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 ______________ תמתוח + ףתתשמה תמיתח

 

  רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל תרגסמ זרכמל הזוח
 הדוהי הטמ תירוזא הצעומ םתחנו ךרענש

 2023 _____________ שדוחל _________ םויב

 

 -   ן  י  ב   -
 

 הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה

 ;דחא דצמ )"הצעומה" :ןלהל(

 -ןיבל-

 

________ ________ 

 ________ .פ.ח ________ :ז"ת

 ________ ,________ :בוחרמ ________ ,________ :בוחרמ

 בייחתהלו םותחל םיכמסומה הילהנמ ידי לע )"ןלבקה" :ןלהל(
 :ןידכ המשב

 _________ .ז.ת __________ ה"ה 

 _________ .ז.ת __________ ה"ה

 

 ;ינש דצמ )"ןלבקה" :ןלהל(

 תקזחאו עוציב וניינע רשא )"זרכמה"( 35/2022 'סמ תרגסמ זרכמ המסרפ הצעומהו :ליאוה
 יכמסמב טרופמכ לכה ,הצעומה טופיש חטשב רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת
   ;)"זרכמה"( הז םכסהב דרפנ יתלב קלח םניה רשא ויחפסנבו זרכמה

 הזרכוה ,________ םויב הסנכתנ רשא הצעומה לש םיזרכמה תדעו תטלחהל םאתהבו :ליאוהו
 חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל תרגסמ זרכמב הכוזה העצהכ ןלבקה תעצה
 םידחוימהו םייללכה םיינכטה םיטרפמל םאתהב לכה ,זרכמה אושנ רוביצ יחטשב
 ;)"ןיינעה יפל תודובעה וא/ו םיתורישה"(

 הז הזוחב רומאכ םיתורישה וא/ו תודובעה תא עצבל ןכומ וניה יכ בייחתמו ריהצמ ןלבקהו :ליאוהו
 ,ויספט ,ויטרפמ לע ונמיה דרפנ יתלב קלח הווהמו הזוחל ףרוצמה זרכמה יאנתל םאתהבו
  ;ותלוכת לכו ויחפסנ

 ףותיש ךרדו תוידדהה םהיתויובייחתהו םהיתויוכז תא רידסהלו עובקל םידדצה ןוצרבו :ליאוהו
 ;ןלהל הז הזוחב טרופמכ ,הצעומל ןלבקה ידי לע תודובעה תקפסא יבגל םהיניב הלועפה
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 ______________ תמתוח + ףתתשמה תמיתח

 :ןלהלדכ םידדצה ןיב הנתוהו רהצוה ,םכסוה ,ךכיפל

  יללכ .1
 םכסהל תועגונה תורדגהמ דרפנ יתלב קלחכ שמשי ,זרכמה יכמסמל 'א קרפב תורדגהה ףיעס 1.1

  :ןלהלדכ תורדגהה ופסוותי הז םכסה ךרוצל רשאכ ,הז
 ידיל ןתריסמו םידדצה ןיב םכסומה דעומל דע תודובעה תמלשהו עוציב - "תודובעה עוציב"
 חקפמה לש ותעד תחנהלו הז םכסה יאנתל םאתהב תומלשומ ןהשכ דעומ ותוא ךותב הצעומה
 םאתהב םלשומה ןעוציב תוברל ,רבדב תועגונה תוכמסומה תויושרה לכ לש ןתעד תחנהלו
 .ןיד לכ תוארוהל םאתהבו הז םכסהל םירחאה םיחפסנה לכו ינכטה טרפמל

 חקפמהש דבלבו ןתומלשב ועצובש רחאל חקפמה ידיל תודובעה תריסמ - "תודובעה תריסמ"
 ולבקתנו ,הז םכסה יאנתל םאתהב ועצוב תודובעה יכו תודובעה תא לביק יכ בתכב ורושיא ןתנ
 .תודובעה ןיגב תוכמסומה תויושרהמ םישרדנה םירושיאה לכ

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

 תועצובמ םתחתמ וא םכרד ,םהילע ,םהב רשא םירחא תומוקמו ןיעקרקמ - "הדובעה רתא"
 ידי לע הצקוהש רחא םוקמ לכ וא זרכמל ינכטה טרפמב םיטרופמה םירתאל םאתהב תודובעה
 .הז םכסה ךרוצל הצעומה

 הנתומהו םכסומה תא הנוכנ םיפקשמ ,הז הזוחב תויובייחתההו תובוחה ,תושירדה ,םיאנתה 1.2
 ,םיגצמ ,תורהצה ,םימוסרפ ,תוחטבה לכב הרושק אהת אל הצעומה .ואולמב םידדצה ןיב
 רשא ,הז הזוחב םיללכנ םניא רשא ,הפ לעב ןיבו בתכב ןיב ,תויובייחתהו םיבתכמ ,םימכסה
 .ותמיתחל םדוק ,ושענ םא ,ושענ

 םניאש ןיבו ופרוצש ןיב ,זרכמה יחפסנ לכו וב תולולכה תורהצהה לע ,הז םכסהל אובמה 1.3
 דיתעב הז הזוחל ףרוציש ,םידדצה ינש ידי לע םותח ךמסמ לכ תוברל ,הז םכסהל םיפרוצמ
 .םכסההמ דרפנ יתלב קלח ,תחא השקמכ ,םאולמב םיווהמ

  תונשרפ .2
 םתונשרפ יבגל םנידו ונמיה דרפנ יתלב קלח םיווהמ ויחפסנו זרכמה יכמסמ ,הז הזוחל אובמה 2.1

 .ויפיעסמ ףיעס ןידכ
  .הזוחה לש ותונשרפ יכרוצל ושמשי אלו דבלב תוחונה םשל ןניה הז הזוחב םיפיעסה תורתוכ 2.2
 ךמסמ לכ וא ויחפסנ תוארוהמ הארוה ןיבל הז הזוח תוארוהמ הארוה ןיב הריתס לש הרקמב 2.3

 תוארוה הנייהת ,הז הזוח תוארוה יונישל תנווכמו תשרופמ תוסחייתה וב ןיאשו ךרענש רחא
 .תופידע הז הזוח

 ךפיהל ןכו ,םיבר ןושלב םג ועמשמ ,םכסהה תוברל זרכמה יכמסמ לכב דיחי ןושלב רומאה לכ 2.4
 .ךפיהל ןכו ,הבקנ ןושלב םג ועמשמ ,ןלהלו ליעל רכז ןושלב רומאה לכ ,ןכו

 ,הז םכסהב ןלבקה לע םילטומה ,תושירדהו םיאנתה לכו ןלבקה לש ויתויובייחתהו ויתובוח לכ 2.5
 .ונממ עורגל אלו ןלבקה לש ויתובוח לע ףיסוהל ואב

 הז םכסה יפיעס ןיב תושירדהו םיאנתה ,תוארוהה ןיב המאתה יא וא/ו הריתס ןלבקה הליג 2.6
 םשל ,הצעומה כ"בל בתכב הנפי ,ומצע הז םכסה יפיעס ןיב וא/ו זרכמה יכמסמב םיפיעס ןיבל
 ,הצעומה כ"ב ידי לע ןתנייש שוריפה .לועפל וילע דציכ רוריבו ןוכנה שוריפה רבדב תויחנה תלבק
 .ןלבקה תא בייחיו טלחומו יפוס אהי

 וילהנמ תא ללוכ ןלבקה .3
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 ויחולשו ,וישרוי ,וידבוע ,ויגיצנ ,וילהנמ תא ףא ללוכ הז הזוח יכרוצל ןלבקה ,קפס רסה ןעמל
 לש ויחילש וא/ו וידבועל תוארוהה תריסמ ןיינעל ןלבקה ןידכ היהי םנידו ,ישיא ןפואב ,םיכמסומה
  .ןלבקה

  םכסהה תפוקת .4
 ומויסל אוביו ,________ םוימ ,םידדצה ידי לע ותמיתח דעוממ לחה ףקותל סנכי הז םכסה 4.1

 הפוקתה"( _________ םוימ  רחואי אל הרקמ לכבו ותמיתח םוימ םישדוח 12 םותב
   .)"הנושארה

 ,תחא לכ םישדוח 12 לש תופסונ תופוקת יתשל הז םכסה ףקות ךיראהל תיאשר אהת הצעומה 4.2
 ינפל םוי 30 דע בתכב העדוהב )ןיינעה יפל ,"תופסונ תופוקת" וא "תפסונ הפוקת"( ןהמ קלח וא
 אלש דבלבו ,ןיינעה יפל ,יהשלכ תפסונ תורשקתה הפוקת וא הנושארה תורשקתהה תפוקת םות
 .________  םוימ רחואי אל הרקמ לכבו ,םינש שולש לש הפוקת לע הלעי

 אלו וניא ןלבקהו דבלב הצעומל הנותנ ,ליעל רומאכ ,הזוחה תכראהל תוכזה יכ הזב רהבומ 4.3
 וא הפוקת ךשמל ךראוי םכסהה יכ ,איהש הפוקת לכ םויסב וא/ו ךשמב ,שורדל יאכז היהי

 אלש הצעומה רחבתש לככ הצעומה דגנכ תונעט לכ ןלבקל הנייהת אלו ןהשלכ תופסונ תופוקת
 .רומאכ ,הזוחה ףקות תא ךיראהל

 לטבל ,ידעלבהו טלחומה התעד לוקיש יפל ,תע לכב תיאשר הצעומה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ 4.4
 העדוה חולשמ ידי לע ,והשלכ רבסה וא קומינ לכ ןתמב ךרוצ אלל ,איהש הביס לכמ הז םכסה
 םלשל תבייח היהת הצעומהש ילבמ ,תוחפל םימי 10 לש הארתהב ,ןלבקל בתכב תמדקומ
 ,ךכ בקע ,היהת אל ןלבקל .תורשקתהה תקספה בקע ,םהשלכ םולשת וא/ו םייוציפ וא/ו הרומת
 בקע ול םרגיהל םייושע וא ומרגנ ותנעטלש ,םהשלכ םידספה וא/ו םיקזנ לע העיבת שיגהל הליע
 .הז ףיעס יפ לע תידעלבה התוכזב הצעומה שומיש

 תויובייחתההו תוארוהה ,םיאנתה לכ םאולמב ולוחי ,תפסונה תורשקתה תפוקת ךשמב 4.5
 הזוחה תקספהל הצעומה תוכז תוברל ,םיבייחמה םייונישב ויחפסנו הז םכסהב םיעובקה
 .ליעל רומאכ ,שארמ םוי 10 לש העדוהב

 ןלבקה תויובייחתהו תורהצה .5
 הטישה תא ןיבהו דמל ,ויאנת תא קדב ,בר ןויעב הז םכסה ארק יכ ,תאזב ריהצמ ןלבקה 5.1

 לכ תא וילע לבקמו םיכסמ אוהו הצעומל תודובעה תא ןלבקל שרדיי םהיפל רשא ,םיאנתהו
 .ואולמב וב רומאה

 ,עדי ול שי יכו הז םכסה אושנ םיתורישה וא/ו תודובעה תקפסאב קסוע אוה יכ ,תאזב ריהצמ 5.2
 םינמוימ םידבועו ,ןויסינ ,תונמוימ ,םייפסכ םיבאשמ ,דויצ ,תויעוצקמ ,םירושיכ ,תלוכי
 תקפסא עוציבל ושרדיש ,תומכבו רפסמב ,םימיאתמהו םישורדה םיעצמאה לכו ,םינמיהמו

 ;הז הזוחו זרכמב רומאה י"פעו םאתהב הצעומל םיתורישה וא/ו תודובעה
 ,אוהש ךרוצ לכל ויקסעומ וא/ו וידבוע וא/ו  וניב היהי אלו ןיא יכ ,תאזב בייחתמו ריהצמ ןלבקה 5.3

 ויתוארוהו הז םכסה תרגסמב ןיינעו רבד לכב לעפיו ןלבקהו ,דיבעמ דבוע יסחי לכ הצעומה ןיבל
 ;יאמצע קפסכ

 ,אוהש גוסו ןימ לכמ תונעט הנלבקתת אל יכ ,ךכל םיכסמ אוהו ול עודי יכ ,תאזב ריהצמ ןלבקה 5.4
 יכו הצעומב והשלכ םרוג ידי לע הפ לעב ול ונתינ רשא םיגצמ וא/ו תוחטבה וא/ו תובושת רבדב
 יפ לע המיתחה ישרומ םניה הצעומה םשב בייחתהל םיכמסומה םידיחיה יכ ,ןלבקל רהבומ
 .קוח

 םיצוחנה ,ןיד לכ יפ לע םישורדה ,םירושיאהו תוטלחהה לכ תא לביק יכ ,תאזב ריהצמ ןלבקה 5.5
 רבד לכל ותוא תבייחמ הז םכסה לע ותמיתח יכו הז םכסה תרגסמב ויתויובייחתה עוציב ךרוצל
 .ןיינעו

 תושירדה ,םיאנתה ,תוארוהה לכ יכ רשאמו ריהצמ ןלבקה ,הז םכסה לע ותמיתחב 5.6
 םתוא ללכ יכו םרושאל ול םינבומו םירורב ,םיריהנ ,םיעודי ,הז םכסהב תויובייחתההו
 םכסהב תוטרופמה ,ויתויובייחתה לכ תא אלמל לגוסמ וניה יכו זרכמב ותעצה תנכהל וילוקישב
 .הז

 דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ול הנייהת אלו ול ןיא יכ ,תאזב בייחתמו ריהצמ ןלבקה 5.7
 תוססובמה ,תועיבת וא/ו תושירד וא/ו תונעט לכ לע רתוומ אוה יכו המעטמ ימ וא/ו הצעומה
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 היהי אלו איהש הביס לכמ ודי לע הקידב יא וא/ו הנבה יא וא/ו העידי יא וא/ו ודיצמ תועט לע
 .איהש הביס לכמ ונקתל וא/ו הז םכסה לע ותמיתחמ תגסל יאכז

