחסמ תמוסרפ יטלש ,ןהילא רבחל וא/ו ןהילא
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 .ךכמ תעבונה יהשלכ העיבת היהת ןלבקלש ילבמ הלא םיטלש ןיגב

 וא/ו םימסרפמהמ םהשלכ םימולשת תובגל תוכז היהת אל ןלבקל

 .תמוסרפ יכרוצל תלצונמ רדגהש הדבועה ןיגב ןימזמהמ

 .אוהש גוס לכמ תמוסרפ יכרוצל רדגב שמתשהל תוכז היהת אל ןלבקל .7

 ,תרנצל תוריפח ןלבקה עצבמ םהבש תומוקמה לכב םג ןקתוי הרהזא טוליש .8

 ףסונב ביצהל שי תוחותפ תוריפח לש תומוקמב .םינוש םיגוסמ םיכוכ

 .תולילב תבהבהמ הרהזא תרואת םג ,ל"נל

 היהי ןיפיקעבו ןירשימב ונממ עבונהו הז ףיעסב רומאה לכ קפס רסה ןעמל .9

 רבעמ דרפנב וילע םלושי אל קפס רסה ןעמלו ןלבקה ןובשח לע

 ירדסה עוציב ןיגב םיאתמ יזוח ףיעסב םלושיש עובק ישדוח םולשתל

 הז ףיעסב רומאה  .הזוחה יכמסמב טרופמש יפכ םיינמזה העונתה

 ישילש דצ יבגל ןלבקה תוירחא אשונב רומאה ןמ עורגל אב וניא

 רתאל השיג יכרדל ןוישירה תלבק םואית .םירחאה םכסהה יכמסמב

 .ונובשח לעו ותוירחאב ןלבקה י"ע היהי

 הרקב תוחוש /םיביבב הדובע .ד

 ילבמ ,םימייק הרקב תוחוש וא םיביבל תורבחתה וא/ו ןוקית ,הדובע לש הרקמב  

 תוחושה וא םיביבה תא הליחת קודבל ןלבקה לע ,ןיד לכ תוארוהב עוגפל

 ןיב וללכי רשא הנגההו תוריהזה יעצמא לכב טוקנלו םיליערמ םיזג תואצמהל

 :ולא תא רתיה

 תקפסמ תומכ שיו םיקיזמ םיזג הב ןיאש אדוול שי ,הרקב תחושל הסינכ ינפל .1

 אתל סנכהל ןיא ןצמח רסוח וא םיקיזמ םיזג ולגתי םא .ןצמח לש

 קר .םיינכמ םיררוואמ תרזעב יוארכ ררווא אתהש רחאל אלא הרקבה

 רתות תקפסמ תומכב ןצמח תקפסה תחטבומו םיזגה לכ וקלוסש רחאל

 .זג תוכסמ יאשונל קר ,הרקבה אתל הסינכה

 יפל תוחפל תועש 24 ךשמל ,וקה רורויא םשל ,ורסוי הרקבה תוחוש יסכמ .2

 :םיאבה םיללכה

  דובעל םידמוע ובש החושה הסכמ - םייק הרקב אתב הדובעל 2.1

  .םיסכמ השולש כ"הס .םיכומסה םיאתה ינשב םיסכמהו

 .רוביחה תדוקנ ידיצ ינשמ םיסכמה - םייק ביב לא רובחל 2.2   

 ץוחמ ףסונ םדא ראשיי ןכ םא אלא הרקב תחושל סנכיהל םדא השרוי אל .3

 .ךרוצה הרקמב הרזע שיגהל ןמוימו ןכומה ,החושל

 תוילוס םע םיהובג ימוג יפגמ לעניו ימוג תופפכ שבלי הרקב תחושל סנכנה .4

 והצק רשא ,לבח רושק הילאש תוחיטב תרוגח רוגחיו ,תוקילחמ יתלב

 .החושל ץחמ יוארכ ןגועי ישפוחה

 .המיאתמ זג תכסמ אשיי רטמ 3.0 לעמ הקמועש הרקבה תחושל סנכנה .5

 אשונב וכרדוי הרקב תוחושל הסינכ תשרודה הדובעב םיקסעומה םידבועה .6

 תוחיטבה יעצמאב שומישב ונמואיו םישרדנה תוחיטבה יעצמא

 .ורכזוהש
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 הרואתו למשח ירוביח .ה

 חתמל תרבוחמה למשחה תרבח תשרל תורושקה הרואתהו למשחה תודובע לכ  

 ןלבקה לע ,תאז םע דחי .למשח תרבח יגיצנ רושיאבו חוקיפב ,םואתב הנעצובת

 עוציב ןמזב תשרה ידומעב חתמה רוביח תעינמל תוריהזהו םיעצמאה לכב טוקנל

 לע .ךכב תורושקה תוארוההו תונקתה לכ םויק לע דיפקהל וילעו ,ויתודובע

 .חתמה תקספהל םידעומ למשחה תרבח םע םאתל היהי ןלבקה

 ימוחת לכב תוחיטב לע הרימשל ןלבקה תבוחמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .ו

 .הז ףיעסב שרופמב ואטוב אל םא םג ,ותדובע

 לכל ידיחי יארחא היהי ןלבקה ,םכסהב רומאכ ןלבקה תוירחאמ עורגל ילבמ .ז

 תוריהז יעצמא תטיקנ יא בקע ,םדא ייחל וא שוכרל םרגיש קזנ וא העיגפ

 .שרדנכ

 :לגר יכלוהל תוחיטב תוקעמ .ח

 תוקעמ ,םייפוסהו םיינמזה העונתה ירדסה תוינכתב תרחא טרופ אלו הדימב

 ןפוד יבועבו 3" ןוולוגמ לזרב תורוניצמ רדג ידומעמ ובכרוי לגר יכלוהל תוחיטב

 תפיכ י"ע הסוכמ היהי דומעה לש ןוילעה הצקה .'מ 1.50 לש ךרואבו מ"מ 2.90

 לש רטוקב ןוולוגמ לזרבמ ויהי םייקפואה תורוניצה .תשטולמו תמחלומ הדלפ

 תורוניצ 2 ויהי הדש לכבו ,'מ 1.50 םכרוא .מ"מ 2.90 לש ןפוד יבועבו 1.25"

 היהי הקעמה לכ .םנוגיעל לזרב יוו י"ע םיחטבומ ויהי רשא הלאכ םייקפוא

 .הרובחתה דרשמ לש תוארוה יפל דחוימב םילבוקמה םיטרדנטסל םאתהב

 ינפב דומעי םביטשו היריעה ידי לע ועבקייש םינווגב תובכש יתשב עבציי הקעמה

 היהי ולדוגש דוסי ךותב ונגועי תוחיטב הקעמ ידומע .הקיחשו םילקא יאנת

30X30X30 מ"ס . 

 :םיירוביצ םיחטשו תמייק העונת תברקב הדובע .ט

 )הלבגה אללו( םיגוסה לכמ בכר ילכ תעונתש ךכל תינפומ ןלבקה בל תמושת .1

 .ליעפמ אוהש ינכמ דויצלו הדובעה רתאל הבר תוכימסב תלהנתמ

 לע רומשל תנמ לע םישורדה תוריהזה יעצמא לכב טוקנל ןלבקה לע היהי .2

 םורגל אלו ,רתאב םירקבמה תוברל לגרה יכלוהו בכרה ילכ לש םמולש

 תלהנתמה תירוטומה העונתל וא/ו לגרה יכלוה תעונתל יהשלכ הערפהל

 .הרטשמה י"ע םירשואמה העונתה ירדסהל  ףופכב ,ל"נה םישיבכב

 ,והשלכ ישילש דצ וא/ו לגרה יכלוהו בכרה ילכ תוחיטב לע רומשל ןלבקה לע .3

 וישנאו וילעופ םולש לע רומשל ןכו ,וילדחמ וא וישעמ בקע ועגפי אלש

 .אוה

 י"פע העונת ירזיבאו תוקעמ ןלבקה ביצי ,ל"נה תוחיטבה יאנת תחטבהל .4

 .עוציב ןמזב העונת ירדסהל ,לארשי תרטשמ י"ע תרשואמה תינכותה

 ןלבקה תא רטופ וניא הרטשמה י"ע םירשואמה ל"נה םירדסהה עוציב .5

 וא וישעמ בקע שוכרל וא/ו םדאל םרגיש קזנ לכל תידעלבה ותוירחאמ

  .םירדוגמה םיחטשבו טקיורפה יאוותב וילדחמ
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 לע ,םיירוביצ םיחטשו םישיבכ תברקב תועצובמה הריפחה תודובע ךלהמב .6

 תוקעמ תבצה תוברל םישרדנה תוריהזה יעצמא לכב טוקנל ןלבקה

 תכרעמ עוציב ללוכ הדלפ תורדג ,)Delta Block( ןוטבמ תוחיטב

 'מ 2 לש ףסונ הבוגב ןוחטיב תשר רדג אשיתש הדלפמ היצקורטסנוק

 םישיבכה ןיבל הריפחה תודובע ןיב ץצוחכ .ןוטבה יטנמלא ינפ לעמ

 תוירחאה .ליעפה שיבכה ןיבל )םינבא תורדרדה תעינמל( םיירוביצה

 תונגהה עוציבל תומיאתמה תויושרהמ םישרדנה םירושיאה תגשהל

 .ןלבקה לע הלח תושרדנה

 הכמסה לעב הדובע להנמ הנומי ירוביצה שיבכה תברקב הדובעה ךלהמב .7

 לע חקפיש ןלבקה םעטמ רתאל דומצ ,הלילס ירתאב העונת ירדסהל

 .ולא תודובע

 ,תוחיטב ירזיבא תבצה ,הדובע להנמ תוללוכה ליעל תוטרופמה תודובעה לכ .8

 ויהי 'דכו העונת תחטבא יתווצ תקסעה ,רוטיש תקסעה ,רורמת

 .ןלבקה ןומימבו תוירחאב
 

 .לטוב 00.24

 

  )AS  MADE( "עוציב רחאל תודע" תוינכת 00.25

 "עוציב רחאל תודע" תוינכת ,םיקסידו רוא תוקתעה יבג לע ןיכהל ןלבקה לע .א

)AS  MADE(. הדובעה םויס רחאל ןלבקה י"ע ונכוי םיקסידהו תוינכתה 

  .הדובעה תריסמ ינפל ןנכתמלו חקפמל םימותח וקפוסיו

 לכב עוציב רחאל םידודמה םיסלפמהו םוקימה תא וארי םיקסידהו תוינכתה .ב

 ושרדיש יפכ םיפסונ תומוקמב ןכו ןנכותמ הבוג רסמנ םהבש תודוקנה םתוא

 .ןימזמה םעטמ ןנכתמהו חקפמה

 יאוות ,ןלבקה ידי לע ועצובש תודובעה לכ לש קייודמ רואית הנלולכת תוינכותה .ג

 תרבחתמה תידדצ תרנצ לש קייודמ םוקימ ,ריצב  I.L,תורוניצו םילבומ

 ימורו תוחושה לש קייודמ םוקימ ,.I.L-ו רטוק ללוכ תורוניצלו םילבומל

 תויתשת יאוות ,םילפמו תוידיצ תוסינכ  I.L -ו רטוק ללוכ ,רוניצה תיעקרק

 ,םיכמות תוריק ישאר ,תיתחת יהבג ,םייפוסה תוכרדמהו שיבכה יסלפמ ,תוצוח

 ייאת ,תורוניצה ,תוכרעמהו םינבמה לכ לש יפוסה םמוקימו תונורדמה יעופיש

 תוחושה לכל שארו תיתחת לש הבוג ,פ"צשהו םישיבכה ךרואל וחנוהש תויתשת

 תוטנידרואוקהו םימורה תשרל הרישק ךות לוכהו 'וכו )הרואת ,זוקינ ,בויב(

 םעטמ ןנכתמהו חקפמה ןוצר תועיבשלו  חטשב םימייק םימצעלו תיצראה

 .ןימזמה

 טרפמה עבקי הפ תניוצמה וזמ הרומח השירד הניוצ דחוימה טרפמב םאב .ד

  .דחוימה
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 עקר לע הנשגותו ךמסומ דדומ י"ע הנרשואתו הנכות תודעה תוינכת .ה

 יבג לע DXF וא DWG יצבקב ןימזמל ורסמי תוינכתה .תויצרא תוטנידרואוק

 ריינ לש םיקתוע 3-ב הספדהבו ןימזמה י"ע עבקיש יפכ GIS טמרופב םיקסיד

 תוינכתה תא ןיכה רשא רשואמ ןלבקה םעטמ דדומהו ןלבקה תמיתחב ,ןבל

 .תויומכה יבתכו

 רוטילקת ג"ע בשחוממ ירמונ אפלא ץבוקב םג ורסמיי AS MADE תוינכת .ו

 .S.I.G לש תושירד לע תונוע תובכשב

 רושיאל יחרכה יאנת םה ןימזמה גיצנ ידיל ןתריסמו AS MADE תוינכתה תנכה .ז

 .ןלבקה לש יפוסה ןובשחהו םייקלח תונובשח

 ןנכתמהו חקפמה י"ע הדובעה תלבקל יאנת הניה AS  MADE -ה תוינכת תשגה .ח

  .ןימזמה םעטמ

 ,םיקסידה ,תוינכתה תנכה ,הדידמה - הז ףיעסב הדובעה לכ קפס רסה ןעמל .ט

 .דרפנ םולשתב ןרובע הכוזי אל ןלבקהו ןלבקה ןובשח לע ויהי ,'וכו רוא תוקתעה

 ונכוי תוינכותה תודע תוינכת תנכהל הדוהי רוא תייריעל טרדנטס םייקו הדימב .י

 .ינוריעה טרדנטסב
 רומא רבדה .ןייוסיכ ינפלו תודובעה עוצבל ליבקמב עצבתת תודעה תוינכת תנכה .אי

 םימ ,תרושקת ,הרואת ,זוקינ ,בויב :ןוגכ תיעקרק-תתה תיתשתה יגוס לכ יבגל

 סלפמה תא ןייציו תוחפל רטמ 10 לכ תיתשתה סלפמ תא דודמי דדומה .'וכו

 תדידמ" דדומה תמיתחב הרעה עיפות הדידמ ןוילג לכ תיתחתב .תינכותב

 ."ןייוסיכ ינפל התשענ תויתשתה

 .ליעל רומאכ הדידמ תופמ לע וססבתי םייקלחה תונובשחל תויומכה יבושיח לכ  .בי 

 ידי לע םולשתה רושיא יאל ומרגי ךמסומ דדומ ידי לע םימותח םישרת תנכה יא

 .חקפמה

  .ןונכתה לש שלחומ עקר לע הנאובת תודעה תוינכת .גי 

 

 .לטוב 00.26

 

 :תוערפה תעינמו םימרוג םע םואת 00.27

 םימרוג חטשב ולעפיו ןכתיי ותדובע ךלהמב יכ ןלבקה בל תמושתל הזב אבומ .א

 :תוברל םיפסונ

 .םיליגרה הרגשה ייחב םיכישממה םיחרזאו םימייק םיפוג .1

 .הליגרהו העובקה בכרה תעונת .2

 םוחתב תיתשת וא/ו היינב תודובע םיעצבמה( םירחא םינלבק תודובע .3

 .)םחתמה

 םואית ךרוצל חטשה יאנת תא תולכתסהו ןויע ךות בטיה קדב יכ ריהצמ ןלבקה .ב

 .הז הזוח/העצה תרגסמב םישרדנה עוציבה יבלשו ויתודובע ידעומ
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 ליעל תרכזנה תוליעפה תחטבהל םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לע .ג

 םיכרד תלילס ,קוחה יפ לע םישורדה םירושיאה לכ תגשה ללוכ ,תוערפה םומינימב

 .'וכו ונובשח לעו ותוירחאב תופקועו תוינמז

 לש םינמזה חול יפל הדובעה דעומ םואת ךות הדובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה .ד

 םע בשחתהבו רתאב םידבועה םירחאה םינלבקה םע םואתבו ולוכ טקיורפה

 .םהיכרצ

 העונתהו םייחה יכרצב תיברמ תובשחתה ךות ותדובע תא עצבל בייחתמ ןלבקה .ה

 תושעלו תודובעה עוציב תפוקת לכ ךשמב  ותביבסבו רתאב םילהנתמה הרידסה

 .אוהש גוס לכמ תוערפהו תולקת עונמל ותלוכי בטימכ

 וא/ו םירמוח חטשה ינפ לע חינהל וא תודובע עצבל אלש ןלבקה בייחתמ ,ןכ ומכ .ו

 ,אוהש גוס לכמ בכר ילכ לש תישפוחה םתעונתל עירפהל ידכ הב שיש הרוצב דויצ

 היה ,לגר יכלוהל השיג יכרד תוברל ,םימייק םינקתמב עוגפל וא םיכרד םוסחל

 תרסה וא/ו הערפהה קוליס תולע תוברל ,ךכ בקע םרגתש תולע לכב אשי ךכ השעיו

 .העיגפה ןוקית וא/ו המיסחה

 ,םידבוע תבצה ,םיסנפ ,םילגד םיטלש תנקתה י"ע העונתה תוחיטבל גאדי ןלבקה .ז

 .העונת תייטה ךרוצל םיפקעמ הנביו ,ךרוצה יפל 'וכו תוקעמ ,תורדג תיינב

 העונתלו תענוממ העונתל תורשפא עוציבה לש בלש לכב חיטבהל ןלבקה תוירחאב .ח

 .חקפמה לש ורושיאבו ןלבקה תוירחאב ל"נה .רתאה לכב תילגר

 העונתה ירדסה יונישל קוחכ םירושיא תלבקל תוירחאה םג תלטומ ןלבקה לע .ט

 .'וכו הייריע ,הרטשמה ,הרובחתה דרשמ :ןוגכ ,םימרוגהמ

 ןרובע םלושי אלו ותעצהב הנללכת הז יאנת יולימב תוכורכה תופסונה תואצוהה לכ .י

 לכ תטיקנ בקע ומרגנש םיבוכיע ןיגב ןלבקה תועיבת לכ ורכוי אל ןכ ומכ .דרפנב

 .תוערפה תעינמל םיעצמאה

 

 תויופידע ירדס 00.28

 יגוס יבגל עוציבל תויופידעה ירדס תא עובקל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה .א 

 .'וכו ועצובי םהב םיעטקה ,תודובעה

 .איהש לכ תפסותל וא הדיחי ריחמ יונישל העיבתל הליע הווהי אל רומאה לכ .ב 

 לוקישל םאתהב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע  ןלבקה ידי לע ןכוי םינמזה חול .ג 

 ורשואש יפכ ןכשמו תודובעה רדסב יוניש השעייו ןכתיי ןימזמה לש ידעלבה ותעד

 תועיבת וא תויפסכ תועיבת וררגי אל הלא םייוניש  .יסיסבה םינמזה חולב

  .ותעצה ןתמ תעב ןובשחב תאז תחקל ןלבקה לעו עוציבה ךשמ תכראהל

 

 הדובעה יבלש רושיא 00.29

 הסוכמ תויהל עוציבה ךילהת ךות לולעה הדובעה יבלשמ בלש לכ .א

 דחא י"ע הסוכיש ינפל חקפמה לש ורושיא ןועט ןיעה ןמ יומסו

 אל ,והשלכ בלש יבגל ןתניישכל הזכ רושיא .וירחא םיאבה םיבלשה

 ןלבקה לש תידעלבהו האלמה ותוירחאמ המואמ עורגל ידכ וב היהי
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 םלושמה ,יפוסה הבצמב הדובעל וא/ו רשואש בלשל הזוחל םאתהב

 .הנממ קלח לכל וא/ו

 אוהש ינפל חקפמל בתכב תמדקומ העדוה תתל בייחתמ ןלבקה       .ב

 עובקלו הרקבל ול רשפאל ידכב איהש הדובע הזיא תוסכל דמוע

 הרקמב .הנודנה הדובעה לש ןוכנה עוציבה ןפוא תא הייוסיכ ינפל

 תא ריסהל תורוהל חקפמה יאשר - תאזכ העדוה לבקתת אלש

 .ןלבקה ןובשח לע הדובעהמ קלח לכ סורהל וא הדובעה לעמ יוסיכה

 חקפמל רשפאל ידכ קיפסמ הארתה ןמז ןובשחב תחקל ןלבקה לע

 דומצ חוקיפ עוציב םשל הרבחה םעטמ לעה חקפמ תא רתאל ןמזל

 .ליעל 'י 00.12 ףיעסב טרופמכ תודובעה לע

 

 התמלשה ינפל הדובעהמ םיקלחב שומיש 00.30
  הדובע עטק לכ וא תיתשת וא ךרד וא הנבמ יעטקב ילועפת שומיש רשפאל ןלבקה לע 

 )קזנ תמירג אלל שומישל םייואר םאצמ חקפמה םלוא ,ומלשוה םרטש וא( ומלשוהש

 לכ תא השעיו חקפמהו ןימזמה םע הלועפ ףתשי אוהו ,עוציבה תפוקת ידכ ךות

 הכזי אל ליעל רומאה קפס רסה ןעמל .ל"נב שומישה רשפאל ידכ ושרדייש םירודיסה

  .ודצמ איהש העיבת לכל הליע שמשי אלו והשלכ םולשתב ןלבקה תא

 

 

 

 רתאב תודידמו ןומיס 00.31

 הדידמ תווצ טקיורפה לכ ךשמב ונובשח לע קיסעהל בייח ןלבקה .א

  לעב תויהל ךירצו שרדנה דויצה לכ םע ךמסומ דדומ תושארב

 תנכה ךרוצל DWG טמרופ דקוטוא תנכותב םיצבק תלבקל תלוכי

  .ןונכתה יביכרמ לכ לש םינומיסה

 תוברל ,טקיורפה תודובע עוצבל םישורדה תודידמהו םינומיסה לכ .ב

 םיקמוע תעיבק ,'וכו תוריקה ,תונוש תורנצ ,תוכרדמו םישיבכ

 ןובשח לעו ןלבקה םעטמ ךמסומ דדומ ידי לע ושעיי ,'דכו םיסלפמו

 .דרפנב םהילע םלושי אל קפס רסה ןעמלו ,ןלבקה

 לע .הדובעה עוציבל עבק תודוקנ ןלבקל רוסמי ןימזמה םעטמ דדומ .ג

 ןטבל ,עבקה תודוקנ תוביציו תומלש ,תוניקת לע רומשל ןלבקה

 .עוצבה תפוקת לכ ךשמב ןהילע ןגהלו ,ןתוא

 םלוא ,חקפמה לש בתכב רושיא תונועט ןומיסהו הדידמה תודובע לכ .ד

 .ןתונוכנל ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשי אל הזכ רושיא

 .םימורה תרישקל M.B.-ו ןונכתה לכ םע תיטנגמ הידמ רסמית ןלבקל .ה

 לכ ךשמ ןומיסה לע רומשל ,םיוותמה תא חטשב ןמסל ןלבקה לע .ו

 י"ע רשואי ןומיסה .שרדייש תע לכב ןומיסה שודיח עצבלו הדובעה

  .הדובעה עוציב תלחתה ינפל חקפמה
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 ינפל םעוציבב ןלבקה לחי אל תונושה תודובעל הוותמה ןומיס רחאל .ז

 םוקימל בתכב )תודידמ תרקב ליעפיש( חקפמה רושיא תלבק

 .םינומיסה

 תאו םישרגמהו םישיבכה יריצ תא שדחל וא/ו ןמסל ןלבקה לע .ח

 עצובי תאז לכ .חקפמה תשירדל םאתהבו ךרוצה תדימב םהיתולובג

 תודוקנל תוחטבא תמקה ךותו לבקיש תומישרלו תוינכתל םאתהב

 .ל"נה

 לכ תא שדחיו ל"נה תודוקנב םינומיסה תומלשל יארחא ןלבקה .ט

 לע רומשיו ןדבוא וא קזנ לש הרקמב חטשב ןמיסש תודוקנה

 .חקפמה י"ע התלבקו הרומגה הדובעה תריסמל דע ,ןתומלש

 אוהו תטלחומ איה תודוקנה םוקימו ןומיס יבגל ןלבקה לש ותוירחא .י

 ןומיס ךותמ תעבונ רשא ,המאתה יא וא הייטס ,האיגש לכ ןקתי

 .ףסונ םולשת אלל םוגפ וא יוגש
 יפל אלש תודובע הנעצובת ל"נכ המאתה יא וא הייטס ,האיגשמ האצותכ םא 

 .חקפמה תשירד יפל ןלבקה ןתוא ןקתי ,תינכתה

 ידכ ,םיאוותה יריצל םיליבקמ םיווק ןמסלו דודמל ןלבקה לע .אי

 וא/ו שודיח ,רוזחיש רשפאלו תודובעה תונוכנ לע תורוקיב רשפאל

 ריצה דצב ןמוסי החטבאה וק .)החטבאה וק ןלהל( ןומיסב יוניש

 .חקפמה ידי לע עבקיש קחרמב ,ול ליבקמבו

 וק לע הליבקמ הדוקנ םיאתהל שי ריצה לע הנמוסש הדוקנ לכל .בי

 יאשר היהי ןלבקה .תודתיה רופסמ םיקחרמ תניחבמ ןה ,החטבאה

 ליעל רומאהמ הנוש ,םיריצ תרוקיבל הנוש הטיש חקפמל עיצהל

 תטיש ןפוא ,הרקמ לכב .)ב"ויכו יאוותל רבעמ לא ריצה תכשמה(

 .חקפמה רושיא ןועט היהי םיריצל תרוקיבה

 להנמה לש תוינכט תויחנה ץבוקל םאתהב ןמסל שי ןומיסה תודוקנ תא .גי

 .הדידמ ינומיס לש החטבאו הינב ,םידדומה תונקתל

 לעו ןלבקה י"ע AS-MADE תודידמ ועצובי הדובעה רמגבו ךלהמב .די

 תושירד פ"ע ושגוי ולא תודידמ .ותדובע תקידב ךרוצל ונובשח

 .חקפמה רושיאב תבייח היהת הדידמה .חקפמה

 תויחנה יפ לע הדידמה תא ןלבקה ןקתי ,הדידמב םייוקיל ואצמייש הדימב  

 .חקפמה

 .)דאקוטוא רוטילקת + הדידמ תפמ ןלבקה רוסמי ,הקידב ךרוצל :הרעה(  

 לכו וז הדובע עצביש "ךמסומ דדומ" רתאב קיסעהל ןלבקה לע .וט

 רשאי דדומה .םיאתמ דויצ תועצמאב ,תורחא הדידמ תודובע

 י"פע תשרדנה קוידה תמרל םאתהב ןומיסה קויד תא ותמיתחב

 .םולשת תפסות אלל תאז לכ םידדומה תונקת

 דרפנב ומלושי אל הז ףיעסב תורומאה תודובעה לכ קפס רסה ןעמל .זט

 .ןלבקה לש ותעצהב תולולכ ןהו
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 תויטרפה תוקלחה תולובגל הדידמ יווק ןיב הריתס לש הרקמ לכב .זי

 .תומושרה תויטרפה תוקלחה תולובג ובייחי תומושרה

 ביטבו דעומב םיוותמה תא ןמסל לגוסמ היהי אל ןלבקהו הדימב .חי

 .ןלבקה ןובשח לעו ןימזמה ידי לע הדובעה עצובת ןימזמה שורדיש

 בקע םרגייש ,הדובעה לש והשלכ בלש עוציבב בוכיע לכ ,ןכ ומכ

 אלו ןלבקה לש םינמזה חולמ הכוני הדידמה יאשונב רוגיפ וא יוקיל

 .תויורקייתה םולשת וא/ו הדובעה תפוקת תכראה ךרוצל רכוי

 

 חקפמה י"ע הדובעה תלבקו תרוקיב 00.32

 ,םילכה ,םילעופה לכ תא חקפמה תושרל ,ונובשח לע דימעהל בייח ןלבקה .א

 .תודובעה תניחב םשל םיצוחנה ןלבקה םעטמ יעוצקמה תווצהו םירישכמה

 ןלבקה לש הדובעה םוקמל וא הנבמל ,רתאל סנכיהל תושרה דימת היהת חקפמל .ב

 .הדובע תישענ םהב םירחאה הדובעה תומוקמל וא

 העצוב אל רשא - הדובע לש הסירהו יוניש ,ןוקית ןלבקהמ שורדל יאשר חקפמה .ג

 חקפמה תוארוה תא עצבל בייח היהי ןלבקהו ויתוארוהל וא/ו תוינכתל םאתהב

 .חקפמה ידי לע עבקתש הפוקתה ךות

 םימיאתמ יתלבכ ול םיארנה הדובע לכ וא רמוח לכ לוספל יאשר היהי חקפמה .ד

 .רמוח לכ לש הניחבו הקידב שורדל יאשר היהי ןכ ומכו הנבמ/רתאב הדובעל

 .חקפמה רושיא ילב הקידבל רסמנש רמוחב שמתשי אל ןלבקה

 הדובע וא הנממ קלח וא ,הללכב הדובעה תא קיספהל יאשר היהי חקפמה .ה

 ,תוינכתל ,הזוחל םאתהב תישענ הדובעה ןיא ותעד יפל םא םייוסמ עוצקמב

 .חקפמה תוארוה וא ינכטה טרפמה

 תוסכל דמוע אוהש ינפל חקפמל בתכב תמדקומ העדוה תתל בייחתמ ןלבקה .ו

 עוציבה ןפוא תא הייוסיכ ינפל עובקלו הרקבל ול רשפאל ידכב איהש הדובע הזיא

 חקפמה יאשר - תאזכ העדוה לבקתת אלש הרקמב .הנודנה הדובעה לש ןוכנה

 ןובשח לע הדובעהמ קלח לכ סורהל וא הדובעה לעמ יוסיכה תא ריסהל תורוהל

 .ןלבקה

 .ןלבקה תא תובייחמ ןימזמה וא/ו ןימזמה םעטמ חקפמה תוארוה קר .ז

 םלשומ עוציב רחאל עצובת הדובעה תריסמ .תומלשב ןימזמל רסמית הדובעה .ח

 תוינכת רושיאו תנכהו ושרדייו הדימב םינוקית תוברל ,הדובעה יטרפ לכ לש

  ."עוציב רחאל תודע"

 .חקפמה רושיאל ףופכב םיבלשב הדובעה תא רוסמל יאשר היהי ןלבקה .ט
 

 הדובעה תריסמ 00.33

 ,הזוחב בוקנה םינמזה חולב הדובעה תריסמו תמלשה אשונל דחוימ שגד ןתינ .א

  הדובעה תודוקפו

 תיקלח הריסמ .ב
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 לש תויקלח תוריסמ ועצובי אל ללככ יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .1

 .הדובעה

 ,תויקלח תוריסמ עוצבב ןיינועמ אהי וילוקיש יפ לע ןימזמהו היה .2

 ,הדוהי רוא תייריע ,הדובעה ןימזמ ןיבל ןלבקה ןיב ויהי ולא תוריסמ

 .ןלהל הז קרפב טרופמה להונל םאתהב רחא םרוג לכ וא/ו

 יגיצנו חקפמה תוחכונב ןימזמל הנרסמית םימ יוקל תיתשת תודובע .3

 .םימה דיגאת

 תרושקתו רלולס תורבחו יפוג לש תרושקתה יוקל תיתשת תודובע .4

 .דבלב ל"נה תורבחהו םיפוגה יגיצנו חקפמה תוחכונב ןימזמל הנרסמית

 תוחכונב ןימזמל הנרסמית י"תנ וא/ו ע"תנ רורמת תושר חטשב תודובע .5

 .דבלב ל"נה תורבחהו םיפוגה יגיצנו חקפמה

  תיפוס הריסמ .ג

 תוריסמ םהב ועצובש םירוזאהו םיעטקה ללוכ( הדובעה לכ תמלשה םע .1

 תוקלחמה יגיצנלו ןימזמל תיפוס הריסמ עצובת )ועצוביו לככ תויקלח

 טרופמה להונל םאתהב םיכמסומה הדוהי רוא תייריע לש תויטנוולרה

  .ןלהל

 ,הדובעה יבלש לכ לש םלשומ עוציב רחאל עצובת הדובעה תריסמ .2

 AS " עוציב רחאל תודע" תוינכת תנכהו ושרדיו הדימב םינוקית תוברל

MADE. 

 יגיצנו חקפמה תוחכונב ןימזמל הנרסמית םימ יוקל תיתשת תודובע .3

 .םימה דיגאת

 תרושקתו רלולס תורבחו יפוג לש תרושקתה יוקל תיתשת תודובע .4

 .דבלב ל"נה תורבחהו םיפוגה יגיצנו חקפמה תוחכונב ןימזמל הנרסמית

 ןימזמל הנרסמית י"תנ וא/ו ע"תנ רורמת תושר חטשב תודובע        .5
 תוחכונב

 .דבלב ל"נה תורבחהו םיפוגה יגיצנו חקפמה

 .הדובעה לש עוציבה רמגל אתכמסא הווהת הדובעה תריסמל חקפמה תמיתח .ד

 הדובעה תלבק תעב המלשה תדועת ןתמש ,תאזב רהבומ ,קפס לכ רסה ןעמל

 רוא תייריע :המיאתמה תושרה י"ע הדובעה תלבקב תינתומ ,ןימזמה י"ע

 דיגאת ,י"חח ,תרושקתו רלולס תורבחו יפוג ,תויטנוולרה היתוקלחמ לע הדוהי

 .'וכו ע"תנ ,י"תנ ,המקש ימ םימה

 רוא תייריעלו ןימזמל תויפוסהו תויקלחה תוריסמה יכילהת לכ קפס רסה ןעמל .ה

 .יהשלכ תפסות לכ ןניגב םלושי אלו תויומכה בתכב םילולכ הדוהי
 ןימזמל ןלבקה ךכ לע עידוי ,ןהב םיוסמ קלח וא ,חותיפה תודובע תמלשה םע

  .בתכב
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  תוקידב ךרעמ , AS MADE  תוינכת ןימזמל ןלבקה רוסמי הנושארה ותעדוה םע

 רחא רמוח וא ךמסמ לכ ןכו ןוילע חוקיפ תוחוד ,היזיוולט ימוליצ ,תוכיאה

 .ורסמנו ומייתסנש תודובעל יטנוולרה

 :תודובעה עוציב רמג םע טקיורפה רתא ןויקינ .ו
 ,הז ללכב .תודובעה עוציב תמלשה םע דימ רתאה ןויקינל גואדל בייחתמ ןלבקה

 ,םירמוחה ירייש ,םייעראה םינקתמה לכ תא רתאהמ קלסל גאדי ןלבקה

 ורושיא רחאל תודובעה תא רוסמיו אוהש גוס לכמ םייעראה םינבמהו תלוספה

 הרויש םוקמל ורבעוי היריעה ידרשמו תלהנמה ינבמ .ןימזמהו לעה חקפמ לש

 .ותעצהמ קלחכו ןלבקה ןובשח לע חקפמה

 תודובעה תלבק .ז
 לכ יפל ויתויובייחתהמ ןלבקה תא תררחשמ הניא יהשלכ הדובע תלבק .1

 .םכסהה יאנתמ יאנת

 םיוסמ קלח םלשוה וא תודובעה ומלשוה יכ ןימזמהו חקפמה ועבק .2

 רוסמל ןלבקה בייח ,םיוסמ דעומב ןמילשהל היה ןלבקה לעש תודובעהמ

 ,רומאכ ,תודובעהמ םיוסמ קלח ותוא וא תודובעה תא הייריעלו ןימזמל

 קלחה וא תודובעה תריסמ תא בכעל יאשר וניא ןלבקהו ,ןיינעה יפל לוכה

 ול שיש ןהשלכ תועיבת וא תונעט ,תושירד תמחמ ,תודובעהמ םיוסמה

  .הדובעה ןימזמ יפלכ

 

  תוגירח תועשבו הלילב תודובע 00.34

 ךרוצל םא םג ,הזוחב עובקה םינמזה חולל םאתהב הדובעה תא עצבל ןלבקה לע .א

 הלילב וא םויל םילעופה לש תחא תרמשמב רשאמ רתויב דובעל וילע היהי ךכ

 תועשב תודובע רשאל אב הז ףיעס ןיא .תוחיטבה תוארוהו רתיהה תרגסמב ךא

 .הלילה

 .והשלכ ףסונ םולשת הלא תועש רובע לבקי אל ןלבקה .ב

 תועשבו הלילב תודובע ןיגב ףסונ םולשת לכ עובתל יאשר היהי אל ןלבקה .ג

 וא הז הזוחל עוציבל םינמזה חול םויק תוארוה תא אלמל ידכ םא ,תוגירח

 .'דכו תוכמסומה תויושרה י"ע ךכל שרדייו הדימב

 םירושיאה תא לבקל ןלבקה לש ותוירחאב הלילב תודובעב ךרוצ היהיו הדימב .ד

 תוברל הלילב הדובעל םישורדה תוחיטבה יעצמא לכב טוקנלו םישורדה

 .הרואתה

 

 :הדובעה עוציב ךרוצל ןלבקה לש םיערא םינבמ 00.35

 ןמ רתיה אלל תודובעה עוציב םשל םהשלכ םינבמ םיקי אל ןלבקה .א

 היהי ודי לע םקויש הנבמ לכ .חקפמה רושיא אללו תימוקמה תושרה

 .הדובעה םויס םע הנופיו קרופיו דבלב ינמז
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 םע דחי רסמיי חטשהו .וקלוסיו ל"נה םינבמה וקרופי הדובעה רמג םע .ב

 יוניפו תמקה .ץפח וא לושכמ לכמ יקנו רשוימ אוהשכ הרומגה הדובעה

  .ונובשח לעו ותוירחאב ןלבקה י"ע ועצובי חטשהמ םינבמ

 .תויומכה בתכב תולולכ הלא תויולע  קפס רסה ןעמל .ג
  

  רפע יפדועו תלוספ יוניפ 00.36

 ,מ"ק 5-20 לש קחרמב רפע יוניפ רובע תפסות לש רואית תויומכה בתכב שי .א

 לעמ היהי יוניפה קחרמ  ןכאו הדימב וזה תפסותה תא םלשנ ונחנא יכ הזב רהבומ

 .מ"ק 5-ל

 תפסות לכ היהת אל ךא תפסותה ןלבקל םלושת ,מ"ק 5 לע הלעי קחרמהו הדימב

  .שרדייש קחרמ לכל יפוס היהי הזה ריחמהו הז ריחמל

 הביטנרטלא ול היהת אלש םושמ הנמטמל רמוח תונפל ךרטצי ןלבקהו הדימב

  .הרומת אלל וילע לוחת הנמטהה לש תויולעה זא רמוחה יוניפל

 אלא הדוהי רואמ קלוסי הזה רמוחהו פ"הנממ לבקל שי םיפדוע יוניפל רושיא

  .הדוהי רואב ךרוצ וב היהי ןכ םא

 אצויכו ןוטב ירבש ,םיטוטרמס ,םישרק ,ןוליינ לולכתש תלוספ אצמיתו הדימב .ב

 תפסותו הריפח יפיעס יפל תלוספה תומכ ןיגב םלושי ,הקלסל ךרוצ היהיו הזב

 .ךרוצה תדימב מ"ק 5 לעמ יוניפ ןיגב
 30 לש שארמ עובק ריחמל  םאתהב הנמלושת תלוספה לש הנמטה תורגא ,ףסונב

 .הז ריחממ רתוי ןלבקל הלעת לעופב הנמטהה תולע םא םג ק"מל ₪

 לע דדמיתו םרעית ,הפונת קוליסל תדעוימה תלוספהש ךכ היהי בישחתה ןפוא

 איה וניתכרעה .םולשתל תומכה לע יוניפה םרטב שארמ רושיא ןתנייו ןלבקה ידי

 .טקיורפה חטשב תלוספ היהת אלש

 לולכ הדידמ ךרוצל רמוחה םוריעו רמוחה יופינ ,רמוחב לופיט לש תולועפה לכ

  .ךכ ןיגב תפסות לכ םלושת אלו הדיחיה יריחמב

 יוניפל פ"הנמ ידי לע רשואתו דדמית ,םרעיתש תלוספ היהת םא ,קפס רסה ןעמל

 הריפח ףיעסל תפסות ,הריפח ףיעס תועצמאב תלוספה תמירע יוניפ ןיגב םלושי –

 תורגא ןיגב ק"מל ₪ 30 תפסותבו ךרוצה תדימב מ"ק 5 לעמ לש קחרמ רובע

 .תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ךכל רבעמ ,הנמטהה

 םיתורכ םיצע ,הייבשע ,הרוחש המדא תוברל ףושיחה ירצות לכ יכ בוש רהבומ

 ללכנ קוחב השרומה יפ לע םקוליסו םלופיטו תלוספכ ובשחיי אל הזב אצויכו

  .ףושיחה ףיעס לש ריחמב

 תומוקמ לא ,רתאה חטשל ץוחמ לא קלוסי חקפמה י"ע עבקיש תלוספ רמוח           

     הכיפש

 .ךכב םירושקה םינושה םימרוגהו תויושרה י"ע םירשואמ          

 יולימה ירוזאל וריבעהלו רזוח יולימל יוארה הריפחה רמוח תא רורבל ןלבקה לע .ג

 רסה ןעמלו חקפמה תייחנהל םאתהב הריפח יפדוע םוריע תודוקנל וא םישרדנה

  .םולשת תפסות אלל הדיחיה ריחמב לולכ לכה קפס
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 ןימזמה לש ידעלבה ושוכר םניה ורפחנש םירמוחה לכ יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .ד

 רמוחה יפדוע תא ליבוהל ןלבקל תורוהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמהו

 תפסות אלל ,רתאהמ מ"ק 5 דע קחרמבו תומכ לכב ,אוהש רתא לכל רופחה

 .ריחמ
 רופח רמוח לכ איצוהל ןלבקה השרוי אל חקפמהמ בתכב שרופמ רושיא אלל

 .רתאהמ
 רזוח יולימל דעוימה הריפחה רמוח לש ינמז םוריע ללוכ הריפחה ריחמ

 .טקיורפה לש םינושה םיבלשב ורוזיפ תא ןכו ,רתאה םוחתב םינושה םירוזאב

 תליחת ינפל תימוקמה הדעווה וא/ו הייריעה ןמ םדקומ רושיא לבקל ןלבקה לע

  .ןוישירה יאנת יפ לע לועפלו הדובעה
 י"ע םירשואמה הכיפשה ירתא םוקימ תא הדובעה עוציב ינפל תמאי ןלבקה

  .םהילא השיגה יכרדו תימוקמה תושרהו ןימזמה

 ,ןלבקה לש תידעלבהו האלמה ותוירחאב וניה הז רמוח קוליסו םירתיהה תגשה

 ללוכ ףיעס לכ לש ריחמה קפס רסה ןעמל .וז הדובע רובע דרפנב םלושי אלו

 הדימב תלוספה קוליס תא ,אל םא ןיבו ףיעסב ןיוצי םא ןיב תויומכה בתכב

 ונובשח לע לוכה הכיפש ילטיהו תורגא םולשת ללוכ ,ועבקנש תומוקמל הנשיו

 .םניגב ףסונ םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו ןלבקה לש
 ,אוהש גוס לכמ תלוספ לש רתאהמ יוניפ רובע ןלבקל םלושי אל :השגדהל

 אוה קפס רסה ןעמלו  ןלבקה לש תונושה תודובעהמ האצותכ תלוספ תמגודכ

 .תויומכה בתכב לולכ

 תושרומ תויאשמ תמישר •

 יוניפב תוקסעומה תושרומ תויאשמ תמישר חקפמל רוסמי ןלבקה .2.1

 יארחא היהיו המישרה לע םותחי ןלבקה .רתאהמ תלוספו המדא

 .המישרב תועיפומה תויאשמה לע תולחה תוארוהה לכ יולימל

 עורגל וא ףיסוהל( םעפל םעפמ המישרה תא ןכדעל יאשר היהי ןלבקה .2.2

 .ודי לע המותחה תנכדועמ המישרב תאזו )המישרהמ תויאשמ

 .חקפמה לש ורושיאל הפופכ המישרה .2.3

 שארמ הרשואש המישרב תועיפומ אלש תויאשמ תקסעה השרות אל .2.4

  .חקפמה י"ע

 תוסנקו הפיכא •

 לש הרקבו םושיר רתאב תודובעה עוציב ךלהמב להנל ןלבקה לע .3.1

 .רתאהמ רפע יפדועו תלוספ יוניפב תוקסעומה תויאשמה תעונת

 רפע וא תלוספ תכיפש ןוגכ ,תוארוההו םילהונהמ הגירח לש הרקמב .3.2

 לע ולטוי ,בתכב רושיא אלל רמוח תאצוה וא/ו רשואמ יתלב רתאב

 םילהנה תרפה לש הרקמ לכ ןיגב םכסהב טרופמכ תוסנק ןלבקה

 .תוארוההו
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 אשי ,סנקל ףסונב .ןלבקה לש ונובשח בויח ידי לע תידיימ הכוני סנקה .3.3

 ןכו ל"נה תוארוהה תרפה ןיגב ומרגיש םיקזנהו תואצוהה לכב ןלבקה

 .תלוספ תכיפש רבדב ןיד לכ תוארוה
 

 דויצ תלטב 00.37

 חטשב םישרדנה הדובעה יפואו בצק ,תומכ יפל שרדנה דויצה תא חטשל איבי ןלבקה 

 םילכ תקזחא רובע איהש תפסות לכ ןלבקל םלושת אל קפס רסה ןעמל .ןמזו ןמז לכב

 .ןהשלכ תוביסמ דויצ תלטבו חטשב

 

 ףונה לע הרימש 00.38
 שארמ רושיא אלל תוינמז םיכרד ץורפי אל .הדובעה ימוחתב קרו ךא עוניו דובעי ןלבקה 

 תונפל ותנווכב םא םג( .הדובעה לובגל ץוחמ תלוספ וא רפע ךופשי אלו חקפמהמ בתכבו

 .)רמוחה תא

 

 טקיורפל טוליש 00.39

 בוקנה הדובעה תלחתה דעוממ םוי 45 ךותב ,ונובשח לעו ותוירחאב ביציו ןיכי ןלבקה .א

 יבועב םוינימולא יטלש 6 ,הדובעה עוציב תפוקת לכ ךשמל ,הדובעה תלחתה וצב

 תוכימתו סוסיב ללוכ 4" רטוקב תורוניצ לע םיבצומ ,'מ x 4.0 2.5 לדוגב מ"מ 2

 לעו ןלבקה םעטמ םושרו יושיר רוטקורטסנוק ידי לע ורשואיו וננכותיש תושרדנ

 .ונובשח

 , ,ודי לע רשואתו ןימזמה תושירדל םאתהב ןכותש אמגודל םאתהב היהי טלשה .ב

 לדוגה .'בויכו רויצ םי/למס לכל רשאב תוברל ,טלשה יבג לע הגוצתהו בותיכה

 י"ע ועבקי םתבצה םוקימו בותיכה ,םיעבצה ,םתרוצ ,םיטלשה לש יפוסה

 ןעמל .ןלבקה ח"ע היהת )ןלבקה שרדייש הדימב( םיטלשה תקתעה .חקפמה

 יריחמב םילולככ םתוא םיאורו םיטלשה רובע דרפנב םלושי אל קפס רסה

 .הדובעה ףוסב רתאהמ םקוליסו םקוריפ ללוכ ,תויומכה בתכב הדיחיה

 :ועיפוי טלשה יבג-לע  .ג

 .ולש "וגול"הו ןימזמה םש .1

 .הלש "וגול"הו הייריעה םש .2

 .טקיורפה לש תינועבצ הימדה .3

 .תועצובמה תודובעהו טקיורפה תוהמ .4

 .ןלבקה יטרפ .5

 .הדובעה להנמ יטרפ .6

 .חוקיפהו לוהינה תרבח יטרפ .7

 .םיננכתמה יטרפ .8
 

 :םדוקה בצמל חטשה תרזחה 00.40
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 ,רדוסמו יקנ בצמב וריזחהלו חטשה תא בטיה תוקנל ןלבקה לע ,הדובעה רמגב .א 

 תא שטשטלו ,ותדובעל םהב שמתשהש םירמוחה רתיו םיריישה קוליס תוברל

  .חטשה ינפ לע ותדובע תובקע

 םדילש םינוש הנבמ יקלחב תודובע ךלהמב ועבנש םימגפה לכ ןקתל ןלבקה לע .ב 

 .ותדובע עוציב תליחת ינפלש בצמל םריזחהלו ,ותדובע תא עציב

 

 םישיבכ תייצחו םיינמז העונת ירדסה עוציב 00.41

 עוציב ךרוצל םיינמז העונת ירדסה לש יפוס רושיאו םואית ךורעי ןלבקה •

 לע ,ןימזמה םעטמ טקיורפה לש העונתה ץעוי ידי לע וננכות רשא תודובעה

 לכ לומ תוינכתה תא ,ונומימבו ותוירחאב ,רשאלו םאתל הבוחה היהת ןלבקה

  .לארשי תרטשמב תויצלומיסו תויוצעייתה םויק תוברל םישורדה םימרוגה

 עוציבה יפ לע היהי העונתה ירדסה לש עוציבהו לוהינה ,לופיטה ןיגב םולשתה

 .לארשי יביתנ ןוריחמל םאתהב ,הדידמ יפל ,לעופב

 ידי לע ונכוה רשא םיינמזה העונתה ירדסה ןונכתב םייונישב ךרוצ היהיו הדימב

 ,העונת סדנהמ תועצמאב ,ונובשח-לע ,ןיכי ןלבקה ,ןימזמה םעטמ העונתה ץעוי

  .תודובעה רתאל סחיב תנכדועמ םיינמז העונת ירדסה תינכת

  .רחא שרדנ ךמסומ םרוג לכ ידי-לע ןכו לארשי תרטשמ ידי-לע רשואת וז תינכת

 .)םיינמז העונת ירדסה תינכת - ןלהל(

 ,)תרשואמה( םיינמזה העונתה ירדסה תינכתל םאתהב לועפל בייחתמ ןלבקה

  .תעל תעמ עבקייש יפכו לארשי תרטשמ תוארוהל םאתהב

 רתאב תפטושה העונתה ךשמה תא תודובעה תפוקת ךלהמב רשפאי ןלבקה

 .תודובעה רתאלו

 בכרה ילכ תעונתל תולקת וא תוערפה תעינמל םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לע

 תויפולח השיג יכרד תרדסה וא םיבלשב תודובעה עוציב ידי-לע תוברל תפטושה

   .העונתה תנווכהל םירטוש תבצה וא/ו

 לכ תגשהל יארחא היהי ןלבקה ,תפטושה העונתל הערפה שרדית וב הרקמב

 .ךכ םשל תויושרהמ םישורדה םירושיאה

 תבצהל יארחא היהי אוה ,םויה ךשמב תודובעה תא םייסי אל ןלבקה וב הרקמב

 .הלילה לכ ךשמל תודובעה רתאב הרימש

 ודבל ןלבקה ,ליעל טרופש יפכ יזוחה ףיעסהמ םולשתה טעמל ,קפס רסה ןעמל

 לשב תוברל ,םכסהל 10 ףיעס תוארוה עוציבב תוכורכה תויולעה אולמב אשיי

 ולא תויולע יכ ריהצמ ןלבקה .םיינמזה העונתה ירדסה תינכת לש םושייו הנכה

 לש הרקמב תוברל ,הרומתה יריחמב רבכ תולולכ ןהו ןובשחב ודי-לע וחקלנ

 וא הנעט לכ היהת אל ןלבקלו ,םכסהה ףקיהב )הנטקה/הלדגה( והשלכ יוניש

  .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל השירד

 שיבכה ימוחתל ץוחמ דמוע ינכימה דויצה רשאכ הנעצובת ןלבקה תודובע לכ •

 יולימ רחאלו ,וילוש וא שיבכה לע ודימעהל לארשי תרטשמ הריתה ןכ םא אלא

 .ןודנב תויושרה תוארוהו תושירדה לכ
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 ילכו דויצ תעונת ,םיכרדב תודובעו תוכרעמל הריפח :ןוגכ תודובעה עוציב תעב •

 ,םיינמזה העונתה ירדסה תא ,הרטשמה םעו חקפמה םע םאתל שי ,הדובע

 ,העונת תנווכה יעצמא ,לגר יכלוהל הכילה ילולסמ תרדסה ,ןוחטב רודיג תוברל

 םאתהבו ,ב"ויכו הכרדהו הנווכה טוליש ,םיבהבהמ םיסנפ ,הרהזא ירורמת

 .םכסהה יכמסמבש םיינורקעה עוציבה יבלש תוינכתל

 ירדסה ןכו עוציבה לש םינושה םיבלשל םיינמז העונת ירדסה עצבי ןלבקה •

 יחטשל האיציו הסינכ ,םיינמז םירורמת ,תוחיטב תוקעמ ןוגכ ,תוחיטב

 .לארשי תרטשמו היריעה ,חקפמה תויחנהל םאתהב ,תונגראתהה

 תויחנה לכ לע ןכו ,םיינמזה העונתה ירדסה םויק לע דיפקהל בייחתמ ןלבקה •

 ,תושירדה לכ לש קיודמ עוציב לעו ,תוכמסומה תויושרהמ לבקיש תוחיטבה

 י"פע חקפמה ידי לע וא ,תויושרה י"ע ןירשימב ןלבקל ורסמנ םא ןיב תאזו

 .חקפמל תויושרה ןיב םדקומ םואית

 תורדג ,טולישה ירזיבא לכ תקפסא ראשה ןיב םיללוכ םיינמזה העונתה ירדסה •

 ,הלילבו םויב תוינקת ץח תלגע ,דראג ינימ ,'מ 2.0 הבוגב ע"וש וא םילשורי גוסמ

 םישרדנה םינושה תוחיטבה ירזיבאו  העיבצהו רורמתה ,בהבהמ דיינ חול

 בלש לכב תויושרה תשירד יפ לע וא/ו םיינמזה העונתה ירדסה תינכת עוציבל

 ךרוא לכל םתקזחאו חטשב םתבצה הלילבו םויב – תודובעה עוציב לש בלשו

  .ונובשח לעו ותוירחא לעו ןלבקה ידי לע ושעיי עוציבה תפוקת

 יפ לע ויהי שומישל ושרוי רשא העונתה ירזיבאו דויצה יגוס :הבושח הרעה •

 ינקתה תניחבל תידרשמניבה הדעוה ידי לע תרשואמה תינכדעה תרבוחה

 .תנכדועמה ותאצוהב ,ךרדב הבצהל תוחיטבו העונת

 דויצה לש ותומלשו ותוניקת תחטבהל רשאב ןלבקה לע הלח תדחוימ תוירחא •

 םירזיבאו דויצ יקלח רובע .חטשב ותדובע ןמזב העונתה תנווכהל םירזיבאהו

 לעופ וניאש קזבמ תמגודכ(,חקפמה תויחנהבו טרפמב שרדנכ ונקתוי אלש

 רובע ח"ש 100 לש ךס ישארה ןלבקה ןובשחמ תחפוי )'דכו םוגפ הקעמ ,שרדנכ

 .םויל םוגפ רזיבא לכ

 תוברל םיבלש רפסמב םישיבכ ךרואל דובעלו םישיבכ תוצחל היהי ןלבקה לע •

 עונמל הרטמב ,חקפמהו הרטשמה תוארוהל םאתהב הליל תודובעו תורמשמב

 .בכרה ילכ תעונתלו םיבשותל תוערפהה תא  םומינימל םצמצלו

 םיישק ,םיבוכיע רובע ףסונ םולשת םושל ןלבקה יאכז היהי אל קפס רסה ןעמל •

 ןיקתהלו קפסל היהי ןלבקה לע .ל"נה תויצחב םיכורכה םידחוימ םירודיסו

 ,הרטשמה י"ע העונתה תנווכהל שרדייש טולישה לכ תא הדובעה עוציב ךשמל

 .הייריעה לש העונתה 'חמו חקפמה

  .םיבלשב ,בחורל היצחב ,תרנצה תודובע ושעי רבדה רשפאתי םהב תומוקמב •

 קרו ךא ,תיתשתה תודובע ועצובי ,םיבלשב הדובע רשפאתת אל וב םוקמב

 אלש הזכ ןפואב השעת ,תיתשת תרנצ תחנה לש הלועפ לכ הרקמ לכב .תולילב

 הרטשמה רושיא תלבקל תוירחאה תלטומ ,ןלבקה לע .תפטושה העונתה ערפות

 .ונובשח לע שרדייש לככ ךכ לע םלשלו תיטנוולרה תימוקמה תושרהו
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 עוציבב םיבוכיעו תוערפה וא/ו הדובע תוקספה ,ל"נה תוארוהה רחא יולימ יא •

 ול ומרגיי רשא תופיקעהו תורישיה תואצוהה לכ ןכו ,הלאמ האצותכ תודובעה

 לכמ תועיבתל ןלבקל הליע תווהל ידכ םהב היהי אלו ןלבקה לע ולוחי – הלא ןיגב

 .תודובעה םויס דעומב היחדל וא גוס

 אלש תישענ ותעדלש הרקמ לכב ןלבקה לש ותדובע תא קיספהל יאשר חקפמה •

 םאית אל ןלבקה םא וא ,ליעל רומאכ םימיאתמה םייתוחיטבה םיאנתל םאתהב

 .תוכמסומה תויושרה םע עוציבה תא שארמ

 שרדנל םאתהב העונתה ירדסה תא ליעפמ אל ןלבקה חקפמה תעדל םא •

 אשונב הטלחה .רחא ןלבקל םתלעפה תא רוסמל ןימזמה יאשר ,ונוצר תועיבשלו

 םימולשתה הזכ הרקמב .ןלבקה לש רוערע תוכז לכ אלל ,חקפמה י"ע היהת הז

 ישארה ןלבקה תונובשחמ וכוניו שדחה םירזיבאה ןלבקל תורישי ומלושי

 .לוהינ ימד 15% תפסותב

 לכל תללוכה תוירחאה םלוא .הדובעה ןיגב רחאה ןלבקל תורישי םלשי ןימזמה 

 .דבלב ןלבקה לע לוחת עוציבל העונתה ירדסה אשונ

 םיכרדל העונתה תטסה בייחמ ןהשלכ תודובע עוציב םהב ןמז יקרפ םתואב •

 .ןוישירה י"פע רבדה השעיי   תופקוע

 תודובע עוציב לע עירתמה עובקה טולישה תא ביצהל שי הדובעה תלחתה ינפל •

 םיכרצל םאתהב ובצויש דיינהו יעראה רורמתהו דויצה לכ תא זכרל ןכו שיבכב

 .טולישה לכ תונפל הדובעה רמגבו ,בלשו בלש לכב

 עצבי ,היבלש לכב הדובעה םוחתבש ךרדה ירבועו בכרה ילכ תוחיטב תחטבהל •

 םאתהב הדובעה רתא לש ינמז רורמת תוטרופמה תוינכתל םאתהב ןלבקה

 תועוצר תא טלשיו ןמסי ןלבקה .םינושה עוציבה יבלשו הדובעה  תומדקתהל

 תוחיטב תוקעמ ,םיבהבהמ םיסנפ ,םיטרס ,םירורמת ,םיטלשב הדובעה

 .שרדנכ םיפסונ םיעצמאו

 בצמבו המצוע בר רוא ריזחמ רמוחמ היהי ינמזה ןומיסהו רורמתה ,טולישה •

 .רתאב חקפמה לש ידעלבה ולוקישל הקוזחתה בצמ ביט .בוט הקוזחת

 םילשהש ינפל הדובעה עוציבב ךישמהל וא הדובעב ליחתהל ןלבקל רשואי אל •

 תוחיטבה תחטבהל םישרדנה םירזיבאהו טולישה לכ תא רתאב ביצהלו ןיקתהל

 .חקפמה רושיא תלבקו

 .םימיאתמ םיסיסבו תובוצח יבג לע ובצוי םירורמתה לכ •

 םינושה םירזיבאהו םירורמתה ,תורדגה לכ תוניקת לע יארחא היהי ןלבקה •

 .הניגב תפסות לכ םלושת אל קפס רסה ןעמלו עוציבה תפוקת לכ ךשמב

 

  החטבא יתווצ תלעפהו רכשב םירטוש תקסעה 00.42

 העונתב החטבא יתווצ ליעפהל ןלבקה לע היהי העונתה ירדסה עוציב תרגסמב .א

 תויושרהו הרטשמה תוארוהו תויחנהל ףופכב לכהו רכשב םירטוש קיסעהלו

 .תוכמסומה
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 םירטוש תקסעהו תינקת ץח תלגע ללוכ החטבא תווצ תלעפה קפס רסה ןעמל .ב

 תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ךכ ןיגב  יכו תויומכה בתכ יריחמב םילולכ רכשב

 הנעט לכ היהת אל ןלבקלו החטבא יתווצ תלעפהו רכשב םירטוש תקסעה רובע

 .ךכ לשב השירד וא/ו

 

 .לטוב 00.43
 

 םתלוכתו םיפיעס רואת םכסהה לש הדידמ ינפואו םיריחמ ,תויומכ בתכ 00.44

 הדובעל טורפל ןתינה רואת לכ יכ ,הזוחה לע ותמיתחב רשאמ ןלבקה .1

 הדובעה וא טורפ תא ראתמ וניא - תויומכה בתכ יפיעסמ דחא לכב

 יכמסמב ,תוינכותב םושרה לכ תא ללוכ אלמה רואתה יכו התומלשב

 תויומכה בתכ .חקפמהו ןנכתמה ,ןימזמה תוארוה יולימבו הזוחה

 עורגל אב וניא ךא תוינכותבו םיטרפמב רומאה תא םיתיעל םילשמ

 .םהב רומאהמ

 ףיעס ןיא םא ףא םיטרפמהו תוינכתה יפ לע שרדנה לכ יכ םיכסמ ןלבקה .2

 אהי תוינכתב עיפומה טרפ ותוא ןיגב לומגתל תויומכה בתכב םיאתמ

 ןובשחב תחקל יכ ריהצמ ןלבקהו תפסונ הרומת לכ אלל עצבל וילע

 .ותעצה ןתמ תעב הלא תודובע

 .לטוב .3

 םיללוכו םימלש םיריחמ םה תויומכה בתכב םיריחמה קפס רסה ןעמל .4

 ,םינקתב ,םיטרפמב שרדנה לכ תא ,הזוחה יבויח יולימל שרדנה לכ תא

 תדחוימ תידרשמ ןיב הדעו תאצוהב הינב תודובעל יללכה טרפמב

 ,םירוביח ,םינוגיע ,הבכרהו הדובע ,םירמוח ,תוינכתבו )לוחכה ןדגואה(

 ,תוריקב תורונצ תרבעהו םינוטבב הביצח ,םיכותיר ירמוחו םיכותיר

 םניא רשאו הדובעה עוציבל םישורדה רזעה ירמוח ,דויצב שומיש

 ,)מ"עמל טרפ( ,םיסימה יגוס לכ ,הלבוהו הקפסה ,שרופמב םימושר

 לש חוטיב תוסילופל תואצוה ,תוילאיצוס תואצוה ,תוחיטב יעצמא

 ,םכסהב טרופמכ שרדייש רחא חוטיב לכו ישילש דצ לשו םידבועה

 חוור ,שארמ תוארנ יתלבהו תוארנה תואצוה ,תופיקעו תורישי תואצוה

  .תורוקתו

 :תויומכה בתכב םילולכ ,קפס רסה ןעמלו ןכ ומכ .5
 בקע תועיגפו תוערפה ,םימואתמ תועבונה תואצוהה ללכ 5.1

 .םירחאה םינלבקה לש םתדובע

 .הדוהי רוא תייריע וא/ו ןימזמה לש תוקלחמו םיפגא םע םואת 5.2

 םהיתושירדל תונעהו תוכמסומה תויושרה םע םואת 5.3

 .םהיתורעהו

 ןיב ,םיללוכ תויומכה בתכבש םיריחמה יכ ,רשאמו םיכסמ ןלבקה .6

 יבויח לכ יולימל תושורדה תוירקמהו תויללכה תואצוהה לכ תא ,רתיה
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 םתנווכו םנבומ יפל הזוחבש תודובעה תא עצבל תנמ לע הזוחה

 ואל םא ןיבו שרופמב ןייוצ רבדה םא ןיב ,םכסהה יכמסמ לש תיתימאה

 שורדו ץוחנ רבדה יכ הנקסמ ל"נה םיכמסמהמ איצוהל רשפאש דבלבו -

 .הדובעה עוציב יכרצל

 

 .לטוב 00.45
 

 םידחוימ םולשתו הדידמ ינפוא 00.46

 םייללכ םיאנת .א 

 םיטרופמה םיאנתה לכב םיריחמה תעצה םע בשחתה וליאכ ןלבקה תא םיאור  

 .םידחוימ םולשתו הדידמ ינפואבו תוינכתב ,דחוימה ינכטה טרפמב ,הזוחב

 םכסהב בותכ אל רשא סנק וא/ו השירד וא/ו האצוה וא/ו םולשת לכ יכ רהבומ

 .ןלבקה לע לוחת ןימזמה לע הלח איה יכ שרופמב ויחפסנמ חפסנב וא

 .)הזוחה יכמסמב רומאה לכל ףסונב(  דדמית אלש הדובע .ב 

 ןפואב תוטרופמ ןתויה ילבמ הזוחה רכשב תולולכ ,ןלהלש תודובעה תא םיאור  

 ,ןלבקה תורהצהמ עורגל ילבמ .דרפנב ןדעב םלושי אלו הנדדמית אל ןהו ,דחוימ

 אל רשא תורחא תולבגמ וא/ו ולא עוציב תולבגמ תא חקל יכ ריהצמ ןלבקה

 םילולכ ולא קפס רסה ןעמל יכו ןובשחב ויחפסנ לע םכסהה יכמסמב וטרופ

 .תויומכה בתכב הדיחי יריחמב

 .םירחא םינלבק םע עוציבה בולישו םואית .1

 אל ,תודובעה ךרוצל םיינמז העונת ירדסה לש עוציבו םואית ,ןונכת ןיגב .2

 .םולשת תפסות םלושת

 .תודובעה ךרוצל החטבא יתווצו םירטוש תקסעה .3

 .הליל תודובעבו תוגירח תועשב תודובע עוציב .4

 .ןתקזחאו תומייק תוכרעמ לע הנגה .5

 .םעוציבל השורדה הדובעהו םהילע תחפה ,םירמוחה לכ .6

 עוציבל רזעה ירמוח תוברל ,ןומיס שודיחו קוריפ ,ןומיס ,תודידמ .7

 .תודידמה

 .הדובעה ךלהמה יערא זוקינ ירדסה .8

 רמגב ןלוטיבו עוציבה תפוקת ךשמב ןתקזחה ,תויערא םיכרד תנכה .9

 .הדובעה

 .םיכרדו תוכרעמ ,תוריפח לש ינמז ךומיתו ןופיד .10

 .חקפמה דרשמו ןלבקה תונגראתה םוקמ תקתעה .11

 .הדובעה עוציבל תושרדנה תוינמז השיג יכרדו תופמר עוציב .12

 םיחטשב הדובעמ רתיה ןיב תועבונה רתאה תולבגמ בקע םיישק .13

 וא/ו דחוימ דויצב שומיש וא ,םיידי תדובע םיבייחמה םילבגומ

 .הז טרפמב וניוצש יפכ ןוסחאו עוניש תולבגממ
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 תוברל ,חוקיפהו לוהינה ידרשמ ינבמל תפטוש הקפסאו הקזחא ,ןויקנ .14

 תביאש ,םינגזמ ,בשחמ ,סקפ ,ןופלט יתורשל ,למשח תרבחל םימולשת

 הנבמה תקוזחתל השורדה תולעה לכ תוברלו .'וכו ןוניג תקזחא ,םיכפש

 .תודובעה עוציב רמג דע ןיקת חרואב ודויצו

 .חקפמה תושירדל םאתהב תונובשח תשגהו ,תויומכ יבושיח תנכה .15

 .םיננכתמהו חקפמה תושירדל םאתהב תואמגוד תיינב .16

 יכרצלו תונגראתהה יחטשל למשחו םימ תקפסא ןיגב אלמ םולשת .17

 .ןלוהינו תודובעה

 תודובעל למשח תוקספה יבגלו הרואת תיזכרמ רוביחל י"חח םע םואת .18

 .ח"ח ידומע ג"ע הרואת תשרב

 םות ינפלו ומלשוהש הנבמה יקלח וא הקזחא יכרצל השורדש הדובע לכ .19

 תפוקת ךות םהל םרגיש קזנ לכ ןוקיתו ןיקת בצממ ,עוציבה תפוקת

 .עוציבה

 תויעקרק תת תיתשת תוכרעמ לש יאוות לש טלוב טולישו ןומיס .20

 .עוציבה תפוקת לכ ךרואל ןומיסה תקזחאו

 .חקפמה הרויש םוקמל םתלבוהו םימייק הרואת ידומע קוריפ .21

 היוניפו הקוריפ ,עוציבה תפוקת ךרואל התקזחא ,תינמז הרואת תנקתה .22

 .עוציבה רמגב

 ,השרומ תלוספ רתאל ןלבקה לש ותדובעמ האצותכ תלוספ קוליס .23

 .םילטיהו תורגא םולשת תוברל

 .הדובעה רתאמ מ"ק 10 לש קחרמל דע הריפחה רמוח יפדוע יוניפ .24

 .ילטיגיד STILLS -ו ואדיו  ימוליצ תועצמאב רתאה דועית .25
 

 םיעטקב םיבלשב עוציב רובע ,םידחוימה םיאנתה לכ רובע הרומתה קפס רסה ןעמל

 םלושת אלו הזוחה רכשב הלולכ ,ליעל םיפיעסב וטרופש עוציב תולבגמ לכ רובע ,תועוצרבו

 ןיגב ןלבקה תואצוה לכ הזוחה רכשב םילולכ קפס רסה ןעמלו ןכ .ל"נה ןיגב תפסות לכ

 חוקיפה תואצוה ןכו ,לארשי תרטשמו הרובעתה לע חקפמה םעו תויושרה םע םימואית

 םימרוגהו םיפוגה לכ םע םימואתו םייעקרק-לעהו תתה םינקתמה ילעב יגיצנ לש רתאב

 תואצוהו תויושרה תוארוה יולימב תוכורכה תואצוהה לכו ,הז םכסהב טרופמכ םינושה

 המודכו הנווכהל םילעופ ,םיסנפ ,םירורמת ,םימוסחמ :ןוגכ עוציבה ךרוצל העונתה תנווכה

 תאצמנה השירד לכ ןכו המודכו תודידמ ,הדבעמ תואצוה ,חוטיב ,תונגראתה תודובע ןכו

 .תויומכה בתכב שרופמ יוטיב הל ןיא רשאו םיטרפמב

 

 ןלבקה לע ולוחיש ןונכת תואצוה 00.47

 לש םיכמסומ םיננכתמ י"ע טרופמ ןונכת עצבל ןלבקה שרדנ םימיוסמ םיאשונב .א

  .הדובעה עוציבל שרדיהל םייושעה םינוש םיטירפ וא תודובע

 :ןוגכ תודובעב ,ראשה ןיב ,רבודמ ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמ
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  תונגראתהה ןונכת .1

 .עוציבה יבלשל םאתהב םיינמז העונת ירדסה ןונכת .2

 .םיטרפמה תוארוהל תופיפכב טקיורפה לש עוצבה יבלש ןונכת .3

 .םיינמז הדובע יחטשמו תוינמז השיג יכרד ןונכת .4

 וא ,עקרקל וא ,הנבמ יטנמלא ,טולישל ןהשלכ תוינמז תוכימת ןונכת .5

 תורנצ די לע  וא/ו םישיבכ די לע  תורופחמ עוצב םשל ,בויבה תודובעל

 .תויעקרק תת תוכרעמו

 .םינוש רזע ינקתמו תוכימת  ,תוקיציה לכל תוספט ,םימוגיפ ןונכת .6

 .טקייורפה עוציב םשל שרדנכ ,םיפסונ םיטירפ .7

 ונכוהש תוינכותה יפל הלא לכ לש עוציבו ל"נה םיאשונב ןונכתה תודובע .ב

 תידעלבה ותוירחאב םה חקפמה י"ע עוציבל ורשואו ינלבקה ןונכתה תרגסמב

 .ןלבקה לש

 )ל"נה ןונכתה ימוחתב( םיחמומ םיסדנהמ ידי לע השעי ל"נה ינלבקה ןונכתה .ג

 הוולת םתדובע .לארשיב קוחכ םייושרו םימושר ויהי םיסדנהמה .ןלבקה םעטמ

 ל"נה םיסדנהמה ידי-לע םימותח םלוכ ,עוציבל תוינכותו םיטרפמ ,םיבושיחב

 ןכו ,)ןלבקה םעטמ עוציבה סדנהמ( "דלשה עוציבל יארחאה סדנהמה" ידי-לעו

 .ל"נה לכ לע דומצ חוקיפו עוציבה יוויל תא םג םתדובע לולכת

 םא ןיבו ןימזמה יננכתמ ידי לע ךרענ םא ןיב ,הינב רתיה שרדנ וב םוקמ לכב .ד

 לע יארחא וא דלשה עוציב לע יארחא לש יונימ ןלבקה יננכתמ ידי לע ךרענ

 .ןלבקה םעטמ םיסדנהמ הלא ויהי )הינבהו ןונכתה קוחב םתרדגהכ( תרוקיבה

 .וז תובייחתה יולימ םע רשקב הנעט לכ אהת אל ןלבקל

 עוציבה תעבו ןונכתה ןמזב בשחתהל ומעטמ םילעופה םיסדנהמהו ןלבקה לע .ה

 םיינמזה םירוביחה ,תוכימתה ,םינקתמה תסמעהל םייטנבלרה םיסמועה לכב

 םייקפוא תוחוכ ,םיפונמו בכר יסמוע ,ישומיש סמוע ,ימצע סמוע :ןוגכ ,'וכו

 הבכרה יבלש ,ליעל ורכזנש םיסמועהמו ,עקרק יצחלו עקרק יעופישמ םיעבונה

 יבגל דחוימה טרפמב םימיאתמה םיפיעסב רמאנל סחייתהל שי ןכ-ומכ .דועו

 .םינושה םיטירפה

 ל"נה ןונכתה יכמסמ תא ,ןימזמה לש ןנכתמל ותועצמאבו ,חקפמל שיגי ןלבקה .ו

 שגוי ל"נה ןונכתה .תוסחייתהל )םימילשמ םיטרפמו עוציב תוינכת םיבושיח(

  .םיקתוע ינשבו םיצבקב

 םהיתורעה תא וריעי ,ינלבקה ןונכתה תא וקדבי יטנוולרה ןנכתמהו חקפמה .ז

 תורעהל םאתהב ינלבקה ןונכתה תא ןקתי ןלבקה .םיכמסמה תא ןלבקל וריזחיו

 רושיאל ל"נה י"ע שרדייש יפכ רסחה טורפה לכ תא ףיסויו ,ןנכתמהו חקפמה

 .ןימזמה םעטמ ןנכתמהו חקפמה י"ע רשואי ינלבקה ןונכתהש דע תאזו ,רזוח

 .ל"נה רשואמה ןונכתה י"פע עוציבב ליחתהל ןלבקה לכוי זא קר

 םיבושיח וא/ו םיטרפ יכ הז הזוח יכמסמב רמאנ וב םוקמ לכב יכ ,תאזב שגדומ .ח

 יכ איה הנווכה ,ןימזמה לש ןנכתמה וא/ו חקפמה רושיאל םיפופכ תוינכות וא/ו

 תונוכנל רושיאכ שרפתהל ידכ םהב ןיאו ,דבלב ןורקיעה תמרב םה הלא םירושיא
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 ידכ וא ,םוקמב אובל ידכ םהב היהי אלו ,ןלבקה םעטמ החמומה לש ןונכתה

 ןהו ןונכתל ןה ,ומעטמ סדנהמהו ןלבקה לש תידעלבהו האלמה ותוירחאמ עורגל

 .עוציבה תפוקת לכ ךשמ םתקזחא ללוכ ,ליעל םיאשונה לש עוציבל

 לע תולח ,ליעל רומאכ ,ןונכת תודובעב תוכורכה תואצוהה לכ קפס רסה ןעמל .ט

 .דרפנב ךכ לע ול םלושי אלו ,ןלבקה

 ןנכתל ןלבקה לע היהי ,תינמז היילת וא  ,ינמז ןופיד שרדייש םוקמ לכב  :הרעה .י

 ידכ ,דבלב יללכ אוה ,תוינכתב עיפומש רואיתה   .ל"נה תא ,ונובשח לע ,עצבלו

 חקלנש ,ןופידה וא היילתה ןורקע לעו הילת וא/ו ןופיד עוציבב ךרוצה לע עיבצהל

 הנתומ העוציבו היילת וא ןופיד תטיש עיצי ןלבקה .טקיורפה ןונכת ןמזב ןובשחב

 הלעמ וניא חקפמה לש ורושיא יכ הזב רהבומ .שארמ חקפמה רושיא תלבקב

  .העוציבו הילתה וא/ו ןופידה תטישל ןלבקה לש תידעלבה ותוירחאמ דירומ וא/ו

 הנושה עוציב טרפ וא ךרע הווש רצומ עיצהל תושרה ןלבקל הנתינ וב הרקמ לכב .אי

 לכ תא חקפמל שיגהל ןלבקה לע היהי - םכסהב ללכנה ירוקמה ןונכתב ןותנה ןמ

 .ןימזמה לש ןנכתמה רושיאל ודי-לע ושרדייש יפכ םימיאתמה םיכמסמה

 תא קמנל ותבוחמ ןיאו ןלבקה תעצה תא תוחדל וא רשאל יאשר חקפמה  

 .ותטלחה

 לש וזכ העצה קודבל שקבתי רשא ,ןימזמה ןנכתמ לש תואצוהה לכב אשי ןלבקה  

 .הרשוא אל ותעצה םא םג ,ןלבקה

 תוחולב הדימע יאל הליע הווהת אל ,יונישל ןלבקה תשקבל רושיא יא וא רושיא  

 .תוידיתע תועיבת וא/ו םינמזה

 לכ וילע ולוחי ,תונוש תודובעו םיטנמלאל יפילח ןונכתל תועצה ןלבקה עיצי םא .אי 

 םעטמ חקפמהו םיננכתמה תווצ י"ע ןרושיאו תועצהה תקידב לש תואצוהה

  .ןימזמה

 

 תוכיא תחטבאו תוכיא תרקב 00.48

 יתוריש ןתמב החמתמה תינוציח תוכיא תרקב תרבח ידי לע עצובת תוכיאה תרקב 

 ללכב .הז ךמסמ לש ופוסב יוצמה תוכיאה תרקב חפסנל םאתהבו תוכיא תרקב

 אשיו תוכיאה תרקב תרבח תא קיסעי ןלבקה .וז תורשקתה אושנ תודובעהו תועוצקמה

 .ונובשח לע ךכמ תועבונה תואצוהה לכב

 הלועפ ףתשל ןלבקה לע .ונובשח לעו ומעטמ תוכיא תחטבה לע םיארחא הנמי ןימזמה 

 הרזעהו עויסה לכ תא םהל תתלו ןימזמה םעטמ תוכיאה תחטבה לע םיארחאה םע

   .םתדובע ךרוצל םישורדה

 תרקב לוהינל תיטנרטניא הנכת םע דובעל הבוחה הלח תוכיאה תרקב תרבחו ןלבקה לע 

  קוחכ מ"עמ תפסותב ₪ 1,500 ןלבקל וזזוקי רשאכ ןימזמה ידי לע קפוסת רשא תוכיאה

 הריסמה דעומל רבעמ םישדוח 12 תפסותב טקיורפה עוציב ךשמ לכל שדוח לכ ןיגב

 .םישורדה םימרוגה לכל תיפוסה

 

  רתאה דועית 00.49

  : םיגוס השולשמ םימוליצ תועצמאב הדובעה יבלש לכ תא דעתי ןלבקה .א
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 ךרואב טרס תכירע ורשפאי רשא תוכיאו תומכב םיינועבצ ואדיו ימוליצ .1

  .טקייורפה לכל תוקד 30-כ

 .םינושה הדובעה יבלש לש םיינועבצ םיילטיגיד STILLS ימוליצ .2

 ןושארה םוליצה .םישדוח 3-ל תחא םייקפוא םיינוסכלא ריוא ימוליצ .3

 .עוצבה תליחת םרטב עצובי

 .חקפמל דימ רבעוי דועיתה .ב

  .ןימזמה גיצנו טקייורפה להנמ םע ןלבקה י"ע םאותי לעופב םימוליצה עוציב .ג

 תא םיאורו ,םימוליצה עוציב רובע הרומת לכ ןלבקל םלושת אל קפס רסה ןעמל .ד

 . תויומכה בתכב הלולככ וז ותדובע

 

 .לטוב 00.50

 

 .לטוב 00.51

 

  רתאה תקזחאו ןויקנ 00.52

   

 םישיבכהו תוכרדמה תוברל ,הדובעה רתא לש ףטושה ןויקינה לע יארחא ןלבקה 

 ,םירמוח וא/ו רפע יפדוע לכ לולכי הז ןויקינ .הדובעה עוציב ןמז ךשמ לכב ,םיכומסה

 ןיבו ולש םא ןיב םירחא םירמוח יפדועו םירייש ,תלוספ לכ ,תרבטצמ ןינב תלוספ לכ

 הדובעה םוקמ לש ןויקינה .םירחא םינוש םימרוג לש םא ןיבו םירחא םינלבק לש םא

 תוברל ,הדובעה רתא יוקינ לע ןמזל ןמזמ תורוהל יאשר חקפמה .תוידוסיב עצובי

 .םיכומסה םישיבכהו תוכרדמה

 ,םיריישהו םיפדועה ,תלוספה תכיפש לש עוציב ןכו השרומ םוקמ תאיצמל תוירחאה

 .ונובשח לעו ןלבקה לע הלח

 