 הז םכסה יפ לע ויתויובייחתהו תושירדה ,םיאנתה לכ תא םייקלו אלמל ,תאזב בייחתמ ןלבקה 5.8
 .הצעומה ןוצר תועיבשלו תונימאב תונמוימב ,תוליעיב ,תונקיידב ,םאולמב ויחפסנו

 יפ לע םיתורישהו תודובעה עוציבל תושורדהו תוכורכה תואצוהה לכב תאשל בייחתמ ןלבקה 5.9
   .הז זרכמ

 הנוצר תועיבשלו םילועמ ביטבו המרב הצעומל תודובעה תא ןלבקל ,תאזב בייחתמ ןלבקה 5.10
 .הצעומה לש אלמה

 אהת הצעומה םעטמ חקפמ תטלחה ,הצעומה ןיבל ןלבקה ןיב תקולחמ לכב יכ תאזב םכסומ 5.11
 .רוערעל תנתינ אלו תבייחמו תיפוס

 םייטפשמ םיכילהב יוצמ וניא יכו הצעומה יפלכ אוהש גוס לכמ תובוח ול ןיא יכ ריהצמ ןלבקה 5.12
   .הדגנכ

 יא תוברל ,ויתויובייחתהב דומעי אל ןלבקהש הרקמ לכבו םייחרכה םנה הז הזוח יאנת יכ 5.13
 לטבל הצעומה תיאכזו תיאשר ,םיתורישה וא/ו תודובעה תקפסאל םינמזה תוחולב הדימע
 .יהשלכ יוציפ תוכז םוקת ןלבקלש ילבמ הז הזוח רתלאל

 עיגיש עדימל עגונה לכב תוידוס תרימש בייחמ הז םכסה יפ לע תודובעה עוציב יכ ול עודי יכ 5.14
 וקסעויש ימ לכו וידבועו אוהו תונמיהמ לשו תונימא לש תוהובג תומר לע הרימש ןכו ,וילא
 ,םלופיטל רסמנש עדימה תוידוס לע ,םה ףא ,ורמשי ,הז הזוח יפ לע ,ומעטמ תודובעה עוציבב
 .תונמיהמ לשו תונימא לש תוהובג תומרב וב ולפטי

 ןימ תוריבע וא/ו תוילאקסיפ תוריבע וא/ו ןולק ןמע שיש תוריבעב ועשרוה אל וידבוע וא אוה יכ 5.15
 םיתורישה ןתמו תודובעה עוציב ןיבל ןניב רשק שי רשא תוריבעב לכבו הינבו ןונכת תוריבע וא/ו
 ,עשרוהש דבוע קיסעהל אלש בייחתמ אוהו הז םכסה אושנ םיתורישהו תודובעה תמגודכ
 .רומאכ

 םייק ינוריע וא/ו יצרא קוקיח לכ לש ויתוארוה םייקלו אלמל ,תאזב בייחתמו ריהצמ ןלבקה 5.16
 רשקב ןידה תוארוה יפ לע לועפלו תכמסומ תושר לכ תוארוה אלמל ןכו ,וקקוחי םא ,ידיתע וא/ו
 םישרדנה תונוישירו םירתיה ,םירושיא גישי ,הז ללכבו םיתורישה וא/ו תודובעה תקפסא םע
 ךשמב ,ךכ ךרוצל ושרדי םא ,םילטיההו תורגאה ,םיסימה לכ תא םלשיו תודובעה עוציב ךרוצל
 .הז םכסה י"פע תורשקתהה תופוקת לכ

 הצעומה ידבועמ ימ ןיבל ומעטמ ימ וא/ו וניב םיניינע דוגינ לכ ןיא יכ ,תאזב ריהצמ ןלבקה 5.17
 ידבוע וא/ו הצעומה ירבח וא/ו וינגס וא/ו הצעומה שאר ןיבלו וניב תמייק אל יכו הירחבנ תוברל
 םהשלכ םייקסע םירשק וא/ו תיתחפשמ הבריק ,םיירוטוטטס םידיקפתב םיאשונה הצעומה
 הצעומל בתכב עידוי הז םכסה לע ותמיתח םרטב יכ ,תאזב בייחתמ ןלבקה .)"הרוסא הבריק"(
 דימ תורשקתהה ךלהמב הצעומל עידוי יכ בייחתמ ןכו גוס הזיאמו הרוסא הבריק ול שי ימ םע
 .רומאכ הברק לש המויק רבדב תוביסנה יוניש לע ול עדוויה םע

 הזוחו זרכמה יכמסמ לכב ריהצהש ,תורהצההו םיטרפה לכ יכ ,תאזב בייחתמו ריהצמ ןלבקה 5.18
 ,הז הזוח י"פע תורשקתהה תפוקת ךשמב הצעומל רוסמי רשא תורהצההו םיטרפה לכ וא/ו ,הז
 הדבועו רבד לכ הצעומל דיתעב הלגיו הליג יכו התימאל תמאו םיאלמ ,םיקיודמ ,םינוכנ םניה
 הזוח לע םותחל הצעומה תטלחה לע עיפשהל ידכ םהב שיש ,הז הזוחל םייטנוולרה ,םייתוהמ
 .הז םכסהב ידוסיו ירקיע יאנת הווהמ הז יאנת .ופקות ךשמה לע וא/ו הז

 הזוחב ויתורהצה תונוכנ יאש ול עודי יכ ,תאזב בייחתמו ריהצמ ,תאזב רהזוהש רחאל ,ןלבקה 5.19
 םידעסה אולמב הצעומה תא וכזי םיטרפ תטמשה וא/ו םינוכנ אל םיטרפ תריסמ וא/ו הז
 .םייוציפ םולשתו הזוחה לוטיב תוברל ,ןיד לכ יפ לעו הז הזוח יפ לע הל םידמועה

 התעד לוקיש יפ לע תיאשר הצעומהו תידעלב תורשקתה תניחבב וניא הז םכסה יכ ןלבקל עודי 5.20
 תודובעה יפקיה רבדב טילחהל ןכו םיפסונ םינלבק םע רשקתהל םאה טילחהל ידעלבה
 םיקומינ ןתמ אלל תאזו ,םמצמצל וא םביחרהל ,הז םכסהל םאתהב הל םישרדנה םיתורישהו
  .הלבגה לכ אללו
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 ,תונלבק הזוח קוחב ותועמשמכ ןלבק תובוחכ ןניה ויתויובייחתהו ויתובוח יכ ךכל עדומ ןלבקה 5.21
 תוארוהל הפופכ הז םכסה יפל תורשקתה יכ ןכו ,הז םכסה תוארוהל ףופכב ,1974-ד"לשתה
 ביצקת תרגסמ לש המויקב הנתומו ,תעל תעמ ףקותב היהיש יפכ ,ביצקתה תודוסי קוח
  .הצעומב תרשואמ

 םיכמסמו םירושיא .6
 ומש לע ,ותושרב ויהי ,הז הזוח י"פע תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב יכ ,תאזב בייחתמ ןלבקה 6.1

 יכו ,ןלהל םייונמה תוברל ,ןיד לכ י"פע םישרדנה םירושיאהו םירתיהה ,תונוישירה לכ ףקותבו
 בייחתמ ןלבקה ,והשלכ רושיא ,רתיה ,ןוישיר לכ לש ףקות םויס וא/ו הקספה היהתש תע לכב
 תמיתח דמעמב הצעומל שיגי ןלבקה .הצעומל ךכ לע עידוהלו ופקות שודיחל תידיימ לועפל
 .ןלהל םיטרופמה םיכמסמהו םירושיאה לכ לש םימוליצ ,ותמיתחל יאנתכו הז םכסה

 ,תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע ,ןלבקה םש לע ,המושה דיקפמ ןידכ ףקת רושיא 6.1.1
 - ו"לשת ,)תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפ לע

1976. 
 רוטפ לע וא רוקמב הסנכה סמ יוכינ לע ,ןלבקה םש לע ,המושה דיקפמ ןידכ ףקת רושיא 6.1.2

 .רוקמב סמ יוכינמ
 .ןלבקה םש לע מ"עמ ןיינעל השרומ קסוע רושיא 6.1.3
 שרדנכ הדובע ףקיהבו גוסב קוסעל השרומ וניה יכ דיעמה םינלבקה םשרמ רושיא 6.1.4

  תונקתה וא/ו ,1969 - תויאנב הסדנה תודובעל םינלבק  םושיר קוחל םאתהב ,הז זרכמב
 .)1 גוויס  'ג הצובק 200 ישאר ףנע(  ,ויפ  לע  ואצוהש

  תודובעה עוציב .7
 היכרצ יפ לע ,םעפ ידמ ןלבקל הצעומה שיגת ,הז הזוח י"פע תורשקתהה תפוקת ךשמב 7.1

 עוציבל בתכב תונמזה/הדובע תלחתה יווצ ,תידעלבה התעיבק יפ לעו תויפסכה היתולבגמו
 עוציב םרטב ,הצעומה שארו רבזגה ידי לע תומותח הנייהת רשא ,םיתורישה וא/ו תודובעה
 .)"הדובע תלחתה יווצ" / "תונמזה"( םיתורישה תקפסאו תודובעה

 םיווהמ רשאו הז םכסהב םיללכנ םניא רשא ,םהשלכ יוניש וא/ו תפסות לכ יכ הזב רהבומ 7.2
 בתכב המותח הנמזה תקפנה םיבייחמ ,הז םכסה י"פע ןלבקל העיגמה הרומתל תיפסכ תפסות
 תפסות ןויצ ךות םיתורישה וא/ו תודובעה תקפסא עוציב םרטב הצעומה שארו רבזגה ידי לע
 .הז םכסה תרגסמב תללכנ הניא רשא הרומתה

 רשא ,הנמזה ויבגל ןיא רשא ,ןלבקל והשלכ םוכס םלושי אל יכ ,תאזב רהבומ קפס לכ תעינמל 7.3
 וא/ו תודובעה תקפסא עוציבו ,ליעל רומאכ תיפסכ תובייחתה לש הפקותל יאנת הווהמ
 .ונובשח לעו ןלבקה תוירחא לע היהי הז הרקמב ,םיתורישה

 תדרפנו תיאמצע הנמזהכ תוריש וא/ו הדובע תקפסא עוציבל הנמזה לכ בשחת ,הז הזוח ךרוצל 7.4
 ,הדובעה תקפסא תולועפמ תחא לכ עוציב לע םאולמב ולוחי ,הז הזוח תוארוהו יאנת לכו

 .רומאכ ,הצעומה תנמזה י"פע ןלבקה ידי לע הנעצובתש
 תושרדנה תודובעה תויומכו יגוס ןכו םיתורישה וא/ו תודובעה תקפסא עוציבל תונמזהה רפסמ 7.5

 היתוינכת ,הצעומה יכרצל םאתהב ויהיו שארמ עודי וניא תורשקתהה תפוקת ךשמב הצעומל
  .הז זרכמ אושנ תודובע עוציבל תדעוימה תיביצקתה תרגסמב לכה ,םיידעלבה הילוקישו

 תודובע לש והשלכ ףקיה וא/ו רפסמ ןלבקהמ ןימזהל תבייחתמ הניאו תביוחמ הניא הצעומה
 ,אוהש גוס לכמ ,הנעט לכ תולעהל יאשר אהי אלו וניא ןלבקהו ,איהש תע לכב ,םיתוריש וא/ו
 .איהש תע לכב ,ונממ ונמזויש םיתוריש וא/ו תודובעה ףקיה וא/ו רפסמ יבגל

 דעומל דע ףקותב אהי ,םיתורישה וא/ו תודובעה תשיכרל הצעומה תנמזהב םושרה ריחמה 7.6
 .ותונשל ןתינ היהי אלו ,חקפמה רושיאו הצעומה לש אלמה הנוצר תועיבשל תודובעה תקפסא
 בתכבו שרופמב םכסוה ןכ םא אלא ,תורקייתה רובע תפסות לכ ןלבקל םלשת אל הצעומה
 .תרחא
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 ;הדובע עוציבל םינמז תוחולו תודובעה עוציב ןפוא .8

 םיינכטה םיטרפמל םאתהב ,הצעומה תושירדל םאתהב תודובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה 8.1
 עוציבל ,ונמיה דרפנ יתלב קלח םיווהמו הז הזוחל 3'ב חפסנב םיפרוצמה םידחוימהו םייללכה
 תושר לש הארוה לכו ןיד לכל םאתהב וא/ו רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו

 .תודובעה עוציבל רשקב תכמסומ

 טרופמ םינמז חול ןלבקה ריבעי ,טקיורפ לכ עוציבל בתכב הנמזה/הדובע תלחתה וצ תלבק םע 8.2
 עצבל בייחתמ ןלבקה .)"םינמזה חול" :ןלהל( הצעומה םעטמ להנמה רושיאל  GANT תרוצב
 .הז םכסה תוארוה לכ יפ לע רשואמה םינמזה חולל םאתהב טקיורפ לכב ןמייסלו תודובעה תא

 רחואי אל ךות תנמזומ הדובע עוציבב ליחתהל ןלבקה לע ,תרחא השירד רדעהב - הליגר האירק 8.3
 תנמזהב עבקנש םינמזה חולל םאתהב המילשהלו הדובע תנמזה תלבק דעוממ םימי 5 -מ
  .הדובעה

 המייסלו השירדה דעוממ תועש 8 ךותמ רחואי אל הדובעה עוציבב ליחתהל שי - הפוחד האירק 8.4
 הרוה ןימזמהש לככ תלוז ,הדובעה עוציב תליחת דעוממ תועש 24 ךותמ רחואי אלו םדקהה לכב
  .תרחא

 המייסלו השירדה דעוממ העש ךותמ רחואי אל הדובעה עוציבב ליחתהל שי – תידיימ האירק 8.5
 הרוה ןימזמהש לככ תלוז ,הדובעה עוציב תליחת דעוממ תועש 5 ךותב רחואי אלו םדקהה לכב
  .תרחא

 תא עובקל תידעלבה תוכמסה ילעב םניה ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה ,יכ רהבוי קפס רסה ןעמל 
  .םינמזה תוחולו תודובעה תופיחד

 ידי לע ןתניי הדובע עוציב רושיא .םולשתל יאנתכ ,עוציב רושיא לבקל שי - הדובע עוציב םותב 8.6
 .םכסהב ותרדגהכ חקפמה ידי לע וא להנמה ,הדובעה ןימזמ

 רוביצ ינבמ וא/ו םידלי ינג וא/ו רפס יתב תביבסב הנעצובת תודובעהמ קלחו ןכתי יכ רהבומ 8.7
 וא/ו רפסה תיב לש תוליעפ ךשמהו ולא תודסומ לש תפטוש תוליעפ םויקל ליבקמב םיתיעלו

 תעינמ לע ןכו םוקמב םיהושה תוחיטב לע הרתי הדפקה דיפקהל ןלבקה לע ,בושיה יבשות
  .וז תוליעפל הערפה

 ;ךוניח תודסומ/רפס יתבב תודובע .9

 דיפקהל היהי ןלבקה לע תאזב רהבומ יכוניח דסומל ךומסב וא ךותב תודובע ועצוביש לככ 9.1
 חפ תציחמ תועצמאב רדגל ןכו תודובעה עוציב רתאב תוחיטבה יאנת לכ לע הריתי הדפקה
 אל יכ רהבומ( תודובעה עוציב רתא תא ול הרות הנימזמהש תרחא ךרד לכ וא/ו 'מ 2 הבוגב
  .)תשר רדג תועצמאב תודובעה רתא רודיג רתוי

 תא לבקל ןלבקה שרדנ רומאכ תודובעה עוציב תליחת םרט יכ תאזב שגדומו רהבומ ןכ ומכ 
 רתאב קיסעהל ןלבקה תנווכבש םידבועהמ דחא לכל סחיב הצעומה וא/ו הנימזמה ט"בק רושיא
  :ןמקלדכ ,םידבוע תקסעה רתות תודובעה עוציב םוקימ חכונל יכ תאזב רהבומו תודובעה

 תולבגהה יפ-לע קוחכ הדובעו היהש רושיא םדיבש םידבוע וא/ו םילארשי םידבוע 9.1.1
  .רושיאב ועבקנש

 תעינמל קוח יפל םתקסעהל העינמ ןיא יכ לארשי תרטשממ רושיא ילעב םידבוע 9.1.2
  .2001-א"סשת ,םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע לש הקסעה

 רזוח תוארוהל םאתהב םג רתיה ןיב עצובת םידומילה ןמזב ךוניח תודסומב עצובתש הדובע 9.2
   .רתויב ןכדועמה ,ךוניח תודסומב םיצופישו הינב תודובע עוציבל ךוניחה דרשמ ל"כנמ

 :יכוניח דסומ/רפס יתבב עצובתש הדובע לכל סחייתהב ןלהל להונה עצובי ,ףסונב 



 35/2022 'סמ יבמופ תרגסמ זרכמ
  רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל

 הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה לש טופישה חטשב 
 תורשקתה םכסה – 'ב קרפ

 
 

8 
 ______________ תמתוח + ףתתשמה תמיתח

 םירקמב תלוז ,השפוחב / םידומילה תועש רחאל תודובע ועצובי ,רשפאה תדימבו ללככ 9.2.1
   .ףוחד/ידיימ ןוקית עוציב םיבייחמה םיגירח

 :םידומילה תועש ךלהמב ועצבתי תודובעש לככ 

  .תננג/רפסה תיב תיב בא/ןלהנמ לומ םאותי תודובעה עוציב דעומ/עוציב 9.2.1.1
  . ןלבקה םעטמ ךמסומ םרוג וא/ו ל"נה לש יווילב קר ועצובי תודובע 

 יוויל אלל םידומיל םוי ךלהמב תודובע עוציב וא/ו םידבוע תסינכ השרות אל 9.2.1.2
  .ליעל טרופמכ םואיתו

 ןלבקל תוידעלב רדעה .10
 ידעלב ןפואב םהשלכ םיתוריש ןימזהלו תודובע שוכרל םכסה י"פע תבייחתמ הניא הצעומה 10.1

 שוכרלו םי/רחא םי/ןלבק םע ןתמו אשמ להנלו םיריחמ תועצה שקבל תיאשר היהתו ןלבקהמ
 ןלבקה ידי לע םיעצומה םגדה/גוסמ תוברל ,אוהש םגדו גוס לכמ םיתוריש וא/ו תודובע םהמ
  .הז םכסה תרגסמב

 דעס לכמו הצעומה לש היתויוכזמ עורגל וא/ו עוגפל ילבמו ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 10.2
 תא עצבי אל ןלבקהש תע לכב ,ןיד לכ יפ לע וא/ו זרכמה יכמסמ י"פע הל םינקומה ,הפורת וא/ו

 תנמזהב עבקנש דעומב םיתורישה וא/ו תודובעה תא קפסי אל וא/ו הז הזוח י"פע ויתויובייחתה
 וא/ו תודובעה תא שוכרל תיאשר הצעומה אהת ,בתכב ומיע םאותש דעומב וא/ו הצעומה
 טילחתש יפכ לכה ,יאנתו ןפוא לכבו ,)"רחא ןלבק"( רחא ןלבקמ םתצקמ וא םלוכ םיתורישה
 .ידעלבהו טלחומה התעד לוקיש יפל הצעומה

  םיתורישהו תודובעה רובע הרומת .11
 םיריחמה תא ןלבקל הצעומה םלשת ,הז זרכמ תוארוהל םאתהב תודובעה תקפסא רובע 11.1

 שיגה רשא  החנהה תוחפ ,"2022 רבוטקוא תרודהמ תויתשתו הינבל לקד" ןוריחמב םיבוקנה
 ומיכסה םהילע םיפירעתה ולוחי ןיפוליחל וא )"םיריחמה"( זרכמל ותעצה ךמסמב ןלבקה
 םיריחמה יכ ,הזב רהבומ  .הנמזהב טרופמכו ,זרכמב ןלבקה תייכז רחאל הז םכסהל םידדצה
 ריחמל תילאמיסקמ הרקת ווהי ,ןלבקה תעצהב החנהה תוחפ ,זרכמה ןוריחמב םיניוצמה
 תוברל ,"לקד" ןוריחמ יחפסנב תומושרה ןהשלכ תופסות ומלושי אל .תודובעה רובע םלושמה
 .ףקיה תופסותו ישאר ןלבק תופסות

 תרודהמ תויתשתו הינבל לקד" ןוריחמב םיעיפומ םניא ןקלח וא תודובעה םהב םירקמב 11.2
 רבוטקוא תרודהמ הקוזחתו םיצופישל לקד" ןוריחמ יפ לע השעיי רוחמתה ,"2022 רבוטקוא

 ןוריחמ יחפסנב תומושרה ןהשלכ תופסות אללו ןלבקה ידי לע העצוהש החנהה תתחפהב "2022
  ."לקד"

 םיעיפומ םניאש םירמוח תקפסא וא/ו תודובע עוציבב הזוחה עוציב ךלהמב ךרוצ היהיו הדימב 11.3
 תפסותב תולע יריחמ חותינ סיסב לע בישחתה השעי ייזא ,ליעל םיניוצמה "לקד" ינוריחמב

 .ןימזמהו חקפמה רושיא רחאלו ינלבק חוור 12%
 םיביכרמה לכ תאו ןאולמב ןלבקה תויובייחתה לכ תא םיללוכ ,םיריחמה יכ הזב רהבומ 11.4

 תודובעה יגוס לכ תקפסאו הז םכסה יפ לע ןלבקה תובייחתה עוציב ךרוצל תושורדה תואצוההו
 הדובע רכש ,םיחוטיב ,תויוחילש ,דויצ ,םילכ ,תונכות :ןיגב תואצוה תוברל ,ודי לע םיתורישהו
 לכמ ,תופיקע ןיבו תורישי ןיב ,תויללכ ןיבו תודחוימ ןיב ,תואצוההו תויולעה לכ תא תללוכ ןכו

 לכה ,תורישה וא/ו הדובעה תוקפסא עוציבב תוכורכה ,ןלבקה חוור ללוכ ,אוהש גוסו ןימ
 .הז םכסהו זרכמה יכמסמב טרופמכ

 וא/ו ףסונ םוכסל וא/ו םולשתל וא/ו הרומתל יאכז היהי אל ןלבקה ,קפס רסה ןעמל 11.5
 אל ,רכש תפסותכ אלו רכשכ אל ,ל"נה םיריחמל ףסונב ,םהשלכ תופסות וא/ו תויורקייתה
 תרחא האצוה לכ וא וידבועל סחיב תואצוה תוברל ןהשלכ תואצוהב תופתתשהכ אל ,הלמעכ
 ,בכר ילכ ,םירמוח ,דויצ תשיכר ןיינעל תוברל ,םיתורישהו תודובעה יגוס לכ תקפסאל תעגונה
 םישורד ויהי רשא ,םירחא םידבועו םילעופ תריכש ןכו ,םחוטיב ,םתקזחה ,םנוקית ,םתלעפה
 תוברל ,םהשלכ םירחא םימולשתו תואצוה ןיגב אלו םיתורישהו תודובעה תוקפסא עוציבל
 .םייצרא וא/ו םיינוריע ,םהשלכ תורגאו םילטיה ,םיסימ ,הנונרא

 תורשקתהה תליחת םוימ םייוניש םהב ולוחי אלו םיטלחומו םייפוס םניה ,רומאכ םיריחמה 11.6
 .המויסל דעו
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 .קוחכ סמ תינובשח תשגה דגנכ ומלושיו מ"עמ ףסוי ליעלד םיריחמל 11.7

 הרומתה םולשת יאנת .12
 תודובעה לכ תא טרפמה ח"וד הצעומה םעטמ חקפמל ןלבקה שיגי הדובעה תריסמ םע 12.1

 ,הצעומה םעטמ חקפמה ידי לע ול אצמוי רשא טמרופל םאתהב ,ודי לע וקפוס רשא םיתורישהו
  .זרכמה יכמסמב ותרדגהכ

 יפל ,הנמזהה ןיגב הרומתה םוכסמ תיחפהל יאשר היהיו ןובשחה תא רשאיו קודבי חקפמה 12.2
 וא/ו םניגב םינוקית ועצוב םרט רשא םיתורישה וא/ו תודובעה יריחמ תא ,ידעלבה ותעד לוקיש
 םימיאתמ יתלב וא/ו םירסח םניהש וא/ו םייוקיל וא/ו םימגפ םהב הלגתנו וקפוס רשא םירצומ
  .חקפמה לש ותעדל לכה ,ןוצר עיבשמ וניא םתקפסא ןפוא יכו

 ידכ הז ףיעסב ןיא יכ ,הזב רהבומ .ןלבקה ח"וד תשגה דעוממ םוי 30 דע אהת חקפמה תקידב 12.3
 קדבה תפוקת ךלהמב הל ולגתנ רשא םייוקיל וא/ו םימגפ לע עידוהל הצעומה לש התוכזמ עורגל
 .ינכטה טרפמב עבקנ רשא הפוקתל םאתהב היהת רשא תוירחאהו

 םעטמ להנמה לש ורושיאל סמ תינובשח ןלבקה שיגי ,חקפמה ידי לע ןובשחה רושיא םע 12.4
  :ןלהל טרופמה יפל םלושת תינובשחה ,הצעומה

 ישרפה אשיי אלו והשלכ דדמל דומצ וניא ןלבקה יאכז היהי ול םולשתה יכ הזב רהבומ 12.4.1
 .והשלכ רועישב תיביר

 .ןלבקה לש קנבה ןובשחל תיאקנב הרבעה תועצמאב עצובי םולשתה 12.4.2
 ןלבקה איצמי וב שדוחה םותמ םוי 80 + ףטוש ויהי הרומתה ימד םולשת דעומ 12.4.3

  .להנמה ידי לע ןובשחה רושיא םוימ םולשתל סמ תינובשח
 הצעומה תטילשב הניאש הביס לשב 12.4.2 ףיעס יפל העובקה הרומתה ימד םולשתב רוחיא 12.5

 תיתלהנמ תינכט הביס וא/ו הצעומה ידיל ןמממה ידועייה דרשמהמ ביצקתה תרבעה יא :ןוגכ
 אל  ליעל  12.4.3 ףיעסב טרופמכ םולשתה עוציבל דעומהמ םוי 30 דע לש בוכיעל המרג רשא
  .הצעומהמ והשלכ יוציפב ןלבקה תא הכזי אלו ,הז הזוח לש הרפה הווהי

 ןלבקל הנייהתש תונעטה ןתוא לכ לש רומגו יפוס ,אלמ קוליסכ םולשתה הווהי ,ןובשחה םלוש 12.6
 .ןובשח ותוא ןיגב הצעומה לומ

 עגונה לכב הרואכל הייאר ושמשי היתונובשחו הצעומה ירפס ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ 12.7
 .הז הזוח יפ לע ןלבקל ומלושש ,םימולשתל

 םילחה ,םוריח תעשל וצ וא/ו תונקת וא/ו קוח לכל םיפופכ הז םכסה י"פע םיריחמה 12.7.1
 .םיתורישו םיכרצמב םיריחמ תוביצי לע

 םיעבונה הרומתה תרבעהב םיבוכיע ןיגב הצעומל תונעט וא/ו תושירד לכ הנייהת אל ןלבקל 12.8

 אל םיטרפ וא/ו ,ןובשחב םיטרפ רסוח וא/ו יעבדכ טרופמ וניאו ןלבקה שיגה רשא ח"ודמ

 רשא ,םירשואמ אל תונובשח יקלח וא/ו תונובשח ןיגב וא/ו םיכמסמב רסוח וא/ו םינוכנ

 רשא ,בוכיע לחש לככ ןכו ,להנמה י"ע םולשתל םרושיאו יפוסה רוריבל דע בכועי םמולשת

 .הצעומל ןמממה ידועייה דרשמהמ ליגר יתלב ביצקת תרבעהב ןוגכ ,הצעומב יולת וניא

 