 הארתה רחאל יוקילה ןקית אלו ,טרופמכ ןלבקה ידי לע עצובי אל ןויקינהו הרקמב .א

 עצבל ןימזמה יאשר ,תרחא ךרדב וא טקיורפה להנמ תועצמאב הרבחה ול ןתנש

 ןלבקה תונובשחמ הנזזוקת ןודנב תואצוהו ,םירחא תועצמאב ליעל שרדנכ ןויקינה

  .הזוחל םאתהב ,תורוקת תפסותב

 טלפסאה יחטש לכל ןויקינ יעובש סיסב לעו ונובשח לע עצבל בייחתמ ןלבקה  .ב

 .תפסונ הרומת לכ אללו םישיבכ הקנמ טקבוב תועצמאב טקיורפה חטשב

 לולכ ל"נה עוציב יכ ותעצה ןתמ תעב ןובשחב חקל יכ ריהצמ ןלבקה קפס רסה ןעמל 

 תושירדו תונעט לכ הנלבקתת אלש ול עודי יכו תויומכה בתכב הדיחיה יריחמב

 העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ול היהת אלו ל"נה עוציב ןיגב תוגירח םולשת

 .ךכל רשקב

 

 .לטוב 00.53
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 .לטוב 00.54

 

 "ךרע הווש" חנומ 00.55
 

 ומשב בוקנה םיוסמ רצומל הפולחכ תויומכה בתכב וא/ו טרפמב רכזנ םא "ךרע הווש" חנומה

 בייח רצומהש ושוריפ ,ותוא קוושמה לעפמה םשב וא/ו ןרציה םשב וא/ו ירחסמה

 .בוקנה רצומל ביטהו דוקפתה תניחבמ ךרע הווש תויהל

 / ץעוי לש םדקומה ורושיא םינועט "ךרע הווש" רצומ לש וריחמו וגוס ,ותוכיא ,וביט

 .ןימזמה לש עוציבל יפוסה ורושיאו ןימזמה םעטמ יטנוולר ןנכתמ

 

  תוריפח םוקמב ןופיד תוריק תועצמאב זוקינה לבומ עוציב תטיש יונישל תורשפא ןתמ 00.56
 -תוחותפ 
 .תוחותפ תוריפח תועצמאב עצבתהל ןנכותמ ימורטה זוקינה לבומ עוציב 

 תועצמאב לבומה תא עצבלו עוציבה תטיש תא תונשל ןיינועמ היהי ןלבקהו הדימב 

   תוריק

 היהי הרקמ לכב םולשתה ךא ךכל תורשפאה ול ןתנית ,תוחותפ תוריפח םוקמב ןופיד 

  תוריפח תועצמאב ןונכתל םאתהב עצוב לבומהש וליאכ יטרואית בושיחל םאתהב 

 .תוחותפ 

 לכב םולשתה אלא הזב אצויכו ןופיד תוריק ןיגב ןלבקל םלושי אל ,קפס רסה ןעמל 

 הרקמ

 .תוחותפ תוריפח תועצמאב עוציבה ןונכתל םאתהב יטרואית בושיחל םאתהב היהי 
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 'ב חפסנ

 תוכיא תרקב
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  ןולא לאגי ריצ זוקינ לבומ תודובע טקיורפ  - ןלבקה לש עוציבה תוכיא תרקב

 

  אובמ  1

 

 .ףדמה הזוחל תפסותהו ףדמה הזוח ,הזוחה יכמסממ קלח הווהמ הז חפסנ 
 

 טקיורפב תוכיא תרקב תכרעמ תמקהל תויחנהבו תושירדב קסוע ,הז קרפ

 וז תכרעמ .)"תכרעמה" וא "תוכיא תרקב תכרעמ" :ןלהל( ןלבקה ידי לע תלעפומה

 לש עוציבה תוכיא תא חיטבהל  דעוימה ללוכה ךרעמב בושחו יזכרמ ךבדנ הווהמ

 .טקיורפה

 

 םתרודהמב )לוחכה רפסה( ידרשמניבה טרפמה יפ לע ועצובי תודובעה ללכש שגדוי

 םאתהב תוכיא תרקב דוקפתו עוציבל תולטמו זרכמה םוסרפ םויל תינכדעה

 .תוכיא תרקב אשונב 02 קרפל שגדב ליעל רומאכ לארשי יביתנ יטרפמל

   

 ךמסמה תא טקיורפה להנמ עבקי ל"נה םיטרפמה ןיב הריתס תמייקש הדימב

 הרימחמה היחנהה רחא אלמל וילע היהי יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .עבוקה

 .ותניחבמ

 תוכיא תרקבל תכרעמ תמקהל ןלבקה לש ותוביוחמו ותוירחא תא תללוכ תכרעמה 

 רושיאו הקידב ,הרקב ,בקעמב רתיה ןיב תקסועה )הנשמה ינלבקו םיקפס ללוכ(

 .טקיורפב תוכיאה ידעיו תושירד לכב הדימע ידכ ךות םכסהה יפיעס לכ לש םעוציב
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 תועובקה תושירדה לכב דומעי יפוסה  רצומהש  חיטבהל הדעונ תוכיאה  תכרעמ 

 היהי תוכיאה תרקב ךרעמ ןכל .םיטרפמו םינקת ,תוינכותה, םכסהה יכמסמ לכב

 לכ תא דעתיו הוולי, תודובעה עוציב ךלהמ לכב רתאב ףיצרו ידימת ןפואב חכונ

 םאתהב תאז לכו יפוסה רצומה תלבקל  דע הדובעה יבלשמ דחא לכב עוציבה יבלש

 .עוציבל שארמ עבקנש םינמזה חולל

 

 ךרעממ דרפנ יתלב קלח הווהת ,)Control Quality( תוכיאה תרקב תכרעמ

 םאתהב התדובע תא עצבתו ISO 9000 תונורקע יפ לע לעפת תכרעמה .ןלבקה

  .הז קרפב תוטרופמה תוינכטה  תושירדה ללכל

 תחטבה תכרעמ הדובעה ןימזמ ליעפי תוכיאה תרקב תכרעמ תדובעל ליבקמב

 הרקב ךרעמכ שמשת רשא טקיורפה תמרב )Assurance Quality( תוכיא

  .תוכיאה תרקב תכרעמ תויוליעפל

 יכמסמ לולכמב רדגומכ ןלבקהמ תוכיאה תושירד יכ רהבומ קפס רסה ןעמל

 וקסעויש םיקפסה וא הנשמה ינלבק לכל םגו ,ןלבקה יפלכ תופקת  הנייהת הזוחה

 .ןלבקה י"ע

 תושירד וללכי םינושה ויקפסו הנשמה ינלבק םע ןלבקה לש תורשקתהה יכמסמ

  .הזוחה יכמסמ לולכמב רדגומכ תוכיא

 טקיורפה תלוכת לכ רובע תוכיאה תרקבל תיארחא  ןלבקה םעטמ תוכיאה תרקב

 תעמ ןימזמה י"ע ןלבקל ונתניי /ורשואי רשא תופסותו םייוניש תוארוה תוברל

 .שרדייש לככ עוציב ךשמ תכראהו תעל

  

 לש רתויב הריכבה הלהנהל תורישי תילהנמ ףופכ היהי תוכיאה תרקב להנמ

 תוכיאה תכרעמ .תוכיאה אשונב ויתויוכמסב ןיטולחל ימונוטוא היהי ךא ןלבקה

 תרקב תווצ .ומע םואיתבו ןלבקה לש עוציבה ףגאל ליבקמב לעפת ןלבקה לש

 תרקב ךרעמ ןיב תטלחומ הדרפה ךרעיתו ןלבקל תינוציח הרבח לש היהי תוכיאה

 . ןלבקה לש עוציבה ךרעמו תוכיאה

 

 לוהינל תבשחוממה תכרעמה לועפת ללוכ תוכיאה תרקב ךרעמ לועפתו המקה

 עצבל שרדיי ןלבקהש ולאו הז ךמסמב תוטרופמה תולועפה ללכו טקיורפב תוכיאה

 ןלבקה שיגהש הדיחיה יריחמב תולולכ ,םכסהה יכמסמ ללכ תוארוהל םאתהב

 .ל"נה ןיגב דרפנ וא ףסונ םולשת לכ ןלבקל םלושי אלו הז זרכמב תודובעה תרגסמב

 

 תורדגה  2

 יללכ     2.1

 םהל אהת ,הז קרפב םירדגומ םניא רשא ,הז קרפב םיחנומו םייוטיב

 ידכ הז ךמסמב רומאב ןיא .םכסהה תרגסמב םהל תינקומה תועמשמה

  .זרכמה יכמסמב תרחא הארוה לכמ עורגל
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 תכרעמה וא ןלבקה לש תוכיא תרקב תכרעמ   2.2

 טקיורפה עוציב ךלהמב עובקו ףיצר ןפואב תלעופה ןלבקה םעטמ תכרעמ

 ,ןלבקה לש םהיתויוליעפ לכ תא רשאלו דעתל ,רטנל ,רקבל התרטמ רשאו

 תושירדב הדימע חיטבהל תדעוימהו ומעטמ הנשמה ינלבקו םיקפסה

 .םכסהה

 טקיורפה לש תוכיאה תחטבה תכרעמ  2.3

 תרקב ךרעמ לומ לא , ןימזמה םעטמ היתויוליעפ תא תעצבמה תכרעמ 

 תכרעמ לש התלועפ ןפוא לש הרקבו הניחב ןניה היתורטמ רשאו תוכיאה

 .תודובעה עוציב ךלהמב ,היתויוליעפ רוטינו תוכיאה תרקב

 )א"במ( תוכיא תרקב להנמ  2.4

 לש תוכיאה תרקב תכרעמ שארב דמועה ,)א"במ( תוכיאה תרקב להנמ 

 .ןלבקה םעטמ טקיורפה

 ת"אבמ  2.5

 רתוי וא דחאב החמתמה ןלבקה םעטמ עוצקמ לעב היהי חטשה רקב 

   . א"במל תופיפכב לעופו טקיורפב תועצובמה תודובעה ימוחתמ

 טקיורפב תוכיאה לוהינל תבשחוממ תכרעמ  2.6
 ןלהל ארקתש, טקיורפב תוכיאה תרקב תוליעפ לוהינל תיטנרטניא תכרעמ

 ."טקיורפב תוכיאה לוהינל תבשחוממ תכרעמ" וא "תבשחוממ תכרעמ"

 ,תכרעמה לועפת םג ףסונב ,ונובשח לעו ןלבקה י"ע קפוסת תכרעמה

 רתיה ןיב(ךשמהב טרופמל םאתהב תכרעמל תוכיאה ינותנ ללכ תסנכה

 וא/ו ןלבקה ידי לע ועצובי ,)הדידמה ינותנו תוקידבה תואצות לוכ תסנכה

  . ומעטמ ימ

 

 טקיורפב הדבעמה להנמ  2.7

 תכמסהל תימואלה תושרה ידי לע " תכמסומ הדבעמ " םעטמ ןדבעמ 

 דרשמב הניקתה לע הנוממה ידי לע " תרשואמ הדבעמ " וא תודבעמ

 טקיורפל םייטנבלרה םימוחתב תוקידב עוציבל היישעתהו רחסמה

 תונוכנל יארחא להנמה , ןלבקה לש םולשתבו תוירחאב הניה ותוליעפש

 ןלבקה םעטמ הדבעמה תוליעפו ךרעמ זוכירלו טקיורפב תוקידבה עוציב

 .טקיורפב

 ישאר דדומ  2.8

 .טקיורפה לש תוכיאה תרקב ידדומ תווצ שארב דמועה ךמסומ דדומ 

 תוכיאה תחטבה להנמ  2.9

  .הדובעה ןימזמ םעטמ טקיורפה לש תוכיאה תחטבה להנמ  

 

 תוכיאה תרקב תכרעמ ידיקפת 3

 ,םכסהה תושירד יולימ תחטבהל יעצמאה רומאכ הניה תוכיאה תרקב תכרעמ

 .םיטרפמהו תוינכותה
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 ידכ ךות רתיה ןיב טקיורפב עוציבה תוכיא תא חיטבהל רומא תוכיאה תרקב ךרעמ

 : םיאבה םיירקיעה םיאשונה לש לועפתו לוהינ ,המקה

 תחטבהו יוהיזל תוטיש ללוכ( תוקידבו הרקב לש הרורב תינכת תעיבק   3.1

 אדוול תנמ לע תאז לכ ,תונקסמ ןתמו תוקידב תואצות חותינ ,)"תוביקע"

 .םיטרפמה תושירדב דומעי רצותהו םיליעי הדובעה יכילהתש

 םיאדוומה םיקפסו הנשמ ינלבק ,דויצ ,םירמוח לש רושיא יכילהת תיינב   3.2

 .טקיורפב תודובעב םבוליש ינפל םיטרפמה תושירדב םידמוע םהירצותש

 הדובעה יכילהתב תומאתה יא ןוקיתו לופיט ,יוהיז יכילהת םושיי   3.3

 .רמגומה רצומה תויוכיאבו

 יא לע הרזחמ ענמיהל תנמ לע הדובעה יכילהת רופישל םיכרד תעיבק

 .תומאתה

 תולועפ תואצותו הדובעה יכילהת לכ לש רדוסמ םושיר תרימש  .3.4

 הרורב הגצה רשפאתש ךרדב ,תודידמהו תויתדבעמה תוקידבה ,הרקבה

 .וגשוהש תוכיאה תומר לש

 

 אלש תוקידב תוברל ומייתסנש תוקידבה תואצות לכ לש הנזהו הטילק  .3.5

 לעפותתו קפוסת רומאכש תבשחוממה תכרעמל טרפמה תושירדב ודמע

 .ןלבקה לש תוכיאה תרקב תווצ י"ע תידעלב

 תוכיאה תרקב ךרעמ ףקיהו הנבמ 4

  

 תימצע תוכיא תרקב ךרעמ לוהינ  4.1

 תוכיא תרקב תרבח תועצמאב עצובתו להונת טקיורפה לש תוכיאה תרקב 

 תרקב עוציבב תוחמתה תלעב היהת וז הרבח ,ןלבקה ךרעמל תינוציח

 םינש 3 לש חכומ רבטצמ ןויסינ תלעבו רושיגו הלילס תודובעב תוכיא

 .הז טקיורפב תועצובמה תודובעה גוסמ תוכיא תרקב עוציבב תוחפל

 לע תוכיא תרקב העציבש הרבח אהת ןלבקה ידי לע הנומתש הרבחה

  .המוד לדוג רדסב הדובע יגוסו עוציב יפקיהב םיטקיורפ השולש תוחפל

 תוכיאה תרקב ךרעמ ימוחת  4.2

 תוכיאה תרקב להנמ תא לולכי ןלבקה לש תוכיאה תרקב ךרעמ 

 ימוחתל םאתהב םיפסונ )ת"אבמ:ןלהל(םיימוחת חטש ירקב/רקבו

 . טקיורפב הדובעה
 ועצויש םימוחתב יוניש וא/ו הפסוה שורדל  יאשר תוכיא תחטבה להנמ 

  . ןלבקה י"ע

 תוכיאה תרקב תווצ  4.3

 .)א"במ :ןלהל( תוכיאה תרקב להנמ דומעי ,תוכיאה תרקב ךרעמ שארב 

  .שרדנ תוליעפ םוחת לכב א"במל תופיפכב ודבעי םית"אבמה

 ןלבקה י"ע קסעומ וניאש הזכ היהי ,ימורטה לעפמב ןוטב תודובע ת"אבמ 

 תרקב ךרעממ קלח היהיו רחא ןלבק לכ וא ימורטה לעפמב וא עצבמה

 תרקב תרבח לש ינגרוא שיאכ םא ןלבקה ךרעמל תינוציחה תוכיאה
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 םילעפמב תוכיא תרקב עוציבב החמתמש הנשמ ןלבקכ וא תוכיאה

 .םיימורט

 

 ךרעמ תא זכריו הווליש הדבעמ להנמ תוכיאה תרקב תווצב וללכי ףסונב  

 אשונ לכ לע יארחא היהיש ךמסומ דדומ ןכו טקיורפב הדבעמה תוליעפ

  .הזוחה יכמסמ תושירדל םתמאתה תניחבו רתאב תודידמה

 תרקב תווצ ישנא תא ורשאי תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה להנמ 

 תורישי לעפי  ריכבה תווצה  יכ תאזב שגדומ, םייונימ ינפל שארמ תוכיאה

  .עצבמה ןלבקה םעטמ

 ,טקיורפה תפוקת לכ ךרואל תוכיאה תרקב ךרעמ לש םדאה חוכ תסירפ 

 חולב בשחתהב תאזו תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה להנמ י"ע רשואת

  .ןלבקה י"ע ןנכותמה הדובעה ףקיהו עוציבה יבלש ,םינמזה

 ילעבל ןויסינו הלכשה תניחבמ ףסה תושירד תא תטרפמ 1 'סמ הלבט 

 . תוכיאה תרקב תווצב םידיקפתה

 רחא דמעומ תחיקלב ןלבקה תא בייחת ןלבקה ידי לע עצויש דמעומ תליספ 

 להנמ וא טקיורפה להנמ יכ שגדומ  .ריחמ תפסות לש השירד לכ אלל

 ךלהמב םג רומאכ םרוג לוספל םיאשר ןימזמה לש תוכיאה תחטבה

 רחא אלמל ןלבקה לעו קומינ לכ אלל תאזו ,ןלבקה לש תפטושה הדובעה

 ןלבקל הנקי רבדהש ילבמ תאזו ,ידימ ןפואב ףילחמ דימעהלו וז היחנה

 .םולשת תפסותל תוכז וא םינמזה חולב הכראל תוכז

 

 

 תוכיאה תרקב ךרעמ לש ריכבה תווצל ףס תושירד :1 'סמ הלבט 

 

 רפסמ

 לש ילמינימ

 תווצה ישנא

 םישורדה

 דיקפת )תורבטצמ( ןויסנו הלכשה םומינימ תושירד

 
 

1 

 

 3 לש ןויסינ לעב יאסדנה וא יחרזא סדנהמ

 הלילס ,רפע תודובע עוציבב תוחפל םינש

 םייתנש לש ןויסינ תוחפל םהמו תויתשתו

 יטקיורפב תוכיא תחטבה וא הרקב עוציבב

 הלילס
 

 א"במ

 תליחתמ

 תונגראתה

 עוציבל

 םיטנמלא

 לעפמב

 דעו ימורטה

 תוחפל םינש 3 לש ןויסינ לעב יחרזא סדנהמ

 ןויסינ םייתנש תוחפל םהמו ןוטב תודובעב

 .םיימורט םילעפמב תוכיא תרקב אשונב

 תודובע ת"אבמ

 לעפמב ןוטב

 ימורטה
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 רפסמ

 לש ילמינימ

 תווצה ישנא

 םישורדה

 דיקפת )תורבטצמ( ןויסנו הלכשה םומינימ תושירד

 ללכ םויס

 תודובעה

 תנכה ללוכ

 הרקב יקית

 
 םאתהב

 ךרוצל

 תוחפל םינש 3 לש ןויסינ לעב למשח סדנהמ

 תוכיא תרקבב

 תודובע ת"אבמ

 למשח

 ןויסינ לעב ןדבעמ/גולואיג/יאסדנה/סדנהמ  1

 הדבעמ להנמ . הדבעמ תווצ לוהינב תוחפל םינש 2 לש

 םינש שולש לש ןויסינ לעב ךמסומ דדומ  1

 ךמסומ דדומ .חותיפו תיתשת תודובע יטקיורפב תוחפל

 להנמ רושיא תא לבקל שי ,םיעצומה םידיקפתה ילעבמ דחא תפלחה לש הרקמ לכב

 להנמו טקיורפה להנמ תשירד י"פעו ךרוצה תדימב .תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה

 שרדנל סחיב ףסונ םדא חוכב תוכיאה תרקב תווצ תא ןלבקה רבגתי ,תוכיא תחטבה

  .םיפסונ הרקב ימוחתב וא/ו 1 'סמ הלבטב

 העובק תוחכונל םיסחייתמ 1 הלבטב םיניוצמה םדאה חוכ לש הרשמה יפקיה

  .תרחא ןייוצ םא אלא רתאב האלמ הרשמבו הפיצרו

 להנמ רושיאב קרו תאז רשפאי תודובעה ףקיהש יאנתב, ןלבקה תשקבל םאתהב

 )א"במ( תוכיא תרקב להנמ יכ תורשפאה ןחבית תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה

  .הלילסו רפע תודובעל רקב םג היהי

 תע לכב תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה להנמ םיאשר ,הז רושיא ןתניי םאב םג

 'סמ הלבטב העיפומה השירדל תוכיאה תרקב לש םדאה חוכ תווצ תומכ תא ריזחהל

 תדובעל ףסונ  תוכיא רקב ףוריצ לע תורוהל תידעלבה םתטלחהל םאתהב ףסונבו 1

  .ןלבקל ףסונ םולשת אלל תאז לכו א"במה

 

 טקיורפב הרקבה יבלשו םילהנ ,תוכיא תכרעמ תביתכ 5

 תוכיאה תרקב להנמ תועצמאב ןלבקה ןיכי הדובע תלחתה וצ תלבק דעוממ םוי 14

 . טקיורפה תושירדל המיאתמה תוכיאה תינכת יכמסמ  תא



 

134 

 

 קפס רסה ןעמל .תיטנגמ הידמב ףסונבו תוחפל םיקתוע 3 -ב ורסמי םיכמסמה 

 יאנתכ ןלבקה תויובייחתהמ קלח הווהמ תרשואמה תוכיאה תינכת יכ ,רהבומ

 איהש הדובע לכ עצבל לכוי אל ןלבקה הרקמ לכב .טקיורפב הדובע תליחתל

 .רשואמ תוכיא תרקב תווצ אללו תרשואמ תוכיא תרקב תינכת אלל טקיורפב

 תרקב תינכת תועצה תשגהל דעומה םרטב ריבעהל תוכזה המצעל תרמוש הרבחה

 .תוכיא תרקב אשונב ןלבקהמ םומינימ תשירד הווהתש תוכיא

 ול  הצוחמו רתאב ללוכ הדובעה תויוליעפ לולכמל סחייתת תוכיאה תרקב תכרעמ

 טקיורפב ןלבקה לש תוכיאה תינכותמ דרפנ יתלב קלחכ .טקיורפה יבלשמ דחא לכל

 ךורעי ףסונב טקיורפב עצבתהל תוננכותמה תודובעהמ תחא לכל םילהנ ובתכי

 רתאל ץוחמ הדובעהו רוצייה תויוליעפ לכ רובע הרקבו הקידב תוינכת ןלבקה

 תוטרופמה תושירדה ללכל םאתהב, ימורטה לעפמב תודובעה לע שגדב הדובעה

 . םכסהה יכמסמב

 ךילהתל םירושקה םינוש םימוחתמ םיצעוי בוליש לע שגד םשוי ,ולא םילהנב

 ,ףונ לכירדא, תויתשת ץעוי ,תויצקורטסנוק ןנכתמ ןוגכ טקיורפה לש רקובמה

 טקיורפה לש םינושה םיטקפסאה תניחב ךרוצל תאז לכ ,'וכו למשח סדנהמ

  .טקיורפב תויעוצקמ תוטלחהב יטנוולרה ןנכתמה/ץעויה ברועמ םהב םיבלשהו

 והוזי ,םירושיאהו תוקידבה עוציב ללוכ )תפטושה ןהו תמדקומה ןה( הרקבה יבלש

 ןכו םיכילהתה רואיתל המירז ימישרת תועצמאב ,ילולימ רואית תועצמאב

 דחא לכ י"ע םתחיתו רקובת גוית תמישר לכ .הרקבה תולועפ תעיבקל גוית תומישרב

 ינבא .הדובע גוס ותוא עוציבב תשרדנה הדובעה תא םיעצבמה םידיקפתה ילעבמ

 םיכילהתהמ דחא לכ ג"ע רורבב ונמוסי ,"הקידב תודוקנ"ו "הריצע תודוקנ"כ ךרד

 םירושיאהו םיכמסמה תרבעה ןפוא תא םג ,ראשה ןיב רידגי להונ לכ .םירקובמה

 .תוכיא תחטבה יגיצנל

 :םיאבה םיאשונה תא רתיה ןיב לולכת תוכיאה תרקב תינכת      5.1

 .טקיורפה לש יללכ רואית •

 .רוזאה תפמ עקר לע טקיורפה לש תיללכ תינכת •

 לש עוציבה ימרוג לשו תוכיאה תרקב תכרעמ לש ינוגראה ךרעמה טורפ •

 תרקב תכרעמ ןיב ןילמוגה ירשקו תויופיפכה טורפ ללוכ ,ןלבקה

 להנמו תוכיאה תחטבה תכרעמ ,ןלבקה לש עוציבה תוכרעמל תוכיאה

 .ןימזמה םעטמ טקיורפה

 )'וכו ח"וק ,הלכשה תודועת ללוכ( ,תוכמסו תוירחא ימוחת ללוכ ,טוריפ •

 :לש

  .)םיצעוי ,םירקב ,א"במ( תוכיאה לוהינ תווצ •

 הכמסהו הרשכה יטרפ .)תוכמסה ללוכ( חטשב ולעפויש תודבעמ •

 .טקיורפב דובעל םירומאש םיאנכטו רתאב ישארה ןדבעמה לש
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 .חטשב ולעפויש םידדומ •

 :םיללוכה הדובעה ימוחתמ דחא לכל הרקב ילהנ •

 םיכילהתה ימישרתו הדובע ילהנ תוללוכה הקידבו רוטינ תוינכת •

 ימוחתמ דחא לכ רובע םינושה הרקבה יבלשו הדובעה יבלשל

 תפטושה הרקבה בלש ךרד תמדקומה הרקבה בלשמ הדובעה

  .הריסמה ךילהב םייתסמו

 .תוליעפ גוס לכב להונ לכל (Check List) גוית תומישר •

 ,הרקבהו הדובעה יבלשל הריצע תודוקנו הקידב תודוקנ טוריפ •

 .הדוקנ לכב םיפתתשמ םימרוג ללוכ ,להונ לכב

 :םיללוכה תומאתה יא רחא בקעמו החיתפ ילהונ •

 .הרמוח תוגרד טוריפ •

 .זוכיר יספט + המאתה יא יספט •

 המאתה יא תחיתפ דעוממ רעושמ ז"ול ללוכ ןימזמל חוויד ןפוא •

 .התריגס דעו

 טקיורפב תושרדנה תוקידבה לכ תא לולכתש תוקידב תמארגורפ •

 .תוקידבה תורידתו  גוס ,תומכ ללוכ

 תכרעמ ןיב תולהנתה ללוכ טקיורפב עדימה תרבעה יכילהתו ילהנ •

 טקיורפב תוכיאל םירושקה םימרוגה ראש ןיבל תוכיאה תרקב

 ןימזמה םעטמ טקיורפה תלהנה ,ןלבקה לש עוציבה ימרוג(

 .)תוכיאה תחטבה תכרעמו ןוילע חוקיפ-ןנכתמה,

 הלבק תוחוד .םתשגה ידעומו םיבשחוממ ,םיספדומ תוחוד טורפ •

 ילהנ ,םיבשחוממ תוחוד ,םינוש םיגוסמ םיספט ,רמגומ רצומ לש

 .עדימו םיכמסמ תרקב

 .הדידמהו הקידבה דויצ תרקב ילהנ •
 

 

 

 תוכיאה יכמסמב םייוניש  5.2

 ןפואב ועצובי הרקבהו הדובעה ילהנב וא ,טקיורפה לש תוכיאה תינכתב םייוניש

 תוטיש תא םיפקשמ םניא תוכיאה תינכת וא הרקבהו הדובעה ילהנ רשאכ ידימ

 םיחקל ועצוב וא הדובעב תומאתה יאל םימרוג וא ,תוינכדעה הדובעה

 לא בתכבו שארמ רושיאל שגוי יוניש לכ .הדובעה ךילהת ידכ ךות םיקפומה

  .ומושיי ינפל תוכיאה תחטבה להנמ וא טקיורפה להנמ

 עדימו םיכמסמ תרקב   5.3
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 הילא םירושקה םילהנבו טקיורפה לש תוכיאה תינכתב קלח לכ ההזי ןלבקה

 .םיקתועה ילבקמ לש המישר רומשיו ןוכדע וא הריצי ךיראתבו ההזמ רפסמב

 המיאתמה הצופתה תמישרל ךמסמה תצפה אדווי ןלבקה ,ךמסמ ןוכדע תעב

 יכמסמ  תצפהל ךמסומהו יארחאה םרוגה .םינשיה םיקתועה לש וידיל הרזחהו

  . תוכיאה תינכתב רדגוי םינכדועמ תוכיא

 םיקתועש אדוול שי ,)'וכו תינכת ,םילהנ( תוכיאה יכמסמ רתיל ףסונב

 םינימז ויהי תוקידבהו תודובעה ילהנו ינקת ,תוינכת ,םיטרפמה לש םינכדועמ

 ויהי םיטרפמב םירכזומה םינקתהו םיכמסמה רתי לש םיקתוע .תע לכב רתאב

 םוקמב וא רתאה ידרשמב ,ןלבקה לשו תוכיאה תרקב לש תווצה ישנאל םינימז

 םתואל תידימ השיג רשפאתתש דבלבו רתאל ץוחמ ןלבקל ךיישה רחא

 אל םיכמסמ יקתוע תרימשו ןומיס ,דועיתל הטישב טוקנל שי .םיכמסמ

 .םיינכדע

 ןלבקה לחי תוכיאה תחטבה להנמ י"ע תוכיאה תרקב תינכת רושיא רחאל

 תוכיאה תינכותל םאתהב תוכיאה תרקב ךילה םושיי ידכ ךות ותדובעב

 .טקיורפל הרשואש

 םיאשונ/םיבלש רפסמ וללכי עוציבה תפוקת לכ ךשמב הרקבה יכילהת 

 :ןמקלדכ

 תמדקומ הרקב    5.4

 יללכ   5.4.1

 ,תוליעפ גוס לכב הדובעה תליחת ינפל עצובת תמדקומ הרקב
 המירזה םישרתב גצויש יפכו הדובעה יכמסמב רמאנל םאתהב

 .ןלבקה ןיכיש תוכיאה תרקב תינכותב עיפויש םיאתמה

 

 תמדקומה הרקבה יאשונ    5.4.2

 :םיאבה םיאשונה רתיה ןיב וללכיי תמדקומה הרקבה בלשב  

 ילהנו תוינכת ,םכסהה תושירד לש דומילו האירק 5.4.2.1
 הניחב ללוכ תוכיאה תרקב תינכותב םיטרופמה הדובעה

 הדובע ,הלבוה ,רתאב הדובעהו רוציה דויצל תושירד לש

 לש רמגומה רצומה תוכיאו הדובע יתווצ ,רתאב

 .רתאל םיקפוסמה םירצומהו םירמוחה
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 םירמוחהו םירצומה תרקב ללוכ םיקפס רושיא 5.4.2.2
 רושיא ללוכ ,יולימ ירמוח ,ימורט לעפמ( רתאל םידעוימה

 .)'וכו םילעפמה

 ללוכ דויצהו םירמוח תונימזו תוכיא ,תומכ תקידב 5.4.2.3
 .םיטרפמה תושירדל םתמאתה

 )ןחבמ( יוסינ יעטק עוציב   5.4.3

 רתאל ץוחמ רוציי ילעפמבו רתאב תוליעפ לש שדח גוס לכ עוציב ינפל

 תקידבל שמשי יוסינה עטק .יוסינ עטק עצובי ,ימורטה לעפמב ןוגכ

 יכמסמ ללכב םישורדה םירמוחהו דויצה ,םדאה חוכ תמאתה

 עוציב בייחל וא יוסינ עטק עוציב לע רתוול יאשר ןימזמה .םכסהה

 .תשרדנה תוכיאה תגשהל דע  ,יוסינ יעטק לע הרזח וא/ו יוסינ יעטק

 טקיורפה להנמ גיצנל בתכב ועדוי יוסינה יעטק לש עוציבה ידעומ

 .שארמ תועש  72 תוחפל תוכיאה תחטבהו

 תמדקומה הרקבה ךילהב םיפתתשמ 5.4.4

 םיפתתשמה תמישר תא תוכיאה תרקב תינכותב רידגי ןלבקה
 .םירקובמה םיאשונהמ דחא לכל סחיב תמדקומה הרקבה ךילהב
 ןלבקה תווצל ףסונב תמדקומה הרקבה ךילהב םיפתתשמה ןיב

 להנמו עוציב סדנהמ ,הדובעה םוחת לש רקב, א"במ(  יטנוולרה

 ץעוי , ימורטה לעפמה סדנהמו להנמ ,הנשמה ןלבקו ןלבקה לש הדובע

 טקיורפ להנמ ,ןנכתמ( ןימזמה יגיצנ םג ויהי ) המודכו ידועייה םוחתב

 .)תוכיאה תחטבה להנמו

 

 

 יוסינ יעטקל םוכיס תוחוד  5.4.5

 חודה .יוסינ עטקל םוכיס חוד ןלבקה שיגי יוסינ עטק תמלשה רחאל

 תא תוחפלו יוסינה עטק עוציבל םירושקה םיטרפה לכ תא לולכי

 :םיאבה םינותנה

 ופתתשה רשא עצבמה ןלבקה ידבוע לש תימש המישר 5.4.5.1

 .יוסינה עטק עוציבב

 ללוכ יוסינה עצוב םהב םירמוח וא\ו דויצ ,םיטנמלא 5.4.5.2

 םירמוחל וא/ו דויצל וא\ו םיטנמלאל םימדקומ םירושיא

 .שומיש השענ םהב
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 תושירדל ותאוושהו יוסינה עצוב ובש הדובעה דויצ 5.4.5.3

 .טרפמה

 .יוסינה עטק לש עוציבה תטיש 5.4.5.4

 .יוסינה עטקב ועצובש תודידמהו תוקידבה ללכ 5.4.5.5

 טרפמה יפ לע תודידמהו תוקידבה תואצות חותינ 5.4.5.6

 .םהילא תיסדנה תוסחייתהו

 .עוציבל תוצלמהו םיירשפא םירופיש 5.4.5.7

 .יוסינה עטקמ תונקסמ 5.4.5.8

 הרבס התלעוה וא\ו העריאש הלקת לש רחא טוריפ לכ 5.4.5.9

 .הענמל היהי ןתינ הב ןפואהו עוציבה ךלהמב שחרתתש

 רושיא  5.4.6

 עוציב תליחתל םדקומ יאנת אהי, תמדקומה הרקבה ךילה רושיא

 .ןלהל טרופמכ "הריצע תדוקנ" ןידכ ונידו תפטושה הדובעה

 תפטוש הרקב  5.5

 יללכ  5.5.1

 רתאב( רוציהו עוציבה ךלהמב וכרעי ,תפטושה הרקבה תולועפ

 םאתהב ףטוש ןפואב )'וכו ימורטה לעפמב ןוגכ םינושה םילעפמבו

 ילהנ, תוכיאה תינכותב טרופמכו םיטרפמהו םכסהה תושירדל

 לש תוכיאה תרקב תינכותב םיגצומה המירזה ימישרתבו הדובעה

 הרקבה ילהנב גצומל םאתהב ודעותי הרקבה תולועפ  .ןלבקה

 ןפואו הטישה תא ראתי להונה .רתאב תוליעפ גוס לכל םידועייה

 רתאב תודובעה עוציבו ,םירמוח ,דויצ לע תפטושה הרקבה עוציב

 )'וכו םיימורט םילעפמ ,הכאלמ יתב ,תובצחמ( הנשמה ינלבק לצאו

  .טקיורפה עוציבב הרושקה תרחא תינרצי תוליעפ לכו

 תפטושה הרקבה יאשונ   5.5.2

 .תוכיא תרקב אשונב טקיורפב דומצ חוקיפ עוציב •

 ילעב לכ י"ע םילהנה םויק לע הרקבו בקעמ עוציב •

 יבלש רושיאו הנשמה ינלבק ללוכ ,תכרעמב םידיקפתה

 . תבשחוממ תכרעמב ללוכ דועיתו עוציבה

 .םיכמסמו תומאתה יאב ףטוש לופיט •

 ןונכתב םייונישל תוכיאה תרקב תינכת תמאתה •

 .עוציבבו

 ןוטב תוקידב ,םינושה עוציבה ימוחתב תודבעמ תלעפה •

 םיטנמלאל םכסהה יכמסמב תושרדנה תוקידבה ללכו
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 תליחת ינפל עקרק תקידב, ימורטה לעפמב םיימורטה

 תוכיאל דדמ תעיבקו תיתשה ןוימו גוס תעיבקל עוציב

 )'וכו תולובגו 200 הפנ רבוע היצלרוק ,100%( עוציבה

 תיתש דוביע ןוגכ עוציבל םישרדנ דויצ יגוס ללוכ

 יגוס לכל ןוימ , 'וכו "שבכ ילגר" שבכמ םע תיתיסרח

 וא רושיאו תוקידבה תואצות תניחב, טקיורפב םירמוחה

 .הזוחה יכמסמב תושירדל םאתהב הליספ

 לכ דועית, דדומה יכמסמ תקידב – הדידמ תרקב עוציב •

 הדובע גוס לכל תודידמה תומכ יכ הקידבו תודידמה יגוס

 וא המאתה תעיבק, םכסהה יכמסמ תושירד תא תמאות

 ףוסבלו תוינכותה תושירדל םאתהב הדובעה לש הליספ

 יכמסמ תושירד תא תמאות הדידמה יכ רושיא ןתמ

 .תוינכותהו הדובעה

 תא רקבלו לעפתל להנל םתרטמש ,תוכיאה יכמסמ לוהינ •

 הטילק .טקיורפב תועצובמה הרקבה תויוליעפ לולכמ

 תוקידב תוברל ומייתסנש תוקידבה תואצות לכ תנזהו

 תבשחוממה תכרעמל טרפמה תושירדב ודמע אלש

 םוקימו הדובע גוס לכל הקולחב זוכיר תואלבט תנכהו

 תרימש ,תוליעפ גוס לכל תובכש בקעמ תיינב ,דרפנב

 תולועפ תואצות, הדובעה יכילהת לכ לש רדוסמ םושיר

 תנכהו  ,תודידמהו תויתדבעמה תוקידבה ,הרקבה

 תושירדל םאתהב הריסמ יקיתו םייתפוקת תוחוד

  .םכסהה יכמסמ

 .תוכיאה תחטבה להנמלו  ,טקיורפה להנמל ףטוש חוויד •

 םאתהב עוציבה ךלהמב םייתפוקת תוחוד תנכה •

 .ןימזמה תושירדל

 .הריסמ יקית תנכה  •

 תומאתה יא  5.5.3
 תומאתה יאב לופיטה ןפוא תא טרפמה להונ ןיכי תוכיאה תרקב להנמ

 גוס לכל סחייתהב המאתה יא תריגס דעו המאתה יא תחיתפ בלשמ

 יא תריגסל הלועפה יכרד תא טרפי להונה .דרפנב המאתה יא תגרדו

 ירושיא םע דחי אשונב םיברועמה םינושה םימרוגה לומ תומאתהה

 םיכמסמה תרבעה ןפוא תא להונה רידגי ףסונב .םיצעויהו םיננכתמה

 ,יוהיז יכילהת םושיי, תוכיא תחטבה להנמל םינושה םירושיאהו

 רצומה תויוכיאבו הדובעה יכילהתב תומאתה יא ןוקיתו לופיט

  ענמיהל תנמ לע הדובעה יכילהת רופישל םיכרד תעיבק .רמגומה

  .'וכו תומאתה יא לע הרזחמ
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 תושרדנה תוכיאה תומרל טקיורפב םינוש םיטנמלא לש המאתהה יא

 לש הרקבה יבלשמ דחא לכב תולגתהל הלולע ,םכסהה יפ לע

  .טקיורפה

 םאתהב הרמוחה תגרדל םאתהב ויהי תומאתהה יא גורידו גווס

 :אבה גורידל

 םיעצמאב רתפיהל הלוכיה ,הלק המאתה יא – 1 הגרדמ המאתה יא

 . ןימזמה יגיצנ תוברעתה אלל ,ןוקית וא רזוח דוביע ומכ םיטושפ

 תבייחמה םינקתהו טרפמה תושירדמ הגירח – 2 הגרדמ המאתה יא

 ריחממ םייוכינ תשרודה הגירח ,תוליבק תויטס םוחתב וא ןוקית

 .ןוקיתב חרכה אלל ,הדובעה

 תבייחמה םינקתהו טרפמה תושירדמ הגירח– 3 הגרדמ המאתה יא

 יא לש המרב תוגירח לש תכשמתמ הרדס וא שדחמ עוציבו קורפ

 ,טקיורפה להנמ תוברעתה תבייחמ וזכ המאתה יא .2 הגרדמ המאתה

 .ןנכתמה וא/ו תוכיא תחטבה
 להנמל וחוודיו ודעותי הרמוחה תמרב לדבה אלל ,תומאתהה יא לכ

 תוכיאה תרקבל תידועייה הנכותב תוכיא תחטבה להנמלו טקיורפה

 גיצנל וחוודי 3-ו 2 הרמוח תגרדב תומאתה יא .ןלבקה ילהנב טרופתו

 .ידיימב ונכדועיו תוכיאה תחטבה
 יפ לע םג גוויס עצובי ,הרמוח תומר י"פע תומאתה יא גווסל ףסונב

 ןלבק ,םירצומ וא םירמוח קפס ,םיימורט םיטנמלא( היעבה רוקמ

 וטקננש םיעצמאה וטרופיו )'וכו רחא וא הז הדובע תווצ ,הנשמ

 .תויעבה תונשיה תעינמל

 תחטבה תכרעמ וא טקיורפה להנמ םעטמ חוקיפ תויוליעפ תואצות

 תנוכתמב ןלבקל ורבעוי ,םינוש םיגוסמ תומאתה יא ולגיש תוכיאה

 םאתהב תומאתהה יאב לפטי ןלבקה ."תנקתמ הלועפל תשירד" לש

 .ליעל וטרופש םינוירטירקל

 הדימב המיאתמה הגרדב המאתה יא חוד חותפל בייח היהי ןלבקה

 .תוכיא תחטבה להנמ וא פ"הנמ ידי לע הלעת וזכ השירדו

 הנקתה וא ןוקית תדובע עצובת אלש ואדווי ןלבקה לש עוציבה ימרוג

 ידי לע תיפוס הטלחה לבקתת רשא דע ,המיאתמ יתלבה הדובעה לש

 יא לש הרקמב ,המאתהה יא ח"וד יבגל םייטנוולרה םימרוגה

 תורוהלו לופיטה ךרד לע טילחהל  א"במ יאשר 1-2 תוגרדמ המאתה

 .תוכיאה תחטבה םע םואיתב ןוקיתה עוציב לע

 תומאתה יא דועית  .5.5.4

 טקיורפב תומאתה יאה לכ לש הריגסו החיתפ רחא בקעמהו לוהינה 

 יא לש ןכדועמה בצמה תא ףטוש ןפואב דעתיש א"במ ידי לע ךרעי

 תונקתמ תולועפל השירדה תוחודו תונקתמה תולועפה ,תומאתהה

 ינפל הקלח וא הדובעה לבקתת אלו רסמית אל ,הרקמ לכב .טקיורפב

 ולפוטש תומאתהה יא לכ לש טורפה תא ללוכה טרופמ ח"וד רסמנש
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 םרטש תוחותפ תומאתה יא ורתונ אל יכ א"במ אדוומ ןכ ומכ ,

 יא תריגסל תושרדנה תויוליעפה ומלשוי הרקמ לכב .ורגסנ/ורתפנ

 .בקועה עוציבה בלשל רבעמה םרט תומאתה

 יוליגה דעומ ,ותוהמו לשכה גוס תא ,רתיה ןיב ,וללכי דועיתה יכמסמ 

 ,המאתהה יא לש הרמוחה תמר ,ךכ לע חווידהו המאתהה יא לש

 ןוקיתה דעומ ןכו המאתהה יא תריגסו יוקילה ןוקיתל רעושמ דעומ

 .לעופב הריגסהו

 השירד"( ןימזמה יגיצנ י"ע ולגתיש תומאתה יא לכש הזב שגדומ  

-לע ןה ףא וחוודיו ולהוני ,ודעותי ,)ליעל התרדגהכ "תנקתמ הלועפל

 .טקיורפב תומאתה יא תמישר ללכ םע זכורמב ןלבקה ידי

 

  הקידב תודוקנ  5.5.5

 הדובעה ךלהמב םיעוריא/םיבצמ ןה הקידב-תודוקנ •

 ךרעמ לש המיאתמ תוכרעה תבייחמ םתושחרתהש

 .תוכיא תחטבה

 ידי לע רסמית הקידב-תדוקנ לש המויק לע העדוה •

 ינפל תועש 48 תוחפל תוכיאה תחטבה יגיצנל ןלבקה

 .היוזחה התושחרתה

 טוקנל שיש תולועפה לע וטילחי תוכיאה תחטבה יגיצנ •

 םוש בכעל ביוחמ וניא ןלבקה םלוא ופוגל הרקמ לכב

 .הז הרקמב תוליעפ

 .ןלהל 2 'סמ הלבטב תוטרופמ הקידב תודוקנל תואמגוד •

  רידגהל ןלבקה לעו הבוח רדגב ןה הלא תודוקנ יכ שגדומ

 תופסונ הקידב תודוקנ תשגומה תוכיאה תרקב תינכותב

 םיטנמלא( םיפסונה םימוחתב ןהו ולא םימוחתב ןה

 טקיורפה להנמ םע םואתב )'וכו למשח ,ףונ ,םיימורט

 .םתשירד יפ לעו תוכיאה תחטבה להנמ םעו

  אוהש בלש לכב ןימזמה יאשר  ,ליעל רומאה תורמל •

 תודוקנכ ןרידגהלו הקידבה תודוקנ תרדגה תא תונשל

 .הריצע

 

 הריצע תודוקנ 5.5.6

 הדובעה ךלהמב םיעוריא/םיבצמ ןה הריצע-תודוקנ •

 לע ןימזמה גיצנל עידוהל ןלבקה תא תובייחמה

 תלטומ ןלבקה לע .ןכל םדוק תועש 48  ןתושחרתה

 ותוליעפ ךשמהל ןימזמה יגיצנ רושיא לבקל הבוחה

 .הריצעה תדוקנל רבעמ
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 ,הדובעב תיתרגיש תוליעפ ןקלחב תווהמ הריצע תודוקנ •

 ןה ןקלחבו ,ןימזמה יגיצנ לש הניחבו תוחכונ תבייחמה

 האצותכ תועבונה ,שארמ תוננכותמ יתלב תודוקנ

 תולועפ לש ךילהתמ וא הדובעה תוכיאב הלקתמ

 יא לש הרקימ לכב עבקת הריצע תדוקנ .תונקתמ

 חוקיפ תוחכונל תיטרפמ השירד לכ ,3 הגרדב המאתה

 .ב"ויכו ,ןוילע

 חוקיפל ןומיז-ייותיעכ תורדגומ הריצעה תודוקנמ קלח •

 בייחמ םקלחו ןנכתמה לש תוחכונ םג םיבייחמה ,ןוילע

 טקיורפה להנמ תטלחהל םאתהב ( ןנכתמל חוויד קר

 השעיי ןנכתמל חוויד וא ןנכתמה ןומיז .)ןימזמה םעטמ

 תחטבה גיצנל תוכיאה תרקב גיצנ לש חוויד תועצמאב

 תוחפל תועש 72 לש הערתהב  טקיורפה להנמלו תוכיאה

 הריצעה תודוקנ רתי ןיב .תיניינעה תוליעפה םויק יפל

 הריצע תבוח היהת ,תוכיאה תרקב תינכותב תוטרופמה

 םירכזנה הדובעה יבלשב תוחפל ןוילע חוקיפ לש ןומיזו

 רדגב ןה הלא תודוקנ יכ שגדומ .ןלהל 2 'סמ הלבטב

 ןה תופסונ הריצע תודוקנ רידגהל ןלבקה לעו הבוח

 םיטנמלא( םיפסונה םימוחתב ןהו ולא םימוחתב

 טקיורפה להנמ םע םואתב )'וכו למשח ,ףונ ,םיימורט

  .םתשירד יפ לעו תוכיאה תחטבה להנמ םעו

 רבעמ ןלבקה םדקתי אל ,ליעל םיראותמה םירקמה •

 וא/ו טקיורפה להנמ רושיא לביקש ינפל  הריצע תדוקנל

 לכב טוקני ןלבקה .ןכ תושעל תוכיא תחטבה להנמ

 טקיורפה להנמל תמדקומ העדוהל םישרדנה םיעצמאה

 תדוקנ לכ לש התוברקתה יבגל תוכיא תחטבה להנמלו

 רושיאל תושרדנה תולועפה תא עצבל תנמ לע ,הריצע

 .בוכיע אלל הדובעה ךשמה
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 הקידב תודוקנו הריצע תודוקנ :2 'סמ הלבט

 

 תוליעפ 'סמ

  םיננכתמ   
נוק  

ס
ורט

ק
 רוט

 
 לכירדא

נוולר ץעוי
 יט

 תודוקנ תודוקנ
 הריצע הקידב

  

      יללכ 1

 + + + +  טקיורפב ןושאר ןויד 

 + + + +  תוליעפ לכל ןחבמ עטק עוציב 

 + + + +  3 הרמוח תמרמ המאתה-יא 
      רפע תודובע 2

 
 קרפב 00.02.02.02 הלבט פ"ע

    +  לארשי יביתנ טרפמב 00.02
      ןוטב תודובע 3

 

 םינבמל תוסחייתה פ"ע
 קרפב 00.02.02.02 הלבטב

    +  צעמ טרפמב 00.02

      ימורטה לעפמב 4

 

 טרפמה תושירדל םאתהב
 םינקתה ללכו דחוימה
   + + + .םיטנוולרה

      תולכירדא 5

 
 להנמ תויחנהל םאתהב
     + םכסהה יכמסמו טקיורפה

      למשח 6

 
 להנמ תויחנהל םאתהב
  םכסהה יכמסמו טקיורפה

+   
  

      םוטיא 7

 

 םוטיא יטרפל םאתהב
 תוינכותב

+ 
  

  
 

 ןוילע חוקיפ 5.5.7

 טקיורפה להנמל וחוודיו ודעותי ןוילעה חוקיפה  תוחוד לכ

 תידועייה תוכיאה תרקב תנכות תועצמאב תוכיאה תחטבהלו

 תרקב ילהנב טרופתו ןימזמה רושיאל גצות הטישה ,טקיורפל

 .המוקימו הדובעה גוסל םאתהב וגווסי תוחודה .ןלבקה לש תוכיאה

 ,םינוש םיגוסמ תומאתה יא תולגמה ןוילע חוקיפ תויוליעפ  ינותנ  

 "תנקתמ הלועפ תשירד" לש תנוכתמב ןלבקה לש א"במל ורבעוי
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 םאתהב תומאתהה יאב לפטי ןלבקה .ולגתהש םייוקילל סחייתהב

 .ליעל וטרופש םינוירטירקל

  

 תוחודב לופיטה לש ןכדועמה בצמה תא ףטוש ןפואב דעתי ןלבקה  

 .ןוילעה חוקיפה

 ,לעופב הריגסהו ןוקיתה דעומ תא רתיה ןיב ,וללכי דועיתה יכמסמ  

 .'דכו

 ח"וד רסמנש ינפל יפוס ןפואב ביכר וא חטש לבקתי אל ,הרקמ לכב  

 אלש אדוומו ולפוטש ןוילעה חוקיפה תוחוד לכ תא ללוכה ,טרופמ

 .ורתפנ םרטש תויחנה ורתונ

 תויעובש תובישי   5.5.8

 תוכיא תרקב תבישיו רויס םויק תוכיא תחטבה יגיצנ םע םאתי א"במ

 לע שרדייש לככ ןמזי א"במ .םיפטושה הרקבה יאשונב ןוידל תיעובש

  םיפסונ םימוחת ינוממ ,תוכיא תחטבהו טקיורפה להנמ יגיצנ ידי

  .טקיורפב םיפסונ םימרוג וא םיננכתמ ןומיזו

 םתעד לוקיש יפ לע תופסונ תושיגפ ןמזל ןימזמה יגיצנ םיאשר ןכ ומכ

 .תועש 24 לש שארמ הארתהב

 הלבק תוקידב   5.5.9 

 תודידמהו הדבעמה תוקידב תואצות רושיא ללוכ "הלבקה תוקידב"
 תארקל םג רתיה ןיב הרקבה ךילהתב יפוסה בלשה תא תווהמ

 .ןימזמל רמגומה רצומה וא הדובעה יבלש תריסמ
 הדובעה תדימע קדבית טנמלא/הבכש םויס וא הדובעה בלש םויסב

 תמישר לע םותחת תוכיאה תרקב .תויטנוולרה הזוחה תושירד לכב

 תומישר רתיה ןיבו םייטנוולר םיוולנ םיכמסמ ופרוצי הילאש גויתה

 .'וכו הקידב תודועת ,הדידמ
 הרקבה תויוליעפו תוקידבה ךרעמ לש ויהי הלבקה תוקידבמ קלח
 םע קר תועצובמה תוקידב ןקלחו הדובעה עוציב ידכ ךות ושענש

 תוקידבה תוחיכשו גוס ,ללככ .הכותב רדגומ בלש וא הדובעה םויס
 םיטרפמה תושירד, םכסהה יכמסמב שרדנל ומאתוי תודידמהו

 םיכמסמב שרדנה לכ תא וללכי הלבקה תוקידב .םילארשי םינקתו

 .םייסדנהה
 עטקה תריסמ עצובת ,שרדנכ תויפוס הלבק תוקידב עוציב רחאל

 הריסמה יקית תא ןימזמה גיצנל שיגת תוכיאה תרקב .ןימזמל

 :תא רתיה ןיב םיללוכה

 ועצוב תודובעה לכ יכ א"במ רושיא םע החיתפ ףד •

 גוס לכל סחייתהב הדובעה יכמסמ תושירדל םאתהב

 . הדובע
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 .גוית תומישר  •

 תודובעה יגוסמ דחא לכל תוקידבה תואצות זוכיר  •

 .טקיורפב

 .ןוילע חוקיפ ירויס זוכיר  •

 .ןתריגס ךילהו תומאתה יא תמישר •

 דחא לכב ועצובש הרקבה תואצות לכו תודידמה ינותנ לכ •

 .טקיורפב הדובעה יבלשמ

 םינושה םיקפסה תומש ,הרקבה ךילהת לכל תוסחייתה  •

  .המודכו םירצומ ירפסמ , תוירחא תודועת ,

 ןכו  ) PDF אל( םייונישל חותפ קתוע םע תילטיגיד הידמב  ורבעוי הלא םיכמסמ

 .םיספדומ םיקתעה השולשו רוקמ יכמסמ

 

 ןלבקה לש תוכיא תרקב תוחוד 6

 

 קזחותתו לעפותת רשא ןלבקה לש תיטנרטניא תכרעמ תועצמאב וחוודי ןלבקה יחוויד

 ורסמי םישרדנה תוחודה לש םיקתוע 2 תוחפל .ןלבקה לש תוכיאה תרקב תכרעמ י"ע

 םיחווידה לכ .ןימזמה םעטמ טקיורפה להנמ תשירדל םאתהב םיספדומ תוחודכ

 וקפוסש םירמוחה לכש ח"ודה ףוסב ריהצי םתוחה .א"במ ידי לע ומתחייו וקדביי

 שרופמב וחוודי רשא םיגירח איצוהל ,םכסהה תושירדב םידמוע חטשב םמושיי ןפואו

 .טרופמבו
 

 םיישדוח תוחוד

 ושענ רשא הרקבה תויוליעפ לכ תא םימכסמה ,םירבטצמ םיישדוח תוחוד שיגי ןלבקה 

  :הדובעב תוליעפ לכל אבה עדימה תא ראשה ןיב וללכי תוחודה .חווידה תפוקתב

 ךיראת ,הלחתה ךיראת ,תוליעפה רואתו חווידה תפוקת •

 .ומייתסה רשא תויוליעפו םויס

 . חווידה תפוקתב עוציבב הדובע יבלש •

 תוקידב ,תומדקומ תוקידב( תוכיא תרקב תקידב יבלש •

 .םגוסו םמוקימ ,)ןימזמל הריסמו הלבק ,ףטוש בקעמ

 םירקמב( יטסיטטסה ןחותינו תוקידבה תואצות •

 תונקתמ תולועפו לשכ יגוס ללוכ  ,)םייטנוולרה

 ולבקתה אל תוקידב תואצות רשאכ .וטקני וא וטקננש

 רעושמ ךיראת םע דחיב ח"ודב רבדה ןיוצי ,ןיידע

 חווידה תפוקתל רבעמ ולבקתיש תואצות .ןתלבקל

 .ןתלבק רחאלש אבה ןושארה ח"ודל ופרוצי

 ינפלו רתאב םתעפוה םע דויצו םירמוח תקידב תואצות •

  .הדובעל םפוריצ
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 תרקב לש רקיעבו רתאל ץוחמ תוכיא תרקב לש תויוליעפ •

 .ימורטה לעפמב הדומצה תוכיאה

 ולגתהש תוכיאה ייוקילו תומאתהה יא לש ינכדע טורפ •

 תוחותפ תומאתה יאו תונקתמ תויוליעפ ללוכ ,טקיורפב

   .ורגסנ רבכש הלאכו

 רושקה לכב רתאב ןימזמה יגיצנמ ולבקתנש תוארוה •

 .תוכיא תרקבב

 רתאב עצובש לופיטה ןפואו ןוילע חוקיפ יכמסמ דועית •

 .ולגתנש םייוקילל
 .בקוע שדוח לכל 5 ךיראתל דע תוכיאה תרקב י"ע ושגוי תוחודה 

 

 טקיורפל עדימ תכרעמ 7

 

 יללכ  7.1

 .ןלבקה םעטמ תוכיא תרקבל תידועיי תיטנרטניא תכרעמ לעפות טקיורפב

 לוהינ יאשונל םירושקה םיכילהתה רחא בקעמו עוציבל שמשת תכרעמה

 םינושה עוציבה יבלש ךשמב טקיורפב תוכיאה לוהינל שמשת תכרעמה .תוכיאה

 חוכ תועצמאב( ןלבקה לע .טקיורפל העבקנש תוכיאה תמרגורפל המאתהבו

 ףטוש ןפואב ןכדעלו קזחתל ,לעפתל ) טקיורפב תוכיאה תרקב תווצ לש םדאה

 ינותנ לש םיפטוש ןוכדעו לוהינ הגצה לולכתש טקיורפל עדימה תכרעמ תא

 . טקיורפה לש עוציבה תפוקת לכ ךשמב םירבטצמה הרקבה
 תוכיאה ינותנ ללכ תנזה ,תבשחוממה תכרעמה לועפת יכ תאזב שגדומ

 לע ועצובי - ןלהל טרופמכ - תכרעמל םישרדנה םיכמסמה תניעטו תכרעמל

 .ונובשח לעו ותוירחאב ,ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה ידי

 

 תכרעמב להונמה עדימה טוריפ 7.2
 םיאשונה תא רתיה ןיב םיללוכ תכרעמב תוכיאה יכילהתו עדימה לוהינ

 :םיאבה

 תכרעמל םישרדנה םינותנה לכ תא סינכהל ,לעפתל ,דעתל ןלבקה תוירחאב

 ,תוינכות בקעמ ,קר אלו ,רתיה ןיב םיללוכה תוכיאה לוהינל תבשחוממה

 ןחבמ יעטק עוציב ,םירמוחו םירצומ ירושיא ,הנשמ ינלבקו םיקפס ירושיא

 תוקידבה תואצות תטילק ,עוציב תוטישו דויצ ,םיתווצ לש תוכמסה לוהינו

 לוהינ ,הדידמה יכמסמו הקידבה תודועת דועית ,הנכותל ןתדלקהו תודידמהו

 רחא בקעמו דועית ,תומאתה יאב לופיטה רחא בקעמו לוהינ ,גויתה תומישר

 םאתהב לכה ולא םירויסב ונתינש תויחנהה תמלשהו ןוילע חוקיפ ירויס

 שומיש השעי ןכ ומכ .תבשחוממה תכרעמב םימייקה םיידועייה םיספטל

 תובישי ימוכיס םיללוכה םייטנוולרה םיכמסמה רתי לש קוית ךרוצל תכרעמב

 תוחוד ,םיננכתמהו ןימזמהמ תולבקתמה תונוש תויחנה ,ול הצוחמו רתאב
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 םירושקה םיספטהו םיצבקה ,תונומתה ,םיכמסמה רתי לכ ןכו םיפטוש

 .טקיורפל

 ,םינותנ ירסוח ןיא יכו ףטוש ןפואב ןכדועמ תכרעמב עדימה יכ אדוול ןלבקה לע

  .תכרעמב םישרדנ םיכמסמ וא תואצות

 

 

 תמדקומ הרקב 7.3

 

 םינרציה ,םיקפסה יטרפ לש דועית ךרוצל תבשחוממה תכרעמב שמתשי ןלבקה •

 םימרוגה רושיא ךילהת .טקיורפב קלח םילטונה םינושה םיתורישה ינתונו

 ףוגה לש טוריפ לולכיו תכרעמב םיידועיי םיספט תועצמאב עצובי םיברועמה

 ףוריצ לולכי רושיאה ךילהת .תורשקתהה יטרפו רשקה ישנא ,תורישה קפסמ

 לולכי ןכ ומכ .תכרעמל םתניעטו ןקת יוותו תוכמסה ןוגכ םישרדנ םיכמסמ לש

 לכ רובע רושיאה ףקות םויסו רושיאה ףקות תליחת יכיראת לש הרדגה ךילהתה

  .תוריש ןתונ וא ןרצי ,קפס

 השעי םהב םירצומהו םירמוחה ינותנ לכ תא תבשחוממה תכרעמל ןיזי ןלבקה •

 תועצמאב להוני םירצומהו םירמוחה ירושיא ךילהת .טקיורפה תרגסמב שומיש

 ,תקפסמה הרבחה יטרפ לש הנזה לולכיו תבשחוממה תכרעמב םיידועיי םיספט

 הדימע ירושיא םיללוכה םיכמסמ יקתעה ,םיקפוסמה רמוחה וא/ו רצומה יטרפ

 ףקות םייק םהב םיכיראתה חווט לש הרדגהו ,תוכמסהו ןקת יוות ,תושירדב

 .ולא םירושיאל

 תכרעמב ידועיי ספוט תועצמאב יוסינה יעטק עוציב תא דעתי ןלבקה •

 ,עוציבה לש רואית םיללוכה םישרדנה םיטרפה לכ יכ אדוויו תבשחוממה

 .תכרעמל םינזומ םירושיאו תונומת

 םירמוחל תומדקומה תוקידבה תנמזה ךילהת תא להני ןלבקה •

 תואצות תא דעתי ןלבקה .תבשחוממה תכרעמה תועצמאב םירצומלו

 הקידב לכב ולבקתהש םיכרעה תא לולכיש ןפואב תכרעמב תוקידבה

  .תוימשרה הקידבה תודועתמ םיקתוע ףסונבו

 תפטוש הרקב 7.4

 

 :הדבעמ תוקידב 7.4.1

 תוקסעומה תודבעמה י"ע תוקידבה עוציב רחא בקעמו לוהינ עצבי ןלבקה •

 םיכילהתהו םיטרפה תא לולכי תוקידבה דועית .ןימזמה י״ע טקיורפב

 :םיאבה

 .הקידבה תנמזה ךיראת •

 .לעופב הקידבה עוציב ךיראת •

 .הדובעה עצבמו ןרציה / קפסה יטרפ •
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 .טרפמב ףיעסל רושיקו קדבנה רצומה / רמוחה יטרפ •

 .תשרדנה הקידבה םש •

 .הקידבה תעצובמ ורובע םינבמה תכרעמב טנמלאל רושיק •

 .תמייקו הדימב סוחיי תדועתל רושיק •

 תכרעמב ידועיי ספוטל הדבעמהמ ןתלבק רחאל תוקידבה תואצות תדלקה •

 .הקידבה גוסל המאתהב .תבשחוממה

 תנמזהל ,הדבעמה לש תוימשרה הקידבה תודועת לש הדמצהו הקירס •

 .תבשחוממה תכרעמב העצובש הקידבה

 םירושקה םינותנהו תוקידבה תואצות ,תוקידבה יטרפ יכ אדוול ןלבקה לע •

  .תכרעמב תע לכב םינכדועמ ןהילא

 טנמלאה חפנ וא ףקיה ,הקידבה עוציב םוקימב םייוניש יכ אדוול ןלבקה לע  •
 תכרעמב ונכדועי ,תונמזומה תוקידבה גוסו תומכ  ,עוציבה יכיראת ,קדבנה
  .לעופב תוקידבה עוציבל הדבעמה תאיצי םרט תבשחוממה

 

 :גוית תומישר 7.4.2

 תכרעמה תועצמאב טקיורפל ועבקנש גויתה תומישר לכ תא דעתיו להני ןלבקה

  .המקהה בלשב ורדגוהש םיילטיגיד םיספט יבג לע עצבתי דועיתה .תבשחוממה

 

 תוללוכו תכרעמל ףטוש ןפואב תונזומ גויתה תומישר יכ אדוול ןלבקה תוירחאב

 ,תוקידב :אמגודל( םייטנוולרה תודעה יכמסמ לכ  .םישרדנה םינותנה לכ תא

  .תבשחוממה תכרעמ גויתה תמישרל ורשוקי )'וכו תונומת ,הדידמ יפד

 

 

 תומאתה יא 7.4.3

 

 תכרעמב ידועיי ספוט תועצמאב תומאתהה יא תא להני ןלבקה •

 בלש לכל תינטרפ תוסחייתהו המאתהה יא לש רואית ללוכה תבשחוממה

 םיטרפה תא  ללוכ המאתהה יא ספוט .התריגסל דע הב לופיטה יבלשמ

 :םיאבה

 .המאתה יא רפסמ •

 .המאתהה יא תרמוח •

 .המאתהה יא לע חוודמה לש ודיקפתו ומש •

 .רעושמ הריגס ךיראתו יוליג ךיראת ,עוציב ךיראת •

 .הלגתהש לשכה תוהמ לע םיאלמ םיטרפו המאתהה יא אשונ •

 .המאתהה יא תיירוגטק •

 .טרפמב ףיעס •

 .יוקילל יארחא םרוג •
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 .המאתהה יא דועית ךרוצל םישרדנה תונומתו םיצבקל רושיק •

 לפטמה םרוגה ,בלשה תחיתפ ךיראת ללוכ ,לופיטה יבלש לש רואית •

 .לופיטה סוטטסו

 .המאתהה יא תריגס ךיראת •

 

 ,תנקתמה הלועפה ,המאתהה יא תחיתפל רושקה ךילהתה לכ יכ אדוול ןלבקה לע

 לכ תא ףרצל ןלבקה לע .תבשחוממה תכרעמב דעותמ הריגסהו ןוקיתה עוציב

 ,תונומת :תמגוד( לופיטה יבלשמ בלש לכל המאתהה יאל םייטנוולרה םיכמסמה

 תודידמ ,תורזוח / תוירוקמ הקידב תודועת ,ןוקיתל הציקס ,ןוקיתל ןנכתמ תויחנה

 .)'וכו

 

 :טקיורפה יכמסמ לוהינ 7.5

 

 תוכיאה לוהינל תעגונה תימשרה תבותכתהו םיכמסמה לכ יכ אדוול ןלבקה לע

 תוכיאה יכמסמ תא קייתל ןלבקה לע .תבשחוממה תכרעמב תדעותמ טקיורפב

 ספוט גוס לכ רובע אלמלו תכרעמב םימייקה םיידועיי םיספטב שומיש תועצמאב

 :רתיה ןיב םיללוכה םישרדנה םיטרפה תא

 

o ךמסמה גוס. 

o ךמסמה תקפה ךיראת. 

o הסרג רורפס. 

o לפטמ םרוג. 

o ךמסמה סוטטס. 

o רורשא ךרוצל םישרדנה 'וכו תונומת ,םיקורס םיצבקל רושיקו הניעט 

 .חודכ ותקפהו ךמסמה
 

 ,םיפטושה תוחודה ,תוכיאה ירושיא ךרוצל םישרדנה םיכמסמה לכ לע יכ רהבוי

 תכרעמב וז הרוצב םידעותמ תויהל הריסמה יקית תקפהו םייתפוקתה תוחודה

 לש דועית רתיה ןיב םיללוכ ולא םיכמסמ .םייטנוולרה םיצבקה לכ ףוריצב

 ,תוימשר תובותכת ,תובישי ימוכיס ,םיננכתמ תויחנה ,ןוילע חוקיפ ירויס

 שמשל יושע וא םילהנה יפ לע שרדנה ךמסמ גוס לכו םייתפוקתו םיפטוש תוחוד

 .טקיורפה תושירדב תוכיאהו עוציבה יכילהת תדימע תניחבל עדימ רוקמכ
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 :םיכמסמ יקתעהו תוחוד תקפה 7.6

 

 ףוריצב ,תבשחוממה תכרעמהמ םישרדנה תוחודה תא קיפהל ןלבקה לע •

 םיללוכ ולא תוחוד .הזוחה יכמסמב ורדגויש יפכ םיספטו םיכמסמ יזוכיר

 :רתיה ןיב

 .הדבעמה תוקידב תודועת לש םיקתעה ףוריצב ,תוקידב תואצות חוד •

 תונומת ,המאתהה יא יספט ,לופיטה יבלש תא ללוכה תומאתה יא ח"וד •

 .םיוולנ םיכמסמו

 .שרדנכ םותחה המישרה ספוט תא ללוכה גוית תומישר ח"וד •

 .םיננכתמ תורעהו ןוילע חוקיפ ירויס תויחנה תמלשה רחא בקעמ ח"וד •

 

 תודידמו הדבעמ תוקידב 9

 

 תוכיא תרקב תוקידב עוציבל הדבעמה 9.1

 ידי לע " תכמסומ הדבעמ " היהת ןלבקה תורישב לעפתש הדבעמה •

 ידי לע " תרשואמ הדבעמ "ו תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה

 תוקידב עוציבל היישעתהו רחסמה דרשמב הניקתה לע הנוממה

 תלעפה תולע .ןימזמה ידי לע רחבתש טקיורפל םייטנבלרה םימוחתב

 םלושי אלו טקיורפה לש םינושה הדיחיה יריחמב הלולכ הדבעמה

 .דרפנב הרובעב

 םעטמ ( העצבל תכמסומ איה ןיאש הקידב לכ עצבת אל הדבעמה •

 לש הרקמב תימינפ הכמסה וא תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה

 תכמסומ הניא הדבעמהש הקידבב רבודמ רשאכ .)י"תמ תודבעמ

 עוציבל הכמסה תלעב תרחא הדבעמ לעפות ,)ליעל טרופמכ( העצבל

 םעטמ בתכבו שארמ רושיא יפ לעו ןפוד יאצוי םירקמב .הקידב התוא

 .םירחא םימרוג ידי לע הקידב רתות ,ןימזמה

 חוקיפ תחת םניאש םייעוצקמ םימרוג י"ע תודחוימ תוקידב עוציב •

 בייחמ הניקתה לע הנוממהו תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה

 .שארמ ןימזמה רושיא

 התוא י"ע הנעצובת ,תורזוחהו תופטושה ,תומדקומה : תוקידבה לכ •

  .תוכיאה תחטבה להנמ/טקיורפה להנמ י"ע הרשואש הדבעמ

 הרקב תוקידבו תומדקומ תוקידב תואצות הנלבקתת אל יכ הזב שגדומ •

 הדש תדבעמ .ןלבקה לש תימצע הדבעמ תועצמאב ושענש תפטוש

 תוקידבה עוציבל םישרדנה םיאנתה לכ תא לולכת רתאב םקותש

 לש הדובעה ילהונב הדש תדבעמ לש הלעפהה תושירד יפ לע תופטושה

 . הדבעמה
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 הדבעמה ישנא רפסמ .הדבעמה שארב דומעי "ןדבעמ/הדבעמה להנמ" •

 ישנא לכ .התומדקתהו הדובעה ףקיהל םאתהב היהי  תווצב ודבעיש

 םיעצבמ םהש תוקידבה לכב םינמוימו עוציבל םיכמסומ ויהי הדבעמה

 .לעופב

 הידבועו הדבעמה ינקתמ רושיאל דע רתאב הדובעב ליחתי אל ןלבקה •

 .תוכיאה תחטבה להנמ י"ע
 

 תוקידבו םוגיד 9.2

 תויחנהל םאתהבו יארקא סיסב לע ולטניי תוקידבהו םימוגידה לכ •

 תוקידב .הקידבה תכרענ םהיפל םינקתב תוטרופמה הליטנהו םוגידה

 ינפב תדמועה הווצאמ קלחב וא ,םיוסמ רוזאב ןווכמ ןפואב הנעצובת

 .הווצא וא רוזא ותואב תוכיא תייעבל ששח ררועתמ םא קר ,הניחב

 םירצומה ,םירמוחה לכ לש םביט תא אדווי תוכיאה תרקב ךרעמ •

 םירצומ םתוא םהב םירקימ םתואב ללוכ ,רתאל תוקפוסמה תודובעהו

 הרקבה יפקיה .רחא ןקת וא ילארשי ןקת ות ילעב םניה םירמוח וא

 )רחא ןקת וא ילארשי ןקת ות ילעב םניהש( הלאכ םירקמב תוקידבהו

 להנמו טקיורפה להנמ רושיאל ואבויו תוכיאה תרקב ךרעמ י"ע וצלמוי

 .תוכיא תחטבה

 ,קוח יפ לע שרדנכ הקידבה תודועת לע הדבעמה גיצנ תמיתחל ףסונב •

 תוקידבה תואצות רושיאל תוקידבה יזוכיר לכ לע א"במ םותחי

 .שרדנה יפ לע םוגידה םוקימו

 אלו ומגדנש ולא תוברל ,הנכדועת ולטינש תוקידבהו תומיגדה לכ •

 .תומאתה יא וא םייוקיל לע תועיבצמה תוקידב תוברלו לעופב וקדבנ

 
 תוקידבה תוחיכשו תינכת 9.3

  םירמוחה ,דויצה ביט תניחבל תטרופמ תוקידב תינכות ןיכי ןלבקה •

 רושיאל  שגות תינכותה   .עוציבה ביט תקידבלו םינושה םירצומהו

 תוקידבה יגוס ותחפי אל הדובע גוס לכ לש הקידב לכב .טקיורפה להנמ

 םיטרפמ ,םכסהה יכמסמב םישרדנה תויוחיכשהו םיגוסהמ ןתוחיכשו

 .םייניינעה םינקתבו

 ,תוקידבה תוחיכש תא םינייצמ םניא םינקתה וא םיטרפמה רשאכ •

 ילהונבו תוכיאה תרקב תינכותב ןגיצי, תושרדנ תויוחיכש א"במ עבקי

  .תעצומה תוחיכשל תוכיאה תחטבה רושיא  לבקיו הדובעה

 םירמוחל תוקידבה תומכ תא ,רתיה ןיב ,טרפת תוקידבה תינכות •

 הדובעה יבלשמ דחא לכב עצבתהל היופצה םינושה םירצומלו

  תשרדנה תוקידבה תוחיכש לע ססבתת תוקידבה תינכות .טקיורפב
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 ,א"במ עבקיש תוחיכשב וקדביי ילארשי ןקת ות ילעב םירמוחו םירצומ •

 .תוכיאה תחטבה גיצנ י"ע רשואתש
 

 תוקידבו תואצות חותינ 9.4

 תולבקתמה תוקידבה תואצות תא קודבי תוכיאה תרקב ךרעמ •

 םינקתה תושירדב םתדימע תא  ןחביו ,ףטוש ןפואב תקדובה הדבעמהמ

  .םייניינעה םיטרפמהו

 תרקב לש תויטסיטטס תוקידבב שמתשי תוכיאה תרקב ךרעמ •

 לש תומגמו רוזיפ חותינ ,םהינימל הרקב ימישרת ןוגכ ( םיכילהת

 .ןתווהתה בלשב דוע תויעב תוהזל תנמ לע )דועו ,תואצות

 הרקב ימוקע ןוגכ םיבשחוממ םילכב ב תוכיאה תרקב שמתשי ףסונב •

 תויעבל םימרוג יוהיז ,םייוצר םיכרעל םיכילהתה תנווכהל ,םינוש

 .םייניינעה םיטרפמלו םינקתל המאתה-יא לש העינמו הדובעב

 תודידמ 10
 

 םידדומה תווצ  10.1

 .ליעל רדגומכ ,ךמסומ דדומ דומעי טקיורפה לש םידדומה תווצ שארב •

 יכרוצ לכ לש םיולימ תא תע לכב חיטבי תווצב םידדומה רפסמ •

  םינמזה חולב והשלכ בוכיעל םורגל ילבמ טקיורפב תושרדנה תודידמה

 היהת הדידמה יתווצ תוחכונ  .הדידמ הנועטה הלועפ  לכ עוציבל

 .שרדייש לככו הדובעה תועש לכ ךשמב הפוצרו העובק

 םג טקיורפה לש עוציבה ידדומכ וידיקפתל ףסונב ןתיי םידדומה תווצ •

 .טקיורפה לש תוכיאה תרקב ךרעמל םיתוריש

 תווצ םע  דחיב תודידמ  דחוימה םידדומה תווצ עצבי ודיקפתמ קלחכ •

 .תוכיאה תחטבה ךרעמ םעטמ םידדומה

 .ךמסומ דדומ י"ע םירקובמ ויהי טקיורפב הדידמה יכמסמ לכ •

 

 תודידמ עוציב ילהונ  10.2
 חטשב תודידמה עוציבל םירדוסמ הדובע ילהונ עבקי תוכיאה תרקב להנמ

 הדימע רשפאל תנמ לע ,םיטנוולר םינקתו םכסהה יכמסמ תושירדל םאתהב

 לעופב עוציבה לש המאתהה תחטבהו תודידמל עגונב םכסהה תושירדב

 תויטסו בחרמב םוקימ ,םיסלפמ ,תודימל תוסחייתהב ,םיטרפמלו תוינכותל

 . םינבמה יביכרו הלילסהו היינבה תודובעב תורתומ
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 הדידמהו הקידבה דויצ תרקב  10.3

 הקידבהו הדידמה ירישכמ  דויצל יכ אדווי תוכיאה תרקב ךרעמ •

 םירצומו םירמוח יקפס/ינרצי לצא םילעפומה ולאו רתאב םילעפומה

 .ףקותבו תורשואמ לויכ תודועת ןנשי הנשמ ינלבקו

 תימואלה תושרה לש תויחנהה יפ-לע ליוכמ היהי הדבעמב רישכמ לכ •

 תויעוצקמ תויחנה יפ לע ליוכמ היהי הדידמ ילכ לכו תודבעמ תכמסהל

 .לארשי יופימל זכרמה לש

 הנייהת הדידמה דויצ לשו הדבעמב תוקידבה ירישכמ לש לויכ תודועת •

 .תע לכב הניחבל טקיורפה חטשב תונימז

 
 הכרדההו הרשכהה יכילהת  תא תודעתמה תומיאתמ תומושר רומשיו דעתי ןלבקה

 לכ לע תמדקומ העדוה לבקי תוכיאה תחטבה תווצ .םינושה םיאשונב וידבוע לש

 .םהב ףתתשהל יאשר היהיו הכרדהה תושיגפ
 

  ןימזמה לש תוכיאה תחטבה תכרעמ  11
 

 יללכ  11.1

 טקיורפה תמרב )Assurance Quality( תוכיא תחטבה תכרעמ ליעפי ןימזמה

  .תוכיאה תרקב תכרעמ לש הרקבל ךרעמכ שמשת רשא

 

 תוכיאה תחטבה תכרעמ תויוכמסו תולועפ  11.2

 

 ילבמ .תוכיאה תרקב תכרעמ לע חוקיפ ךרעמ הווהת תוכיאה תחטבה תכרעמ 

 תוכיאה תחטבה ךרעמ ידיב ויהי טקיורפה להנמ ידיב תונותנה תויוכמסהמ עורגל

  :תוכיאה תרקב ךרעמ לומו ןלבקה לומ תואבה תויוכמסה

 שגות רשא תוכיאה תרקב תינכותב םינוקית שורדל וא לוספל ,רשאל •

 .ןימזמל

 םתמאתה תדימו טקיורפב תוכיאה תרקב תווצ  לש םדאה חוכ תניחב •

 חטשב תונויאר י"ע עצובי הז ךילה .םהל דעוימה דיקפתה עוציבל

 .טקיורפב  םדאה חוכ לש תיעוצקמ הניחבו

 עוציבל םתמאתה תדימו טקיורפב הדבעמה  לש םדאה חוכ תניחב •

 הניחבו חטשב תונויאר י"ע עצובי הז ךילה .םהל דעוימה דיקפתה

 תיאשר היהת תוכיאה תחטבה .טקיורפב  םדאה חוכ לש תיעוצקמ

 .הדבעמה תווצ ישנא לש הפלחה שורדל וא/ו רשאל

 רתיה ןיבו .טקיורפב תוכיאה תרקב ךרעמ לש ינוגראה הנבמה תניחב •

 תוכיאה תרקב ךרעמב קסעומה םדאה חכ ףקיה תמאתה תקידב

 תחטבה תכרעמ .היתושירד י"פע הדובעה עוציבל קיפסמ טקיורפב
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 לש םדאה חוכ ףקיהב התחפה רשאל וא הלדגה שורדל תיאשר תוכיא