 םכסהה לוטיבו הרפה .13
 םהמ דחא לכ תרפהו וירקיעמ םה הז הזוחל ,27-28 ,23-25 ,22 ,13-20 ,9-11 ,4-7 :םיפיעס 13.1

 שארמ םכסומו עובק יפסכ יוציפב הצעומה תא וכזי רשא ,הז םכסה לש תידוסי הרפהל בשחית
  .ןלהל 14 ףיעסב עובקה ךסב

 לש םויק יא וא/ו תידוסי הרפה לש הרקמב יכ םכסומ ,ליעל 13.1 ףיעסב רומאב עורגל ילבמ 13.2
 תיאשר אהת הצעומה ,ןלבקה ידי לע ,ל"נה 13.1 ףיעסב םילולכה תובייחתה וא יאנת הזיא
 הרפהה ןוקיתל ול ןתינש דעומהמ םימי 3 ךות ל"נה הרפהה תא ןקתי אל םא יכ ןלבקל עידוהל
 התוכזב עוגפל ילבמ תאזו ידיימ ןפואב תורשקתהה תא םייסל הצעומה תיאשר אהת רומאכ
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 הרפהה בקע הל םרגייש קזנ לכ לע םייוציפ תוברל םירחא הפורתו דעס לכ לבקל הצעומה לש
 וא/ו הז הזוח י"פע ןלבקה דגנכ רחא דעס וא ,דעצ ,יעצמא לכב טוקנל וא/ו ,ל"נה םויקה יא וא
 .ןיד לכ תוארוה

 ,הז םכסהב תרחא הארוה לכ ףא לעו ןלהל 14 ףיעסו ליעל 13.1 ףיעסב רומאהמ עורגל ילבמ 13.3
 תוכזב הצעומה תא הכזמה תידוסי הרפהכ ובשחיי ,ןלהל םיטרופמה םירקמה םג יכ םכסומ
 ,רחא דעס לכל ףסונב תאזו ,שארמ םימי 3 לש בתכב תמדקומ הארתהב םכסהה תא לטבל
 14 ףיעסב טרופמכ םכסומה יוציפה תלבק תוברל ,הז םכסה יפ לעו ןיד לכ יפ לע הל דמועה
 :ןמקלדכ ,ןלהל

 לשרתמ וא/ו הזוחה עוציבמ קלתסה ןלבקה יכ ,הצעומה לש התעד תחנהל חכוה 13.3.1
 .ועוציבב

 תודובעה עוציבב הנשמ קפס קיסעה וא רחאל ,ותצקמ וא ולוכ ,הזוחה תא בסה ןלבקה 13.3.1
  .בתכבו שארמ הצעומה תמכסה ול הנתינש ילבמ

 ןתנ ןלבקה לש ומשב רחא םדא וא ןלבקהש התעד תחנהל תוחכוה הצעומה ידיב שישכ 13.3.2
 לכל וא הזוחל רשקב איהשלכ האנה תבוט וא יש ,קנעמ ,דחוש והשלכ םדאל עיצה וא
 .הזוחה עוציבב ךורכה רבד

 לעופל האצוה לש יהשלכ הלועפ התשענ וא ,ןלבקה יסכנ לע עובק וא ינמז לוקיע לטוה 13.3.3
 ןיטולחל ורסוה אל וא וקספוה אל ,הרומאה הלועפה וא לוקיעהו ,םקלח וא ויסכנ יבגל
 .םעוציב וא/ו םתלטה דעוממ םוי 30 ךות

 םוימ םוי 30 ךות רסוי אל לוקיעהו ,הצעומהמ ןלבקל םיעיגמה ,םיפסכ לע לוקיע לטוה 13.3.4
 .ותלטה

 וא םלוכ ,ויסכנ יבגל םיסכנ סוניכ וצ ןתינ וא ,לגר תטישפ תארתה ןלבקה דגנ השגוה 13.3.5
 .לגר תטישפ תשקב ודגנ השגוה וא ,םקלח

 וא קוריפל השקב ודגנ השגוהש וא ,ןוצרמ קוריפ לע הטלחה ןלבקה ידי לע הלבקתה 13.3.6
 הנפש וא ,םקלח וא םלוכ ,וישונ םע רדסה וא הרשפל עיגה אוהש וא קוריפ וצ ודגנ ןתינ
 .םתיא רדסה ךרוצל הרשפ וא הכרא ןתמל השקבב וישונל

 הנוממה םדא לכ וא ,ןובזיע להנמ ,ןמאנ ידי לע עצבתהל הדובעה היושע ובש הרקמ לכב 13.3.7
 .ןלבקה יסכנ לע

 ,דחוש עיצה וא ןתנ ,ומעטמ רחא םדא וא ,ןלבקה יכ הצעומה לש התעד תחנהל ,חכוה 13.3.8
 עוציבל רשקב וא ויחפסנ לע הז הזוחל רשקב יהשלכ האנה תבוט וא ןורוד ,קנעמ
 .םכסהה אושנ תודובעה

 ,םיקזנה ןוקיתל ןלבקה לש ותוירחאמ ןלבקה תא רוטפי אל ,הצעומה ידי לע הזוחה לוטיב 13.4
 הל וקפוס הצעומה תעיבק יפל רשא ,םיתורישה וא/ו תודובעה רובע וא הקפסא יאמ האצותכ
 .ליעל 8 ףיעסב רומאכ ,םייוקל וא/ו םימוגפ םהשכ ןלבקה ידי לע

 היהיש ךיראתב הז םכסה םייתסי ,ליעל רומאכ ,םכסהה לוטיב לע ןלבקל העדוה הצעומה הנתנ 13.5
 .הרומאה העדוהב בוקנ

 תאבה בקע םימולשת לכ ןלבקל םלשל תבייח הצעומה היהת אל ,ליעל רומאכ םכסהה לטוב 13.6
 םולשתל יאכז היהי אל ןכו ,והשלכ םולשת וא/ו יוציפל יאכז היהי אל ןלבקהו ,וציקל םכסהה
 דעומ דע לעופב הצעומל קפיסש תודובעה רובע ןלבקל עיגתש הרומתה דבלמ ,והשלכ קזנ רובע
 הז םכסה תוארוה י"פע םזזקל תיאכז הצעומהש םימוכסה לכ וזזוקש רחאלו ,םכסהה םויס
  .ןיד לכ תוארוה י"פעו

 תודובעה תקפסא יא םא ,הז םכסה תוארוה רפהש ימכ ןלבקה בשחיי אל ,ליעל רומאה תורמל 13.7
 ,הצעומה תעד יפל יחרכהו שקבתמה לע הלוע וניאש ןמז קרפלו ,תואבה תוביסה תמחמ םרגיי

 תקפסא וענמש ,תוביסהו הפוקתה ןיגב םולשת לכ לבקי אלו יאכז היהי אל ןלבקה םלוא
  :ןלהל הז ףיעסב טרופמכ ,םיתורישה וא/ו תודובעה

 .הילע הטילש ןלבקל ןיא הצעומה תעדלש ,ןוילע חוכמ תעבונה הביס לשב 13.7.1
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 לש תותיבש אל ךא ,םהילא ופרטצי ןלבקה ידבועש ,ץראה לכב תויללכ םידבוע תותיבש 13.7.2
 .דבלב ןלבקה ידבוע

 .הצעומה תוארוה יפל ןמז קרפל תודובעה תקפסא תקספה 13.7.3
 יפ לע תודובעה תקפסא ורשפאי אל הצעומה תעדלש ,םוריח בצמ וא המחלמ תצירפ 13.7.4

 .הז םכסה

   םידעסו תופורת .14
 םלשל בייח ןלבקה היהי ,ליעל 1213 ףיעסב טרופמכ ,תידוסי הרפה הז םכסה ןלבקה רפה 14.1

 תפסותב ,והשלכ קזנ תחכוהב ךרוצ אלל ₪ 200,000 לש ךסב שארמ ךרעומו עובק יוציפ הצעומל
 דדמל דעו הז םכסה תמיתח םויב עודיה סיסבה דדממ ,ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצה ישרפה
 הרומתהמ הצעומה ידי לע ויוכינ תעב וא/ו לעופב םכסומה יוציפה םולשת עוציב תעב עודיה
  .ןלבקל העיגמה

 הצעומה הרחב םא ןיב תאזו ,)"םכסומ יוציפ"( 9% לש רועישב תיתנש תיביר ופרוצי יוציפל 14.2
 הצעומה לש התוכזב עוגפל ילבמ לכהו ,ואל םא ןיב תידוסי הרפה התוא לשב הזוחה תא לטבל
 הרפה לש םירקמ ןיגב ףא ,ןיד לכ חכמ וא/ו הז םכסה חכמ הל דמועה ,רחא ףסונ דעס לכל
 טרופמכ ,םתצקמ וא םלוכ םידעסה לכב טוקנל תיאשר אהת הצעומהו ,ןלהל טרופמכ תידוסי
 .ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,הז םכסהב

 םינמז תוחולב הדימע יא 14.3
 תקפסאל הצעומה תנמזהב עבקנש דעומב ןלבקה תדימע יא לש הרקמ לכב יכ רהבומ 14.3.1

 םכסומ יוציפ ,התשירד י"פע תידיימ ,הצעומל ןלבקה םלשי ,םיתורישה וא/ו תודובעה
  .קזנ תחכוה לכ אלל רוחיא םוי לכ רובע ₪ 3,000 לש ךס ,שארמ עובקו

 יא בקע הצעומל ומרגי רשא ,תופסונ תואצוהו תויולע אולמבו לכב ףסונב אשיי ןלבקה 14.3.2
 ךסמ 15% רועישב תויללכ תואצוה לשב הרוקת תפסותב ,הנמזהה ידעומב הדימע
 הצעומה המליש םהיפל םיריחמה יכ ןועטל יאכז אהי אל ןלבקה ,הז הרקמב .הנמזהה
 יתלב ,םימזגומ םניה ,רומאכ ,רחאה ןלבקהמ  ,םיתורישה וא/ו תודובעה תשיכר רובע
 ,תויולעה םוכס לכ תא זזקל תיאשר היהת הצעומה .םתיחפהל שיש וא םיריבס
 םוכס טלחל תיאשר אהת ןכו ןלבקל תבייח היהתש םוכס לכמ הרוקתהו תואצוהה
 .תעה התואב הידיב היוצמה ןלבקה לש תוברעה בתכמ רומאכ

 םוגפ וא/ו יוקל וא/ו רסח תוריש תקפסא 14.4
 ומרגיש ,תויפסכה תואצוההו םיקזנה אולמבו לכב אשיי ןלבקה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
 הקפסא וא/ו ,םתצקמ וא םלוכ ,םיתורישה וא/ו תודובעה תקפסא יאמ האצותכ ,הצעומל
 הצעומה םלשתש יפסכ םולשת לכבו תויולעה לכב םג אשיי ןלבקה .היוקל הקפסא וא/ו תיקלח
 לש הרוקת תפסותב ,והשלכ רחא קפסמ ,וקפוס אלש ,םיתורישה וא/ו תודובעה תשיכר ךרוצל

 תא תוכנל וא/ו תובגל תיאשר הצעומה .םיתוריש וא/ו תודובע םתוא ןיגב הנמזהה ךסמ 10%
 םימוכסמ תוברל ,ןלבקל הנממ עיגיש וא עיגמה ,םוכס לכמ תויולעהו םיקזנה תואצוהה םוכס
 םוכסמ ןכו ןלבקה ןיבל הניב ומתחיי וא/ו ומתחנ םא ,םירחא םימכסה י"פע ןלבקל ועיגיש
 .הידיב רשא תוברעה

 ,ליעל רומאכ םייוציפ תלבקו םידעס תטיקנל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,היתויוכזב הצעומה השמתשה 14.5
 םא אלא ,הצעומה ידי לע הזוחה לוטיבכ ,הרומאה ,הצעומה תוכזב שומישה תא וארי אל
 וא ,הצעומל ןלבקה ידי לע םייוציפה םולשתב ןיאו בתכב שרופמב ךכ לע העידוה הצעומה
 אולממ ןלבקה תא ררחשל ידכ ,ןלבקל םיעיגמה םימוכסמ הצעומה ידי לע םיזוזיק
 העדוה ול הנתינ אל דוע לכו תרחא הצעומה ידי לע עבקנ םא אלא ,הז הזוח יפ לע ויתויובייחתה
 .רומאכ ,בתכב

 תוארוה יפ לע הצעומה תושרל םידמועה םידעס וא/ו תויוכזמ עורגל ידכ ןלהלו ליעל רומאב ןיא 14.6
 לשב תופורת( םיזוחה קוח יפ לע תיטפשמ הפורת לכלו דעס לכל תיאכז אהת הצעומהו ,ןיד לכ
  .ןיד לכ  יפ לעו ,1970 - א"לשת )הזוח תרפה

 יאמצע ןלבק - ןלבקה .15
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 עורגל ילבמו תוברל ןיינעו רבד לכל יאמצע ןלבק וניה ןלבקהש שרופמב הזב םכסומו רהצומ 15.1
 :ןלהל טרופמכ ,הז םכסהב רומאה תויללכמ

 ףופכ אוהשכ ותוירחא לעו ןלבקל תוארנה הדובעה תוטישל םאתהב הנעצובת תודובעה 15.1.1
 ;דבלב ויחפסנו הז הזוח תוארוהל

 ידי לע קסעויש םדא לכו הצעומה םשב םישנא קיסעהל תוכמס לכ אהת אל ןלבקל 15.1.2
 ;דבלב ודבועכ בשחיי ןלבקה

 םעטמ ומצע לע לבקל ןלבקה תא ךימסמכ שרפתי אל הז הזוחב רומאה רבד םוש 15.1.3
 ;אוהש גוס לכמ תובייחתה וא/ו תובח איהש וזיא המשב וא הצעומה

 הצעומה לבקתש םילובקתל םירושקה םילטיההו םיסימה לכב ומצעב אשיי ןלבקה 15.1.4
 מ"עמ ,הסנכה סמ תויושרל םימולשתלו וידבוע תויוכזל םיעגונה םימולשתה לכ תוברל
 .הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה עוציב ךרוצל תושרדנה תויולעה לכב ןכו ימואל חוטבו

 דיבעמ דבוע יסחי רדעה .16
 וידבועמ דבוע וא/ו ןלבקל ,המעטמ ימ וא/ו הצעומה ןיב םיסחיה יכ םידדצה ןיב םכסומו רהצומ 16.1

 דיבעמ דבוע יסחי םירצוי םניא הז םכסה יפל ומעטמ רחא םדא לכ וא/ו ומעטמ הנשמ קפס וא/ו
 תוירחאב רבודמש לככ ,םיתוריש קפסמה ןלבקל ןימזמ ןיבש סחי אלא ,תופתוש יסחי וא
 .ודי לע םיקסעומהו ןלבקה יפלכ  הדי לע םיקסעומה וא החוכמ םיאבה ,הצעומה לש תובוחו

 מ"עמב ,הסנכה סמב מ"עב הרבח וא/ו יאמצע קסוע לש קית לעב וניה ןלבקה יכ הזב רהבומ 16.2
 םיעבונהו יאמצעכ וילע םילחה סמה ימולשת לכב אשייו יארחא היהי ןלבקהו ימואל חוטיבבו

   .הז םכסה יפ לע הרומתה תלבק וא/ו םיתורישה תקנעהמ
 אוה תודובעה וא/ו םיתורישה ןתמ תפוקת לכב יכ ןלבקה ריהצמ ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ 16.3

 בייחתמ אוהו ,ימואל חוטיבל דסומב מ"עב הרבח וא/ו יאמצע קסועכ םושר היהי וא/ו םושר
 הרבחכ וא/ו יאמצעכ ודמעמ רואל םיבייחתמה םימולשתה לכ תא ימואל חוטיבל דסומל םלשל
  .םיידעלבה וילוקיש יפל מ"עב

 תודובעה וא/ו םיתורישה עוציבב ומעטמ לעופה אוהד ןאמ לכו ןלבקה ידבוע לכ יכ רהבומ דוע 16.4
 םימולשתה לכ יבגל תידעלבה תוירחאהו דבלב ןלבקה ידבוע ובשחייו ויהי הז םכסה אושנ
  .דבלב ןלבקה לע לוחת םתיא ויסחימ םיעבונה תועיבתהו

 לכ הצעומה לע הלח אל יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמלו ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 16.5
 ומעטמ ימל וא/ו ןלבקל ,הלילח םרגי םא ,רחא קזנ לכ וא/ו הדובע תנואת ,הלחמ ןיגב תוירחא
 לכ עוציבמ וא/ו םיתורישה ןתממ האצותכ וא/ו ידכ ךות וא/ו בקע והשלכ ישילש דצ לכל וא/ו

 אוהש םולשת לכב תבייח אהת אל הצעומה ,ןכ ומכ .הז םכסה יפ לע ןלבקה תויובייחתהמ תחא
   .ןלבקה רובע תוילאיצוס תויוכז ןיגב

 וא הנעט לכ םע רשקב הל ומרגי רשא האצוה וא/ו םוכס לכ ןיגב הצעומה תא הפשי ןלבקה 16.6
 ,רומאכ ,יופיש .ליעל רומאכ ,דיבעמו דבוע יסחי םויקמ תעבונה הליעב הדגנכ העיבת וא השירד
 עיגיש םוכס לכ זזקל תיאשר אהת הצעומה  .ךכל הצעומה לש הנושארה התשירד םע דימ השעי
  .הנממ ןלבקל עיגיש םוכס לכמ ולא םיפיעס יפל ןלבקהמ הל

 םיחוטיבו וידבוע יפלכ ןלבקה תוירחא   .17
 םייצוביקה םימכסהה תוארוה רחאו הדובעה יקוח תוארוה לכ רחא אלמל בייחתמ ןלבקה 17.1

 יצוביק םכסה לכ וא/ו תורדתסה ןיבל םיילכלכה םינוגראה לש םואיתה תכשל ןיבש םייללכה
 תוברל ,דיתעב ונקותי וא וכראוי ולא םימכסהש יפכ וא ,םיאתמה ףנעב ףקות רב אוהו ךרענש
 .ולא םימכסה יפ לע ואצוהש הבחרה יווצ

 תרימשל םיאנתו תוחיטב יללכ תגהנה תוברל םידבועה תוחיטבו ןוחטב ,חוטיבל בייחתמ ןלבקה 17.2
 ידי לע שרדייש יפכ וזכ השירד ןיאב קוקיח לכב שורדכ םתחוורו םידבועה תוחיטבו תואירב
 .1954-ד"ישת הדובעה חוקיפו ןוגרא קוח ןבומב הדובעה לע להנמה
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 אהת אל הצעומהו הצעומה ידבועל ןפואו םינפ םושב ובשחיי אל ודי לע םיקסעומהו ןלבקה 17.3
 ,ימואל חוטיב ,ליעל רומאה תויללכב עורגל ילבמו תוברל םתקסעה ןיגב והשלכ םולשתב תבייח
 .תוילאיצוסה תויוכזה רתיו תואירב חוטיב

 ,םהידבועו הנשמ ינלבק תוברל ,ודי לע קסעומה םדא לכ יפלכ ידעלבה יארחאה היהי ןלבקה 17.4
 ויתויובייחתה עוציב םע רשקב/בקע/ידכ ךות םהל ומרגייש שוכרל וא/ו ףוגל ,ןדבאל וא/ו קזנל
  .הז הזוח יפ לע

  הצעומה יפלכ ןלבקה תוירחא .18
 וא ףוגל ,םהשלכ קזנ וא הלבח ,ןדבוא לכל תטלחומו האלמ תוירחאב יארחא היהי ודבל ןלבקה 18.1

 ,והשלכ ישילש דצל וא המעטמ ימל ,היחולש ,הידבוע ,הצעומל ומרגיש ,אוהש גוס לכמ שוכרל
 החנזה וא ןלבקה לש תיעוצקמ האיגש בקע וא הטמשה וא תועט וא לדחמ וא השעממ האצותכ
 וא דויצ וא ןיבוט וא םילכ לש הקפסא וא שומיש בקע וא האצותכ וא תיעוצקמה ותבוח יולימב
 וא ןירשימב ,עבונה לכבו ןלבקה דצמ בל םות רדעה וא תונמאנ רדעה וא םייוקל םירזיבא
 ימ וא ויחולש ,וידבוע תוברל - קפס רסה ןעמל .הז הזוח יפ לע ויתויובייחתה עוציבמ ןיפיקעב
 .ומעטמ

 םע רשקב איהש הביס לכמ עבונה ,קזנ וא ןדבא ןיגב תוירחא לכמ הצעומה תא רטופ ןלבקה  18.2
 ןיקת בצמל ונייהד ,תומדקל בצמ בישהלו ונובשח לע קזנה תא ןקתל בייחתמו הז םכסה עוציב
  .הזוחה תוארוהל ויטרפ לכב םיאתמו

 יארחא ןלבקה אצמנש לככ וא הז םכסה יפ לע ןלבקה לש ויתויובייחתה יולימ יאמ האצותכ םא 18.3
 ,טפשמ תיב לש וצ הצעומה וא ןלבקה דגנ אצוהו ,ליעל 18.1 ףיעסל םאתהב לדחמ וא השעמ ןיגב
 ותבוחמ עורגל ילבמ תאזו ,ףיקע וא רישי קזנ לכ לע הצעומה תא תוצפל יארחא ןלבקה היהי

 הארוהש ילבו וצה תרסהל םישורדה םיכילהה לכ תא טוקנלו שורדה לכ תא תושעל ןלבקה לש
 לוחיש בוכיע לכ ןיגב וא ל"נה וצה ןיגב ןלבקה תא תוצפל יהשלכ הבוח הליטמכ שרפתת וז
 .ל"נה וצהמ האצותכ הדובעה עוציבב

 ימ וא ןלבקה ידי לע ועצובש תולועפ לשב הצעומה דגנכ וטקניש םייטפשמ םיכילהל רשאב 18.4
 האישנ תוברל ופוס דעו ותליחתמ רומאכ ךילהב לופיטל האלמה תוירחאב ןלבקה אשיי ,ומעטמ
  .ךכב תוכורכה תואצוהה לכב

 .ןלבקה לש םיעצמא וא/ו דויצ לע תיארחא הצעומה ןיא 18.5
 תפוקת םות רחאל ולגתי רשא ליעל טרופמכ םיקזנ יבגל םג לוחת ליעל ןלבקה לש ותוירחא 18.6

 .הזוחה

 ויוניפ וא הדובעה רתא יוקינ .19
 לכמו הדובעה רתאמ ןלבקה קלסי ,ןמזל ןמזמ חקפמה תוארוהל םאתהבו תודובעה ךלהמב 19.1

 רמג תעבו ,םהב ושמתשי אלש םירחא םירמוחו הפשא תלוספ לכ חקפמה וילא הרויש חטש
 ,םיפדוע םירמוח ,הינב ירמוחו דויצ לכ ונממ קלסיו ץפחו םדא לכמ רתאה תא הנפי תודובעה
 לש ותעד תחנהל רדוסמו יקנ בצמב הדובעה רתא תא ריאשיו ,גוס לכמ יערא הנבמו ,ךולכל
  .חקפמה

 .ןלבקה ןובשח לעו רשואמו רדסומ יוניפ רתאל השעת ךולכלו תלוספ לכ יוניפ 19.2
 לע וא/ו ומצעב תונפל יאשר היהי ןימזמה יזא ליעל רומאכ הדובעה רתא תא ןלבקה הניפ אל 19.3

 לכב ל"נה תואצוהה תא ןלבקהמ זזקל וא/ו תוכנל יאכז היהיו ןלבקה לש ונובשח לע םירחא ידי
 .ול תדמועה ךרד

 ןימזמה שוכר םה ול וקפוסש םירמוחה וא/ו רפעה יפדוע לכ יכ ,רהבומו םכסומ ,קפס רסה ןעמל 19.4
 וניא ןלבקה הרקמ לכבו ןימזמה ול הרויש םוקמב םזכריו םריבעי ןלבקהו ,ומעטמ ימ וא/ו
 .רומאכ רפעה יפדוע תא רוכמל יאשר

 םויסל חקפמהמ רושיא וא/ו הלבקה תדועת תאצוהל םדקומ יאנת וניה הדובעה רתא יוניפ 19.5
 .תודובעה

 דויצבו םירמוחב תולעב .20
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 רתאל םיאבומ םתויה םע ובשחי קפסי ןלבקהש םירמוחהו םייעראה םינבמה ,המקהה דויצ לכ 20.1
 .חקפמה לש בתכב ותמכסה אלל הלא לכמ רבד ריסי אל ןלבקהו ,ןימזמה לש ותולעבל םינותנכ
 םירמוחהו םייעראה םינבמה ,הינבה דויצ לכב שמתשהל ןלבקל השרהש יפכ ןימזמה תא וארי
 ןלבקה ידי תא קלסל תוכזה ןימזמל היהת םהב םירקמל טרפ ,ןתמלשהו תודובעה עוציבל
 .תודובע התא שטנ ןלבקהש הרקמל וא ,רתאהמ

 בתכב ותמכסה אלל רחא המוד רבד לכו םיינמז םינבמ ,דויצ ,םירמוח םוש רתאהמ ורסוי אל 20.2
 וא תודובעה עוציב ךלהמב תע לכב ןלבקל תורוהל וא ריתהל חקפמה יאשר לבא ,חקפמה לש
 דויצ ןכו םיינמז םינבמ וא דויצ וא םהב ושמתשה אלש םירמוח רתאהמ קלסל ןתרימג םע
 .רתלאל רומאכ חקפמה תארוה רחא אלמי ןלבקהו ,םירחא םירבדו

 ,ןלבקל ןלבקה י"ע וקפוסש םירבדב תולעבה רוזחת - הרוה חקפמהש םירבדה קוליס םע 20.3
 םהמש ןימזמה לש םינסחמ םתואל ונובשח לע ןלבקה י"ע ורזחוי ןימזמה י"ע וקפוסש םירבדהו
 .חקפמה הרויש יפכ תודובעה תועצבתמ םהב רשא ןימזמה ינקתמ םוחתב הזכ םוקמל וא וחקלנ

 היהי ,םהמ קלח לכ וא ,ןלבקה י"ע ותעשב וקפוסש םירבדה לכ תא ןלבקה קלסיו ריסי אל םא 20.4
 ןוידפמ תוכנל יאכז אוהשכ ותעד לוקיש יפל םרכמל וא םהב לפטל ,םתוא קלסל יאשר ןימזמה
 .לופיט וא הריכמ ,קוליסל רשקב ומרגנש תואצוה לכ תא )הזכ היה םא( םתריכמ

 לש וא ןלבקה לש תויוכזה וא תובוחה ןמ תוערוג וא תונשמכ הנשרפתת אל הז ףיעס תוארוה 20.5
 וא/ו חוטיב וא/ו ןמלשל שיש וא תולטומה תורגאו םיסימל עגונה לכב ,הרקמה יפל לכה ןימזמה
 .הז ףיעס םהב ןדש םירמוח לעו המקה דויצ לע ,תודובעה לע לחה ,יושיר

 ידי לע וא/ו ומצעב יוניפה תא ןימזמה עצבי יזא ליעל רומאכ הדובעה רתא תא ןלבקה הניפ אל 20.6
 .ול תדמועה ךרד לכב ל"נה תואצוהה תא ונממ הכניו ןלבקה לש ונובשח לע םירחא

 .תודובעה םויסל חקפמהמ הלבקה תדועת תאצוהל םדקומ יאנת וניה הדובעה רתא יוניפ 20.7

 הצעומה שוכר .21
 לכ תוברל הדובעה רתאב יוצמה ןימזמה שוכר לע יארחא היהי ןלבקה יכ םידדצה לע םכסומ 21.1