 רשאל וא הלדגה שורדל וא/ו הדידמה יתווצ ללוכ תוכיאה תרקב ךרעמ

 .טקיורפה יכרוצל םאתהב ,רתאב תשרדנ תוחכונ ףקיהב התחפה

 תרקב ךרעמ תורישב תדבועה ,תרחא וא וז הדבעמ לוספל וא רשאל •

 תוקידב עוציבל יקלח רושיאב הדבעמ רשאל וא ,ןלבקה לש תוכיאה

 רשאל וא ,תורחא תוקידב עוציבל הנוש הדבעמ רשאלו דבלב תומיוסמ

 תא לוספל וא רשאל ,ןוחבל,רתאב הדבעמה ידבוע תא לוספל וא

 תושירדל תוכיאה תרקב תדבעמ לש דויצהו םינקתמה תמאתה

 .הדובעה

 הדבעמה הנניאש תכמסומ הדבעמב תוקידב עצבל ןלבקהמ שורדל •

 ותורישבש הדבעמה וא/ו תוכיאה תרקב ךרעמ םא ןלבקה תורשבש

 .היוקל הרוצב םי/דקפתמ

 םיקפוסמה םירצומה לכ תא קודבל תכמסומ תוכיאה תחטבה תכרעמ •

 .החגשה ות וא ןקת ות ילעב םירצומ לש תוימגדמ תוקידב ללוכ ,רתאל

 תינכות רושיא בלשב( רקובמ ךילהת לש בלש לכב ךרד ינבא עובקל •

 תדוקנ" ללוכ )הריסמהו ךילהתה עוציב ךלהמב וא/ו תוכיאה תרקב

 ללכ הרדגוה אל וא "הקידב תדוקנ "כ שארמ הרדגוה םא םג ,"הריצע

 .ןלבקה לש הדובעה ילהנב

 לש תוכיאה תרקב םע םואית אלל םינושה םירתאב םירוקיב עצבל •

 תחטבה תווצ ולא םירוקיב תרגסמב .ולש הנשמה ינלבק לש וא ןלבקה

 רחא ךמסמ לכו תוקידבה יספט ,הרקבה ינמויב ןייעל לכוי תוכיאה

 .תולבגמ לכ אללו תע לכב תוכיאה תרקב תדובעל רושקה

 תרקב ךרעמב םייוניש סינכהל ןלבקה לש תושקב תוחדל וא לבקל •

 .)תווצ ישנא תפלחה ןוגכ( תוכיאה

 ןלבקה ינקתמ רתיו הדבעמה ינקתמב שמתשהל וא/ו שומיש לע תורוהל •

 תוקידבה עוציב יכילהת תמגדהלו תוימגדמ תוקידב עוציבל רתאב

 .רתאב הרקבה ךרעמ דוקפת תניחב ךרוצל

 תגשהל דע םיפסונ םיעטק עוציב שורדל וא ןחבמ יעטק עוציב לע רתוול •

 .םיטרפמב תשרדנה תוכיאה

 לש תרחא הקידב לכו ןלבקה לש תוכיאה תכרעמ לש םיקדבמ עצבל •

 ןיב ,וללכי ולא םיקדבמ .שארמ העדוה לכ אלל  תוכיאה תרקב תכרעמ

 :םיאבה םיאשונה תא ,רתיה

 חכו דויצה ,םירמוחה רושיא ךילה ,תמדקומה הרקבה אשונ תניחב   •

  .יוסינ עטקב  ותניחב ןפואו םדאה

 תמדקומה הרקבה ךילה תא םיוולמה םיספטה יולימ ןפוא תניחב   •

  .םתמאתהו

 . טקיורפב בלש לכל עוציבה יכילה תניחב ,תפטושה הרקבה תניחב   •
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 הרקב םיוולמה םיספטה יולימ ןפוא ,תפטושה הרקבה ילהונ תניחב   •

 .'וכו םתקידב זוכיר תוחוד ,םיימוי תוחוד ,גוית תמישר ,וז

 תונקתמה תויוליעפה עוציב תקידב ,תומאתה יאב  לופיטה תניחב   •

 .שרדנה ןוקיתה תחטבהל דע בקעמה ילהונו תושרדנה

 .תומאתהה יאב לופיטל םיספטה יולימ תניחב   •

 תושירדב דמעש רחאל עוציב בלש לכ רושיא להונ תניחב -הריסמ   •

 . תויטנוולרה תוינכותהו םיטרפמה

 .םיקפס רושיא ןפוא תניחב   •

 םיטרפמב שרדנל המאתהה תקידבו תודידמה תרקב אשונ תניחב   •

 .תוינכתבו

 .םכסהה יכמסמב תורכזנ ןניאש תודחוימ תוקידב יגוס עוציב שורדל •

 תועצמאב ןלבקה תדבעמ תוקידבל תומיא/האוושה תוקידב עצבל •

 םילצופמ םימגדמ וללכיו םינוש םיגוסמ ויהי תוקידבה .תרחא הדבעמ

 האוושהל םידעוימה םייארקא םימגדמו תוקידבה יכילהת תניחבל

 תכרעמ תואצותל תוכיאה תרקב תכרעמ תוקידב תואצות ןיב תללוכ

 תוכיאה תרקב תווצו ןלבקה תדבעמ ,ןלבקה תווצ לע .תוכיאה תחטבה

 ךרוצל תוכיאה תחטבה תווצו תוכיאה תחטבה תדבעמ םע הלועפ ףתשל

 םימרגנ ןעוציבמ האצותכ םא ףא ,תויתאוושהה תוקידבה עוציב

 ןלבקה ידיב הליע הווהי אל ולא םירקמ .ןלבקה תודובעב  םיבוכיע

 וא םכסהה יכמסמב ועבקנש יפכ הדובעה לש הריסמה ידעומב בוכיעל

 .ןבוכיע וא תודובעה תריצע ןיגב והשלכ גוסמ יוציפל

 תכרעהל ,םהב םירקמב התקספה וא הדובעה תריצע לע תורוהל •

 תרקב תכרעמ דוקפתב תולקת תולגתמ ,תוכיאה תחטבה תכרעמ

 הווהי אל ולא םירקמ .שרדנכ תולפוטמ ןניאש תומאתה יא וא ,תוכיאה

 ועבקנש יפכ הדובעה לש הריסמה ידעומב בוכיעל ןלבקה ידיב הליע

 וא תודובעה תריצע ןיגב והשלכ גוסמ יוציפל וא םכסהה יכמסמב

 .ןבוכיע

 אל תיתוזח ואריש טנמלא וא הנשמ חטש וא הווצא לכ לוספל •

 .םיינגומוה אל וא םימיאתמ

 םולשת לכל ןלבקה יאכז אהי אל  ולא םיפיעסב  תולועפה עוציב ןיגב •

  .ףסונ

•  

 ליעל וטרופש תויוליעפה ןללכב ,תוכיאה תחטבה תכרעמ תויוליעפ לכ •

 הליע םוש היהת אל ןלבקלו הדובעה לע הרקבה ךרעממ קלח ןניה

 תופסונ תואצוה וא/ו םיקזנ תמירג ,הדובעב בוכיע ןיגב יוציפל העיבתל

 .אוהש גוס לכמ
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 ןימזמה םעטמ תוכיאה תחטבה ידרשמ 14

 ילמינימ חטשב תוכיא תחטבה גיצנל דרשמ םיקהל ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב 

 הרימשל דויצ ,םיפדמ ,תואסיכו תונחלוש ינש לש רוזבאה תא ללוכה ר"מ 20 לש

 .שרדנה ידרשמה דויצה לכו תוינכות תיילתו

 
  עוציבה תוכיא תרקבל םידחוימ םישגד 15

 לכו להונ לכ ,תוכיאה תרקב חפסנב טרפבו הזוחה יכמסמ ללכב רמאנל ףסונב

  : םיאבה םיאשונל תוסחייתה םומינימכ לולכת גוית תמישר

 רמוח גוס לכו תימוקמ תיתש לש םירמוחה גוס לכל – תומדקומ תוקידב •

 .רתאב עוציבל דעוימה

 יולימ  ,תימוקמ תיתש רמוח גוס לכל תומדקומה תוקידבה לכ ודעותיו ועצובי

 י"ע ועצובי תוקידבה - ינוציח הקפסא רוקמ לכ וא רתאב סורג וא ימוקמ

 תמאתה לע הדיעמה הקידב תדועת תלבקב ווליו  תרשואמו  תכמסומ הדבעמ

 תעיבק ללוכ תוביטרו תופיפצ תכרעמ+CBR( .הזוחה יכמסמ תושירדל רמוחה

 גוס לכו רמוחה ןוימ + דוביעל תוביטר תלוכתו עוציבל תילמיטפוא תופיפצ

  . )רתאל ותאבה ינפל רמוחה רושיאל תשרדנ הקידב

 תוירחאב ןניה 'וכו אמגוד, רצומ ,רמוח גוס לכל תומדקומה תוקידבה ללכ •

 .ןלבקה ןובשח לעו

 יגוסל סחייתהב םישרדנה דויצה יגוסל גויתה תמישרבו להונב תוסחייתה •

 דויצה גוס ,תיתיסרח עקרקב שבכ ילגר םע תיתש קודיה עוציב(  םירמוחה

 .)'וכו  תדיינ הסרגמ לש תורדגה, רתאב בוצח רמוח תסירגל

 ילעב ראשל ףסונב גויתה תמישר ספוטב תוכיא רקב תמיתחו רושיא •

 עטק תחלצהו עוציבל רושיא ןוגכ תוליעפ גוס לכל טקיורפב םידיקפתה

 לש ילאוזיו רושיא ,רמוחה לש ילאוזיו רושיא ,תמדקומ הרקבו יוסינ

 לכ ועצוב יכ רושיא ,הילעמש הבכש עוציב ינפל הנותחתה הבכשה תוניקת

 חוקיפ/תוכיא תחטבה/טקיורפ להנמ לש תופסונ תושירד ,תודידמ, תוקידב

 הבכש עוציב ינפל הנותחת הבכשל תושרדנ םיטרפמו תוינכת תושירד ,ןוילע

 .הילעמש
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 .הילעמש הבכש עוציב תליחת ינפל גויתה תמישר לש תיפוס המיתחו רושיא •

 תחא לכב As-Made תודידמ עוציב לש )םומינימ תושירדכ( תושירד םושיר •

 לכ( יולימ ירמוח לש תישילש הבכש לכ ,תיתש דוביע ,ףושיח : תובכשהמ

 יכ ךמסומה דדומה רושיא . רפע תודובע ףוסו רמוחב יוניש לכ וא , )מ"ס 60

  .הזוחה יכמסמו תוינכותה תשירד תא תמאות תקדבנ הבכש לכ

 ) יולימ תודובעו תיתש( הבכש גוס לכל תוכיא תושירד לש המאתה רושיא •

 רועיש לש תוקידב תואצות לש תיטסיטטס הרקב חותינ עוציב רחאל ןתניי

 הלילס תודובעל יללכה טרפמ יכמסמב רמאנל םאתהב תוביטרו קודיה

 ."הלילס תודובע 51 קרפ"

 תודידמ  ועצובי ) יולימ תודובעו תיתש( הבכש גוס לכל יכ תאזב שגדומ •

FWD יללכה טרפמ יכמסמב רמאנל םאתהב תוכיא תושירדבו תומכב 

 ."הלילס תודובע 51 קרפ" הלילס תודובעל

 תוקידבה יגוס לכ לש ךילהתב תוקידב עוציב תלבט ןכות הדובע להונ לכב •

 .תעצובמ הבכש/םירמוחה רושיאל תושרדנה
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 תוינכת תמישר
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תינכת 'סמ ד"סמ  מ"נק תינכת םש 

 תוכרעמ םואתו העונת ,יזיפ
1 1-20-1712  1:250 1 ןויליג -  םיהבג תינכת 
2 2-20-1712  1:250 2 ןויליג  - םיהבג תינכת 
3 3-20-1712  1:250 3 ןויליג  - םיהבג תינכת 
4 4-20-1712  1:250 4 ןויליג  - םיהבג תינכת 
 1:250 1 ןויליג  - העונת תינכת 1712-40-1 5
 1:250 2 ןויליג -  העונת תינכת 1712-40-2 6
 1:250 3 ןויליג -  העונת תינכת 1712-40-3 7
 1:250 4 ןויליג -  העונת תינכת 1712-40-4 8
 1:100 םיטרפ תינכת 1712-10-2 9
 

10 1712-70-LS 1:1000/100 ךרואל ךתח 

11 1712-51-TIPUSI םייסופיט םיכתח 
 1:100 תוכרעמ םואת

 1:250 1 ןויליג תוכרעמ םואת 1712-50-1 12
 1:250 2 ןויליג תוכרעמ םואת 1712-50-2 13
 1:250 3 ןויליג תוכרעמ םואת 1712-50-3 14
 

 1:250 4 ןויליג תוכרעמ םואת 1712-50-4 15

 1:250 1 ןויליג - םיקוריפ תינכת 1712-30-1 16
17 2-30-1712  1:250 2 ןויליג - םיקוריפ תינכת 
18 3-30-1712  1:250 3 ןויליג - םיקוריפ תינכת 
19 4-30-1712  1:250 4 ןויליג - םיקוריפ תינכת 

20 0-11-45-1712  םיינמז העונת ירדסה 
 1:500 0 בלש – ןולא לאגי 'חר

21 1-11-45-1712  םיינמז העונת ירדסה 
 1:500 1 בלש – ןולא לאגי 'חר

22 2-11-45-1712  םיינמז העונת ירדסה 
 1:500 2 בלש – ןולא לאגי 'חר

23 1-12-45-2171  עוציב ןמזב העונת ירדסה 
 A 1:250 - 461 שיבכ רוזאב תונגראתה חטש

24 2-12-45-1712  עוציב ןמזב העונת ירדסה 
 תורוקמ M – 461 שיבכ רוזאב תונגראתה חטש

1:250 

 ףונ תולכירדא
 A .B .C 1:500 םיעטק תיללכ חותיפ תינכת 06/496/0 25
 A 1:250 עטק תיללכ חותיפ תינכת 06/496/3 26
27 4-496-06  C +B 1:250 עטק תיללכ חותיפ תינכת 
28 20-496-06  A 1:250 עטק היחמצ 
29 21-496-06  B+C  ּ 1:250     עטק היחמצ 
30 30-496-06  A 1:250  עטק היקשה 
31 31-496-06  B+C 1:250  עטק היקשה 
32 50-496-06  B  + A 1:250 םיעטק םיצע רקס תינכת 
33 51-496-06  C 1:250 םיצע רקס תינכת 
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34 61-496-06  הנתשמ מ"נק םיטרפ תרבוח 
 זוקינ

35 06-142/161  1:100 100-109.1 םיכתח ןיב החונת 
36 07-142/161  1:100 109.1-118 םיכתח ןיב החונת 
37 08-142/161  1:100 118-126  םיכתח ןיב החונת 
38 09-142/161  1:100 126-134  םיכתח ןיב החונת 
39 10-142/161  1:100 135-143  םיכתח ןיב החונת 
40 11-142/161  1:100 144-151  םיכתח ןיב החונת 
41 25-142/161  1:100/1:1000 ךרואל ךתח 
42 604-142/161  1:100 461 שיבכל ןופצמ ףסאמ את 

43 101-142/161  אלל זוקינל הרקב את 
44 102-142/161  אלל יסופיט ךתח – הלעתב ימורט לבומ תחנה 
45 103-142/161  אלל שיבכב זוקינ רוניצ תחנה יטרפ 
46 104-142/161  אלל דצ ןבא םע םינטלוק תבכרה 
47 105-142/161  אלל דצ ןבא אלל םינטלוק תבכרה 
48 106-142/161  1:50 םייסופיט םיכתח רזוח יולימ טרפ 
49 107-142/161  אלל לוורש ךותב רוניצ תלחשה 
50 12-142/161  1:100 6,7 בלש – החונת תינכת 
51 13-142/161  1:100 6,7 בלש – החונת תינכת 
52 14-142/161  1:100 6,7 בלש – החונת תינכת 
53 20-142/161  1:100/1:1000 זוקינ 6-7 ךרואל ךתח תינכת 

54 200-161-142  תברקב היתשל םידעוימ םניאש םימ יווק תחנה 
 היתש ימ יווק

 מ"נק אלל

55 601-142/161  1:50 םייסופיט םיכתח רזוח יולימ טרפ 
 1:20 ינוציח/ימינפ לפמ בויבל הרקב את 142-161-204 56
 1:20 טרדנטס בויבל ימורט הרק את 142-161-205 57
 1:20 םייק וק לע תרוקיב תחוש עוציב 142-161-207 58

 היצקורטסנוק
59 3-k-1 1:250 םיצולחה בוחרל תיללכ תינכת 
60 3-k-2 1:250 םיצולחה בוחר-םיטרפו םיכתח תינכת 
61 6-7-k-1 הנתשמ ףסאמ אתל םיטרפו םיכתח תינכת 
62 6-7-k-2 1:50 יוקינ ילכ תסינכל חתפ תינכת 
63 6-7-k-3 1:50 461 שיבכל ןופצמ ףסאמ אתב לבומ תינכת 
64 6-7-k-4 1:50 461 שיבכל ןופצמ ימורט לבומל "םיפנכ" תינכת 

 הרואת

65 OY-042-E10 לאגי בוחר המכח ריעל תויתשתו תובוחר תרואת 
 1  'סמ  ןויליג ןולא

1:500 

66 OY-042-E11 לאגי בוחר המכח ריעל תויתשתו תובוחר תרואת 
 2  'סמ ןויליג ןולא

1:500 

67 OY-042-E13 לאגי בוחר המכח ריעל תויתשתו תובוחר תרואת 
 3  'סמ  ןויליג ןולא

1:500 

68 OY-042-E14 3 םרזל רואמ תיזכרמx80A אלל 

69 OY-042-E15 בוחרב םיסנפו הרואת ידומע יטרפו תורעה , ארקמ 
 ןולא לאגי

 אלל

70 OY-042-E91 בוחר המכח ריעל תויתשתו תובוחר תרואת 
  םיצולחה

1:100 

71 OY-042-E92 בוחרב םיסנפו הרואת ידומע יטרפו תורעה , ארקמ 
 םיצולחה

 אלל
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 דחוימ ינכט טרפמ
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 דחוימ ינכט טרפמ
 תוכרעמ םואתו העונת ,יזיפ 
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 םידחוימ םיללכ םיאנתו תוארוה

 :הדובעה רואית .1
 ,ןולא לאגי ריצב זוקינ לבומ עוציב

 .תרופ ןב תורדשל 461 ךרד ןיבש עטקל תוסחייתמ הז זרכמב תודובעה
 .הבר העונת וב תרבועש )ןולא לאגי 'חר( ףסאמ שיבכל תחתמ ןנכותמ זוקינה לבומ הז עטקב

 ,הלעתה תיתחת קודיהו דוביע ,רטמ 5.0 עצוממ קמועל הלעת תריפח ,שיבכה תחיתפ תללוכ הדובעה

 תגרדל ,א"כ מ"ס 20 יבועב תובכשב ,האלמ הרקבב קדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 100 ג"ע לבומה סוסיב

 הריפחה יולימ ,תוינכותל םאתהב תונוש תודימב ינבלמ לבומ תיינב ,"רוטקורפ דייפידומ" 100% תופיפצ

 תויתשת לש תודובע עוציבו תוינכותה יפל שיבכ הנבמ עוציב ,שיבכה הנבמ תיתחתל דע רשואמ רמוחב

 .חותיפו

 .תרופ ןב תורדשל ןולא לאגי בוחר רוביח

 
 ורושיא תא לבקלו רתאל סוסיבה ץעוי תא ןמזל שי ,רטמ 100-כ ךרואב ינושאר עטק לש הריפח רחאל

 .תודובעה ךשמהל

 

 .זוקינו םימ ,בויב ,תרושקת ,הרואת ,למשח ,חותיפ תודובע ,הלילס תודובע תללוכ הדובעה

 :תללוכ הדובעה .2
 תובוחר תרואת - 08 קרפ
 היקשהו ןוניג ,חותיפ תודובע - 40-44 םיקרפ
 םישיבכ תלילס - 51 קרפ
 לועית יווק - 57 קרפ

 

 הדובעה ןימזמ .3

  אורקל שי ,םינושה תויומכ יבתכב וא/ו םיטרפמב ,"הדובעה ןימזמ" הלימה העיפומ וב םוקמ לכב
 .םחוכ אב וא/ו  הדוהי רוא חותיפל הרבחה
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 טרפמה ףקיה .4

 תאצוהבש םירחא םייללכ םיטרפמו הינב תודובעל יללכה טרפמל המלשהכ הז דחוימ טרפמ תוארל שי
 ןדגואה" וא "יללכה טרפמה"( ןוכישהו יוניבה דרשמו ןוחטיבה דרשמ תופתתשהב תדחוימה הדעווה
 יבתכבו תוינכתב תראותמה הדובע לכש חרכהה ןמ הז ןיא ןכ לעו תויומכה בתכלו תוינכתל ,)"לוחכה
 .הז טרפמב הייוטיב תא אצמת תויומכה

 ךרוצה יפל םעפל םעפמ ןלבקל הנרסמיתש יתדוקנ לופיטל תויחנהו םייוניש ,תופסות ללוכ הז טרפמ
 .ןנכתמה וא/ו  הדוהי רוא תייריע סדנהמ וא/ו הרטשמה י"ע עבקיש יפכו

 םיכמסמ ןיב תופידע .5

 רשא תושירדהו םירואיתה ןיב הנוש שוריפ וא/ו תועמשמ-וד וא/ו המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכ
 טרפמ ,םידחוימ הדידמ ינפוא ,תויומכ בתכ ,תוינכת :ןלהלכ תויופידעה רדס בשחי ,םינושה םיכמסמב
 007 קרפל םאתהב תאז לכ ,רחואמה לע ףידע םדקומה .םינקת ,הזוח יאנת ,"יללכה טרפמ"ה ,דחוימ
 ."יללכה טרפמ"בש

 

 םידחוימ הדובע עוציב יאנת .6

 תודובעה יגוס לכ תא עצבל ןלבקה שרדיי ,העונתה סמועו הדובעה רתא לש דחוימה ויפוא תובקעב
 קספה אלל הפוצר הדובעבו תולילב ,תורמשמב דובעל שרדיהל יושע ןלבקה ,םילבגומ םיעטקב תוצוחנה
 ,ףוצירה וא/ו טלפסא תעסמ תחיתפ לש הרקמ לכב .יללכה םכסהב םייטנוולרה םיפיעסל םאתהב לוכה -
 תודובעה ןיגב תפסות לכ םלושת אל .חקפמה לש ונוצר תועיבשל המויסל דע קספה אלל ךשמית הדובעה
 .ל"נה םיאנתב הנעצבתת רשא

 ןלבקה י"ע חטשה תלבק .7

 תמיתח .ול םירורב ותעצה תשגהל םישורדה םינותנה לכו חטשה יאנתש אדוויו חטשב רייסי ןלבקה
-לעה םינקתמה םוקימ תא קודבי ןלבקה .ול םירורב הלא םיאנתש רושיא הווהמ ןלבקה י"ע הזוחה
 םהש ןיב 'וכו הרואת ,ראוד ,למשח ,לועית ,בויב ,םימ יווק :ןוגכ חטשב םימייקה םייעקרק-תתהו םייעקרק
 שומישה וא םייעקרק-תתה םילבכהו תורוניצה יוליגל תוריפחה .םינמוסמ םניאש ןיבו תוינכתב םינמוסמ
 תומלשל ןלבקה יארחא הרקמ לכב ,ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב ויהי םייוליג ךרוצל םידחוימ םירישכמב
 ןקותי םרגייש קזנ לכ ,םהשלכ םיתוריש ועגפיי הדובעה ידכ ךות םא .םהמ םיקזנ תעינמו ל"נה םינקתמה
 .הזוחה יפיעסל תופיפכב לוכה ןלבקה ןובשח לע

 .המויסבו הדובעה ידכ ךות זוקינה יוק תא ףוטשל ןלבקה לע ,ןכ ומכ

 םייעקרק-תתה םיתורישב לופיט יבגל תוכמסומה תויושרה תוארוהלו תויחנהל תינפומ ןלבקה בל תמושת
 י"ע םעפ ידימ ותעידיל ואבויש יפכו הז דחוימ טרפמב ,תויומכה יבתכב ,תוינכתב ןמוסמכ םייליעהו

 עובש ךות ,המאתה יא לכ לע חקפמל חוודיו םימייקה םיהבגהו תודימה לכ תא קודבי ןלבקה .חקפמה
 .הזוחה תמיתחמ םימי

 .ל"נה הדובעב ךרוצה רובע ףסונ םולשת לכ םלושי אל

 תויומכ יבתכו םיטרפמ ,תוינכת .8

 זרכמל תוינכת 8.1

 .הפקיה תאו הדובעה יגוס לכ תא תוטרפמה תומלשומ הדובע תוינכת ןניא זרכמל תוינכתה

 עוציבל תוינכת 8.2

 איצוהל ןלבקה לע ןהיפלו עוציבל תורשואמ תוינכת ןלבקל ורסמי וכלהמבו עוציבה תליחת תארקל
 ונכתי םלוא זרכמה תוינכתל תומוד הנייהת עוציבל תוינכתה .תונושה תודובעה תא לעופל
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 .עוציבה ידכ ךותו ינפל ררבתיש יפכ ,ךרוצל םאתהב םיימוקמ םייונישו םיטרפ תפסות ,םינוכדע
 .ותעצה תשגה םע וז הדבועל סחייתהל עצבמה ןלבקה לע

 תויומכ יבתכו םיטרפמ ,תוינכת תמאתה 8.3
 ראותמכ( חטשה תלבק םע תוינכתב תומאתה יא לע חוודל ןלבקה תבוחל ףסונב
 ,תודימה לכ תא זרכמה יכמסמו תוינכתה תלבק םע דימ קודבל וילע )םדוקה ףיעסב
 הריתס וא תועט אצמתש הרקמ לכב .םהב םיאבומה היצמרופניאהו םינותנה
 רשא ,חקפמל דימ ךכ לע עידוהל וילע ,תויומכה בתכבו ינכטה טרפמב ,תוינכתב
 אל ,תיפוס היהת ןודינב חקפמה תטלחה .הדובעה עצובת תינכת וזיא יפל טילחי

 יאבו תויטסב שיגרה אלש הנעטה ךמס לע ןלבקה דצמ העיבת לכ לבקתת
 .ל"נה תומאתהה

 )"AS  MADE"( עוציבה רחאל תוינכת 8.4

 :םיבלש 2 -ב  "DWG "AS MADE יצבק/תוינכת ןנכתמה ןויעל שיגהל ןלבקה לע
 .הלילס תודובע עוציב ינפלו םיעצמ ,הפש ינבא תחנה ,םיקוריפ תודובע םויס רחאל - 'א בלש
 עוציב ינפל עובש תוחפה לכל ושגויו )ןוילע/ןותחת( הפש ינבאו תועסמב םיהבג וללכי תוינכתה
 .הלילס תודובע
 תוינכת ןנכתמל ןלבקה קפסי  )העיבצו רורמית ללוכ( תודובעה לכ םויס רחאל - 'ב בלש
 ימור ,הנבמה תודימ ללוכ תודובעה לכ לש קייודמ רואית תוללוכה ,עוציב רחאל תובשחוממ
 .'וכו I.L ,עקרק
 .הדובעה לש ינושאר הריסמ ךיראת ינפל עובש תוחפה לכל ורבעוי תוינכתה

 .תיצרא תוטנידרואוק תשרב DWG טמרופב ךרעי בשחוממה טוטרשה

 לע אלמ ינכט רמוחו םיגולטק ,תוינכת ושגוי ןכ .תושרב לבוקמה GIS טרפמ י"פע ושגוי תוינכתה
 .הקזחהו לועפת תוארוה ללוכ ,קפיסש ינכמ ורטקלאה דויצה לכ

 שמשל תנמ לע תושגומו ,דבלב הנדמואב ןה תויומכה בתכב תומושרה תויומכה 8.5

 תקידב .תודובעה עוציבל תיפסכה ותעצה ןתמל תויולעה תקידב תכאלמב ןלבקל
 לע האלמה ותוירחאבו עיצמה ןלבקה ידי לע השעת קיודמה ןבושיחו תויומכה

 תועיבת הנייהת אל ןלבקל .הז דחוימ טרפמל ופרוצש זרכמל תוינכותה סיסב

 ולגתיש תומאתה-יא וא/ו םירסוח ,תויועט בקע גוסו  ןימ לכמ תורחא וא תויפסכ

 .תויומכה בתכב

  תנמ לע  ןימזמה חוכ אב ידי לע ועבקנ תויומכה בתכב  םימושרה הדיחיה יריחמ 8.6
 לש תיביצקתה תרגסמה תא הווהמה תודובעה עוציבל  ןדמואה  תא בשחל

 ,תודובעה יריחמ תא קודבל תוירחאהו הבוחה תלטומ דבלב ןלבקה לע  .ןימזמה

 עצבל לכוי אוה םהיפלו ותעצה תא ססבל לוכי םהילע תונושה תוכאלמהו  םירמוחה

 .תודובעה תא
 תוכאלמהו םיטירפה לכ תא ,רתיה ןיב ,םיללוכ תויומכה בתכב םימושרה םיריחמה 8.7

 תלוחת .דחוימה טרפמה לש םינושה םיקרפב םימושרה הדידמה ינפואב וניוצש

 קודבל ןלבקה לש ותבוחמו ותוירחאב .ל"נה הדידמה ינפואל תסחייתמ םיריחמה

 םעו םיקפסה םע ותורשקתהב ול םימיאתמה הדידמה ינפואו םיריחמה תלוחת תא

 .תודובעה עוציב ךרוצל ולש הנשמה ינלבק

 תוכאלמהו םיטירפה תא רתיה ןיב ,םיללוכ תויומכה בתכב םימושרה םיריחמה 8.8
 :ןלהל תוטרופמה
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 )הב םיללכנ םניאשו הדובעב םיללכנה רזע ירמוחו םהיגוסל םירצומ הז ללכבו( םירמוחה לכ .א

  .םהלש תחפהו

 תורכזנה רזעהו יאוולה תודובע תוברל ,םכסהה יאנתל םאתהב עוציב םשל השורדה הדובעה לכ .ב

  .םידרפנ םיטירפב תודדמנ ןניא ולא תודובעו הדימב ונממ תועמתשמהו טרפמב

 םתבכרה 'וכו תוינמז םיכרד ,םימוגיפ ,תונוכמ ,םירישכמ ,הדובע ילכ ,ינכמ דויצב שומישה .ג
 .םקוריפו

 הלבקו םלשומ רמגל דע 'דכו טוהיר\הרואת ידומע\דויצ\םירזיבא תנקתהל תושרדנה תודובעה לכ .ד

 .ןימזמהו חקפמה םיננכתמה י"ע

 תלבוה ןכו ןתקירפו םתסמעה הז ללכבו ,הדובעה םוקמ לא 'וכו הדובע ילכ ,םירמוחה לכ תלבוה  .ה

  .ונממו רתאל םידבוע

  .ועצובש תודובעה תרימש ןכו ןתרימשו 'וכו תונוכמה ,םילכה ,םירמוחה תנסחא ,םירמוחה תשיכר .ו

  .ףסומ ךרע סמ טעמל 'וכו חוטבה תואצוה ,םיילאיצוסה םיסמה .ז

 תומדקומה ויתואצוה הז ללכבו ,)תופיקעה ןהו תורישיה ןה( ןלבקה לש תויללכה ויתואצוה .ח
  .תוירקמהו

  .ןתוא םיבייחמ םכסהה יאנת רשא אוהש גוס הזיאמ תורחאה תואצוהה .ט

  .ןלבקה יחוור .י

  .םימרוגה לכ םע םואית .אי

 תרימשל תוריהז יעצמא ןכו ,חטשב תמייקה תוליעפל תולקתו תוערפה תעינמל תוריהז יעצמא .בי

  .תוהגהו תוחיטבה

  .עוציבה יבלש יפל םיינמז תוגרדמו תורדג .גי

  .'וכו חקפמל הנבמ ,םינסחמ - רזע ינבמ .די

 .ןומיסה שודיחו קוריפ ,ןומיס ,תודידמ .וט

  .תוינמז םיכרדו יערא זוקינ רודיס .זט

  .םמוקמב םירחא םירמוח תקפסאו וקרופו ולספנש הנבמ יקלחו םירמוח קוליס .זי

 בצמב ,עוציבה תפוקת םות ינפל ומלשוהש הנבמה יקלח לש הקזחא יכרצל השורדה הדובעה לכ .חי

 .עוציבה תפוקת ךות םהל םרגייש קזנ לכ ןוקיתו ,ןיקתה

  תויומכה בתכב םושרה ןדמואה םוכס לע החנה ןתמ היהת ןלבקה תעצה 8.9
 יוטיב ידיל אובתו )תויומכה בתכב םיללכנה םיפיעסה לכל הוושו הדיחא(
 המאתהב תחפות םיזוחאב החנהה .קרפ ותואב םינושה הדיחיה יריחמב
 תויומכה בתכ לכל ח"שב לבקתיש יפוסה םוכסה ךס  .ןדמואה םוכסמ
 .תודובעה עוציבל "ןלבקה תעצה" תא הווהי החנהה בושיח רחאל

 ותועמשמכ הדידמ הזוח היהי תודובעה עוציבב הכזיש ןלבקה םע םתחיש הזוחה 8.10

  .יללכה טרפמב
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 הדבעמ תוקידב .9

 ןלבקה :האבה תפסותב "לוחכה ןדגוא"ב ראותמכ ועצבתי םירשואמ םירמוחב שומישהו תוקידבה לכ
 לכ .חקפמה לש ורושיאב ,הדשב תשרדנה הצעומה ביט תוקידב עוציב םשל רכומ דסומ םע רשקתי

 .תוקידבה םויס םע ליבקמב ,תורישי ,ןנכתמלו  הדוהי רוא תייריע ,חקפמל ורבעוי תודועתה

 :ויהי הדבעמה ידיקפת

 .םירמוחה ביט לש תומדקומ תוקידב .ב

 .םירמוחה ביטל תופטוש תוקידב .ג

 .הכאלמה ביטל תוקידב .ד

 .חקפמה תשירד יפל רתאב תונוש תוקידב .ה

 .חקפמה תוארוה יפל לעפת הדבעמה

 םילולכו ןלבקה לע םילח םיזוחה תפוקת לכ ךשמב תורזוח תוקידב עוציבו התלעפה ,הדבעמה תואצוה לכ
 םיבוכיעה לכ תא ןובשחב תחקל ןלבקה לע .תויומכה בתכב םינושה םיפיעסה לש הדיחיה יריחמב
 ןיגב םייוציפל תועיבת .ןהיתואצותל הנתמהה בקעו הדבעמה תוקידב בקע הדובעל םרגיהל םילולעה
 .ןובשחב ואבוי אל ל"נה

 עוציבה תטישו םינמז חול ,עוציב יבלש .10

 תלחתה וצ תלבק םע .ןימזמה םע םואיתב הדובעה תליחת תארקל ועבקיי עוציבה תטישו עוציבה יבלש
 לע טקייורפה לכ עוציבל עיצמ אוה התוא רשא עוציבה תטיש תא ספדומו בתכב ןלבקה שיגי הדובעה
 בתכב רושיא לבקל ןלבקה לע .עוציבה לש םיירקיעה םיביכרמה לכ תא לולכי הטישה רואית .ויבלש לכ
 .תודובעה תלחתה ינפל עוציבה תטישל רתאב חקפמהו םיננכתמה לש

 םאתהב הדובעה ןימזמל הרסומלו היטרפ לכל תמלשומו הרומג איהשכ ותדובע תא םייסל ןלבקה לע
 .יזוחה ז"ולל
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 תויושרו םימרוג םע םואת 3

 יללכ

 ןיבו תוינכתב םינמוסמ םהש ןיב םיתורישה תוכרעמ דיל תודובע עוציב ינפל דחוימבו הדובעה תליחת ינפל
 תטיקנ ךות ךשמהב םירכזומה םימרוגה לש החגשה ונובשח לע ןימזהלו םאתל ןלבקה לע ;םינמוסמ םניאש
 הז ףיעס תתב וטרופיש תודובעה רובע הרומת לכל יאכז היהי אל ןלבקה .םישורדה םיילהונהו םיעצמאה
 .תויומכה בתכבש םינושה םיפיעסה לש הדיחיה ריחמב ללכית ןתרומתו

 לארשי תרטשמ לש העונתה תקלחמו  הדוהי רוא תייריע לש העונתה תקלחמ 3.1

 אוה ויתודובעב בשחתהב םינושה העונתה תוקתעה יבלש תא עיצהל היהי ןלבקה תוירחאב
 תוקלחמ םע םאתל כ"חאו חקפמה לש ורושיאל םאיבהל ,רתאב םירחאה םינלבקה תודובעבו

 .ןרושיא תא לבקלו לארשי תרטשמו  הדוהי רוא תייריע לש העונתה

 :םיאבה םיעצמאב )תרחא ןיוצ םא אלא( ונובשח לע טוקנל ןלבקה לע ,ןכ-ומכ

 תבצה רובע לארשי תרטשמל םולשת ,העונתה תנווכה ,רורמתו טוליש ,תוחיטב תורדג תבצה
 תויושרה תושירדל םאתהב ,ב"ויכו םיבהבהמ םיסנפ תבצה ,םיינמז םיפקעמ עוציב ,רכשב םירטוש
 .חקפמה לש ורושיאל ףופכו רבדב תועגונה

   הדוהי רוא תייריע לש הרואת תקלחמ 3.2

 תודובעה תא םאתלו רואמ ילבכו תרנצ לש ןומיס לבקל תנמ-לע הקלחמה גיצנ םע רויס ןימזי ןלבקה
 .הקלחמה תחגשהב תופעתסה תוכירבו םידומעה ,םילבכה תברקב

 המקיש ימ דיגאת 3.3

 תוכירב ,םיאת :ןוגכ( םהינקתמ לע םינושה םיווקה יבגל דיגאתה גיצנ םע רויס ןימזי ןלבקה
 .)'וכו םיפוגמ ,תופעתסה

 "תורוקמ" תרבח

 יווק רותיאל ,שרדנ םא ,שושיג תוריפח ךורעל תנמ לע "תורוקמ" 'בח לש גיצנ םע רויס ןמזי ןלבקה
 .הריפחה תודובע יאוותב םירבועה "תורוקמ"

   הדוהי רוא תייריע לש ףונו םינג 'חמ

 היצמרופניא לבקיו תוידיתע תוינכת יבגל םימואת ךורעל מ"ע הקלחמה יגיצנ םע רויס ןמזי ןלבקה
 הייקשהה תוכרעמב עוגפל אל בייחתמ ןלבקה .םיוולנ םינקתמו הייקשה תורוניצ תכרעמ יבגל
 .תידיימ ןקותת הלקתה ,העיגפ לש הרקמב .ותומדקל בצמה תא ריזחהלו

 תויתשת תקלחמ 3.4

 .עוציבל האיצי םרט תויתשת תקלחמ רושיא תא לבקלו הדעווה םע הדובעה תא םאתל ןלבקה לע 

 למשח תרבח 3.5

 ןימזי .ךומנ חתמו הובג חתמ לש למשח יווק םימייק הדובעל דעוימה חטשהמ קלחבש ןלבקל עודי
 .םייעקרק-תת למשח יווקו למשח ידומע דיל הדובעה ינפל ונובשח לע חוקיפ

 רשאכ ,למשחה תרבח לש חקפמה תוחכונב קר עצובת למשחה יווקו למשח ידומע רוזאב הדובעה
 :ןלהל רדגומ החגשה השורד וב רוזאה

 .םיידיב וא רפחמב הריפח תעב הובג חתמ ידומעמ 'מ -5מ תוחפ קחרמל תוברקתהב .1.ז

 תוחפ קחרמל וא רפחמב הריפח תעב ךומנ חתמ ידומעמ 'מ -5מ תוחפ קחרמל תוברקתהב .2.ז
 .םיידיב הריפח תעב םהמ 'מ -2.5מ

 .יעקרק-תת לבכ תביבסל תוברקתהב .3.ז
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 שומישמ ענמיהלו םישורדה תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכב טוקנל ןלבקה לע תודובעה עוציב ןמזב
 םידומעה תוביצי תא ןכסל לולע ל"נכ שומיש .למשח יווק תברקב םירחא םיינכמ םילכו םינרוגעב
 רתאב דובעל "למשחה תרבח" תסינכ בקע תועיבת לכ הנייהת אל ןלבקל .םידבועה ייח תא ףאו
 .ירשפאה עויסה לכ תא הל תתל בייחתמ אוהו

 למשחה יווק וא םידומעה רוזאב ותדובע תא קיספהל שקבתיו הדימב העיבת לכ ול היהת אל ,ןכ-ומכ
 ."למשחה תרבח" תדובע תא רשפאל תנמ-לע

 "קזב" תרבח

 לע םיווקה תא ןמסלו הדובעה תליחת ינפל רוזאב "קזב" תרבח גיצנמ קיודמ ןומיס לבקל ןלבקה לע
 .תשרה סדנהמ םע םואיתב חוקיפ ונובשח לע ןימזי ןלבקה .םילבכה ןומיס לע רומשלו תוינכת יבג
 תרבח לש חקפמ תוחכונב קר הנעצבתת ןופלט יווקו ןופלט תוחוש ,ןופלט ידומע רוזאב תודובעה
 ."קזב"

 ןופלט דומעמ 'מ 3 סוידרב וא םייק לבכ וא תרנצ לש דצ לכמ 'מ 3 םוחתב הדובע לכ עצובת אל
 תריפח וא יולימ יבגל םגו םייעקרק-תת םיוק יבגל ןוכנ לוכה ."קזב" תרבחמ בתכב רושיא אלל םייק
 ,רפע תודובע ,םישיבכ( תונושה תיתשתה תודובע תליחת ינפל יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .המדא
 תלחשה ,"קזב" תרבח רובע תיתשת תודובע עצבל ךרוצ שי תרושקתה יווק םוחתב )'וכו בויב ,םימ
 .הדובעב ליחתהל "קזב" תרבח רושיא תלבק םע ןכמ רחאל קרו "קזב" תרבח י"ע םרוביחו םילבכ

 םילבכב היזיוולט

 .רוזאב הליעפמה םילבכה 'בח יגיצנ םע םואתבו ל"נכ 

 םיסובוטואה תרבח      .י

  םאתל שי ,סובוטוא תונחת תומייקו תירוביצ הרובחת תרבוע בוחרבו רחאמ 

   .בוחרב םיננכותמה הדובעה ידעומ יבגל םיסובוטואה תרבחל שארמ עידוהלו                  
 תוקיתעה תושר           .אי   

 תוקיתעה תושרמ הריפח ירושיא לבקל ןלבקה לע 

 ןדוגיא          .בי    

 .ןדוגיאה י"ע ףסאמ וק תדובע עצבתהל הדיתע ,הדובעל דעוימה חטשהמ קלחבש ןלבקל עודי

 תא הל תתל בייחתמ אוהו רתאב דובעל "ן"דפש ןדוגיא" תסינכ בקע תועיבת לכ הנייהת אל ןלבקל

 רוזאב ותדובע תא קיספהל שקבתיו הדימב העיבת לכ ול היהת אל ,ןכ ומכ .ירשפאה עויסה לכ

 .רבודמה

   הדוהי רוא הינבו ןונכתל תימוקמ הדעוה .גי

 .הדובעה עוציב  םרט ךכל רושיא לבקלו תימוקמה הדעוול הריפח רתיהל השקב שיגהל ןלבקה לע 

 ןוקרי זוקינ תושר      .די         

 .יעבט ץורעב וקלחב רבוע לחנה יאוות .הלעתה םוחתב הריפחו יולימ ,ףושיח תוללוכ רפעה תודובע    

 תויחנהכ ולא תויחנהב תוארל שי ,זוקינה תושר יגיצנמ תויחנה ונתניי עוציבה ךלהמבו הדימב

 .ןלבקה תא ובייחי ןהו חקפמה

 השיג יכרד 4

 םירתאה לכל תוישפוחו תותואנ השיג יכרד תחטבהל תידעלבה תוירחאה תלטומ עצבמה ןלבקה לע
 תודובעל ליבקמב ודבעיש םירחאה םיעצבמה וא/ו םינלבקה לכל ןכו הדובעה םוקמל םיכומסו םילבוגה
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 םיכרדב יוניש לכ עוציב ינפל .ןלבקה לע ןאולמב ולוחי הז ףיעס עוציבב תוכורכה תואצוהה לכ .ןלבקה
 .בתכב חקפמה תמכסהו רושיא תא לבקל שי תומייק

 :םימייק םישיבכ ינפ לע העונת

 בכר ילכ תועצמאב קרו ךא השעת תרחא הרטמ לכל ןהו םירמוחו דויצ תרבעה יכרצל ןה העונת לכ

 וניא בכרה ילכ לע סמעומש רמוחהשו םייקנ םה בכרה ילגלגש אדוול שי .םיטמואינפ םילגלגב םידיוצמ
 .העיסנה ןמזב רזפתמ

 רודיגה טולישו רודיג תוריהז יעצמא 5

 הדובע תונואת תעינמל םישורדה תוריהזה יעצמא לכ תטיקנלו םידבועהו הדובעה תוחיטבל יארחא ןלבקה
 .'וכו םירמוח תלבוה ,החנה ,הריפח תודובעב תורושקה תונואת תוברל

 עוציב תעב ותביבסב וא רתאב םדא ייחו שוכר תחטבהל תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכב טוקני ןלבקה
 .תורחא קוח תוארוהבו תויתלשממה תונקתב שרדנכ הדובעה

 תונואתמ רוביצה תא ריהזהל ידכ שרדנכ הרהזא יטלשו תורוא ,תוינמז תורדג ,תוקעמ ןיקתי ןלבקה
 םע דימ .רתאב םירחא םילושכמו םירמוח וא רפע תומרע ,תורוב לש םתואצמיה לשב םרגיהל תולולעה
 רפעהו תומרע תא רשיל ,תוריפחהו תורובה לכ תא אלמל ןלבקה בייח רתאה לש קלח לכב הדובעה םויס
 .הדובעה עוציבמ האצותכ רתאב וראשנש םילושכמה לכ תא קלסלו

 שרדנכ תוריהז יעצמא תטיקנ יא בקע היחו םדא ייחל וא שוכרל םרגיש קזנ לכל ידיחיה יארחא היהי ןלבקה
 בכעל תוכז ומצעל ןימזמה רמוש תאז תמועל ,וילא הנינפות רשא הז גוסמ תועיבת םושב ריכי אל ןימזמהו

 ל"נה םימוכסה תא .ןלבקה ןיבל םיעבותה וא עבותה ןיב חוכיוול אשונ ווהי רשא םימוכסה םתוא םולשת
 ךמסמ י"פע תוררוב וא םידדצה ינש תמכסהב תועדה יקוליח וא ךוסכסה בושיי רחאל קר ןימזמה ררחשי

 תועצמאב ןלבקה י"ע הסוכת ,הדובעה רתאב עגפנש והשלכ טקייבואל םייוציפל העיבת לכ .אכמס רב רחא
 .הז אשונ ןיגב יהשלכ תוירחאב אשיי אל ןימזמהו המיאתמ חוטיב תסילופ

 תא הליחת קודבל ןלבקה לע םימייק הרקב תוחוש וא םיביבל תורבחתה וא/ו ןוקית ,הדובע לש הרקמב
 תא רתיה ןיב וללכי רשא הנגההו תוריהזה יעצמא לכב טוקנלו םיליער םיזג תואצמיהל תוחושה וא םיביבה
 :ולא

 םיזג ולגתי םא .ןצמח תקפסא הב שיו םיקיזמ םיזג הב ןיאש אדוול שי ,הרקב תחושל םיסנכנש ינפל 5.1
 םיררוואמ תרזעב יוארכ ררווא אתהש רחאל אלא הרקבה אתל סנכיהל ןיא ,ןצמח רסוח וא םיקיזמ
 אתל הסינכה רתות תקפסמ תומכב ןצמח תקפסא תחטבומו םיזגה לכ וקלוסש רחאל קר .םיינכמ
 .זג תוכסמ אשונל קר לבא ,הרקבה

 :םיאבה םיללכה יפל תוחפל תועש 24 לש הפוקתל ,וקה רורווא םשל ,ורסוי הרקבה תוחוש יסכמ 5.2

 .םייק הרקב אתב הדובעל –

 כ"הס ,םיכומסה םיאתה ינשב םיסכמהו דובעל םידמוע ובש החושה הסכמ –
 .םיסכמ השולש

 .רוביחה תודוקנ ידיצ ינשמ םיסכמה - םייק ביב לא רוביחל –

 ןכומ היהי רשא החושל ץוחמ ףסונ םדא ראשיי ןכ םא אלא הרקב תחושל סנכיהל םדא השרוי אל 5.3
 .ךרוצה הרקמב הרזע שיגהל

 םג אוהו תוקילחמ יתלב תוילוס םע םיהובג ימוג יפגמ לעניו ימוג תופפכ שבלי הרקב תחושל סנכנה 5.4
 .החושל ץוחמ אצמנה שיאה קיזחי ישפוחה והצק תא רשא לבח רושק הילאש תוחיטב תרוגח רוגחי

 .המיאתמ זג תכסמ אשיי 'מ 3.0 לעמ הקמועש הרקב תחושל סנכנה 5.5
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 םישרדנה תוחיטבה יעצמא יאשונב וכרדוי הרקב תחושל הסינכ תשרודה הדובעב םיקסעומה םידבועה
 .ורכזוהש תוחיטבה יעצמאב שומישב ונמואיו

 רדגב הדובעה רתאל ךומסב ורובע הצקוהש תונגראתה רתא/הדובעה רתא תא ןלבקה רדגי ליבקמב
 ,מ"מ 1.80 טוח יבוע מ"מ 3         תנוולוגמ תשר רדג :הדובעה עוציב יבלשל םאתהבו החוטבו המיאתמ
 .חקפמה תוארוהל םאתהבו הדובעה רמגב רדגה תא קרפל ןלבקה לע .'מ 2 לכ םידומע

 .תונגראתה רתא/הדובעה רתאל םירז תסינכ תעינמל הרהזא יטלש ןלבקה הלתי ל"נה תורדגה ךרואל

 רתאב .ןלבקה לש ולוקיש יפל תרחא הפש לכו תיברעו תילגנא ,תירבעב םיבותכ ויהי םיטלשה
 רתאמ עטק רודיג .הביבסהו רתאה יאנתל קיפסת רשא הלילו םוי הרימש היהת תונגראתה/הדובעה
 .חקפמה/טקייורפה לכירדא רושיאב בייח הדובעה

 וא םיעורג םייתוהיגו םייתוחיטב םיאנתב תישענ וזו הדימב ןלבקה לש ותדובע תא קיספהל יאשר ןימזמה
 רובע תוירחא לכמ ןימזמה תא ררחשמ ןלבקה .חקפמה תושירדל וא/ו תויושרה תושירדל םימיאתמ אל
 .יללכה םכסהב טרופמל םאתהב לוכה - והשלכ םדאל וא/ו םידבועל וא/ו הנבמל ומרגיש םיקזנ

 ןומיסו תודידמ 6

 :האבה תפסותב "יללכה טרפמב" ראותמכ ועצבתי ןומיסהו תודידמה

 וז הדידמ .ןנכתמה תוינכתב ראותמו שרדנכ םייקה בצמה לש ןוכדעו המלשה ונובשח לע עצבי ןלבקה
 .חקפמה רושיאל אבות ,הדובעה םוחתב םיטרפהו רפעה ימור לכ תא תללוכה

 ןנכותמה בצמל םייקה בצמה ןיב יטרואיתה שרפהכ ,וז הדידמ סיסב לע ןלבקל ומלושי הדובעה תויומכ
 .תוינכתב ןיוצמה

 .ונובשח לעו הדובעה ךלהמ לכ ךשמב ןומיסה תודוקנ תא חיטבהל ןלבקה לע

 .םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמב לולכ ןריחמו ,תפסות םלושת אל ולא תודידמ רובע

 ןופלטו למשח ,םימ 7

 .עצבמה ןלבקה ןובשח לעו תידעלב תוירחאב ויהי טקייורפה עוציבל ןופלטהו למשחה ,םימה תקפסא

 רתאה ןויקינו ןלבקה תונגראתה 8

 רתא לש יטתסא רדסו ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע ןכ לעו ריעה זכרמ רוזאל תוכימסב םקוממ הדובעה רתא
 י"ע קיודמב ועבקיי רוזאה תולובגו הדובעה רתא רוזאב היהי ןלבקה לש תונגראתהה רוזא .הדובעה
 רפעה יפדוע :הדובעה עוציב ןמז לכ ךשמב ותביבסו רתאה ןויקינ לע רומשי ןלבקה .רתאב חקפמה
 םיפדועה לכ ."יללכה טרפמ"ה לש 01 קרפל 01017 ףיעסב רומאכ היינבה רתאל ץוחמ לא וקלוסי תלוספהו
 רפע תומרע הבוג .םיכמסומה םימרוגה רושיאב חקפמה י"ע עבקייש זכורמ הכיפש םוקמל חטשהמ וקלוסי

 מ"ס 30 לש תובכשב ורזופי רפעה יפדוע .םייקה הכיפשה רתא סלפמ לעמ 'מ 1.0 לע הלעי אל תונופמ
 .םידבכ םיינכמ םילכ י"ע וקדוהיו

 יננע ורצווי אלש ךכ םימ תצברה ךות תיאשמ לע תלוספ תסמעה/יולימ/הריפח תודובע עצבל שי הרקמ לכב
 .רתאב רפעו קבא

 םיליעפ םיתוריש יווקו םינקתמ תומילש 9

 לועפתל ידעלבה יארחאה היהי ןלבקה ,הזוחה לש םיכמסמה לכב תרחא שרפתיש וליפא ,הרקמ לכב
 ,עוציבה תפוקת לכ ךשמב רתאב םילעפומהו םימייקה םיתורישה יווק לכ לש )הממיב תועש 24( ףיצרה
 .ןימזמה לש ונוצר תועיבשל ,התמלשה רחאל ,הדובעה תלבק םע הליחתמש תוירחא תפוקת ללוכ
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-לע תאזו םיינמז םייפוליח םיווק ונובשח לע עצביו עוציבה תפוקת לכ ךשמל וז השירדב בשחתי ןלבקה
 .םייחה תרגישו םיתורישה תקפסא ףצרב עוגפל אל תנמ

 םידחוימ םינלבקל הלועפ תורשפא ןתמ

 רוא תייריע י"ע קסעומה רחא ןלבק לכל ,חקפמה תוארוה יפל ,התואנ הלועפ תויורשפא ןתי ןלבקה
 ןהו הדובעה  םוקמב ןה ,םהידבועל ןכו חקפמה י"ע הז ךרוצל רשואיש ףוג וא םדא לכלו  הדוהי
 ,רשפאהו יוצמה  תדימב שומישה תא םהל רשפאיו הלועפ םתא ףתשיו םאתי ןכו וילא ךומסב
 .וידי לע ונקתוהש םינקתמבו םיתורישב

 לבקי ןלבקהש תורעהו תוינכתה י"פע ,רתויב יעוצקמה ןפואב ועצובי הז זרכמב תוראותמה תודובעה לכ 10
 .הדובעה ןימזמ וא/ו ןנכתמ םעטמ
 הנש( קדב תפוקת רמג דע תוחפל וז תוירחאב תאשל ךישמיו הדובעה ביט לע יארחא ןלבקה הרקמ לכב
 .)תורשקתהה הזוחב הדובעה ןימזמ תעיבק י"פע ,הדובעה רמגמ רתוי וא
 הפוקת ךות םנקתל ןלבקה לע היהי ,םילשכ ואצמי םאו הנבמה תקידב רויס ךרעי ,קדב תפוקת םותב
 .רויסה םוכיסב עבקיש יפכ הריבס

 חקפמה תויוכמס
 .הזוחהו טרפמה יפיעס ראשב רומאה תא ,ףילחהל וא עורגל אל ךא ,ףיסוהל אב ןלהל רומאה .א
 בתכו ינכטה טרפמה ,תוינכתה תא שרפל יאשר אוהו ןימזמה לש חטשב וגיצנ אוה חקפמה .ב

 אוה חקפמה הרקמ לכב .ותנבה בטימ יפל ,תוריהב יא וא/ו םהיניב המאתה – יא לכו תויומכה

 .הז אשונב חטשב ידעלבה קסופה
 .עצבתהל תוכירצ וא ועצובש תודובע ןכו םרוקמו םירמוח לש םתוכיא יבגל קסופה אוה חקפמה .ג
 ינלבקל ,הקלח וא הלוכ ,הדובעה תא רוסמל ונוצרב םא שארמ חקפמה רושיאב בייח ןלבקה .ד

 וא תולועפל ןלבקה לש האלמה ותוירחא תא ריסהל ידכ חקפמה לש הז רושיאב ןיא .הנשמ

 ףקיהל םיאתמ גוויסב םושר ןלבק היהי ליעל רומאכ הנשמ ןלבק לכ .הנשמה ינלבק לש םילדחמ

 .ודי לע עצובי רשא הדובעה
 תפסות אלל ,םהיניב תוקספה םע ,םינוש םיבלשב הדובעה עוציב לע תורוהל יאשר חקפמה .ה

 .ןלבקל ריחמ
 תויופידע ירדס עובקל ותטלחה לע ןמזל ןמזמו תעל תעמ ןלבקל עידוהל יאשר חקפמה

 םאתהב הדובעה תא עצבל בייח היהי ןלבקהו תורחא תודובע יבגל ןהמ קלח וא תודובעל

 .חקפמה י"ע עבקנש תופידעה רדסל

 תושירדמ גרוח ןלבקה ותעדל םא ןהשלכ תודובע עצבל דציכ ןלבקל תורוהל יאשר חקפמה .ו
 יקלחל קזנ עונמל ידכ ,עוצקמה יללכ בטימ יפל ,רדסה ץוחנ ותעדל םא וא טרפמה וא/ו הזוחה

 .ועצוב רבכש הדובע
 קזנלו הלוכ הדובעל ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשמ וניא ןלבקה י"ע חקפמה תוארוה יולימ

 .הזוחה יאנת יפל לכה ,והשלכ

 ,עוציבל תורשואמ תוינכת לש םיקתעה ינש ,הדובעה תליחת םרט ,ןלבקל רוסמי חקפמה .ז
 תומותח חקפמה י"ע ןלבקל ורסמנש תוינכתה קרו ךא תובייחמ עוציב יכרצל .ינכטה טרפמה

 ולוחי תוירחאהו קזנהו לבקתת אל ל"נה תוינכתה יפל אל עצובתש הדובע .עוציבל תורשואמו

 .ןלבקה לע
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 חקפמה לומ ןלבקה תוירחא
 .הדובע ינמוי להנל בייחתמ ןלבקה .א
 בורקה הדובעה עובשל ויתוינכת לע חוקיפל בתכב עידוהל עובשב ןושאר םוי לכב בייח ןלבקה .ב

 .חוקיפה רושיאל ףופכב תודובעה עוציב .רושיא )לבקל אל וא( לבקלו
 לכב עוציבה רוצעל חקפמה יאשר ,ןוכנ אל עדימ קפסמ וא הז יאנתב ןלבקה דמוע אלו הדימב .ג

 תיפסכ העיבת םוש רכות אל .טקיורפה יקלח לכב תודובעה לע אלמ ןוכדע תלבקל דע ,תע
 .הז ןיגב הדובע תוקספה רובע

 תשגה םע  ז"ולה תא איבהלו )חוקיפה תשירד י"פע רחא וא( שדוחל תחא ז"ול ןכדעל ןלבקה לע .ד

 .ישדוחה ןובשחה
 .חקפמה לש ויתויחנה וא ורושיא אלל ועצובש תודובעל םימולשת לע העיבת םוש רכות אל .ה
 תונובשח ,תויומכ יבושיח ףורצב )המותח דדומ תינכת( לעופב הדידמ סיסב לע ושגוי תונובשח .ו

 .ללכ ולבקתי אל ,הכרעהב
 ןלבקה שרדנ ,םייעקרק תת םיוק תחנה ,תולעת ,רפע יולימל הריפח םע תורושקה תודובעה לכ .ז

 םע ןלבקל ורסמי םיבלשל הקולחו תושירד .בלשו בלש לכב ,חוקיפ רושיאב קרו ךא עצבל

 .תודובעה תליחת

 עוציב ןמזב העונת ירדסה

 .םיתווצ המכ םע דובעלו תחא תבב ולוכ טקייורפה תא עצבל הרטמה

 טקיורפה עוציבל םיללכ העונת ירדסה תוינכת ונכוה

 םרשאלו םיינמז העונת ירדסה תוינכות ןיכהל וילע ונכוהש ולאמ םינוש עוציב יבלש עיצי ןלבקהו הדימב
  ,הייריעב

 .הרטשמה םע תוצעייתה םייקל שי היריעה רושיא רחאל

 :ללוכ םיינמז העונת ירדסה )תרחא ןיוצ םא אלא( הדיחיה יריחמב וללכי ןכ

 ינומיס ,םיבהבהמ םיסנפ ,רוא יריזחמ םיטרס ,שרדנה יפל םיינמז תוחיטב תוקעמ ,אוהש גוס לכמ טוליש
 העונת תרטשמ י"ע שרדייש המ לכו ,'וכו םייק עבצ ףוצרק/שיבכה ינפ-לע םיקבדומ םיטרס י"ע םיינמז עבצ
 .עוציב ןמזב הדובעה ןימזמ וא/ו

 םכסהב םיטרופמו םינושה םיפיעסה לש הדיחי ריחמב הלולכ םתרומתש תופסונ תודובעל ,ףסונב ל"נה לכ
 .'דכו תוקידב ,הדבעמ תואצוה ,חוטיב ,תונגראתה תודובע ראשה ןיב םיללוכהו םייללכה םיטרפמבו יללכה

 

 

 

 

 

 דחוימה טרפמה - 1'ג ךמסמ
 ..... 'סמ הזוח/זרכממ דרפנ יתלב קלח הווהמה

 םישיבכ תודובע - 51 קרפ
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 םייטנוולר םיקרפ וא "יללכה טרפמב" -57ו 51 ,40 ,03 ,01 קרפ תא תונשל וא ףיסוהל ,םילשהל אב הז דחוימ טרפמ
 .ולש םירחא

 .םולשתהו הדידמה ינפוא לש טוריפ שי הצובק לכ ףוסבשכ ,תוצובק יפל וזכור םיפיעסה

 םאתהב עצבלו לועפל ןלבקה לע .דחוימה טרפמהמ קלח הווהמ ,עקרקה ץעוי י"ע ןכוהש תועסמ הנבמ ןכת ח"וד
  .ח"ודב טרפמל

5 קרפ 1 . 0 1  קוריפו הנכה תודובע - 0

 :םיאבה םייונישבו תופסותב 51 קרפ "יללכה טרפמ"לו תוינכתל םאתהב הנעצובת תודובעה - יללכ

 תא ןיימ חקפמהש רחאל רבדה השעי "יוניפו קוריפ" בותכש ןכיה ,הז קרפש םיפיעסה לכב .א
 .רזוח שומישל "םירמוח"כ וא תלוספכ קוריפהמ םירמוחה

 תויחנה יפל הביבסה תוכיאל דרשמה י"ע רשואמ רתאל ,תלוספ רתאל הנופי תלוספכ רדגויש רמוח .ב
 .הדוהי רוא תייריע סדנהמ

 תוריהזב קוריפה תא עצבל שי שדחמ הנקתה ךרוצל םיוסמ טירפ לש קוריפ עצבל שרדנש םוקמ לכב .ג
 .טירפה תומלש לע רומשל מ"ע םישורדה םיעצמאה לכ תטיקנ ךות תיברמ

 חטשב ותנסחא ,רבדה שרדנ םא טירפה ץופישו יוקינ םג התועמשמ ,הז הרקמב ,קוריפ הלימה ,ןכ ומכ
 הנקתה לש םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה לכ תקפסא תא םג לולכי הז הרקמב קוריפה ריחמ .ותנקתהו

 .םיטירפה לש שדחמ

 רמוח םע הנעצובת ,תורוב תמיתס תוברל ,םיקוריפה תודובע ךלהמב תושרדנה יולימה תודובע לכ .ד
 .חטשל ץוחמ אבומ רמוח תוברל חקפמה י"ע רשואמ ביטמ ירלונרג יולימ

 ןבא וקב ,םייק טלפסא ינפ לע העונת ייאו תוכרדמ עוציב ךרוצל - םייק ןוטב חטשמ/טלפסאב רוסינ .ה
 וא "רפת"( םייק טלפסאל תורבחתה וקבו ןוטב/טלפסא יחטשמ קוריפ תולובגב ןכו תננכותמה הפש
 .חקפמה י"ע רשואיש םיאתמ רוסמ תועצמאב ץירח עצבל שי )"תורבחתה קשימ"

 םיווקב ,תוינכתל םאתהב קמועל עצובי רוסינה .ינכמ וא ריווא שיטפ ,סחדמב שומישה השרוי אל וז הרטמל
 אל ןהו תונושה םיקוריפ תודובע ביכרמ תווהמ רוסינה תודובע .תוינכתה י"פע םיקיודמ םייתשק וא םירשי

 .דרפנב הנמלושת אלו הנדדמית
 
 
 
 
 

  מ"ס 20 דע יבועב חטשה ףושיח .010.02051

 בתכב הארוה רחאל קרו "יללכה טרפמ"ב רומאל םאתהב ויהי חטשה יוקינו היחמצ תרסה
 .חקפמהמ
 רמוחמ תומרעו דרפנ ףיעסב טרופמ אלש יעקרק-לע לושכמ לכ קלוסיו קרופי רומאל ףסונב
 לש םתומלש לע דיפקהלו אדוול שי הרקמ לכב .תיעבטה עקרקה סלפמל דע והשלכ
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 חקפמה תטלחה יפלש הלאכו םיליעפה םייעקרק-תתהו םייעקרק-לעה םימצעהו םינקתמה
 .םהב עוגפל ןיא
 :תללוכ הדובעה
 .אוהש גוס לכמ םיצע ימדגו םיצע תריקע .1
 ,היחמצו תומרע ,םיצע יפנע :ללוכ( והשלכ גוסמ תלוספ יוניפ .2

 .)'וכו תוינוכמ ידלש ,תואטורג
 .מ"ס 20 קמועל דע םייעבט עקרק ינפ ףושיח .3

 

  .רב יבשעו היחמצ ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר .010.06051

 בתכב הארוה רחאל קרו "יללכה טרפמב" רומאל םאתהב עצבתי חטשה ינפ סוסיר
 שומישה .הביבסה תוכיא דרשמו תואלקחה דרשמ י"ע רשואמ היהי סוסירה רמוח .חקפמהמ
 דרשמ םעטמ הרבדה ןוישר לעב ןלבק י"ע עצובי סוסירה .ןרציה תצלמה יפל היהי רמוחב
 דימ .הקודיה ינפלו הרושיי רחאל הנותחתה עצמה תבכש ינפ-לע עצובי סוסירה .תואלקחה
 שי הינשל תחא הייקשה ןיב .)ר"מל רטיל 20-מ רתוי אל( םימ תייקשה לחת סוסירה רחאל
 הדמשהל דע הלועפה לע רוזחל שי חקפמה י"ע רבדה שרדיי םא .תוחפל תועש 6 ןיתמהל
 תוחפל תועש 24 רחאל עצבתי וססורש םיעטקב עצמה תבכש קודיה .םיבשעה לש תטלחומ
 .הנורחאה היקשהה רמגמ

 .ר"מ יפל היהת םולשתל הדידמה
 

  מ"ס 8 דע יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ       .010.40051
 

 מ"ס 20 דעו מ"ס 8 לעמ יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ .010.40151

 תללוכ הדובעה .טלפסאה תבכש קמוע לכלו תוינכתב םינמוסמה םיחטשב עצובי קוריפה
 .תלוספה קוליסו הכרדמ/העסמ קוריפ ,קוריפה תולובגב טלפסאה רוסינ

 .)הכרדמ וא העסמ( חטשמה גוסל םאתהב ר"מ יפל היהת םולשתל הדידמה

 מ"ס 5-2 יבועב םימייק טלפסא יחטש ףוצרק          408.51.010

 

 מ"ס 10 דעו מ"ס 5 לעמ יבועב םימייק טלפסא יחטש ףוצרק          51.010.412
 

 םיהבגה יפלו תוינכתב םינמוסמה תומוקמב "יללכה טרפמ"ה יפל עצובת הדובעה
 .ףצרוקמה רמוחה רוזחימל חקפמהמ דחוימ רושיא לבקל ןלבקה לע .םיננכותמה
 .חקפמהמו ןנכתמהמ רושיא תלבקו םואת רחאל תדחוימ ףוצרק תנוכמ י"ע עצובי ףוצרקה
 תרזעב עצובי ףוצרקה )םימייק םיאת ביבס לשמל( ינכמ ףוצרק עצבל ןתינ אל םהב תומוקמב
 .ריווא שיטפ

 .תלוספה לכ קוליסו ףוצרק רחאל חטשה אוטאט לולכתו ר"מ יפל היהת םולשתל הדידמה

 וייוניפו הפש ינבא קוריפ .010.44051
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 .חקפמה הרוי םהב תומוקמבו תוינכתב םינמוסמ תומוקמב עצובי קוריפה
 קוריפ ,הלעת ינבא וא/ו הפשה ינבא לש קוריפה תא תללוכ הדובעה ,ריהז קוריפ לש הרקמב
 תוכרדמ/תועסמב עוגפל אל דיפקהל שי קוריפה תעב .תלוספה קוליסו ןוטבה תבשותו דוסי

 .קוריפל תדעוימ םניא םא אוהש גוס לכמ

 .א"מ יפל היהת םולשתל הדידמה

 תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ .60.401051

 .תמייקה לוחה תבכש תא םג ללוכו תוינכתב םינמוסמה םיחטשב עצובי קוריפה 

 עצבתת שדחמ ףוצירה תחנה .תלוספה קוליסו לוחה תבכשו ףוצירה קוריפ תללוכ הדובעה
 .ךשמהב 51.6 קרפב ראותמל םאתהב

 .ר"מ יפל היהת םולשתל הדידמה

 דוסיה קוריפ תוברל ,)דחא דומע לע( רורמת םע דומע קוריפ     51.010.900
 

 דוסיה קורפ תוברל ,םידומע ינש םע רורמת קורפ 010.9151.5

 תדעו תויחנה י"פע וא ,שדחה טרפה םוקימ ינפל רורמת ללוכ דומע קתעוי אל                   

 .הריפח ירתיה

 שומיש רשפאתש הרוצב תוריהזב וקרופי .םיסובוטוא תונחת ידומע ,םיטלש ,העונת ירורמת
 .'דכו טלשה ,עבצה ללוכ קוריפה אשונ עגפי אל הדובעה ךשמבש גאדי ןלבקה ,רזוח
 :תללוכ הדובעה
 .חקפמה הרויש םוקמל םייוניפו םירורמתה קוריפ –
 רתאב םנוסחאו םתלבוה ,ןוטבה סיסבמ םייוקינ ,םידומעה קוריפ –

 .הדוהי רוא תייריע ןסחמב וא הדובעה
 יולימו דוסיה תסירה ,הריפח ,םתיתחת דע ןוטבה תודוסי קוריפ –

 תיתשה ינפ סלפמל דע רשואמ יולימ רמוח י"ע רצונש רובה
 .תלוספה תקחרהו
 לש הרקמב תושורדה תודובעה לכ עוציבו םירמוחה לכ תקפסא –

 .שדחמ הנקתה

 .דומע וא רורמת תדיחי יפל היהת םולשתל הדידמה

 רפע תודובע - 51.020 קרפ

 יללכ
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 אל החיפת לאיצנטופ תלעב CH גוסמ הנמש תיסרח תנייפואמ ןולא לאגי ריצ ךרואל עקרקה .א

 .3% הוושה ינונכת ק"תמ תיעבטה תיתשתה רובע חקליי .לטובמ

 לע ןה ,האלמ הרקבב ,)2014 תנש( 51 קרפ יללכה טרפמה יפל הנעצובת רפעה תודובע לכ .ב

 .םירמוחה ביט לע ןהו תופיפצה תוגרד

 'מ 1.0 קמועב עקרק תפלחה עצובת ,לבומה לש םיננכותמ םיהבג יפל הלעת תריפח עצובת .ג

 יבועב תובכשב ,האלמ הרקבב קדוהייו רזופי רשא 'א גוס עצמ היהי עקרק תפלחהל רמוחה

 תפלחה ידמימ .רוטקורפ דייפידומ 100% לש תופיפצ תגרדל קדוהיו א:כ מ"ס 20 'סקמ

 .לבומל רבעמ 'מ 0.5 תוחפל דע ועיגי עקרקה

 סלפמל תחתמ מ"ס 100 קמועב HDPE -מ תמטוא העירי ןקתות לבומהו יולימה לכל לעמ .ד

 .יפוס עקרק

 רמוחב שומיש לכ השעיי אלו הכיפש םוקמל רבעויו קחרוי תולעתהמ רפחייש רמוחה לכ .ה

 .הדובעה לש טנמלא םושב יולימ תרטמל ימוקמה יתיסרחה

 י"תנ טרפמב םינבמל אבומ יולימ" רדגומה רמוח אלומי ,'מ 2 דע בחורל ,לבומה תונפד בגב .ו

 "'א גוס עצמ ןיפולחל וא ,)'א רמוח(

 רזוחה יולימה עוציב תעב רשאכ ,1:1-מ לולת וניאש עופיש יפל וננכותי םיינמז הריפח יעופיש .ז

 .יקפוא 1.5-לו יכנא 1-ל םיעופישה ונתומי

 

 הדובעה רתאב רוזיפו הלבוה ,הסמעה תוברל הריפח 020.0101.5

 לעמ ןה , הכרדמו שיבכ הנבמ רובע הריפחה תודובע לכל סחייתמ הז ףיעס                         

    .שדח שיבכ ןנכותמש ןכיה ימורדה עטקב ןהו זוקינה לבומ

 

5 קרפ 1 . 0 8  םירורמת - 1

  E,G הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע 081.0101.5

   דרשמ לש ינכדעה םירורמת חול י"פע היהת םירורמתה תבצה  –

  .הרובחתה 

 ןוכמ לש 3 'סמ הקפסא טרפמ י"פע ורצוייו רוא יריזחמ ויהי םירורמתה –
  .םינקתה

 רטוקב 213-215 םירורמת ובצוי העונת יא לע טעמל( מ"ס 60 רורמתה רטוק –
  .)מ"ס 50

  .מ"מ 2.5 םומינימ רורמתה ןפוד יבוע –
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  )לוצ( 3" דומעה רטוק –

 .רטמ 2.20 םומינימ – הכרדמ /עקרקהמ רורמתה הבוג –

 )ץופש( ןגוע תפסותב מ"ס 50 קמועמ תחפי אל - עקרקב דומעה עוביק –
 .מ"ס 30 דומעה תיתחתמ ןגועה הבוג ,דומעה תיתחתב

9 קרפ  םיגירח - 9

   שיבכל תוחיטב ירזיבאו תוקעמ רובע בצקה 99.099.9020

 רושיאל גואדל וילעו ןלבקל ורסמי תוינכותה .עוציבה יבלשו תפוקת לכל םיינמז העונת ירדסה רובע תוינכות ונכוה
 .הרטשמה םע תוצעייתה רחאל הייריעב תוינכותה

 .לארשי יביתנ ןוריחמל םאתהב לעופב עוציב יפל םולשתל הדידמה
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 דחוימ ינכט טרפמ
 זוקינ

 
 

 :ללוכ טרפמה
 דחוימה טרפמה – 4 קרפ
 תויומכ בתכ – 5 קרפ
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 תויללכ תוארוה – 4.00 קרפ

 
 יללכה טרפמה תלוחת - 4.00.1

 

 ןיינב תודובעל יללכה טרפמה םע ןכו הזוח יכמסמ םע דחי ושרפלו וארקל שי הז דחוימ טרפמ

 ,ויקרפ לכ לע ןוכישהו יוניבה דרשמו ןוחטיבה דרשמ תופתתשהב תדחוימה הדעוה תאצוהבש

 .)"יללכה טרפמה" ןלהל( םהלש הנורחאה האצוהב

 

 טרפמה ףקיה – 4.00.2
 
 הז ןיא ןכו ,תויומכה בתכלו תוינכתל ,"יללכה טרפמ"-ל המלשהכ דחוימה טרפמה תא תוארל שי

   בתכב וא/ו תוינכתב תראותמה הדובע לכ יכ חרכהה ןמ
  .הז דחוימ טרפמב ףסונה היוטיב תא אצמת תויומכה

 
.00.34 

 
  :תללוכ הדובעה

 :םינפ תודימב ימורט זוקינ לבומ עוציב •
1.50 X 2.00 רטמ 

3.00 X 2.00 רטמ 

3.50 X 2.00 רטמ 

 מ"ס 200( מ"ס 160 ימינפ רטוקב תורוניצ 3 םע חותפ שארב הקיחדב שיבכ תייצח עוציב •

 )ץוח
 רתאב קוצי ןוטב תודובע •

  .הרקב יאת תחנהו הקפסא •

 .תשרדנ 'קנב תמייק לועית תרנצל תננכותמ לועית תכרעמ רוביח •

 םימ תכרעמ יווק לש החנהו הקפסא •

 בויב תכרעמ יווק לש החנהו הקפסא •

 
 ןלבקה תעצה ףקיה – 4.00.4

 
  .תויומכה בתכב תועיפומה תודובעה לכ תא לולכת ןלבקה תעצה
  .ףסה לע לספתו קדבית אל הז יאנת לע הנעת אל רשא העצה
 



 

19 

 

 עוצב ידכ ךותו ,עוצבל ךומס הז הזוח תרגסמב ףיסוהל ,וחוכ אב ידיב וא/ו ןימזמה ידיב תושרה

 םימיאתמה םיפיעסב ועיפויש הדיחיה יריחמל םאתהב ןעצבל בייחתמ ןלבקהו ,תופסונ תודובע

  .תויומכה בתכב

 
 ןיב תודובעה תא קלחל וא ,הז זרכמב תולולכה תודובעהמ קלח עוצב לטבל ןימזמה יאשר ןכ ומכ

  .םינלבק רפסמ

 ךרעל םא םג ךכ לשב הדיחיה יריחמב יוניש וא והשלכ יוציפ עובתל יאשר היהי אל ןלבקה

 לע הלעי םינלבק רפסמ ןיב הדובעה תקולח וא/ו ,הדובעה ףקיה תנטקה וא תלדגה ,םייונישה

  .25% רועיש
 

 ןלבקה י"ע עקרקהו םיאנתה תקידב – 4.00.5

 

 םינקתמהו ,תיתשתה ,עקרקה ,םיאנתה תא קדב ,הדובעה םוקמב רקיב וליאכ ןלבקה תא םיאור

 .ל"נה ותקידבל םאתהב ותעצה תא ססיבו ידוסי ןפואב םימייקה

 

 יאנת תרכה יאמ תועבונה ,הדובעה עוציב ךשמ תכראה ללוכ ,תועיבתה לכב ריכי אל ןימזמה

 .הזוח / זרכמה יכמסמ ראשבו תוינכותב אטובמ וניא יזיפה םמויק רשא םיאנת ללוכ ,והשלכ

 

 םירושיאו תונוישיר – 4.00.6

 

 םיאנתה ,תונוישירה לכ תא חקפמלו סדנהמל ךרוצה יפל ןלבקה איצמי הדובעה עוצב תליחת ינפל

 :תוכמסומה תויושרה לכמ תוינכתה יפל הדובעה עוציבל

 ,םוקלס ,כ"לט ,למשח.ח ,קזב ,ןוקרי זוקינ תושר ,המקיש ימ דיגאת ,)י"תנ( לארשי יביתנ ,ע"תנ

 .הדובעה רוזאב תכמסומה תרחא תושר לכו הדוהי רוא תייריע ,תוקיתעה תושר

 

 בייחתמ ןלבקהו ,תוינכת לש קיפסמ רפסמ ,ותשירד יפל ןלבקל קפסל בייחתמ ןימזמה הז ךרוצל

 תויושרל םלשל ללוכ ,ונובשח לע תושירדה לכב דומעל בייחתמ ןלבקה .ל"נה תונוישירה תא גישהל

 .ליעל רומאכ םישורדה םירושיאהו תונוישירה תלבק ךרוצל תושורדה תויוברעהו תואצוהה לכ תא

 תלבק ללוכ ,הדוהי רוא תייריע יגיצנ םע םואית )חקפמה םע םואיתב( עצבל ןלבקה תוירחאב

 תמרב וניה הז םדקומ םואית עוציב ךלהמ .תורחא תויעקרק תת תוכרעמו תמייק תרנצ לע םינותנ

 עוציב לע דיפקהל ןלבקה לעו קזבו למשח תרבח ומכ תורבח םע םימואיתו םירושיאל ההז תובישח

 .וז היחנה

  

 תוינכת – 4.00.7

 

 .ןלהלש 9 קלחב תאבומ – "זרכמ"ל תוינכתה תמישר
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 תמתוחב תומותח תוינורקע תוינכת ןניה זרכמל תוינכתה יכ הדובעל תינפומ ןלבקה בל תמושת

 שיגהל ןלבקל רשפאל ידכ תואב ןהו ,ןפקיהו תודובעה יגוס תא ריהבהל תואבה ,"דבלב זרכמל"

 .ותעצה תא

 עצבל ןלבקה לעש טוטרשהו הדידמה תודובע תמלשה ךרוצל ,הכלהמב םגו הדובעה עוצב תארקל

 תורשואמו תומותח תוטרופמ הדובע תוינכת ןלבקל הנרסמית ,ןלהל 4.00.20 ףיעס האר –

 .תופסונ הדובע תוינכת ןלבקל הנרסמית ,הדובעה עוציב ידכ ךות וא/ו ןכ ומכ ."עוצבל" תמתוחב

 

 ידכ ,תוינכת הנפסוותת יכ הדבועבו תוינכתב םייונישה לכב היהי אל ,ליעל רומאה לכ תורמל

 םייפוסכ ובשחיי הלא הדיחי יריחמו ,ותעצהב ןלבקה ידי לע ושגוהש הדיחיה יריחמ תא תונשל

 .םיבייחמו

 תועט לע חקפמל דימ עידויו ןלבקה םתוא קודבי הזוח/זרכמה יכמסמו תוינכתה תלבק םע

 .הזוחה יכמסמ ראש ןיבו תוינכתה ןיב וא/ו ןמצע ןיבל תוינכתה ןיב המאתה יאו הריתס ,הרסחה

 .תעבוקה היהת ותטלחהו הרקמ לכב גוהנל דציכ טילחי חקפמה

 וא/ו הריתס ,הרסחה ,תועטב שיגרה אלש ךכמ האצותכ םא ןיב ,רומאכ חקפמל ןלבקה עידוה אל

 םא ןיב ,ךכמ תואצותל תוירחאה לכב ןלבקה אשי ,אדירג החנזה ךותמ םא ןיבו ,ל"נכ המאתה יא