 .הדובעה רתאב םיאצמנהו ןימזמל םיכיישה דויצה וא/ו םירמוחה
 התחשה וא/ו הבינג וא/ו ןדבא לש הרקמב תוכורכה תואצוההו תויולעה לכב ודבל אשיי ןלבקה 21.2

 .רומאכ שוכרה לש

 יופישו יוציפ .22
 טעמל ,רומאכ ותוירחאב םהש ןדבוא וא קזנ לכל תוירחאמ הידבועו הצעומה תא רטופ ןלבקה 22.1

 קזנ לכ לע המעטמ ימ וא הצעומה תא תופשלו תוצפל הזב בייחתמו ,ןודזב קזנל םרגש ימ יפלכ
 דגנ וא הדגנ ,והשלכ םדא ידי לע שגותש איהש הליע לכמ ,השירד וא העיבת לכ דגנכו ןדבא וא
 יפ לע ןלבקה תוירחאב םהש קזנ וא הלבח ,ןדבא לכ ןיגב ,המעטמ ימ וא ,היחולש ,הידבועמ ימ
 לע ןלבקל עידות הצעומה .ךכ בקע ומרגיש תויטפשמה תואצוהה תוברל ,הז הזוח יפ לעו ןיד לכ
  .ונובשח לע ,םהינפמ ןנוגתהל ול רשפאתו רומאכ השירד וא העיבת לכ

 םא קזנה ןיגב קוזינה תופשל וא/ו ןדבאה וא קזנה תא םילשהלו ןקתל תיאשר אהת הצעומה 22.2
 םותמ רחואי אל הרקמ לכבו ,קזנה עריא וב דעומהמ ריבס ןמז ךותב תאז השעי אל ןלבקה
 תפסותב יוציפה וא/ו ןוקיתה ריחמב ןלבקה תא בייחלו ,קזנה עריא וב דעומהמ םימיה םישולש

 .שארמ תועובקו תוכרעומ ,תויללכ תואצוהכ 15%
 תלבק םע דימ ליעל 22.2 ףיעסב רומאכ הצעומה ביוחת וב םוכסה תא םלשל בייחתמ ןלבקה 22.3

 תעדוה ול האצמוה וב םויהמ םימי עובש ךות ןלבקה םלשי אלש לככ .בויחה רבדב העדוהה
 תואצוה 15% תפסותב םלישש םוכסב ןלבקה תא בייחלו םלשל הצעומה תיאשר ,בויחה
  .תוילהנמ

 וא/ו הידבוע וא/ו הצעומה תא תומלשב תופשלו תוצפל ,תאזב בייחתמו יארחא היהי ןלבקה 22.4
 תקפסא עוציבמ האצותכ וא בקע הל םרגיש קזנ לכ ןיגב ,המעטמ םדא לכ וא/ו היחולש
 תיטפשמ הנגה תוברל ,העיבת לכ ןיגבו הז הזוח יפ לע הצעומל  ודי לע  ,םיתורישה וא/ו תודובעה
 בויח לכ וא/ו והשלכ ישילש דצ ידי לע שגותש השירד וא/ו העיבת תוברל ,יהשלכ השירד וא/ו
 וא/ו תיביר תעיבת ןכו ,ןאולמב תויטפשמ תואצוה תוברל ,האצוה לכ וא/ו םולשת לכ וא/ו יפסכ
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 תאשל וביוחי ,המעטמ םדא לכ וא/ו היחולש וא/ו הידבוע וא/ו הצעומהש ,הדמצה וא/ו יוציפ
 השעמ וא/ו הלבח וא/ו הנואת וא/ו קזנ לכ תמחמ תאזו ,לעופב םהב ואשנ םרט םא ףא ,םהב
 יפ לע ויתויובייחתה עוציב ןפואב וא/ו ויחולש וא/ו וידבועב וא/ו קפסב םירושקה לדחמ וא/ו

 .תונלשרב ועצובש ןיבו םתכלהכ ועצובש ןיב ,הז םכסה
 דגנכ העיבתל אשונ ויהי רשא ,םימוכסה הבוגב ןלבקל םימולשת בכעל תיאשר אהת הצעומה 22.5

 טלחומו יפוס ןפואב הלא תועיבת הנבשוית רשא דע ,ליעל רומאכ ןדבוא וא/ו קזנ לכ ןיגב ןלבקה
 .הצעומה ןוצר תועיבשלו

 לכמ ,המעטמ אבה לכ תאו היחולש ,הידבוע ,הצעומה תא שארמו ןיטולחל ררחשמ ןלבקה 22.6
 לכמ ,שוכרל וא/ו ףוגל ,םדא לכל ועריאש ,ליעל םירומאה םיקזנה לכ ןיגבו לכל תובחו תוירחא
 .איהש הליע

 םיריחמה דדמל דומצ היהי ,ליעל רומאכ ,םירחאל וא/ו הצעומל ןלבקהמ עיגיש ,םוכס לכ 22.7
 וא/ו לעופב םכסומה יוציפה םולשתה עוציב תעב עודיה שדחה דדמל דעו ידוסיה דדמהמ ,ןכרצל
 תעמ ,רצואב יללכה בשחה תיביר אשייו ןלבקל העיגמה הרומתהמ הצעומה ידי לע ויוכינ תעב
  .לעופב םולשתה ךיראת דע ןלבקהמ םירחאה וא/ו הצעומה ידי לע ותשירד

 חוטיב .23
 יכמסממ דרפנ יתלב קלח הווהמה םיחוטיב םויק רבדב רושיא  תגצה וניה הז םכסה לש ופקותל יאנת
 .)"םיחוטיב םויק רושיא"( 2 'ב חפסנכ הז םכסהל ףרוצ רשא ,הז םכסה

 קדב /עוציב תוברע .24
 תמיתח דעומ םע ןלבקה איצמי הז םכסה אושנ ןלבקה לש ויתויובייחתה לכ יולימ תחטבהל 24.1

 הצעומה תבוטל הכורע ,₪ 250,000 לש ךס לע תינתומ יתלב תימונוטוא תיאקנב תוברע הזוחה
 הכשלה י"ע םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ איהשכ ,1'ב חפסנ ףרוצש חסונב
 ןורחאה דעומב עודי היהש דדמ היהי הז ןיינעל יסיסבה דדמה רשאכ הקיטסיטטסל תיזכרמה
 .זרכמב ןיוצמכ רועיש/םוכסב היהתשו זרכמל תועצהה תשגהל

 .הז הזוח תופקתו תמיתחל יחרכהו םדקומ יאנת הניה ליעל ראובמכ תיאקנבה תוברעה תריסמ 24.2
 םכסה לע המיתח םוימ התליחתש תורשקתהה תפוקת לכ ךשמל היהי תיאקנבה תוברעה ףקות 24.3

 תורשקתהה תפוקת םותל רבעמ םישדוח 12 תפסותב תורשקתהה תפוקת לכ ךשמל הז
 ינפל םוי 30 -מ רחואי אל תוברעה ףקות תא ךיראי יכ בייחתמ ןלבקה .הז םכסהב התרדגהכ
 עוציבה תוברע םעפ לכבש ךכ ,)תפסונה וא הנושארה( תמייתסמה תורשקתהה תפוקת םות
   .תפסונה תורשקתהה תפוקת םותמ םוי 90 םות דע ףקותב היהת

 לכ ךשמל תוברעה ףקות תכראה הניה תפסונה תורשקתהה תפוקת תכראהל רומאכ יאנת 24.4
   .תפסונה הפוקתה

 ישרפה תפסותב תמייתסמה עוציבה תוברע םוכס היהי ,תפסונה הפוקתל עוציבה תוברע םוכס 24.5
 דעו הז םכסה תמיתח םויב עודיה סיסבה דדממ ןכרצל םיריחמה דדמ תיילע רועישב הדמצה
 היהת תפסונה הפוקתל תוברעה .קנבה ידי לע השדחה עוציבה תוברע תאצוה םויב עודיה דדמל
 .זרכמל ףרוצ רשא חפסנל קיודמו אלמ חסונבו ןלהלו ליעל הז ףיעסב םירומאה םיאנת םתואב
 .הז םכסהב ידוסיו ירקיע יאנת הניה ,ליעל רומאכ ,שרדיתש תע לכב עוציב תוברע תאצמה

 רושיא תלבק רחאלו תורשקתהה םויס דעוממ םישדוח 12 םויסב ןלבקל רזחות רומאכ תוברעה 24.6
 ליעל תודובעה עוציב וא/ו תורשקתהה ןתמ םויס רבדב הצעומה םעטמ ימ וא להנמה י"ע
 .הצעומה ןוצר תועיבשל

 רפסמב וא תחא םעפב ,הנממ קלח וא האולמב ל"נה תוברעה תא טלחל תיאשר אהת הצעומה 24.7
 וא/ו 13 ףיעסל םאתהב ,ןלבקה דצמ הזוחה לש תידוסי הרפה לש הרקמ לכב ערפיהלו ,םימעפ

 ןלבקל הנתינש דבלבו ,שרדנכ השדח תוברע תאצמה יא תוברל ויתויובייחתה יולימ יא וא/ו 14
 בוקנה ןמזה ךותב הרפהה תא ןקית אל ןלבקהו הרפהה ןוקיתל םימי עובש לש בתכב הארתה
 .םידדצה ןיב שארמ םכסומו עובק יוציפכ בשחיי טלוחיש םוכסה .רומאכ הארתהב
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 תורקב יכ ,תרזוח יתלב הרוצב הצעומה לש החוכ תא הפיימו םיכסמ ןלבקה יכ ,תאזב רהבומ 24.8
 עוציבה תוברע תא טלחל תיאשרו תיאכז הצעומה אהת ,ןהמ תחא וא ,ליעל תויונמה תורפהה
 ,דעצ לכל דגנתהל תוכז לכ לע שארמ תאזב רתוומ ןלבקהו ,תפסונ הארתה וא העדוה לכ ילב
 .עוציבה תוברע תא תובגל ידכ טוקנת הצעומהש

 עובתל הצעומה לש תוכז לכמ עורגל ידכ ליעל הז ףיעסב רומאה יפ לע תוברעה טוליחב ןיא 24.9
 לכמ וא הרפהה ןמ האצותכ לעופב הל ומרגיי רשא םיקזנה ןיגב םימילשמו םיפסונ םייוציפ
 קוח חוכמ תוברל ,הזוחה תרפה לשב ןיד לכ יפ לע וא הז הזוח יפ לע הל העיגמה תרחא הפורת
 .1970-א"לשת ,)םכסה תרפה לשב תופורת( םיזוחה

 הבוג דע התרתי תא םילשי וא השדח תוברע ןלבקה איצמי ,ונממ קלח וא תוברעה םוכס טלוח 24.10
 הווהי רומאכ תוברעה םוכס תמלשה יא ,הצעומה תאמ השירד םע דימ ירוקמה תוברעה םוכס
  .הז הזוח יפ לע ןלבקל הרומתה םולשתל םדקומ יאנת הווהמו הז הזוח לש תיתוהמ הרפה

 היהת ,יהשלכ האצוה לכו רומאכ עוציבה תוברעל סחיב תואצוה יכ הזב רהבומ קפס רסה ןעמל 24.11
   .דבלב ןלבקה ןובשח לע

 ןלבקה תוירחאו קדבה תפוקת .25
 רשא תודובעה ביטל תטלחומו האלמ תוירחאב יארחא היהי ןלבקה יכ ,רהצומו עודי םכסומ 25.1

 וא/ו םימגפה וא/ו תוערגמה לכ תא אוה ונובשח לע ןקתל הזב בייחתמ ןלבקהו ,ודי לע ועצוב
 תודובעה תריסמ םוימ םישדוח 12 ךשמב ןהמ קלחב וא תודובעב ולגתיש וא ווהתיש םייוקילה
 קוחה תוארוה םא םג תאזו )תוריד( רכמה קוחב העובקה תוירחאה תפוקת לכל ןכו ןימזמל
 עורגל ילבמו ףסונב לכהו )"תוירחאהו קדבה תפוקת" :ןלהל( ןלבקה לע תולח ןניא ל"נה
 סחייתהב הנייהתש לככ תויפיצפס תוירחאה תודועתל םאתהב ןרציה וא/ו ןלבקה תוירחאהמ
 .זרכמה אושנ םינושה דויצה יטירפל

 .ל"נה םייוקילה וא/ו םימגפה וא/ו תוערגמה דעב יארחא ןלבקה םא הרקמ לכב עבקי חקפמה 25.2
 7 -מ רחואי אל ךות ל"נה םייוקילה וא/ו םימגפה וא/ו תוערגמה תא ןקתי אל ןלבקהו הדימב
 תא עצבל וא/ו קדבו ביטל תוברעה תא טלחל יאשר ןימזמה היהי ,ןכ תושעל שרדנש םוימ םימי

 תא תוכנלו ןלבקה לש ונובשח לע םי/רחא תועצמאב וא/ו ומצעב שדחמ עוציבה וא/ו ןוקיתה
 ךרד לכב םתובגל וא/ו ןמז ותואב ןלבקל ונממ ועיגיש םהש םיפסכ לכמ ךכב תוכורכה תואצוהה
 רומאכ קדבה תפוקתל תיאקנבה תוברעה שומימ תוברל ןוכנל אצמי ןימזמהש יפכ תרחא
 .ליעל הז םכסהב

 ףקות תפוקתל רבעמ ךראי םנוקית רשאו תודובעב םייוקיל םנשי חקפמה תעדל םא יכ םכסומ 25.3
 תו/הפוקתב עוציבה תוברע ףקות תא ךיראי ןלבקה קדבה תפוקת ךראות - קדבהו ביטה תוברע
 .חקפמה תעיבק יפל תו/תפסונ