 .אל םא ןיבו שארמ תוארנ הלא תואצות

 

 

 

 

 )AS MADE( דבעידב תוינכת – 4.00.8

 

 ,עוציב רחאל תונכדועמ – דבעידב תוינכת חקפמלו ןימזמל ןלבקה שיגי הדובעה תמלשה רחאל

 ימורו תוחוש םוקימ ללוכ בויבה יווק יאוות ,תודובעה לכ לש קייודמ רואת הנלולכת תוינכתה

 ,'דוכו רוביחל תונכה םוקימ ,תומייק תויתשת תייצח םוקימ ,רוניצ תיעקרק

 .חטשב םירחא םימצעלו תיצראה תוטנידרואוקהו םימורה תשרל הרישק רותיאו

 .תוחפל 2000 דקוטוא טמרופב רוטילקת ללוכ ,תבשחוממ הדידמכ שגות הדידמה

 

 .חקפמה לש רושיאו הקידב םינועט ל"נה תוינכתב ןלבקה ןמסיש םיטרפה

 ןהיבג לעו עקר תדידמ לש רוטילקת ןלבקל חקפמה קפסי )AS MADE( דבעידב תוינכת תנכה רובע

 .ל"נכ םינותנה תא ןלבקה ןמסי

 

 ןתקידב .חקפמל תרדוסמ הרוצב ושגוי םיקתעה לש םיטס 5-ו רוטילקתה ,דבעידב תוינכותה

 ןלבקה לש יפוסה ןובשחה רושיאו תקידבל רובעי לבו םדקומ יאנת ןה , שרדנכ ונכוה יכ ןרושיאו

 .חקפמה י"ע

 

 תוערפה תעינמ – 4.00.9
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 חיטביו םירחאה הדובעהו םייחה יכרצב תיברמ תובשחתה ךות ותדובע תא עצבל בייחתמ ןלבקה

 םיחטשה ,םיליבשה ,םישיבכה לכל תישפוח השיגו רוזאב םיכרדה לכב הפוצרו תישפוח העונת

 םישרדנה םיעצמאה תטיקנ ךותו הדובעה עוצב ןמז לכ ךשמהב , הדובעה יאוות ךרואלש םינבמהו

 .אוהש גוס לכמ תוערפהו תולקת תעינמל

 

 שיש הרוצב דויצ וא/ו םירמוח חטשה ינפ לע חינהל וא תודובע עצבל אלש ןלבקה בייחתמ ןכ ומכ

 עוגפל וא םיכרד םוסחל ,אוהש גוס לכמ בכר ילכ לש תישפוחה םתעונתל עירפהל ידכ הב

 יאנת יולימב תוכורכה תופסונה תואצוהה לכ .'דכו חטשה ינפ לע רפע ךופשלו ,םימייק םינקתמב

 .דרפנב ןרובע םלושי אלו תויומכה בתכבש םינושה הדיחיה יריחמב הנללכת הז

 

 בקע ומרגנש םיבוכיע ןיגב הדובעה עוצב ךשמ תכראהל ןלבקה לש תועיבת לכ ורכוי אל ןכ ומכ

 .תוערפה תעינמל םיעצמאה לכ תטיקנ

 תויובייחתהה יוליג יאמ האצותכ ומרגיש האצוה וא/ו קזנ לכב אשי ןלבק יכ רהבומ ,קפס תרסהל

 .ליעל

 

 

 םינמזה חולו עוצבה תפוקת – 4.00.10

 

 םלושי אלו ,ןלבקה לע ולוחי – 'וכו ןוכדעה ,בקעמה ,םינמזה חול תנכהב תוכורכה תואצוהה לכ

 .דרפנב ןרובע

 .חקפמה תשירד יפל וא/ו םייעובש ידמ ןלבקה י"ע ןכדועי םינמזה חול

 

 םירחא םינלבק םע םואית – 4.00.11

 

 םיפסונ םינלבק הדובעה רתאב וקסעוי ,הז הזוח/זרכמ י"פע ןלבקה תודובע עוצבל ליבקמבו ןכתי

 .םירחא םימרוג וא/ו ןימזמה י"ע

 לש עוצבה רדס תא תונשל יאשר חקפמה היהי ,םירחאה םינלבקה תדובע םע הדובעה םואת םשל

 הליע הווהי אלו ,הזוחב ןיוצמכ םינמזה חול תכראהל הליע הווהי אל הז יונשו ןלבקה תודובע

 .ןלבקה דצמ ןהשלכ תועיבתל
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 םדוקה ובצמל חטשה תרזחהו םינקתמ תייצח ,םילושכמ דיל הדובע 4.00.13

 

 ינפל רבדב תועגונה תוכמסומה תויושרהמ שורדה עדימה לכ תא לבקל הבוחה תלטומ ןלבקה לע

 יווק ,ןופלטו למשח ידומע ,םימ יווק( םייעקרק תתו םייליע תרנצו םינקתמ יבגל הדובעה תלחתה

 .)'וכו לועית ,בויב

 םיווקהו םינבמה לכ לש םמוקימ תא אדוולו קודבל תידעלבה תוירחאה תטלומ ןלבקה לע

 םתומלש לע רומשל ,םינמוסמ םניאש ןיבו תוינכותב םינמוסמ םהש ןיב ,םייעקרק תתהו םייליעה

 .םוקמב םיימוי םויה םייחה לש ןיקתה ךלהמל הערפה לכמ ןכו ,םהב העיגפ לכמ ענמיהלו

 םינבמל םרגיש קזנ לכ ונובשח לעו דימ ןקתל ןלבקה לע ,יללכה טרפמב רומאה ןמ עורגל ילבמ

 .םימייק םינקתמו

 עצבי ,תויובלטצה וא םייעקרק – תת תרנצ תכרעמ וא/ו הנבמ ,ןקתמ דיל הדובע לש הרקמב

 גאדיו םתוא ךומתיו ,דחוימ ןופידב הריפחה תא ןפדי ,םייוליגל םיידיב שושיג תוריפח ןלבקה

 תושרה םעטמש חקפמהו ,רתאב חקפמה תוארוהל םאתהב הניקתה םתלועפ ךשמהלו םתומלשל

 .רבדב תעגונה

 וילע ,הדובעה תליחת ינפל היה ובש בצמל דבע ובש חטשה לכ תא ונובשח לע ריזחהל ןלבקה לע

 לקלק וא סרהש 'וכו ,תוגרדמ ,םינבמ תוריק ,אוהש גוס לכמ תוריקו תורדג :ןקתלו תונבל ,םיקהל

 .תלוספ לכ קיחרהלו ,הדובעה יאנת ללגב

 .םינושה הדיחיה יריחמב לולכ היהי םריחמו ,דרפנב םלושי אל ל"נה רובע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השיג יכרדו למשח םימ – 4.00.14
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 .ונובשח לעו ןלבקה י"ע וקפוסי רזעה תודובע לכלו ,הדובעה עוצבל למשחהו םימה

 .הדובעה עוצבל תושורדה השיגה יכרד לכ תא ונובשח לע ןיקתהל ןלבקה לע

 

 

 םימייק םישיבכו םיכרד ינפ לע העונת – 4.00.15

 

 ילכ תועצמאב קרו ךא עצובת ,תרחא הרטמ לכל ןהו ,םירמוחו דויצ תרבעה יכרצל ןה ,העונת לכ

 .םייטמואינפ םילגלגב םידיוצמ בכר

 .העיסנה ןמזב רזפתמ וניא בכרה ילכ לע סמעומה רמוחהשו ,םייקנ םה בכרה ילגלגש אדוול שי

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוריהז יעצמא – 4.00.17
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 תעינמל םישורדה תוריהזה יעצמא לכ תטיקנלו םידבועהו הדובעה תוחיטבל יארחא ןלבקה

 ןלבקה .'וכו םירמוח תלבוה ,החנה ,הריפח תודובעב תורושקה תונואת : תוברל ,הדובע תונואת

 , הדובעה עוצב תעב ותביבסב וא רתאב םדא ייחו שוכר תחטבהל תוריהזה יעצמא לכב טוקני

 ,ולא םיניינעב  הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ לש תוארוההו תונקתה לכ םויק לע דיפקיו

 .1988 – ח"משתה ,)הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקת תוברל

 

 רוביצה תא ריהזהל ידכ ,שרדנכ הרהזא יטלשו תורוא ,תוינמז תורדג ,תוקעמ : ןיקתי ןלבקה

 םירחא םילושכמו םירמוח וא רפע תומרע ,תורוב לש םתואצמיה לשב םרגיהל תולולעה תונואתמ

 .רתאב

 י"ע םרגיהל תולולעה תולופמ וא הלעתה תוטטומתה עונמל ידכ םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה

 .תורחא תוביס וא םינבמ י"ע וא הלעתה דצב חנומה רופחה רמוחה תומכ

 םיאתמ עופישב הלעתה תא ןלבקה רופחי ,תלופמ וא תוטטומתה תנכס היופצ היהתש הרקמ לכב

 .תלופמ תעינמל םישורדה םירודיסה לכ תא השעיו תוכימתו םיקוזיח ןיקתי וא/ו תוגרדמב וא

 .סמ תונקת ץבוק ,1961- "תילוח המדאב תולעת תריפח תונקת"ל םאתהב עצבתת תולעת תריפח

 ופילחהש הלאכו םיפסונ ןידו הקיקח לכ וא "1946 ,תשורחה יתב תדוקפ" ךמס לע ונקתוהש 1240

 .תינכדעהו הנורחאה ותרודהמב 01 קרפ ידרשמ ןיבה טרפמל םאתהבו ,הלא תונקת

 

 תא רשיל ,תוריפחהו תורובה לכ תא אלמל ןלבקה בייח רתאה לש קלח לכב הדובעה םויס םע דימ

 .הדובעה עוצבמ האצותכ רתאב וראשנש םילושכמה לכ תא קלסלו רפעהו תומרעה

 

 יעצמא תטיקנ יא בקע היחו םדא ייחל וא שוכרל םרגיש קזנ לכל ידיחיה יארחאה היהי ןלבקה

 רמוש תאז תמועל ,וילא הננפות רשא הז גוסמ תועיבת םושב ריכי אל ןימזמהו ,שרדנכ תוריהז

 םיעבותל עבותה ןיב חוכיול אשונ ווהי רשא םימוכסה םתוא םולשת בכעל תוכז ומצעל ןימזמה

 תועדה יקוליח וא ךוסכסה בושיי רחאל קר ןימזמה ררחשי ל"נה םימוכסה תא .ןלבקה ןיבל

 תנואת בקע םייוציפל העיבת לכ .אכמס רב רחא ךמסמ י"פע תוררוב וא םידדצה ינש תמכסהב

 רתאב עגפנש והשלכ טקייבואל םייוציפ תעיבת וא ,רחא םדאל וא ,ןלבקה לש דבועל הדובע

 יהשלכ תוירחאב אשי אל ןימזמהו המיאתמ חוטב תסילופ תועצמאב ןלבקה י"ע הסוכת ,הדובעה

 . הז אשונ ןיגב
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 תא הליחת קודבל ןלבקה לע ,םימייק הרקב תוחושל תורבחתה וא/ו ,ןוקית ,הדובע לש הרקמב

 ןיב וללכי רשא הנגההו תוריהזה יעצמא לכב טוקנלו םיליער םיזג תואצמהל תוחושה וא םיביבה

  : ולא תא רתיה

 

 .תקפסמ ןצמח תומכ הב שיו ,םיקיזמ םיזג הב ןיאש אדוול שי ,הרקב תחושל םיסנכנש ינפל .א

 ררווא אתהש רחאל אלא הרקבה אתל סנכיהל ןיא ,ןצמח רסוח וא םיקיזמ םיזג ולגתי םא

 ןצמח תקפסא תחטבומו םיזגה לכ וקלוסש רחאל קר .םיינכמ םיררוואמ תרזעב יוארכ

 .הרקבה אתל הסינכה רתות , תקפסמ תומכב

 םיללכה יפל תוחפל תועש 24 לש הפוקתל ,וקה רורווא םשל ,ורסוי הרקבה תוחוש יסכמ .ב

 :םיאבה

 םיאתה ינשב םיסכמהו דובעל םידמוע ובש החושה הסכמ – םייק הרקב אתב הדובעל .1

 .םיסכמ 3 -  כ"הס – םיכומסה

 .רוביחה תדוקנ ידיצ ינשמ םיסכמה – םייק וק לא רוביחל .2

 

 רשא החושל ץוחמ ףסונ םדא ראשיי ןכ םא אלא הרקב תוחושל סנכיהל םדא השרוי אל .ג

 .ךרוצה הרקמב הרזע שיגהל  ןכומ היהי

 ,תוקילחמ יתלב תוילוס םע םיהובג ימוג יפגמ לעניו ימוג תופפכ שבלי הרקב תחושל סנכנה .ד

 שיאה קיזחי ישפוחה והצק תא רשא לבח רושק הילאש תוחיטב תרוגח רוגחי םג אוהו

 .החושל ץוחמ אצמנה

 .המיאתמ זג תכסמ אשי 'מ 3.0 לעמ הקמועש הרקב תחושל סנכנה .ה

 ךשמבו םדא תסינכ ינפל םיינכמ םיררוואמ ולעפוי 'מ 5.0 לע הלוע ןקמועש הרקב תוחושב .ו

 .החושב הדובעה ןמז לכ
 

 תוחיטב יעצמא אשונב וכרדוי הרקב תוחושל הסינכ תשרודה הדובעב םיקסעומה םידבוע

 .ורכזוהש תוחיטבה יעצמאב שומישב ונמואיו ,םישרדנה
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 ןומיסו הדידמ – 4.00.18

 

 לש תוינכדע תוינכות חקפמהמ לבקי ןלבקה ,חטשל הילעהו הדובע תלחתה וצ תלבק םע .א

 םיהבג ןזאל לכוי ןתרזעבש (B.M) סוחי תודוקנו הדידמ יריצ ןהילעשכ םייקה בצמה

 םינותנה תא אדווי ןלבקה .םינקתמהו םיווקה ,םינבמה םוקימ תא תקיודמ העיבק עובקלו

  .חטשב בצמה ןיבל תוינכותב םושרה ןיב אצמיש המאתה יא לכ לע חקפמל דימ עידויו

 .םימייק םינקתמו םיווק רותיאל םישושיג ןלבקה עצבי הדובעה עוציב ךרוצל
 

 דדומ דמוע ושארבשכ םידדומ תווצ הדובעה עוציב לכ ךשמב ונובשח לע קיסעי ןלבקה .ב

 עוציבה תפוקת לכ ךשמב רתאב היהי דדומה תוברל הדידמה תווצ .דדומה ןלהל ךמסומ

 תודובע לש קוידלו ביטל ותמיתחב יארחא היהיו ןלבקה לש הדובעה תועש לכ ךשמבו

   .יטוטרשה ןרואיתלו הדשב הדידמה
 

 םלוא ,בתכב חקפמה רושיא םינועט ויהי תופמבו תוינכותב םמושירו ןומיסו הדידמ לכ .ג

 .םתונוכנל ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשי אל הז רושיא
 

 אוהו חטשב ןמיסש תודוקנה לכו ל"נה עבקה תודוקנו םינומיסה תומלשל יארחא ןלבקה .ד

 הדובעה תריסמל דע ,ונובשח לע ןתומלש לע רומשיו ןדבא וא קזנ לש הרקמב ןשדחי

 .חקפמה ידי לע התלבקו הרומגה

 

 ןמסי ןלבקה ,ןכ ומכ .םנזאיו םינקתמהו םינבמה תוניפ ,םיווקה יאוות תא ןמסי ןלבקה .ה

 החטבהה וק לש וקחרמ .םתוא ףא ןזאיו ל"נה תוניפלו םיריצל םיליבקמה החטבה יווק

 וא/ו שודיח ,רוזחש רשפאל החטבהה וק תרטמ .חקפמה י"ע עבקי תוניפה וקמ וא/ו ריצהמ

                                                                         .ןלבקה עצביש הדובעה תונוכנ לע תרוקיב רשפאי ןכו ןומיסב יוניש

 תניחבמ ןה .החטבהה וק לע הליבקמ הדוקנ םיאתהל שי ריצה לע הנמוסש הדוקנ לכל

 תחטבה ןפוא חקפמל עיצהל יאשר היהי ןלבקה .תודתיה רופסמ תניחבמ ןהו םיקחרמ

 ןפוא הרקמ לכב .)ב"ויכו יאוותל רבעמ לע ריצה תכשמה( ליעל רומאהמ הנוש םיריצ

 עוציבה תעב םיסלפמה תרקבו ןוזיאה עוציבל .חקפמה רושיא ןועט היהי םיריצה תחטבה

 .הז ךרוצל דעוימה רזייל ןרק רישכמב ןלבקה שמתשי
 

 ,האיגש לכ ןקתי אוהו תטלחומ איה ל"נכ םוקימו ןומיס ,הדידמ יבגל ןלבקה לש ותוירחא .ו

 תועיבשלו םולשת אלל ,ל"נכ םוקימו ןומיס ,הדידמ ךותמ תעבונה ,המאתה יא וא הייטס

 אלש תודובע ועצובי ל"נכ המאתה יא וא הייטס ,האיגשמ האצותכ םא .חקפמה לש ונוצר

 ןוקיתה תודובע לכו ונוצר תועיבשלו חקפמה תשירד יפל ןלבקה ןתוא ןקתי ,תינכותה יפל

 .ןלבקה ןובשח לע ויהי
 

 .תונושה תודיחיה יריחמב ללכית םתרומתו דרפנב םלושי אל ,ןומיסהו הדידמה תודובע רובע
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 התמלשה םע הדובעה תלבק – 4.00.20

 

 הדובעה לש םלשומ עוצב רחאל עצובת הדובעה תריסמ .תומלשב ןימזמלו חקפמל רסמית הדובעה

 .ושרדיו הדימב תומלשהו םינוקית תוברל ,היבלש לכ לע

 

 :הדובעה תמלשהל חקפמה רושיא תלבקל יאנתכ גיצהל שרדיי ןלבקהש םירושיאה תמישר ןלהל

 

 .)4.00.10 ףיעס יפל( עוציב רחאל תינכות .1

 .דויצה יקפסו תורוניצה ןרצי לש תוירחא תודועת .2

 .הדובעה תמלשהל ןנכתמה רושיא .3

 תומיטא תקידב .4

 .ותומדקל בצמה תרזחהל הדוהי רוא תייריעו י"תנ רושיא .5
 

 

  רפע תודובע - 4.01

 
 יאוותה יפל הביצח וא/ו הריפח ,השיג יכרד עוציב ,יוקינ ,יאוותה רושיי תוללוכ רפעה תודובע

  .יוסיכו הפיטע ,דופיר ,ןנכותמה
  .חקפמה תוארוהו תינכותב םיעיפומה םיקמועל םאתהב עצבל שי תודובעה תא
 לכ תועצמאב ,עקרקה יגוס לכב הביצח וא הריפח ,הז הזוח / זרכמ ךרוצל ושוריפ "הריפח" חנומה

 הלימה העיפומ וב הז הזוח / זרכמב םוקמ לכב םיידי תודובע תוברל איהש הטיש לכבו דויצה יגוס

 אל .םיינכמ םילכב, וכו םימייק םיעצמב םיטלפסאב ,עלסב הביצח םג תללוכ איה ,"הריפח"

 לש הדיחיה יריחמב תולולכ הנייהת הביצחה תודובע "יללכה טרפמב" רומאכ .םיצוציפ ורשואי

   .דרפנב ןרובע  םלושי אלו הריפחה

 
  תולעת תריפח - 4.01.1

 0100 ,0102 םיפיעס דחוימבו 01 קרפ ידרשמ ןיבה טרפמל םאתהב עצבתת תולעתה תריפח

  .תנכדועמהו הנורחאה הרודהמב
 142/191-601 ןויליגב יסופיט ךתח יפל ועצבתי תורוניצ יוסיכו הריפח

 

  הנבמה לש תינוציחה הדימל הווש היהי תורוניצל הריפחה תיתחת לש ילמינימה יקנה בחורה

 .רוניצה לש דצ לכמ מ"ס 50 תפסותב
 הלעתה  בחור לש תוילמיסכמה תודימל לעמ רופחל אלש גואדל שי תורוניצל תולעת תריפחב

  .עקרק ץעוי תויחנה יפל תונורדמ עופישבו
  .שרדנה עופישה יפל דבועתו רשוית תיתחתה

 ךתחב םיעיפומה דופירה ירמוחב דפורת ,ליעל ןיוצמל רבעמ ,רפחיתו הדימב ,תפסונ הריפח

 .הריפחה בחור לכלו יסופיטה
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 יבלש .דחוימה טרפמל ףרוצמה עקרקה חוד תויחנה יפלו יסופיטה ךתחה יפל עצובי רזוחה יולימה

 :ויהי יולימה

 

 :תיתשה בוציי

 ידרשמ ןיבה טרפמב 51 קרפל ףופכב ,הביצי הבכש תלבקל דע )ןבא ירבש( שלקב ןבא תרדחה

 

 :עקרקה תפלחה תבכש

 'א גוס עצממ עצובת ,לבומה תיתחת סלפמל דעו ,לבומה תיתחתל תחתמ 'מ 1.5 קמועב הבכש

 .רוטקורפ דייפידומ 100% לש תופיפצ תגרדל רקובמ קודיהב מ"ס 20 יבועב תובכשב

 

 :רזוח יולימ תבכש

 תגרדל רקובמ קודיהב 'ב גוס עצממ עצובת ,םייעבטה עקרקה ינפל דעו לבומה תיתחתמ הבכש

 רוטקורפ דייפידומ 100% לש תופיפצ
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 תרוקיב יאת /תופיטע / םיקולב / ןוטב ישוגל הריפח  - 4.01.2

 
  תודימבו תוינכותב תועיפומה תודימה יפל ושעיי תופיטע יקולב / ןוטב ישוגל תוריפחה לכ
  .הדובע תורשפא םשל תוילמינימה

 תופיפצ תלבק םשל קדוהמו רשואמ רמוחב שדחמ אלומת תלופמ וא תרתוימ הריפח לכ

  .תילמינימ הבטרהבו תילמיסכמ
 תיפוסה הריפחה השעת ךכ םשל .תיעבטה המדאה דגנכ תקצל שי תורוניצל הכימת יקולב

  םיקולבל

 לע היהת תפסותה םלוא ,קולבה לש ןוטב ותואב אלמל שי תרתוימ הריפח לכ .םיידי תדובעב

  .ןלבקה ןובשח
  .תויומכה בתכב םימיאתמה םיפיעסב הדיחיה יריחמב לולכ הריפחה ריחמ

 
  םיעצמ - 4.01.3

 
  קודיהל המיאתמ תוביטרב מ"ס 30 לש קדוהמ יבועב 'א גוס עצממ השעיי עצמ רוזיפו הקפסא

 יריחמב לולכ תאז לכו תויומכ בתכב םיניוצמה םיבחרה יפ לע .ו.ה.י.ש.א.א דייפידומ 98% לש

  .הדיחיה
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 קיטסלפ תורווכב הלעת בוציי – 4.01.4

 

 םירמוח .1

 

 ןוטבב יולימ ,מ"ס 7.5 אתה ןפוד הבוג ,ר"מל םיאת 40 תופיפצב ,תספסוחמ ןפוד םע קיטסלפ תורווכ

 .20 -ב

 

 חטשה תנכה .2

 

 הבוג( ,הסירפל םייפוס םיהבגו םיעופישב רשוי קיטסלפ תורווכ תועצמאב בוצייל דעוימה חטשה

 .)תורווכה הבוג תוחפ יפוס הבוג וניה הסירפל יפוס

 .ןורדסמה הצקמ 'מ 1.0 בחורב "ףתכ" רוציל שי ןורדמה לעמש יקפואה חטשב ,ןוילעה םיילושה וקב

 

 תורווכה תסירפ .3

 

 30 לש תופיפחב ,חטשה ינפ לע ר"מ/'רג 150 תופיפצב  גורא אל ינכטואיג דב חינהל שי .א 

 .תועירי ןיב מ"ס

 .ינש את לכ תויטרדנטס תודתי עקרקל תיקלח ורדחוי ףתכה הצקב .ב  

 עוציב לש הדיחיה ריחמב תולולכ ויהיו תורווכה ןרצי י"ע וקפוסיש תויטרדנטס תודתי ויהי תודתיה

 .הלעתה ןופיד

 תלבקל האלמ החיתמ ךות ןורדמה לע הנסרפתו תודתיה לע הנשבלות קיטסלפה תועירי .ג 

 .םיאתה לש הנוכנה הרוצה

  .1/2" תונבלוגמ תוכיס תרזעב וכדושי תוכומס תועירי יתש לכ .ד  

 מ"ס 2.0 -כ לש קמועל וצעני תודתיה .הסירפה חטש לכ ךרואל 'מ 1.2 לכ ונגועי תורווכה 

  .הנוילעה ףתכה הצקב תיקלח וצעננש תודתיה ללוכ ,תרווכה הבוגל תחתמ

 

  יולימ .4

 

 .20 -ב ןוטבב םיאתה תא אלמל שי ,ןמוקמל תודתיה עוביק רחאל 

 .ןוטבה תא קילחהלו רשייל שי יולימה רחאל 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ןוטב תורוניצ תקיחדב שיבכ תייצח 4.02
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 עוציבל טרופמ ןונכת 4.02.1
 ריפו הקיחדה ריפ ,הקיחדה תודובע עוציב יבגל החנמ ןונכת םיווהמ ,דחוימה טרפמהו תוינכותה
 .הז קרפ-תתב טרופמכ תוולנה תודובעהו האיציה
 )5( שמח לש ןויסינ לעב החמומ יושר סדנהמ תועצמאב עוציבל טרופמ ןונכת ןיכהל היהי ןלבקה לע
 .טקייורפה להנמ ידי לע רשואיש ,הז גוסמ תודובעב תוחפל םינש
 ,םהל השורדה ןויזה תומכו תורוניצה עוציבו ןונכתב הכורכ היהת ,ותווצ ישנא לכו ןלבקה תודובע
 הקיחדה וק לש עוציבה ןונכתו ,האיציהו הקיחדה יריפ ןונכת ,הקיחדה יצחלב דומעיש ןוטבה גוס
 .דחוימה טרפמהו עקרקה חוד יפל תושרדנה תלובסה תושירד יפ לע
 
 :לולכי עוציבל טרופמה ןונכתה 

 םינייפאמו תונושה תובכשה רואית ללוכ ,הקיחדל תרנצה יאוות ךרואל עקרקה ךתח •
 .קזוחל םיננכותמ

 יבוליש רובע ןוחטיבה ימדקמו םינושה םיבלשב םיסמועה תוכרעמ לש תורורב תורדגה •
 .םינוש םיסמוע
 .בושיחה ססובמ ןהילע תויטטסה תוכרעמה לש תורורב תורדגה •
 תונכות ןויצ ךות ,םירורב בשחמ יטלפ ללוכ ,םייטטסה םיבושיחה תכרעמ לש טרופמ רואית •

 ,עקרקה ינותנ לע וססבתי ןלבקה םעטמ סדנהמ י"ע ונכויש םיבושיחה .תויניינעה בושיחה
 .םיננכותמה הקיחדה תוחוכו דויצ יסמוע ,העונת יסמוע
 יפכ םילשמ וא/ו ףסונ רמוח לכ שיגהל ןלבקה לעו טקייורפה להנמ רושיא ןועט ןונכתה •

 .עוציבל ןונכתה רושיא ךרוצל ,שרדייש
 

 עקרק ינותנ 4.02.2
 קוחדל שי הבש עקרקה ביטו תוהמ לע םינותנ םיטרופמ תינכותה יכמסמל ףרוצמה עקרקה חודב
 .תורוניצה תקיחדל ןנכותמה יאוותה ךרואל ושענש ןויסינ – יחודיק ךמס לע תרנצה תא
 ידי לע ועצובש םיחודיקה תואצותש ןובשחב איבהל ןלבקה לע יכ הזב שגדומ קפס רסה ןעמל
 םיפסונ  םיחודיק עוציבב ךרוצ וארי ולש םינבמה ןנכתמ וא ןלבקה םא .דבלב עדימל ןניה ןימזמה
 .תויושרהמ םישורדה םירושיאה לכ תלבק ידכ ךות דבלב ותוירחא לעו ונובשח לע םעצבל וילע היהי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 האיצי ריפו )הסינכ( הקיחד ריפ 4.02.3
 

 עוציבל ןונכת 4.02.3.1
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 תוינכותב ןמוסמכ ויתודימלו ומוקימל םאתהב הקיחדה ריפ תא עצביו ןנכתי ןלבקה .א
 .טקייורפה להנמ י"ע תרחא החנוה םא אלא

 ,תויפוס תודימ ללוכה ריפה לש טרופמ ןונכת טקייורפה להנמ רושיאל שיגיו ןיכי ןלבקה .ב
 לכ .רזוח יולימו הריפח יטרפ ,הבוגת ריק ,הדובע תפצר ,ריפה תוריק ןופיד ,ןונכת
 .יושר סדנהמ י"ע ומתחויו ןכוי ריפה תוינכות

 
 

 םיירטמואיג םינותנ 4.02.3.2
 ותדובע תא ןנכתלו ולא םידממב בשחתהל ןלבקה לע .תוינכותב םינמוסמ םיילמינימה ריפה ידממ
 ותוירחאבו ונובשח לע וז הלדגה היהת ,ריפה ידמימ תלדגהל ןלבקה תעדל שרדנה לככ .םאתהב
 .םולשת תפסות לכ אלל עצובתו
  

 םיסמוע 4.02.3.3
 וא/ו עקרקה חודבש עקרקה ינותנ סיסב לע ןלבקה םעטמ סדנהמ ידי לע בתכב ועבקיי רפעה יצחל
 .ותעד לוקיש יפל עצבל טילחי ןלבקהש תופסונ עקרק תוריקח סיסב לע םיפסונ םינותנ
 ,דבלב עדימכ ונתניי ןימזמה י"ע ורסמיי וא/ו ורסמנש יפכ עקרקה ינותנ יכ שגדומ ,קפס תרסהל
 ןלבקה לע הלח ,גוס לכמ םימדקמו םיכרע ץומיאלו םתונשרפל ,םתנבהל תוירחאה .ליעל רומאכ
 .דבלב
 םאתהבו ליעפהל ותנווכבש יניינעה דויצה ינותנ סיסב לע ודי לע ועבקיי ןלבקה לש דויצ יסמוע
 .ותיחנהבו דויצה ןרצי תאצוהב םיינכט םיחפסנ וא/ו םיגולטקל
 

 ריפה תונפד ןופיד 4.02.3.4
 :תואבה תופולחהמ תחאב עצובי ןופידה

 .רתאב םיקוצי ןוטב תואסנולכ .א
 .םימוגיש תוריק .ב
 .)SLURRY-WALL( רופח ריק .ג
 .טקייורפה להנמ רושיא רחאל ,תרחא תלבוקמ תיסדנה הטיש לכ .ד

 

 םיריפל הריפח 4.02.3.5
 ריפ רוזיאב עקרקה ינפ לש הכמנה עצובת ןושארה בלשב .יבלש ינשב עצובת הסינכה ריפל הריפחה
 יולימה בלשל דרפנב רמשית וז המדא תבכש .םייעבטה עקרקה ינפל תחתמ 'מ 1.5 סלפמל הסינכה
 .הנוילע עקרק תבכשכ ןמוסתש המירעב רזוח
 תבכשמ דרפנב רמשי ינשה בלשהמ רופחה רמוחה .ריפה תונפד ןופיד רחאל עצובי ינשה בלשה
 .עוציבה רמגב ריפה לש רזוח יולימל שמשיו הנוילעה עקרקה
 
 

 
 הדובע תפצר תקיצי 4.02.3.6

 להנמ י"ע רשואיו ןלבקה י"ע ןכויש ןונכתל םאתהב עצובת ריפה תיתחתב הדובע -תפצר תקיצי
 .טקייורפה
 .תוחפל 30-ב היהי ןוטבה ביט
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 הבוגת ריק 4.02.3.7
 םיבושיחה לע תידבלבה תוירחאה הרקמ לכבו ןלבקה םעטמ סדנהמ י"ע ןנכותי הבוגתה ריק
 .ודבל ןלבקה לע הלח םתונוכנו
 םדקמב לפכומ ,יברמה הקיחדה חוכמ ןטקי אל םייטטסה םיבושיחה תכירע ךרוצל ןכתה חוכ
 .1.5 ןוחטיב
 ,ליעל רומאכ ,ןלבקה י"ע שגויש םיבושיחה לש טרופמה ח"ודב לולכ היהי הבוגתה ריק בושיח
 .טקייורפה להנמ רושיאל
 

 תורוניצה תקיחד 4.02.4
 

 יללכ 4.02.4.1
 .תינכותב םינייוצמה ךרואל םיכתחו יאוות יפ לע קייודמב הנעצובת תורוניצה תקיחד תודובע
 

 עקרק תועיקשו הקיחד תוחוכ 4.02.4.2
 בושיח .טקייורפה להנמ רושיאל אלמ ח"וד שיגיו הקיחדה תוחוכ לש טרופמ בושיח ךורעי ןלבקה
 :םיאבה םיביכרמה תא תוחפל לולכי תוחוכה

 tunnel face pressure – רוהנמה תיזח ץחל •
 tunnel face load – רוהנמה תיזח סמוע •
 tunnel bore stability – רוהנמה ןפוד תוביצי •
 ground closure  - עקרק תוצווכתה •
 עקרק תועיקש •
 רוניצה ךרואל ךוכיח •
 רוניצה תוילוח ןיב םירבחמב הקיחד חוכ •

 
 םינותנה תורוקמ ללוכ ,בושיחה ססובמ ןהילע תוחנהה תא רורבו טרופמ ןפואב גיצי בושיחה ח"וד
 .דחאכ םייריפמאהו םייטרואיתה
 הז חוכ .הלעמ 0.5 לש תיתיווז הייטס לש החנהב השעיי םירבחמב יברימה הקיחדה חוכ תעיבק
 הלעי אל הקיחדה חוכ ךרע הרקמ לכב םלוא תורוניצה ןרצי לש םייריפמא םינותנ סיסב לע עבקיי
 .ליעל ףיעסה יפ לע בשוחמה הז לע
 
 
 
 
 
 
 

 הקיחד יבלש 4.02.4.3
 

 לש תוביציה בושיח תא לולכי הז ןונכת .האיציהו הסינכה יכילה תא טרפלו ןנכתל ןלבקה תוירחאב
 ותקיחדל דע עקרקה ינפב תויופצה תועיקשהו עקרקה ינפ תוביצי בושיח ,חתפה ךותיח ךלהמב ריפה
 .היירכה שאר לש האלמה
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 םינקתומה םיילוארדיה )םיק'ג( םיהבגמ תועצמאב הקיחדה ריפמ עצבתת תורוניצה תקיחד
 .הבוגתה ריק דגנכ םילעופמו ריפה תיתחתב
 תשמשמה הקיחדה תסירע לש העופישו המוקימ תא אדוולו סלפל ,ןיקתהל ןלבקה תוירחאב
 .תורוניצה לש עופישהו ןוויכה תעיבקל
 ימדקה ריקה ךותיח ינפל תונושה תוכרעמהו דויצה לכ תוניקת תא אדוול שי הדובעה תליחת ינפל
 םיבושיחה ,תוינכותה לכל טקייורפה להנמ רושיאב תינתומ לעופב הדובעה תליחת .הקיחדה ריפ לש
 .ןלבקה י"ע ושגויש םייסדנהה תוח"ודהו
 

 היירכ ישאר 4.02.4.4
 תא חיטביש ימדק ןגמ לעבו רוניצה רטוקל םיאתמ רטוקב היירכ שאר י"ע עצובת הרהנמה תיירכ
 ללחה ךות לא רוניצה תקיחדל דע ,הרהנמה ינפ תוביצי תאו הרהנמה תוביצי תא ,םידבועה תוחיטב
 .יורכה
 

 תורוניצ תכיס 4.02.4.5
 תודוקנ ךרד )תוכיא הווש רמוח וא( טיינוטנב ףיחרת – הכיס רמוח תקרזה עצבי ןלבקה .א

 רשפאלו הקיחדה תורוניצ ןיבל עקרקה ןיב ךוכיחה תא תיחפהל ידכ תורוניצב הקרזה
 הקרזהה .םיננכותמה תוחוכה םוחתב קר יברמ חוכ תלעפה לע הדפקה ךות הקיחד
 .הקיחדה רוניצב הקרזה תויפ שולש ךרד תינמז וב עצובת

 קרזוהש רמוחה תומכ :תדחוימ הבאשמו תורוניצ תכרעמ תועצמאב עצובת הקרזהה .ב
 .תורוקיבה ח"ודב ומשריו ורקובי הקרזהה ץחלו

 ."רוזח-לא" םותסש וא זרב ןקתוי הקרזה תייפ לכב ,רטמ השיש לכ עצובת הקרזהה .ג
 ץלמומ הקרזהה רחאל .היירכה שאר תא ףטועו עיגמ וניא ךוכיסה רמוח יכ אדוול שי .ד

 אל הכיסה רמוחו ררחושמ היירכה שארש אדוול ידכב המידק הלק הקיחד עצבל
 .וביבס השקתה

 ידיימ שומישל הנכומו הניקת ,הייקנ הקרזהה תכרעמש ךכל גואדל ןלבקה תוירחאב .ה
 .ךכל שרדיתש עגר לכב

 םיזרבה קוריפ רחאל דימו הקרזהה יחתפ ךרד סויד ןלבקה עצבי הקיחדה תמלשה םע .ו
 טרופמה גוסמ תושקתה ריהמ טלמ תועצמאב םירוחה תא םותסל שי םימותסשה וא
 .דחוימה ינכטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרהנמל ץוחמ לא תרופח יוניפ 4.02.4.6
 

 )עוסמ וא תוינורק( תינאכמ היהת יוניפה תכרעמ .היירכה תטישל םאתוי תרופחה יוניפ .א
 :םיאבה םיאנתב דומעתש יאנתבו תילוארדיה וא
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 לוחו לוח ,תיסרח ,עלס ירבש ןוגכ תרופח יוניפ תלוכי חיטבת תרופחה יוניפ תכרעמ •

 )slurry( הצובב םיברועמ ךיפש
 .הדובעה לש םינמזה חוללו היירכה שאר תקופתל םיאתי תרופחה יוניפ בצק •

 .עוסמ וא תינורק י"ע עצבתמ תרופחה יוניפ רשאכ
 .הדובעה דרשמ םעטמ תוחיטבה לע חקפמה רושיא ןועט היהי ריפב יכנאה עונישה •
 ןקתמ חטשה ינפב םקומי הצוב י"ע עצובמו ילוארדיה היהי תרופחה יוניפ רשאכ •

 ,הדרפהה ןקתמב הלפוטש רחאל ,תרופחב לופטהו הצובהמ תרופחה תדרפהל
 .םהוזמ רמוחב לופיטל םאתהב היהי

 

 איה השרומ קוליס רתאל תרופחה יונפ ךרוצל םישורדה םירושיאה לכ תגשה .ב
 .ןלבקה לש תידבלבה ותוירחאב

 

 תורתומ תויטס 4.02.4.7
 :תורתומה תויטסב דומעיש יברמ קוידב תורוניצה תקיחד עצבל ןלבקה לע

 30 לע הלעת אל עוציבל תורשואמה תוינכתב ןמוסמכ תורוניצה תיתחת  םור תייטס .א
 .מ"מ

 100± לע הלעת אל עוציבל תורשואמה תוינכתב ןמוסמה יאוותהמ רוניצה ריצ תייטס .ב
 .מ"מ

 
 

 תויטס ןוקית 4.02.4.8
 .היירכה שאר לש טלחומה ומוקימ יבגל ףיצר בקעמ עצבל ןלבקה לע
 ןוקית .ןוקיתה  ריצ תא טקייורפה להנמ רושיאל שיגהלו ריצהמ הייטס לכ לע חוודל ןלבקה לע
 ןוקיתה ריצש ךכ רקובמו יטיא ,גרודמ ןפואב עצובי ןוקיתה .ןנכותמו יתגרדה ןפואב עצובי תויטסה
 .תודח ןוקית תומוקע עוציבמ ענמיהל שי .ןנכותמה ריצל קישי
 

 שיבכב תועיקש תרקב       4.02.5
 חודב 'ב10 ףיעסב תועיפומה תויחנהה יפל שיבכה תייצחב הנעצובת תועיקש רחא בקעמ תודידמ
 :תוקידבה תורידת .יקפואה חודיקה תומדקתה בצקל ליבקמב ,זרכמה יכמסמל ףרוצמה ינכטואיגה

  הדובע םויב םעפ תוחפל •
 .הדובעה םויסמ םייעובש ףולח דע עובשב םעפ ,חודיקה רמג רחאל •
  .הדובעה רמגמ םישדוח 3 ףולחב •

 
 לככ תופסונ תודוקנו ,תוינכותב תונמוסמה  הלא תוחפה לכל היהי תועיקשה תדידמל עבק תודוקנ

 .חקפמה ךכ לע הרויש
 םילכ )העיסנ קחרמ העש יצח דע( ול ךומסב וא הדובעה רתאב וקיזחי ,ומעטמ ןלבק וא ןלבקה
 םילכה .ךרדב םישמתשמה תא ןכסל וא עירפהל לולעה קזנ לש ידיימ ןוקיתל םישרדנה םירמוחו
 הרויש יפכ םידעומב םישיבכל תחתמ החידקה תודובע עוציב לכ ךשמב םינימז ויהי םירמוחהו

 .ץרא ךרד תרבח י"ע עבקיי םינוקיתה עוציב ןפוא .חקפמה
 טילחי םא ,שיבכה ןוקית עוציבל תורשקתהה ךמסמ תא גיצהל שרדיי ןלבקה ,םכסהה תמיתח דעמב
 .הנשמ ןלבק לע קזנב לופיטה תא ליטהל
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 ותומדקל בצמה תרזחהו הדובע רמג 4.02.6
 

 תודובעה תא ןלבקה עצבי ,טקייורפה להנמ תאמ בתכב רושיא תלבק רחאלו ,הקיחדה תדובע םותב
 :תואבה
 

 .תלוספ לכ קוליסו יוקינ .א
 .האיציה ריפ לשו הסינכה ריפ לש רזוח יולימ .ב
 .טקייורפה להנמ לש האלמה ונוצר תועיבשל התומדקל הביבסה בצמ תרזחה .ג

 
 יפל לדביש רופחה רמוחה י"ע מ"ס 30 יבועב תוקדוהמ תובכשב עצובי חודיקה יריפ לש רזוח יולימ
 עצובי 'מ 1.5 יבועב הנוילעה הבכשב רזוחה יולימה רשאכ ,הריפחה בלשב ורמשנש יפכ תומירעה
 .דבלב הנוילעה עקרקה תבכשכ הנמוסש רופחה רמוחה תמירעמ
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  לועית לבומ  4.03
 

 :תואבה תוטישהמ דחאב לועית לבומ עצבל עיצמל תורשפא תאזב ןתונ ןימזמה  .א

 .ןייטשרקא וא "ןמפלוו" תרצות ןיוזמ ןוטבמ ימורט •

 .ןיוזמ ןוטבמ רתאב קוצי •

 

 הז טרפמ תושירד יפלו ןימזמה רושיאל ףופכב הכוזה ןלבקה י"ע עצוביו ןנכותי לבומה .ב

  .תופרוצמ תוינכות יפלו

 

  .'מ X 1.50 3.00 םינפ תודימב ןוטבמ היהי לבומה .1

 .תוחפל מ"ס 30 הרקת יבוע ,תוחפל מ"ס 30 תיתחתו תונפד יבוע

 היהי םיימורט םיטנמלא ןיב רוביחה ,50 -ב גוסמ היהי ןוטבה :ימורט לבומב עוציב לש תורשפאב

 סמועל ןנכותי לבומה ,ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות MBX-200X175םגדמ לבומה ,"עקת – עקש"

HC. 

 

 לעפמל ,ןיוזמ ןוטבמ םיימורט םיטנמלא רוצייל ןקת ות לעב לעפמב רצויי ימורט לבומ .2

 תווצ היהי לעפמל ,םיינבלמ לועית ילבומ תקפסאו רוציי ,ןונכתב חכומ ןויסינ היהי

  .לבומל היצקורטסנוקה תוינכות תא שיגיו ךורעי רשא רוטקורטסנוק ללוכה ןונכת

 

 היצקורטסנוק סדנהמ לולכי רשא ןלבקה לש ןונכת תווצ י"ע ןנכותי רתאב קוצי לבומ .3

 לבומה לש היצקורטסנוקה תוינכות תא שיגיו ךורעי רשא ,םיסדנהמה סקנפב םושר

  .ןימזמה רושיאל

  

 ריצב )תוינפ( תויטס  לש םיטרפ וללכי לבומה תינכותל ףסונב לבומה לש תוינכותה .4

 ללוכ( םידדצ םיוקמ רוביח ,רתאב המילשמ הקיציל םיטרופמ םיטרפ םע ,לבומה

 יחתפ ,םייק לועית לבומל רוביח ,ןוטב יפנכל רוביח ,)םיווקה לש םימורו םירטק תדידמ

 .המיטא יטרפו תוטשפתה ירפת ,הדירי יבלש ללוכ מ"ס 60 רטוקב הרקב

 תליחת ינפל שארמ םייעובש תוחפל ןנכתמל ןלבקה גיצי היצקורטסנוקהו ןויזה תוינכות תא

 .רושיא ךרוצל ,הדובעה
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 תוינכותב םינמוסמה תומוקמה יפ לע וננכותי ,רומאכ ,מ"ס 60 רטוקב הרקב יחתפ .5

 םיסכמו תורקת .631 ילארשי ןקת יפל לבומה ךותב הדירי יבלש תבכרה וללכיו החונתה

 .489 ילארשי ןקת יפל סמועל ויהי םייטרדנטס םיטנמלא לש

 

 תבכש רוצייל שי ,םיימורטה םיטנמלאה לש םתחנה ינפלו תיתשתה תודובע רמגב .6

 .1:8 סחיב טלמו לוח לש תבורעתמ מ"ס 2.0 יבועב סוליפ

 שבייתת אלש ךכ ,םירופס םירטמ םעפ לכ ,םימב הביטרהל שי השביה תבורעתה סוליפה רחאל

 .החנהה םמזב

 קרו חקפמה לש תילאוזיו הקידב רובעל םיבייח רתאל םיעיגמש םיימורטה םיטנמלאה .7

 .הלעתב םחינהל ןתינ היהי ורושיאב

 

 רצונש חוורמה תא ."עקת – עקש" רומאכ ,היהי םיימורט םיטנמלא ןיב רוביחה .8

 התואב םוטאל שי ,ןכ ומכ .דנוב .י'ג.יבו יטנמצ טיט תרזעב םוטאל שי םינפבמ רוביחב

 .טנמלאה תיתחתב םירוחה ינש תאו טנמלאה לכ תרקתב המרהה ירוח 4 תא תבורעת

 

 םיטנמלאה ןיב חוורמה םוטיאה תא עצבל שי ,םוהת ימ הדובעה ךלהמב ולגתיו הדימב .9

 .ע"ש וא "דרטר" תרצות EFMASTIC גוסמ קיטסמ תועצמאב

 

 לש תוימינפה תונפדב תוחולה .תושדח תוינבתב שומיש עצובי רתאב קוצי לבומ תיינבב .10

 .לבומה לכ ךרואל םיקלח ןוטב ינפ וחיטביש הלאכ ויהי לבומה
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  תלוספו םירמוח יפדוע קוליס -4.09

 

 .ותדובעב םיכורכה תלוספהו םירמוחה יפדוע לכ תא הדובעה רתאמ קלסי ןלבקה

 :תלוספכ ורדגוי ,הז ףיעס ךרוצל

 

 .ןלבקה לש םירמוח יפדועו הביצח / הריפח יפדוע .1

 

 .חקפמה תטלחה יפל ,יולימכ רזוח שומישל דעוימ וניאש רופח רמוח לכ .2

 

 .חטשב ותונגראתהו ןלבקה תדובע בקע חטשב רצונה רז רמוחו היחמצ ,ךולכל ,תלוספ .3

 

 .חקפמה י"ע לספנו רתאל אבוהש רמוח וא/ו רפע לכ .4

 

 .רתאל ץוחמ לא וקלסל הרוי חקפמהש תרחא תלוספ וא רז רמוח לכ .5

 

  .הדובעה רתאל ץוחמ לא ונובשח לעו ןלבקה י"ע וקלוסי ל"נה תלוספהו םיפדועה

 םיכרדבו םוקמב שמתשהל תושרה ,הז םוקמל תוליבומה םיכרדה ,תלוספה קלוסת וילא םוקמה

 לבקל וילעו רבדב םיעגונה םימרוגה םע ונובשח לעו ותוירחא לע ןלבקה י"ע ומאותי הלא לכ – ל"נה

 .חטשה לעבמו חקפמהמ רושיאו םימיאתמה תונוישירה לכ תא

 

 .הדובעה רתא ידיצב רמוח תכיפש השרות אל – "יללכה טרפמ"ה לש 301.2 ףיעסב רמאנל דוגינב

 .ןלבקה י"ע הדובעה רתא םוחתב 'קנ לכמ ,בוצח רמוחו הריפח יפדוע ללוכ ,םיפדוע םירמוח וקלוסי

  .ףסונ םולשת אלל – חקפמה רושיאבו ןלבקה לש תידעלב תוירחאב רשואמ רתאל הנופי רמוחה

 .הדיחיה יריחמב הדובעה לש ללוכה ריחמב לולככ בשחי ריחמה
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 5 קרפ
 תויומכ בתכ

 

 

 הדידמ ינפוא 5.00

 

 :תורוב ללוכ ןלבקה י"ע הקיחד תורוניצ תטישב יקפוא חודיק עוציב 5.1

 תורושקה תודובעה לכו ,עלס ללוכ עקרק גוס לכב ,הקיחד תטישב יקפוא חודיק עוציב ללוכ ףיעסה

 תויחנה ,הקיחדב יקפוא חודיק עוציבל טרפמב תועיפומה תויחנהה יפל חודיקה תא עצבל שי .וילא

 ,תורוב ללוכ – שיבכה תייצח עוציבל שרדנה לכ תא ללוכ חודיקה .לארשי יביתנ תרבחו עקרקה ץעוי

 תדימב( טיינוטנב תסימת תועצמאב חדקה בוציי ,החידק ,לוורשה תלבוהו הקפסא ,תונגראתה

 תורובה יולימ ללוכ ותומדקל בצמה תרזחה ,לוורשה רוניצ תקיחד ,הקפסא ,הצק ימטא ,)ךרוצה

 .CLSM ב וא/ו קדוהמ רמוחב

 לעמ הייטס בקע לספייש חודיק רובע םלשל אל תידעלבה תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה יכ שגדומ

 .תורוקמ 'בח לש םיטרדנטסה יפ לעת רתומה הייטסה

 תרגסמב עצוה רשא הז אהי ריחמהש דבלבו החידקל תרחא עוציב תטיש עיצהל יאשר ןלבקה

 .זרכמה

 .ליעל רומאה לכ תא וכותב ללוכ רשא ,א"מ :םולשתל 'חי
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 דחוימ ינכט טרפמ
 היצקורטסנוק
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   הדוהי רוא 3+6+7 םיבלש ןולא לאגי זוקינ ריצ
 

 הזוחה   יכמסמ
 :םיאבה םיכמסמה םניה הזוחה יכמסמ   

 ףרוצמ וניאש ךמסמ ףרוצמ ךמסמ ךמסמה  

 ןלבקה תעצה 'א ךמסמ  

   הדובעה ןימזמ לש יטרדנטסה הזוחה 'ב ךמסמ  

 ןינב תודובעל יללכה טרפמה  'ג ךמסמ  

 הנורחאה ותרודהמב                 
 תומדקומ – 00 

 רפע תודובע – 01                                                                                               

 ןוטב תודובע – 02 

 הינב תודובע – 04 

 םוטיא תודובע – 05 

 למשח תודובע – 08 

 חיט תודובע – 09 

 יופיחו ףוציר תודובע – 10 

 עבצ תודובע – 11 

    ןבא תודובע – 14                                                                                               

 שרח תורגסמ תודובע – 19                                     

 ןינבב םישעותמ םיביכר תודובע – 22                                

  רטוק ינטק תואסנולכ תודובע  - 23 

  הסירהו קורפ תודובע – 24                                

 רתאה חותיפ תודובע – 40                                                                            

 תובחרו םישיבכ תלילס תודובע – 51 

 לועתו בויב ,םימ יוק – 57 

 םידחוימ םיטרפמ 2ג;1ג ךמסמ

 תויומכה בתכ  'ד ךמסמ

 תוינכתה תכרעמ 'ה ךמסמ

 ) ןימזמה י"ע הזוח/זרכמל םיפרוצמה םינוש םיכמסמ ( םידחוימ םיאנת 'ו ךמסמ
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 דרשמ תופתתשהב תדחוימה הדעוה תאצוהבש הלא םה םיפרוצמ םניאש םייללכה םיטרפמה לכ

 לכ .ןוכישה דרשמ תאצוהבש תובחרו םישיבכ תלילסל טרפמל טרפ ,ןוכישה דרשמו צ"עמ ,ןוחטבה

 .הזב םיפרוצמ םניאש ןיבו םיפרוצמ םהש ןיב ,הזוחה יכמסמ תא דחי םיווהמ ליעלד םיכמסמה

 

 טרפמה

 .דחוימה טרפמהו יללכה טרפמה ףורצ ושורפ טרפמה

 

 .ונמיה דרפנ יתלב קלחו הזוחל תפסות הווהמ טרפמה

 

 היוטיב תא אצמת תוינכותב תראותמה הדובע לכ יכ חרכה ןיאו תוינכותל המלשה הווהמ טרפמה

 .טרפמב ףסונה

 

 יללכה טרפמה .1

 דרשמ תופתתשהב תדחוימה תידרשמ ןיבה הדעוה תאצוהב ןינב תדובעל םיטרפמה ושורפ

 .צ"עמו יונבהו ןוכישה דרשמ ,ןוחטבה

 לכ )1975( יוניבהו ןוכישה דרשמ תאצוהבש תובחרו םישיבכ תלילסל טרפמה ףוריצב

 .הזב םיפרוצמ םניאש ןיבו םיפרוצמ םהש ןיב הזוחה יכמסממ קלח  םיווהמ ל"נה םיכמסמה

 

 

 דחוימה טרפמה .2

 .יללכה טרפמב בותכה םימילשמ וא/ו םינושה וז הדובעל םידחוימה םיאנתה ושוריפ

 

 

 ןלבקה תרהצה .3

 ,םנכות תא ןיבה ,םארק אוה ,םירכזנה םיטרפמה םיאצמנ ותושרב יכ תאזב ריהצמ ןלבקה

 חפסנ הוהמ וז הרהצה .תושירדל תופיפכב ותדובע עצבל בייחתמו םיבסהה לכ תא לביק

 .ונממ דרפנ יתלב קלח הניהו הזוח/זרכמל

 

 

 

 

 

 ךיראת ןלבקה תמיתח 
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 דחוימ ינכט טרפמ -1ג ךמסמ
 םיללכ םיאנתו תומדקומ 00 קרפ 00

 הנבמה רואת 00.1

 ןייוצמל םאתהב םיחודק תואסנולכו  םינוטבו רפע תודובע עוציבל סחייתמ הז הזוח/זרכמ

 .תוינכתהו ינכטה טרפמה ,תויומכה בתכב

  

 טרפמה ףקיה 00.2

 תוינכתל המלשהכ יללכה טרפמה תאו דחוימה ינכטה טרפמה תא תוארל שי .א

 היוטיב תא אצמתש חרכהה ןמ הז ןיא – תוינכתב תראותמה הדובעה לכ ןכ לעו

 .יללכה טרפמכ וא/ו ,הז טרפמב ףסונה

 סיסבכ דחוימה ינכטה טרפמה שמשי םייוניש וא/ו תופסות לש הרקמ לכב .ב

 .הלא תודובע יבגל תושירדל

 לכ תא טרפמ אוהו יללכה טרפמל המלשהו תפסות ותוהמ דחוימה טרפמה .ג

 .יללכה טרפמב רומאה לע ףסונ תושרדנה תופסונה תושירדה

 .דחוימה טרפמב וטרופי אל תופסונ תושירד ןהיבגל ןיאש תודובע  

 

 יללכה טרפמה תלוחת 00.3

 היבגל טרופמל םאתהב הנוכנ תיעוצקמ הרוצב עצובת תויומכה בתכב תטרופמה הדובע לכ

 יללכה טרפמב םימיאתמה םיפיעסה .שרופמב ןכ רכזוה אל םא ףא יללכה טרפמב

 .הדובעה לש יעוצקמו ןוכנ עוציב תושרודה תודובעה לכל םיסחיתמ

 

 תושירד 00.4

 לולכה טרפ יבגל תמייוסמ השירד ןויצ 01

 השירד התואמ עורגל ידכ וב ןיא תויומכה בתכ יפיעסמ ףיעסב םייתיצמתה םירואיתב

 העבקנ רומאכ השירדהש יאנתב .רסח הז ןויצ םהב םיפיעסה ראשב טרפ ותוא יבגל

 .ונממ תעמתשמ וא/ו תעבונ וא העצהה יכמסממ דחאב
 

 

 

 עוציבו דויצ ,םירצומ ,םירמוח 01.1

 חבושמ גוסמ ,םישדח ויהי ,ןלבקה ידי לע וקפוסי רשא םירצומהו םירזיבאה ,םירמוחה לכ

 תושירדל ,םרדעהבו .םיינכדעה םיילארשיה םינקתה תושירדל תוניחבה לכמ ומיאתיו

 .ב"הרא ינקת וא םייאפוריא ,םירז םינקת

 

 חקפמה ידי לע ורשואש ,םירצומ וא/ו םירזיבא ,םירמוח םתוא תומיגדל ,ומיאתי ןכ ומכ

 םירצומ וא םירזיבא ,םירמוח ,הזוחה לש םיאתמה ףיעסב טרופמל םאתהב ןכל םדוק

 ואבוי םמוקמבו ונובשח לעו ןלבקה ידי לע הדובעה םוקממ וקלוסי ,ל"נל ומיאתי אלש
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 תוירחאמ ןלבקה תא םינפ םושב רוטפי אל חקפמה ידי לע םרוקמ וא/ו םירזיבא ,םירמוח

 .םהב שומיש ךות תועצובמה תודובעה ביטל וא ,םביטל תידעלבו האלמ

 

 ןועט ,הדובעה עוציבל וב שמתשהל ןלבקה תעדב רשא הדובעה ילכו ןוכימה ,דויצה לכ

 לש ורושיאו ותקידב לע חקפמה רתיו ןכ םא אלא( עוציבה תלחתה ינפל חקפמה רושיא

 םוקמה ןמ קלוסי חקפמה ידי לע רשואי אל רשא דויצ ,)ותצקמ וא ולוכ ,ב"ויכו דויצ ותוא

 .רשואמ גוסמ רחא דויצב ףלחויו ונובשח לעו ןלבקה ידי לע

 

 תושירדל םאתהבו ,ןוכנו יעוצקמ ןפואבו תוינכותה יטרפ יפל הנעצובת תודובעה לכ

 תולולכה תוארוהל תופיפכב תודובעה ועצובי ןכ ומכ ,ליעל םירכזנה םינקתהו טרפמב

 לע וא ןהילע חוקיפה רשא תכמסומ תושר לכ םעטמ ףקות ירב תונקת וא םיווצ ,םיקוחב

 .תימשרה התוכמס ימוחתב ,ןהמ קלח

 

 לע וא הדובע תמאתה לע בתכב ימשר רושיא וידיל איבהל ןלבקהמ שורדל ישאר חקפמה

 איצמהל בייחתמ ןלבקהו ,תושר התוא לש 'דכו תושירדל ,תונקתל ,םיקוחל ,הנממ קלח לכ

 .שרדיי םאב הזכ רושיא

 תורטופ ןניא ,הדובעה ביט לע רושיא תאצמה וא חקפמה י"ע הנממ קלח וא הדובעה תלבק

 .םיטרפמלו הזוחל םאתהב הדובעה ביטל תוירחאמ ןלבקה תא

 

 ינכמ דויצ 01.2

 תומכב םוקמב אצמיי הדובע התוא עוציבל שורדה דויצה לכש דע הדובע םושב לחוי אל

 .חקפמה ןוצר תועיבשל הזוחה יפל םישורדה תוכיאבו

 

 עוציב יעצמא 01.3

 הנבמה עוציב תרטמל ןלבקה ידי לע לעפוי רשא רחאה דויצה לכו ,םירישכמה ,תונוכמה

 לש ותוכיאו וביט יבגל טרפמה לש תוינכטה תושירדה םויק תא חיטבהל ידכב םהב היהי

 לש ותוכיאו םתואיצמ חיטבהל שי .רידסו ןיקת בצמב קזחויו קפוסי דויצה .הנבמה

 ףוליחה יקלח לש םתואיצמ חיטבהל שי .רידסו ןיקת בצמב קזחויו קפוסי דויצה .הנבמה

 ידכ וב ןיא חקפמה לש ותעדל רשא דויצ .תוינכט תולקת לש הרקמל יברזרה דויצה וא

 םינמזה חולל םאתהב תומדקתה בצק וא ,טרפמה תושירד יפ לע הדובעה ביט תא חיטבהל

 וא ,עבקנש םינמזה חולל םאתהב תומדקתה בצק וא ,טרפמה תושירד יפ וניאש וא ,עבקנש

 םיאתמה רחא דויצ ומוקמב איביו רתאה ןמ קלוסי ,ןיקת ינכט בצמב אצמנ וניאש

  .תושירדל

 

 'וכו םיכרד ,םימוגיפ   01.4

 )חקפמה י"ע ועבקיש תומוקמב( ,רזע יכרד ,ךומית תוכרעמ ,םימוגיפ ביכריו קפסי ןלבקה

 תודובעה יגוס לכ עוציבל םישורדה םירחא םייערא םינקתמו תומלוס ,םימרומ םירבעמ

 וא םנקתלו םשדחל ,םקיזחהל ,םביכרהל שי .ודעונ םהל רשא םיסמועה תרגסמב תולולכה
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 תולולכה תוארוהה לע הרימשו הדובעב תוחיטבה תושירד םע תובשחתה ךות ןפילחהל

 ,םתוביציל תידעלבו האלמ תוירחאב אשי ןלבקה .ףקות ינב תונקת וא םיווצ ,םיקוח

 ןהו םירישיה ןה םיקזנה תא ןקתי – ןהשלכ תורחא תולקת וא תלופמ לש הרקמבו

 .דבלב ןלבקה ןובשח לע ויהי ב"ויכו םיכרדה ,םימוגיפה תנקתה תאצוה לכ .םיפיקעה

 

 תוארוהו תוינכות יפל עוציב   01.5

 טרפמה תושירדל םאתהב ןוכנ יעוצקמ חרואבו תוינכותה יטרפ יפל הנעצובת תודובעה לכ

 וא םיווצ ,םיקוחב תולולכה תוארוהל תופיפכב תודובעה לכ הנעצובת ןכ ומכ ,םינקתהו

 אוה ,ןהמ קלח לכ לע וא ,ןהילע חוקיפה רשא תכמסומ תושר לכ םעטמ ףקות ינב תונקת

 לע הזכ רושיא וידיל איצמיש ןלבקהמ שורדל ישאר חקפמה .תימשירה התוכמס םוחתב

 רושיא איצמהל בייחתמ ןלבקהו ,תושר התוא תושירדל ,הנממ קלח וא הדובע תמאתה

 תא רוטפת אל וז תרוקיב םלוא חקפמה י"ע םעפ ידימ קדבית הדובעה .שרדיי םאב הזכ

 .ןלבקה לש ונובשח לעו הדובעה ךלהמב םגפ וא ןורסח לע ןקתל ךרוצהמו תוירחאמ ןלבקה

 עוציב ינפל חוקיפל עידוהל וילע םואת רסוח לש הרקמבו תודימה םואת לע יארחא ןלבקה

 .ןלבקה לע ןודנב תוירחאה לוחת ,ןלבקה םעטמ העדוה יא לש הרקמב .הדובעה

 

 הדובעה תרוקב   01.6

 םילכה ,םילעופה לכ תא חקפמה תושרל ונובשח לע דימעהל בייח ןלבקה .א

 סנכהל תושר דימת היהת חקפמל .הדובעה תקידבל םיצוחנה םירישכמהו

 .הדובעה רתאל

 יוניש תפסונ הרומת לכ אלל עצבל בייח ןלבקהו ,שורדל ישאר חקפמה .ב

 ,ויתויחנהל וא/ו תוינכתל םאתהב תאזו העצוב אלש הדובע לש הסירהו

 .חוקיפה י"ע עבקיתש הפוקת ךותב חקפמה תוארוה תא עצבל בייח ןלבקהו

 ביט יבגל ררועתתה הלאש לכב םייפוסה םיעבוקה היהי ןימזמהו חקפמה .ג

 .העוציבו הדובעה ביט ,םירמוחה

 תוסכל דמוע אוהש ינפל חקפמל בתכבו תמדקומ העדוה רוסמי ןלבקה .ד

 .הביט תא הייוסכ ינפל עובקלו הרקבל היהי רשפאש ידכ איהש לכ הדובע

 לעמ יוסיכה ריסהל ןלבקל תורוהל חקפמה ישאר ,וזכ העדוה לבקתת אלו הרקמב 

 .ןלבקה ח"ע קלח לכ סורהלו הדובעה

 הדובעה יבלש רושיא   01.7

 ןועט ןיעה ןמ יומסו הסוכמ תויהל עוציבה ךילהת ךות לולעה הדובעה יבלשמ בלש לכ

  .וירחא םיאבה םיבלשה דחא בקע הסוכיש ינפל חקפמה לש ורושיא

 ותוירחאמ המואמב עורגל וחוכב היהי אל – והשלכ בלש יבגל ןתניישכל הזכ רושיא

 יפוסה הבצמב הדובעל וא/ו רשואש בלשל הזוחל םאתהב ןלבקה לש תידעלבהו האלמה

 .הנממ קלח לכל וא/ו םלשומה

 

 תוינמז םיכרד   01.8
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 יפואב וא/ו םיכומס םינקתמב וא/ו םוקמב תלהנתמה הרידסה הדובעב העיגפ עונמל ידכ

 יכרצלו רופח רפע תלבוה יכרצל תוינמז םיכרד ןיקתהל ןלבקל השרוי אל ,םייקה חטשה

 .חקפמה י"ע ועבקייש תומוקמב אלא ,בכרו דויצ תעונת

 לכ ךשמב ךרוצה תדימב ןנוקיתבו ל"נה תוינמזה םיכרדה תקזחאב בייח היהי ןלבקה

 .דבלב ןלבקה לע ולוחי םיכרדה תנקתה תואצוה לכו ,םוקמב ותדובע תפוקת

 

 הינבה רתאב העונת   01.9

 היהת אלו תומוסח םיכרד הנייהת אל ומויב םוי ידמו עוציבה ךלהמבש ךכל יארחא ןלבקה

 .ותביבסו רתאב םישנאו בכר ילכ לש תפטושה העונתל הערפה

 

 חטשב בויבו למשח ,םימ יוק   01.10

 ,ןופלט לש םייעקרק-תת םיוק חטשב םימייק םאב הדובעה עוציב ינפל קודבי ןלבקה

 ךרוצ שי םאב תומיאתמ תוארוה ןתי חקפמה .חקפמל ךכ לע חוודיו ,'וכו בויב ,םימ ,למשח

 .אוהש לכ וק תרבעהב

 

 םימ   01.11

 רוקמ לא תורבחתהה .םולשת תרומת ןלבקל וקפוסי הדובעה עוצבל םישורדה םימה

 י"ע ועצובי ,)הינבה רתאב ריבס קחרמב םיאצמנש( םימייקה תורוניצה תשר וא/ו םימה

 בתכב םיבוקנה הדיחיה יריחמב תולולככ הניארת ולא תודובע תואצוהו ונובשח לעו ןלבקה

 .תויומכה

 .הנומ רוביח ךרוצל הצעומל תונפל וילע םלוא חטשב רוביח 'קנ לבקי ןלבקה

 .הצעומל תורישי ןלבקה י"ע עצובי םימב שומישה רובע םולשתה

 למשח   01.12

 .ןלבקה י"ע קפוסי הדובעה עוציבל למשחה םרז

 

 ןויקנו םדוקה ובצמל חטשה תרזחה   01.13

 ,הינב ירמוח תלוספו תויראש לכמ הדובעה חטש תא בטיה תוקנל ןלבקה לע הדובעה רמגב

 תדובעב ןה השעיי רמוחה קוליס.הינבה רתא חטשמ ל"נה לכ קלסלו רחא ךולכלו רפע

 ח"ע איה רתאה תרדסה .שארמ חקפמה רושיא יפלו םיינכמ םילכ תדובעב ןהו םיידי

 .ףסונ םולשת אללו ןלבקה

 הקני אל ןלבקהש וא עוציבה ךלהמב חקפמה ןוצר תועיבשל ןויקנ עצובי אלו הדימב

 וז הדובע עצבל ןימזמה ישאר היהי ,םייקה הנבמהמו חטשהמ ותדובע תובקע תא ןיטולחל

 תוכז ןתנית אל ןלבקל .תואצוהב ןלבקה תא בייחלו רחא םרוג וא ,הנשמ ןלבק לכ י"ע

 לע שארמ תועש 48 הדובעה ןמויב בתכב חקפמה ול עידוי םאב ,הז אשונ יבגל רועריע

 .חטשבו הנבמב ןויקנה יבגל ויתושירד
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 הנשמ ינלבק   01.14

 םיאשר ןימזמהו חקפמה .הנשמה ינלבק לכל ןימזמהו חקפמה רושיא לבקל ןלבקה לע

 .הקמנה אלל הנשמ ןלבק לכ לוספל
 

 

 

 

 

 

 

  רפע תודובע - 10 קרפ
02  

 קוריפו הנכה תודובע 01.01 03

 :יללכ 01.01.0
 תודובעה לכ תא ןלבקה עצבי )יולימו הריפח( רפעה תודובע תלחתה ינפל

 תודובע ןכו )םילושכמו תלוספ קוליס ,ףושיח וא היחמצ תרסה( ןלהל תושרדנה

 עקרק עהפ ולבקתיש ךכ ,חקפמה תוארוהך וא תינכתל םאתהב לכה ,תופסונ

 לכ לש עוציבה ידעומ .'דכו ןוטב ירבש ,תורוניצ ,םינבמ ,םיבשע ,םיחישמ םייקנ

 וב חטשב ףושיח עצובי אל הרקמ םושב .חקפמה ידי-לע ועבקיי תולועפהמ תחא

 .היחמצ תרסה העצוב

 

 הריפח תודובע 01.02 04

 :הריפח 01.02.1

 :חטשב הריפח 01.02.1.1
 ,שרדייש יפכ וא תוינכותה יטרפל םאתהב השעית חטשב הריפחה

 ועבקייש םיסלפמל דע ,םימייקה עקרקה ינפ יסלפמ תכמנה םשל

 רשא רופחה רפעה בטימ ,רפע יפדוע לש הרקמב .חקפמה ידי-לע

 רבעוי ,יולימ יכרצל םיאתמו תושירדב דמוע חקפמה לש ותעדל

 .יולימב ןדה ףיעסב רומאכ םש רזופיו םיננכותמה יולימה ירוזאל

 טרופת )תוחוש( תורוב וא ,תולעתל הריפחו ,םימ ירבעמל הריפח

 .ןלהל

 :שרדנ םורל תחתמ הריפח 01.02.1.2
 ןלבקה הנאלמי ,שרדנהמ לודג קמועל ןלבקה ידי-לע הריפחה העצוב

 .חקפמה תוארוהל םאתהב םיאתמ רמוחב םינוכנה םיסלפמל דע

 'דכו םיינגרוא םירמוחמ ,ןיטמ ,םינבאמ ישפוח היהי יולימה רמוח
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 בטיה הנקדוהת תובכשה .רתויה לכל מ"ס 20 לש תובכשב רזופיו

 םיינכימ קודיה ילכ תועצמאב ,ילמיטפוא רועישב םימב הצברה ךות

 .קמוע ותואב תיןימזמהה עקרקל שיש תופיפצה תגרד תגשהל דע

 .הזר ןוטבב אלומי 'דכו תודוסיל תחתמ רתי תריפח בקע רצונש ללח

 עלסב רבודמ םא וליפא ,רתי תביצח לע םג תולח הז ףיעס תוארוה

 .יתבכש

 :תודוסיל הריפח 01.02.1.3
 רשק תורוק ,דוסי תורוק ,םירבוע תודוסי ליבשב תולעת תריפח

 'וכו םילכימ ,םיסיסב ,דוסי תוישוא ליבשב תוחוש תריפחו ,ב"ויכו

 ךותמ ןהו םירשוימה וא םיירוקמה עקרקה ינפ סלפממ םה ועצובי

 םא .םייעקרק תת םינבמלו םיפתרמל העצובש הריפחה תיעקרק

 וא תופפור םינבא םהמ וקלוסי – ןופיד אלל וראשוי הריפחה ידיצ

 .םתורדרדיה עונמל ידכב םירערועמ רפע יבגר

 

 

 

 :רופחה רפעה תרבעה 01.02.2
 ועצובי ,ןלהלש הלא וא םימדוקה םיפיעסה לכב רכזנה רופחה רפעה תורבעה

 רבעוי ונממ קלח הזיא וא ,רפע הזיא עבקי רשא חקפמה תוארוהל םאתהב

 רפע יפדוע םורע ןמזב .קלוסי הזיאו יולימ יכרוצל לצוני הזיא ,םירחא תומוקמל

 .םימיאתמ זוקינ ירודיס דע דיפקהל שי ,הרבעהל םידעוימה

 הנתינ םא .דחוימה טרפמב ראותש יפכ רתאל ץוחמ לא ןלבקה קלסי רפע יפדוע

 םשל רפעה תא ןלבקה ריבעי ,הריפח יפדוע רובע םיחטש וניוצ הב ,הפמ ןלבקל

 .חקפמה תוארוה יפל וא דחוימה טרפמב ןייוצש יפכ תובכשב ותוא רזפיו

 :רפעב יולימ 01.02.3

 :יללכ 01.02.3.1
 רזופי ,הריפחה יחטשמ רבעוי יולימ יכרוצל רשאויש רפעה בטימ

 חקפמה תוארוה יפל וא ,תינכתב ןייוצמה יפל םיסלפמבו תובכשב

 .תושרדנה תוביטרהו תופיפצל קדוהיו

 :לאשומ יולימ 01.02.3.2
 רפעב רסחה םלשוי ,יולימ יכרצל קיפסי אל רופחה רפעה בטימ םא

 ןכו לאשומ רפע תריפחל םוקמה תריחב.םוקמה תמדאמ לאשומ

 דעוימה חטשה ינפ .חקפמה רושיא םינועט םוקמ ותואמ רפעה ביט

 רפעהו ,תוחפל מ"ס 20 קמועל ופשחיי לאשומ יולימ ליבשב הריפחל

 וקלוסי םהו תלוספה ןידכ םניד ףושיחה ןמ ב"ויכו היחמצה

 יולימ תדובע יבגל טרופמכ עצובי לאשומ רפעב יולימה .רתאהמ

 .ליעל רמאנכ
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 :אבומ יולימ 01.02.3.3
 יכרוצל רסחה רפעה תמלשהל המיאתמ תימוקמ המדא רדעהב

 םירמוחמ ,ןיטמ ,םינבאמ ישפוח יקנ רפע ץוחבמ אבוי ,יולימ

 ,אבוי ונממ רוקמהו אבומה רפעה .רחא קיזמ רמוח לכמו ,םיינגרוא

 רמוחמ יולימ .חקפמה רושיא םינועטו טרפמה תושירדב ודמעי

 .ןלהל 01.03 הנשמ קרפ האר בוצח

 

01.02.4  

 :יולימו הריפח רושיא 01.02.5
 םינועט ןלהל טרופמכ , םהינימל םיעצמהו יולימה ינפו הריפחה תיעקרק

 ינפל ןתוא תוסכמה תודובעב וא תוקיצי םושב לחוי אל .חקפמה לש ורושיא

 .הקיציה ינפל תורובהו תולעתה ובטרוי ךרוצה תדימב .חקפמה רושיא תלבק

 הביצח 01.03 05

 :יללכ 01.03.1
 תועצמאב קר העצבל ןתינש הריפח התוא הביצחכ רדגות תרחא ןייוצ אל םא

 לע העצבל ןתינש הדובע לכ .ץפנ רמוחב שומיש וא ,םיזירט ,םיסחדמ ,םירקד

 בשחית אל ,רתויב רזחה םכוליהב םתלעפה ךות אוהש גוס לכמ םירוטקרט ידי

 עצבל רשפא יא יכ חקפמה חכונש רחאל אלא ל"נה הבטיצחב לחוי אל .הביצחכ

 בתכב רושיא חקפמה ןתנש רחאלו ליעל םיטרופמה םיעצמאב אלא הדובעה תא

 .ל"נכ עלסב בוצחל

 .01.03.3 ףיעסב טרופמכ רזופיו רבעוי יולימל רשואיש רמוחה

 הביצח בקע רצונש ללחה( 01.02.2 ףיעסב ליעל טרופמכ ורזופיו ורבעוי םיפדועה

 ןלבקל הרשוא .)רופח רפעה רשאכ ארקנ אוהש יפכ "הריפח" ןלהל ארקיי

 ןמוסמל דוגינב םימיאתמה הביצחה יעופיש לע חקפמה הרוי הביצחכ הריפח

 .תינכתב

 םישורדה םיעופישלו םיסלפמל ורשויי תודוסיל תתמש תוחושו תולעת תיעקרק

 לש תיעקרק .מ"ס 5.0 דע הלעי אל עצוממה היבועש הזר ןוטב תבכש תרזעב

 ם"וגא וא רכרוכ תבכש ידי לע רשוית 'דכו תורוניצ ליבשב ובצחנש תולעת

 ןכ םא אלא ,01.04 הנשמ קרפב טרופמכ תקדוהמ )מ"ס 5.0 לש עצוממ יבועב(

 תאז שרד וא ,הזוחה יכמסמ ראשמ דחאב וא תוינכתב תרחא השירד הנייוצ

 .חקפמה

 :ץוציפ 01.03.2
 תושרב .בתכב ןתנית רשא חקפמה לש ותמכסה ןועט ץפנ ירמוחב שומישה

 .ץפנ ירמוחב הדובעל םירושיאהו תואשרהה ויהי ןלבקה

 .רתי יצוציפ לכ ושרוי אלו םיננכותמה םיחפנה ימוחתב קר ויהי םיצוציפה

 .רתאה ןמ וקחרוי ,ץוציפה בקע הרערעתנ םתוביצייש הלא וא םיישפוח םיעלס
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 :בוצח רמוחב יולימ 01.03.3

 לש תיברימב הדימהש יאנתב ,הביצחהמ םינבא תומכ ליכהל לוכי יולימל רפעה

 14 -מ הלודג היהת אל הרקמ םושבו יולימה תובכש יבוע 2/3 לע הלעת אל ןבא

 םיללח ווהתי אלש ןפואב קד רמוח םע תובברועמ הנייהת םינבאה .מ"ס

 ןוריבעי םרטב וצפוני ליעל בוקנהמ תולודג ןהיתודימש םינבא .יולימה תובכשב

 תפפור ןתזיחאש וא ורדרדתנש םינבאה לכו לגועי הריפחב ןורדמה סכר .יולימל

 .שרדנכ קדוהי בוצח רמוחב יולימ .וקחרוי –
 

 קודיהו השיבכ 01.04 06

 :יללכ 01.04.1
 רמוח תובכש יבגל עצובי ליגר קודיה .ליגר קודיה ןיבל קדובמ קודיה ןיב ןחבוי

 .רדובמ קודיהב ןקדבל רשפא יאש

 רחא חטש לכו םייולימה ,)רפעה תודובע רחאלש יפוסה סלפמה( הריפחה תיתש

 םיאתמה ינכימה דויצב ושבכיי הזוחה יכמסמ ראשמ דחאב וא תינכתב ןמוסמה

 תוביטרה .תשרדנה תופיפצה תגרד גשותש ידכב השורדה הבטרהה תדימבו

 .תילמיטפואה תוביטרה ךרעמ ± 2% לש םוחתב היהת

 ,םהיגוסל םיינכימ םישבכמ תרזעב השעית השיבכה .1

 ידי-לע( תשרדנב תוביטרה תדימל רפעה תאבה רחאל

 ,םייטמואינפ ויהי םישבכמה .)שוביי וא םימ תפסוה

 .'דכו שבכ ילגר ,םיינויצרביוו

 ,ל"נה ינכימה דויצב דובעל רשפא יאש תומוקמב .2

 עדרפצ יקדהמ ןוגכ דחוימ דויצב השיבכה השעית

 .'דכו

 אלש תובכשב השיבכה השעית תרחא ןייוצ אל םא .3

 תשיבכ ינפל .)קודיהה ירחא( מ"ס 20 לע ןייבועב ולעי

 רומיגה .חקפמה ןוצר תועיבשל הרשיל שי הבכש לכ

 םאתהב היהי הנוילעה הבכשה לש השיבכה לש

 .תורתומה תויטסל

 הרומגה הבכשה ינפ תרימש תללוכ השיבכה תדובע .4

 ,המיאתמה תוביטרב תשרדנה תופיפצב היתופשו

 הבכשה יבג לע שבכיתו רזופתש דע ןוכנה הבוגבו

 םג םשוריפ הבכשה ינפ תרימש .הכומסהו האבה

 .וז הרטמל שרדייש תרזוחה השיבכהו הבטרהה

 :םיחטש קודיה 01.04.2
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 רחאל עקרק וא םימייקה עקרקה ינפ קודיה וא הריפחב תיתשה ינפ קודיה

 הבכש תלבקל דע ,קודיהו הבטרה ,חוחיתו השירח ידי לע עצובי – ףושיח

 ירה תרחא ןייוצ אל םא .תשרדנה תופיפצה תגרדל השובכ מ"ס 20 הייבועש

 שורחי )וקודיה רחאל( מ"ס 20 -מ ןטק יולימה יבוע םהב תומוקמה םתואב

 ,יולימה תבכש רוזיפ רחאלש הזכ קמועל םייןימזמהה עקרקה ינפ תא ןלבקה

 20 יבועב תדבועמ הבכש לבקתת התשיבכו םישורחה עקרקה ינפ םע הבוברע

 .מ"ס

 

 :תופיפצ 01.04.3
 דחוימה טרפמב תרחא ןייוצ אל םא ,היהי רתאב תשרדנה תופיפצה תגרד םוחת

 :ןמקלדכ

 לש ןוימה תטיש יפל רפעה גוס

AASHTO 

 ינפמ הבכשה קמוע

 תיתשה
 רועיש

 קודיהה

 ילימינימה

A-3 )םומיסקמ 200 הפנ רבוע םע 

5%( 

 98% אוהש קמוע לכב

A-3, A-2-4, *A-1 

 )5% לעמ 200 הפנ רבוע םע(

 95% אוהש קמוע לכב

A-5, A-4, A-2-7, A-2-6, A-2-5 95% מ"ס 100 -מ ןטק 

A-5, A-4, A-2-7, A-2-6, A-2-5 93% מ"ס 100 -מ לודג 

A-6 דע A-7-6(5) 93% אוהש קמוע לכב 

**A-7-6(5) 90% אוהש קמוע לכב 

 

 .תוחפל 98% שורדה קודיהה רועיש A-1 גוסמ תיתש תבכשב    *

 ± 2% אמגודל( הנוש קודיה רועיש שורדל חקפמה ישאר ,תוחפות תותיסרחב  **
89%(. 