 יבגל קדבהו ביטה תפוקת ךראות - קדבהו ביטה תפוקתב ןוקית תדובע עצובת ובש הרקמ לכב 25.4
 עוציבה תוברעו ןוקיתה תודובע עוציב םויס םוימ םיפסונ םישדוח 12 לש הפוקתל וז הדובע
 .םאתהב ךראות תוירחאהו

 לש םלשומ עוציב םויס דעומ םע קר ליחתת תוירחאהו קדבה תפוקת יכ ,תאזב רהצומו םכסומ 25.5
 .זרכמה יכמסמב חקפמהמ הלבק תדועת תלבקו ,זרכמה אושנ תודובעה לכ

 לש םפקות גפש וא/ו ןהמ הזיא וא/ו תויאקנבה תויוברעב שומיש השעי ןימזמהש הרקמ לכב 25.6
 שומישה תישע םוימ םימי 7-מ רחואי אל ךות ןימזמל איצמהל ןלבקה בייחתמ ל"נה תויוברעה
 השענ הב תיאקנב תוברעל הרועישבו התוהמב ההזה השדח תיאקנב תוברע ,תיאקנבה תוברעב
 .הפקות גפש וא שומיש

 חווידו הרקב ,חוקיפ .26
 לע להנמ וא/ו חקפמכ ,זרכמה יכמסמב םתרדגהכ להנמה וא/ו חקפמה תא הזב הנממ הצעומה 26.1

 להנמל יכ ,רהבוי .)"להנמה" :ןלהלו ליעל וארקי להנמהו חקפמה( זרכמה אושנ תודובעה עוציב
 שארמ רושיאב ויהי הלא םיאשונ יכו ,ב"ויכו ביצקת ,הרומת ,םיפסכ יניינעב תוכמס היהת אל
 .דבלב הצעומה רבזג לש בתכבו
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 עוציבל סחייתהב תורשקתהה תפוקת ךלהמב ונתניי רשא ןלבקל להנמה תוארוהו תויחנה 26.2
 ןלבקה לש והשלכ ףסונ םולשתל השירדל הליע הרקמ םושב ווהי אל ןלבקה ידי לע תודובעה
 .זרכמב ןלבקה לש תירוקמה ותעצהל םאתהב היהי םולשתהו

 ,הצעומה תוארוהל ףופכ היהי ךא ,הז הזוח יפל ויתויובייחתה עוציבב יאמצע אהי ןלבקה 26.3
 םייוצמ רשא םיניינעל תורושק הלא תוארוהש לככ תאזו ,המעטמ רחא גיצנ וא להנמה
 .הצעומה תוירחאב

 ול תונמל ,םיפסונ םידיקפת ילעב וילע ףיסוהל ,המעטמ להנמה תא ףילחהל תיאשר הצעומה 26.4
  .ןוכנל תאז אצמתש תמיא לכו היניע תואר יפל לכה ,הז הזוח יפ לע חוקיפ ךרוצל םירזוע

 תוכמסה אהת ,הז דיקפת ךרוצל רדגוהש המעטמ ימ וא הצעומה םעטמ הנומי רשא להנמל 26.5
 הז הזוח יאנת יפ לע יוארכ םיעצובמ ןלבקה ידי לע םיקפוסמה םיתורישה םא עובקל תערכמה
 .ויחפסנו

 עוציב ןפואו ביט תא ,תע לכב ,קודבל םיאשר ויהי המעטמ ימ וא להנמה תועצמאב הצעומה 26.6
 שמתשמ םהב םיעצמאהו ,םידבועה תורישכ ,םילכה ,דויצה ביט ,תודובעה וא/ו םיתורישה
  .הצעומה תוארוה רחא יולימו הזוחה יאנתב ותדימע תדימ תאו םיתורישה ןתמ ךרוצל ןלבקה

 וא ןלבקה שמתשמ םהב םיעצמאה ,םילכה ,ונממ קלח וא דויצה יכ ומעטמ ימ וא להנמה עבק 26.7
 תויחמומב העצוב אל הדובעה יכ וא שורדה ביטהמ ןניא וא/ו םיניקת םניא םיתורישה
 הזוח תוארוה תא וא זרכמה יחפסנו הצעומה תושירד תא תמאות הניא וא היואר תונמוימבו
 תיפוס ותעיבק אהת ,תודובעה תא עצבל םייואר םניא רשא םי/דבוע ףילחהל שי יכ וא/ו הז
  .ומעטמ ימ וא להנמה ול הרויש יפכ לועפל בייחתמ ןלבקהו

 תא חיטבהל ידכמ להנמה תעדל ידמ יטיא וניה הצעומה תוינפל הנעמו תורישה ןתמב בצק םא 26.8
 הזו בתכב ןלבקל להנמה ךכ לע עידוי ,הז הזוחב עובקה ןמזב תורישה וא/ו הדובעה תקפסא
 רשיאש יפכ - הדובעה תמלשה וא/ו תורישה ןתמ תשחה םשל םימיאתמ םיעצמאב טוקני

 הצעומה ידי לע םירשואמהו ןלבקה ידי לע וטקניש םידעצהמ דעצ םושש יאנתב ךא - להנמה
 תא וכזי אל ,ןותבש ימיב וא ,הלילב הדובע ,תופסונ תועשב הדובע )דבלב הלא אל ךא( תוברלו

  .הלא םידעצ תטיקנ רובע ףסונ םולשת לכב ןלבקה
 ןלבקל הצעומה לש התעדוה םוימ םימי 3 ךות ןקותת אל תורישה ןתמב תומדקתהו הרקמב 26.9

 ןתמ תא ךישמהלו ןלבקה תדובע תא קיספהל רחא דעס לכל ףסונב תיאכז הצעומה אהת
 ךכב םירושקה םידספההו תואצוהה לכו ,ןלבקה לש ונובשח לע רחא םרוג תועצמאב תורישה
 .ןלבקה לע ולוחי

 הזוח שרופי אל ,תורישה ןתמ ךלהמ לע חקפל הצעומל תוכז תמייקש יפ לע ףא יכ רהבומ 26.10
 ירמוח ביטל תוירחאמ ןלבקה תא ררחשמ רשא ןפואב ויפיעסמ רחא ףיעס וא תורשקתהה
  .הזוחה יאנתלו טרפמל םאתהב הדובעה ביטל וא הארוהה

 לכב הזוחה יפ לע ןלבקה לש ויתויובייחתה םויק תחטבהל ןווכמ חוקיפה יכ ,הזב רהבומ  26.11
 יטרפ יפל עוציבל ןלבקה תוירחא תא הניטקמ הניא הצעומה תחגשהו ,תורשקתהה תפוקת
 ,המעטמ ךכ ךרוצל הנומש ימ וא/ו להנמה תועצמאב הצעומה לש העיבקה .הזוחהו טרפמה
  .תערכמו תיפוס אהת ,םינמזה חול יפל וא/ו שרדנה יפל ויתויובייחתה אלימ ןלבקה םא רבדב

 תויובייחתהו תובוח תויוכז תאחמהו תבסה רוסיא .27
 ריבעהל וא/ו תוחמהל וא/ו דבעשל וא/ו בסהל יאשר וניא אוהו ,דבלב ןלבקה םע ךרענ הז םכסה 27.1

 בוח וא/ו ויתויוכזמ תוכז וזיא וא/ו ויפ לע האנה תבוט לכ וא ,וקלח וא ,ולוכ הזוחה תא
 הרומתב ןיב רחא דיגאת וא םדא לכל ,הז הזוח י"פע ויתויובייחתהמ תובייחתה וא/ו ויתובוחמ
 .הרומתב אלש ןיבו

 רתוי וא 25% תרבעהב וארי ,המושר יתלב וא המושר תופתוש וא דיגאת וניה ןלבקה םא 27.2
 םא ןיב ,ליעל 27.1 ףיעסל תדגונמה תוכז תרבעהכ ,תופתושה תויוכזמ וא דיגאתב הטילשהמ
 .םיקלחב התשענ םא ןיבו תחא תבב התשענ הרבעהה

 אלא ,הז םכסה עוציב ןיגב ול ועיגי רשא וא/ו םיעיגמה םימוכס תוחמהל יאשר היהי אל ןלבקה 27.3
 .שארמו בתכב הצעומה ךכל םיכסת םא
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 יפל הל האריש יאנת לכב םתונתהל וא רומאכ םימוכס תוחמהל ברסל תיאשר היהת הצעומה 27.4
 .תויוברעה תלדגה רבדב םיאנת תוברל ,טלחומה התעד לוקיש

 זוזיק .28
 ונממ עיגמה םוכס לכ דגנכ ,איהשלכ זוזיק תעדוה ןתמב ךרוצ לכ אלל ,זזקל תיאשר הצעומה 28.1

 ןלבקה ןיבל וניבש רחא הזוח לכ יפ לע וא הז הזוח יפ לע ול עיגמה בוח לכ ,ןלבקל הז הזוח יפ לע
 לש התוכזמ תוערוג ןניא הז ףיעס תוארוה  .ןלבקל הצעומה ןמ עיגמה רחא בוצק בוח לכ ןכו

 דעצ וא/ו ,דעס לכמ תוערוג וא/ו תועגופ ןניאו תרחא ךרד לכב רומאה בוחה תא תובגל הצעומה
 .ןיד לכ תוארוה וא/ו הז הזוח חוכמ ןלבקה יפלכ הצעומה תושרל דמועה רחא יעצמא וא/ו

 רשא םייוציפ וא/ו םוכס לכ זזקל תיאשר אהת הצעומה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 28.2
 הצעומה לעש םוכס לכ וא/ו  ,ליעל םימכסומה םייוציפה תוברל ,ןלבקה תאמ הצעומל ועיגי
 וא/ו ןלבקה לש םילדחמ וא/ו םישעמ ןיגב ,והשלכ 'ג דצ ידי לע העבתנש תמחמ ,וב תאשל היהי
 ןלבקה תאמ הצעומל עיגהל יושעה ,םוכס לכ וא/ו ומעטמ אבה לכו ויקסעומ וא/ו וידבוע
 ועיגיש רחא םוכס לכמ וא/ו הרומת לכמ וזזקל תיאשר הצעומה היהת ,הז םכסהל םאתהב
 ,הז םכסהל רשקב הצעומל ןלבקה ןתנש תיאקנבה תוברעה טולח תוברל ,ןלבקל הצעומה תאמ
 .רומאכ ,הצעומל םיעיגמה םימוכסה יוסיכל םג ,ראשה ןיב ,שמשתש

 דבלב הצעומה רושיאב הנשמ ינלבק תקסעה .29
 רהבומ ןכו ,וידבוע תועצמאב וא/ו ומצעב ,םיתורישה וא/ו תודובעה תא ןלבקל בייחתמ ןלבקה 29.1

 םישנא תוצובק וא ,םיפוג ,םדא ינב םע אלו הנשמ ינלבק םע רשקתהל יאשר וניא ןלבקה יכ הזב
 תובוחהו תויוכזהו הז הזוח ריבעהל יאשר ונניא ןכו הז הזוח יפלש ויתויובייחתהמ וזיא עוציבל
 וא/ו שרופמבו בתכב רבדה םכסוהו הנתוה םא אלא ,םי/רחאל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,ונממ תועבונה
 .בתכבו שארמ הצעומה תאז ול הרשיא םא

 לש ותמאתהו ותויחמומ ותויעוצקמל רושיאכ םלועל שרפתי אל ,ןתניי םא ,הצעומה רושיא 29.2
 .ודבל ןלבקה לע דימת לוחת ןלבקה תויובייחתה לכל תוירחאהו ,רחאה הנשמה ןלבק

 התעדל םא הנשמה ןלבק תקסעהל ל"נה רושיאמ הב רוזחל ןמז לכב תיאשר אהת הצעומה 29.3
 .תאז תבייחמ הצעומה תבוט

 ךכ לע הארוה תלבק םע דימ ודי לע קסעומה לש ותדובע תא ןלבקה דימ קיספי הזכ הרקמב 29.4
 ןימזמה לש בתכבו שארמ רושיא אלל ןלבקה לש תוינמה ילעב תוהזב יוניש לכ .להנמה תאמ
 .הרוסא תויוכז תרבעהל בשחי

 הנשמה ינלבק תודובע ןיגב ףסונ םולשת לכל יאכזה היהי אל ןלבקה יכ ,קפס רסה ןעמל ,רהבומ 29.5
 .ומעטמ םילעופה

  תוידוס .30
 רשא םיכמסמה וא/ו עדימ וא/ו םינותנה לכ יבגל תטלחומ תוידוס לע רומשל בייחתמ ןלבקה 30.1

 המעטמ ימ וא/ו הצעומה ידי לע ןיב ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב הז םכסה תרגסמב וידיל ועיגי
 ןלבקה לש ותבוח .הז הזוחב טרופמכ םיתורישה וא/ו תודובעה עוציב בגא רחא םרוג ידי לע ןיבו
 ןלבקה .הז םכסה לש ומויס רחאל םג תע לכב לוחל ךישמת תוידוס לע הרימשל ומעטמ ימ וא/ו
 תאזו הז ףיעסב רומאכ ויתובוח תרפה לשב הל םרגיש קזנ לכ ןיגב הצעומה תא הצפי וא/ו הפשי

 .הנושארה התשירד םע דימ

 תועינמו רותיו .31
 יחרכה יאנת תווהמו יונישל וא/ו רוערעל תונתינ ןניא ,הז הזוחב תוטרופמה ,הצעומה תויוכז 31.1

 .הזוחה לע התמיתחל
 לכל  םכסהה י"פע הצעומה לש היתויוכזמ עורגל ידכ ,ויחפסנב וא/ו הז םכסהב רומאה לכב ןיא 31.2

 .ןיד לכ יפ לע דעס
 ידי לע הכרא ןתמ וא/ו יהשלכ תוכז תלעפהמ וא/ו יהשלכ הלועפמ תוענמיה וא/ו הבוגת יא 31.3

 תודבועכ וא/ו הצעומה דצמ רותיווכ ,ןפואו םינפ םושב ,ושרפתי אלו ובשחי אל ,הצעומה
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 תוכז םושו ןלבקה םע היסחיב התוגהנתה תמחמ קתשה וא/ו העינמ הצעומה דגנכ תורצויה
 .ךכ תמחמ וערגי אל הצעומל שיש ןורתי וא/ו