 :ליגר קודיה

 הלוכת בקע ,חקפמה תעדל רשא בוצח רמוחב יולימה תובכשמ תחא לכ קודיה

 י"ע עצובי ,תופיפצ תקידב י"ע הקודיה תדימ תא קודבל ןיא תולודג םינבא לש

 הקדב תויצרביווה רפסמו הכמ/ןוט 15 לש תילמינימ המצוע םע ינויצרביו שבכמ

 .1,000 -מ תחפי אל

 ותעונת וא ,רפעה תעיקש קספית רשא דע הבכשה בחור לכל השעיי קודיהה

 יבוע רשאכ – שבכמ ירבעמ 8 םומינימב הדוקנ לכ יוסיכ חטבויו שבכמה תחת

 30 לעמ הבכשה יבוע רשאכ – לופכ םירבעמ רפסמב וא ,מ"ס 30 דע הבכשה

 .)מ"ס 60 דע( מ"ס
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 הלודג תילמינימ המצוע םע ינויצרביו שבכמ י"ע קודיה עיצהל ישאר ןלבקה

 י"ע עבקיי הז הרקמב ילמינימה םירבעמה רפסמ ,)הכמ/ןוט 18 לעמ( רתוי

 .תינויסינ הקלח קודיה תרגסמב חקפמה

 קודיהה ירועיש תא קודבל ןתינ םהב תומוקמ שיש ררבתמ קודיהה ךלהמב םא

 ליעל הלבטב ןייוצמכ תופיפצ רועיש שורדל חקפמה יאשר ,הבכשה קמוע לכל

 .רקובמה קודיהה יבגל

 :השיבכ תופיפח 01.04.4
 תוחפל ינויצרביו וא ינכימ שבכמב השיבכה תפיפח היהת השיבכה יגוס  לכב

 םילגלגה ריצ בחור תיצחמ יטמואינפ שבכמבו ,ירוחאה לגלגה בחור תיצחמ

 .םיירוחאה

 :םתקידבו םימגדמ תליטנ 01.04.5
  .הדשה תופיפצ תעיבקל םימגדמ וחקליי קודיהה ביט תא עובקל ידכ

 :ןמקלדכ היהת ןתליטנ

 חטשה איה דוביע תנמ .תוחפ וא ר"מ 2,000 הלדוגש דוביע תנמל םימגדמ השש

 .תודיחא ודוביעו רמוחה תונוכת ראשו ,םוי ותואב שובכל ןלבקה קיפסהש

 יאנת יפל םימגדמ רפסמ ותואל דוביעה תנמ תרדגה תא תונשל לוכי חקפמה

 .שארמו בתכב ןתנית יונישה תארוה .ידעלבה ותעד לוקיש ךמס לעו הדובעה

 .תויארקא תודוקנב וחקליי םימגדמה

 תואצותש רתומ .תשרדנה תופיפצהמ ןטק היהי אל ל"נה תוקידבה עצוממ

 תופיפצה תגרדמ םיינשב ןטק ןותחת לובגל עיגי םימגדמהמ 1/6 לש תוקידבה

 )6( תשש עצוממ לע 95% איה תשרדנה תופיפצה תגרד םא :אמגודל .תשרדנה

 לובגל עיגת תחא הקידבמ רתוי אל יכ רתומ םלוא ,95% תויהל םימגדמה

 .93% לש ןותחת

 הציב וא בתכמ ןב היהיש םוקמב וא ,םימ ריבעמ לעמ ןוגכ ,הפרות תומוקמב

 .חקפמה תוארוה יפל אלא ,ל"נה דוביעה תנמ יפל אל םימגדמ ולטניי ,'דכו

 רוזחל שי זאו ,הלוספכ דוביעה תנמ לכ בשחית ל"נה תושירדב חטשה דמע אל

 תנמ לע תורזוח תוקידב הנעצובת ןכמ רחאל .שדחמ חטשה לכ תא דבעלו

 .הלוכ דוביעה

 

 

 

 

 

 :תורתומ תויטס 01.04.6
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 הריפח יבגל ןה םימיאתמה םיפיעסב טרופמכ םיחטשה תא דבעל בייח ןלבקה

 :ןלהל םיטרופמה קוידה תולובגב יולימ יבגל ןהו

 :לע הלעת אל ןנכותמה הבוגהמ תרתומה הייטסה

 ;יולימבו חטשב הריפחב – )40 סונימ( מ"מ -40

 .הלאשה יחטשבו תולעת תריפחב – מ"מ ± 50
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 רתאב קוצי ןוטב תודובע 02 קרפ  07

 םינקת 02.1

 :ןמקלדכ ויהי )הנורחאה ותאצוהב ןקת לכ( הז קרפ ךרוצל םיבייחמה םיילארשיה םינקתה

 ןקתה םש  ןקת 'סמ

 .ליגר דנלטרופ טנמצ  -1י"ת

 .םייעבט תורוקממ ןוטבל םיטגרגא -3י"ת

 .הציחלב םתקידבו ירט ןוטב לש םימגדימ תליטנ -26י"ת

 .םינבמב השקתהש ןוטב לש ,הציחלב הקידב -106י"ת

 .תונורקע – 1 קלח – ןוטבה תקוח -466י"ת

 .םיטנמלא – 2 קלח – ןוטבה תקוח -466י"ת

 .אבומ ןוטב -601י"ת

 .םילגרועמ הדלפ תוטומ -893י"ת

 .ןוטבה ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ -739י"ת

 .םינוטבה ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר -580י"ת

 

 ןוטבה גוס 02.2

 .-300ב היהי הנבמב םיטנמלאה לכב ןוטבה גוס

  

 ןויזה תדלפ 02.3

 .םיעלוצמ תוטומ וא םיליגר םילוגע הדלפ תוטומ ויהי ןויזה תוטומ

 .טלחהב םירשי ויהי גוס לכב וקפוסיש הדלפה תוטומ

 -4,000מ ןטק היהי אל לזרבה לש לובגה ץמאמו ,739 י"תל ומיאתי םיעלוצמ תוטומ

 תוטומב ופלחויו םוקמהמ וקחרוי ולא תושירדל ומיאתי אל רשא תוטומה לכ .ר"מס/ג"ק

 לכ וא ךותיר השרוי אל ,ועבקייש תומוקמב ליגר לזרבכ תורומאה תושירדה לכל םימיאתמ

 'תל הנמאתת הנקפוסתש הדלפ תותשר .םיעלוצמ לזרב תוטומ לש םוחתב אוהש דוביע

580. 

 
 ןוטבל םירמוח 0201

 

 טנמצ - 02011

 

 טנמצה  גוסו  תוכיא -020111

 250  פ"צ גוסמ   היהי תרחא השירד רדעהב .שרדנה גוסל 1 י" ת תושירד לכב דומעי טנמצה 

 .תוחפל 300 פ" צ רובע תוינכימה תושירדב דומעי ,שרדנ םא ,ןבל טנמצ 

 וא 300, פ" צ גוסמ טנמצב הרקמ לכב שמתשהל שי הלעמו 50-ב גוסמ םינוטב רובע  טנמצה 

 .ונממ קזח
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  הקפסא - 020112

  .ןרציה תזיראב םימלש םיקשב וא תרוזפתב השעית טנמצה תקפסא

 .תוכמסומה תויושרה  תושירדל  םאתהב,םימיאתמ  הלבוה  יעצמאב  השעית תרוזפתב הקפסא

  .תיטמרה הריגסל םינתינה וליס ילכימב ןסחואי תרוזפתב קפוסמ טנמצ

 .םיחותפ םיזגראב וא םילכימב הנסחא השרות אל

 עגפיי אלש החיטבמה הרוצבו רשפאה לככ רצק ןמז רתאב ןסחואי םיקשב קפוסמה טנמצ

  .תוביטרמ

  רחאל אלא,תועבצאב תולקב םיררופתמ םניאש םינטק םישוג וב שיש טנמצב שמתשהל  ןיא

  .הדבעמב ותקידב

 .ףסאנו ךפשנש טנמצב שמתשהל ןיא

 .שומישה ינפל תינקת הקידב ןועט ,ל"נה םיאנתב םג ,םישדוח השולשמ רתוי ןסחואש טנמצ

 

 םיטאגרגא -02012

 

    יללכ - 02120

 תושירדל גורידהו ביטה תניחבמ ומיאתיו םייעבט תורוקממ ויהי םיטאגרגאה לכ

  .רחבש םיטאגרגאה תורוקמ לע ןלבקה עידוי רתאב הדובעה תליחת םע  3. י"ת

 גוסמ םיטאגרגאב שמתשהל ןיא ,ףושח ןוטב וא ,רתוי הלועמ וא 40 -ב גוסמ ןוטבב

 .הרטמל םימיאתמ םהש תרשואמ הדבעמ לש תעד תווח ךמס לע אלא 3. י" ת יפל 'ב

 . ל "נה תעדה תווח תא ,שארמ ,חקפמל גיצי ןלבקה

  םיסג םיטאגרגא - 020121

  טאגרגאה לש יברימה ילנימונה לדו גה .רשפאה לככ תיבוק הרוצל םיסורג ויהי םיסג םיטאגרגא

 :ןלהלד םיכרעה תעבראמ ןטקה לע הלעי אל

 ;תוספטה ןיב תילאמינימה הדימה 1/5  .א                

 ;תוישקמ תולבטב יבועה 1/3  .ב                

 הכירדה ילבכ וא םיל ידג ,םילית ,םידדוב ןויז תוטומ ןיב יקנה חוורמה 3/4  .ג                

 ; ךורד ןוטבב                        

 .דחוימה טרפמב תרחא שרדנ םא אלא ,מ "מ 25  .ד                

   ,סג טאגרגא לש רתומה יברימה לדוגל רשאב תדחוימ השירד רדעהב   

 םיירגרג-בר וא םיירגרג -דח ויהי םה .ליעל רומאה תא םימאות םיטאגרגאה ויהי   

 

 .סג טאגרגאל 3 י" ת לש גורידה ימוחת ךותמ ורחבייו

 םא .הז ףיעס תוארוה לע רובעל ,חקפ מה רושיא יפל ,רתומ םידחוימ םירקמב

 אלל ,רתוי לודג טאגרגא םע ןוטב םישל ןתינש ,ולאכ ןה ףופיצהו המישה תוטיש

 '. דכו םיללח ,ץצח יניק ןוגכ םימגפ תורצוויה

      םיקד םיטאגרגא – 020122
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 וא לחנמ קפומה לוח וא תונויד לוח ןוגכ( םייעבט םיטאגרגא ויהי םיקד םיטאגרגא

 .םיגוסה ינש ףוריצ וא ,םיסורג תולוח וא )תיעבט הריפחמ

 היהי סורג לוח 3. י" ת יפל ביטהו גורידה תושירד לכב ודמעי םיקדה םיטאגרגאה

 .ץוחר 

 

 

   םימ  - 02013

 הקפסא תכרעמב םרוקמש היתשל םיבוט םימ ויהי ןוטבה תרפשאל םימהו תבורעתה ימ

 .הרידס

 םימיאתמ םהש רושיאו תרשואמ הדבעמ   תקידב םינועט הייתש ימ םניאש םימ     

 .ןיוזמ ןוטבו ןוטב לש םייקהו ביטה לע הערל םיעיפשמ םניאשו , ותרפשאל וא ,ןוטב רוצייל     

     םיפסומ   - 02014

 תושירדב םידמועה ,םיימיכ םיפס ומב שמתשהל ןלבקה יאשר תרחא רמאנ אל םא

 וא,ירטה ןוטבה לש תומיוסמ תונוכת יונישל ףחרמ םחפ רפא ומכ ,םיילארנימ וא 896, י"ת     

 .יושקה

 םחפה רפא 1209. י" ת תושירדב דומעי לוחל וא טנמצל יקלח ףילחתכ םחפ רפא

 ליעל רמאנכ -םימיאתמ לברעל הסנכהו ןונימ ,הנסחא ,הלבוה יעצמאב קפוסי

 .טנמצ יבגל

 .תוכמס ומה תויושרה תושירדל םאתהב עצובת הלבוהה

 . דחוימה טרפמב שרדנ םא השרוי הקיליסורקימ גוסמ ףסומב שומיש

 םאתהב 896, י " ת תושירדל םיאתי ( SUPERPLASTICIZER ) יטסלפ-לע גוסמ ףסומ                           

 .עבקנש גוסל    

 

 לכב דמוע אוהש ,תרשואמ הדבעמב תוקידב תרזעב חכוהש יאנתב רשואי ףסומה

 יתלב העפשה ןובשחב אבותש ףסונ   יאנתבו ןקתב ויבגל תוניוצמה תושירדה

 עבקית ףסומה תומכ .ןוטבה לש ת ורחא תונוכת לע ףסומה לש ,תמייק םא,היוצר

 םייופצה םילקאהו הקיציה יאנתב בשחתהב ,הדבעמב תומדקומ תוקידב ךמס לע

 ןסחואיו 896, י" ת תושירדל  םאתהב ןרציה תזיראב קפוסי ףסומה .הקיציה ןמזב

 ונונימ תא חיטביש ןפואב לברעל סנכוי ףסומה .ןרציה תוארוהל םאתהב רתאב

 .תבורעתב אלמה ורוזיפו קיודמה

 יפל םיבוט הרקב יאנתב ןכומ ןוטבה רשאכ קר רתוי ריווא אלוכ ףסומב שומישה

 םייוסינב העבקנש האולכה ריוואה תומכ לע תפטוש הרקב תמייק רשאכו 118 י"ת

 ליכמה טנמצ םע דחיב ריווא אלוכ ףסומב שמתשהל ןיא .היינבה רתאב םימדקומ

 .םחפ רפא

 הדבעמב םימדקומ םייוסינב קודבל שי ,דחא ףסוממ רתויב םישמתשמ םא

 .םיפסומה ןיב COMPATIBILITY( ) םאתמ תרשואמ

 שמתשהל ןלבקה לעש הזוחה  יכמסמ ראשמ דחאב וא תוינכותב שרופמב רמאנ םא   

 . ל"נה תושירדה לכב ףסומה דומעי ,תומיוסמ תונוכת יוניש םשל ףסומב    
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 םהיתונוכתו ןוטבה יגוס 0202

 יללכ   - 02020

 :דחוימה טרפמב טרופמכ ןוטבה תונוכת יפל ורדגוי ןוטבה יגוס

 118; י" ת יפל ינינפואה םקזוח.א

 ;סגה טאגרגאה לש יברימ ריגרג.ב

 ;ךמוסה גוריד.ג

 ;הרקב יאנת.ד

 .תודחוימ תושירד.ה

       טנמצ תומכ  - 02021

 .םימדקומ םייוסינ ךמס לע עבקית טנמצה תומכ

 466. י" ת תושירד יפל היהת ןיוזמ ןוטבמ םיביכרב תירעזמה טנמצה תומכ

  טנמצ ג "ק 480 -05-ב ןוטבל תיברימה טנמצה תומכ היהת דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא

 .טנמצ ג "ק 500 60- -ב ןוטבלו

 

   ךמוסה  גוריד - 02022

 תעב ןוטבה לש ךמ ו סה גוריד 2. קלח 26 י" תב ןיוצמה גורידה יפל היהי ךמוסה ןומיס

 .ףופיצל ו המישל ,רתאב ותלבוהל םיאתי תוספטב ותמיש

              הרקב  יאנת - 02023

 118. י" תב רשא הרדגהה יפל ויהי הרקבה יאנת

 .םיבוט הרקב יאנתב רצויי הלעמו 30 -ב גוסמ ןוטב

 .הדבעמ לש דומצ חוקיפב ורצויי רתוי הובג קזוח וא 60 -ב 50, -ב םיגוסהמ ןוטב

 

 ןוטבה רוציי 0203

              יללכ     - 02030

 : יבג ל תושירדה תוטרופמ ןלהל םיפיעסב

 ;) לעפמב רצוימ( אבומ ןוטב.א

 .רתאב רצוימ ןוטב.ב

 .אבומ ןוטב אוה חיכשההרקמה

 אבומ ןוטב – 02031

 לעפמה.א            

 יאנתב ןוטב רוצייל רשואמ לעפמל הכמסה לעב היה י ,ןוטבה אבומ ונממ לעפמה                

 .ןוטבה ביטל יארחא ןלבקה היהי הרקמ לכב .601 י"ת יפל םיבוט הרקב                

 רתאהמ לעפמה קחרמ .ב             

 לברעל ןוטבה תסנכה דעוממ ןמזה ךשמ היהי דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא    

 . רתויה לכל יצחו העש,רתאב לברעהמ ןוטבה תכיפשל דעו לעפמב    

 .וז הלבגמב דמועה לעפממ ןוטבה תא ןימזהל שי ךכל םאתהב    

 חולשמ תדועת .ג    

 :םיאבה םירבדה תוחפל ונייוצי הב רשא הדועתב הוולמ היהי חולשמ לכ    

 ; )118 י"ת יפל( וקזוח תניחבמ ןוטבה גוס  )1
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 ;'דכו )ןלהל 8020 הנשמ קרפ האר( ףושח ןוטב ,הביאשל ןוטב - תורישה יאנתל המאתה  )2

 ;סגה טאגרגאה לש תיברמה תילנימונה הדימה  )3

 ;ךמוסה גוריד  )4

 ;תירעזמה טנמצה תומכ  )5

 ;דחוימה טרפמב השרדנ םא ,תיברמה טנמצה תומכ  )6

 ;דחוימה טרפמב השרדנ םא ,תבורעתב תיברמה םימה תומכ  )7

 ;תבורעתל םימה תפסוה דעומ  )8

 ; )ושמתשה םא( םילרנימה וא,םיימיכה םיפסומה יגוס  )9

 .רתאב תבורעתל ףיסוהל רתומש תיברמה םימה תומכ  )10         

 

 רתאב ןוטבה ךמוס תחטבאל םיעצמא .ד   

 ,היינבה רתאב םימ תפסוה תושרהל ןיא הנמזוהש ךמוסה תגרד תא לבקל תנמ לע    

 יבג -לע הניוצשו,לעפמה לש תוכיאה רקב ידי-לע בתכב הרשואש תומכב אלא    

  ל"נכ תרשואמה םימ תפסות ידי-לע ואיבהל ןתינ אלש ךכ ךימסהש ןוטב.חולשמה תדועת    

  .וב שומישה השרוי אלו לספיי ,ןקתה יפל תורתומה תויטסה תולובגב ךמוסה תגרדל    

    רתוי ,חקפמה רושיאבו ,תרשואמ הדבעמ לש תעד תווח ךמס לע,םיגירח םירקמב    

  לברעל ףיסוהל ןתינש אוה יאנתה .ליעל רמאנהמ רתוי ךימסהש ןוטבב שומישה    

  10 ךשמב לברועי ןוטבהשו,םיאתמ יטסלפ-לע ףסומ לש תרקובמו המיאתמ  תומכ,רתאב    

    - תוחפל  תופסונ תוקד    

  תאז-רשקתהל ליחתהש ןוטבב שמתשהל ןיא הרקמ לכב .ןלבקה לש  ותוירחא לע תאזו    

 .םינטק םישוג וב רצוויהל וליחתהש תרמוא    

 רתאה ןוגרא .ה

 היינבה רתאב .תושורדה תויומכב ןוטבה לש הפוצר הלבקל רתאה תא ןגראל שי

 ,םהמ ןוטבה תכיפשלו םידיינה םילברעה לש הריהמ השיגל םירודיסה לכ ושעיי

 רצווית אלשו םיאתמה ןמזה ינפל רשקתהל וא חישקהל ליחתי אל ןוטבהש ךכ

 ןמזומה ךמוסה גוריד תא תונשל ךרוצ היהי אלו ןוטבה יביכר ןיב הדרפה

 אלל ידמ ןטק עופישב תותשק ,המגודל) רתאב הלבוהה ילכל ותמאתהל רשואמהו

 )הצקב ךפשמ

 םידיינ םילברעב הקפסא .ו

 שרדנה ךמוסה גוריד רשאכ םילבוקמ םידיינ םילברעב ןוטב תקפסא השרות אל   

 .םיאתמ שחב לברעב םדוק לברוע ןוטבה םא אלא,2 קלח 26 י"ת  יפל 3S -מ ןטק   

 

 רתאב רצוימ ןוטב – 02032

 

          יללכ   - 020320

 רובע קר ןתניי רושיאה .שארמ חקפמה רושיא ןועט רתאב רצוימ  ןוטבב שומישה

 וניא ןוטבה גוסש יאנתבו ,אבומ ןוטבכ לעפממ ןתוא ןימזהל ןתינ אלש תונטק תויומכ

 יאנתב ןכוי ןוטבה .ןוטבה תמישל   הבאשמב םישמתשמ ןיא רשאכו 20 -ב לע הלוע
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 .םיתוחנ הרקב יאנתב ןוטב ןיכהל ןיא .118  י"תב םתרדגהכ םיינוניב הרקב

 תולחה תושירדה לכ הילע ולוחי ,ןוטב רוצייל העובק הנחת רתאב םיקמ ןלבקה רשאכ              

 .רשואמ לעפמל- 02031ףיעסב ליעל רמאנכ אבומ ןוטב רוציי לע

     םירמוח  תנסחא    -020321    

  םיטאגרגאה .דרפנב גוס לכ ,םיגוסה יפל ונסחואיו רתאל וקפוסי םיטאגרגאה              

 .המדאב תובברעתהו עגמ ענמיש רחא םיאתמ רמוח וא רכרוכ יחטשמ לע  רתאב ומרועי              

 ילושב דוחיב,םינושה םיגוסה ובברעתי אלש ידכ תוציחמב הנדרפות תומירעה              

 .היצגרגס ענמתש ךרדב השעי םיטארגאה םורע .תומירעה

 תלוכת לעב היהיש דע המירעה תוזקנתה רשפאתש ךרדב ןסחואי ץוחרו סורג לוח

 .וב שומישה ינפל ,הדיחא תוביטר

 

         תבורעת יסחי תעיבק - 020322

 הנכוהש יוסינ תבורעתב וא הדבעמב םימדקומ םייוסינב ועבקיי תבורעתה יסחי

 ,יאנתב לכה ,הווש ביטב םירמוחב ןהב ושמתשהש תודובעמ ןויסנ ךמס לע וא,רתאב

 אלל ףופיצלו הלבוהל השורדה תודיבעה תלעב תעצומה תבורעתהש חקפמל חכויש

 811 י"ת לש קזוחה תושירדב תבורעתה דומעת ןכ ומכ .ףופצ ןוטב תלבקלו הדרפה

 ק"מל טנמצ ג "ק 082 היהת תירעזמה טנמצה תומכ .םיינוניב הרקב יאנת רובע

 היהי הרקמ לכב .חיט אלל םיביכרל ק"מל ג"ק 003 ;חיט םשוי םהילע םיביכרל              

 .ןוטבה ביטל יארחא ןלבקה              

        לוברעו  ןונימ 020323

 הליכמה תבורעת תנכהל םיאתמה לוביק לעב,ןיקת ינכימ לברעב השעיי לוברעה

 ודדמיי םיטאגרגאה.3± % לש קוידב טנמצה תליקש וא ,דחא טנמצ קש תוחפל

 םירשוימו םיאלמ םיביצי םיילדב חפנ   תדידמ .5%± לש קוידב חפנב וא לקשמב

 לע בכרומה םימ -דמ תרזעב 4± % לש קוידב ודדמיי םימה.תושירדה לע הנועכ תבשחנ

 הב " הרגאינ" .שרדנה קוידה תא םיחיטבמה םייחפנ הדידמ יעצמאב וא ,לברעה

 היהי לוברעה ךשמ .תושירדה לע הנוע הניא ,לברעל תנקורתמ איהש תעב םימ םיסנכנ

 שחב לברעב לברועי 3S-מ ןטק ולש ךמוסה גורדש ןוטב .118 י"ת תושירד םעהמאתהב

 .דבלב

  זורא שבי ןוטב 02033

 רתומ ,חקפמה ידי-לע שרדנ םאו ,ק"מ 0.5 לע הלוע וניא ןחפנש תונטק תוקיצי רובע

 הנכוהש - םיפסומו טנמצ םע םישבי םיטאגרגא - השבי ןוטב תבורעתב שומישה

 .טרפמה תושירדב ודמעי ןכומה ןוטבהו םירמוחה .םיבוט הרקב יאנתב לעפמב

 ןקתה לש תויטנוולרה תושירדל ומיאתי הקפסאה יאנתוהקידבה תוטיש ,הזיראה

 .020323 ףיעסב ליעל רמאנכ ועצובי לוברעהו ןונימה.ASTM -C-387ינקירמאה

 
 ןוטבה תקיצי -  02040   

  יללכ - 02040
 .תוקיציה רדס תינכות תא ןלבקה שיגי,חקפמה ידי-לע וא ,דחוימה  טרפמב שרדנ םא
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 .יברזר דויצ תוברל ושמתשי וב דויצה רואת תא ,רתיה ןיב ,לולכת תינכותה

 הכלהמ ךות ןיבו הקיציה תלחתה ינפל ןיב הקיציה ירדסב םייוניש לע חקפמה הרוי

 . תוארוהה יפל הדובעה תא ןלבקה עצבי

 הקיציה ינפל תועש 42 תוחפל ודי -לע םיעצומה הקיציה ידעומ לע עידוהל ןלבקה לע

 .דעומ ותואב הקיציל חקפמה רושיא לבקלו

 

    הקיציל  תונכה 02041

 תוכימת ,םימוגיפ ,תוספט ןוגכ ,הנכהה תודובע לכ רמג ינפל הקיציב ליחתהל ןיא

 דיפקהל שי תופצרב םיעופיש לש הרקמב .םינקחורה לשו ןויזה לש םלשומ רודיס ,'דכו

 יחטש וקוני הקיציה תלחתה ינפל.תוינכותב םישרדנה םיעופישה תלבקל תונכה לע

 לכ . 'דכו םיטוח ,םירמסמ ,ץע-יבבש םהמ וקחרויו םהשלכ םיריישמ ןוטבה םע עגמה

 .הניקת הלועפל רשכויו קדביי דויצה

 

 תועש 42 דועל היוזחה הרוטרפמטהו הקיציה ןמזב הרוטרפמטה םא הקיצי השרות אל

 ןוטבה לע הנגהל םידחוימ םירודיס ושענ םא אלא  ,C°4 רשאמ הכומנ ,הירחאל

 הנועט ,'דכו תוקזח תוחור,ברש יוזח םהב םימיב .הרק וא האיפק בקע קזנ תעינמל

 םירודיסה לכ ושענ םא קר ןתניי חקפמה רושיא .חקפמה תאמ שארמ רושיא הקיציה

 יאנתבו םידחוימ ריווא -גזמ יאנתב הקיצי רושיאל,ותעדל םישורדה םידחוימה

 גזמ יאנת תועפשה ןובשחב ואבוה ,הרפשאהו עוצ יבה תוטיש ,תבורעתה ןונכתבש

 .ןוטבה לע ריוואה

 רתאב ןוטבה תלבוה 02042 

 תא םיענומה םילכבו הטישב ותקיצי םוקמל ולוברע םוקממ ןוטבה תא ליבוהל שי

 ןוטב תלבוהל םיאתי הלבוהה דויצ .ךרדב םיביכרמ דוביא וא ןוטבה יביכרמ תודרפיה

 הלבוהה תוטיש .תוקפוסמה תונמה ןיב ןוטבה ךמוס תונשל תויושעה תוקספה אלל

 .שארמ חקפמה רושיא תונועט

 

 ךות םעפ ידמ ןכו הקיציה תלחתה ינפל ובטרויו  בטיה וקוני ןוטבה לש  הלבוהה ילכ

 ותאצוה ןמזמ תוקד 10 רשאמ רחואי אל םשויו ומוקמל לברעהמ לבוי ןוטבה.הכלהמ

 ענומה ףסומב ושמתשה םא ןוגכ ,הי יחדל תדחוימ תושר הנתינ םא טרפ,לברעהמ

 הנייהת תותקשה .תבורעתה יסחי תעיבק ) SLUMP  LOSS( ךימס רתוי היהי ןוטבהש

 רושיאב קר תרתומ תותקשב ןוטבה תלבוה יצח לש ךתח תולעב ,ןכרוא לכל תוקלח

 לש תיטיא המירזל םיאתמ עופישב תונקתומ,לוגיע תעב ךכב ובשחתהש יאנתבו חקפמה

 לכ הצקב .הד רפה אלל ןוטבה

 .)היצגרגס( הדרפה תעינמל ךרעל מ" ס 60 ךרואב יכנא רוניצ בכרוי תקוש

    ןוטבה תמיש 02043

 ןוטבה תרידח חיטבת המישה תטיש .ודועי םוקמל רשפאה לככ בורק םשוי ןוטבה

 ענמת ןכו ןויזה תוטומ לש המלשה םתפיטע תא ,תוספטה תוניפ לכל ןנכותמה ובכרהב
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 ךותב ןוטבה םשוי אל -הלבוהה ןמזב ןוטבה תדרפה התווהתה .ןוטבה יביכרמ תדרפה

  .תוספטה

 תורוניצ ךרד אלא ', מ 2.0 לע הלוע תישפוחה ותליפנ הבוג םא ןוטב ת מ יש השרות אל

 תקצל שי תוספטב וא ןויזב לקתיהל לולע ןוטבהש םוקמ לכב .םימיאתמ םיכפשמו

 אלש הרוצבו (םיכפשמכ ושמשיש תורוניצ   תרזעב ןוגכ) םימיאתמ םיעצמאב ותוא

 .)היצגרגס ( הדרפהה ווהתת

 הלכל תחא הלועפב השעית   תוליגר תורוקבו תורקתב ,םיחטשמב ,תודוסיב ןוטבה תמיש

 וניא ןקמועש תויקפוא תובכשב ןוטבה םשוי תוהובג תורוקבו םידומעב ,תוריקב .קמוע

 .מ "ס 60 לע הלוע

 .םירז  םירמוחב ברעתהש וא ,עבקנש ךמוסל רבעמ חישקהל ליחתהש ןוטב םישל ןיא

 

  תובאשמב ןוטבה תמיש 02444
 רתאב ןוטב תרבעהל הדובעה תינכות תא ןלבקה שיגי הדובעה תליחת ינפל

 .תובאשמה תועצמאב

 תולודגה ןוטבה תויומכ תלבקל םידבועה תווצ םאתוי הבאשמב שומיש לש הרקמ לכב

 .ופופיצלו ורוזיפל ,הבאשמה ידי -לע תוקפוסמה

 

 םוקמל רשפאה לככ בורק הבאשמה שארבש ימוגה רוניצ תא דירוהל שי המישה תעב

 תולוע וניאש תובכשב םשוי ןוטבה ,תורוק לש הקיצי ב .הדרפה תעינמל ,יפוסה המישה

 . מ "ס 60 לע

 

        םיקשימ 02045

 ווהתי אלש ןפואב הפוצר הלועפב קצונה טנמלאב ןוטבה םשוי תרחא הארוה ןיאב

.תוינכותב םינמוסמה הקיצי תקספה יקשימל דע קצוי ןוטבה .םיננכותמ אל םיקשימ

  

 הרוצב ועצובי הקיציה ךילהתב היופצ יתלב הלקת בקע ומרגנשו וננכות אלש,םיקשימ

 תקספה בקע קשימב לופיטה ןפוא .ועגפיי אל ודוקפת וא הנבמה קזוחש חיטבתש

 . חקפמה ידי -לע רשואי ,תננכותמ אל הקיצי

 וא ,ןנכותמ יקפוא קשימב לופיטה היהי הזוח ה יכמסממ דחאב תרחא רמאנ אל םא

 .רשקתהל ןוטבה קיפסה םרטב קשימהמ רסוי טנמצה ימ ףדוע :ןמקלדכ ןנכותמ יתלב

 וכישמיש ינפל .ןוטבה ינפמ וטלבי םינטקה ץצחה ירגרגש דע םינפה תא ספסחל שי

 .רבטצהש רז רמוח וא הרז הבכש לכ קשימהמ ריסהל שי,השקתהש ןוטבה לע הקיציב

 ירחא דימ קשימה חטש לא קדוהי ירטה ןוטבה .םימ ףדוע אלל בטרויו הקוני חטשה

 .הבטרהה

  

 

          יללכ 020460

 םיבחר וילושש ינוק ךפשמ תרזעב ,םחודיק םויב השעית תואסנולכב ןוטבה תמיש

 . תוחפל מ "ס 50 קמועל חודיקל סנכוי רוניצה .הקיציל רוניצ רבוחמ וילאשו
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 מ" ס 50 -ב לודג וכרואש ךפשמ תרזעב ןוטבה םשוי יולימ תומדאב ושעייש םיחודיקב

 .יולימה תבכש קמועמ תוחפל

 עצובת ,עקרקהמ ודודיבל סנולכה תפיטע דחוימה טרפמב וא תוינכותב שרדית םא

 השרות אל .חקפמה רשאיש רחא רמוח וא ,ןמוטיב יוו ר תיכוכז גרא תרזעב הפיטעה

 תובכשב םילותיפו םילופיק ורצווי אלש דפקויו ןויזלו סנולכל הפיטעה תרישק

 .הפיטעה

 רטוק ינטק תואסנולכ 020461

 םהיניב םיכתורמ םיינילול םיקושיחו םיר שי ךרוא תוטומ תועצמאב השעיי סנולכה ןויז

 וא הרישק ידי -לע חטבואי ןויזה בולכ םוקימ .תוינכות ל םאתהב (בולכ ) תשר תרוצב

 .תינכותל םאתהבו חודיקה ריצל ירטמיס ןפואב הילת

 שרדנכ וא ,חדקה לש םינותחתה מ "ס 50 טעמל ,סנולכה ךרוא לכל ערת שי ןויזה בולכ

 .תוינכותב

 ןפה דעו קושיחה לש ינוציחה ןפהמ יוסיכה יבוע היהי  תוינכותב תרחא רמאנ אל םא

 תומוקמ השולשב םינקחור ידי -לע חטבוי יבועה .מ "ס 5 תוחפל סנולכה לש ינוציחה

 -מ ןטק סנולכה ךרוא רשאכ (תוחפל תומוקמ ינשבו סנולכה לש יבחורה ךתחב )תוחפל

 .סנולכה ךרואל רטמ 1.0 לש םיקחרמב -רטמ 1.0 לע הלוע סנולכה ךרוא רשאכ .רטמ1.0

 םויב השעית סנולכה תקיצי .תולופממ יקנ חודיקה ללח היהי הקיציה תליחת ינפל

 םיעצמא תטיקנ ךות ,חודיקה תיתחתמ מ "ס 50-כל דע עיגיש רוניצ ךרד חודיקה

 יכמסמ מ דח אב תרחא רמאנ אל םא .ןנכ ותמה ריצהמ ןויזה בולכ לש הזוזת תעינמל

 .שארמ חקפמה רושי א הנועט ףופיצה תטיש . 5S-ןוטבה לש ךמוסה תדימ היהת הזוחה

 .תוחפל 30-ב קזוחה תניחבמ ןוטבה גוס היהי תרחא רמאנ אל םא

 ימרט תטישב תוקיצי 020462

 יתלב עקרק וא םימ ךותב םירחא םיטנמלא וא ,תודוסיו תוריק ,תואסנולכ לש הקיציה 

 .דחוימ טרפמ יפל עצבתת ) TREMIE (ימרט רוניצ תרזעב הביצי 

 : תואבה תושירדה רחא תוחפל ןלבקה אלמי ,תורחא תושירד רדעהב 

 ןוגכ )יצובהלזונה תא םירצויה ,םימ ב רתאב םילברועמ םירמוח לש תירחסמה תבורעתה .א

 ילוגסה לקשמה ןייוצי הדבעמה תדועתב .תרשואמ הדבעמ ידי -לע רשואת ( טיינוטנב

 .םינושה הדובעה  יבלשב תבורעתה לש שרדנה
 

 ןוטב ק "מל טנמצ ג "ק 400 תוחפלו , S7 ךמוס גוריד םע 30, -ב גוסמ היהי ןוטבה .ב
 תב שרדנה לע הלעי אל ןוטבב טנמצ -םימ סחי . הדבעמה ידי -לע השעי ןוטבה ןכת,ןכומ

  י"

  תורשקתה בוכיעל םיפסומ ופסוי ןוטבל .ימרטה תטישב םימב קוצי ןוטב יבגל 1 קלח 466

 , יטסלפ -לע ,ריווא אלוכ ןוגכ ) םימ תשרפה תנטקהלו

 .ליעל רומאכ הדבעמה רושיאבו ךרוצה יפל (, 'וכו םחפרפא

  .תיצובה הסימתה תרדחה ליבשב םייפוליח הבאשמו תורוניצ תכרעמ ןיקתי ןלבקה .ג



 

64 

 

 תקיצי תליחת ינפל .םיאתמ רישכמ תרזעב חודיקה תיתחת לש םלשומ יוקינ לע דפקוי .ד

  .ןהשלכ תוקספה אלל ,הפוצר היהת ןוטבה תקפסאש ןלבקה אדווי סנולכה
 

 אל .עוציבה ידכ ךות םג קדבית וזו ,חודיקה תויכנא תא ןלבקה קודבי הקיציה תלחתה ינפל

 הלוע ןנכותמהמ וריצ תייטסו ,וכרואמ 1% לע הלוע ךנאהמ וריצ תייטסש סנולכ חודיק רשואי

 .ורטוק 1/10 לע

 

 .טיינוטנבב ברועמה ןוטבה תא סנולכה לש ןוילעה קלחהמ קלסל שי הקיציה רחאל

 

 1.0 חודיקה רוב תריפח תא קיספהל שי ,הריפחה םויב סנולכה תא תקצל ןתינ אל םא

 .הקיציה םויב הז קלח תחידקב ךישמהלו , והצק ינפל 'מ

 

        טוטירו ףופיצ 02047

 יקלחב םג םלשומו דיחא ףופיצ םיחיטבמה םיעצמאב ותמיש םע דימ ףפוצי ןוטבה

 ףופיצה תטישל םיאתת ןוטבה תבורעת .תוניפבו ןויזה תוטומ ביבס ,םירצ הנבמ ףופיצ

 .העבקנש  טוטירו

 

 םתורידתש ,מ"ס 6-4 רטוקב ,)"טחמ יטטרמ"(םיימינפ םיטטרמב השעי טוטירה

 . הקדל תודיער 9000 תוחפל

 

 

 םיינוציח םיטטרמ תרזעב ססרל ןתינ מ "ס 02 לע הלוע וניא םייבועש תוריק

 .תוספטה לע םיבכרומה

 

 ,ולעפויש םיגוסהמ דחא לכמ ,ףסונ דחא טטרמ תוחפל דימת אצמיי ןיינבה רתאב

 .ןוטבה לכ לש טוטיר םיחיטבמה םיחוורב תיכנא ורדחוי םיטטרמה .ןיקת בצמב

 

 וא ,) SELF LEVELLING( ומצעמ סלפתמ ןוטב ןוגכ,יטסלפ-לע ףסומ ול ףסוהש ןוטב

 .טטרמב שמתשהל ןיא .ינדי קודיהב ףפוצי - הלעמו 7S ךמוסב ןוטב

 2.0 לע הלועה קחרמל םתועצמאב ןוטבה רוזיפ  השרוי אלו םדיקפתל קר ושמשי םיטטרמה

 .טנמצ ימ תעפוה םע דימ קספויו תולעל ריווא תועוב הנלדחת רשא דע ךשמיי טוטירה .רטמ

 .היתחתמש הבכשה ךותל םירטמיטנס רפסמ טטרמה רדחוי השדח הבכש לכ טוטיר םע

 וזוזי אל ןויזה תוטומש ךכ תוריהזב ושעיי ומצע טוטירה ןכו םתאצוהו םיטטרמה תרדחה

 .םמוקממ

 ןתינ -"רטפוקילה " ןוגכ םיינכימ םיעצמאב השענ םרומיגש תוגג וא תורקת,םיפצרמ

 .ןוטב יחטשמ 50- קרפב "םיטטרמ " ףיעסב טרופמכ חטש יטטרמב טטרל
 ותקלחהו ןוטבה ינפ רושיי 02048
 םייקפוא םיחטשמ .א       
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 םא םג( ' ו כו תורוק לש םינוילע םינפ ,תויולת תופצרו תורקת ,ןוטב תופצר ינפ

 ץע לגרסב טוטירה רמג רחאל ורשויי,   )והשלכ יופ יצ וא ,תופצרמ םהילע וחנוי

     .יטסלפ ןוטבה דוע לכ ךשמית רושייה תלועפ '). גלמ( תכתמ ילכ תרזעב וא,השק

 קדהלו רוזחל שי ,הקלחהה תלועפ רמג רחאל "םייטסלפ םיקדס" םיעיפומ םא

 .תכתמה ילכ תרזעב םיקדסה רוגסלו ןוטבה ינפ תא

 .(םישרדנ םיעופישב בשחת הב)םיביצי םילגרס תרזעב עצובת יבועה תעיבק

 

 םוטיא תבכשל סיסבכ םיחטשמ .ב

 ףסונב וקלחוי ,תועירי תועצמאב םוטיאל סיסב תווהל םידעוימה םיחטשמ

 דע ,ןוטבה ינפמ ומלענ השרפהה ימש רחאל "רטפוקילה" תרזעב ליעל ראותמל

 רטפוקילהב םהילא תשגל ןתינ אלש תומוקמב .שרדנה קוידב ןוטבה ינפ תלבקל

 תבורעת רזפל רתומ ךרוצה   הרקמב.)'גלמ( תכתממ ילכ תרזעב ןוטבה ינפ וקלחוי

 םושב .ןוטב יחטשמ – 05 קרפב "הרדחהה תטיש" ףיעסב טרופמכ טנמצו טאגרגא

 .הקלחהה תלועפ לע לקהל ידכ דבלב טנמצ וא ,םימ ףילזהל ןיא ןפוא

 רמאנ אל םא, השעית איה "רטפוקילה" תרזעב היישקה םע תדחוימ הקלחה תשרדנ םא

 .ןוטב יחטשמ - 50 קרפב "הדיחאה הבכשה" ףיעסב טרופמכ ,דחוימה טרפמב תרחא

 
 תוגג לש דחוימ רומיג 02049

 ,םייולגה ןוטבה ינפ םע וראשוי אלא ,םוטיא תובכש תועצמאב ומטואי אלש ןוטב תוגג

  תולועפ רקיעבו המישה ,תבורעתל רשאב דחוימה טרפמב רואית םינועט

  . הרפשאהו
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 ותנגהו ןוטבה תרפשא - 0205

 

     יללכ 02050

 ךילהת .הרפשאה םויסל דעו ןוטבה רומיג תולועפ רמגמ תושבייתהמ ונגוי וינפו ןוטבה

 טנמצב םישמתשמ רשאכ ,תוחפל םימי 7 ךשמייו הקיציה םויסל ךומס ליחתי הרפשאה

 תא ןיטקהל ןתינ תוקזחתה ריהמ דנלטרופ טנמצב שומישב 1. י" ת יפל ליגר דנלטרופ

 .םימי 5 -ל ,חקפמה רושיאב ,הרפשאה תפוקת

 

 תפוקת תא ךיראהל שי -לוח וא טנמצל יקלח ףילחתכ םחפ רפאב םישמתשמ םא

 .הזוחה יכמסמב תרחא שרדנ םא אלא ,תוחפל םיימויב הרפשאה              

 

 ןודנה הנבמה קלח בשחיי ,טרפמב שרדנל םאתהב התשענ אל הנבמ קלחב הרפשאה רשאכ

 .ןלהל 020936 ףיעסב ןייוצמכ היהי לופיטהו תושירדב דמוע אלכ

 

 םיקפוא ןוטב ינפל הרפשא  02051

 הרפשאו תינושאר הרפשא :םיבלש ינש תב איה םייקפוא ןוטב ינפל הרפשאה תפוקת

 .תכשמנ

 תינושאר הרפשא .א         

 םינפה םקרמל קזנ עונמלו "תיטסלפ הקידס " תורצוויה עונמל התרטמ תינושאר הרפשא

 ינפמ םלענ םימ קרב רשאכ רומיגה תולועפ ירחא די מ הליחתמ איה .ירטה  ןוטבה לש

 תינושארה הרפשאה .תועש רפסמ רובעכ תמייתסמו ,'וכו תורוק ינפ ,תופצר לש ןוטבה

 . שמשו חור ידי -לע ןוטבה ינפ תושבייתה ענמת

 :תואבה תוטישה מ תחא יפל השעית תינושארה הרפשאה

 תודמועה ןליתאילופ הפוצמ ינכטואיג -דב תועירי וא ןליתא ילופ תועירי תדמצה-

 .ןוטבה ינפ לא , ASTM-C-171 ינקירמאה ןקתהתו שירדב

 תודעוימה תויפ ךרד לפרע תרוצב םימ תפלזה ידי-לע ןוט ב ה ינפ לש תדמתמ הבטרה-

 .ינכימ קזנ םהל םורגל יל במ םיחל ןוטב ינפ החיטבמה הרוצב,ךכל

 תומכ . ASTM-C-309 ינקירמאה   ןקתה תושירדב דמועה הרפשא רמוח תזתה-

 תומכה ןמ תוחפ אל ךא ,ןרציה תוארוהו ןקתה תושירד םע המאתהב היהת רמוחה

 םהב תומוקמב וז הטישב שמתשהל ןיא .ןקתל המאתהה תוקידבל השמיש רשא

 רומיג תבכשל סיסב םה ןוטבה ינפ רשאכ וא ,הדובע קשימ ןוטבה ינפ םיווהמ

 ').דכו הקיאזומ(

 תכשמנ הרפשא.ב

 , בוטר בצמב ןוטבה קז חוי הרפשאה תפוקת םות דעו תינושארה הרפשאה רמגמ

 .תינושאר הרפשא יבגל ליעל רכזנכ םיעצמאה דחא ידי-לע

 וא תורטממ תועצמאב תדמתמ הרטמהב ןוטבה   ינפ תא ביטרהל ןתינ ןיפוליחל

 ןוטבה תא ףיצהל וא ,מ "ס 5 יבועב הבוטר לוח תבכשב ןוטבה תא תוסכל וא,תופטפט

 .םימב
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 .)םויב םימעפ רפסמ ןג רוניצ תרזעב הבטרה ןוגכ( הפיצר הניאש םימב הבטרה רתות אל

 

 

 דגנכ םיקוצי ןוטב ינפל הרפשא תוספט  02052

 דעומב תוספטה ןיב םירשקה וררחושי (, ' וכו תוריק ) תוספט דגנכ םיקוציה םיביכרב

 חוורמל םויב םימעפ רפסמ םימ ופלזויו 904 י" ת םע המאתהב -רשפאה לככ םדקומ

 .ןוטבה ינפ ןיבל תוספטה ןיב רצונה

 םימ תפלזה ידי -לע ,םיבוטר ןוטבה ינפ תא רומשלו ךישמהל שי תוספטה קוריפ רחאל

 הרפשא רמוח תוספטה קורפ רחאל דימ ןוטבה ינפ לע זיתהל ןתינ ןיפוליחל.תדמתמ

 ןליתאילופב תופוצמ דב תועיריב תוסכל וא , ASTM-C-309 תושירדב דמועה ףוקש

 ASTM –C-171 תושירדב תודמועה

 .זתומ הרפשא רמוחב שמתשהל ןיא (יופיצ וא ,חיט) רומיג תבכש םשות ןוטבה לע רשאכ

 תא ריאשהל םיבייח ,תשרדנ איה הב הפוקתל תכשמנ הרפשא חיטבהל ןתינ אל םא

 .ןלהל 0206 הנשמ קרפב םינייוצמה קוריפה ידעומל רבעמ תוספטה

 תזרוזמ הרפשא 02053

 חכוהש ,יאנתב (םומיח ןוגכ ) תזרוזמ הרפשא תטישב שומישה רתומ חקפמה רושיאב
 .הרטמל המיאתמ תעצומה הטישהש  תרשואמ הדבעמ לש תעד תווח ידי-לע

         

 תוספטה קוריפ תעב ןוטבהמ תושרדנה תונוכתה תא חיטבת תזרוזמה הרפשאה תטיש

 קזנ םרגיי אלש חיטבת הטישה 904. י" תב שרדנכו ןונכתב עבקנש יפכ ,הסימעה וא

 .הנבמה םייקל

 

 ,ןויזה לע יוסיכה  תבכשל ,ןוטבה ינפ םקרימל קזנ םרגיי אלש הטישה חיטבת ןכומכ

 הטעמ קוריפ תעב "ימרת קוש " וא הרוטרפמט ישרפה ללגב םיקדס ורצוויי אלשו

 .הספטה

 

 904. י" ת יפל הדומצ הרקב םע השעית תזרוזמה הרפשאה

 

 רחאל הליגרה הרפ שאב ךישמהל שי תזרוזמ הרפשא תטישב םישמתשמ רשאכ םג

 םימי 4 ךשמב ל"נכ םיעצמאב בוטר ןוטבה תא קיזחהלו ,תוספטה הטעמ קוריפ

 .הקיציה רחאל תוחפל
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 תוספט - 2060

 

 יללכ 02060

 םאתהבו  ,904 י "ת תושירדל םאתהב קרופתו עצובת ,ןנכותת תוספטה תכרעמ

 תוספטה קזוחל ידעלב יארחא ןלבקה .דחוימה טרפמבו תוינכותב תושירדל יללכ

 ןתוביצילו

 .קוציה ביכרה לע ותעפשהו קוריפה דעומ ,תוספטה קוריפל ןכו הדובעה יבלש לכב

 :רתיה ןיב חיטבי תוספטה עוציבו ןונכת

 

 ןתרבעהו תוספטה קוריפל דעו הקיציה תדובע ךשמב עיפוהל םייושעה ,םיסמועה לכ תלבק .א

 אלל ,םיסמועה תא לבקל םילגוסמ הלא םא ,םירחא הנבמ יקלחל וא עקרקל החוטבה

 ;תויצמרופד
 ;ועבקנש תולובסה םוחתב ,קוציה הנבמה קלחל תינכותב תובוקנה ,תודימה תרימש .ב
 ;הקיציה ןמזב תוספטה לש תויצמרופדה תלדגהו ךרוצה תדימב םיעופיש ,תוירושימ .ג
 ; ןנכותמל םאתהב םיעקשהו תוטילבה,תוניפה,ןוטבה ינפ רומיג .ד
 ףופיצה תעב טלמ ימ ןכותמ ולזי אלש וזכ הדימב תומוטא הנייהת תוספטה .ה

 ,תועוצקמבו תוניפב דחוימב ,ןוטבל קזנ םרגיי אלש ךכ תוננכותמו ,טוטירהו

 .הפילשהו קוריפה תולועפ תעב וא ,חפנ יוניש בקע

 .השקתמה ןוטבל םיקזנ וא םיעוזעז םורגל ילבמ תוספטה קוריפ .ו

 

 .0208 ףיעסב ןלהל האר - ףושח ןוטבל תוספט

 .דחוימ טרפמב וטרופי םידחוימ םינבמל תוספטל תושירד

 

 תוספטה בוציע 02061

 תקיצי .ב"ויכו ןתוימומקע ,ןסלפמ לע תושרדנה ןוטבה תורוצל ובצועי תוספטה

 .וידיצ ינשמ וא ביכרה תיתחתב תוספט יבג לע השעית םירומק וא םיעפושמ םיביכר

 הבכרהל ת ונכומ תונוילעה ויהי ,םידדצה ינשמ תוספט ךותב עופישב ןוטב קצוי םא

 .הקיציה יבלשל המאתה ךות םיקלחב השעית ןתבכרה םלוא

 

 ינפל ןכותב ונקתויו ,ב"ויכו םיצירחו םירוח ,םיחתפ ,תוערגמ םע ובצועי תוספטה

 שורדכ וא ,תוינכותב ןמוסמכ םהיגוסל םירזבאו תורוניצה ילוורש לכ הקיציה

 רמוח וא,תכתמ,ץע ילגרס תרזעב השעיי תועוצקמ םוטיק.הנבמה עוציבל

 .תוינכותב ןמוסמה ךתחה יפל ועבקייש,יטסלפ
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 יוקינל םיתואנ םיחתפ וראשוי 'דכו םיהובג תוריק וא םידומע לש תוספטה תיתחתב

 .תרחא תלוספ לכו ץע ירייש תקחרה לולכי יוקינה .הקיציה תלחתהל ךומס

 

 

 

 

      תוספט הטעמ 02062

 

 .ןוטבה ינפב עגונה הספטה קלח אוה 904, י" תב רדגומכ ,תוספטה הטעמ

 ץע תוחול בחור .מ "מ 21 תוחפל םידיבל וא ץע תוחול יבוע היהי תרחא הארוה רדעהב

 ודמעי םידיב לה .םייקנ ךא םיעצקוהמ יתלב ויהי תוחולה .מ "ס 15 לע הלעי אל

 ןוטב יריישמ וללה וק ונ י -תוחולב רזוח שומיש ל ש הרקמב 1. קלח 37 י" ת תושירדב

 תירחסמ תבורעתב וא ,המיאתמ היסלומאב השעי יוקינה .םירמסמה םכותמ ואצויו

 . חקפמה ידי -לע הרשואש

 

 תורגסמ ךותב ץע תוספט ,רמולכ ) תושעותמ תוספטב שומישב ןוגכ ,םידחוימ םירקמב

 םייוקיל .רתוי םיקד םידיבלבו תוחולב שומיש ריתהל ח ק פמה יאשר (, תודחוימ

 , תוחולה ןיב םילגרס תנקתה וא תוחול תפלחה ידי -לע ,ונק ותי תוספטה הטעמב

 ןיב םיחוורמ תמיתס השרות אל '. דכו תכתמ יטרסב יוסיכ ,הני לט סלפב המיתס

 מ" מ 3 לש חוורמ ,הקיציה ינפל ,הי הי םאו הזל הז םידומצ ויהי תוחולה .רינב תוחולה

 .ןוטבה תמישב וליחתיש ינפל ו תוא םותסל הבוח -רתוי וא

 

 

 הדלפ תוספט 02063

 ,תוספטה תדלפש החכוה ךמס לע ןתניי ורושיא .חקפמה ידי -לע ורשואי הדלפ תוספט

 לפטל שי ,רזוח  שומיש ינפל .תורזוח תוקיצי לש בר רפסמל םימיאתמ הנבמהו יבועה

 .םידיבל וא ץע תוספט יבגל 02061 ףיעסב ליעל רומאכ ,הדלפה תוספטב

 

    .תוספטה תרישק 02064

 אל הדלפ ירזבא ת רזעב קרו ךא רמשיי ,'דכו תורוק ,תוריקל תויכנא תוספט ןיב חוורה

 םע וא ,םימ םע עגמב םיאבה תוריקל תוספט .ץע תוכיתחב קחרמה תרימש השרות

 םיגרבב השעיי ןהיניב רשקה .(תנוולוגמ הדלפמ אל םג ) הדלפ יטוחב ורשקיי אל ,עקרק

 תרוצ חיטבת הרקמ לכב .חקפמה ידי -לע ורשואש יאנתב ,הדלפ ירזבאב ו א םידחוימ

 ינפמ תוחפל מ"מ  25 קמועל דע רזבאה בקע ריקה תומיטא םגפית אלש הרישקה

 רמילופב רפושמ טנמצ -טלמב רתונש רוחה אלומי תוספטה קוריפ רחאל דימ .ןוטבה

 .טלמה ןרצי ידי -לע ץלמומה בכרהב ,וז הרטמל דעוימה
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 םיטוחה תוצק .קוריפה רחאל דימ םתוא ץצקל שי ,הרישק יטוחב תוספטה וקזחוי םא

 וחרמיי ץוציקה תומוקמו ןוטבה ינפמ תוחפל מ" מ 15 לש קמועל וצצוקי םיטלובה

 ךרדב וא החיתמ יגרב תועצמאב תוספטה וקזוחש םוקמב .ל "נכ טנמצ -טלמב תידיימ

 . ל "נכ טנמצ -טלמב ורתונש םירוחה תא אלמל שי ,תרחא

 

 

 

 

 

 תועלצ תורקתל םיאולימ 02065

 םיזגראו םיקולב םייושע םיאולימ .קוציה קלחב םיראשנש םיביכר םה םיאולימ

 וא ,ורבשייש םהמ הלא .םימלשו םישדח ויהי ,תועל צ תופצרו תורקת יולימל םהינימל

 יחטש .םירחאב ופלחויו הקיציה ינפל ואצוי ,הקיציל תונכהה ידכ ךות וררופתי

 םילולח םיאולימ .ןוטבב הבוטה םתוזחאיה וחיטבי ,ןוטבה םע עגמב םיאבה םיאולימה

 .הרפשאהו ןוטבה ימ תוזקנתה ורשפאי

 

     ןוטבב םירז םיביכר תעיבק 02066

 ,למשח וא האורבת ינקתמ לש םירזבא : ןוגכ ) םירז םיביכר לש םמוקימו םלדוג

 ןיא .תוינכותה יפל קוידב היהי (םינגועו םימורט ןוטב יקלח ,תורוניצ ילוורש,תורוניצ

 .שארמ חקפמה רושיא אלל ןוטבה ךותל תינכותב ונמוס אלש הלאכ םיקלח סינכהל

 םיעובקה םירז םיביכר לש ילמינימה יוסיכה יבוע היהי ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא

 

 םיספ .םייוסיכ תופיצר תאו םיקושיחה ,ןויזה תופיצר תא חיטבי אוהו מ "ס  5  ןוטבב

 ,למשח ןקתמל םיצירח תריציל םידעוימהו תוס פטה ינ פ לע תוינכו תה יפל םינקתומה

 ינפב ןגהל שי ץע לע) םימ וגפוסב חפנתמ וניאש רמוחמ ושעיי ,תורחא תורטמלוא

 .ןוטבהמ הלקה םתפילש רשפאתו תיזפרט היהת םתרוצ (, תוביטר תרידח

 

 םירוח ,םיצירח ,תוערגמ וראשוה אל םא .חקפמה רושיאב אלא ,ןוטבב תתסל ןיא

 ידי-לע ורשואיש םימיאתמ םיעצמאב ןוטבב ןלבקה םכתחי -הקיציה ינפל ב"ויכו

 .חקפמה

 

 תוספטה קוריפ 02067

 םיניחבמ 904 י " תל םאתהב 904. י" תב שרדנל ומיאתי קוריפה ידעומו קוריפה רדס

 :תוכמותהו תוספטה קוריפ לש דעומה תעיבקל תויורשפא יתשב

 ;הדומצ הרקב אלב.א

 לש תוחתפתהה לעו הרפשאה לע ,הקיציה יבלש לע ה דומצ הרקב תמייק רשאכ.ב

 .הנבמב ןוטבה קזוח   

 .דחוימה טרפמב שרדנכ ויהי קוריפה ידעומו רדסל תודחוימ תושירד  

 עבקיי תוספטה קוריפ רדס .קוריפל חקפמה רושיא תלבק רחאל קר וקרופי תוספט
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 בקע תורתי תויצמרופד וא ,הנבמה תא םינכסמה הסמעה יבצמ ורצוויי אלש ךכ

 .ןוטבה תוקמטצהו הליחז

 תוספטה םע דחי ,יושקה ןוטבה םא אלא הנבמ קלח לכמ תוספטה תא קרפל ןיא

 תא ןכו םמצע תא תאשל םילגוסמ ,קוריפה רחאל ןמוקמב תורתונה תוכימתהו

 יתגרדה רורחיש ךות השעיי קוריפה .הנבמה לע לועפל םייושעה םיפסונה םיסמועה

 . ןוטבל קזנ עונמל ידכ המע שיש תוריהזב ו םירחא קוזיח יעצמא וא ,םיזירטה לש

 אלו 'וכו תוניפל ,תועוצקמל ,ןוטבה ינפל קזנ םרגיי אלש ךכ עבקיי קוריפה דעומ

 .ןמזה םע תורתי תועיקש ומרגיי

            

 .02064 ףיעסב ליעל רמאנכ םיטלוב הרישק יטוח ץוצקל שי תוספטה קוריפ םע דימ             

 

 ןויז תדלפ – 0207

 יללכ -02070

 םינקתל המיאתמו השדח ,תוינכותב שרדנכ היהת רתאל קפוסתש ןויזה תדלפ

 תודרפנ תומירעב ןסחואת רתאל קפוסתש הדלפה .םיאתמה ןקתל גוס לכ,םיילארשיה

 .תותשרו םיליפורפ ,רפושמ תוקבדיה רשוכ ילעב תוטומ ,םיקלח םילגרועמ תוטומל

 .תפלקתמ תדולחמ םיישפוח ויהי הדלפה תוטומ

 

 .םידחוימה םיטרפמבו תוינכותב ןייוצמכ ויהי ,'דכו דוסי תוקראה רובע הדלפל תושירד

 

 אל םא ,ועצובי םה קרב תעיגפ ינפב הנגה תוכרעמל ןויז תדלפ תוטומ ושרדיי םא

 .למשח ינקתמ -08 קרפב "קרב תעיגפ ינפב הנגה תכרעמ" ףיעסב שרדנכ ,תרחא רמאנ

 

 ןויזה תנכה 02071

 םאתהב ויהיו ,רקב ושעיי םיפופיכה .תוינכותב תודימל םאתהב ףפוכתו ןכות הדלפה

 .466 י"ת ןוטבה תקוחב שרדנל ןויזה תנכה

 

 ןוכמ טרפמ תושירדל ומיאתי םיפופכו םיכותח ןוטב ןויזל תותשרו הדלפ תוטומ

 .176 םינקתה

 

 ןויזה תמיש 02072

 תמיש תקוח תושירדו תוינכותה יטרפ לכ יפל תוספטב ודועי םוקמב ןויזה תא םישל שי

 השק קיטסלפ וא ןוטב תוכומת לע וניעש הלו ןויזה תא רושקל שי .ןוטבה ןויזה

 לש העיקש וא הזוזת היהת אלש וחיטבי הנעשההו הרישקה .חקפמה ידי-לע ורשואש

 .הקיציה ןמזבו הקיציה ינפל ןויזה יביכר

 

 תובלטצה תודוקנב הרישק יטוחב בטיה ורשקיי םינוויכ ינשב םירדוסמה ןויז תוטומ

 תכרעמ לכו םיקושיחהמ דחא לכל ורשקיי םידומעבו תורוקבש ןויזתוטומ .ןיגוריסל
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 אלש החיטבמה תומכב ) קחרמ ירמוש (  םינקחור תרזעב תוספטה ידיצל בצוית ןויזה

 .הקיציה תעשב הזוזת היהת

 

 יוסיכה תדימל ומיאתי םינקחורה .תיתשורח םירצוימ םינקחורב שמתשהל שי

 .תשרדנה

 םרוג וניאו היזורוק לבקמ וניאש ןוטבה ת וינילקלא ינפב דימע רמוחמ ונכוי םה

 לע הלעת אל תילנימונה הדימהמ םינקחורה לש הדימה תייטס .ןויזה תוטומל היזורוק

 .מ"מ 0.1±

  תוטומ תכראה 2073

 םיאתת הכראהה תטיש .תוינכותב ונמוסש הרוצבו תומוקמב אל א תוטומ רבחל ןיא

 466. י" ת תושירדל הרקמ לכב

 

 

 

 תוטומ ןיב חוורמה 02074

 םא .טטרמב וקודיהו ןוטבה לש החונ הקיצי רשפאי םיליבקמ ןויז תוטומ ןיב חוורמה

 תוחפל הווש חוורימה היהי הזוחה  יכמסמ ראשמ דחאב וא תוינכותב תרחא רמאנ אל

 466. י" ת תושירדל

 

     יוסיכה  יבוע 02075

 יוסיכה ןוטב לש ילמינימה יבועה םיאתי הזוחה יכמס ממ דחאב תרחא רמאנ אל םא

 םיעצמאה לכב זוחאל ןלבקה לע 466. י" ת תושיר דל תוחפל ,םוקמ לכב ,ןויז הלע

 02072. ףיעסב ליעל רו מאכ יוסיכה יבוע תחטבאל

 

 תורבחתה ליבשב ןויז 02076

 םיצוקה רטוק היה י -תואסנולכה ךות וא םידומעה תוישוא ךות לא "םיצוק "וסנכוי

 ,ומשוי -םהיתוישוא ךותל םידומעה ןויז סנכוי .תוינכותב ןמוסמכ םרפסמו םכרוא

 . הישואה ךותב דו מעה ןויז לש םיקושיח ינש תוחפל

 

 .ןוטבה לש שרדנה יוסיכ יבוע חטבוי הפיפחה ירוזאב

 ןיב תורבחתה שרדיתש תומוקמב חקפמה תוארוהל וא תוינכותל םא תהב ואצוי םיצוק

 ינפל וקוני םירומג םיקלחמ םיטלובה םיצוקה .תוקספהב םיקצונה הנבמ יקלח

 .ךולכל לכמו ןוטב לש םייריש לכמ הקיציה תכשמה

 
  

 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכל יללכ טרפמ -  23 קרפ
 ןנכתמל תויחנה

 היינב תודובעל יללכה טרפמב 23 קרפ אוה תואסנולכל יללכה טרפמה
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 בתכ .טרפמה ףוסב םיזכורמ םהו 2300.00 רפסמב םינמוסמ תואסנולכ לש הדידמה ינפוא

 .וללה הדידמה ינפוא דוסי לע ןכוי הנותנ הדובעל תויומכה

 ןיכי ךרוצה תדימב .ןלבקה ןיבל דרשמה ןיבש הזוחה יכמסממ דרפנ יתלב קלח וניה יללכה טרפמה

 לע הרקמ לכב תופידע ,דחוימה טרפמה תושירד לכ יכ ןייציו ,הנותנ הדובעל דחוימ טרפמ ןנכתמה

 .יללכה טרפמה תושירד

 לארשי תלשממ לש הזוחה םה ויאנתש הזוח יכמסממ דחא הווהיש ךכ לע ססובמ הז טרפמ

 .)3210 ףדמ( ןלבק י״ע הנבמ עוציבל

 םתואב רומאל סחיב ויתושירד תא ןנכתמה ןייצי ,תוינכתב וא ,תויומכה בתכב וא דחוימה טרפמב

 שארב םינקתה תמישר תא ןנכתמה קודבי ןכ .תחא הפולחמ רתוי תמייק םהב טרפמה יפיעס

 .תנכדועמו המלש איהש אדוול ידכ קרפה

 .ותשירד תא שרופמב בותכל ןנכתמה בייח םהיבגלש םיפיעסה םיניוצמ )13-6( םיאבה םיפיעסב

 - הנושאר הרודהמ 23 קרפ לע ךמתסמ אוה יכ דחוימה טרפמב ןייצי ןנכתמה - 23 קרפ תרודהמ

2000. 

 ,)םייביזורוק םימ וא( תיביזורוק עקרק ךותב אצמנ סנולכהש הרקמב - םייביזורוק םיאנת

 ,ותומכ ,טנמצה גוסל רשקב םיטרפ דחוימה טרפמב טרפל שי ,סנולכה ןוטבב עוגפל םילולעה

 .סנולכה חדקב קצותש ןוטבה תבורעתל תודחוימ תושירדו

 תא דחוימה טרפמב טרפי ןנכתמה ,הז ןוטב גוסב ךרוצ םהב שיש תואסנולכב - אולכ-ריווא-ןוטב

 .תושירדה לכ

 .ויתושירד תא דחוימה טרפמב ןייצי ןנכתמה ,ןוטבל םיפסומל תושירד ןנשי םא - ןוטבל םיפסומ

 

 ןלבקה שרדנ הב חודיקה תוטיש וא תטיש תא דחוימה טרפמב םושרי ןנכתמה - חודיקה תטיש

 .דובעל

   

 רשאכ ,רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ עוציב לש הכאלמהו רמוחה ביטל סחייתמ הז קרפ

 .חדקמה תאצוה רחאל תישענ הקיציה

 .הז קרפב םילולכ םניא יראלס יטנמלא

 םיילארשיה םינקתה תמישר ןלהל ,תומדקומ - 00 קרפב ״םינקתל המאתה״ ףיעסב רומאל ףסונב

 .הז קרפל םיעגונה םיירקיעה םירזהו

 םיילארשי םינקת .א

   דנלטרופ  טנמצ ןקתה רפסמןקתה םש

   םייןימזמה  תורוקממ םיילרנימ םיטאגרגא

   )ויקלח לכ לע( ןוטב תקידבל תוטיש

    הציחלה קזוחו רוצייב הרקב יאנת :םיינבמ םישומישל ןוטב

   תודלפ - הכתה ךותיר :םיכתרל הכמסה ינחבמ

    תיחרזא הסדנה תורטמל תועקרק ןוימ

   )ויקלח לכ לע( ןוטבה תקוח

   אבומ ןוטב

   ןוטב ןויזל רפושמ תוקבדיה רשוכ ילעב הדלפ תוטומ

 893 ןוטב ןויזל םיקלח םילגרועמ הדלפ תוטומ
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   ןוטבל םיימיכ םיפסומ

   םיניינב סוסיב

   ןוטבל ףחרמ םחפ רפא :ןיינבה דלש

 1239 רתאב קוצי ןוטב תמיגד

   השקה תחידקב עלסב תואסנולכ סוסיב

   תוכתורמ תותשר :ןוטב ןויזל הדלפ

   םיפפוכמו םיכותח תותשרו תוטומ :ןוטב ןויזל הדלפ

 

 םירז םינקת .ב

ASTM C 232 Standard Test Method for Bleeding of Concrete 

ASTM D 4318 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity 

Index of Soils. 

ASTM D 5882 Standard Test Method for Low Strain Integrity Testing of Piles 
 תאזו הז קרפ לע םג לח היינב תודובעל יללכה טרפמה לש ןלהל םינייוצמה םיקרפב רמאנה לכ

 :תומדקומ- 00 קרפב ״יללכה טרפמה יקרפ ןיב תופידע״ ףיעסב רדגומכ

 תורגסמ - 19 קרפ רתאב קוצי ןוטב תודובע - 02 קרפ רפע תודובע - 01 קרפ תומדקומ - 00 קרפ

  שרח

 תונמוימב עוציבל יארחא היהיו הזוחה יכמסמו תוינכתל םאתהב הדובעה תא עצבי ןלבקה

 .םילבוקמה םייעוצקמה םיללכה יפלו תיעוצקמ

 ףדמ( ןלבקה ידי-לע הנבמ עוציבל הזוחב - ״תומדקומ תוקידב״ - 10 ףיעסל ןלבקה בל תמושת

3210(. 

 עקרקה תובכשל הנבמה סמוע תא ריבעמה הרימת הירטמואג לעב דוסי אוה סנולכ - סנולכ

 .תוקומעה

 .תוינכתהו טרפמה יפל עקרקה תובכש ךותב םיחדוקש רובה - סנולכה חדק

 .חודיק ץוב תוחכונ אלל סנולכ רובע רוב תחידק - השבי החידק

 תכימתל ,חודיק ץובב שומיש ךות ,סנולכ רובע רוב תחידק - טיינוטנב ףיחרת תועצמאב החידק

 .חדקה ןפוד

 ןפוד תכימתל ,טרפמב שרדנכ טינוטנב תקבאו םימ לש תבורעת - חודיק ץוב = טינוטנב ףיחרת

 .חדקה

 .)רתוי וא םיינש( תואסנולכ ישאר רשקמה ןייוזמ ןוטב ביכר - )ןוטב תלבט( סנולכה שאר תרוק

 ןוטב תלבט וא סנולכ שאר ,הרוק תיתחתל סנולכה ןיב דירפמה רושימה סלפמ - סנולכ שאר סלפמ

 .תואסנולכה ישאר תא תרשקמה

 רשא ןוילעה והצקב ךפשמ םע מ״ס 30-20 ימינפ רטוקב הדלפ רוניצ - )TREMIE( ימרט רוניצ

 .תוריהמבו תולקב םקרפל ןתינש םיעטקמ יושע רוניצה .חדקה ךותל ןוטבה תא םיקצוי וכרד

 ,םיינוציחה ןהו םיימינפה ןה ,רוניצה ינפ .םימל םימוטאו םיימינפ םה םיעטקה ןיב םירוביחה

 .)םירוביחה רוזאב תוברל( רוניצה ךרוא לכל ,תוטילב אלל םיקלח
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 ףיחרת לעמ ןוילעה והצקש ימרטה רוניצ ךרד ןוטבה לבומ ימרטה תטישב - ימרטה תטישב הקיצי

 םע עגמב אב וניא קצונה ןוטבהש החיטבמה הרוצב ןוטבה ךותב תעקושמ ותיתחתו טינוטנבה

 .טינוטנבה ףיחרת

 סנולכה חדק שארבש עקרקה תובכש תא בצייל דעונש הדלפמ לוורש רוניצ - ןוילע ןגמ רוניצ

 .תוחיטב ןגמ שמשלו

 תסנכה ןמזב ,ןויזה בולכ לע ןנכותמה ןוטבה יוסיכ יבוע תחטבהל יעצמא - )ןקחור( קחרמ רמוש

 .ןוטבה תקיצי ןמזבו חדקל ןויזה בולכ

 .תינכתב םושרה רטוקה - סנולכה רטוק

 .סנולכה ןוטב לש אלמו ףוצר ןכות איצומה חודיק - ןיעלג חודיק

  .ןלהל 23023 ףיעס האר - השקה תחידקב עלסב תואסנולכ

 יספט .הז טרפמל חפסנב שרדנכ ,סנולכ עוציבל דועית ספוט אלומי סנולכ לכל 23006

 .ןלבקה םע הזוחב רדגומכ הדובעה ןמוימ קלח ווהי דועיתה דועית

 םוקימ תא וללכי תודעה תוינכת .תודע תוינכת ונכוי ,תואסנולכה עוציבל שרדנה לכ תמלשה רחאל

 ורסמיי תודידמה .ושענ םא ,םייונשה תאו ןלבקה לש ךמסומ דדומ ידי-לע ודדמייש ,תואסנולכה

 .חקפמל

 .חקפמה רושיא רחאל קר השעיי ,תואסנולכה עוציב םויס רחאל ,הדובעה עוציב ךשמה

 תואסנולכה עוציבל תונכה - 2301

 עוציב לש ןונכת ,רושיאל חקפמל שיגי ןלבקה ,עוציבל ןלבקה תונגראתה תרגסמב 23011

 :לולכי ןונכתה .דחוימה טרפמב תשרדנה הטישל םאתהב ,רתאב תואסנולכה ןונכת

 עוציב

 .םיחדקמה גוסו חודיקה דויצ גוס :השבי החידקב - סנולכה

 ,החידקה םויב ןוטבב וקצוי ,ועצובי רשא סנולכה יחדקש ךכ עוציבל םינמז חול ןנכתי ןלבקה

 .ןלהל 230432 ףיעסב רומאכ

 ,טינוטנבה ףיחרת תנכהל תכרעמ יטרפ :ימרטה תטישב הקיציו החידקב -

 .טינוטנבל תוקידבה ךרעמ יטרפו ,ומוקימו דויצה

 ,תואסנולכה תקיצי בצק ,סנולכה חדק תונפד ךומית תטיש לולכי ןונכתה ןכ ומכ

 .טינוטנבה תלוספו רפעה יפדוע יוניפ ןפואו תואסנולכה תחידק רדס ,חודיקה דויצל השיג יכרד

 םא םג ,הזוחה יאנתב םישרדנה עקרקה יגוס לכב תואסנולכה לכ עוציבל ךורע היהי ןלבקה

 .חקפמה ידי-לע שארמ רשואש דויצה תפלחה ובייחי רתאב םיאנתה

 ימ לש הרקמב .תואסנולכה עוציבל ןנכותמה סלפמל חטשה תא רשיי ןלבקה 23012

 .ןלהל 230225 ףיעסב תושירד האר ,םוהת תונכה

 דויצ עוניש .ןנכותמה סלפמל חטשה רושיי רחאל ,תוינכתה יפ-לע עצובי םיחדקה םוקימ ןומיס

 .ןלהל 23014 ףיעסב רומאכ היהי ןוטבה תקיצי רמגב תודובע עוציבו

 תליחתל דע אמייק-רבו טלוב עובק ןומיס ידי-לע קייודמב ןמוסי סנולכ לכ זכרמ 23013

 .חקפמהמ בתכב רושיא תלבק רחאל קר לחי חודיקה .החידקה ןומיסה

 אלו עגפיי אל ןומיסהש ךכ ,סנולכה זכרמ ןומיסל תוחטבה ןיקתהל שי ןומיסה לע הרימש ךרוצל

 .חטשב תודובעה עוציב תעב ומוקממ זזוי

 )עובק וא ינמז יולימ ,תוריפח( רפע תודובע הנעצובת אל תואסנולכב העיגפ תעינמל 23014

 ירמוחב שומיש וא דבכ דויצ עוניש השרוי אל .םתקיצי רחאל תואסנולכל ביבסמ דויצ עוניש
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 לש שארמ רושיאב אלא ,םתקיצי םוימ םימי עובש ךשמב ,תואסנולכל ךומסב ץפנ עוציבו

 .חקפמה תודובע

  הקיציה רמגב

 תואסנולכה תחידק

 תושירדב דומעי ןכומה סנולכה חדק יכ חיטבי רשא ,םיאתמ דויצ תרזעב עצובי סנולכה חדק

 .הצקה קמועו רטוק תניחבמ ןונכתה

 סנולכה קמוע יוניש לע תורוהל חקפמה יאשר ,עוציבל תוינכתב ןיוצ סנולכה הצק קמועש תורמל

 .החידקה ןמזב ולגתיש עקרקה יאנתל םאתהב ,ךרוצה יפל

 םאתהב לכה ,םישורדה םיחדקה עוציבל םימיאתמה םיחדקמהו החידקה תנוכמ תא קפסי ןלבקה

 .ליעל 23011 ףיעסל

 .םוהת ימב תוברל עקרקה תובכש לכב חדקה תונפד תוביציל יארחא ןלבקה

 תואסנולכ תקיציו חודיק עצבל ןיא .חקפמה רושיאב קר השעיי תואסנולכה תקיציו חודיקה עוציב

 .םיתואנ הרואת יאנת רדעהבו הכישח תועשב

 :הזוחה יכמסמב ןיוצמכ ,ןלהל תוניוצמה תוטישה תחאב עצובי חודיקה

 ;השבי החידק .א

 ;)טינוטנב ףיחרת( ךומית ףיחרת תועצמאב החידק .ב

 .דחוימה טרפמב הראותש תרחא הטישב החידק .ג

 ןיא .תינכתב סנולכה רטוקל הווש היהי ,סנולכה חדק תא םיחדוק ותרזעב רשא ,חדקמה רטוק

 רטוק תא לידגהל ,לוכיבכ תודעוימה ,תוטילבב דייוצמה רתוי ןטק רטוק םע חדקמב שמתשהל

 .תננכותמה הדימל דע חדקה

 ןגמ רוניצב שומיש ידי-לע סנולכה חדק לש ןוילעה קלחה תוביצי חטבות חודיק לכ תליחת ינפל

 חדק רטוקמ מ״ס 30-מ לודג היהי אל ךא שרדנה רטוקב החידק רשפאי ןגמה רוניצ רטוק .ןוילע

 תקיציל עירפי אל ןגמה רוניצ רטוק הרקמ לכב .סנולכה רטוק םיימעפ תוחפל היהי וכרוא .סנולכה

 .הקיציה םות םע ףלשיי ןגמה רוניצ .סנולכב ןוטבה

 תנוכמ לדגמ תויכנא תאו סנולכה זכרמ לש ןומיסה יפל חדקמה זכרמ תבצה תא אדוול שי

 .החידקה

 230213 ףיעס ,ינדי סלפ ןוגכ( חודיקה דויצמ קלח וניאש יעצמאב םג קודבל שי תויכנאה תא

 .)ןלהל

 :תואבה תורתומה תויטסה לע הלעת אל ןנכותמה ובצממ סנולכה תייטס

 :יכנא סנולכ .א

 רטוקמ 10% לע הלעת אל סנולכה שאר סלפמב ןנכותמה זכרמהמ ,סנולכה זכרמ תייטס .1

 ;מ״ס 5-מ רתוי אל ךא ,ןנכותמה זכרמל סחיב סנולכה

 .-2%מ רתוי אל - )הנכרה( ךנאהמ ריצה תייטס .2

  :עפושמ סנולכ .ב

 היהת אל תינכתב תנייוצמה סוחייה תדוקנב ןנכותמה זכרמהמ סנולכה זכרמ תייטס .1

 ;מ״ס -5מ רתוי אל ךא ,סנולכה רטוקמ -10%מ הלודג

 .2% -מ רתוי אל היהת ןנכותמה יבחרמה ונוויכמ ריצה לש הייטסה .2
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 ינפל חקפמה רושיאל ןלבקה שיגי םתוא ,םימיאתמ םידחוימ םיעצמאב עצובת תויטסה תדידמ

 םתוא ,ןלבקה ידי-לע חקפמל וקפוסי םירשואמה הדידמה יעצמא .ןומיסה תודובע עוציב תליחת

 .עוציבה רושיא רחאל ןלבקל חקפמה ריזחי

 ךא עצובי ןוקיתה .יוקילה ןוקיתל םיעצמא לע ןלבקל הרוי חקפמה ,רתומה לעמ תויטס ואצמנ םא

 .ןלבקל חקפמה רוסמיש תוינכת יפ-לע קרו

 .טרפמה תושירדב דמוע אלש סנולכ לוספל יאשר חקפמה

 .ןלהל 230235 ףיעס האר השקה תחידקב עלסב תואסנולכל תורתומ תויטס

 יפדוע לש ריהמ קוליסו זוקינל םימיאתמה םירודיסה תא תויושרה םע םאתלו ןיכהל ןלבקה לע

 230226 ףיעסב טרופמכ ,םיברה תושר עגפית אלו הדובעה רתא עגפיי אלש ןפואב טינוטנבה ףיחרת

 .ןלהל

 :ןמקלדכ םיטירפהמ בכרומה ןקתמ רתאב ןיקתהל ןלבקה לע ,טינוטנבה ףיחרת תנכה ךרוצל

 יוקינל םיעצמא םע ףיחרתה רוזחימ תכירבו ןוסחיא תכירב ,)לוברע תכרעמ םע( בוברע תכירב

 ,ףיחרתה תא בברעל ורשפאיש ,הבאשמו תורוניצ תכרעמ ןכ ומכ .וב רזוחה שומישה ינפל ףיחרתה

 ףיחרת תלוספ ףוסיאל הכירב היהת ךכל ףסונב .ךרוצה תעשב ופילחהלו הרזחבו סנולכל וליבוהל

 .טינוטנבה

 תליטנל ילכ :ףיחרתה תקידבל דויצה לכ תא הדובעה רתאל קפסל ןלבקה לע ,תרחא רמאנ אל םא

 טינוטנבה ףיחרת תופיפצ תקידבל םידחוימ םיינזאמ ,קמוע לכב סנולכה חדק ךותמ ףיחרת תמגוד

 ריינ ,)רטמורדיה לשמל ומכ( ףיחרתה תופיפצ תא דודמל לגוסמה רחא ילכ וא הליקש ידי-לע

 םימ תאיצי תקידבל דויצ ,ק״מס 1000 לש תלוביקב תיכוכז ילכ ,pH תויצמוחה תדימ תקידבל

 .״שרמ״ ךפשמו Filter Cake -ה יבוע תקידבלו )Fluid Loss( ץחל תחת

 .דחוימה טרפמב טרופמכ תרשואמ הדבעמ ידי-לע וא חקפמה ידי-לע ועצובי תוקידבה

 .ירט ףיחרתב שמתשהל ןיא .הדובעה תליחת ינפל תוחפל תועש 24 בברועי טינוטנבה ףיחרת

 :ןמקלדכ ויהי שומישה ינפל ףיחרתה תונוכת

 לש חולשמ לכב עצובת הקידבה .רתוי וא 400% - טינוטנבה תקבא לש תוליזנה לובג .א

 ; ASTM D 4318 ןקת יפל השעית הקידבה .רתאל עיגמה הקבא

 ;ק״מס/׳ג 1.05 - 1.03 ירט ףיחרת תופיפצ .ב

 ;טינוטנבה ףיחרתב 1.5% לע הלעי אל לוחה זוחא .ג

  ;תוינש 45-33 ״שרמ״ ךפשמב הקידבה תוגימצ .ד

 לעמ תועש 24 רחאל עיפותש םימה תבכש יבוע :ףיחרתה לש )Decantation( היצטנקד .ה

 )ק״מס 1000 לש תלוביק םע תיכוכז לילגב( הדידמה ילכבש ףיחרתה

 ;ילכב ףיחרתה תמגוד הבוגמ 1% לע הלעי אל

 ריינ( תויצמוח תקידבל ריינ תרזעב השעית הקידבה .pH( 8 - 11.5( תויצמוחה תדימ  .ו

 ;)סומקל

 700 לש ץחלב ,תוקד -30ב ק״מס 25 לע הלעת אל - )Fluid Loss( ץחל תחת םימ תאיצי .ז

 .)ר״מס/ג״ק 7( לקספ וליק
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 בוש ויהי ויתונוכתש דע ףיחרתב לפטל שי ליעל ונייוצש תושירדב םידמוע אל תוקידבה יאצממ םא

 תא םימאות אל תוליזנה לובג וא ,)pH( תויצמוחה תדימ תקידב יאצממ םא .םיבוקנה תולובגב

 .חקפמל דימ עידוהלו המאתהה יאל תוביסה תא דימ קודבל ןלבקה לע ,שרדנה

 .ןלהל 230224 ףיעסבו ליעל תושירדב דמוע וניאש טינוטנב ףיחרתב שומיש השרוי אל

 :ןלהל טרופמכ עצובת טינוטנבה ףיחרת לש ביט תקידב

 ינפלו ,החידקה תליחתב :םיימעפ תוחפל השעת סנולכ לכב ףיחרתה תופיפצ תקידב .א

 ;ןוטבה תקיצי

 שדח ףיחרת םיסינכמש םעפ לכב ןכו הדובע םוי לכב םעפ השעית ףיחרתה לש היצטנקד .ב

 ;בוברעה תכירבל

 יאשר חקפמה .רתאל השדח הקבא תקפסא לכב קדביי טינוטנב תקבא לש תוליזנה לובג .ג

 .ןמז לכב טינוטנבה ףיחרת תקידב שורדל

 תא קודבלו ,חדקה תיתחת תא תוקנל שי ,טינוטנב ףיחרת אלמה חדקה ךותל ןויזה תסנכה ינפל

 .הקיציה עוציב ינפל םייתעשמ רחואי אלו ןוטבה תקיציל ךומסב השעיי יוקינה .ףיחרתה תופיפצ

 50 לש הבוגב ןכו םינוש םיקמועב השעית הקיציה ינפל ףיחרתה תופיפצ תקידבל םגדמה תליטנ

 .ק״מס/׳ג 1.15 - מ רתוי אל היהת ףיחרתה תופיפצ .חדקה תיתחת לעמ מ״ס

 חדקה לכב ףלחוי ףיחרתה .ןוטבה תקצל ןיא ,ק״מס/ ׳ג 1.15 - מ הלודג ףיחרתה תופיפצש הרקמב

 דע ,)לוח ןוניסו רוזחימ ךילהת( יקנו שדח ףיחרתב ותפלחהו ךימסה ףיחרתה תביאש ידי-לע

 .רתומה םוחתב בוש היהת ףיחרתה תופיפצש

 סנכוי אל הקיציה ןמזב םינורחאה ׳מ 3-2 ב אצויה טינוטנבה .היקנ הביבס לע רומשי ןלבקה

 .תויושרה ידי-לע רשואמ ךפש םוקמל ,רתאהמ קלוסיו רזוח שומישו יוקינל

 לכ היהי ,עקרקה ינפמ וכרוא לכל חדקה ,ףסונב ךא ,ליעל 23021 ףיעסב רומאכ עצובת החידקה

 .ןוטבה תקיצי ןמזב ןהו החידקה ןמזב ןה ,טינוטנב ףיחרת אלמ ןמזה

 ימ סלפמ לעמ תוחפל רטמ -2ב םיהובג ויהי חודיקה שארב עקרקה ינפ ,םוהת-ימ םנשי םא

 סלפמ לעמ תוחפל ׳מ 1.5 - ב הובג ןמז לכב היהי הדובעה ךלהמב טינוטנבה ףיחרת סלפמו םוהתה

  .םוהתה ימ

 .הדובעה רתאל ץוחמ ,השרומ רתאל רופחה רמוחה לכ תא הנפי ןלבקה .יקנ קזחותי הדובעה רתא

 .חודיק רמוחמו טינוטנב ףיחרתמ יקנו שבי היהי הדובעה רתא

 חדקמ תורישי ףיחרתה תביאש ידי-לע ,חודיקה ביבס טינוטנב ףיחרת רוזיפ עונמל ןלבקה לע

 לוספ ףיחרת ףוסיא רובב שמתשהלמ ענמיהל וילע ןכ ומכ .רוזחימה תכירבל ותלבוהו סנולכה

 .סנולכה שארל ךומס

 ידי-לע רשואמ םוקמל ןכמ רחאלו ינמז תלוספ רגאמל קלוסי רזוח שומישל וניאש טינוטנב ףיחרת

 .בויבו לועית תוכרעמל טינוטנב ףיחרת ךופשל ןיא .תויושרה

 ידי-לע אלומי - טינוטנבה תלוספו חודיקה תלוספ קוליס תובקעב ןנכותמהמ ךומנ עקרק סלפמ

 היהי יולימה רמוח .חקפמה תוארוהל םאתהב םיאתמ רמוחב םיננכותמה םיסלפמל דע ןלבקה

  .׳דכו םיינגרוא םירמוחמ ,ןיטמ ,םינבאמ ישפוח

 תא האיצומו בוביסו השקהב תלעופה עלסב תואסנולכ חודיקל הנוכמ תועצמאב עצובת החידקה

 .רתאבש עקרקהו עלסה תובכש לכב עוציבל ומיאתי דויצהו הנוכמה .ריווא ץחלב חודיקה רמוח
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 ןוטב ישוגב ,םירדלובב החידקל םיאתי דויצה ,תינגומוה אל עקרקב וא ,יולימב עצובמ חודיקהשכ

 .גוס לכמ תואטורגו

 רוצ יזוכירב וא תובכשב החידקל דויצה םאתוי ,יראווח וא ינוטרק רמוחב עצובמ חודיקהשכ

 .תונוש תורוצב

 ידממ יוליגל שושיג יחודיק ועצובי ,רתאב חקפמה תויחנה יפלו הזוחה יכמסממ דחאב שרדנ םא

 .2304 הנשמ קרפב שרדנכ ,ןוטבב ואלומי םיללחה .תואסנולכה חודיקל הנוכמב ,םיללח

 ןגמ רוניצ יטרפ( חודיקה תונפד תוביצילו שורדה קמועל דע הרידחל ידעלב יארחא היהי ןלבקה

 ,תוביציה תרימשל םישורדה םיעצמאה לכב טוקני הז ךרוצל .)ליעל 230212 ףיעסב האר ןוילע

 .תולופמ תעינמו םיללח תמיתסל ,חקפמה ידי-לע שרדיש לככ ,חפנב ןוטב תקיצי תוברל

 .םימייק תואסנולכו םיחודיק ועגפיי אלש ןפואב ושעיי חודיקה תנוכמ תעונתו עוציבה רדס

 ינפלו ןויזה תסנכה ינפל ,חדקמה תאצוה ינפל חדקה רוזאמ קלוסיו קחרוי חדקנה רמוחה

 .חדקל רמוחה לש תורדרדיה תעינמל ,הקיציה

 .הזוחה יכמסמ רתיבו תוינכתב שרדנכ היהי סנולכה חדק קמוע

 תוינכותל םאתהב חדקה ךראוי ,יולימ ךרד וא ,עלס הניאש הבכש וא דיג ךרד רבוע חדקה םא

 .חקפמה תויחנהל םאתהבו דחוימה טרפמלו

 .חקפמה לש שארמ רושיא אללו טרפמה תושירדל םאתהב אלש החידק לבקתת אל

 .ינדי ריווא שיטפב קרו ךא השעיי ,םייק סנולכמ ׳מ 1.5 לש םוחתב רחא לושכמ לכ וא עלס קוליס

 21 םות ינפל סנולכה רמשיי דחוימב .סנולכה תומלש ןכסמה והשלכ גוסמ דויצב שומיש השרוי אל

  .סנולכב ןוטבה תקיצימ םימי

23 )2000( 

 :תואבה תורתומה תויטסה לע הלעת אל ןנכותמה ובצממ וא )הנכרה( ומוקיממ סנולכה תייטס

 :יכנא סנולכ .א

 סחיב מ״ס 3 לע הלעת אל תואסנולכה ישאר סלפמב ןנכותמה ומוקממ סנולכה זכרמ תייטס

 ;ןנכותמה זכרמל

 .-2%מ רתוי היהי אל - )הנכרה( ךנאהמ ריצה תייטס

 :עפושמ סנולכ .ב

 -4%מ הלודג היהת אל תינכתב תנייוצמה סוחייה תדוקנב ןנכותמה זכרמהמ סנולכה זכרמ תייטס

 .מ״ס -5מ רתוי אל ךא ,סנולכה רטוקמ

 .4% היהת ןנכותמה יבחרמה ונוויכמ ריצה לש תיברימה הייטסה

 .יוקילה ןוקיתל םיעצמא לע ןלבקל הרוי חקפמה .סנולכה לספיי רתומה לעמ תויטס ואצמנ םא

 .ןלבקל חקפמה רוסמיש תוינכתה יפ-לע קרו ךא עצובי ןוקיתה

 ינפל חקפמה רושיאל ןלבקה שיגי םתוא ,םימיאתמ םידחוימ םיעצמאב עצובת תויטסה תדידמ

 םתוא ,ןלבקה ידי-לע חקפמל וקפוסי םירשואמה הדידמה יעצמא .ןומיסה תודובע עוציב תליחת

 230235 .עוציבה רושיא רחאל ןלבקל חקפמה ריזחי

 תויטסה

 תורתומה

 

 תואסנולכה ןויז - 2303
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 יפ-לע לוגע יניילול קושיחב םירושקה םירשי תוטוממ יושע בולכ תרוצב היהי סנולכה ןויז

 4466 י״ת תושירדל ומיאתיו תעלוצמ הדלפמ ויהי תותשרה וא םירשיה ןויזה תוטומ .תוינכתה

 טומ לש ירעזמ רטוק .תוינכתב שרדנכ הדלפה גוס וא ,הכיתר הדלפ רובע 739 י״תו 5 ,4 םיקלח

 .מ״מ 12 היהי יכרוא ןויז

 ןויז יבולכ ןיקתהל ןתינ אל .תוינכתב רומאל םאתהב ונקתוי ןויזה בולכ תא םיביכרמה תוטומה

 .תוינכתב רומאהמ םינוש תוטומ יכרואבו תוטומ יקלחמ

 רטוק .המאתהב 739 י״תו 893 י״ת תושירדל םיאתמה עלוצמ וא לוגע לזרבמ היהי קושיחה

 .תוחפל מ״מ 8 היהי םיקושיחה

 יקפואהו ()11.5 יכרואה :ויהי םיילמינימה ןויזה ירטק ,תופפוכמ תותשר םייושע םיבולכב

 23030 .מ״מ ()8 )תשרמ קלח( ךתורמה

 יללכ

 םיכותירו תורישק ףיסוי ןלבקה .מ״מ 100 היהי םייכרואה ןויזה תוטומ ןיב ירעזמה חוורמה

 יניילולה קושיחל ךופה ןוויכב )׳מ 3-2 ןיילולה תעיספ( יניילול קוזיח תפסוה תוברל ,ןויזה בולכל

 תומלש חיטבהל הרטמב תאז לכ .ןויזה בולכ ךרואל ׳מ 3 לכ םילוגע םיקושיח ןכו סנולכה לש

 הנבמ 23031 .םוקמל םוקממ ותרבעהו בולכה תמרה תעב תידימת הפיפכ לכ תעינמו בולכה

 ןויזה בולכ

 תוטומ תא ךיראהל שי ,סנולכה חדק תא קימעהל ךרוצ שי יכ ררבתה ,החידקה ךלהמבש הרקמב

 .חקפמה תוארוה יפל ןויזה

 ןויזה בולכ תיתחת .סנולכה חדק תיתחת םע עגמב אובי אל אוהש ךכ עבקיי ןויזה בולכ ךרוא

 23032 .סנולכה חדק תיתחתמ מ״ס 50-כ לש קחרמב היהת

 תקמעה

 חדק

 סנולכה

 :ןלהל שרדנכ ויהי ןויזה בולכב םינקתומה הקידבה תורוניצ

 ;ןוולוגמ רוניצב שמתשהל ןתינ .הדלפ רוניצ - רוניצה גוס .א

 23033 ;מ״מ 63 לע הלעי אלו מ״מ -53מ תחפי אל רוניצה םינפ רטוק - רוניצה רטוק .ב

 תורוניצ

 הקידב

 

 ;מ״מ -5מ רתוי אל - ןפוד יבוע .ג

 ךכ עבקיי הקידבה רוניצ ךרוא ,הזוחה יכמסממ דחאב תרחא רמאנ אל םא - רוניצה ךרוא .ד

 ;ןויזה בולכ לש ןותחתה הצקל דע ךישמיו הדובעה חטשמ ינפ לעמ תוחפל מ״ס 30 טולבי רוניצהש

 ךותירב םיעטקה ורבוחי ,תורוניצ יעטק רפסממ בכרומ הקידבה רוניצ רשאכ - םירוביח .ה

 .שרח תורגסמ - 19 קרפב רומאכ

 .רוניצל תינוציח דימת היהת הגרבהה .)תופומ( הגרבה תודמצמב תורוניצה יעטק תא רבחל ןתינ

 ;םימ תרידחל םימוטא ויהי הקידבה תורוניצ .תויתשורח הניהת תודמצמה

 ךולכל וא םימ ,ןוטב תסינכ ענמיש קקפ ןקתוי רוניצה לש ןוילעה והצקב - תווצקה תריגס .ו

 לכ רחאל שדחמ ותנקתהלו תוקידב עוציב ךרוצל תולקב הרסהל ןתינ היהי קקפה .רוניצה ךותל

 .הקידב



 

81 

 

 תנמ-לע תאז ,הדלפ תיקסיד ךותיר ידי-לע וא גרבומ קקפ ידי-לע םטאי רוניצה לש ןותחתה הצקה

 ;רוניצל דכו ןוטב ,טינוטנב ,ץוב תסינכ עונמל

 דיחא רבעמ חיטבהלו םכרוא לכל םייקנ תורוניצ ןיקתהל שי - רוניצה םינפ ןויקנ .ז

 ועגפיי אל סנולכה תקיצי ךלהמבש ךכל יארחא ןלבקה .רוניצ לכ ךרואל ״םלוג״ תרבעה תועצמאב

 .תוקידבה עוציב תארקל םתוא ןיכהל וילע ןכמ רחאל .תורוניצה

 

 רוניצ םוקמב ןיעלג חודיק ןלבקהמ שורדל יאשר חקפמה - םוגפ וא םותס רוניצ אצמיי םא

 ;םוגפה וא םותסה הקידבה

 ,ןנכותמה חדקה קמוע תא תונשל השירד היהתש הרקמב - ןנכותמ חדק קמוע יוניש .ח

 .םאתהב הקידבה תורוניצ תכראהל חודיקה תודובע תליחת ינפל ןלבקה ןגראתי

 :ןלהל טרופמכ הקידבה תורוניצ ונקתוי ,דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא

 .תוחפל הקידב תורוניצ 2 ונקתוי מ״ס 120 דע מ״ס 80 םרטוקש תואסנולכב

 .תוחפל הקידב תורוניצ 3 ונקתוי ,מ״ס 120 לעמ םרטוקש תואסנולכב

 גוסל םאתהב ,עבקיי הקידבה תורוניצ ונקתוי םהב תואסנולכה רפסמ ,תרחא רמאנ אל םא

 :ןלהל רומאכ ,עקרקה גוסו החידקה

 :טינוטנב תועצמאב תואסנולכ תחידקב .א

 ;תואסנולכה רפסממ 50% - ב הקידב תורוניצ ונקתוי תילוח עקרקב .1

 .תואסנולכה רפסממ 30% - ב הקידב תורוניצ ונקתוי תיתיסרח עקרקב .2

 .תואסנולכהמ 25% -ב הקידבה תורוניצ ונקתוי השבי החידקב תואסנולכב .ב

 רטמ 3 לכ םילוגע םיקושיחל קזוחיו םייכנא תוטומ ינש ןיב הווש קחרמב ןקתוי הקידב רוניצ לכ

 ןפודל םיינוציחה רוניצה ינפ ןיב קחרמה .רוניצל בצינ ןויז טומ תועצמאב )ליעל 23031 ףיעס האר(

  .תוחפל מ״ס 11 היהי סנולכה חדק

 מ״ס 7 היהי ןויזה בולכ לע ןוטבה לש ירעזמה יוסיכה יבוע ,תוינכתב תרחא רמאנ אל םא

 .השקה תואסנולכב מ״ס 5-ו םיחודק תואסנולכב

 ,ןלהל תויורשפאהמ תחא יפל קחרמ ירמוש ןיקתהל שי ,ןנכותמכ ןוטבה לש יוסיכה יבוע תחטבהל

 :ןהיניב בוליש וא

 רטוק .ןויזה בולכ ךרואמ 2/3 ךרואב ,סנולכה חדק ךותב ,הדלפ תורוניצ 3 לש הנקתה .א

 סנולכה ףקיהב םיווש םיחוורב ונקתוי תורוניצה .ליעל שרדנה יוסיכה יבועל הווש היהי תורוניצה

 ;םירחא תואסנולכב רזוח שומישל תורוניצה ופלשיי הקיציה רמגב .ןוילעה ןגמה רוניצ יבג לע

 הדלפ טומ לע ונקתויש יאנתב ,שרדנה יוסיכה יבועל הוושה סוידרב ןוטב ילגלג תנקתה .ב

 .בורקה קושיחל לגלגה ףקיהמ מ״ס 2 לש ירעזמ קחרמבו תישפוח לוגלג תעונת רשפאמה יקפוא

 .הנבמב רתויב לודגה סנולכה לש רטוקהמ 6% וא מ״ס 4.5 היהי לגלגה לש ירעזמה בחורה

 ׳מ 4 לש םיחוורמב ,'מ 2 קמועמ לחה ,ןויזה בולכ ףקיהב הווש הקולחב רתוי וא םילגלג 4 ונקתוי

 ;סנולכה ךרואל םילגלג תוצובק ןיב רתויה לכל

 ראש לכ .ליעל ןוטבה ילגלגל המוד קזוחב ויהיש יאנתב השרוי קיטסלפ ילגלגב שומישה .ג

 .ליעל ׳ב הקסיפב ןוטב ילגלג תושירדל המאתהב תושירדה

 .חקפמה רושיא תלבקל קחרמ ירמוש תמגוד שארמ איצמי ןלבקה
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 תורישקה לכב ןויזה בולכ תא רושקל ןלבקה לע ,ליעל 23031 ףיעסב רומאל ףסונב .א

 םמוקמב וראשיי ןויזה תוטומש ךכ ,םישורדהו םימיאתמה המרהה ילכב שמתשהלו תושורדה

 ;סנולכה חדק ךותל ןויזה בולכ תרבעה תעב ופפוכי אלו ןנכותמכ

 קר ושעיי םוקמל םוקממ ותרבעהו המרהה ןמזב ןויזה בולכ תחשקהל תויפחו םיכותיר .ב

 ;חקפמה רושיאב

 לש בתכב ורושיא תא לבקל וילע היהי ,םירחא תומוקמב םיכותיר עצבל הצרי ןלבקהש הרקמב

 ;חקפמה

 רומאכ חדקה לע ןוילע ןגמ רוניצ ןיקתהל שי ,סנולכה חדקל ןויזה בולכ תרבעה ינפל .ג

 ;ליעל 230212 ףיעסב

 תא ,ןויזה בולכ לע וא ,חדקה ךותב ןיקתהל שי ,סנולכה חדקל ןויזה בולכ תרבעה ינפל .ד

 ;ליעל 23035 ףיעסב טרופמכ קחרמה ירמוש

 ;חקפמהמ בתכב רושיא תלבק אלל חדקל ןויזה בולכ תא ליבוהל ןיא .ה

 הדלפה ןויקנ רמשייו ותרוצ עגפת אלש דיפקהל שי סנולכה חדק לא בולכה תרבעה ןמזב .ו

 ;רז רמוח לכמ

 ליחתהל ןיא .ותרוצ תומלש תקידבל חדקה רוב לעמ ריוואב תיכנא הלתיי ןויזה בולכ .ז

 ;חקפמה רושיא אלל בולכה תדרוהב

 זכרמב חנוי בולכה .חדקה תונפדב תועיגפ אללו יכנא בצמב סנולכה חדקל דרוי ןויזה בולכ .ח

 תעינמ( ומוקימ תא וחיטביש תומיאתמ תורישק תועצמאב שורדה הבוגב הלתייו ןוכנה ןוויכבו

 י״ע רשואת תורישקה עוציב תטיש .הקיציה ןמזבו ידכ ךות )בולכה לש תויקפואו תויכנא תוזוזת

  .שארמ חקפמה

 .תוינכתב שרדנכ וא ,סנולכה חדק תיעקרק לעמ מ״ס 50-כב תהבגומ היהת בולכה תיתחת .ט

 ןוטבה ךותב ,שביב קוציה סנולכה לש ןוילעה קלחל ״םיצוק״ סינכהל שרדנ םא 23037

 סנולכל ״םיצוק״ .דחוימה טרפמבו תוינכתב שרדנל םאתהב םיצוקה וסנכוי ,ירטה תסנכה

 ויתונוכתו ןוטבה תקיצי - ןוטבה- 2304

 ,עקרק םע עגמב םיאבה תואסנולכב ותקיציו ןוטבה תונוכתל סחייתמ הז הנשמ קרפ 23040

 .םי-ימ וא םיליגר םוהת ימ יללכ

 טרפמב טרופמכ ועצובי ,םייביסרגא םימ וא תיביסרגא עקרק םע עגמב םיאבה תואסנולכ

 .דחוימה

 .רתאב קוצי ןוטב תודובע - 02 קרפב רומאל ףסונב אוה ןלהל רומאה

 םירמוח  23041

 -ןוטב דחוימה טרפמב שרדנ רשאכ .תוחפל 1 י״ת יפל 250 פ״צ גוסמ דנלטרופ טנמצ 230411

 .םחפ רפא ליכמ וניא רשא 300 פ״צ גוסמ דנלטרופ טנמצב שמתשהל שי ,אולכ-ריווא טנמצ

 ילנימונה לדוגה .3 י״ת יפל ׳א גוס רובע תושירדל ומיאתי םיסורגה םיטאגרגאה 230412

 .מ״מ 25 סגה טאגרגאה לש יברימה - אגרגא

 םיט

 ,קד טאגרגאב שמתשהל שי .ורקיעב ףוצר גוריד וק יפל היהי םיטאגרגאה גוריד

 .ליעלש תושירדב דמועה ץוחר גרדומ הבצחמ לוחב םגו קד יןימזמה לוחב

 םיפסומ ירטה ןוטבהמ תושרדנה תונוכתה תחטבהל םימיאתמ םיפסומב שמתשי ןלבקה 230413

 יושעה 250 פ״צ גוסמ דנלטרופ טנמצ םעו םהיניב םימאות ויהי םיפסומה .יושקהו
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 .םיגיס וא/ו םחפ רפא ליכהל

 תא קפסמה לעפמה לש םדוק ןויסינ ךמס לע וא םימדקומ םייוסינב עבקית םיפסומה תומכ

 .ןוטבה

 וב ףסומה גוס רובע 896 י״ת תושירדב ודמעי ,שרדנ םא ריווא-אלוכ-ףסומ תוברל םיימיכ םיפסומ

 .ןלבקה שמתשמ

 ףסונב .1209 י״ת תושירדב דומעי תוגימצה תרבגהל ,קד לוחלו טנמצל יקלח ףילחתכ םחפ רפא

 .6% לע היילקב דספהה הלעי אל 1209 י״תב רמאנל דוגינבו

 ףיעסב ליעל רומאכ ,םחפ רפאב שמתשהל ןיא ,אולכ-ריווא-ןוטב דחוימה טרפמב שרדנ םא

230411. 

 תלעב היהת איה .ותקיצי תטישו סנולכה גוס רובע שרדנל םיאתת ןוטבה תבורעת 230414

 םימ תשרפה תלעבו )היצגרגס( תודרפיהל הטונ אל ,המיאתמ תוגימצו תודיבע תבורעת

 .תילמינימ ןוטבה

 םיללח אלל תמלשומ הקיצי חיטבמה דעומה ינפל רשקתת אלו חישקת אל ,ךימסת אל תבורעתה

  .סנולכה דוקפתב עוגפל םייושעה םימגפ וא

 תדמוע תעצומה תבורעתהש ,םיאתמ דועית ידי-לע וא םימדקומ םייוסינ ידי-לע חיכוהל ןלבקה לע

 םיאנתה ,הקיציה תטיש ,ןויזה ,סנולכה גוס :םיאבה םירבדל המיאתמו ,טרפמה תושירד לכב

 ,תרעושמה הנתמההו הלבוהה קחרמ ,ןוטבהו ריוואה תרוטרפמט ומכ הקיציה לש םייפיצפסה

 .׳דכו

 רושיאה .הקיציה תלחתה ינפל חקפמה ידי-לע רשואת ןלבקה ידי-לע תעצומה ןוטבה תבורעת

 לכ לע הנוע תבורעתהש הדש יוסינב וא ,ליעל טרופמכ םימדקומ םייוסינב חכוהש רחאל קר ןתניי

 .טרפמה תושירד

 תטיש יפל הקידבב S8 - S7 תולובגב ךמוסה גוריד היהי ,דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא

 .הקיציה לש ךמוסה תושירד םע המאתהבו ,2 קלח 26 י״תב הטימחה

 יפל הקידבב ,ןוטבב אולכה ריוואה תומכ גורחת אל - אולכ-ריווא-ןוטב טרפמב שרדנ םא -

 . )5±2(% - מ ,2 קלח 26 י״ת

 ןנכותמה הקיציה ןמזמ תוחפ אל היהי 2 קלח 26 י״תב ותרדגהכ תורשקתהה תלחתה ןמז -

 .תועש 3 סולפ

 ASTM C 232 ןקת לש Method A יפל הקידבב םינפ חטש תדיחיל םישרפומה םימה חפנ -

 .םימדקומה םייוסינב רשואו עבקנש הזמ -10% מ רתוי היהי אל -

 :םי-ימ םע וא םיליגר םימ םע עגמב אבה ןוטבה תונוכת טוריפ ןלהל

 םיליגר םימ םע עגמב אבה ןוטב .א

 שבי יוור טאגרגא סיסב לע )C( טנמצה תומכ ןיבל )W( תבורעתב םימה תומכ ןיבש ילקשמה סחיה

 .0.5 לע הלעי אל םינפ

 יפל ,ל״נה סחיה בושיחב )F( רפאה תסממ זוחא -30ב בשחתהל רתומ ,םחפ רפא םע ןוטבב

 )F( לש וכרע לבגוי ןלהל החסונב הבצה ךרוצל .ןלהל החסונה

 .רתויה לכל 0.33C - ל

W 
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C+0.3F 
 ג״ק -400מ ןטקת אל םחפ רפא אלל ןוטבב טנמצה תומכ ,דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא

 .ירט ןוטב ק״מל ג״ק -350מ ןטקת אל םחפ רפא םע ןוטבב טנמצה תומכו ירט ןוטב ק״מל

 .118 י״ת יפל -30ב ןוטב רובע תושירדל םיאתי ןוטבה ,דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא

 םי ימ םע עגמב אבה ןוטב .ב

 .0.4 לע הלעי אל םחפ רפא םע וא םחפ רפא אלל ל״נה בושיחב טנמצב םימה סחי

 ג״ק 450-מ ןטקת אל םחפ רפא אלל ןוטבב טנמצה תומכ ,דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא

 .ק״מל ג״ק 400-מ ןטקת אל םחפ רפא םע ןוטבבו ק״מל

  .118 י״ת יפל -40ב ןוטב רובע תושירדל םיאתי ןוטבה ,דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא

 םיאתי ןוטבה .0.55 לע הלעי אל ליעל בושיחה יפל םחפ רפא אלל וא םע טנמצב םימה סחי

 .118 י״ת יפל -30ב ןוטב תושירדל

 ףיעסב שרדנכ היהי טאגרגאה לדוגו S6 היהי ךמוסה גוריד ,דחוימה טרפמב תרחא שרדנ אל םא

 .ןלהל 230412

 .ןלהל 23042 ףיעס האר שביב תואסנולכ תקיצי

 .םיתואנ הרואת יאנתב עצובת תואסנולכה תקיצי

 ,סנולכה חפנמ 2 יפ לעמ םחפינש ,עלסב תואסנולכב םיללח ולגתנ הקיציה וא חודיקה ידכ ךות םא

 .חקפמה ידי-לע ןוטבב םיללחה יולימל תויחנה ונתניי

 דמעו קדבנ טינוטנבה ףיחרתש רחאלו חדקה יוקינו חודיקה רמג םע דימ הקיציב ליחתהל שי

 .טרפמה תושירדב

 םילברעב תאצמנ סנולכה יולימל השורדה ןוטבה תומכמ 50% תוחפלש ,חיטבהל שי הקיציה ינפל

 קפוסי ןוטבהש ,שארמ חיטבהל שי .שארמ חקפמה רושיא ןועט הז יאנת יוניש .רתאב םידיינ

 וקלחב ןקתוי הקיציה תלחתהו חדקב ןויזה בולכ תנקתה ינפל .תוקספה אללו תופיצרב קצויו

 .ליעל 230212 ףיעסב רומאכ ןוילע ןגמ רוניצ חדקה לש ןוילעה

 תבורעתב וא ,םירמוחב םייוניש עצבל ןיא .ליעל טרופמכ תרשואמה תבורעתב השעית הקיציה

 םע המאתהבו ,םירתומה ךמוסה תולובגב םילק םייוניש דבלמ ,שארמ חקפמה רושיא אלל

 .הקיציה תושירד

 ךפשמ םע ,מ״ס 20 לש ירעזמ רטוקב )Tremie Pipe( ימרט רוניצ תועצמאב השעית הקיציה

 .תרחא שרדנ םא אלא ,ןוטבה תסנכהל

 זכרמבו ,יכנא היהי רוניצהש ,החיטבמה הרוצב ןעשוי ךפשמה םע רוניצה לש ןוילעה קלחה

 רוניצהש ,חקפמה ידי - לע ורשואי רשא םיעצמאב חיטבהל שי ךנאה יפלכ הטונה חודיקב .חודיקה

 .חודיקה זכרמב היהי

 ותויכנא אדוול שי .חודיקה תיעקרקב עגונ אוהש דע תוריהזב רוניצה דרוי ןושארה בלשב

 .חודיקה זכרמב ותואצמיהו

 יתיתפ יושע קקפ וכותל סינכהל שי רוניצה ךותל ןוטבה לש הנושארה הנמה תכיפש ינפל

 .תוחפל מ״ס 20 יבועב טילוקימרו וא ףצקומ ןריטסילופ

 תיעקרקה לעמ מ״ס 50 דע -20ב רוניצה תא םירהל שי ,ןוטב אלמ רוניצה רשאכ ,ןכמ רחאל דימ

 תישפוח המירזב םורזל ןוטבלו טלפיהל וילעמש ןוטבה דומע י״ע ףחדנה קקפל רשפאל ידכב

 .הפוצרו
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 ןיא .ןוטבב דימת אלמ רוניצהש ,החיטבמה הרוצב תופיצרב השעית ךפשמה ךותל ןוטבה תכיפש

 הרוצב רוניצה םרוי הקיציה ךילהתב .ןוטבב אלמתה חדקה לכש ינפל הקיציה תא קיספהל

 רוניצה תא ףולשל ןיא ןפוא םושב .ןוטבה ךותב ׳מ 5 תוחפל היהי ולש ןותחתה קלחהש חיטבתש

 .ןוטבה ךותמ

 יפל םייפולח תואסנולכ תקצל ךרוצ היהיו ,סנולכה תא לוספת קוציה ןוטבהמ ימרטה רוניצ תאיצי

  .חקפמה תייחנה

 ,אצוי ימרטה רוניצש הרקמב ,חקפמה י״ע שארמ ורשואיש םימיוסמ םיאנתב

 .חדקה ךותמ ירטה ןוטבה תאו ןויזה בולכ תא םימיאתמ םיעצמאב איצוהל תוסנל ןלבקה השרוי

 חדקה בוציי ידכ ךות ועצובי וללה תולועפה לכ .ןוטבה תורשקתה הלחה אלש יאנתב תאז לכ

 .טינוטנבב

 לע םימכסומו םילק םיעצמאב ןוטבה רורחש רשפאמ וניאש ןפואב ימרטה רוניצ תומתסיה

 .קוציה ןוטבהמ רוניצה תאיצי ןידכ הניד ,חקפמה

 תחפי אל הלעמו מ״ס 90 םרטוקש תואסנולכב הקיציה בצק ,דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא

 לש תורשקתהה ןמזש חטבוי ,סנולכה עוציב תוכיא תחטבה ךרוצל ,הרקמ לכב .העשל ק״מ 30 - מ

 .ןוטבה תורשקתה תליחת ינפל תוחפל םייתעש םייתסת הקיציהש ןפואב בכועי ןוטבה

 םוריח יעצמאכ - רתומ ,ימצעה ולקשמב דרוי וניא רוניצב ןוטבהו ידמ הכימס תבורעתהש הדימב

 ,תוריהזב ימרטה רוניצ תא דירוהלו םירהל - חקפמה רושיאבו דבלב

 .ןוטבה ךותב ׳מ 3 תוחפל ראשנ והצקש יאנתב

 לברעבש ןוטבל יטסלפ-לע ףסומ תפסוה ידי-לע קר רבדה השעיי ,תודיבעה רופיש שורד םא

 .רתאב קוצי ןוטב תודובע - 02 קרפב ״אבומ ןוטב״ ףיעסב רמאנל םאתהב

 טינוטנב ,ןריטסילופ ירודכ ,עקרק אלל( יקנ ןוטב עיפומ סנולכה שארב רשא דע ךשמית הקיציה

 .)ןוטבב בברעתהש רז רמוח לכו

 ןוטבה תומכש דע הקיציב ןלבקה ךישמי ,)סנולכה שאר סלפמ( ןנכותמה סלפמל הקיציה העיגה

 הלוכי וז הלועפ .ןנכותמה סלפמה תא רובעי הנושארה תבורעתהמ ליעלש םירמוחב ברועמה

 .ירט ודועב סנולכה שארמ וקוליסו ברועמה ןוטבה תפירג ידי-לע תושעיהל

 אצמנה חישקה רוניצב קלח לכש יאנתב הבאשמ תרזעב הקיצי תרתומ ,שארמ חקפמה רושיאב

 תדרוהו תמרהש יאנתבו ימרטה רוניצל המודב םיימינפ םירוביח םע הדלפמ היהי סנולכה ךותב

 תועונת לכ ךשמב רמשית חישקה רוניצה לש תויכנאה .סנולכה זכרמב תיכנא השעית רוניצה

 לכב עצובת ןוטבה תקיצי .ישפוחו יכנא יולת היהי חישקה רוניצה לש הסיפתה ןקתמ .רוניצה

 תויטסל תומרוגה תודונת רוניצב ויהי םא .ימרט רוניצב הקיצי יבגל ליעל םירומאה םיאנתה

 .ליגר ימרט רוניצב הקיציל רבעמ שורדל חקפמה יאשר ,זכרמהמ

 .סנולכב העיגפ םרגית אלש ןפואב ,סנולכה שאר לש תותיס תלועפ תשרדנ ,ןוטבה תושקתה רחאל

 שאר סלפממ ךומנ היהי אלו מ״ס -10מ תחפי אל תותיסה לש ויבועו ןיקת ןוטב ףושחי תותיסה

 .חקפמה ידי-לע רשואמ רחא דויצ וא ינדי ריווא שיטפ תועצמאב השעיי תותיסה .סנולכה

 :חקפמה תויחנה יפל שרדנה תא ןלבקה עצבי ,ןנכותמה סנולכה שאר סלפמל עיגה אל תותיסה םא

 .ןנכותמה סלפמל דע ,המילשמ הקיצי וא ,ףסונ תותיס

 תא קיספהל ןיא ונייהד( תופיצרב השעית ,םחודיק םויב ,תואסנולכב ןוטבה תמיש 230432

 וילאשו םיבחר וילושש ינוק ךפשמ תרזעב ,)ןוטבב אלמתי חדקה לכש ינפל הקיציה תקיצי
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 תחפי אל הקיציל רוניצה ךרוא .ןוטבה תקיציל הדלפמ רוניצ החישק הרוצב רבוחמ שביב ןוטב

 שמתשהל שי - ׳מ 6 לע הלוע שורדה רוניצה ךרוא םא .סנולכה לש םירטק 3 תוחפ ,ןויזה ךרואמ

 .ימרט רוניצב

 ןוטב לש היהת ןוטבה תוכיאש יאנתב ,רטמ 4 םומינימל הקיציה רוניצ ךרוא תא רצקל ןתינ

 ג״ק 350 - מ תחפת אל טנמצה תומכו מ״מ 20 לע הלעי אל ילמיסקמ טאגרגא לדוג - הבאשמ

 .ןוטב ק״מל

 תבכש יבועמ תוחפל מ״ס -50ב לודג הרקמ לכב הקיציה רוניצ ךרוא היהי יולימ תמדאב םיחודיקב

 .יולימה

 .ןטק הקיציה קמוע םא םג ,ךפשמה ךרד אלש לברעהמ תורישי ןוטב תקיצי השרות אל

 ,החידקה םוי תרחמל ןוטבה תקיצי תא תוחדל ןתינ ,השבי החידקב קרו שארמ חקפמה רושיאב

 ןלבקה לע ,הדובעה שודיח םע ,תרחמל .הסוכי חדקה הז הרקמב .ןויזה בולכ תא סינכהל ילבמ

 רושיאבו ,ןכמ רחאל קר .תיעקרקה תא תוקנלו חקפמה תוארוה יפל חודיקה רוב תא קימעהל

 .)דכו םוי ותואב ןוטבה תקיצי ,ןויזה תסנכה( עוציבה תולועפב ךישמהל היהי ןתינ ,רתאב חקפמה

 .תרחמה םויל הקיציה תא תוחדל ןיא המושג הפוקתב

 ,שדח סנולכ עוציבב וא סנולכה קמועו רטוק תלדגהב בייוחי אוה ,ליעל השירדב ןלבקה דמע אל

 .חקפמה תוארוהל םאתהב לכה

 תוכיא תרקב - 2305

 יללכ :הרקבה תוטיש טוריפ ןלהל ,דחוימה טרפמב תרחא רמאנ אל םא 23050

 :םיאבה םיפיעסב טרופמה יפל וקדביי תואסנולכה לכ

 הנשמ קרפבו ,רתאב קוצי ןוטב תודובע - 02 קרפב םינוטבה תוקידבל סחיב רומאה לכ .א

 ;ליעל 2304

 עוציבל דועית ספוט יולימו חקפמה תקידב יפל תוינכתל המאתהו טרפמה תוארוה יולימ .ב

 ;)חפסנ( סנולכ

 יפל סנולכה ךרוא תכרעהלו ןוטבה תופיצר תקידבל ,תוינוס תוקידב .ג

 . ASTM D 5882 ןקת

 ,)ליעל 23034 ףיעס האר( הקידב תורוניצ םהב שי רשא הלעמו מ״ס 80 םרטוקש תואסנולכב

 :ןלהל טרופמכ תוקידב ףסונב ועצובי

 תיצחמב עצובת הקידבה .ןוטבה תקיצי תומלשו תופיצר תקידבל תינוס-הרטלוא הקידב .1

 ;הקיציה רחאל םימי העבשמ לחה עצובת הקידבה .הקידב תורוניצ שי םהב תואסנולכה

 לש תרתונה תיצחמב עצובת הקידבה .ןוטבה תומלשו תופיצר תקידבל תיניערג הקידב .2

 הקידבה םע הפיפחל תוחפל תואסנולכ השולש דועבו הקידב תורוניצ שי םהב תואסנולכה

 .הקיציה רחאל דחא םוימ לחה עצובת הקידבה .תינוס-הרטלואה

 .ןלהל 23051 ףיעסב רומאל םאתהב קר עצובי ,הסמעה יוסינ וא ןיעלג חודיק

 דועית ספוטב ווולי ,ליעל 23050 ףיעס תושירד יפ-לע ועצובש תוקידבה לש תודועתה 23051

 -לע שרדנכ םתחנו אלומש רחאל קר ףקת היהי ספוטה .חפסנה האר - סנולכ עוציבל וא רושיא

 .חקפמהו ןלבקה ידי תליספ

 סנולכ

 תואצותל .הייחד וא הלבק לע טילחי רשא חקפמל ורסמיי תוקידבה תואצות םאתהב
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 ונקתוה םהב םיפסונ תואסנולכב תוקידב שורדל יאשר חקפמה ,תואצותל םאתהב תוקידבה

 .הקידב תורוניצ

 חודיק תושעל ןלבקהמ שורדל חקפמה יאשר ,תוכיאה תרקב תוקידבב תויוקל תואצות לש הרקמב

 63-מ תחפי אל חודיקה רטוק .סנולכה תקיצי רחאל םוי 20 תוחפל ועצובי ןיעלגה יחודיק .ןיעלג

 תופיצר ,ןיעלגה ןוטב לש תיתוזח הקידבל םאתהב סנולכה תא רשאל םא טילחי חקפמה .מ״מ

 .ןוטבה קזוח תקידבו ןיעלגה

 סנולכהש ךכ ןוקיתל ןתינו תוכיאה תרקב תוקידב תובקעב הלגתהש סנולכב ןוטבה תקיציב יוקיל

 .ןלבקה ןובשח לע היהי ןוקיתה .חקפמה תויחנה יפל ןקותי ,ןנכותמכ דקפתי

 רחאל סנולכה תומלשו דוקפיתל ןלבקה לש ותוירחאמ ערוג וניא חקפמה ידי-לע ןוקיתה רושיא

 .רתאב ודי-לע ועצובש תואסנולכה לכל סחיב ותבוחל םאתהב לכה ,ןוקיתה עוציב

 וניא עצבל ןתינש ןוקיתה וא ,םגפה תא ןקתל רשפא-יאש ךכ לע תורומ סנולכה תוקידבש הרקמב

 ,הקידבל תונתינ אל ןוקיתה תואצותש וא ,תננכותמה ותלובסת תא סנולכל ריזחהל לגוסמ

 .סנולכה תא לוספל םא טילחי חקפמה

 ,עצבל ןלבקה לעו תיפוס איה הטלחהה ,סנולכה תא לוספל טילחה חקפמהש הרקמב

 ישאר וא תורוק תוברל ,לוספה סנולכה םוקמב תואסנולכ רפסמ וא ךרע הווש סנולכ ,ונובשח לע

 .חקפמהמ ןלבקה לבקיש תוינכתל םאתהב לכה ,שרדנכ תואסנולכ

 ןונכת .סנולכה תוניקת תחכוהל ,הסמעה יוסינ עוציב ןלבקל רשאל יאשר חקפמה 23052

 לכש יאנתב ,חקפמה רושיאל שגויו ןלבקה ידי-לע ןכוי ויטרפ לכ לע הסמעה יוסינ יוסינ

 .ןלבקה לע ולוחי להנמל תומרגנה תואצוהה הסמעה

 .סנולכה לש תננכותמה תלובסתב עגפי אלש ךכ עצוביו ןנכותי הסמעה יוסינ

 .חקפמל ושגוי םימישרתו םימוליצ יווילב הדידמה תואצותו רושכמה ,יוסינה ךילהת לע חוויד

 רומאכ הדובעה ךשמה לע טילחיו יוסינה תואצות תא חקפמה חתני יוסינה תואצות תלבק רחאל

 .ליעל 23051 ףיעסב

 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ לש הדידמ ינפוא - 2300.0

 תואסנולכ יריחמ ,תומדקומ - 00 קרפב ״םיריחמה תלוכת״ ףיעסב רומאל ףסונב 2300.1

 :ןלהלש תואצוהה תא םיללוכ )הקיציו חודיק( יללכ

 קמועל דע ,טרפמהו תוינכתה תושירדל םאתהב ,עלסהו עקרקה תובכש לכ ךרד חודיק .א

 ;חקפמה ידי-לע רשואש

 ידי -לע רשואמ םוקמל ,שומישל יואר וניאש טינוטנב ףיחרתו חודקה רמוחה קוליס .ב

 ;היינבה רתאל ץוחמ אצמנה ,תויושרה

 ףיחרתב שומיש תוברל ךכל םישורדה םיעצמאה לכב חודיקה תונפד תוביצי תרימש .ג

 ;׳דכו וכרד החידקו תולופמ יולימל הזר ןוטב תקיצי ,ןוילע ןגמ רוניצ ,טרפמב טרופמכ ךומית

 ;)דרפנב דדמנ ןויזה( סנולכה חדקל ןויזה בולכ תסנכה .ד

 ,סנולכה חדקב ותנקתהל דע ןויזה בולכ תוביציו הרוצ תרימשל דחוימ ןויזו םיקושיח .ה

 ;ןויזה בולכ לע ןוטבה יוסיכ יבוע תחטבהל קחרמ ירמוש תוברל

 ןוטבה יריחמב .רתאב קוצי ןוטב תודובע - 02 קרפב הדידמה ינפואב טרופמכ ןוטב .ו

  חדקב ןוטבה תמישל םישורדהו םיטרופמה םיעצמאה לכ םילולכ

 ;סנולכה
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 סנולכה ןויז ;ליעל 230221 ףיעסב שרדנכ תוקידבל םישורדה םירישכמהו םיעצמאה לכ .ז

 .ןלהל 2300.05 ףיעס האר ,דרפנב דדמיי

 .ןלהל 2300.07 ףיעסב רומאה לכ תא לולכי ריחמה ,תויוקל תואצות תוקידבב ולגתי םא

 דדמיי סנולכה ךרוא .עוציבה תטישו סנולכה רטוק ,ןוטבה גוס ןויצב םירטמב דדמית הדובעה

 עצובש ךרואה יפל היהי ךרואה .סנולכה חדק תיתחת דע סנולכה שאר סלפממ סנולכה ריצ ךרואל

 .רתאב חקפמה ידי-לע רשואו השעמל

 .והשלכ סנולכ לש ךרואב וא תואסנולכה תומכב תולת אלל ,ההז היהי סנולכ ךרוא רטמל ריחמה

 ,םייעקרק - תת םיללח ידממ יוליגל שושיג תחידק ,הזוחה יכמסממ דחאב תרחא רמאנ אל םא

 .סנולכ ומכ דדמית ,ןוטבב חדקה יולימ תוברל

 2 יפ לעמ הניה הקיציהשכ קר ,סנולכב ןוטבה ריחמל תפסות םלושת עלסב תואסנולכ תקיציל

 .ןוטבב ואלומ םיללחהו סנולכה לש יטרואתה חפנהמ

 ריחממ 90% יפל ,ליעל רומאכ ,ןוטבה ףדוע רובע םלושי ,תויומכה בתכב דחוימ ףיעס רדעהב

 .סנולכה

 םאתהב ןתניי רושיאה .םולשתל חקפמה רשאיש תומכה יפל השעית קוציה ןוטבה חפנ תדידמ

 איצמיש ןוטבה לעפמ ידי-לע תומותח תודועת ךמס לע ,סנולכה חדקב לעופב הקצונש תומכל

 .וז הקיצי רובע ןלבקה

 :ןלהל רומאכ דדמיי ןויזה

 ןוט 7.85 יפל בשוחי לקשמה .דרפנב ודדמיי )דכו םיליפורפ ,םיעלוצמ ,םילוגע( םינוש הדלפ יגוס

 .תוינכתב ונמוס אלש תויפח ודדמיי אלו דבלב תוינכתה יפל בשוחי םרטוקו תוטומה ךרוא .ק״מל

 ,םיקושיח ןכ ומכ ,ןויזה יבולכ עוציב ,תוטומ תרישק ,ףופיכ :םיאבה םירבדה תא לולכי ןויזה

 בולכה תרבעהב טרפמב טרופמכ שרדנה לכו ןויזה בולכ תחשקהל םישורדה םיכותירו תורישק

 ןויזה תדלפ לש יטרואתה לקשמה יפ - לע םלושיו ןויזה ריחמב לולכ ליעל רמאנה לכ .חדקה ךותל

 .בולכב

 .ליעל רומאכ םלושתו דרפנב דדמית חקפמה תארוה יפל ןויזה בולכ תכראה

 בולכל םעוביקו םתריגס תא ללוכ ריחמה .רוניצה רטוק ןויצב םירטמב ודדמיי הקידב תורוניצ

 .ליעל 23034 ,23033 םיפיעסב רומאה לכ תא לולכי ריחמה ןכ ומכ .ןויזה

 ,הזוחה יכמסמב שרדנכ סוסיב תלבקל תופסונ תולועפ ושרדייו תויוקל תוקידב תואצות ולגתי םא

 לש ופוסב שומישל סנולכה רשוא םא םג ןלהל רומאה תא לולכי תויומכה בתכב בוקנה ריחמה

 :רבד

 תומרגנה תואצוהה לכו תוקידב עוציבל םדא חכ תולע ,תורזוח תוקידב תולע .א

  ;שרדנל םאתהב לכה ,תואסנולכב םינוקיתו תוקידב בקע עוציבה ןמז תכראהמ

 סנולכה תקידב עצבל ןתינ אלש ,םוגפ וא םותס הקידב רוניצ םוקמב ןיעלג חודיק עוציב .ב

 ;וכרד

 .סנולכ תוניקת תחכוהל ןיעלג יחודיק .ג

  .סנולכ תוניקת תחכוהל ימניד/יטטס הסמעה יוסינ .ד

 סנולכ עוציבל דועית ספוט

  רתא ךיראתמ ׳סמ הדובע ןמויל חפסנ

  סנולכ רפסמ רפסמ הזוח רפסמ תינכת

  ריוא גזמ )רתוימה תא קחמ( השקה / טינוטנב ףיחרת תועצמאב / שבי :סנולכה גוס
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 :ןויזה יבולכ תקידב .1

 )רתוימה תא קחמ( אל / ןכ :טרפמהו תוינכתה תושירדל הנועו קדבנ ןויזה בולכ םאה 1.1

 תא קחמ( אל / ןכ :טרפמב רומאכ ןויזה בולכ יבג לע :קחרמ ירמוש ונקתוה םאה 1.2

 .)רתוימה

 X ןמס( —רחא תורוניצ קיטסלפ לגלג ןוטב ילגלג :שומישב קחרמ ירמוש גוס ^3
 ) רואתה םושר רחא רובע .םיאתמה גוסה דיל

  וכרואו רוביחה ןפוא רואת םושר ?ןויזה בולכ ךראוה םאה 1.4

  תורוניצה ׳סמ תא םושר ןכ םא )רתוימה תא קחמ( אל / ןכ הקידב תורוניצ 1.5

 חודיקה עוציב .2

  :תוינכתב )מ״סב( סנולכ רטוק 2.1

  )מ״סב( חדקמה רטוק 2.2

  :חודיק עוציב תלחתה תעש 2.3

  ןנכותמ סנולכ קמוע 2.4

  )הדידמ רחאל( עצובש סנולכה חדק קמוע 2.5

  םוהת ימ סלפמ ןויצ 2.6

  )הדידמ רחאל( עצובש סנולכה חודיק ןפוד )%( עופיש 2.7

  :חדקמה רבע ןכרד עקרקה תובכש לש יתיצמת רואת 2.8

  :חודיקה תונפד יבגל חקפמה תורעה ואו / רואת 2.9

 :ןוטבה תקיצי עוציב .3

  :חודיקה רובל ןויזה בולכ תסנכה תעש 3.1

  ןוטבה לעפמ םש 3.2

  חולשמה תדועת רפסמ 3.3

  :לעפמהמ ןוטבה לברע תאיצי תעש 3.4

  ןוטבה גוס 3.5

  :הדועתב םושרה ןוטבה ךמוס 3.6

  :הזוחב שרדנה ןוטבה ךמוס 3.7

  :רתאב הקידב יפל ןוטבה ךמוס 3.8

  )טרפ - רחא ,ימרט רוניצ ,הבאשמ ,ךפשמ( הקיציה תטיש 3.9

  רתאב לברעל םימ ופיסוה םאה 3.10

  —הקידבל ןוטב תויבוק ולטנ םאה 3.11

  :הקיציה תלחתה עוציב תעש 3.12

  :הקיציה םויס תעש 3.13

 .)רתוימה תא קחמ( אל / ןכ :תופיצרב העצוב הקיציה םאה 3.14

 :טינוטנב ףיחרתל תוקידב .4

  )טינוטנבה תטישב תואסנולכב( טינוטנבה תקבא לש תוליזנה לובג 4.1

 ק״מס /'ג סנולכה חדק ךומיתל שומישה תליחת ינפל רגאמב טינוטנבה ףיחרת תופיפצ 4.2

 ק״מס / ׳ג :סנולכה חדק תיעקרקב טינוטנבה ףיחרת תופיפצ 4.3

  תופיפצ קמוע תופיפצ קמוע :םינוש םיקמועב טינוטנבה ףיחרת תופיפצ 4.4
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  :טינוטנבה ףיחרת ףלחוהש םימעפה רפסמ 4.5

 :תורעה .5

 ויה םאה 5.2 :םייונישל הביסה תוברל תוינכתבו טרפמב רומאל דוגינב ושענש עוציבב םייוניש 5.1

 : עוציבה ןמזב תולקת

  :ךיראת ןלבקה תמיתח חקפמה תמיתח

 

 

 

 :ךרע תא םיללוככ ובשחיי תויומכה בתכ יפיעסב םיגצומה הדיחיה יריחמ  .2     הדיחיה יריחמ

 םהיגוסל םיגצומ הז ללכבו( םירמוחה לכ .א

 םיללכנ םניאשו הדובעב םיללכנה רזע ירמוחו

 ,םינכומ םירצומ הז ללכבו ,םהלש תחפהו )הב

 הדובעב םילולכ םה םא ןיב ,ב"ויכו רזע ירמוח

 .הב וללכנ אל וא

 יאנתל םאתהב עוציב םשל השורדה הדובעה לכ .ב

 תורכזנה רזעהו יאוולה תודובע תוברל ,הזוחה

 ולא תודובעו הדימב ,ונממ תועמתשמהו טרפמב

 .םידרפנ םיטירפב תודדמנ ןניא

 ,תונוכמ ,הדובע ילכ ,ינכמ דויצב שומישה .ג

 ,םקוריפו םתבכרה ,'וכו תוינמז םיכרד םימוגיפ

 תוברל ,רחא דויצ לכו םייערא םינקתמו םינבמ

 ,הנבמב םוקמב םתקזחא ,םתבכרה תואצוה

 .הדובעה רמגב םקוליסו םקוריפ

 םוקמ לא 'וכו הדובע ילכ םירמוחה לכ תלבוה .ד

 תוברל ,םתקירפו םתסמעה הז ללכבו הדובעה

 .ונממו רתאל םידבוע תלבוה ןכו דויצה תרזחה

 'וכו תונוכמה ,םילכה ,םירמוחה תנסחא .ה

 .ועצובש תודובעה תרימש ןכו םתרימשו

 ןהו תורישיה ןה( ןלבקה לש תויללכה ויתואצוה .ו

 תומדקומה ויתואצוה הז ללכבו )תופיקעה

 .תוירקמהו

 חוטב תונרקל םיסימ ,םהינימל חוטיבה ימד .ז

 ולב ,סכמו הינק סמ ,תוילאיצוס תובטהו

 הדימב רצואה דרשמ םעטמ םירחא םילטיהו

 .הלאכ םנשיו

 רשא ,אוהש גוס הזיאמ תורחאה תואצוהה .ח

 תורושקה וא/ו ןתוא םיבייחמ הזוחה יאנת
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 ןהו תורישיה ןה ,םהמ תועבונה וא/ו ,םתא

 .תופיקעה

 .ןלבקה חוור .ט
 

 

 

 

 

 תויללכה תואצוהה ךרע תא םג הסכמכ בשחיי ןמקלדכ תויומכה בתכ םוכס    .3 תויללכ תואצוה

 ןתמל ותוכז ףקותב ןנימזהל ישאר חקפמהש ,ןהלשכ תופסונה תודובעה לש  תופסונ תודובעו

 .)ב( ךמסמ לש 56 ףיעסב טרופמכ םייוניש תודוקפ

 

 תוינכתב ראותמה טירפ לכ ןכ לעו תוינכתל המלשה הווהמ תויומכה בתכ .4 תויומכה בתכ

 ןתינ םא ףא .תויומכה בתכב טרופמהו אלמה ויוטיב תא אוצמל בייח וניא

 בייחמ רבדה ןיא ,תויומכה בתכב םיטירפ רפסמ וא דחאל אוהש לכ רואית

 .םרתיל םימוד םירואית ןתמ

 םיטירפ רפסמל וא דחאל םיבחרנ וא םייקלח םירואית ןתמ :אוה ללכ  

 ישארב תונתינה תויללכה תורעהה תויללכמ ערוג וניא םייוסמ קרפמ

 – תויומכה בתכ ןיבל טרפמהו תוינכתה ןיב הריתס התלגתה .הלא םיקרפ

 .וב רומאל סחייתמכ תויומכה בתכב םושרה ריחמה הארי

 .הנדמואב תונותנ תויומכה לכ  

 

 תוינכתה יטרפ יפל וטנ םיטירפהמ דחא לכ דדמי תורחא תוארוה רדעהב  .5 הדידמ ינפוא

 תחפ ,ךותח ,דספה רובע תפסות לכ אלל ,ומוקמב עובקו םלשומ טירפהשכ   )וטנ הדידמ(

 ."ללכב דע" השוריפ "…דע" איה הדימה יכ ןייוצמ וב םוקמ לכ .ב"ויכו

 יבתכב םיאבומה הלא ןיבל םיטרופמה הדידמה ינפוא ןיב תוריתס ולגתנ

 .ףידע םינורחאה לש םחוכ היהי ,תויומכה

 

 תשגה םויב ר"חיבב םיריחמה םה םירצומו םירמוח לש דוסי יריחמ .6 דוסי ריחמ

 םירמוחה לש וטנ ריחמל סחייתמ דוסי ריחמ .ןלבקה ידי לע העצהה

 .אוהש גוס לכמ תחפ ןובשחב איבהל ילבמ ,םירצומהו

 יריחמ ןיב וטנ שרפהכ הדיחיה ריחמל ףסוי וא תחפוי השיכרה ריחמב יוניש  

 .דבלב דוסיה

 

 סחייתמ רצומ וא רמוח לש ירחסמה ומש וא ןרציה םש ןייוצמש םוקמ לכב .7 רצומ ריחמ

 רשואש רחא רצומ וא רמוח .הז םייוסמ רצומל קר תויומכה בתכב גצומה

 םא ןיב תאזו ,םאתהב עבקיי וריחמ ,ןושארל ךרע הוושכ חקפמה י"ע

 .חקפמה תמזויב וא ןלבקה תמזויב ךרע הוושב ףלחוה רצומה וא רמוחה
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 ,הזוחה יכמסמב ןייוצמה הזל ךרע הווש רצומב שומישה ןועט הרקמ לכב

 .חקפמה לש םדקומ רושיא

 ביטה תניחבמ ךרע הווש תויהל בייח רצומהש ,ושוריפ ךרע הווש חנומה  

 םינועט ךרע הווש רצומ לש וריחמו וגוס ,ותוכיא ,וביט .בוקנה רצומל

 .חקפמה לש םדקומה ורושיא

  :ללוכ ריחמהו תוילאירה תועשה יפל הייהת הדובעה תועש תדידמ .8 תימויב הדובע

 ,העיסנה ןמז ,העסהה ,הבוחה ימולשת ראשו תוילאיצוסה תובטהה לכ  

 םולשת .חוורהו תויללכה תואצוהה ,הדובע תלהנה ,הדובע ילכ ,ל"שא

 ינכדעה ןוריחמה יפל היהי ,וז הדובע ןמזות םא ,ינכמ דויצ דעב תימויב

 .ת"מח לש םיאנתהו

 

  ןתוא םיאור .ןדעב םולשי אלו ודדמי אל הטמ תוטרופמה תודובעה .9 אלש הדובע

 .תוטרופמ ןתויה ילבמ הזוחה רכשב תולולככ  דדמת

 תוינכת תשגה ללוכ םימרוגה לכ םע םואית .א

 תוינכת )SHOP DRAWINGS( רושאל עוצב

 .ןרצי

 תולקתו תוערפה תעינמל תוריהז יעצמא .ב

 דגנ תוחטבא( חטשב תמייקה תוליעפל

 .)תוחיטב ירודיסו תונואת

 חקפמל הנבמ ,םינסחמ – רזע ינקתמו םינבמ .ג

 .'וכו טרופמכ

 תוברל ,ןומיס שודיחו קוריפ ,ןומיס ,תודידמ .ד

 .הדידמל רזעה ירמוח

 .תויערא םיכרדו יערא זוקינ ירודיס .ה

 וקרופו ולספנש הנבמ יקלחו םירמוח קוליס .ו

 .םמוקמב םירחא םירמוח תקפסאו

 עוציבל םישורדה םירמוח תומישר תנכה .ז

 .לזרב תומישר ללוכ הדובעה

 .תימוקמה תושרה תושירד יפל תוחיטב רדג .ח

 

 .הפקיהלו הדובעל גווסמו םינלבקה םשר לצא םושר תויהל ןלבקה לע .א .10 תוחיטב תונקת

 םולש תא חיטבהל ידכ תוחיטבה יעצמא לכב טוקנל וילעש עודי ןלבקל .ב

 .םוקמה ידבועו וידבוע

   קוריפה תעב חטשב עובק ןפואב חכונ היהיש הדובע להנמ הנמי ןלבקה  .ג

 .רתאה לוהינב קרו ךא קוסעיו

   הדובעה דרשמ תויחנהל םאתהב קוריפה רוזא תא רדגיו ןמסי ןלבקה .ד

 .החוורבו    

 .קוריפה תודובע ךלהמב םידבועה תא החניש תוחיטב ץעוי הנמי ןלבקה .ה
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 .החוורהו הדובעה דרשמ תונקת יפל דובעי ןלבקה .ו

 ללוכ עוציבה תפוקת לכ רתאב חכונ היהיש רתא רמוש הנמי ןלבקה .ז

 .םיגחו םותבש הלילה תועש ללוכ תוליעפ םייקתת אל ןהבש תועשב
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 דחוימ ינכט טרפמ
 

 היקשהו ןוניג חותיפ תודובע 
 ,םיינפוא יליבש ,תוכרדמב

   העונת ייאו תורכיכ
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 זרכמ קיתל תויללכ תויחנה

 
 :םיאבה םיכמסמהמ בכרומ הזוחה

 

 ףרוצמ וניאש ךמסמ  ףרוצמ ךמסמ                      ךמסמה

--------   -------------  -------------------- 

 

 ןלבקה תעצה  'א ךמסמ

 האצוה )3210 ףדמ( לארשי תלשממ  לש הנבמ עוציבל הזוח יאנת  'ב ךמסמ
 .הנורחא

  הדעווה לש םירחא םיללכ םיטרפמו ןינב תודובעל יללכה טרפמה   

 תומדקומ ללוכ םייטנוולרה ויקרפ לכ לע )לוחכ ןדגוא( תידרשמ ןיבה   

 םיפרוצמה םיריחמה תלוכתו הדידמה ינפוא .תינכדעה םתאצוהב   

 .ןימזמה לש יטרדנטס הזוחו םייללכה םיטרפמל   

 תומדקומו םייללכ םיאנת  1-'ג ךמסמ

 דחוימ ינכט טרפמ  2-'ג ךמסמ

 םידחוימ הדידמ ינפוא  3-'ג ךמסמ

 תויומכ בתכ  'ד ךמסמ

 תוינכת תכרעמ  'ה ךמסמ

 

 תוינכת .1 :םיקלח ינש הזב ףרוצמה זרכמה קיתב

 ינכט טרפמ .2     

  תוינכת .1
  .חטשב הדובעה עוציב לש יפרג רואית תווהמ
 ,חטשב םינושה םיטירפה עוציבל םייטנוולרה םיטרפ תמישר םע ןומיסו דלש תוינכת ללוכ קיתה
 לכ ןכו םיטרפ תוינכת ,היקשהו הליתש תינכת ,הדידמ תינכת לע תססובמה היפרגופוט תינכת
 תשר ,תולדגה ,תותיזח ,םיכתח :ןוגכ טקיורפה עוציבב ןלבקה תרזעל האבה תפסונ תינכת
 .'וכו רפע תודובע

  ינכט טרפמ .2

 םיקרפ - רתאה חותיפל ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה לע ססובמ הזב ףרוצמה ינכטה טרפמה .א
   .ןינב תודובעל יללכה טרפמה ןכו  40,41,51 םיטנוולר
 הדובעה לש יפיצפסה יפואהמ עבונו ,ידרשמ ןיבה טרפמב ראותמל המלשה הווהמ הז טרפמ
 .הז טקיורפב

 ןוחטיבה דרשמב רואל האצוהב ושכרל ןלבקה לעו קיתל ףרוצמ וניא ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה .ב
 .ביבא-לת הירקה

 :םיקרפ העבראל קלוחמ ףרוצמה טרפמה .ג
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 תומדקומו םייללכ םיאנת - 1-ג ךמסמ .1

   דחוימ ינכט טרפמ - 2-ג ךמסמ .2
 .תוינכתל המלשה הווהמ ןכו ףיעס לכב עצבל שיש הדובעהו םירמוחה לש אלמ רואית ןתונ

 הדידמ ינפוא 3-ג ךמסמ .3

 .םולשת יכרצל )ףיעס( טירפ לכ לש הדידמה תרוצ תא ראתמ

   תויומכ בתכ - 'ד ךמסמ .4
 ינכטה טרפמל ףילחת הרוצו ןפוא םושב הווהמ וניא אוה ,ותומכו שרדנה טרפה תא ןייצמ
 .םהב רמאנה לעו םהילע ססובמ אלא תוינכתה וא/ו
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 תורעה

 תושרב םניאו זרכמל ופרוצ אלש םיכמסמכ ליעל םיניוצמה םייללכה םיטרפמהש הרקמב .1
 .ביבא-לת הירקה 29 'סמ 'ב בוחר ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהב םשכרל ןתינ ,ןלבקה

 םיטרפ וא םיפיעסש ןכתי ןכלו םייללכ םנה םיטרפמהש ךכל ןלבקה לש ובל תמושת תאזב םינפמ .2
 .וז הדובעל םיסחייתמ םניא םימיוסמ

 דרשמו צ.ע.מ ,הדובעה דרשמ ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהבש הלא םה םייללכה םיטרפמה לכ .3
 .ןוכישה
 

 .םיפרוצמ םניאש ןיבו םיפרוצמ םהש ןיב הזוחה יכמסמ דחי םיווהמ ליעלד םיכמסמה לכ

 

 

 

 תומדקומו םייללכ םיאנת - 1 'ג ךמסמ

 הדובעה רואית 00.1

 .היקשהו ןוניג ,חותיפ תודובע עוציבל סחייתמ הזוח/ זרכמ

 טרפמה ףקיה 00.2

 תא אצמת תוינכתב תראותמה הדובע לכש חרכה ןיאו ,תוינכתל המלשה הווהמ טרפמה
 .טרפמב ףסונה היוטיב

 םימייק םינבמל תוירחא 00.3

 םהל םרגיהל לולעה קזנ לכ ונובשח לע ןקתיו םימייק םינבמ תומלשל יארחא היהי ןלבקה
 חקפמל דימ עידוהל ןלבקה לע ,יעקרק תת ןקתמ יוליג םע .הדובעה עוציבמ האצותכ
 שי ,ינכמ ילכב ןיבו םיידיב ןיב הריפח עוציב ינפל .וב לופיטה ןפוא לע תוארוה לבקלו
 הריפחה יאוותב תורוניצ וא םילבכ ןיא יכ אדוולו ליעפמהו ילכה יטרפ לע חקפמל עידוהל
 :אבה טוריפל םאתהב
 .למשח ילבכ
 .בויבו םימ תורוניצ
 .קלד יווק
 .תרחא תרושקת וא ןופלט ילבכ
 .סוחד ריווא תורוניצ
 .םילבכ וא/ו רוניצ לכ
 ותדובע ידכ ךות םרגיש קזנל תוירחא לכמ ןימזמה תא ררחשמ אוה יכ הזב ריהצמ ןלבקה
 לש ונוצר תועיבשל ונובשח לע םנקתל בייחתמו רתאב םימייקה םינקתמו םינבמ םתואל
 .חקפמה

 תומיגד תוקידב ימד - הכאלמהו םירמוחה ביט .400

 עוציבל הזוחה יאנת לש )6( 40 ףיעסל םאתהב ןלבקה לע םילחה תומיגד תקידב ימד   .1
 יפל הנעצבתתש תודובעה ךרעמ 1% לש רועישב עבקנ )3210 ףדמ( ןלבקה    י"ע םינבמ
 .הז הזוח יפיעס

 : ל"נה תוקידבה ימד תרגסמב הנבשחית אל ןלהל תוטרופמה תואצוהה

 .הקפסאה תורוקמ תעיבקל םידעוימה םירמוח לש תומדקומ תוקידב ימד .א

 .)'וכו ןוכסח ,הדובעה תוחונ( ויתורטמל ןימזה ןלבקה רשא תוקידב ימד .ב
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 .הזוחה תושירדל תומאתמ יתלב ואצמי רשא תוכאלמו םירמוח לש תוקידב ימד .ג

    תואצוהה תוברל ,אוהש גוס לכמ תוקידב תכירע תרטמל תונוש יאוול תואצוה .ד
 .)5( 40 ףיעסב תוטרופמה

 .הרקמ לכב ןלבקה לע הנלוחת ,ליעל 4 - 1 םיפיעסב תורכזנה תואצוהה

 )"5( ןטק ףיעס יפל" םילימה תולטובמכ תוארל שי )6( 40 ףיעסב  .2

 תא ןימזהל ,תוקידבה תא עצבתש הדבעמה תא עובקל תוכזה ומצעל רמוש ןימזמה  .3
 םירמוחה ביט יבגל ןלבקה לש ותוירחאמ ערגי וז תוכזב שומישהש  ילבמ ןעוציב
 .הזוחה יפיעסב שרדנכ הכאלמהו

 תוקידבה ימד תא םלשל יאשר היהי ןימזמהש ךכל ותמכסה תא הזב עיבמ ןלבקה .4
 .ןלבקה ןובשח תא םתרומת בייחלו

 )3210 ףדמ( הזוחל הכאלמהו םירמוחה ביט )2(  40 תפסות 00.5

 ןמיס וא ןקת ות ילעב םילעפמה לש םירצומהו םירמוחב שמתשהל בייחתמ ןלבקה
 וירצומש דיחי ןרצי קר םייק םהיבגלש םירמוחו םירצומ לע הלח אל וז הבוח .החגשה
 .החגשה ןמיס וא ןקת ות ילעב םניא

 ות תושירדמ תואב הלא םאב  ,טרפמה תושירדב דומעל רצומ וא רמוח בייח הרקמ לכב
 .החגשה ןמיס וא ןקת

 עוציבה תפוקת 00.6

 רשאמ רחואי אל - 'ב ךסמסמב 45 ףיעסב רדגומל םאתהב הדובעה תא םייסל ןלבקה לע
 וצ( הדובעה עוציב תלחתהל ותארוהב ןימזמה י"ע עבקנש ךיראתהמ .................... םותב
 .)הדובעה תלחתה

 הזוחה לויב 00.7

 .ןלבקה לע תולח הז הזוחל םילוב סמ תואצוה

 ותביבסו רתאה תרכה 00.8

 ,עקרקה גוס תא ותרוצ תא ידוסי ןפואב קדב ,הדובעה רתאב רקיב יכ הזב ריהצמ ןלבקה
 לבקתת אל .'וכו ןופלט ,למשח ,םימ יווק םוקימ ,הנסחאהו הדובעה יחטש ,רתאל תושיגה
 .'וכו רתאה ,הדובע יאנת תרכה יאב הרוקמ רשא העיבת לכ

 הדובעה רמגב רתאה 00.9

 .ןיטולחל יקנו רדוסמ ותביבסו הדובעה םוקמ תא ריאשהל ןלבקה לע הדובעה רמגב
 תוארוה יפל ,רתומ ךפש םוקמל ונובשח לעו ןלבקה י"ע וקלוסי תוריפח יפדועו ןינב תלוספ
 .תימוקמה תושרה וא/ו חקפמה

 טלש 00.10

 אמגודו תויחנה יפל היהי טלשה .ונובשח לע טלש הדובעה רתאב עובקלו ןיכהל ןלבקה לע
 הדובעה להנמו חקפמה ,םיננכתמה תומש ,ןימזמה םש תא לולכי טלשה ,חקפמהמ לבקיש
 .ןופלט 'סמו תובותכ ףורצב ,םוקמב יארחאה

 םירחא םימרוג םע םואת 00.11

 לעופה רחא םרוג לכ םע הלועפ ףותישו םואת ךות הדובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה
 .חקפמה תוארוה יפ לע תאזו תינמז וב חטשב

 הנשמ ינלבק 00.12
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 םהל הרסמנש הדובעל םימיאתמו ןויסינ ילעב ויהי ןלבקה י"ע וקסעויש הנשמ ינלבק
 ודיב תושרהו ,חקפמה לש םדקומה ורושיא תא לבקל םיבייח הנשמה ינלבק לכ .עוציבל
 .ובוריסל קומינ תתל ילבמ והשלכ הנשמ ןלבק תקסעהל ברסל
 תרגסמב ויתויובייחתהמו ןלבקה תוירחאמ ערגי אל הנשמ ןלבק רשאל חקפמה לש ובוריס
 .הז הזוח/זרכמ
 ישארה ןלבקה תוירחאב םנה חקפמה ןיבל םניבו הנשמה ינלבק ןיב םואתהו רשקה
 .הז הזוח/זרכמ לע םותחה

 םיקחשמ תוניפ תמקה 00.13

 ,הז גוסמ תודובע עוציבל ףקותו ןקת ות תולעב תורבח קר ףתתשהל תויאשר הז זרכמב
 םינקתמה תקידב לע דיעמה םינקתה ןוכממ בתכב רושיא ןובשחל ףרוצי םולשתל יאנתכ
 .םתנקתה רחאל חטשב

 עוציב רמג 00.14

 לכ עוציבו ,התלבק ,הרושיא ירחאו םזיהו חקפמה  י"ע הדובעה רקובת עוציבה םותב
 .הרומגכ הדובעה בשחית ,תויוגייתסהה

 םימו למשח 00.15

 תויורבחתהו תודובעה עוציבל םימו  למשח תקפסאל ונובשח לע גואדל בייח ןלבקה
 תונקת יפל התואנ הרוצב ושעי םיינמזה םינקתמה לכ יכ ןלבקה בייחתמ ןכ .תונושה
 .ולא תונקתב םירדגומה תוחיטבה יעצמאב  בשחתהבו תוכמסומה תויושרה

 םימשג ינפב הנגה 00.16

 םישורדה םיעצמאה לכב ,ונוצר תועיבשלו חקפמה תשירד יפל ,ונובשח לע טוקני ןלבקה
 .םימשג ינפב הדובעה תנגהל

 םינמז חול 00.17

 .הדובעה עוציבל םינמז חול הז זרכמ תריסמ םע שיגי ןלבקה

 תובכש יבוע 00.18

 רחאל  אוה הזוחה לש רחא ךמסמ לכבו טרפמב ,תוינכתב בוקנה ןהינימל תובכשה יבוע
 .םיאתמה ףיעסב תרחא ןיוצ םא אלא קודיה וא/ו השיבכ

 ןומיסו הדידמ 00.19

 ןובשח לע ךמסומ דדומ י"ע הנעצובת ,שרגמ תולובג שודיחו ןוזיא ,ןומיס ,הדידמ תודובע
 .ןלבקה
  .הדידמה תססבתמ ןהילע עבק תודוקנ תחטבהל תוירחאה תלטומ ןלבקה לע
 תפוקת לכ ךשמ ךמסומ דדומו הדידמ ירישכמ הדובעה םוקמב דומעי ןלבקה תושרל
 עידוהל שי םיהבגב המאתה יא לש הרקמב .ןימזמה כ"ב י"ע הקידב יכרוצל תאזו עוציבה
 .הדובעה עוציב ךשמה ומע םאתלו לכירדאל דימ

 תואמגוד רושיא 00.20

 תליחת וצ תלבק םוימ שדוח ךות ועצובי םדקומ רושיאל ןיכהל ןלבקה לעש תואמגודה לכ
 אל רשא תואמגוד רושיאב בוכיעמ האצותכ לוחיש טקיורפה עוציבב בוכיע לכ .הדובעה
 .ןלבקה לע לוחי ,ןמזב ושגוה
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 תוינכת לש המאתהו הקידב 00.21

 תרחא היצמרופניא לכ ,תוינכתה לכ תא קודבל ןלבקה לע - הדובעה תלחתה וצ תלבק םע
 תורעהה לכ .חטשב עוציבל האלמ המאתה אדוולו עוציבה ךרוצל פ"עבו  בתכב לביקש
 לכירדאלו חוקלל וחוודי - חטשל תומאתה יבגל ןכו תודימב ,םיטרפב ,תוינכתב רסוח יבגל
 .הדובעה עוציב תליחתמ םימי שדוח ךות
 תוביסהמ עבונה עוציבב בוכיע יבגל ןלבקה דצמ תונעט לכ הנלבקתת אל - הז דעומ רחאל
 .ליעל ורכזנש

 הדובעה ףקיה 00.22

 ליבקמב וא טקיורפה לכ יבגל -35%ב עוציבל טקיורפה ףקיה תא ןיטקהל יאשר ןימזמה
 לש יללכה ףקיההמ 35% ךס לע הלעי אל ץוציקה ףקיהש דבלבו םימלש םיפיעס לטבל
 .הדיחיה יריחמב יוניש יאל ףופכ תאז לכ .תולעה
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  רתאה חותיפ - 40 קרפ
 

 יללכ 40.0
 

 40 קרפ – רתאה חותיפל ידרשמ ןיבה טרפמה לע ססובמ ןלהל דחוימה ינכטה טרפמה .א
  .ןינב תודובעל יללכה טרפמה לעו

 לש יפיצפסה יפואהמ עבונו ידרשמ ןיבה טרפמב ראותמל המלשה הווהמ הז טרפמ .ב
 .הז טקיורפב תודובעה

 רופסימה ןיבל לוחכה רפסב ןתינש רופסימה ןיב המאתה הז טרפמב ןיאש ןייצל שי .ג
 .הז טרפמב עיפומה

 ךותמ יפיצפסה ףיעסה עוציבב ןלבקה תא םיבייחמ ,יללכה טרפמב 40 קרפ יפיעס לכ .ד
 .ןלהלש טרפמב שרופמב ןיוצ אל רבדה םא םג ,קרפ ותוא

 .רתאב חקפמה תוארוהו םיטרפה ,תוינכתה יפל אוה תויומכה בתכב רומאה לכ .ה
 תוברל ,םיטרפבו תוינכתב ,טרפמב רומאה לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ .ו

 .םלשומ עוציבו תואמגוד ,םירמוחה תקפסא
 הנווכה ,"רוטקורטסנוק" וא "תויצקורטסנוקה סדנהמ" ןיוצ וב ,ןלהל םוקמ לכב .ז

 םיטנמלאה לכ .אוה ונובשח לע ןלבקה רוכשיש תויצקורטסנוק סדנהמל
 ןונכת ריחמו רומאכ תויצקורטסנוק סדנהמ י"ע ורשואיו וננכותי םייביטקורטסנוקה
 .םייטנוולרה םיפיעסה לש הדיחיה יריחמב לולכ הז
 טקיורפ לכל תיטנוולר הניאו תילנויצפוא וז הרעה ,בל םישל אנ -
  

 
 
 
 
 םיבשע לטוקב ךרדמ יחטש סוסיר 40.01.1

 
 חקפמה עבקיש םוקמב ,רפעה תודובע רמג רחאלו  ףוציר יחטש ,םישיבכ ,תוכרדמב
 .היחמצ ישרשו םיבשע לטוק רמוחב סוסיר ןלבקה עצבי ,בתכב
 :תומלשה 'סמ ןלהל יללכה טרפמב רומאל ףסונב
 ”X רבייה" וא "ליסמורב" ליכמה סיסרתב הייחמצ ישרוש לטוק רמוחב סוסיר .א
 .דחא םנוד רובע )2%( םימ רטיל 100 לכל סוסירה רמוח ג"ק 2 לש זוכירב
 דע םמצע לע ורזחי םיסוסירה .רתאב חקפמה תוארוהל םאתהב השעי סוסירה .ב
 ןובשחב תחקל ןלבקה לע .תועובש השולש לש ןמז יחוורמב תטלחומ הדמשהל
 לש האלמ הדמשהל דע תאזו םימיוסמ םירקמב ,רחא סוסירב רזוח שומיש
 .רתאב חקפמה תוארוהל םאתהבו םיבשעה
 

 .ר"מ יפל  :הדידמ ןפוא
 
 

 
 ןג תמדא  40.02.01

 אלומת ,זזנ אללו לוח 85% תוחפל  - )"תינוניב" הרמח( תילוח הרמח .א
 יגוס לכמ היקנו השבי היהת המדאה .העיטנל םיצע תורובבו ןוניגה יחטשב
 םיעקפה אמוג ,)באצוק( אבוצ םרא תרוד ,תילבימ דחוימבו םיבשעה יערז
 ,םינוש עקרק ימהזממ הייקנ היהת ןכ-ומכ .טובניו תולוחה ףליח ,)הדיעס(

  .תלוספו םינבא ,םיקיזמ ,תולחממ
 שי המדאה רוזיפ ינפל .הדובעה לש םדקומ בלשב המדאה תא איבהל שי .ב

 ל"נה הייבשע הטבנ םא .היבשע תטיבנ תקידבל םימי 10 תוכחלו תוקשהל
 .המדאה תא ףילחהל שי

 םונורגאו חקפמה רושיאל )תחא תיאשמ( אמגוד חטשב גיצי ןלבקה .ג
  .יולימה 'בעב לחי םרטב ,המדאה ביטל היריעה
 הקידבל תומירעה לכמ תומיגד וחקליי המדאה תואמגוד תאבה רחאל
 תועקפ וא/ו םיערז תואצמיהו תוירופ ינכימ בכרה קודבל ידכ תיתדבעמ
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 ךמסומ םגוד י"ע וחקליי תומיגדה .10% לעמ היהי אל ליעפ ריג .םיבשע
 .ןלבקה ח"עו י"ע השעי םולשתהו חקפמה תוחכונב
 םיעגפהמ דחא תואצמיה לע וחיכוי תיתדבעמה הקידבה תואצות םא
 הפילחהלו המדאה לכ תא תונפלו ףוסאל ביוחי ןלבקה ,ליעל ורכזוהש
 עצבלו תרנצ סורפל ןיא .ונובשח לע לכה - בוש קדבית רשאו תרחאב

 ! תואצותה תלבקל דע תוליתש
 תא קפסל ןלבקה לכוי  ,רומאכ אמגודה רשואתש רחאל קר יכ ,שגדומ
  .יולימה 'בעב ליחתהלו ןגה תמדא

 .םומינימ מ"ס 30 היהי ןגה תמדא תבכש יבוע .ד
 תובכשב "ושא דייפידומ" 92% לש קודיה תגרדב קדוהתו אלומת המדאה .ה

 2-מ רתוי לש העיקש רתות אל .קודיהה רחאל תחא לכ מ"ס 15 לש יבועב
 .יולימה עוציב דעוממ הנש ךשמב מ"ס

 דייפידומ" 92% תשרדנה תופיפצה תגרדל תיתשה קודיה תללוכ הדובעה .ו
 .הז קודיה ןיגב תפסות לכ םלושת אלו "ושא

 
 

  וטנ ק"מ יפל :הדידמה ןפוא
 
 

 ימוקמ יולימ רמוח לש דבלב קודיהו רוזיפ 40.02.02
 

 תושירדב דמוע אצמנו קדבנ רשאו רתאב הריפחב קפוהש ימוקמ רמוח
 םיאתמכ אצמנ עקרקה ץעוי לש תעד תווח ךמס יפ לעו תוינכתב תוטרופמה
 טרופמכ מ"ס 20 דע לש תובכשב האלמ הרקבב קדוהיו רזופי יולימל שמשל
 ףיעס 51.04/05 'סמ הלבטב טרופמכ תופיפצ תגרדל 51.04.14.00 ףיעסב

 .קודיהו רוזפ ללוכ םולשתה .51.04.14.02
 

 .קודיהו רוזיפ ללוכ םולשתה ,קדוהמ ק"מ יפל  :הדידמ ןפוא

 האלמ הרקבב תיתש קודיהו רושיי 40.02.03
 

 תגרד .יללכה טרפמה לש 51.04.14.01 ףיעסב טרופמכ השעי תיתשה קודיהו רושיי
 .דומ תקידב יפל תילמיסקמה תופיפצהמ םיזוחאב אטובת תילמינימה תופיפצה
 'סמ הלבט( 51.04.14.00 ףיעסב טרופמכ תועקרקה יגוסל םאתהב רוטקורפ

 .יללכה טרפמב )51.04/05

 .ר"מ יפל  :הדידמ ןפוא

 

 

 

 תועלסמו ןוטב יחטשמ ,תוריק 40.03
 

 יללכ 40.03.01
 

 תודובעל 02 קרפו רתאה חותיפל 40 קרפ יללכה טרפמב רומאל םאתהב לכה
 :תומלשה 'סמ ןלהל ,ל"נה םיקרפב רומאל ףסונבו רתאב קוצי ןוטב
 עוביק י"ע  ,ריקל ןבא יופיח תטיש ,רדג תוריקו םיכמות תוריק סוסיבו ןויז

 עצובי ,רחא יביטקורטסנוק טנמלא לכו תוטשפתה ירפת ,הקבדהב וא ינכימ
 חקפמה רושיאל אבויו תויצקורטסנוקה סדנהמ לש תוינכתלו םיטרפל םאתהב
 .היצקורטסנוקה תוינכת אלל ,הלא 'בעב ןלבקה ךישמי אל .עוציבה ינפל
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 טרפמהו הדימב .םינוטבהו תוריקה אשונ לכל יללכ וניה ל"נה ףיעסה ,בל םישל אנ -
 תא ןאכ קוחמל שי ,ןימזמה לש רוטקורטסנוקה י"ע ןכוי 02 קרפ לש דחוימה
 .)תויללכה תורעהה( ל"נה תא קר ריאשהלו  הז אשונל םייפיצפסה םיפיעסה
 
 
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 40.03.02

 
 – ב היהי הזר ןוטב :ןלהלדכ היהי הרקבה יאנתו טנמצה תלוכת ,ןוטבה יגוס .א

 יאנתב וביכרהל רשפא ,ןכומ ןוטב ק"מל ג"ק 200 לש טנמצ   תלוכת םע 15
 .םיתוחנ הרקב
 30 - ב גוסמ ויהי רתאב םיקוציה םירחאה םינוטבה לכ ,תרחא ןייוצ אל םאב
 .דבלב אבומ ןוטב

 
 םידומע תקיציל גוס לכמ תוינבת תוברל תוינבת םיללוכ ןוטבה תודובע יריחמ .ב

 .'וכו םירוח ,םיצירח ,תוערגמ ,םיעופש רובע םידחוימ םירודיס ןכותבו םילוגע
  לופיט ,ןקוריפ ןכו
 הקלחה ריחמב הלולכ ןכ ומכ .הקיציה רחאל םימי 7 ךשמב הרפשא י"ע ןוטבב
 רתא לכב ןוטבה תמשהל שרדנ רזע דויצ לש תולע לכו ,םימיאתמ םילכ םע
 .אוהש

 
 יוסכ םע ,40 -ב תוחפל תויהל בייח ןוטבה )'מ 1000 דע קחרמ( םיה תברקב .ג

 .)תוינכתב תרחא ןיוצ םא םג( תוחפל מ"ס 5 לש יבועב ןויזה לזרב
 קיטסלפ תורוניצ ךותב החיתמ תוטומ י"ע עצובי םקוזיחו תוינבתה תרישק
 יטוח וא לזרב לש תוטלוב תויראש עונמל תאזו )תינוק( הפילשל תונתינה
 .הקיציה רמגב ןוטבה ינפב הרישק

 
 וא ןוטב יקלח תותיס וא סופסח םריחמב םיללוכ ןוטב תודובע יפיעס לכ .ד

 יפל םירחא םיעצמא וא םינגוע ,םיצוק י"ע םתיא תורשקתהו םדילש הינבה
 .סדנהמה רושיא

 
 *תוינבתה תא ריחמה לולכי ,םיפושח םינוטב תויומכה בתכב ןיוצמ םאב .ה

 תוניפ דוביע ריחמה לולכי ןכ ומכ ,ףושחה ןוטבה תלבקל דחוימ דוביעו
 .'וכו תוקלחה ,םימ יפא ,םיעקש ,םיפילג ,תומוטק
 חקפמה תושירד לע הנוע אל )ףושחה ןוטבה( רמגומה רצומה וב הרקמ לכב
 ןוגכ חקפמה י"ע שרדיי רשא לופיט וא ןוקית לכ ונובשח לע ןלבקה עצבי

 העיבצ תפסותב יטנמצ חיט עוציב וא )"קופד ןוטב" תלבקל( ןוטבה ינפ תותיס
 טנמלאה לש שדחמ עוצבו הסירה ןלבקה עצבי םיינוציק םירקמב וא ,שרדנכ
 .קוציה
 יללכה טרפמב 0208 יפ לע *

 
 תדידמב הכוני אל ןויזה חפנ ,תרחא ןיוצ אל םאב דרפנב םלושי אל ןויזה רובע .ו

 ןיב הנחבה השעת אל ,דבלב תינכותה יפל לקשמ תדיחיכ דדמיי ןויזה ,ןוטבה
 אל םיקולב ריקב םידומעב .וטנ דרפנב דחא לכ םידדמנ הדלפה יגוס .םירטק
 .הינבה ריחמב םילולכ רשא )רשק ינניש( "תוברטש"ה תודדמנ

 
 ןויזל לעמ ןוטב יוסכו ,מ"ס 4 תוחפל ,עקרקה ךותב ןויזל לעמ - ןוטבה יוסיכ .ז

 .מ"ס 5 תוחפל םיה תברקב יולג ןוטב ינפו עקרק תמוקב םידומע לש
 

 :הרקב יאנת .ח
 םיתוחנ - הזר ןוטב
 םיתוחנ - םוקמב ןכומ ןוטב
 םיבוט – אבומ ןוטב

 .וטנ הדידמ יפל היהי ןוטב תודובע רובע םולשת .ט
 הרקמב , ,ונובשח לע םינקתה ןוכמב הקידבל ןוטב ימגדמ תחקל יאכז חקפמה
 הקיציה תא סורהל םא חקפמה עבקי שרדנה קזוחל תחתמ תואצות לש
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 הזכ הרקמב .תפסונ הקידבל ןוטב לש םילילג איצוהל וא השדח הקיצי שורדלו
 .דבלב ןלבקה ןובשח לע ומרגיש תופסונה תואצוהה לכ ויהי

 תוקידבה רובע םולשתה ,ןקתה תושירדב ודמעי אל תוקידבה תואצות םא
 הזוח יפ לע ןלבקל םיעיגמה םימוכסה ןמ הכוני ןמוכסו ןלבקה ןובשח לע היהי
 .הז
 עוצבו הקיציה ידעומל םאתהב י"תמ םעטמ קדובה תנמזהל תוירחאה
 תעב ןוטב תקידב עוציב יא .ןלבקה לע תלטומ םיטנמלאה לכל הקידבה
 לע )'וכו םילילג( תיביטנרטלא ןוטב תקידב עצבל ןלבקה תא בייחת הקיציה
 .ונובשח
 לזוקירט" גוסמ םיילקימיכ םיפסות ףיסוהל שי םיה תברקב םיקוצי םינוטבל
 ןרציה תוארוה יפל טנמצה תומכמ 0.4% רועישב ע"ש וא תימרכ לש ".יד.יז.יו
 .חקפמה רושיאבו
 

 
 TOLERANCES – תולוביס 40.03.03 

 
 :ןלהל הלבטל םאתהב ויהי רתאב קוצי ןוטב תודובעל תולוביס

 

 וב םוחתה הייטסה תרדגהו הדובעה רואית 'דס 'סמ
 הייטסה קדבית

 היטסה לדוג
 תילמיסקמה

 תוריק לש םיחטשהו םיווקב ךנאהמ הייטס 1
 מ"מ 5 'מ 3 -כ םידומעו

 תוריק לש םיחטשבו םיווקב ךנאהמ הייטס 2
 מ"מ 2 'מ 10 -כ )תותיזחב( םידומעו

 לש םיווקב בצינהמ תינכתב תיקפוא הייטס 3
 מ"מ 10 'מ 5 -כ ב"ויכו תוריק

 ןמוסמ ,עופישהמ וא סלפמהמ הייטס 4
 מ"מ 5 'מ 5 -כ תוריקו תורקת ,תופצרל תוינכותב

 םיחתפ לש תומוקמבו לדוגב הייטס 5
 מ"מ 5 סונימ סולפ תוריקו תורקת ,תופצרב

 יכתח ,תורקת ,תופצר לש םייבועב הייטס 6
 םידומעו תורוק

  סולפ
 סונימ

 מ"מ 10
 מ"מ 5

 לכב דוסיה תודימ 10%  דוסיה זכרמו דומעה זכרמ ןיב הייטס 7
 ןוויכ

 
 תאשל היהי ןלבקה לע ,ליעל ורדגוהש הלאמ תולודג תויטס ולגתיש הרקמ לכב
 .שדחמ םתקיציו וקצונש םינבמה תסירה ללוכ ,ןוקיתב תוכורכה תואצוהה לכב

 
 ןיוצמל םאתהב ,א"מ וא/ו  ר"מ וא/ו ק"מ  :םינוטבה 'בע לכל הדידמה ןפוא
 .כ"כב
 
 

 רתאב קוצי ןייוזמ ןוטבמ רדג וא/ו ךמות ריק 40.03.04
 
 דוסיה תריפח תוברל ,תינכותל םאתהב שורדה ןויזה תא ללוכה ןוטב ריק תיינב
 תקפסא , ץצח תננסמ ללוכ םיזקנ ,דוסיה, מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ,שרדנכ
  .תוחפל םימי 4 ךשמב ןוטב תרפשא  ,תושורדה תוינבתה עוציב ,30-ב ןוטב
 תוינבתב שמתשיו חקפמה י"ע שרדייש תומוקמב ןוטבה חטש תא קילחי ןלבקה
  ,ליעל תוטרופמה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה .קלחו שדח ץעמ
 

 .דוסיה חפנ תוברל ק"מ יפל  :הדידמ ןפוא
 

 גניפוק תוברל והשלכ גוסמ ןבאב תוריק יופיח 0.03.054
 

 'ןבא תודובע' - 14 קרפ דחוימה טרפמהו יללכה טרפמב רומאל םאתהב לכה
 :תומלשה 'סמ ןלהל םהב רומאל ףסונבו  40 קרפו
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  .יופיחה ינפל עצובי )שרדנ םהב םירקמב( תוריקה םוטיא .א
 םאתהב קמועו יבוע ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ואלומי םיקשימה .ב

 .ילכירדאה טרפב ןיוצמל
 םאתהב )גניפוקהו יופיחה תרוצ( החנהה תמגוד ,רמג ,םינבאה תודימ .ג

 .ילכירדאה טרפב ןיוצמל
 ידרשמניבה טרפמל םאתהבו  חקפמה תוארוה יפל השעת יופיחה תקבדה .ד

 1555,4004,1920  ילארשיה ןקתל  םיאתיו ןרצי תוארוהו
 

 ,םינרציהו תויצקורטסנוק סדנהמ תויחנה ,תוינכתה ,םיטרפל םאתהב לכה
 דע שורדה לכ ללוכ ,לכירדאה רושיאל רתאב אמגוד ,רתאב חקפמה תויחנה
 .הדובעה לש םלשומ עוציבל

 
 .א"מב גניפוקל ,ר"מב ןבא יופיחל  :הדידמה ןפוא
 

 ןבא תוריק 40.03.06
 

 ,20-ב ןוטבמ ויהי תוריקה .תוינכותב טרופמכ תודימבו ךתחב םיכמות תוריק .א
 ןבא רמג ;ושארבו ריקה לש תויולגה תותיזחב תיארפ היינבב טקל ןבא רמגב
 עוציבב ללכנ ןכ .ךומנה יפל םימייק/םיננכותמ עקרק ינפ תחתמ מ"ס 20 דע
 .םימייק תוריק לש ההבגה הז ףיעס יפל

 ךות ןבאה תחנה ;)הדיחא אל( תיארפ הרוצ תלעב תיתבכש היהת ןבאה .ב
 בחורב היהי רתומה ילמיסקמה קשימה .ןפודל ןפוד ןיב תילמיסקמ המאתה
 .םינבא 2 לע הלועה ךרואל וכשמי אל םיקשימה ;מ"ס 0.5 קמועבו מ"ס 2

 שי ריקה תיזח תיינב תעב .מ"ס 60X60 דע מ"ס 20X20 ןיב ןבאה לדוג .ג
 .ריקה לש םיכומנה םיקלחב תולודג םינבא לש 75% -ב שמתשהל

 ,םייק ריק םע תוריקה רוביחב ומקומיו  'מ 6-כ לכ ועצובי תוטשפתה ירפת .ד
 ומתסיו מ"ס 2 יבועב רקלק תוחולב ואלומי םירפתה .תוריקב גוריד תוציפקבו

 .קיטסמב תיתיזח
 תיתבכש תיעבט ןבאמ )"גניפוק"( שאר ךבדנ עצובי ,שרדיי םהב תומוקמב .ה

 ךכ טנמצ-טיט ג"ע חנות ןבאה .םיטרפה י"פע יבועבו הרשי ןפוד תלעב תרחבנ
 .דצ לכמ ריקה מ"ס 3-2 טולבתש

 )טרפה יפל( ר"מ 3.0 לכ 4" -ו 3" רטוקב PVC תורוניצ תרזעב השעיי זוקינ .ו
 .מ"ס 20/20/20 שדע תננסמב תירוחא הפיטע ופטעיו

 .ריקה תיזחב רשי וקב תורוניצה ךותיח לע דיפקהל שי .ז
 םינמזב תוקוציה תובכשה יתש ןיב ביצי רשק חיטבהל שי הקיצי תוקספהב .ח

 .חקפמה י"ע רשואת עוציבה תטיש .םינוש
 .תוחפל 'מ 0.8 לש בחורב ,זקנמ ירלונרג רמוחב עצובי ריקל רזוחה יולימה .ט
 קודיהה .קודיהה רחאל מ"ס 20 יבועב תובכשב עצובי ריקל רזוחה יולימה .י

 .חקפמה י"ע רשואיש ןטק ינויצרביו שבכמ י"ע עצובי
 .מ"ס 30 -מ תוחפ אל לש קחרמל ריקל שבכמה םע תוברקתהה .אי
 םיקד זוחא לעב רמוח םע עצבל שי ריקל רזוחה יולימה לש םינוילע מ"ס 30 .בי

 .םוטיא תרטמל קדוהמו בטרומ ,הובג
 קודיהו הבטרה ךות תובכשב עצובי תוריקה ירוחאמש רזוחה יולימה לכ .גי

 .חפנה לכל ,ASTM 1556/7 יפל תוחפל 97% תופיפצל
 75( ןטק ינויצרביו שבכמ י"ע קדוהת ריקה דוסיל הריפחה תיתחת .די

BOMAG(, רפומ רמוח לכ קדהל תנמ-לע ,הבטרה ךות. 
 תקיצי תלחתה ינפל ,הריפחה תיתחת רושיא ךרוצל חטשל ןמזוי חקפמה .וט

 .םיכמותה תוריקה
 

 כ"כב ןיוצמכ ,ק"מ וא/ו ר"מ יפל  :הדידמה ןפוא
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 תררוחמ ןבא וא/החוטשו השק ריג ןבאמ םידדוב םיעלס /  העלסמ 40.03.07
 

 :תומלשה 'סמ ןלהל וב רומאל ףסונבו 40 קרפ יללכה טרפמב טרופמכ לכה
 

 -העלסמה עופישל רשק אלל )תיזח לטיהב( תויכנאכ הנדדמית תועלסמה .א
 םידדצה .העלסמה שארל דעו ףוציר/המדא ינפמ ןיעל םייולגה עלסה ינפ
 .דרפנב ודדמי אלו ריחמב םילולכ

 עלסה רמולכ ,קדוהמ אל יולימ ג"ע תועלסמ בצייל ןיא הרקמ םושב .ב
-דייפידומ" 98% לש רקובמ קודיהב תקדוהמ עקרק ג"ע חנוי ןותחתה
 לש קדוהמ יולימ ג"ע וחינהל ןתינ  ,דדוב עלס תחנה לש הרקמב ."ושא

 ."ושא-דייפידומ" 96%
 םידדוב םיעלס .םומינימ מ"ס 30 קמועב היהת הנושארה םיעלסה תרוש .ג

 .מ"ס 10 קמועב המדאב םינומט ויהי
 תודימב םינבא .מ"ס 80/100/40 לש םומינימ תודימב ויהי םיעלסה .ד

 היהת תומכה רתי .תיללכה תומכהמ 30% -מ רתוי ויהי אל הלאכ
 .תוליבקמו תורשי תוגופ םע ,)הבית( תויזגרא ,רתוי תולודג םינבאמ

 תויכנא תוגופ הנרצווית אלש ךכ ,םיקולב תיינב תמגודכ הנבית העלסמה .ה
  .תוכשמתמ
  'מ 2.00 לש קחרמל דע ינכטואיג דב י"ע עקרקב הנבצוית תועלסמה לכ
  .לכירדאה לצא רשאל שי דבה תא .העלסמה לש דצ לכמ

 
 

 רושיאל רתאב אמגוד ,'סנוק סדנהמ תויחנה ,םיטרפה ,תוינכתל םאתהב לכה
 .םלשומ עוציבל דעו לכירדאה
 

 .ליעל ןיוצמל ףופכב ר"מ  :העלסמל הדידמה ןפוא
 
 .ליעל ןיוצמל ףופכב א"מ  :העלסמ ינבא תרושל הדידמה ןפוא 
 

 'חיב  :םידדובל הדידמה ןפוא
 
 

 
 תוגרדמו הפש ינבא ,םיפוציר 40.04

 
 אוהש ןווגו גוס לכמ ףוציר 40.04.01

 
 ןיוצמל םאתהב לוכה ,םינוש םיפוציר יגוסל סחייתמ  ןלהל טרופמה לכ
  : םינושה םיטרפבו תוינכותב
 .םיילושה ללוכ ,ןחטש לכל דיחא ןווגב היהי תופצרמה ינפ - ףוצירה ןווג .א

 ורשואי אל .שובייו האלמ הרפשא ורבעש תופצרמ יבגל קר רשואי ןווגה
 לכל דיחא וניא עבצה ןווגש םירחא וא םינבל םימתכ םע תופצרמ שומישל
 ןלבקה לע ןכ ומכ .הבוטר ןיידע הפצרמהש הנעטב םג הפצרמה ינפ חטש
 ןווגה תקיציל הקבא תוליכמ תופצרמהש רציימה לעפמהמ רושיא איבהל
   .ןרציה תויחנה יפל תומכב

 תויומכה בתכב ןיוצמל םאתהב היהי םיפצורמה םיחטשב ןוילעה רומיגה .ב
 .םימגפ אלל הרקמ לכבו תוינכתב וא/ו

 םאב .ילמשח רוסמב תופצרמ רוסינ י"ע קרו ךא השעית ףוצירל תומלשה .ג
 םוקמב הקיצי י"ע חוורמה תא םילשהל שי מ"ס 5-מ ןטק המלשה בחור
  .דומצה ףוצירה ןווגבו אמגודב
 תוקנל שי הקיציה רחאל .מ"מ 3-ב ףוצירה ינפמ הכומנ היהת הקיציה
   .ןוטב טיט לכמ דומצה ףוצירה תא תידיימ

 רוביחה תומוקמב ףילחהל שי ,םייק הכרדמ ףוצירל רבחתהל שיו הדימב .ד
  .דיחאו רשי ,קלח חטשמ לבקלו תורובש תופצרמ
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 אוה ףוצירהש ןובשחב תחקל ןלבקה לע ,תרחא תוינכותב ןיוצי אל םא םג .ה
 .לכירדאה י"ע בצועתש אמגודבו תוחפל םינווג השלשב

 ינבא ,תוריק ,םירפתל רוביחב תובלושמ םינבא רוסינב ךרוצ שי רשאכ .ו
 דימת הנייהת הנושארה הרושב רמגה ינבא ,רחא ףוציר רמג לכ וא הפש
 .ףוצירה חטש ךותבש םינבאב ושעי םירוסינהו תומלש

 בוביסב ףוצירה ,בוביסל תורבחתה םע הרשי הכרדמ ףצרל שי וב םוקמב .ז
 ,תרושיה ךותל סוידרה רמגל רבעמ 'מ 1.00 דע ךשמייו היינב תמגודב היהי
 רוסינב  ךרוצ אלל הרשיה הכרדמב ףוצירה תמגוד תורבחתה רוציל תנמ לע
 .תומלשהבו תופצרמ

 םיטרפהו תוינכתב וא/ו כ"כב ןיוצמל םאתהב ויהי תופצרמה תודימ .ח
 .םינושה

 תלוספ לכו םינבאמ יקנ ףיזפיז לוח וא םי לוח היהי עצמה לוח – עצמ לוח .ט
 לש םדקומ רושיאב םיבייח הקפסאה תורוקמו לוחהמ תואמגוד .תרחא
 םיטרפב ןיוצמל םאתהב לוחה תבכש יבוע .חטשב חקפמהו 'דאה
 םיהבגל דע םיפוצירל תחתמ לוחה תא קדהלו אלמל שי .תוינכתבו

 .םיננכותמה
 :היומס ןוטב תרוגח .י

 אל םא םגו הפש ןבאב רמג ןיא וב םוקמ לכב ,העיסנ יחטשו ףוציר לובגב
 הרוגחה ךתח ,20 -ב ןוטבה ;היומס ןוטב תרוגח עצובת ,שרופמב ןייוצ

  .מ"ס 10/20
 ינפמ מ"ס 2 -כ העוקש איהשכ תינוציחה הפצרמל תחתמ עצובת הרוגחה
 ויהי ,טרפב שרדנה י"פע .ל"נכ העוקש איהשכ ינוסכלא ךתחב וא ,ףוצירה
 תפצרמה תיתחת יוליג י"ע עצובת הדובעה .היומסה הרוגחה לש ןוטבל ןויז
 תחתמ ןוטבה תרדחה לע הדפקה ךות ,דיב הקיציו הבטרה ,תינוציחה
 תינוציחה הרוגחה תפש .הרוגחה יוסיכו הדובע רמגב רושיי ,תפצרמל
 .לגרסב המוטק היהת
 רמג רובע תפסונ הרומת לכ םלושת אלו ףוצירה ריחמב לולכ הרוגחה ריחמ
 ,ףוציר אלל ,דבלב הרוגח עוציב רובע .ףוציר תולובגב היומס ןוטב תרוגחב
 ףוצירה יפיעס ריחמ .תויומכה בתכב םיאתמה ףיעסה יפל ןלבקל םלושי
 ,מ"ס 20 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ ,ףוצירה תא ללוכ תובלתשמ םינבאב
 יולימל הדובעה תמלשה רחאל לוח רוזיפ ,תיתשה קודיה ,לוחה עצמ
 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דעו שורדה לכ ללוכ ,יפוס קודיה ,םיקשימ

 
  כ"כב ןיוצמכ  ,'חיב וא/ו א"מב וא/ו ר"מ  :הדידמה ןפוא

 
 

 .כ"כב ןיוצמל םאתהב וא/ו ר"מ  :הדידמה ןפוא
 

  ןבא ףוציר  40.04.03
 

 ןבאה ינפ רמג ,יבוע ,תודימ ,ןבאה גוס ,ןבאב ףוציר תודובעל תסחייתמ הדובעה
 .כ"כב וא/ו תוינכתב ןיוצמל םאתהב ויהי דוביע/תותיסה גוס –
 'דאה תויחנה ,טרפמה ,כ"כ ,'כתל םאתהב עוציבל שורדה לכ תא תללוכ הדובעה
 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דעו חטשב חקפמהו
 

 .כ"כב ןיוצמל םאתהב וא/ו ר"מ  :הדידמה ןפוא
 

 תובכש ןבאב ףוציר 40.04.04
 
 .תיארפ תובכש ןבאב וא תרסונמ תובכש ןבאב ףוצירה .א
 השק ריגמ "ןיעמ'ג" ,"תימלשורי" תובכש ןבא גוסמ היהת ףוצירל ןבאה .ב

 15/15 ילמינימ לדוגב היהת תיארפ תובכש ןבא .חקפמהו 'דאה רושיא יפלו
 ןבא לדוג ,מ"ס 6 ילמינימ ןבא יבוע .מ"ס 50/50 יברימ לדוגבו מ"ס
 מ"ס 4-5 יבועב טנמצ טיט תבכש ג"ע בצויתו סלופת ,חנות ןבאה .הנתשמ
 .ריחמב לולכה ילירקא ףסומ םע

 לככ םינטק ויהי )םיקשימה( םינבאה ןיב םיחוורה תרסונמ ןבא ףוצירב .ג
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 םיחוורה תא דבעל שי .ןבאל ןבאה ןיב תילמיסכמ המאתה ךות רשפאה
 ינפ ,לכירדאה תייחנה יפל לוחיכ ילב וא םע ,ןבל טלמ תרזעב םינבאה ןיב
 תוזתהו תוחירממ ןבאה ינפ תא תוקנל שי .ןבאה ינפמ םיעוקש ויהי טיטה
 .טיטו ןוטב

 בחורב הצירח אלל הדלפ תשרבמ י"ע ודבועי םיקשימה תיארפ ןבא ףוצירב .ד
 .מ"ס 1-3

 
 .ר"מ  :הדידמה ןפוא

 
 לוח בוצייל טנמצ תפסות 40.04.05

 
 תוחפל לש קמועל לוחה םע טלמה בוברע ,טלמה תקפסא תללוכ הדובעה   .א

 .  ר"מל טנמצ ג"ק 8 לש תומכב .מ"ס 10
 תנמ לע ,תשרדנה תומכב לוחה םע ובוברעו טלמה תקפסא ללוכ םולשתה  .ב

 .דיחא רוזיפ לבקל
 

 .  ר"מ  :הדידמה ןפוא
 

  ןהשלכ ןג ינבאו הלעת ינבא ,הפש ינבא 40.04.06
 

 :תומלשה 'סמ ןלהל וב רומאל ףסונבו 40 קרפ יללכה טרפמב טרופמכ לכה
   .ילכירדאה טרפלו תוינכתל םאתהב הנחנות הפשה ינבא .א
 ןיוצ אל םאב .תוינכתבו םיטרפב וא/ו כ"כב ןיוצמל םאתהב םינבאה רמג .ב

 דחא דצ +  תחא תיזחב – םידדצ ינשב תוחפל היהי םינבאה רמג ,תרחא
 .ןבא לכ לש

 םאתהב מ"ס 20-80 ךרואב ,תורסונמ הפש ינבאב עצבל שי תומוקעב .ג
 ,רומאכ תורסונמ הפש  ינבא תחנה רובע תפסות לכ םלושת אל .שרדנל
  .תומוקעב וא סוידרב

 י"ע וא 'מ 0.30 וא 0.50 ךרואב הפש ינבא י"ע השעית הפש ינבא תמלשה .ד
  .חקפמה תייחנה י"פע םינבא רוסינ

 תיווזב וא ,'מ 0.60 וא 'מ 0.50 לש סוידרב תלגועמ הניפ שי םהב תומוקמב .ה
 וא תינוציח - תיטרדנטס הניפ ןבאב שמתשהל שי ,תולעמ 90 לש הרשי
 בתכב דרפנ ףיעס ןהל דחוי אל םא(  הניפה ינבא .שרדנל םאתהב ,תימינפ
 . תוליגר הפש ינבא  ףיעס יפל ודדמי  )תויומכה

 
 עצמ ,טרפל םאתהב 20-ב ןוטבמ בגו דוסי ,םיקשימ לוחיכ ,החנהו הקפסא ללוכ ריחמה
 ללוכ ,םינבאב רוסינ ,)ןוטבב המלשה רתות אל( תויטרדנטס הניפ ינבאב שומיש  ,'א גוס
 ,לכירדאה רושיאל  חטשב אמגוד ,תוינכתהו םיטרפל םאתהב הדובעה עוציבל שורדה לכ
  .םלשומ עוציבל דע שורדה לכ ללוכ ,חקפמה תוארוה

 
 

 .כ"כב ןיוצמל םאתהב וא/ו 'חיב וא/ו א"מ  :הדידמה ןפוא
 
 
  םירוויעל הנווכה ןבאו ןומיס ןבא       40.04.08
 

 תודימב םירוויעל הנווכה ןבא וא/ו ןומיס ןבא ףוציר .א
 .ןווגב 20/20/6

 ירבעמל הכרדמ תוכמנהב הנחנות הנווכההו ןומיסה ינבא .ב
 יכלהמ שארב ןוגכ תוינכתב ונמוסש  תומוקמבו הייצח
  .'דכו קחשמ ינקתמ תוניפב תודנדנל ביבסמ ,תוגרדמ
 רחאל לוח רוזיפ ,ןבאב רוסינ ,לוחה עצמ ,ףוצירה תא ללוכ ריחמה 

 עוציבל שורדה לכ ללוכ ,יפוס קודיה ,םיקשימ יולימל הדובעה תמלשה
 .הדובעה לש םלשומ
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 . ר"מ  :הדידמה ןפוא
 

 
 

 יללכ – םיצעל תומוג םוחית ינבא 40.04.09
 

 טלפסאמ תוכרדמב םיטנמגיס תיינב
 ביבסמ ןקתי ןלבקה .עובירה וא לוגיעה זכרמב דומעי ץעהש דיפקהל ןלבקה לע
 ינפל השעית םיטנמגסה תיינב .הכרדמה טלפסאל םיאתמ טלפסאב טנמגיסל
 ףיסוי וא רופחי ,םיטנמגיסה תחנה םוקמ תא ןמסיו דודמי ןלבקה .העיטנה
 ,דוסיל תחתמ מ"ס 10 יבועב לוחב דפריו קדהי ,שרדנה הבוגל םאתהב המדא
 אלמי ,הייריעב לבוקמה גוסהמ ,כ"כבו םיטרפב ול ורדגוהש םיטנמגיס קפסי

 םג תללוכ םיטנמגסה תיינב ,1:2 טלמ :סיסב ,םיטנמגיסה ןיבש םיחוורה תא
 .ןלבקה י"ע וקפוסי םיטנמגיסה ללוכ םירמוחה לכ ,ןוטב בגו דוסי
 רתאל הדובעה רתאמ תלוספהו תויראשה לכ תא ןלבקה הנפי הדובעה םוי רמגב
 .ןלבקה ןובשח לע הז ףיעסב תודובעה לכ .יקנ חטש ריאשיו ,רשואמ תלוספ יוניפ
 

 תופצורמ תוכרדמב םלוא ,ל"נכ םיטנמגיס תיינב
 ןיבש תוערגמ .םיטנמגיסל ביבסמ תופצרמה תאו הכרדמה תא ןקתי ןלבקה
 :סיסב םילשי ןלבקה ,)םיטנמגיסמ( עובירה וא לוגיעה ןיבו תומלשה תופצרמה
 ינפמ םימי ינש ךשמב ןוקיתה לע ןגהל ןלבקה לע .הלעמל קילחיו 1:2 טלמ
 .ןוטבה תא ביטרהלו הכירד
 טרופמכ ,העיטנה ינפל השעית ןוטב בגו דוסי םג תללוכה םיטנמגיסה תיינב
 י"ע וקפוסי ,תופצרמ טעמל ,םירמוחה לכ .תויומכה בתכבו טרפב ,טרפמב
 ךרוצל וקרופש תופצרמב ןלבקה שמתשי המוגה ביבס ןוקית םשל .ןלבקה
 השעי םולשתהו ,תויפולח תופצרמ ןלבקה קפסי ורבשיו הדימב .המוגה תחיתפ
 .תויומכה בתכ י"פע
 קפסל שי ,הכרדמה ינוקית ךרוצל תומוגפ וא/ו תורובש תופצרמב שמתשהל ןיא
 .חטשב םייקש םגדה ותואמ תופצרמ
 רתאל הדובעה רתאמ תלוספהו תויראשה לכ תא ןלבקה הנפי הדובעה םוי רמגב
 .יקנ חטש ריאשיו ,ונובשח לע הביבסה תנגהל דרשמ י"ע רשואמ תלוספ
 
 

 .ץע תמוגל טלפמוק יפל  :הדידמה ןפוא
 
 

 
 חוטש לזרבמ ץעל המוג 40.04.10

 
 תודימב עובצו ןבלוגמ )חלפ( חוטש לזרבמ ץעל המוג תיינב .א

 .ףרוצמה טרפל םאתהב
 .ןוטבה תרוגחב ןוגיעל לזרבמ םיצוק םיכתורמ חוטשה לזרבל .ב
 .)טולבי אל הרקמ לכב( תפצרמה ינפ דע לזרבה הבוג .ג

 חטשב אמגוד ,טרפל םאתהבו ליעל רומאה לכ ללוכ ריחמה
 .םלשומ עוציבל דעו חקפמה תוארוה ,'דאה רושיאל
 

 .המוגל טלפמוק :הדידמה ןפוא
 

 
 
 

 Rootcontrol םגד םישרוש ליבגמ 40.04.11
 

 " 80 "ןירנג-ןיפרד" תרצות ,מ"ס 100X100X10 תודימב םישרוש ליבגמ .א
 .ע"ש וא "ןורנג" י"ע קוושמ ,הקורי/הרופא ןליפורפילופ תעירימ יושע



 

110 

 

 וא/ו תוכרדמב םיננכותמה םיצע ישרושל ביבסמ ונקתוי םישרושה יליבגמ .ב
 .םיפצורמ םיחטשב

 
 אמגוד ,ילכירדאה טרפל םאתהב ,הדובעה עוציבל שורדה לכ תא  ללוכ ריחמה
 .םלשומ עוציבל דעו חקפמה תוארוה ,לכירדאה רושיאל חטשב
 
 

 .טלפמוק 'חי  :הדידמה ןפוא
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 היקשה תרנצל תרוקב תחוש 04.1240.

 
  .היקשה תרנצ רובע םיפצורמ םיחטשמב תרוקיב את
 :ללוכ ריחמה
 ,מ"ס 50 – 100 קמוע ,מ"ס 80- רטוקב ימורט ןוטבמ תוילוחמ את תיינב .א

 .כ"כבו טרפב ןיוצמל םאתהב
 .החושל תחתמ ןוטבמ דוסי .ב
 תמגודכ ,מ"ס 60/60 תודימב "ןרומ" םגד הדלפ תקיצימ יעוביר הסכמ .ג

 תושרה טרדנטסב "היקשה" אתה םש םע ןוט 25 סמועל ,ע"ש וא ןקלוו
  .תימוקמה

 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע שורדה לכו רזעה ירמוח לכ .ד
 

 
 לחנ יקולחב םיחטשמ יופיח            40.04.013
 

 . כ"כב טרופמכ לדוגבו ,ןווגב, גוסמ לחנ יקולחב םיחטשמ יופיח .א
 .)םינבאה ןיב טיט תפסות אלל( ןוטב טיט ג"ע וחנוי לחנה יקולח .ב
 .ןיידע חל אוהשכ ןוטבה טיטב לחנה יקולח תא עיקשהל שי .ג
  )ריחמב הלולכ( ןליתאילופ תעירי ג"ע קצוי ןוטבה טיט .ד

  0.3 יבועב
  םידדמנ ,לחנה יקולח ןיבש םיחוורמב ןוטב טיט יולימו םיעצמ .ו
 .דרפנב          

 
 תויחנה ,ילכירדאה טרפהו תוינכתל םאתהב עוציבל שורדה לכ תא  ללוכ ריחמה
 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע שורדה לכ ללוכ רתאב חקפמהו 'דאה
 

 .כ"כב ןיוצמכ ,ןוט וא/ו ר"מ  :הדידמה ןפוא
 

 
 והשלכ גוסמ   תוגרדמ  40.04.014      
 
 ןוטבמ – והשלכ גוסמ תוגרדמ תנקתהו הינב תודובעל תסחייתמ הדובעה      
 םאתהב ןווגו תודימ ,רומיג ,'דכו תיעבט ןבאמ וא/ו רתאב רתאב קוצי ןייוזמ      
 . כ"כבו טרפב ןייוצמל      
 

  שורדה לכו םינבאב רוסינ ,'א גוס עצמ ג"ע ןייוזמ ןוטב דוסי ללוכ ריחמה
 תוארוה ,תויצקורטסוקה סדנהמ תויחנה ,םיטרפל ,תוינכתל םאתהב עוציבל
 .םלשומ עוציבל דעו רתאב חקפמה
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 א"מ :הדידמה ןפוא

    
     
 
 

 תורדגו תוקעמ ,ץוח טוהיר – םינוש םיטירפ 40.05
 

 תומדקומ – תורגנ/תורגסמ ירצומ
 

 וא/ו תכתממ םייושעה המודכו תוקעמ ,תורדג ,תורגנ /תורגסמ תודובע טוריפב ןד הז קרפ
 ץעמ
 :ןלהלש קרפה תת םיפיעסב טרופמכ
 
 

  יללכ .א
 םינושה םיטרפה ,תוינכותל םאתהב ויהיו םינקתה ןוכמ תושירדל ונעי םיפיעסה לכ .1

 .תרשואמ אמגודל םאתהבו
  .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי ,הטסורינמ םניאש ,תכתמה יקלח לכ  .2
 חורמל שי - םינותפשאו לספס ילגר ןוגכ עקרק םע עגמב םיאבה תכתמה יקלח לכ .3

 ינפ הבוג לעמ מ"ס 5 דע ,העיבצהו ןווליגה תבכש לעמ רק תפז תבכשו סוסיר י"ע
 .םיננכותמה עקרקה

 .היצנגרפמיא ךילהת רבעש רחאל היהי םינושה םיטירפה שומישבש ץעה  .4
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב היהי ץעה תוחולו תכתמה עבצ  .5
 ,םרובע ןויזו  ןוטב יביכר ,סוסיב .דבלב םיילכירדא םיטרפ םניה םינושה םיטרפה .6

 תויחנהל םאתהב ויהי קזוחל תופסונ תויחנהו םיליפורפל ןפוד יבוע ,םינוש םינוגיע
 .תויצקורטסנוק סדנהמ

 
  תודימ .ב

 סדנהמ טרפל םאתהב 'וכו ,םידומע ,תוטומ ,םיליפורפה לש תודימה לכ
 רוטקורטסנוקהו 'דאה רושיאב אלא ןנכותמהמ הייטס השרות אל .היצקורטסנוק
  לכירדאה לש םדי תמיתחב רשואתו תוינכת יבג לע וא/ו ןמויב םשרת הייטס לכ .דבלב
 .רוטקורטסנוקהו
 ודיב םייוצמש אדוויו ,'וכו תונוש תומאתה רתאב עצבמה קודבי עוציבה תלחתה ינפל
 .הדובעה לש םלשומו קיודמ עוציבל םישורדה םינותנה לכ
 

 רזע ירמוח .ג
 ןיממ ויהי ,'וכו ןוטבל ןוגיע ,קוזיח יוו ,המחלה ירמוח ,םיגרב ןוגכ רזעה ירמוח לכ
 ריק וא ןוטב ךותב )רחא רבד לכ וא טומ( לזרב ןגעל שיש םוקמ לכב .רתויב חבושמ
  .תוינכתל םאתהב עצבל שי ,קוצי
 

  םירמוח .ד
 ,םישדח )תויומכה בתכב תרחא ןיוצ םא אלא( םינוולוגמ ויהי לזרבה תוטומ לכ
 לכה .םכרוא לכל הווש ךתח ילעבו תפלקתמ הדולחמ םייקנ ,םירשי ,תחא הכיתחמ
 .תוניפב קילחהלו תוקנל שי תוטומה תא .םיטרפבו תוינכתב תומושרה תודימה יפל
 רטוקבו םיאתמ ךרואב םינוולוגמ ויהי םיגרבה .)ףורשל אלו( חודקל שי םיגרבל םירוח
 .תוחפל םיבוביס ינשב ,הריגסה רחאל םואהמ טולבל הכירצ הגרבהה .שרדנה יפל
 

 העיבצו ןווליג .ה
 

 עבצו ןווליג עוציבל הנכה .1
 הדולח לכ תדרוה ,תכתמה יקלח לש טלחומ יוקינ עצבל שי עבצו ןוולג ינפל
 תטישב  השעיי יוקינה .'וכו תישושבג ,תרחא הדולח לכ וא תיתפילק
 השעיי הז יוקינ .חקפמה תושירד יפל תימיכ וא תינכמ הטיש לכב ,"טסלבדנס"
  .תכתמ לש העיבצו ןוולג ינפל הרקמ לכב
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 ןוולג .2
 שרופמב ןיוצ םא אלא  הז הזוח זרכמ תרגסמב וקפוסיש   תכתמה יקלח לכ
 אוה ירעזמה ןוולגה יבועשכ  ,טבמאב הליבטב  ,םחב ונוולוגי תוינכותב תרחא

  .918 י"ת תושירד יפל לכה ,ןורקימ 100
 םח טבמאב הליבטב תוועתהל םילולעו מ"מ 5 -מ ןטק םייבועש תכתמ יקלח
 .הז גוסמ העיבצב החמתמה לעפמב םח ץבא תזתהב ונוולוגי
 
 

� 
 תנוולוגמ תכתמ תעיבצ .3

 :ןמקלדכ עצובת ,םינוולוגמ הדלפ ירצומ תעיבצ
  .הזתהב םח טנגרטד תועצמאב וא ינגרוא סיממ תועצמאב ןמוש תרסה )1(
   .ןידע שטל ריינב קרבה תרסה )2(
  .קבאו םיריגרג תויראש לש סוחד ריווא תועצמאב יוקינ )3(
 לש טסר לטמ תמגודכ ינטירואילופ עבצ לש הזתהב תובכש יתשב העיבצ )4(

 .הבכש לכ ןורקימ 60 יבועב ע"ש וא טל רינ
  

 םינוולוגמ םניאש הדלפ ירצומ  תעיבצ .4
 לש הגרדל לוח יוקינ וקוני ונוולוגי אלש בתכב חקפמה י"ע רשואש הדלפ ירצומ

 יתשו ןורקימ 120 יסקופא עבצ לש תחא הבכשב ועבציו ידבשה ןקתה יפל 2.5
 ןורקימ 60 יבועב ע"ש וא טל רינ לש טסר לטמ תמגודכ ינטירואילופ עבצ  תובכש
 .הבכש לכ

 
 העיבצה עוציב .5

  וא תשרבמב השעית העיבצה ,םיחמומ עוצקמ ילעב י"ע הנשעת העיבצה תודובע
 .חקפמה תריחבל םאתהב תרחא העיבצ וא סוסירב
 וא ילאטמ עבצל הנווכה ,לכירדאה תריחב יפל תכתמה ןווג ןיוצמ וב םוקמ לכב
 ןווגה יכ שורדל יאשר לכירדאה יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .ילאטמ וניאש
 .וז השירד ןיגב תפסות לכ םלושת אל יכו ,ילאטמ היהי

 
 דרפנב   ודדמי אלו הדיחיה יריחמב םילולככ ובשחי העיבצהו ןוולגה תודובע לכ .6

ii.  
 הכאלמה תיבב תורגסמ יטנמלא עוציב .ו

 תעבש ךכ ,הזל הז ומיאתי הכאלמה תיבב םינכומ רשא םיקלחה לכש דיפקהל שי
 לכ ,םהידיצ לכמ ופיושי תוטומה תווצק לכ .תויטס הנייהת אל םוקמב םתעיבק
 ךותירב ושעי םירוביח .בטיה וקוניו ופיושי עגמה יחטש לכ ,וקחרוי לזרבב תוישושבגה
 יפל לכה ,םידח וא םילגועמ םירבעמ חיטבהלו שטלל שי ותוא ,יפקיהו אלמ ילמשח
 יפל תיחפבו ל"נכ ךותיר י"ע ןוילעה הצקב ורגסי ליפורפה ידומע לכ .חקפמה תשירד
 אלש דיפקהל שי ךותירה ןמזב .תוחפל מ"מ 3 לש יבועב תיחפהשכ דומעה תודימ
 .תמזגומ םוח תדימב שמתשהל
 םיקלחה לכ .םילועמ עוצקמ ילעב י"ע יושעו רומאכ יפקיהו אלמ היהי ךותירה
 תוכמ י"ע המחלהה רחאל םיקלחה לש רושיי השרוי אל .דחא רושימב ויהי םיכתורמה
 .םיאתמ שבכמ י"ע אלא ,שיטפ
 

 ןמוא תורגנ .ז
 םיעיקב אלל ,םיקרח תפקתה וא ןובקיר ינמיס םוש אלל שביו אירב ,שדח היהי ץעה
 ןמוא תורגנל םיאתי ץעה .םירחא םימגפ םוש אללו ,ךולכלו ןמש ימתכ אלל ,םישלופמ
  .206 , 205 םיפיעס 35 י"תב תוטרופמה תושירדלו
 רושיא ןועט ,ןיעל יולג היהי רשאו ,ףוקש עבצב קר אלא ןמש עבצב עבצי אלש ץע
 רושיאל שיגי ןלבקה .המודכו ולש םיביסה ןוויכ ,והארמ יבגל ,חקפמה לש םדקומ
 רוציי תעב .ץעה תוחולמ תגציימ אמגוד ,וללה םיקלחב רוצייב ליחתיש ינפל ,חקפמה
 'וכו םיביסה ןוויכו ןווגה ומאתוי ,הסכמ עבצ אלל םייולג וראשיי םהינפ רשא םיקלחה
 ץעה היהי תודחוימ תושירד רדעהב .חקפמה תוארוהל םאתהב ,םיכומסה תוחולה לש
 ,םיאירב ויהי םיסוקיסה .םייתניפ םיסוקיס אלל ,תוחפל 5 'סמ ,חבושמ יניפ ןרוא ץע
 .י"ת יפל רתומה רפסמבו רטוקב
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 םעו ,גוסה ותואמ אירב ץע יקקפב ומתסי םירוחה ,ץעה ךותמ םיסוקיס ואצוי םאב
 בקע ץעה תא לוספל םא ידעלבה עבוקה היהי חקפמה .ץעה יביס ןוויכל םאתומ בוביס
 .ל"נכ םיקקפב ומתסיו ואצוי םיסוקיס הזיא וא םיסוקיסה יוביר
 
 
 

 תורתומ תויטסו תודימ .ח
 תודימל תוסחייתמה תויומכה בתכב תומושרה וא/ו תוינכתב תוניוצמה ץעה תודימ
 היהת תורגנה ירצומ תודימב תרתומה הייטסה .יפוסה דוביעהו העצקהה רחאל ץעה
 הייטסה היהת ,מ"ס 10 -מ הנטק ןתדימש תואפ יבגלו ,רתויה לכל מ"מ - / + 1
 בחורה וא הבוגה ,ךרואה לכל הווש היהת הייטסהש יאנתב ,מ"מ - / + 0.5 תרתומה
 .ןקתל םאתהב וא טנמלאה לש
 

 
 ץעה ןוסיח .ט

 תיתיישעת היצנגרפמיא ארקנה ךילהת ,ץחל דודב יוטיחו ןוסיח ךילהת רובעי ץעה
 1974 יטירבה ןקתה לע ססובמה ,ץע לע הנגה 262 מ"כפמ - ילארשיה ןקתל םיאתיו
 :)קד 4072(
 

  .תמייקה תוביטרה תביאשל ץחל תת תריציו ץחל דודל ץעה תסנכה .1
 10 לש הובג ץחלב םימב םיסמומה םיימיכ ןוסיח ירמוח לש ץעל הרדחה .2

 .תוריפסומטא
 .ץחל תת י"ע תוביטרה תביאש .3
  .םיאתמ יפוקסורגה ןוזיא תלבקל דע ושובייו דודהמ ץעה תאצוה .4

 
 ןמוא תורגנמ םירצומ .י

 םירצומל יעבט ץע .1
 ץעה .תיקלח דבועמ וא דבועמ יתלב יעבט ץע יקלחמ היהי הלא םירצומל ץעה
 ץעה יקלח .םיקרח תפקתה וא ןובקיר ינמיס םוש אלל אירבו שבי תויהל בייח
 תוניפ הנראשת אלש ךכ והקויו ומטוקי תויופעתסהו םייניע ,םיפלוקמ ויהי

 .תוינכתב שרדנל םאתהב ץעה גוס .םירשואמ םירמוח י"ע אטוחי ץעה .תודח
 יתבכש בר ץע .2

 תולמלה יבוע .טרפב וא תויומכה בתכב רדגומכ יניפ וא הנילורק גוסמ ץעה
  .טרפב וא תויומכה בתכב תרחא בתכנ םא אלא מ"מ 22 דע ץעה תא תוביכרמה
 וב שומישהו יתבכש בר ץעכ בשחנ וניא מ"מ 42 יבועב תולמלמ בכרומה ץע
 .יתבכש בר ץעל הביטנרטלאכ בתכב המכסהב
 

 ץעמ םירצומ תבכרה .אי
 ינש ידי לע השעיי בחור לכב ץע וא לזרבמ היצקורטסנוקל ץע תוחול לש רוביחו הבכרה
 .םידילח יתלב םימיאתמ םיגרב ויהי רוביחל םיגרבה .חולה לש דצ לכמ ,תוחפל םיגרב
 גוסמו לדוג ,ןיממ ויהי תכתמ וא ןוטבל םירובח ,םינגוע ,קוזיחה יוו ,םיגרבה לכ
 .ולגועיו ומטוקי תודחה תוניפהו תוטילבה ,םיזיזה לכ .תטלחומ תוביצי חיטביש
 
 

 תואמגוד .בי
 יקלח .רתאל םירצומה קפסי םרטב יעבט ץע יקלח וא תוחול לש תואמגוד שיגי ןלבקה
 םירמוחב ועבצי אלא ,יעבטה הארמה תא הסכמה ,םוטא עבצב ועבצי אל רשא תורגנ

 ,ןווגה ,יללכה הארמה תא קודביש חקפמה רושיא םינועט ,הפוקש הכל ןוגכ ,םיפוקש
 .רוצייבו ךותיחב לחוי םרטב 'וכו םיביסה ןוויכ
 

 תורגנ תעיבצ .גי
 תודובעל יללכה טרפמב 11 קרפ תושירד יפל ועצובי תורגנה לש העיבצה תודובע לכ
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגבו ,ץע יעבצ וא ,רונתב ףורש עבצ ,ןמש עבצ תוברל ,העיבצ
 ץע יעבצ .1

 םינווגב
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 םינוש
 גוסמ ויהי
קדליסק"
 וא "רו
 רוזל"

  וא "2000
 . ע"ש

 -ו ,ץע תונובקיר דגנ םירמוח ליכמה דוסי לש תחא הבכש תוחפל היהת העיבצה .2
 ,הקלחו הפוקש הרוזלגב עבצל השירד היהתו הדימב .ןווגב עבצ לש תובכש 2
 .ןווגהו דוסיה לע תיעיבר הבכש היהת איה

 םאתהב םיעובצ ויהי תכתמהו ץעה יקלח לכש ןובשחב תחקל ןלבקה לע .3
 .תרחא שרדנ םא אלא ,'דאה תויחנהל

 
 
 
 
 

 טוריפ – םינוש םיטירפ
 

 יבשומ דח וא/ו יבשומ וד 'לטאיס' םגד לספס   40.05.01
 

 וא "לטאיס" םגד ,דצ תונעשמו בג תנעשמ םע ,ץע תוחולו הדלפ תקיצימ לספס  .א
  .ע"ש

 ןרוא ץעמ ץעה תוחול .'מ 0.60 יבשומ דח ,'מ 1.70 יבשומ וד : לספסה ךרוא .ב
 םע םיעצקוהמ ,ןגמ עבצב העיבצו היצנגרפמיא רחאל ,5 'סמ חבושמ יניפ
 .תולגועמ תוניפ

 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב ץעה תוחולו הדלפה עבצ .ג
 .ןרציה תויחנהל םאתהב הנקתה .ד

 
 רושיאל אמגוד ,חטשב חקפמה תויחנה ,ילכירדאה טרפל םאתהב לכה
 .םלשומ עוציבל דע שורדה לכ ללוכ לכירדאה
 

 .'חי :הדידמה ןפוא
 
 

 .ע"ש וא 'רסנפס' םגד תכתמ ןותפשא 40.05.03
 

 ןותפשאה .ע"ש וא "ןגו בוחר טוהיר תימע" תרצות "רסנפס" םגד ןותפשא .א
 חפל ךתורמ לזרב קושיח םע רונתב עובצו ןבלוגמ חפמ

 .ןותפשאה ףוגל תרשרשב רושק ןבלוגמ חפמ רטיל 80 לכימ םע ןותפשאה .ב
 .ןרציה תויחנהל םאתהב דדוב ןוטב דוסיב ןותפשאה ןוגיע .ג
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ .ד

 
 'דאה רושיאל חטשב אמגוד ,טרפל םאתהבו ליעל רומאה לכ ללוכ ריחמה
  .םלשומ עוציבל דעו רתאב חקפמהו
 

 .'חי :הדידמה ןפוא
 
 

 הלוגרפ   40.05.04       
 

 םינוש םיליפורפמ 'וכו תורוק ,םידומע ,תכתמ תייצקורטסנוקמ הלוגרפ .א
  .ץע תוחולב וא/ו ,מ"מ 1.5 יבועב בקונמ חפ יוריק םע 'וכו

 .לכירדאה תריחב יפל םינווג 'סמ וא דחא ןווגב תכתמה עבצ .ב
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 .םיפיושמו םיקלחומ ,םימלשומו םייפקיה ויהי םיכותירה לכ .ג
 .רוטקורטסנוקה תויחנהל םאתהב ןויזו סוסיב .ד
 רחאל 5 'סמ חבושמ יניפ ןרוא ץעמ ויהי יוריקל ץעה תוחול .ה

 .םיקלחומו םיעצקומ ןגמ עבצב העיבצו היצנגרפמיא
 

 תוינכתו ילכירדאה טרפל םאתהב עוציבל שורדה לכ תא ללוכ ריחמה
 .םלשומ עוציבל  דעו חטשב חקפמה תויחנהל םאתהבו רוטקורטסנוקה
 

 .ר"מ :הדידמה ןפוא
 

 
     ןייוצמל םאתהבו םגדו הבוג ,גוס ,םינוש תורדגו תוחיטב תוקעמ .א   40.05.05

 .מ"כבו תינכתב   
    
 .םידדוב ןוטב תודוסיב וא ריקב םינגועמ םידומעה .ב   
 
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ .ג   
 

 תויחנה ,תויצקורטסנוקה סדנהמ תויחנה ,ילכירדאה טרפל םאתהב לכה
 ירמוח לכ ללוכ לכירדאה רושיאל חטשב אמגוד ,חטשב חקפמה ןרציה
 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע שורדה לכו תוולנה תודובעהו רזעה
 

 א"מב  :הדידמה ןפוא
 

 יופיצו העיבצ ,ןומיס תודובע 40.08
 
 

 
 תויטסלפומרת תועירימ ץחו םיינפוא לומיס – םיינפוא יליבש ןומיס 40.08.01 

 
 עבצב ץחו םיינפוא לומיס – םיינפוא יליבשל )804 'סמ( יקפוא רורמת ןומיס
 "לארשיל םינומיס" תרצות ,הכתהב תומשוימה תויטסלפומרת תועירימ ,ןבל
 :ןמקלדכ םיינפוא יליבש ג"ע ,ע"ש וא
 
 ןבל ץח םע מ"מ 1200/750 תודימב םיינפוא לומיס עצובי ןומיס 'קנ לכב .א

 .םיינפואה ליבשב ביתנ לש דצ לכב ,מ"מ 900/400 תודימב
 .םומיסקמ 'מ 30 לכ ,תוינכתב ןמוסמל םאתהב עצובי ןומיסה .ב

 
 עוציבל דע שורדה לכ ללוכ ,רתאב חקפמה תויחנה ,תוינכתל םאתהב לכה
 .הדובעה לש םלשומ
 

 
 .דחא ץח ןומיסו דחא םיינפוא לומיס םע טלפמוק הדיחי  :הדידמה ןפוא
 
 

 םיינפוא יליבשב םיילוש יווקו הדרפה יווק תעיבצ/ןומיס 40.08.02  
 

 םיינפוא יליבש ג"ע ,םיילוש יווקו הדרפה יווק תעיבצו ןומיס
 :ןמקלדכ םיפצורמ םיליבש ג"ע וא/ו טלפסאמ
 
 , ןבל עבצב מ"ס 10 בחורב )"801 םיעטק וק"( םיקסורמ הדרפה יווק .א

 ךכ ונמוסי הדרפהה יווק .םיירטיס וד םיינפוא יליבשב םיביתנ תדרפהל
 1.0 ךרואב ןבל וק היהי םכרואלש
 .'מ 1.0 לכ ,'מ
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 ינשמ ןומיסל ,בוהצ עבצב מ"ס 10 בחורב )"807 ןומיס וק"( םיילוש יווק .ב
 .ןג ינבא וא/ו הפש ינבאב םימוחת םניא וילושש םיינפוא ליבש ידיצ

 
 תוצעייתה רחאל ,חטשב חקפמה לש תשרופמ היחנה רחאל קר עצובי ןומיסה
 םירמוח" – 935 'סמ י"ת תושירדל םיאתי עבצה .יארחאה העונתה סדנהמ םע
 ."1 קלח – םיעבצ/םיכרד
 

 עוציבל דע שורדה לכ ללוכ ,רתאב חקפמה תויחנה ,תוינכתל םאתהב לכה
 .הדובעה לש םלשומ

 
 .א"מ  :הדידמה ןפוא
 
 
 
 

 הטסורינמ תשק – םיינפוא תליענל ןקתמ 40.08.03   
 

 ךתורמ וילא ,תשק תרוצב ףפוכמ הטסורינ רוניצמ םיינפוא תליענל ןקתמ .א
 .םיינפוא למס לש העירג םע הטסורינ טלש

 .הנקתהה רחאל עקרקהמ מ"ס 80 – ןקתמה הבוג .ב
 םיכותירה לכ ,תוחפל 316 מ"בלפ תחבושמ הטסורינמ ןקתמה יקלח לכ .ג

 .םיפייושמו םיקלחומ ,םימלשומו םייפקיה הטסורינ יכותיר ויהי
 .ןרציה תויחנהל םאתהב הנקתה    .ד

 
 תויצקורטסנוקה סדנהמ תויחנה ,ילכירדאה טרפה ,תוינכתל םאתהב לכה
 .םלשומ עוציבל דעו רתאב חקפמה תוארוהו
 

 .'חי :הדידמה ןפוא
 

 
 

 העיבצ י"ע ץחו םיינפוא לומיס – םיינפוא יליבש ןומיס 40.08.04 
 
 לומיס לש ןבל עבצב העיבצ – םיינפוא יליבשל )804 'סמ( יקפוא רורמת ןומיס
 :ןמקלדכ םיינפוא יליבש ג"ע ץחו םיינפוא
 
 ןבל ץח םע מ"מ 1200/750 תודימב םיינפוא לומיס עצובי ןומיס 'קנ לכב .א

 .םיינפואה ליבשב ביתנ לש דצ לכב ,מ"מ 900/400 תודימב
 .םומיסקמ 'מ 30 לכ ,תוינכתב ןמוסמל םאתהב עצובי ןומיסה .ב

 
 עוציבל דע שורדה לכ ללוכ ,רתאב חקפמה תויחנה ,תוינכתל םאתהב לכה
 .הדובעה לש םלשומ
 

 
 .דחא ץח ןומיסו דחא םיינפוא לומיס םע טלפמוק הדיחי  :הדידמה ןפוא
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 תובחרו םישיבכ תלילס – 51 קרפ
 
 

 

 

 טלפסא תודובע 51.04
 

 יללכ - טלפסא 51.04.1
 

 טרפמה לש 5112 קרפל םאתהב ומלושיו ודדמי ,ועצובי טלפסאה תודובע .א
 .תובחרו םישיבכ תלילסל יללכה

 )לילגה לש דצ לכב תושקה 'סמ( תבורעתה ןונכת ןמזב קודיהה תיגרנא .ב
 51 קרפב טרופמכ בוחרב העונתה יחפנלו רמוחה גוסל םאתהב עבקת
 .יללכה טרפמב

 דחוימה טרפמב תוטרופמה תושירדה לכב הדמע רשא ,תיטלפסא תבורעת .ג
 .רשואמה גורידה וק עבקי היפלש תבורעתה איה ,חקפמה י"ע הרשואו

 הנכהה תודובע ומלשוהש רחאל ןתניי טלפסאה תודובע תליחתל רושיא   .ד
  .תיתשה קודיה וא תמייק טלפסא תבכשב לופיט תוברל

 ילבכ םע רמגמ תועצמאב קר אלא טלפסאה לש ינדי רוזיפ רתוי אל     .ה
 .םירצ תומוקמל ןטק בחורב רמגמל גואדל היהי ןלבקה לע .הדלפ

 םויס רחאל עובשמ רחואי אל עצובי טלפסא תבכשמ תוביל תחיקל  .א
 תבכשב התסוכש הבכשמ תורזוח תוקידב עצבל שרדייו הדימב  .הלילסה
 .טלפסאה תובכש קמוע לכל תוביל וחקליי ,תפסונ טלפסא

 
 

 םיינפוא יליבשל מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטב תבכש 51.04.2
 

 טרפמה לש 5112 קרפל םאתהב ומלושיו ודדמי ,ועצובי טלפסאה תודובע .א
 .תובחרו םישיבכ תלילסל יללכה

 דחוימה טרפמב תוטרופמה תושירדה לכב הדמע רשא ,תיטלפסא תבורעת .ב
 .רשואמה גורידה וק עבקי היפלש תבורעתה איה ,חקפמה י"ע הרשואו

 הנכהה תודובע ומלשוהש רחאל ןתניי טלפסאה תודובע תליחתל רושיא .ג
  .תושורדה

 
 רומאכ 3\8" לש ילמיסקמ ריגרגל םיאתי גורדה וקו ,'א גוס היהי טגרגאה
 .יללכה טרפמה לש 51120502 ףיעסב
 ר"מ/ג"ק 1.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומאב דוסי סוסיר תללוכ הדובעה
   .יללכה טרפמבש 51120802 ףיעסב רומאל םאתהב

 
 ,ילכירדאה טרפל םאתהב ,הדובעה עוציבל שורדה לכ תא  ללוכ ריחמה
 .םלשומ עוציבל דעו חקפמה תוארוה ,לכירדאה רושיאל חטשב אמגוד

 
 

 .ר"מ  :הדידמה ןפוא
 
 
 

 
 היקשהו  ןוניג – 41 קרפ

 
 יללכ
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 טרפמב ןוניגו היקשה 41 קרפ - יללכה טרפמה לע ססובמ , ןלהל דחוימה ינכטה טרפמה .א
  .ןינב תודובעל יללכה

 תוננג יליתשל )םינקת ( םיטרדנטס תרדגה" תרבוח לע תססבתמ םיחמצה לדוג תרדגה .ב
 .)הנורחא האצוה(.מ"הש  תאצוהב " יונו

 רפע תודובע עוציב לע 'דאה רושיא לבקל שי הליתשה תודובע עוציב תליחת ינפל .ג
 היהי ,רומאכ ,'דאה י"ע רפעה תודובע רושיא אלל הליתש עצובתו הדימב .תויפוס
 .רפע תודובע ןוקית רחאל ,שדחמ ותליתשו ןוניגה קוריפ לע תורוהל 'דאה יאשר

 ,םירזיבאה ,םיחמצה ,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא תוללוכ היקשההו ןוניגה 'בע .ד
 ,העיבצ ,תורגסמ ,הזרבה ,המחלה ,ךותיר ,תוברברש ,הליתש ,עקרקה תודובע
 .תונושה תודובעה לש םלשומ עוציבל דע שורדה לכו תוירחא ,לוענמ

 
 
 

 םיצעב לופיט ,קוריפו הנכה תודובע 41.01
 

 יפוס רושייו ןושיד ,הרבדה - עקרקה תרשכה 41.01.1
 ( היקשהה תכרעמ תנקתהו יפוסה הרושיי , ןגה תמדא רוזיפ םות םע .א

 רחאל .רב יבשע תטבנה ךרוצל םימב חטשה תא תוורהל שי ,)תענצומה
 :ןלהל טרופמכ הרבדה עצבל שי הטיבנ התיהו הדימב ,םייעובשכ
 2% ב - )'טפס-סרמ( ץיקב ,ןופלד וא ןולטק וד 1%בו הטיבנ ענומב ףרוחב
 םיינכמ םילכ תועצמאב עצובת הרבדהה ."לנוגד" 1.5% - 1 וא "פאדנואר"
 .םיידי 'בע תועצמאב וא/ו

 שי ,םיבשע לש תרזוח הטיבנ ןיאש חטבוהשמ ,םייעובש תפוקת םותב .ב
 םיימיכ םינשד תענצה ךות ,ברעו יתש ,מ"ס 25 קמועל עקרקה תא חחתל
 ןגלשאו םנודל ג"ק 50 - טפסופ רפוס ,םנודל ג"ק 50 - ןומא תרפוג :ןמקלדכ
  .םנודל ג"ק 50 - יתירפוג

 תינכותה יפל טלחומו יפוס רושיי עצבל שי חוחיתהו ןושידה רמגב .ג
 .רתאב חקפמה תוארוהו

 
 . ר"מ יפל   :הדידמה ןפוא
 

 
 

 היקשה תודובע 41.02
 

 יללכ 41.02.1
 
 .יונה ןגל היקשה תוכרעמל קר תוסחייתמ תויחנהה .1
 תכרעמ שארמ האיציב תורפסומטא  3.5 לש ץחל לע תססובמ תינכותה .2

 .ףוטפטל תורפסומטא 2.5-ו הרטמהל
 רושיא לבקל שי ,עוציבה תליחתל ןונכתה רמגמ רתוי וא הנש הפלח םאב .3

 .חקפמה ןמ תינכותל שדוחמ
 ךא עוציבה ךשמה .חקפמל עידוהל שי ,ןונכתה תפממ חטשב הייטס לכ לע .4

  .ורושיאב קרו
 .םיבשומ םימל הלוגס תרנצ היהת ,תיליעהו הנומטה ,היקשהה תרנצ לכ .5

 
 
 

 היקשה תשרל םילוורש 41.02.2
 

 : תללוכ הדובעה
 יחטשב מ"ס 80 -ו ןנכותמה הבוגה ינפמ מ"ס 50 קמועב תולעת תריפח .א

 .ןודנה םוקמב העסימ
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 תוינכתב טרופמכ  רטוקב ןליתאילופ השקומ PVC רוניצמ לוורש תנקתה .ב
 תוצקמ מ"ס 50 טולבי ל"נה רוניצה .ןיוצמה רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ וא
  .רבוע אוה םתחת םישיבכ וא תובחר םיליבשה

 לכ 'סקמ מ"ס 20 לש תובכש קודיה ךות תיתשת רמוחב תורוניצה יוסיכ .ג
 .הבכש
 ןלבקה לע .רתאב חקפמה תוארוהו תוינכותל םאתהב ונקתוי םילוורשה
 ועצובי םרטב תאז קודבלו ינגה חטשה יקלח לכל םירבעמ חיטבהל
  ינבא תוריקה ,םיפוצירה
 

 םייק ריק ךרד לוורש תרבעה ןובשחב תחקל ןלבקה לע ,ןכ ומכ .'וכו הפשה
 .)דוסיל תחתמ(

 רחואמ בלשב ונובשח לע תאז תושעל ןלבקה תא בייחת רומאכ החטבה יא
  .הדובעה לש רתוי
 היקשה תרנצל םילוורש .1

 ויהי תוכרדמל תחתמ תרבועה
 ,ןליתאילופ א/ רוניצמ
 .תוינכתב רדגומל םאתהב
 ךותב  ונקתוי םילוורשה
 לש הבכש יבועב לוח תפטעמ

 לש קמועבו דצ לכמ מ"ס 10
 יפוסה הבוגהמ מ"ס 35 תוחפל
 .תיתשתה לש

 היקשה תרנצל םילוורש .2
 רוניצמ ויהי תועסימ הצוחה

P.V.C. 
 לוח תפטעמ ךותב ,תרחא רדגוה םא אלא ,4" רטוקב
 .ל"נכ

 תעב עצובת תרנצה תלחשה .3
 .םילוורשה עוציב תמלשה

 תומיתס חותפל ןלבקה לע .4
 תפסות אלל ,ורצונו הרקמב
 .םולשת

 וחנוי םילוורשה תסירפ תעב .5
 8 יבועב הכישמ יטוח םכותב
 .מ"מ

 קקפב ורגסי םייברזר םילוורש .6
 תורוניצ לש ילארגטניא

PVC  . 
 םיחטשב תויופעתסה .7

 את ךותב ועצובי םיפצורמ
 הסכמ םע )טרפ יפל( תרוקיב
 תרצות  "ןרומ" םגד הדלפ
 דדמנ( ע"ש וא ןקלוו תרבח
 .)דרפנב

 
 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דעו חטשב חקפמה תויחנהל םאתהב לכה
 

 .א"מ :הדידמה ןפוא
 
 

 םיריטממ 41.02.3
 

 הריפחה יאוות תא ןמסל שי ריהמ רוביח יריטממ וא החיגה יריטממל .א
 .החולש לע וביכרהלו ריטממל דעוימה םוקמהמ 'מ 1.00 קחרמב
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 .תוינכתב ןיוצמכ היפ רטוקבו גוסמ ויהי םיריטממה .ב
 

 םיריטממ תבכרה 40
 

 תורוניצה תפיטש רחאל קר םיווקל ורבוחי החיג יריטממ .1
 .דבלב ןולפט טרסב שומיש ךותו

 ועיגהו ורשוי חטשה ינפש רחאל קר ונקתוי החיג יריטממ .2
 .אשדב וסוכו יפוסה םהבוגל

 .ןרציה תצלמה י"פע םיריטממה ינפ הבוג .3
 .ןרציה תוצלמהל םאתהב םיריטממה תבכרה .4

 ךולכל תסינכ תעינמל ,הנקתהה ןמזב ונגוי םיריטממה
 .ריטממל

 חטשה לע ,דצ לכמ מ"ס 30 בחורב ,אשד חטשמב דופיר .5
 תיבל המדא ףחס עונמל ידכ הריפחהמ רצונש יולגה
 .ריטממה

 
 

 ןיוצמכ היפה רטוקבו םגד , גוסמ ויהי םיריטממה .6
 .ןנווכתמ רגנ לא ללוכ ,תוינכתב
 

 
 .'חי :הדידמה ןפוא
 

 
  תרנצ 41.02.4

 
 םהיתוצק ,ילארשיה ןקתה יפל שרדנכ םינמוסמ ויהי םייטסלפה תורוניצה .א

 .ךולכלו המדא תרידח עונמל תנמ לע םימוטא ויהי
  .שמש תנירקל המיטאל תושמשמש ימוג תועבט ףושחל ןיא .ב
 ויהי ,ףוטפטה תורוניצ ירוביח ללוכ ,ןליתאילופה תורוניצל םירוביחה לכ .ג

 םירבחמה .ע"ש וא "ןואסלפ וא "םיסלפ" תרצות דבלב  "גירבת" גוסמ
 םירבחמה .הרוחשה הרדסהמ ויהי תכרעמה שאר דעו םימה רוקממ
 אל .הרופאה הרדסהמ ויהי )תכרעמה שארמ האיציהמ( הליבומה תרנצל
 .ןש ירבחמ י"ע תורבחתה רתות

 .100PE 10 גרד היהת הליבומה היקשהה תרנצ .ד
 .בלצומ  16PEX גרד היהת םימה רוקממ תרנצה .ה
 :הרוביחו תרנצה תסירפ .ו

  .תרחמל רחואמה לכלו הריפחה םויב השעת תרנצה תחנה .1
 שמתשהל שי ,תיווז לש הרקמ לכב .תרנצב הדח תיווז רוציל ןיא .2

  .םיאתמ רזיבאב
 הבעה אוה  ןותחתהשכ - רדס יפל םיחנומ תויהל תורוניצה לע .3

  .רתויב קדה ןוילעהו
 .םירוביח םוש אלל םימלש ויהי לוורש ךותב םירבועה תורוניצ .4
 ינשל םימ תקפסהל בכור ג"ע Y וא T ףעסמב שמתשהל ןיא .5

  .םינוויכה
 רבעמ  תדוקנ לע םינמוסמה תואיציל םירזיבא .6

 .רתוי לודגה רטוקה לע דימת ובכרוי רטוקל רטוקמ
 'מ 2 קחרמב בכרוי רטוקל רטוקמ רבעמ דמצמ
  .האיציה רזיבאמ

 ןגהל שי - הרקבה אתל ץוחמ ,חטשב תוסיו תודוקנו הפיטש יזרב .7
 .הסכמ + ע"ש וא "סקורב" תכירב י"ע םהילע
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 ,T-ב םייסל שי , חותיפ יחטשל ךומסב םירבועה הרטמה יווק תווצק .8
  .דיתעב וקה ךשמה רובע לפוקמ רוניצ תיראש םע

 הפיטשו הקידב ,ינושאר יוסיכ .ז
 התפיטש ינפל תרנצ  תוסכל ןיא .1

  .חקפמה י"ע התקידבו
 ןמ תויטסה תא תינכותב ןמסל שי .2

 ותוא ריבעהלו ירוקמה ןונכתה
  .חקפמה תעידיל

 לכ לש םירוביח םותב עצובי יוסיכה .3
 רשא םיריטממל טרפ ,םירזיבאה
 תנמ לע ,חותפ ראשיי םרוביח םוקמ
 הדובעה יצחלב םתוא קודבל
  .תועש 4 ךשמב םיננכותמה

 ףוטשל שי ינושארה יוסיכה םותב .4
 תחיתפ י"ע םיווקה לכ תא
  .םהיתוצק תריגסו

 ךות השעיי םיווקה לש יפוס יוסיכ .5
 ינפ תלבקל דע דימתמ קודיה
  .םירשי חטש
 

 
 .א"מ :הדידמה ןפוא
 

 
 תכרעמ שאר 41.02.5

 
 ,םירטק לע תיברמ הדפקה ךות תינכותבש טרפה יפל  ובכרוי םיקלחה .א

  .ןוניס תוגרדו תולקס
 תיטקפמוק ובכרוי שארה ירזיבא - תינכותבש טרפה יפ לע םתבכרה רדס .ב

 הלעפהו השיג רשפאיש ןפואב רזיבא לכ ירחאו ינפל "םלשומ דרוקר"
  .החונ הרוצב רזיבא לכ לש קוריפו

  .בצוקה ירחאו ינפל םיפסונ םירוביחל םוקמ ריאשהל שי .ג
 .ןוראל דע תכרעמה שאר ידיצב מ"ס 20 לש חוורמ ריאשהל שי .ד
 300 ריהמ רוביח םע 3/4" וא 1/2" רטוקב יח זרב בכרוי תכרעמ שאר לכל .ה

 ללוכ ,תימוקמה תושרה לש "רטסמ" רדניליצ לוענמ ןכו ,ימוג רוניצל
  .ןוגימ תרגסמו םיקבח

  .הטמ יפלכ ונפוי םיקלחמה םיזרבהמ תואיציה .ו
 שרדנה קמועל דע עקרקל וסנכוי ,)יס .יו .יפ( חישק רמוחמ הניהת תואיציה .ז

  .תיווז י"ע ןליתאילופה רוניצל ורבחתיו רוניצה רטוקל םאתהב
 30 יבועב הבכש – חקפמה תויחנהל םאתהב םי לוחב הסוכת רובה תיתחת .ח

  .מ"ס
 גוס םושירו תיחול םע  .P.V.C תרנצ היהת םיפוגמהמ תדרויה תרנצה .ט

 .היקשהה
 "דראגמולב טיילרוא" גוסמ ןוגימ תונורא/ןורא ךותב ןקתוי תכרעמה שאר .י

  .םיזרבה תומכל םאתהב תאזו תונורא 'סמ וא דחא ,ע"ש וא
 םאות לקוס ללוכ ןוגימה ןורא .אי
  .תכרעמה שארב הובגה םוקמב ןקתוי ריוואה ררחשמ .בי
  .םוקאו יטנא ןקתוי תכרעמה שארמ ךומנ עטק הקשמה הלעפה זרב לכל .גי
 יכרד תלת ןוזרב ע"ש וא R-40 הזנורב "דמרב" םיילואדיה םניה םיפוגמה .די

 .הזנורב
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 .טלפמוק :הדידמה ןפוא
 
 
 
 

 
 הרקב תכרעמ ישארל תונורא 41.02.6

 
 לקוס  ללוכ תכרעמה שאר תונורא לש האלמ הנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה
 .םיקבח ללוכ ,תימוקמנ תושרה רטסאמ לוענמו סוסיב ,דוסיו
 
 

 .טלפמוק :הדידמה ןפוא
 
 

 
 "םגא" \"ויפרוקס"  בשחמ 41.02.7

 
 'סמ .ר"ממ 1.5 לדוגב ךתח םע N.Y.Y סופיטמ ויהי םיילמשחה םילבכה .א

  .שרדנכ הברזר + 1 +  םיזרבה רפסמ היהי  לבכב םידיגה
 שאר יבג לע םיאתמ לבכ "ץירהל" שי - יליע תכרעמ שאר לש הרקמב .ב

 דע עיגיו םיקבח י"ע תכרעמה שאר תורוניצל רשקי לבכה .תכרעמה
 לוורש ךותב השעיי םהיניב רוביחה .םידיאונולוסה ןמ םיאצויה םילבכל
  .ץווכתמ דודיב

 הלודגה האיצי לש הרקמ לכב ,ילמשחה זרבה ג"ע בכרוי יכרד תלת ןוזרב .ג
  .תרחא תינדי הלעפה תורשפאל גואדל שי הטמו 1" לש תואיציב .1"-מ

 י"ע ןהו הרבחה י"ע ןה רשואיש ךמסומ ןיקתמ י"ע השעת בשחמה תנקתה .ד
 .תכרעמה לש האלמ הלעפהל דע היהת הנקתההו חקפמה

 .ןרציה י"ע תוירחאו הבכרה  םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ בשחמה ריחמ .ה
 בשחמלו הרואת דומעל רבוחמ  רישי חתמב ןזוי היקשהה בשחמ .ו

 ."םגא" \"טייניריא"
 H.M.Z שמתשמ ךסמ ןיקתהל שי .ז
  תנוולוגמ תכתממ ןוגימ תרגסמ לולכיש םוטא הנגה ןוראב בכרוי בשחמה .ח

 .היריעה תשירד פ"ע ןוראל הדומצ הדיחיב
 ,זרב ללוכה דוקיפ ימל 3/4" רטוקב האיצי היהת תכרעמה שארל הסינכב .ט

 .שמ 155 םע ןנסמו )זילפ ףוג( רישי ץחל ןיטקמ
 ןיב תרושקת ,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ריחמה .י

  .ורוביחו ןיד ספ לע חול םגד ילארשי עקש תוברל ,זכרמל חטשב תודיחיה
 .למשחה קוחל םאתהב עצובי היגרנאה רוקמל רוביח .אי
 וא ךמסומ יאלמשח י"ע הרואת דומעל וא למשחל רוביח תללוכ הדובעה .בי

 .תינכתב ןמוסמה י"פע הרואת תזכרמל
 .למשחה ירוביח לכל ךמסומ למשח קדוב תמיתח לבקל שי .גי
 .)חוקיפהמ וא( הייריעהמ בתכב רושיא תלבק אלל בשחמ שוכרל ןיא .די

 .היריעב היקשהו ןוניג "חמ י"ע עבקי בשחמה גוס .וט
 

 .טלפמוק :הדידמה ןפוא
 

 
 םידיאונולוס 41.02.8
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 היצרגטניא ללוכ הרקבה דויצ ןרצי י"ע רשואמ גוסמ םידיאונולוס תנקתה
 ספ ג"ע ןקתוי דיאונולוסה .תכרעמה לכ לש האלמ הלעפהל דע ינוריעה בשחמל
 .תנוולוגמ תכתמ

 
 

 .'חי :הדידמה ןפוא
 
 

 היקשה תרנצל תרוקב תחוש 41.02.9
 

  .היקשה תרנצ רובע םיפצורמ םיחטשמב תרוקיב את
 :ללוכ ריחמה
 ,מ"ס 50 – 100 קמוע ,מ"ס 80 רטוקב ימורט ןוטבמ הילוחמ את תיינב .א

 .כ"כבו טרפב ןיוצמל םאתהב
 .החושל  ביבסמ ןוטבמ דוסי .ב
 השנמ" תרבח תמגודכ ,מ"ס 60/60 תודימב הדלפ תקיצימ יעוביר הסכמ .ג

 תיריע טרדנטסב "היקשה" אתה םש םע ןוט 25 סמועל ,ע"ש וא "ךורב
 .הנבי

 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע שורדה לכו רזעה ירמוח לכ .ד
 

 
 .'חי :הדידמה ןפוא

 
 

  ףוטפט 41.02.10
 

 יבגל םג םינוכנ הרטמהו יונה ןגל תרנצ עוציבל םיינכטה םיטרפמה לכ .א
 .ףוטפט

 םאתהב ילמיסכמה החולשה ךרואו ןניב םיקחרמה ,תופטפטה גוס .ב
  .תינכותל

 וחנוי םיינורדמ םיחטשב .עקרקה ינפ לע תויופר וחנוי ףוטפטה תוחולש .ג
  .)תרחא ןיוצ םא אלא( הבוגה יווקל ליבקמב ולא תוחולש

 .דבלב ןוקית ךרוצל אלא תינדי הבכרהב ףוטפט וק לע תופטפט ביכרהל ןיא .ד
 .אוהש גוס לכמ תופטפט ץוענל ןיא

 .'ץענ' תופטפטב שומיש רתוי אל .ה
 תוצק תא רבחל שי ,תוחולש 3 -מ רתוי  תולעב ,תופטפוטמ תוקלחב .ו

 תכרב ךותב בצוי הפיטשה זרב .הפיטש  זרב םע ,זקנמ רוניצל תוחולשה
 .ע"ש וא הסכמ + "סקורב" תיטסלפ הנגה

 מ"מ 25 רטוקב,זקנמ וא קלחמ רוניצל ףוטפטה תוחולש לש םירוביחה לכ .ז
 וא "םיסלפ" תרצות גירבת י"ע ויהי  ןמצע תוחולשה ןיבש םירוביחהו
   .ןש ירבחמ י"ע תורבחתה רתות אל .המוחה הרדסהמ ע"ש וא "ןואסלפ"

 תופטפטה 'סמ ,םעזג תא ףיקת תעבטה .ףוטפט תעבט י"ע וקשוי םיצעה .ח
 .תוינכתהו תויומכ בתכ יפל םיצעה לכל

 .חטשב חיש לכל תפטפט תתל שי .ט
 .א"מ 100 לע הלעי אל ףוטפט תוחולש ךרוא .י
 .'מ 2 לכ עקרקל ודמצויו םיחישה תליתש ינפל היהת ףוטפטה יווק תסירפ .אי

 
 

 .א"מ :הדידמה ןפוא
 
 
 
 
 



 

124 

 

 
 

 
 
 

 םימ דמל הנכה 41.02.11
 

 דמ ןימזהלו תכרעמה שארל דומצ למג ג"ע םימ דמל הנכה עצבל ןלבקה לע
 ןנכתמ, היריעה גיצנ םע םואיתב לכה ,תימוקמה תושרב םימה ףגאמ םימ
 .ורושיאל ףופכבו םימה
 )םימה ןנכתמ לש תוימכה בתכב עיפומ תולע בושחו הז ףיעס(
 

 
 

  העיטנו ןוניג 41.03
 

 : יללכ 41.03.1
 

 דרפנ יתלב קלח אוהו 41 קרפ ידרשמניבה טרפמל המלשה הווהמ הז טרפמ
 .הליתשה עוציבל תויעוצקמו תוילהונ תוארוה הווהמ ,ןכו ונממ
 

 :תומלשה 'סמ ןלהל יללכה טרפמב רומאל ףסונב
 

 םיחמצה ןומיס
 אלמה םשה םע טלש היהי ,חמצ גוס לכ לע ,ןוכנ חמצ םילבקמש אדוול תנמ לע
  .חמצה לש
 
 
 

  העיטנ רוב
 :ןלהל טרופמכ רובה תודימ
 מ"ס 120/120/120 לכיממ 11 – 7 לדוגב םיצע .א
  .מ"ס 150/150/150 - המדאמ 7-11 לדוגב םיצע .ב
 מ"ס 150\200\200 – המדאמ קיתע ץע .ג

 
 העיטנל ןג תמדא
 1 קמועמ אבותש ,היירופ תיאלקח המדאב תורובה ומלשוי העיטנה עוציב תעב
 םיעקפה אמוג ,)באצוק( אבוצ םרא  תרוד ,תילבימ הייקנ תויהל המדאה לע .'מ
 .הפליחו )הדיעס(
  

 המדאהמ םירגוב םיצע
  חורמל שי ךותיחה םוקמב .םיפנעה ךרואמ 2/3 ידכל םזגיי ץעה ףונ .א
 .הרוחש החשמ        

 – ולדוגו ץעה גוסל םיאתמ רטוקב שוג תריציל ץעל ביבסמ רופחל שי .ב
 .םיצע תקתעהל יללכה טרפמה פ"עו חקפמה תוארוהל םאתהב

 ינפל המדאה תא ביטרהל ןיא( .םיאתמ ילכ תועצמאב שוגה םע רקעי  ץעה .ג
 .)שוגה תוררופתה תא עונמל ידכב האצוהה

 דצ לכמ מ"ס 30-ב לודג רמולכ - העיטנל םיאתמ לדוגב רוב רופחל שי .ד
 .שוגה לדוגמ

 50 בוצחל וא/ו רופחל שי רכרוכ וא עלסל הריפחה ךלהמב םיעיגמו הדימב .ה
  .תיאלקח המדאב םיאתמה הבוגה דע אלמלו םיפסונ מ"ס

 רשאכ ץעה תא סינכהלו ופוס דע םימב רובה תא אלמל שי העיטנה ינפל .ו
  .רובה תיצחמ ידכ דע וגפסנ םימה
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 קדהל ,תיאלקח המדאב רובה תא אלמל שי רובל ץעה תסנכה רחאל .ז
  .ביבסמ 'מ 2 רטוקב המוג ןיכהלו

 .ןבולב םיירקיעה ויפנעו ץעה עזג תא דייסל שי .ח
 .היוורל דע המוגה תא תוקשהל שי .ט
 תועובשה תשולשב ,הרבעהה ירחא ןושארה עובשב םוי ידימ תוקשהל שי .י

 דע םימי 5 לכ כ"חאו ,)ריוואה גזמל םאתהב( השולש דע םיימוי לכ םיאבה
 .הטילקה דעומל

 יפל ןוסחאה עצובי םירגובמה םיצעה תא ןסחאל ךרוצ היהיו הדימב .אי
 :ןמקלדכ תויחנה
 

 
 ינמז ןפואב םירגובמ םיצע ןוסחא
 .תוחורמ ןגומו לצומ היהי ןוסחאה חטש )1(
 :ןוסחאל תוביטנרטלא יתש )2(

 ךרוא .'מ 2.0 בחורבו 'מ 1.0 קמועב הלעת רופחל שי  :הלעתב ןוסחא
 דיל דחא ןוסכלאב םיחינמ םיצעה תא .ןוסחאבש םיצעה 'סמ יפל הלעתה
 שי םיעלס תמדא לש הרקמב( .םיקדהמו רפחנש רפעה םע םיסכמ ,ינשה
 .)רתוי הייקנ המדא איבהל וא םילודגה םיעלסה תא רפעה ךותמ תופנל
 .םיעזגה ךרואל םיחנומה םיזתמ תרוש ידי לע עצבתת היקשהה
 תא חינהלו ,רשי היהיש יוצר, ל"נכ חטש רוחבל שי  : חטשה ינפ לע ןוסחא
 תיאלקח המדא ךופשל  ,ןוסכלאב ינשה דיל דחא תורשי תורושב םיצעה
 םיזתמב היקשה תשר חינהל שי ןכמ רחאל .קדהלו םישרושה יבג לע
 .שרדנכ תוקשהלו
 

 
  חוויד תבוח
 תיתשתה תודובע לש יפוס עוציב רמג לע  חקפמל  חוודי ןלבקה .א 

 ומכ ,תיתשתה תודובעל חקפמה רושיא ינפל הליתשב ליחתי אלו הליתשל
 םירושייו ןושיד ,עקרק תועונת ,םיסוסיר ,עקרקה תרשכה לע חוודי ןכ
  .חטשב
 םע םייקל שי העיטנ יקחרמו ,לוביק ילכ ,םיחמצה גוס אשונב םירורב .ב
  .ודי לע רשואי יוניש לכו עוצבה ינפל חקפמה
 י"ע ןתניי התליחתל העיטנה תליחת דעומ תא חקפמל עידוהל ןלבקה לע  .ג

 .חקפמה
 

 
  הליתשה עוציב יבלש ירדס
 .רתאה חותפב םירושקה םימרוגה לכ ןכו חקפמה םע םאותמ הז םיבלש רדס
 ןלבקל רשפאי ,חקפמה י"ע בלשה רושיאו חקפמל בלש לכ םויס לע חווד
 :אבה בלשב ליחתהל
 תורוב ןומיס ןכו דיס וא םילבחב םיחיש תוגורעו תואשדמ ימוחת ןומיס .א

 .םיצעה
  .שבי דע חל עקרק בצמ .ב
 .םיחמצה גוסו םלוביק יפל םיצעהו םיחישה תורוב תחיתפ .ג
 .תויומכה בתכ וא טרפמה יפל םינשדו המדא תבורעת תסנכה .ד
 .תורובה דיל תינכתל םאתהב םיחמצ תחנה .ה
 .תואשדמו םיחיש כ"חאו םינושאר ועטניי םהינימל םיצעה .ו
 .חטשב םעפו הלתשמב םעפ ,חקפמה רושיא ןועט םיחמצה תקפסא רוקמ .ז
  .חקפמה רושיא ןועט תועיטנה תלחתהל רושיא .ח
 .ימוג רוניצב היקשה .ט
 .רתאה תולובגל ץוחמ םיחפ תלוספו עקרקה יפדוע קוליסו רושיי ,ףוריג .י
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 הטילק תוירחא
 .םישדוח 3 - אשד תטילקל תוירחא .א
  .םישדוח 3 - םיחישל הטילקל תוירחא .ב
 .םישדוח 12 - לוביק ילכ לכמ םיצעל תוירחא .ג
 .םישדוח 12 - םירגוב םיצעל תוירחא .ד
 .םישדוח 12 - םיילקדל תוירחא .ה

 
 .ןלבקה ןובשח לע וטלקנ אלש םיחמצה לכ ופלחוי ,תוירחאה תפוקת ךות
 השעי עוציבה ,רומאכ, םיצעו אשד יעטק ,היחמצ ףילחהל ךרוצ היהי םאב
 .שדוחל ןושאר לכ
 

 
  םיחמצה לדוג 41.03.2

 
 : יללכ .1

 תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה" תרבוח י"פע וניה םיחמצה לדוג .א
  .הנורחאה    האצוהב מ"הש לש "יונו

 ."הלועמ" גוסמ ויהי םיחמצה .ב
 .העברא יפ תוחפל – שרושה/לכימ/עצמה שוג לא חמצה ףונ סחי .ג
 .םלשומ ןפואב םייקנו םיאירב ויהי םיליתשה .ד
 .'מ 2.0 הבוגב תואטוחמ תולוגע תוכומס 2 וללכי םיצעה לכ .ה

 
 :םיצע לדוג תרדגה .9

 .1.5" עזג רטוק ,תוחפל רטיל 40 חפנב לכיממ – 7 לדוג םירחבומ םיצע
 .2" עזג רטוק ,תוחפל רטיל 60 חפנב תיבחמ – 8 לדוג םיצע
 לעמ מ"ס 10 הבוגב ילמינימ עזג רטוק – המדאמ 2" 8 לדוג םיצע .א

 ,מ"מ 50 ונייה ,2" היהי שרושה ראווצ לעמ מ"ס 20 וא הבכרהה
 .הליתש רחאל ,תוחפל 'מ 3.00 ליתשה לכ הבוג

 .תוחפל רטיל 100 חפנב תיבחמ – 3" 9 לדוג םיצע .ב
 לעמ מ"ס 10 הבוגב ילמינימ עזג רטוק – המדאמ 9 לדוג םיצע .ג

 ,מ"מ 75 ונייה ,3" היהי שרושה ראווצ לעמ מ"ס 20 וא הבכרהה
 .הליתשה רחאל 'מ 3.50 היהי ליתשה לכ הבוג

 לעמ מ"ס 10 הבוגב ילמינימ עזג רטוק– 5" המדאמ 10 לדוג םיצע .ד
 מ"מ 125 ונייה 5" היהי שרושה ראווצ לעמ מ"ס 20 וא הבכרהה
 .הליתש רחאל  'מ 4-5 היהי ליתשה הבוג

 בףונו םינג חקפמו לכירדאה לש םדקומ רושיא שורד םיצעה ביט .ה
 .היריע

 רושיאל ,לותשל ותנווכב רשא םיצע תואמגוד חטשב גיצי ןלבקה .ו
 .הליתשה תודובעב לחי םרט ,חקפמהו לכירדאה

 ינפמ עזגה הבוג םא אלא םיצוק םע עזג ילעב םיצע לותשל ןיא .ז
 ןפואב הלתשמב םיקונמ םיצוקהו תוחפל 'מ 2.00      אוה עקרקה
 .טלחומ

 טרפמל םאתהב עצובת – המדאמ 7-11 'סמ םילדגב םיצע תעיטנ .ח
 .)410367 ףיעס האר( המדאמ םירגובמ םיצע תקפסה רובע

 .תוחפל 'מ 1.80 הבוגב היהת הבכרהה ,םיבכרומ םיצעב .ט
 .תינכתה טרופמה פ"ע םיילקד ילדג .י

 
 

 : םיחיש לדוג תרדגה .10
  .ק"מס 100 – 1 'סמ לדוג  ןוליתש
 .רטיל 0.5 – 2 'סמ לדוג חיש
 .רטיל 1 – 3 'סמ לדוג חיש
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 .רטיל 3 – 4 'סמ לדוג חיש
 .רטיל 6 – 5 'סמ לדוג חיש
 .רטיל 6 – 5 'סמ לדוג ספטמ חיש
 .רטיל 10 – 6 'סמ לדוג חיש
 .'מ 1.6 יללכ הבוג .רטיל 25 – 7 'סמ לדוג חיש
 רומאל םאתהב עצובת שרוש ימורע םידרוו ,םידרוו ,םיחיש תעיטנ
 .יללכה טרפמב 410366  ,410365  ,410333 :םיפיעסב

 
 

  םידברמב אשד תליתש 41.03.3
 

 םייקנ ויהי ,תוינכתב ןיוצמה ,רחא וא "היוקוק" גוסמ אשד ידברמ .א
 .םיקיזמו םיבשעמ

 :הליתשה עוציב יבלש .ב
 .החל היהתש ךכ המדאה תוקשהל שי .1
 .םילבזה רוזיפ ינפל חטשה לש ינושאר רושיי .2
 חטשב רזופי ןשדה ."סולפ טוקומסוא" ןשד םנודל ג"ק 100-ב ןושיד .3

 תועש8 ךות ,מ"ס 25 קמועל חוחית י"ע עקרקב ענצויו הווש ןפואב
 .רוזיפה ןמזמ

 תוינכתל םאתהב( ףוריג י"ע תואשדמה יחטש לש ינש רושיי .4
 .םנודל בוק 20 לש היקשה .)היפרגופוט

  .ג"ק 100 לש הלגעמב ברעו יתש קודיה .5
 םימצע - תלוספ תויראש קוליסו םיחיטשה תחנה ינפל יפוס ףוריג .6

 .תונטק םינבאו םיבשע ,םירז
 .םיחיטשה ןיב האלמ הדמצהו םינבל תמוח תרוצב םידברמה תחנה .7

 לוח רוזיפ י"ע קרו ךא רוגסל שי םידברמה ןיב םיחתפו םירוח
 .חולמ אל תונויד

 .םנודל בוק 20 לש תינושאר היקשה .8
 חטש ינפ תלבקל דע ג"ק 100 לקשמב הלגעמב אשדה יחטש קודיה .9

 .םירשי
 .םנודל בוק 3-4 לש םויב םימעפ 3 תורצקו תופוכת תויקשה .10

 
 .ר"מ :הדידמה ןפוא
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 הדובעה תריסמל דע חטשה לע ןלבקה תוירחאו לופיט

 
 םרגיהל םילולעה םיקזנה לכ רובע הדובעה תפוקת לכ ךשמ יארחא היהי ןלבקה .א

 לש ונוצר תועיבשל יוחיד אלל םנקתי אוה ,םיקזנ ויהיו הדימב .ותדובעמ האצותכ
 .דבלב ןלבקה ןובשח לע םיקזנה ןוקית .חקפמה

 ,ןמויסל חקפמה רושיאו היקשההו הליתשה תודובע לכ רמג םע - הדובעה תריסמ .ב
 ןלבקה ליחתי ,הז דעומב לבקתת הדובעהו הדימב .לכירדאלו ןימזמל הדובעה רסמית
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 עצובת הקוזחתה .הדובעה לש תיפוסה התריסמל דע םישדוח 3 לש הקוזחת תפוקתב
 .היריעה םע םואיתב

 עובק םדא חטשב קיזחהל ןלבקה לע ,ליעל םירומאה ,הקוזחתה ישדוח תשולש ךשמב .ג
 :ןלהל טרופמכ חטשה לש םיתואנ  ןויקינו  היקשה  ,הקוזחת  לע יארחא היהיש

 
 :היקשהה תכרעמ תקוזחת .1

 ןשדו םימש ידכ וננכותש יפכ ןושידהו היקשהה תכרעמ לש ףטוש דוקפת התרטמ
 הקזחאה .הלוזו הטושפ הלעפהל ןכו תננכותמה תומכבו ןמזב םיחמצה לכל ועיגי
 יווק לש עובק יוקינ ,תכרעמה ירזיבא ראשו םיתסווב לופיט ,םיננסמ יוקינ תללוכ
 תפלחה ,תכרעמה שארו םיזתמה םיריטממה ,תופטפטה לש העובק הקידב ,ףוטפט
 .םידקפתמ אלהו םימוגפה םיקלחה
 

 :הייחמצהו תועיטנה תקוזחת .2
 ,אשד חוסיכ ,היבשע יוקינ ,רוטליק ,ףוריג ,םיריעצ םיצע תכימת תללוכ הקוזחתה
 .'וכו האשדמ ילושב לופיט
 הקוזחתה .הלידגו ןנער הארמ ,חטשה לש דימתמו אלמ יוסיכב תויהל הייחמצה לע
 .ןיטולחל תקספומ וא ,תיטיא םתוחתפתהש וא ותמש םיצעו םיחמצ תפלחה תללוכ
 לוביזו ןושיד ,חורפל ורמגש םיחמצב לופיט ,ןונכתל םאתהב לודיגה תנווכהו םוזיג

 ,)םנודל ג"ק 15 לש תומכב הנשב םימעפ שולש תוחפל 20/20/20 ןשד( םיעובק
 תוחפ אל םלוא ,הלידגל םאתהב םיאשד חוסיכ ,)תימיכ וא תינדי( רב יבשע תרבדה
 תוניפה לכ ללוכ חוסיכה .ונויקינו אשדה תואפ רושיי ללוכ עובשל תחא םעפ רשאמ
 ןוגכ( וכותב םיבצומה םינוש םיטנמלאו םיצע ,םיחיש יחטש םע עגמה יחטשו
  .תואפב ימיכ לופיט רתוי אל ,)'וכו תורטממ ,םילספ
 

 .תיתשתה תוכרעמו םירזיבאה ,םינקתמה ,םיטנמלאה תקוזחת       .3
 

 : היקשה       .4
 :היקשהה ןפוא     

 תומכו הדימב( הנשל םשג מ"מ 500 לעמ איה םיעקשמה תומכ ובש רוזאל תויומכ
 ק"מ = מ"מ 1 - היקשהב הרסחה תומכה תא ףיסוהל שי ,וזמ הכומנ םיעקשמה
 .)םנודל םימ
 .םנודל הנשל ק"מ 600  :אשד

 .םנודל הנשל ק"מ 450 - םימ יבהוא   :םיחיש
 .םנודל הנשל ק"מ 250 - םימ ינכסח

 היקשהה ידעומ
 .ץיקה תפוקתב היקשהה :האשדמ

 .עובשב םעפ - הנושאר הנש לש הנושאר תיצחמ
 .םייעובשב םעפ - הנושאר הנש לש הינש תיצחמ
 .תועובש השולשב םעפ - הינש הנש
 .תועובש העבראב םעפ - האלהו תישילש הנש

 האשדמ ומכ היקשה - םימ יבהוא   :םיחיש
 שדוחב םעפ -  הנושאר הנש .א  - םימ ינכסח

 .הנשב םימעפ 4 -האלהו הינש הנש .ב               
 :חטשה ןויקינ       .5

 תלוספ יוניפ ,םילולסו םיפצורמ םיליבשו םיחטשמ אוטאט עצובי ,עובשל תחא
 .םינותפשאמ תלוספ תוברל יהשלכ
 

 אלו היקשההו ןוניגה יפיעס יריחמב תולולכ ליעלש ןויקינהו היקשהה ,הקוזחתה 'בע   
 .וז הקוזחת ןיגב ריחמ תפסות לכ םלושת
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 40+41+42+44+51  םיקרפל הדידמ ינפוא - 3 'ג ךמסמ
 

 תומדקומ
 'סמ זרכמ/הזוחמ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז ךמסמ
________________________________ 

 - תויללכ תורעה

 .םיטרפבו תוינכותב ,טרפמב רומאה לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ .א
 םיליבשב םהינימל םיפוציר לש הדיחיה יריחמ ,תרחא ןיוצ אל םאב יכ ,שגדוי
 םיעצמה תא םיללוכ םניא טלפסא וא תופצורמ תועסימב וא תוינחב וא תוכרדמו

 הדיחיה יריחמ ,םינושה םיפיעסה רתיב .םיטרפב אוהש יבוע לכב םיטרופמה
  .יטנוולרה טרפה יפל לכה ,םקודיה תא ,םיעצמה תא םיללוכ

 תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו טרפמבו תוינכותב עיפומש הרעה וא ףיעס .ב
 לכ ולבקתי אל הזוחה תמיתח רחאל .םיאתמה עוציבה ףיעסב לולכ ותוא םיאור
  .הז ןיינעב תורעהו תונעט

 םיטרופמה םיאנתה לכב םיריחמה תגצהב בשחתה וליאכ ןלבקה תא םיאור .ג
 לכ ךרע תא םיללוככ ובשחיי ןלהל םיגצומה םיריחמה .ויכמסמ לכ לע הז הזוחב
 יא .םהיטרפ לע םיכמסמה םתואב םירכזנה םיאנתה יולימב תוכורכה תואצוהה
 בתכב בוקנה ריחמה יונישל תקפסמ הביסכ רכות אל ,אוהשלכ יאנת תנבה
  .אוהש גוס לכמ םולשתל הליעכ וא תויומכה

 יפל הנמלושת תודובעה .הנדמואב ןה הזוחה יפיעסב תויומכה יכ הזב שגדומ .ד
 הנדדמיתו הנעצובתש יפכ ,תויפוסה תויומכה יפלו םיטרופמה הדיחיה יריחמ
 .עוציבה רמגב

  .תויומכה בתכב הנותנו ןלהל תטרופמה וז איה הדימה הדיחי .ה

 וא המלשה ווהי םיפרוצמ םאב ,הז זרכמל םיפרוצמה םידחוימה הדידמה ינפוא .ו
 ןוניג 41 קרפ ,רתאה חותיפ 40 קרפ ידרשמ ןיבה טרפמב רומאה יבגל םינוקית
 .תובחרו םישיבכ תלילס 51 קרפו היקשהו

 הדיחיה יריחמב לולכ םינושה  ןוטבה יטנמלאב לזרבה ריחמש שרופמב ןיוצי .ז
 תואצוהה לכ תא ללוככ ןלבקה לש הדיחיה ריחמ תא םיאורו ,וז העצהב םישגומה
 הדיחיה יריחמל רבעמ תפסות לכ םלושת אל .ךכל רשקב תופיקעהו תורישיה
  .ןלבקה תעצהב םיעיפומה

 

 הדיחיה יריחמ

 :םיללוככ ובשחי םיריחמהו תויומכה תמישר יפיעסב הדיחיה יריחמ
 
 הדובעב םיללכנה( רזע ירמוחו םינכומ םירצומ הז ללכבו םירצומהו םירמוחה לכ תקפסא .1

 .ןהלש תחפהו )הב  םיללכנ   םניאשו
 .הזוחה יאנתל םאתהב עוציב םשל השורדה הדובעה לכ .2
   טרפמה תושירדל םאתהב תוכמסומ תודבעמ ידי לע םירצומהו םירמוחה תקידב תואצוה .3

 .ינכטה
 טרפמה לש םינושה םיפיעסב טרופמכ תונוש תודובע לש תואמגוד תנכהל תושורדה תואצוהה        .4

 .ינכטה
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 .וכו םיינמז םינבמ ,תוינמז םיכרד ,םימוגיפ ,םירישכמ ,הדובע ילכ ,תונוכמ ,דויצב שומיש       .5
    םתסמעה ,הדובעה םוקמל הדובע ילכו תונוכמה דויצה ,םירצומה ,םירמוחה לכ תלבוה       .6

 .ונממו הדובעה םוקמל םידבועה תעסה ןכו םתקירפו
 .הנבמהו תודובעה תרימש ןכו ,םתרימשו םילכה ,תונוכמה ,םירמוחה ןוסחא       .7
 רתי לכו ,סכמ ילוב ,הינק יסימ ,תודובעה חוטב ,ימואל חוטיב תואצוה ,םיילאיצוסה םיסמה        .8

 .אוהש גוס לכמ םיסמה
 .ושרדיש ןומיסהו הדידמה תודובע       .9

 תומדקומה ויתואצוה הז ללכבו ,תופיקעה ןהו תורישיה ןה ,ןלבקה לש תויללכה תואצוהה    .10
 .תוירוקמהו

 .ותוא םיבייחמ הזוחה יאנת רשא אוהש גוס לכמ תורחא תואצוה     .11
 .ןלבק יחוור     .12
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 דחוימ ינכט טרפמ
 תרושקתו הרואת ,למשח
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 ,08 ,01 'סמ םיקרפ תא תונשל וא ףיסוהל ,םילשהל אב הז דחוימ טרפמ 

 .ולש םירחא םייטנוולר םיקרפ וא ,יללכה טרפמב 18
 
 

 םיצולחהו ןולא לאגי תובוחרב תרושקת תיתשתו תובוחר תרואת - 08.1 קרפ 
 
 

 יללכ 08.01.01
 

 תובוחרב תרושקת תויתשתו תובוחר תרואת עוציבל סחייתמ ןלהל טרפמה .א
 .הדוהי רואב זוקינ לבומ עוציב תרגסמב םיצולחהו  ןולא לאגי
 

 ןלבקל רתוי אל .ןלבקה לש )םיריכש( םילרגטניא ויהי הכוזה ןלבקה ידבוע לכ .ב
 .הנשמ ינלבק הדובעה רתאל סינכהל

 
 .תוחפל 'א 160 גוויס תצובקב םינלבקה םשרב םושר היהי למשחה ןלבק .ג

 
 .חטשב חקפמהו הדוהי רוא תייריע י"ע רשואי למשחה ןלבק .ד

 
 ,תוחפל יאסדנה יאלמשח ןוישר םע הדובע להנמ רתאב קיסעי למשחה ןלבק .ה

 רתי לכ ,תוחפל ישאר יאלמשח ןוישר לעב היהי ןלבקה םעטמ עוציבה להנמ
 .תוחפל רזוע יאלמשח ןוישר ילעב ויהי ןלבקה ידבוע
 

 תוארוהה לכ לע למשחה קוחל המאתהב ןלבקה י"ע עצובת הדובעה לכ .ו
 יללכה טרפמל םאתהב .םינושה םיילארשיה םינקתל םאתהב .ובש תופסותהו
 לש הדובע תויחנהו דחוימה ינכטה טרפמה ,08 ולומיסש למשח ינקתמל
 ,ןקת ,קוח :תופידעה רדס .קזבו למשחה תרבח תוארוהו הדוהי רוא תייריע
 למשחה תרבח תושירדל המאתה ןכו םיללכ םיטרפמ )ינכט רואת( תוארוה
 .קזב תרבחו

 
 יפכמ ןקתמה לש םירבעמה ךרד תא תונשל חרכה ןלבקה אצמי עוציב ךות םא .ז

 ךכ לע רושיא תלבק ךרוצל סדנהמה םע םירבדב אובי ,תוינכותב הנמוסש
 יפכ ןקתמה לש תונכדועמ תוינכות סדנהמל שיגי הדובעה רמגבו .שארמ
 .השעמל עצובש

 
 לעו )תודוסי ,םילבכ ,תרנצ( עציבש תויתשתה לע יארחא היהי עצבמה ןלבקה .ח

 .םתלעפהו םיסנפהו םידומעה תבצהל דע תויתשתה תקזחא
 

 .תפסות לכ ןלבקה לבקי אל םיבלשל הדובעה לוציפ ןיגב .ט
 

 עוציבל תויומכה תא ןיטקהל וא לידגהל וא/ו םיפיעס לטבל ןימזמה תושרב .י
 .איהש העיבת לכ היהת ןלבקלש ילבמ ,אוהש ףקיה לכב 
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 י"ע עצוב רשא ןקתמ קלח םילשהל וא/ו רבחל ןלבקה שרדי וב הרקמ לכב .אי

 ןקתמה קלחב רחאה ןלבקה תוחכונב תוקידב עצבל וילע היהי ,םירחא
 לש חקפמה י"ע תאז רשאיו דימ חוודי ,תולקת ואצמיו הרקמבו ,וילע רבודמש
 םירשואמ ןיכומיס לכ ןיאו הדימב .חטשב דומצה חקפמהו רואמה תקלחמ
 עצובש ןקתמה קלח תא לביק ןלבקהש אוה ןמיס ,םוגפ אצמנ ןקתמהש ךכל
 הדובעה לע תוניחבה לכמ יארחא היהי ןלבקה .םגפ לכ אלל םירחא י"ע
 ועצובש תודובעה םילשהל וילע לביקש עגרמ םירחא י"ע ועצובש םירמוחהו
 הדובעה תלבק ןמזב חקפמה י"ע ורשוא רשא םינוקיתה איצוהל ,םירחא י"ע
 ,םירחא י"ע ומלשוה רשא תודובעה לע םג לוחת ןלבקה תוירחאו םירחאהמ
 .ל"נה םינוקיתה עוציבל חקפמהמ הארוה לביקו הדימב םינוקיתה עוציב לעו

 
 הדובעה לש קלח לכ יזא ,תרחא ןימזמה י"ע בתכב שרופמב ןיוצי אלו הדימב .בי

 רבעו לעופ אוה רשאכ ןימזמל רסמיו תומלשב עצובי עוציבל רסמי רשא
 אלל הרבע הקידבהש ךכ לע בתכב רושיא לביקו ,למשחה תרבח לש תרוקב
 ורושיא תא לביק ןכו ךמסומה קדובה וא למשחה 'בח דצמ תויוגייתסה לכ
 הדובעהש ךכ לע רואמה תקלחמ םעטמ חקפמהו חטשב  חקפמה לש בתכב
 .האלמה ונוצר תועיבשלו התומלשב התשענ
 
 

 תוירחא .גי
 

םיפרוצמה םיכמסמה רתיב תרחא שרופמב רמאנ אל םא  
:יפל הדובעו םירמוח לע תוירחא היהת יזא ,הזוח/זרכמל  

 
  .ןימזמה י"ע ןקתמה תלבק םוימ םינש 5 – למשח ילבכל .1

 .ןימזמה י"ע םתלבק םוימ םינש 5 - תועורזו הרואת ידומעל .2

 .הדולחל ןמיס לכ הארי אל וז הפוקתב

 םירביירדו דל תורונ תוברל םהיביכרמ לכ לע הרואת יסנפל .3

 תפוקתב .ןימזמה י"ע ןקתמה תלבק םוימ םינש 5 –

 ךותב אוהש  גוס לכמ ךולכל ןמיס לכ הארי אל תוירחאה

  .ותומלשב סנפב אוהש הדולח ןמיס לכו סנפה

 ,שדחב ףלחוי םוגפ אצמי רשא טירפ לכ תוירחאה תפוקתב .4

 תשדוחמ תוירחא וילע לוחת שדחב ,ףלחוה רשא טירפו

 טירפ לכ .ןלבקה ןובשח לע לוכהו - הפלחהה ךיראתמ לחה

 םוימ לוח ימיב תועש 48  ךות ןקותת הדובע לכו ףלחוי םוגפ

  .העדוהה ןתמ

 ,ןלבקה לש האלמ היהת םיסנפל תוירחאה ,קדבה תפוקתב .5

 לש האלמ היהת םיסנפה לע תוירחאה .קדבה תפוקת רחאל

 םימייק םידומע לע םתפלחהל תוירחא ללוכ םיסנפה קפס

 .שרדייו הדימב
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 םידומעהו הריפחה יאוות ןומיס 08.01.02

 
 רפסמ םע עבצב 'וכו תוכירב הרואתה ידומע םוקימ תא ריגב ןמסל ןלבקה לע .א

 תא לבקלו ,םיחודיקהו הריפחה יאוות תא הריפחה עצמ יבג לע ןמסלו דומעה
 יאוות רושיא ינפל תוריפח עצבל ליחתהל ןיא .הריפחה יאוותל חקפמה רושיא
 .חקפמה י"ע הריפחה
 .ןלבקה ןובשח לעו ךמסומ דדומ י"ע עצובי תוכירבהו םידומעה ןומיס עוציב

 
 

 תוכירבה לש ןומיס 08.01.03
 

 רשאו תומייקה ולא ןה ,תינוריע תרושקתו הרואת יוקל תופעתסהו רבעמ תוכירב .א
 "הרואת" :תבותכב   הנמוסת ,תושדחה ולא ןהו ,הרואתה עוציבב שומיש ןהל שי
 למס ,תרוקיבה את דועי טוליש םע הסכמו תרגסמ י"ע "תינוריע תרושקת" וא/ו
 םעטמ חקפמה רושיאו חטשב חקפמה תויחנהל םאתהב הדוהי רוא תייריע
 .רואמה תקלחמ
 

 ,תומייק רבעמ תוכירבו םימייק תרנצ יוקב שמתשהל טילחי ןימזמהש םוקמ לכב .ב
 קרו םכרוא לכל תורוניצה תוקנל ,ןתוקנל ,תוכרבהמ םימה זקנל היהי ןלבקה לע
 לכ ןלבקה לבקי אל ל"נה עוציב ןיגב .תורוניצב םילבכה ליחשהל ןכמ רחאל
 .איהש תפסות

 
 תולעת תריפח 08.01.04

 
 .הריפחה י"ע עגפי רשא טנמלא לכ ןיאש אדוול שי הריפחה ינפל .א

 .םימיאתמ םירישכמו םילכ תועצמאב ןלבקה י"ע השעי יודיוה
 

 .הריפחה יאוותל רושיא לבקלו הלעתה תריפחל עירפמ רשא טנמלא לכ קלסל שי .ב
 רשא קזנ לכל ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשמ וניא הריפחה יאוותל חקפמה רושיא
 .הריפחה בקע םרגי
 

 בחור ,םייפוסה חטשה ינפל תחתמ מ"ס 90 תוחפל היהי תוכרדמב הריפחה קמוע .ג
  .תוינכותב תרחא ןייוצ םא אלא ,מ"ס 40:60 הלעתה

 
 יבועב הנושאר הבכש .הלעתה לכ בחורב לוח דופיר לש תובכש 2 הנייהת הריפח .ד

 םידדמנה תורונצה תחנה רחאל( הינש הבכש ,הלעתה תיתחתמ מ"ס 10 לש
 .רוניצה לש ןוילע קלח לעמ מ"ס10 ויהי דופירה ינפ רמגש הזכש יבועב )דרפנב

 
 ןומיס טרסו מ"ס 20 לש הבכש לכ קודיה םע ,תובכשב עצובי הלעתה יוסכ .ה

 .חטשה ינפמ מ"ס 30 לש קמועב קיטסלפמ
 

 עצובי הכרדמה וא/ו שיבכה םוקישו הכרדמב וא/ו שיבכב הריפחה תודובע לכ .ו
 .ידרשמניבה יללכה טרפמה לש 51 קרפ יפל

 
 .םיידי תדובעב הריפחה תא עצבל שי - םירחא םיתוריש תברקב םוקמ לכב .ז

 
 ןבאב הפילחהל שי - איהש לכ הפש ןבא העגפנ הריפחה ללגב רשא םוקמ לכב .ח

 .ןלבקה ןובשח לע השדח ההז הפש
 

 .םתומדקל חטשה ינפ תא בישהלו רתאהמ הדובעה תויראש לכ תא קלסל שי .ט
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 םיינכט םינותנו דויצ רושיא 08.01.05

 
 הדוהי רוא תייריע ,ןנכתמה רושיא תא דעומ דועבו שארמ לבקל ןלבקה לע
 השירדה תשגה םע .הדובעה תרגסמב ביכרהל דמוע אוה רשא דויצל חקפמהו
 וא תירבעה הפשב דויצה ןרציי לש םיינכט םינותנ קפסי ןלבקה ,דויצה רושיאל
 חטשב חקפמלו רואמה תקלחמ םעטמ ןנכתמל , ןנכתמל היינפה.תילגנאה
 תלחתה וצ תלבק וא הזוחה תמיתח םוימ םימי 10 ךות היהת דויצה רושיאל
 ןנכתמלו חקפמל ןלבקה רשפיא אל דוע לכ הדובעה רתאל אבוי אל דויצ .הדובע
 םעטמ חקפמהמו ןנכתמהמ בתכב רושיא לבקתה אל דוע לכו דויצה תא קודבל
 .ךכל ורושיא לע רואמה תקלחמ

 ביטל תוירחא לוחת ןלבקה לעו רצומה ביטל רושיא הווהמ הזכ רושיא ןיא 
 .רצומה

 ןלבקה ןיקתי ,חקפמהו הדוהי רוא תייריע ,ןנכתמה י"ע דויצה רושיא רחאל  
 וילעש םיסנפה תא קילדהלו ,וילעש םיסנפה םע דומע לש גוס לכ לש אמגוד
 .תמלשומ הרוצב
 שגי ,ל"נה םימרוגה י"ע הנקתהה ןפואלו ןקתומה דויצה תמגוד רושיא רחאל קר
 הקלדהה ןיגב .םיסנפהו םידומעה רתי תא ןיקתהלו הדובעה ראש תא עצבל ןלבקה
 הדיחיה יריחמב הלולכ הניהו ,איהש הרומת לכ ןלבקה לבקי אל ל"נה תינויסנה
 .תויומכה בתכבש
 
 

 הרואת ידומעל תודוסי 08.01.06
 
 תודימ .םיטוטרשל םאתהב קמועל הריפח י"ע עצובי םידומעה תודוסיל רובה .א

 ןלבקה לע .דבלב תורעושמ תודימ ןניה , תוינכתב םיטרופמש יפכ תודוסיה לדוג
 דוסיה לדוג , הרקמ לכב .ונובשח לעו ומעטמ רוטקורטסנוק י"ע רושיא לבקל
 .תוינכתב תונמוסמה תודימהמ ןטק היהי אל
 

 תוקיציהו יעוצקמ ןלזרב י"ע עצובת תונלזרבה תודובע לכ ,תוקיציה ךרוצל .ב
 .םיטוטרשל םאתהבו 30-ב ןוטבמ הנייהת

 
 דוסיה יגרב יזכרמ ןיב םיחוורמה תמאתה קודבל ןלבקה לע ,הקיציה ינפל .ג

 יפכ ויהי דוסיה יגרב .דוסיה לע םקומי רשא דומעה סיסב לש םירוחה יזכרמל
 .ליעל טרופמכ םיחוורמבו םיטוטרשה
 לכל .םח ץבאב הפוצי דומעה סיסב לש ןוטבה תקיצימ טלובה דוסיה גרוב הצק
 .םינבלוגמ תיקסידו םימוא 2 ויהי דוסי גרוב
 "דפ" רוניצ םתנגהל םהילע שבלויו טיפרג זירג תחשמב וחרמי םיגרבה תוצק
 .טיפרג זירגב אלומיו םיגרבל רבעמ טולבי ולש ןוילעה הצקהש
 

 דוסיה תקיצי לש הז קלח יזא חטשה ינפ לעמ טלוב דוסיהמ קלחו הדימב  .ד
 תרסה רחאלו ,תומוטק תוניפ םעו ,ימינפה הדיצב םיטקיד םע תינבתב היהי
 .וז הקיצי לש תואפה לכ וקלחוי תינבתה
 

 רפסמכ היהי תורונצה רפסמ .םילבכ רבעמל תורונצ וסנכוי דומע דוסי לכל .ה
 שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא ,+1 דומעהמ םיאצויו םיסנכנה םילבכה
 .תוינכותב

 
  הרואתה ידומע 08.01.07

 
 השרומ םינקת ןוכמ י"ע קדבנש ךכ לע ילארשי ןקת ות אשי דומע לכ .א

 םיאתי דומעה .הז טרפמבש תושירדלו ילארשיה ןקתל םיאתמ אצמנו
 הינש 'מ 47 לש חור תוריהמל היהיו הדוהי רוא תייריע טרדנטסל
 .תוחפל

 .ויתועורזו הרואת דומע ןובליגב םגפ לכ רתוי אל :בל םיש 
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 עוציב ינפל .תוינכתה פ"ע ןמוסמה םוקימב ומקומי םידומעה לכ .ב

 י"ע חטשב םידומעה תא ןמסל ןלבקה תוירחאב ,םידומעל תודוסיה
 לש ורושיא תאו חטשב חקפמה רושיא תא לבקלו ךמסומ דדומ
 .רואמה תקלחמ םעטמ חקפמה

  
 קזוחי חתפה הסכמ .דויצה ישגמ רובע םיחתפ ויהי הרואתה ידומעב .ג

 ןתינ היהי אל רשא הרצנ םואו  הטסורינמ ןלא גרוב י"ע דומעל
 הסכמ תא םיחתופ רשאכ דבאי אל גרובהש ךכ( הסכמהמ ואיצוהל
 םירזיבאה ישגמ לדוגל ,ורוציי ינפל ,םאותי חתפה לדוג .)דומעה חתפ
 .וילא וסנכוי רשא

 ומכ ,םירזיבאה ישגמ לש ןתיא קוזיח וחיטבי רשא םינספת ויהי דומעה חתפב
 תחא ,תוליגר זילפ תויקסיד 4 םע דומעל םחלומ 3/16" זילפ גרוב וב היהי ןכ
 ספו ,דומעל תשוחנמ הקראה ספ רובח רובע ,זילפ ימוא ינשו זילפמ תיציפק
 םע זילפמ תוקראה ספ לולכי שגמה .דומעה דוסיבש תיחולמ ןבלוגמ הקראה
 לבכ ללוכ , הברזר 2-ו טוח לכל דחא תוחפל םיגרב 7 לולכי , זילפ תועבטו יגרוב
 .תווצקב הציחל תופומ םע ןוליינ הפוצמ הדלפמ תלד קיזחמ

 
 תויחנהל םאתהב דומעה רפסמ ףלקתמ יתלב עבצב עבצי דומע לכ לע .ד

 .הדוהי רוא תייריע
 

 גוסו דומעה גוס יפל סנפ לכל קוריפל תנתינ עורז היהת דומע לכל .ה
 .דומעה לש הזל ההז רמג עבצבו סנפה

 
 םגפ אללו תועוב אלל םח ןובלגב םינבלוגמ ויהי הדלפמ םידומע .ו

 לוח תזתהב דומעה לש ידוסי יוקנ רחאל השעי ןובלגה .ןובלגב
 .ןורקימ 100 תוחפל היהי ןובלגה יבוע .םילקימיכו

 .תויומכה בתכב טרופמכ ךרואב היהי דומעה 
 .סיסבה לעמ מ"מ 600 הבוגמ לחה םירזיבאל םיחתפ ויהי דומעב
 לכל הפיפכל דומעה תודימע תא ןיטקהל אלש ידכ םיקזוחמ םירזיבאה יחתפ
  .אוהש ןוויכ
 .ןרציה תוצלמהלו ילארשיה ןקתל םאתהב היהי דוסיה גרוב ךרוא
 

 דומעה לש םינושאר מ"ס 30 -ו דוסיה יגרב - דומעה תבצה רחאל .ז
 ןיבל ןוטבה סיסב ןיב אוהש לכ ללח רצווייו הדימב .םח תפזב ועבצי
 ,B200 גוסמ ןוטב י"ע םתסי הז ללח יזא ,דומעה לש יתכתמה סיסבה
 .םיקדס ינפמ דימעו האנ רומיג םע הקלחהב

 
 .וילא םיסנפה לש תועורזה קוזיחל םיעצמא ויהי דומעל .ח

 
 .דנז לוורש םע היהי דומעה .ט

 
 

 םיסנפו - םילגד יקיזחמ - תועורז 08.01.08
 

 רשא םימאתמ ןהל ויהיו סנפה גוסלו דומעה גוסל הנמאתות דומעל תועורזה .א
 גיצהל ןלבקה לע .סנפל עורזה ןיבו דומעל עורזה ןיב תטלחומ המיטא וחיטבי

 .םהיניב תומאתההו םיקוזיחה תרוצ .סנפהו דומעה םע עורזה לש טוטרש
 

 לעב היהי םילגדה קיזחמ .םילגד 2-ל םילגד יקיזחמ וקפוסי הרואתה ידומעל .ב
 לע .דילחמ יתלב רמוח יושע ,לגד לכ רובע .מ"ס 15 לש ךרואב 1" הטילק הנק
 .ל"נכ םילגד קיזחמ לש טוטרש גיצהל היהי ןלבקה
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 .תויומכה בתכב טרופמה םגדמ ויהי םיסנפה .ג
 םירבחמב ודיוצי הרואתה ףוג ךותב דויצה שגמל םירבוחמה םיכילומה לכ
 .עקש עקת גוסמ םיריהמ
 
 
 
 
 
 

  הקראה ספו - הרונה תלעפהל דויצ 08.01.09
 

 :םיאבה םירזיבאה ישגמ ויהי סנפ לכ רובע .א
 

 רפכ" תרצות P.V.C -מ יושע היהי דומעה חתפ ךותב דויצ שגמ 1.א
 .וילע יוביע ימ תליפנ ינפמ דויצהמ קלח לכ ריתסמה ןוגג םע ,"םחנמ
 :ליכי שגמה

 
 תרצות "FAZ" תמגודכ ספא קותינ םע 'א 10 םרזל ז"אמ -

MOELLER הזאפל טוליש םע ,"ןיד" ספ לע בכרומ ,סנפ לכ רובע 
 םירוצעמ םע םיאתמ יטסלפ יוסיכ םעו ,דעוימ אוה סנפ הזיאלו
 .ספה לש תווצקב
 

 3 תטילקל םימאתומ "SOGEXI COPAK" תרצות םיקדהמ 4 -
 יפל 'ץיבדנס טוליש םע ,דומעל םיסנכנה םילבכה ךתחב םילבכ
 .ספה לש תווצקב םירוצעמ םע חקפמה תויחנה

 
 לכל םיאצויה םילבכה יכילומ רובע עקש עקת גוסמ האיצי יקדהמ -

 .ךילומה דיקפתו סנפל יוהיז ןומיס םע םיסנפהמ דחא
 

 שגמב האיציה יקדהממ לחה .סנפ לכל ר"ממ X.L.P.E 2.5*3 לבכ -
 עקת יקדהמ םע ויהי לבכה תוצק .סנפבש םיקדהמל דעו דומעבש
 .ריהמ רוביחל עקש

 
 .םלשומ טוליש םע דויצה יקלח לכ ןיב םלשומ טוויח -

 
 :ויהי סנפה םע דחיב קפוסמש ילרגטניאה דויצל ףסונב סנפב 2.א

 
 םיקדהמו ,דומעה חתפבש דויצה שגממ לבכה תטילקל םיקדהמ -

 םעו ,טוויחה םע הקראהל גרובו ,טוויחה םע הרונה תיבל האיציל
 .םלשומ טוליש
 

 .סנפהמ תולקב הבכרהו קורפל ןתינה סנפה ןרציי לש ירוקמ דויצ שגמ -
 םשל עקת תיבו  עקת ובש שימג לבכ םע ,הדובע ילכב ךרוצ אלל
 .סנפבש םיקדהמה ןיבל דויצה שגמ ןיב רובחה

 
 .םלשומ טוליש םע סנפבש דויצה ןיב טוויחה יטרפ לכ -
 

 הזיא רובע וב ןיוצי דומעה חתפב היהי רשא םירזיבאה שגמב דויצ טירפ לכ .ב
 .)דחא סנפ רשאמ רתוי שיו הדימב( ,דעוימ אוה סנפ
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 תיתשורח העיבצ 08.01.010
 

 :ןלהל טרופמה יפל היהת העיבצ
 
 חטשה תנכה .א

 
 .חטשה ינפ לש תילאוזיו הקידב 1.א

 
 תועצמאב ןיפילחל ינגרוא סיממ תועצמאב ןמוש תרסה ךרוצה תדימב 2.א

 .הזתהב םח טנגרטד
 

 וא מ"מ 0.7 דע GRIT וא מ"מ 0.5 דע רטוקב SHOT םיריגרג תזתה 3.א
 .ל"נה לש תבורעת

 
 .קבאו םיריגרג תויראש לש סוחד ריוא תועצמאב יוקינ 4.א

 
 .חטשה ינפ לש תילאוזיו הניחב 5.א

 
 .ץבאה יופיצ לש לשכה תומוקמב ל"נכ שוטיל ךרוצה תדימב 6.א

  
 

 העיבצ .ב
 

 תיטטסורטקלא הטישב ןיפילחל וא )TRIBO )FRICTION -ה תטישב קוביא
 תונוכת תלעב )HB )BILD-HIGH גוסמ רוהט רטסאילופ סיסב לע הקבא לש

GASUNG FREE OUT הקבאה .תחא הבכשב תוחפל ןורקימ 80 יבועב 
 ינמרגה B.S.G ןקת יפל תרשואמ 7000 הרדיס לוקרבנוא תרצותמ היהת
 .ןימזמה תשירד יפל ןווגה ,ךרע הווש וא הייהדל

 
 הילק .ג
 
 10 ךשמל תולעמ 140–155 לש תיתלחתה הרוטרפמטב רונתב תיתגרדה הילק 

 .תופסונ תוקד 20 ךשמל תולעמ 180-220 ,ןכמ רחאל .תוקד
 .תוקד 15 ךשמל תולעמ 185 -מ תחפת אל תכתמה תרוטרפמט  :הרעה

 
 רוריק .ד
 

 יבג לע הלועפ לכ עצבל ןיא .די עגמ תרשפאמה הרוטרפמטל יתגרדה רוריק
 .תוחפל סויסלצ תולעמ 35-40 לש המרל הרוטרפמטה הדרי םרטב רצומה

 
 תוכיא תרקב .ה
 

 .םימגפ תאיצמל חטשה ינפ לש תילאוזיו הקידב
 .ףוליק היהי אל מ"מ 1 םיחוורמב טרשמ םע היזהדא תקידבב
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 ינפל דדמנ רשא ץבאה יופיצ יבוע תתחפהב יללכה יופיצה יבוע תדידמ
 .העיבצה
 .ISO 9002 ןקת יפל רשואמ לעפמה

 
 הזירא .ו

 
 ינשב קזוחיש תוחפל מ"מ 0.5 יבועב ןליתאילופ לוורשב וזראי םירצומה
 .לוורשה תשילג תעינמל הקבדה טרס תרזעב ויתוצק
 .ןליתאילופ תויקשב דרפנב וזראי םירזיבאה

 
 םיצולחהו ןולא לאגי תובוחרב תרושקתל תויתשתו תובוחר תרואת  - .208 קרפ

 
 18 ,08 'סמ קרפ תא תונשל וא ףיסוהל ,םילשהל םיאב ולא םיריחמו הדידמ ינפוא
 .ולש םירחא םיטנוולר םיקרפ וא ,יללכה טרפמב

 
 יללכ 08.02.01

 
 ,תודובעה ,דויצה ,םירמוחה  לכ תאו הנקתהה הקפסאה תא וללכי הדיחיה יריחמ .א

 םירכזומ םניאש הלא ןהו םיכמסמב םירכזומה הלא .יאוולה תודובעו רזעה ירזיבא
 הדובעה עוציב םשל םישורד ךא ,םידרפנ םיפיעסב הדידמל םיכמסמב שרופמב
 הקפסא" םושרש הרקמב .ח"ח תרוקב רחאל לעופ בצמב התריסמו התומלשב
 .תמלשומ הנקתהל םישורדה םירזיבאהו םירמוחה לכ תקפסא ללוכ ריחמה ,"דבלב
 ,דויצה לכ לע ללוכ חוטיב תוברל ,הינבה רתאל קפסה ןסחממ הייהת הקפסאה
 .הנקתהה תודובע תא עצביש ןלבקה םע םואת ןכו ,תויושרל תורגאו םיסימ
 

 םיפיעס לטבל וא תויומכה תונשל ןימזמה תושרבו דבלב הנדמואב ןה תויומכ לכ .ב
 .אוהש לכ ףיעסב הדיחיה יריחמ יונישל הליעכ שמשי רבדהש ילבמ

 
 

 תורוניצ 08.02.02
 

 יטוח ללוכ תורוניצה ריחמ .רוניצה לש יקפוא יאוות ךרואל השעית תורוניצ תדידמ
 .הכישמ

 
 םילבכ תלעת תביצחו תריפח 08.02.03

 
 חקפמה רשא תומוקמה לכב םיידי תריפח םג לולכת הלעת תביצחו תריפחל ריחמ תדיחי
 ךרוא רטמ יפל - הדידמה תדיחי .ליעל טרופמכ תודובעהו םירמוחה לכ תאו ,ךכ לע הרוי
 .יקפוא וקב

 
 םילבכל רבעמ תכירב 08.02.04

 
 ץצחה ,תוריפחה לכ ,הריפחל םיעירפמה םימצעה קוליס תא םג לולכי הכירבה ריחמ
 ,הדובעה תויראש קוליס , םיחודיק עוציב י"ע ,הכירבה ןפודב םיחתפה תחיתפ ,תיתחתב
 שיבכבו טלפסא תכרדמבו .סורג רכרוכ מ"ס 20 לש הנוילע הבכשב הכירבה ףקיהב יוסכ
 תקיציו לזרב תעבטמ הכירבה הסכמ .הדובעה עוצב ינפל היה  וב בצמל טלפסאה ןוקית -
 םילבכ םהב ןיאש הלא םגו םילבכ םהבש תורוניצה לכ םוטיא .המצע הכירבהו ןוטב
 .טרפמב טרופמכ הכירבה הסכמ יבג לע ןומיסו יטסלפ קרמ תועצמאב
 .ליעלש 08.01.03 ףיעסב טרופמש יפכ תוכירבה לש ןומיס םג ללוכ רבעמה תוכירב ריחמ

 
 םילבכ 08.02.05

 
 רובע 'מ 2 תפסותב םילבכה לש יקפוא יאוות ךרואל יקפוא וקב השעת םילבכ תדידמ
 לבכה יקוזיח לכ תא לולכי הדיחיל ריחמו הרואתה דומעמ האיצי וא/ו הסינכ לכ
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 ריחמ .'מ 3 תפסותה הקלדה זכרמל הילע רובע ,ויתוצק ינשב ולש םיילמשחה םירובחהו
 תוכירבהו רוניצה יוקינ תא ןכו ,שרדייו הדימב םייק רוניצב הלחשה םג ללוכ לבכ
 .טרפמב טרופמכ רוניצה תווצקב

 
 ןוטב דוסי 08.02.06

 
  ירמוח ,ןוטבה דוסי ךרוצל הריפח םג לולכת ןוטב דוסיל ריחמ תדיחי
 רבעמה תורוניצ ,הדלפה תויחול ,דוסיה יגרב ימואו תויקסד ,דוסי יגרב ,ןויז ילזרב ,הקיצי
 תושורדה תונספתה תודובע לכו ,הקראה ירובח ,רומשה רוניצה ללוכ םילבכה רובע
 .תלוספה לכ קוליסו ותומדקל ותבשהו חטשה רושי ןכ ומכ .הקיציה םשל

 
 הרואת דומע 08.02.07

 
 םימואתהו ,הדובעה ,םירמוחה לכ תא םג לולכי הרואתה דומע ריחמ
 רתי לכו ,וילע רופסמה םע .טלפמוק חטשב בצומ ולבקל ידכ םישורדה
 תא םג לולכי הדלפ דומעל ריחמה .עורזה תא טולקל לכויש ךכ םיטרפה
 זילפ יגרב 6 םע מ"מ 200*40*5  תודימב דומעה גרוב לע תשוחנמ האוושה ספ  ,ותעיבצ
 .תוחפל םיגרב 7 .זילפמ  תועבטו רטוק מ"מ 6

 
 תודוסיב דוסיה יגרבל דומעב דוסיה תטלפ תמאתה תא םג ללוכ הרואתה דומע ריחמ
 .םימייקה ןוטבה
 .דנז לוורש לולכי הרואתה דומע ריחמ

 
 עורזה 08.02.08

 
 םיגרבהו םימטאה לכו סנפלו דומעל עורזה ןיב םימאתמה לכ תא םג לולכי עורז ריחמ
 .הניקת הרוצב דומעה לע תבצומ היהת עורזהש ךכ ,דומעל עורזה קזחל ידכ םישורדה

 
 

 הרואת ףוג 08.02.09
 

 .שרדנל םאתהב עורזל וא/ו דומעל ורובח תא םג לולכי הרואת ףוג ריחמ
  םאתהב לכה םישורדה קוזיחה יגרב לכ תאו שרדנל םאתהב ונוויכו
 םימעפ רפסמב ,התמלשה רחאל תכרעמה לכ לש יליל ןוויכ ללוכ ,טרפמל
 .חקפמה י"ע שרדיש לככ
 .ךרע הווש הרואת ףוג לבקתי אל ,תויומכה בתכב טרופמכ היהי הרואתה ףוג םגד

 
 דויצ שגמ 08.02.010

 
 ןיבל וניב םילבכהו טוויחה םע וילע בכרומה דויצה לכ תא םג לולכי דויצ שגמ ריחמ
 .הקראההו ,האיציה ,הסינכה ירוביח לכ םע ול דעוימה םוקמב ותנקתה תאו ,םיסנפה

 
  םיריחמ תלוכת 08.02.011

 
 תוינכותה תנכה תא םג לולכת םיריחמה תלוכת - יללכה טרפמב רומאל ףסונב .א

 ,תוכירבב םילבכהו תוכירבה ןומיסו ,חטשב ןומיסהו םישרדנה םינומיסה םע
 .םידומעה רופסמו
 

 לוציפ ,תולבוקמ אל תועשב הדובע ,ןמז דובא : רובע םולשת לכ םלושי אל .ב
 תרוקב ,םיסנפ ינוויכ ,תורוקיב ,םימואת ,הדובע יקלח לוציפ ,הדובע תועש
 ןרושיאל דע אוהש גוס לכמ תוינכות תנכה ,הרושיא תלבקו למשחה תרבח
 הדיחיה יריחמב לולכ היהי ל"נה לכ רובע ריחמה .עוציב יפכ תוינכות ןכמ רחאלו

 .תויומכה בתכב םיפיעסה לש
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 םע םואית ,הנשמ ינלבק תלעפה אשונב ישאר ןלבק תרוקת לכ םלושת אל .ג
 .הדיחיה יריחמב לולכ לכה .'וכו םירחא םינלבק
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 תרושקת תויתשת – 18.1 קרפ
 

  יללכ 18.01.01
 

 טרפמל המלשה םיווהמ ןלהל םיטרופמה םידחוימה םיינכטה םירואיתהו תושירדה
 .ידרשמניבה יללכה
 .דחוימב וז הדובעל תוסחייתמ ל"נה תומלשהה
 היהת תופידעה ,יללכה טרפמבש חסונהו ןלהל אבומה חסונה ןיב תוריתס לש הרקמב
 .ןלהל אבומה טרפמה לע

 
 רובע תויתשת עוציבל ינוריעה להונל םאתהב הדובעה תא עצבל בייח ןלבקה .1

 .תרושקתו םירוזמר
 

 תוראותמה – הז טקיורפל תויטנוולרה תושירדה לכ הזה זרכמה יבגל תופקת ןכ ומכ .2
 דרשמו יוניבה ,ןוכישה דרשמ לש תושירדה לכ דגאמה ידרשמ ןיבה יללכה טרפמב
 .ןוחטבה

 
   .טלחוי ןהילעש עוציבה תורוצ לכלו תומכ לכל םיפקת ויהי םיעצומה םיריחמה .3

 
 .דבלב אנדמוא ןה תויומכה בתכב ןלהל תוניוצמה תויומכה .4

 
 .התריסמו הדובעה רמג םע ךרעית הדידמה ינפואו תושירדל םאתהב תיפוס הדידמ .5

  אלא ,הלעפהו יוסינ ,הקידב ,םירוביח ,הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
 .תרחא טרופמב ןיוצמ ןכ םא    

 
 .דיתעב םילבכ תלחשהל מ"מ Æ8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ םיקיר תורוניצ ריחמ .6

 
 אלל( תובשחוממ  AS-MADE תוינכות עצבל ןלבקה לע הבוח הלח הדובעה רמגב .7

 .חקפמהו ןנכתמה רושיאל םתוא שיגהלו )ףסונ םולשת
 

  םיטרפמ 18.01.02
 

 :םה הז הזוחמ דרפנ יתלב קלח םיווהמו וז הדובעב םיבייחמה םיטרפמה
 תנכדועמ הרודהמב ,תידרשמ-ןיבה הדעווה תאצוהב 18 קרפ תרושקתל יללכ טרפמ
 .הנורחא

 
 תורהבה 18.01.03

 
 םאתל ,הרטשמהו קזב ,לארשי יביתנ ,הדוהי רוא תייריעמ הריפח רתיה לבקל ןלבקה לע
 תליחת ינפל 'דכו י"חח ,קזב :תוכמסומה תויושרה לכ םעטמ םיחקפמה תא ןימזהלו
 .הדובעה
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 םרגייש קזנ לכ .םיבר םייעקרק תת םינקתמו םיווק םימייק חטשב :ןלבקה בל תמושתל
 .ןלבקה ןובשח לע היהי ל"נה םינקתמהמ דחאב העיגפ בקע
 תונוישירהו תודועתה ,םירושיאה לכ תגשהל םישורדה םילופיטב תוכורכה תואצוהה לכ
 .תויומכה תמישרב םיטרופמה תוריפחה יפיעס יריחמב תולולכ ,ל"נה
 
 ןגראתהל ןלבקה לע ,טקיורפב עוציבה יבלשל ףופכב – םיעטקב היהת ןלבקה תלעפה
 .הדיחיה יריחמב הלולכ איהו תפסות לכ הרובע םלושת אל .וזכ הלעפהל
 לולכ הז םואת .ןלבקה תוירחאב וניה יאוותב םידבועה םירחא םינלבק םע םואתה
 .הרוקת לכ ורובעב םלושת אלו הדיחיה יריחמב
 םירחא םינלבק םע םואת הנשמ ינלבק תלעפה אשונב ישאר ןלבק תרוקת לכ םלושת אל
 .הדיחיה יריחמב לולכ לכה .'וכו
 םלושת אל .'וכו תולצופמ ,תויתרגש אל הליל תועשב הלעפה ךירצת הדובעהש ןכתיי
  .הדיחיה יריחמב תולולכ ןהו הליל תודובע רובע ,הז לוציפ רובע תפסות לכ

 
 
 תרושקת תויתשתל דחוימ טרפמ – 18.2 קרפ
  

 :םייטפוא םיביסל תרנצ 18.02.01
 

 הדובעה .םייטפוא םיביס תחנהל תדעוימ תויומכה בתכב 18.01 קרפ יפל תרנצ תחנה
 :תללוכ

 
 .1531 י"ת יפ לע 11 ע"קי ר"ממ 50/63/75 רטוקב HPDE ןליתאילופ תרנצ-םינק תחנה .1

 .תוינכתב רדגומכ םינקה תומכ
 

  ץחלב םידימע ויהי .ריווא ץחלב הפישנב תרושקת ילבכ תלחשהל ומיאתי םינקה .2
 .1531 י"תל םאתהב רב 10 לש ימינפ

 
 הנירק ינפב םינגומ ויהיו ,בוהז עבצב םיספ םע ,רוחש עבצב וקפוסי םינקה .3

  499 י"תב רדגומכ תילוגסרטלוא
 

 י"ת יפל הסיחפ תמירג אלל ףופיכה סוידר , ) 5% 'סקמ תוילאבוא( לוגע ךתחב הנקה .4
1531  

 
 םדקמ .הנקה ןפודב ללח אללו ,םיעקש וא תוטילב ,םיצירח אלל םיקלח הנקה ינפ .5

 '92 תנש " BELLCORE" להונ יפל 0.16 -מ ןטק היהי תרושקת לבכ תסנכהב ךוכיח
 ,ןוקיליס תבכשב הפוצי הנקה לש ימינפה חטש רומאה םדקמה תגשהל
 .םירחא הכיס  ירמוחב שומיש אללו 

 
 רטוקה תיצחמ לעמ הלעת אל יכנאהו יקפואה ריצמ רוניצה תייטס רשי יאוותב .6

 .ףותהמ םיבוביס ינש רואל רוניצה לש ימינפה
 

 חכל םאתומה ןליפורפילופ מ"מ 8 הכישמ לבחב םילחשומ םהשכ וקפוסי םינקה לכ .7
 .הנקה ךרוא לעמ 8% לש ףדוע ךרואבו דיחא ףצרב היהי לבחה .ג"ק 700 לש הכישמ

 
 רוניצ" :םילימה ,ותבותכו ןרציה םש ,הנקה גוס יטרפ םע תיוות דמצות ףות לכל .8

HPDE ילנימונ רטוק , )ע"קי( הנקה ןוימ ,"יטפוא ביס תוריהז -הדוהי רוא תייריע, 
 לדוג .הנק לכ לע ןמסל שי םינומיס םתוא .םירטמב הנקה ךרוא רוצי תנש ,ןפוד יבוע
 .מ"מ 7 -ל 5 ןיב בותיכה

 
 .1531 ןקת ות ןמסל רתיה לעבו ISO 9002 הכמסה לעב תויהל בייח תרנצה ןרצי .9

 .רומאה ןקת יפל תרנצה תוניקתל תוכיא תקידב עצבל תיאשר הדוהי רוא תייריע
 

 ןיבו תומייק ןיב ,תורחא תויתשתל תחתמ רבעמב ךרוצ טעמל( יסופיט קמוע .10
 )טקיורפב תויתשתה םאתמ םע םואתבו ןנכתמה י"ע עבקי קמועה זאש ,תוננכותמ
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 םינקל תחתמ .תינכותב םימישרתה יפלו 'טמ 1.1 -ל 0.8 קמועב  אוה םינקה תחנה לש
 םיקמועב ןומיס יטרס 2 וחנוי .םינקה לעמ מ"ס 10 תבכשו תילוח דופיר מ"ס 10
 ."יטפוא ביס תוריהז" תילגנאבו תירבעב בותיכ טרסה לע .טרפב טרופמכ

 
 ,יאוותה ךרואל ףותה תעסה ךות הדרוה תטישב חנויו הקפסאה ףותמ דרוי הנקה .11

 .תובלצה אללו רשי וקב וחנוי תורוניצה
 

 דבלב תוינקת תופומב ושעי תרנצה ירוביח ,'טמ 2 לכ הקבח טרסב ודגואי םינקה .12
 תרידח תעינמל םוטיא יקקפ ידי לע ומטאי תרנצה תווצק .הפישנ ץחלל תומאתומה
 .לוח
 

 ריאשהל שי ,חטשב חקפמה תוחכונבו תרנצה יוקינ רחאל עצבל שי םוטיאה תלועפ .13
 .דבלב םיינקת ויהי תרנצה ירזיבא ,רוביחה לש דצ לכמ 'טמ 2 -כ הכישמ לבח ףדוע
 .'וכו םיאתה םוקימ ,תרנצה יאוות םע דחי ,תומיא תוינכתב ןמוסי םירבחמה םוקימ

 
 רבעמ יאת 18.02.02

 
 )הכירב( ילילג רבעמ את טרפמ .1

 
 יסכמ םע ,תויומכה בתכב טרופמל םאתהב ,מ"ס 100/80 רטוקב םיילילג ויהי םיאתה 1.1

 .לכירדאה רושיאב עבורמ הסכמ הכרדמב ןוט 12.5 -ו שיבכב ןוט 40
 .מ"ס 20 - הסכמה יבוע ,מ"ס 60 הסינכ חתפ םע מ"ס 100/80 וניה הסכמה רטוק  1.2

 .יוצרה הבוגל המאתה עוציב רשפאי הסכמה
 100 -ו מ"ס 50 לש םיהבגב הריפחה קמועל םאתהב תוילילג תוילוחמ בכרוי אתה  1.3

 .מ"ס
 רטוקב םיחתפ 4 -ו מ"מ 50 רטוקב םיחתפ  12 ,ןוטבה לעפמב ונכוי הנותחתה הילוחב  1.4

 .)תוגרדמה דצ טעמל( םידדצ השולשב מ"מ 63
 קדוהמ חטשמ לע חנוי אתה סיסב  ,ינוציחהו ימינפה ןפודב ןטובי תוילוחה ןיב רוביחה 1.5

 .מ"ס 20 יבועב ץצח תבכש וילעו
 וא ,קודיהו הבטרה ללוכ לוח תובכשב רזוח יולימ עצבתי ינוציחה ןפודל דומצב 1.6

CLSM. 
 .ליעל םיניוצמה םיסמועל י"ת יפ לע רצויי אתה 1.7

 
 

 םיאת תנקתהל תויחנהו ינכט טרפמ - רבעמ יאת .2
 

 )הכירב( ילילג רבעמ את תנקתה  2.1
 

 ןטובי תוילוחה ןיב רוביחה .הריפחה קמועל םאתהב ןקתויו תוילוחמ בכרוי אתה 2.1.1
 .תינוציחהו תימינפה ןפודב

 
 20 יבועב ץצח תבכש וילע רזופתו קדוהמ חטשמ לע חנות הנותחתה הילוחה 2.1.2

 .מ"ס
 

 ,לוח תובכשב ןופיד י"ע עצבתי אתה לש תינוציחה ןפודל דומצב רזוחה יולימה 2.1.3
 .CLSM וא ,קודיהו הבטרה ללוכ

 
 .ליעל םיניוצמה םיסמועל ילארשיה ןקתה יפ לע רצויי אתה  2.1.4

 
 

 תרנצ 18.02.03
 

 םיאבה םיטרפה תא לולכי הנקה לע ןומיסה .1
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 .םושרה ירחסמה ונמיס וא ,ןרציה םש 1.1
 
 .HPDE רוניצ :רצומה םש  1.2

 
 .SN 64 )11 ע"קי( הנקה ןוימ  1.3

 
 .הנקה לש ילנימונ רטוק  1.4

 
  .רוצייה תנש לש תונורחאה תורפסה יתש רורפס  1.5

 
 .רוצייה תנמ רורפס  1.6

 
 .םירטמב ץר ךרוא 1.7

 
 :ןמקלדכ היהי הנקה יבג לע בותיכה רדס .2

 
 .ןקת ות ןומיס 2.1
 

 .ץר ךרוא רטמ  2.2
 

 רוצייה תנמ/רוצייה תנש  2.3
 

 .SN 64/11 - ע"קי 50  2.4
 

2.5  HPDE - ח.מ 
 

 .רוציי וק 2.6
 

 הדוהי רוא תייריע בותיכו הדוהי רוא תייריע וגול 2.7
 

 .יטפוא ביס לבכ תוריהז 2.8
 

  .ןרציה םש 2.9
 
 

  .םומיסקמ מ"מ 7-5 ןיב היהי בותיכה לדוג .3
 

 ןמסל רתיה ילעבו ISO 9002 -ל הכמסה ילעב תויהל םיבייח םיינרציה םילעפמה לכ .4
 HPDE ההובג תופיפצ( 1531 י"ת יפל ןקת ותב

 
 .1531 י"ת י"פע תרנצה תוניקתל תוכיא תוקידב עצבל תיאשר הדוהי רוא תיריע  .5

 
 :ע"ש וא ןלהל טרופמה רוניצ םגדמ ויהי תורוניצה  .6

 
  .תבג ורטסלפ תרבח לש "סקלפ יטפוא" 6.1
 .מ"עב סלפרצמ וא מ"עב לארשי ןייל הרוד תרבח לש "רוקיליס"  6.2
  .מ"עב טסלפ .ש.א תרבח לש "ךוכיח תחפומ"  6.3

 
 

  תרנצ תחנהל תויחנהה ירקיע .7
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 ןיבו תומייק ןיב ,תורחא תויתשתל תחתמ רבעמב ךרוצ טעמל( יסופיט קמוע 7.1

 תויתשתה םאתמ םע םואתבו ןנכתמה י"ע עבקי קמועה זאש ,תוננכותמ

 .'טמ 1.1 -ל 0.8 קמועב  אוה םינקה תחנה לש )טקיורפב

 .מ"ס 10 תב תילוח דופיר תבכש - םינקל תחתמ 7.2
  גוסל םאתהב .תובכשב יולימ רמוח וא תילוח הנגה תבכש - םינקל לעמ    
  .תובלתשמ וא טלפסא הריפחה    

 בותכ היהי ןומיסה יטרס לע .םישרתב עיפומכ - ןומיס יטרס ינש וחנוי 7.3
  .תיברעו תילגנא תירבע תופשב "יטפוא ביס תוריהז"

  .םינוש םימצעמ יקנ ריפחה יכ אדוול שי תרנצ תחנה ינפל  7.4
 .ףות לע לגלוגמ קפוסי הנקה  7.5
 .יאוותה ךרואל ףותה תעסה ךות הדרוה תטישב חנויו ףותהמ דרוי הנקה   7.6
  .תובלטצה אללו רשי וקב וחנוי תורוניצה  7.7
  .רטמ 2 לכ הקבדה טרסב ודגואי םינקה 7.8
 .הפישנ ץחלל תומאתומה דבלב תוינקת תופומב ושעי תרנצ ירוביח  7.9
 םיפוגו לוח תרידח עונמל תנמ לע - םוטיא יקקפ ידי לע ומטאי תרנצה תוצק  7.10

 .רוניצה ללחל םירז
 

 תרנצ ירזיבא .8
 )תופומ( תרנצ ירבחמ 8.1

 הווש וא/ו ןיוצמה תמגודכ הפישנ ץחלל תומאתומה תופומב שומיש  
 :ךרע

   .רוחש עבצ ."םיסלפ" ןרצי - "תלצבח" 8.2
 .תוימוג הנאצמת תופומב יכ בל םישל שי  

  .ףוקש רבחמ "ןואסלפ" ןרצי ,ינוויכ וד 8.3
 ונקתוה יכ תוארל ןתינ - רוניצה תווצק ינש תא םירבחמ רשאכ :ןורתי
   .גרדמל ועיגהו ןוכנ

8.4 JACKMOON  - תוינקת תופומ - יאקירמא ןרצי.  
 רתאב חקפמהמ רושיא ךכ לע לבקל שי םירוביח עצבל ךרוצה םייקו הדימב 8.5

   םהו
     .ליעל ןיוצמכ םיינקת םירבחמ י"ע ועצבתי

 ."AS-MADE" -ה תוינכותב ונמוסי ולא םירבחמ םוקימ 8.6
 
 

 תרנצ ימטא .9
 ןיוצמה תמגודכ ,תרנצה תמיתסו לוח תסינכ תעינמל םיינקת תרנצ ימטאב שומיש
 :ךרע הווש וא/ו

9.1 COMFIT- םודא - "ץצומה" עבצ( מ"מ 50 רטוקל תרנצ יקקפב שומיש( 
 .םיסלפ תרצות

9.2 JACKMOON - םיינקת תרנצ ימטא - יאקירמא ןרצי. 
 ,)לורדנמ( לחשומה תרבעהו תרנצה יוקינ רחאל עצבל שי םוטיאה תלועפ תא 9.3

 .חטשב חקפמה תוחכונב
 דצ לכמ 'מ 2 -כ ,הכישמ לבח לש ףדוע ריאשהל שי ולא תולועפ עוציב רחאל 9.4

 .רוביח לש
  .םטאה לש ימינפה ודיצל רבוחי הז לבח ףדוע

  .םיינקת תרנצ ירזיבאב שומישל שגד תתל שי 9.5
 הניה יאוותב תרנצהמ קלח .םיינקת תרנצ ירזיבאב שומיש לע דיפקהל שי 9.6

 תרנצ ירזיבאב שומיש השעי אלו הדימב יכ אוה ששחהו ידיתע שומישל
 םיביסה תא ףושנל וא ליחשהל ןתינ היהי אל דיתעבו םתסית תרנצה ,םיינקת
 .םייטפואה

 םירבחמב שומיש - ינכטה טרפמה י"פע תוביוחמה תוקידבה ראשל רבעמ 9.7
  .ועוציב רחאל יאוותה תלבקל יאנת וניה םיינקת םימטאו