 אל ,םירקמ תרדסב וא םיוסמ הרקמב הז םכסהב םיאנתמ וא יאנתמ תוטסל הצעומה תמכסה 31.4
 .דיתעב רחא הרקמ לכל הווש הרזג הנממ ודמלי אלו םידקת הווהת

 םהל אהי אל ,םהיחפסנ וא/ו םכסהה וא/ו זרכמה יכמסמ תוארוהמ יוניש וא המכסה ,רותיו לכ 31.5
 ,הנעט לכ תולעהלמ עונמ היהי ןלבקהו ,םידדצה ינש תמיתחבו בתכב ושענ םא אלא ,ףקות לכ
 .הז ףיעסב הרומאה ךרדב אל השענש ןיינעב ,אוהש גוסו ןימ לכמ

 םיזוחה קוח לוחי ,הז םכסהבו זרכמה יכמסמב ועבקנש ,םידעס וא תושרופמ תוארוהל ףופכב 31.6
 .הז םכסהו זרכמה יכמסמ לש םהיתוארוהו םהיאנת לע 1973 – ג"לשת ,)יללכ קלח(

 הזוח קוחב ותועמשמכ ןלבק תובוחכ ןה ,הז הזוח י"פע ןלבקה לש ויתויובייחתהו ויתובוח 31.7
 .הז הזוחב רומאל ףופכב ,1974 ד"לשת תונלבק

 תעל תעמ ףקותב היהיש ,ביצקתה תודוסי קוח תוארוהל הפופכ ,הז םכסה י"פע תורשקתהה 31.8
 .הז םכסה י"פע םימוכסה ומלושי םהמש ,הצעומה יביצקתב הנתומו

 ,זרכמה יכמסמ ראש לכל ףקות ןתית הזוחה לע םידדצה ינש תמיתח יכ ,תאזב םכסומ 31.9
 .ןלבקה תא תובייחמ םהיתוארוהשו הזוחהמ קלחל םיבשחנה

 םיניינע דוגינ רדעה .32
 דימעת אלו דימעמ וניא ויאנת יפ לע ועוציבו הז םכסהב ותורשקתה יכ רשאמו ריהצמ ןלבקה 32.1

 ןלבקה לש ויתויובייחתה םע רשקב םיניינע דוגינל ששח םייק וב בצמב ומעטמ ימ וא ןלבקה תא
 ,ודמעמ ,ןלבקה לש ובצממ עבונה רבד לכ תוברל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ועוציבו הז םכסה יפ לע
 .העצהה תרגסמב שרופמב וילע ריהצה ,רומאכ ששח םייק םא יכו ויתוחוקל ,ויקוסיע

 ומויק תניחב ךרוצל יטנוולר תויהל יושע רשא עדימ לכ הצעומה תעידיל איבהל בייחתמ ןלבקה 32.2
 עדוויה םע ידיימ ןפואב תאזו ,הז םכסה יפ לע ויתויובייחתהל סחיב םיניינע דוגינל ששח לש
 .רומאכ םיניינעה דוגינל ששח תוררועמ רשא תוביסנה רבד ןלבקל

 עוציב תעב ןלבקה לש םיניינע דוגינ רואל ןוכנל אצמתש דעצ לכ טוקנל תיאשר אהת הצעומה 32.3
 .םויס ידיל םכסהה תאבה תוברל ,הז םכסהב םיתורישה ןתמו ויתודובע

 תעד עירכת םיניינע דוגינל ששח םייק םיוסמ ןיינעב םאה םידדצה ןיב תקולחמ לש הרקמ לכב 32.4
  .הצעומה חוכ ת/אב

 תונוש .33
 םושר בתכמב וא ,תישיא הריסמב ןתנית ,הז םכסה יפל והנשמל ןתיל ךירצ דחא דצש העדוה לכ 33.1

 .הז םכסהל אובמב תוניוצמה תובותכה יפל
 ,תובותכה יפל והנשמל םידדצהמ ימ ידי לע םושר ראודב חלשיש  בתכמ וא ךמסמ ,העדוה 33.2

 ,לארשיב ראוד תיבב ותריסמ תעשמ תועש 72 ךות לבקתנכ בשחי ,הז םכסהל אובמב תוניוצמה
 .םושר ראוד רבדכ חולשמל

 .הז םכסהל רושקה לכב תידעלבו תידוחיי תיטופיש תוכמס אהי םילשורי זוחמב טפשמה תיבל 33.3
 ,ויהיש תוקולחמ וררבתי ןכיהו דציכ תורוהל תוכז ןיא ןלבקל יכ ,תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל
  .הצעומל קר טלחומו ידעלב ןפואב תקנעומ וז תוכז אלא ,ויהי םא
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 ;םותחה לע םידדצה  ואב היארלו

 

 :הצעומה

 

__________ 

 

__________ 

 

__________   

   הצעומה תמתוח הצעומה שאר  רבזג                

  :ןלבקה

__________ __________ 

 ןלבקה תמתוח ןלבק תמיתח

 

 :ןלבקה לש ןידה-ךרוע רושיא

 םויב יכ רשאמ ,ליעל םושרה ,)"ןלבקה"( ________ לש ד"וע ,  ________,הטמ םותחה ינא
 ילהנמכ םישמשמה ________.ז.ת ________ -ו ________ .ז.ת ________ ה"ה ינפב ועיפוה________

 ןיד לכ יפ לע םישורדה םירושיאהו תוטלחהה לכ ןלבקה לצא ולבקתנ יכו ,הז הזוח לע ינפב ומתחו ,ןלבקה
 .ןיינעו רבד לכל םתמיתחב ןלבקה תא בייחלו םותחל םיאשר םהו יכו ,הז הזוח לע םתמיתחל

ֹֹ________                   ________  

 

 

 
  



 35/2022 'סמ יבמופ תרגסמ זרכמ
  רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל

 הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה לש טופישה חטשב 
 תורשקתה םכסה – 'ב קרפ

 
 

21 
 ______________ תמתוח + ףתתשמה תמיתח

 1 'ב חפסנ

 קדב /עוציב תוברע
 ________________ :קנב       ,דובכל

 _______________ :ףינס                   הדוהי הטמ תירוזא הצעומ

 ______________ :דוקימ  

 ______________ :ךיראת       

 ,.נ.ג.א

 _____________ 'סמ הדומצ תיאקנב תוברע  :ןודנה  

        'סמ יבמופ זרכמל םישקבמה תעצה תשגהל עגונב )"םישקבמה" ןלהל( ______________ תשקב יפ לע
 ) ₪ ףלא םישימחו םייתאמ (  ₪ 250,000ֹ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא ,  35/2022

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

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

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

 : הז ונבתכמב

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

 : ןמקלדכ ובשוחי הדמצה ישרפה

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

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל __________ ירחא ונילא עיגתש השירד

 תלטובמו הלטב וז ונתוברע _______________ םוי רחאל

 .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 ,בר דובכב        

 _____________________ : קנב       
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 2 'ב חפסנ

 םיחוטיב םויק רושיא
  חוטיב חפסנ

 :הז חוטיב חפסנ תורדגה ןיינעל

 ._________________ - "חטובמה"

 וא/ו םייתושר ךמס יפוג וא/ו םיינוריע תורבח וא/ו םידיגאת וא/ו הדוהי הטמ תירוזא הצעומ – "רושיאה שקבמ"

 םהידבוע וא/ו םהילהנמ וא/ו םתטילשב תותומע

 רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכו תויתשת תקזחאו עוציב  - "תודובעה"

 חטובמה יחוטיב

 ,םייקלו ךורעל חטובמה לע ,ןיד לכ יפ-לע וא/ו הז םכסה יפ-לע חטובמה תויובייחתהמו תוירחאמ עורגל ילבמ .1
 דעו תודובעה עוציבל רושיאה ןתמ םוימ לחה ,לארשיב ןידכ תישרומ חוטיב תרבח לצא ,חטובמה ןובשח לע
 חוטיב ןיינעלו ,תודובעה רתאמ חטובמה םעטמ ימ וא/ו חטובמה תאיציו תודובעה לש תיפוסה הריסמל
 תאיציו טלחומו יפוס ןפואב תודובעה תריסמ רחאל םינש 3 לש תפסונ הפוקת ךשמל תיעוצקמ תוירחא
 חוטיבה תכירע רושיא חפסנב םיטרופמה םיחוטיבה תא ,תודובעה רתאמ חטובמה םעטמ ימ וא/ו חטובמה
 .)"חטובמה יחוטיב תכירע רושיא" :ןלהל( ןלהל הז חפסנל ב"צמה

 םרוג לכ ,חטובמה ידי לע ךרענש תוינלבק תודובע חוטיב תרגסמב לולכל חטובמה לע ,רושיאה שקבמ תשירדל.1

 הרקמ תורק םרט חטובמה םשב ללכיהל בתכב ויפלכ תובייחתה תמייק רושיאה שקבמלש תויוכז לעב וא

 .חוטיבה ילומגתל בטומכ וא ,חוטיבה

 םיחוטיבה ראש תא ,םכסהה תפוקת לכ ךשמל ,חטובמה ןובשח לע םייקלו ךורעל חטובמה בייחתמ ןכ .2
 ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,תוברל םיתורישה עוציב םשל םישרדנה וא םישורדה תויובייחתההו

 :ןלהל טרופמכ בכר יחוטיבו ימואל חוטיבל םימולשת
 תחפי אש תוירחא לובגב בכר ילכב שומישה בקע )שוכר( ישילש דצ חוטיבו ןיד יפ-לע שרדנכ הבוח חוטיב .2.1

 ךכב וארי םלוא רומאכ ישילש דצ חוטיב ךורעל אלש תוכזה חטובמל .דחא קזנ ןיגב ₪ 750,000 -מ
 ישילש דצמ העיבת שגותש לככ .רומאכ 'ג דצ חוטיב ךרענ וליאכ ₪ 750,000 לש ךסב "ימצע חוטיב"
 לע ,רומאכ חוטיב ךרענ ול הסוכמ היה רשא קזנ ןיגב ,רושיאה שקבמ םעטמ ימ וא רושיאה שקבמ דגנכ
 .רומאכ האצוה וא קזנ ןיגב ליעל םיטרופמה תופשל חטובמה

 קפתסהלו הז ףיעסב רומאכ ףיקמ חוטיב ךורעל אלש תוכזה חטובמל יכ םכסומ םלוא .ףיקמ חוטיב .2.2
  .ליעל 9 ףיעסב רומאה לוחיש דבלבו ,)שוכר( ישילש דצו הבוח חוטיבב

 אולמב ,יהשלכ הביסמ עבונה ,יופצ יתלב יזיפ קזנ וא ןדבוא ינפמ ,יסדנה ינכמ דויצל םינוכיסה לכ חוטיב .2.3
 קזנו עבט ינוכיס ,המדא תדיער ,דוש ,הצירפ ללוכ "םינוכיסה לכ" סיסב לע ךרעי חוטיבה .ןוניכ ךרע
 ₪ 750,000 לש תוירחא לובגב שוכרל קזנ וא תינפוג העיגפ ןיגב ישילש דצל יוסיכ לולכי חוטיבה .ןודזב
 לשב טקיורפה להנמ/חקפמה תא וא/ו רושיאה שקבמ תא תופשל בחרוי חוטיבה .דבכ יסדנה ילכ לכ ןיגב
 םכסומ .תבלוצ תוירחא ףיעסל ףופכב ,דויצב שומישה בקע םהמ ימ לע תלטומ תויהל הלולעש תוירחא
 רומאה לוחיש דבלבו ,רומאכ ישילש דצ חוטיבב קפתסהלו ,דויצל חוטיב ךורעל אלש תוכזה חטובמל יכ
 .ליעל 9 ףיעסב

 .ןיד לכ יפל ךורעל חטובמה לע הבוחש רחא חוטיב לכ .2.4
 ,תויאשמ ,קר אל ךא ,םג ללוכ ליעל הז .אצמנ אל הינפהה רוקמ !האיגש ףיעס יפ-לע "בכר ילכ" חנומה .2.5

 .םירחא םידיינ המרה ילכו םינרוגע ,םיררגנו םיררוג ,תוזגלמ ,םיפונמ ,דיינ יסדנה ינכמ דויצ
 טרופמכ תוינלבקה תודובעה חוטיבל )שוכר חוטיב( 'א קרפ תרגסמב הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב יכ ,םכסומ .3

 .קרפה יפ-לע חוטיבה ילומגת תלבקל ידעלבה בטומה וניה רושיאה שקבמ ,חטובמה יחוטיב תכירע רושיאב
 .קזנה םומיקל ושמשי רומאכ חוטיבה ילומגת

 םיחוטיבה ראש תא ,םכסהה תפוקת לכ ךשמל ,חטובמה ןובשח לע םייקלו ךורעל חטובמה בייחתמ ןכ .4
 םימולשת ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,תוברל תודובעה עוציב םשל םישרדנה וא םישורדה תויובייחתההו
 חטובמה ידי לע םיאבומה וא תודובעה עוציב ךרוצל םישמשמה בכרה ילכ לכל הבוח חוטיבו ימואל חוטיבל
 ,רומאכ בכר ילכ לכל )שוכר( ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב ךורעל חטובמה בייחתמ ןכ .רושיאה שקבמ ירצחל
 תוברל יסדנה ינכמ דויצל םינוכיסה לכ חוטיב ןכו בכר ילכל ₪ 500,000 לש ךסמ ותחפי אלש תוירחא תולובגב
  .'ג דצ יוסיכ
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 תליחת דעומ ינפל םימי 7 רושיאה שקבמ ידיל איצמהל חטובמה לע ,רושיאה שקבמ דצמ השירד לכ אלל .5
 רושיא ,תודובעה רתאל חטובמה תסינכל םידקמ יאנתכ הרקמ לכבו ,הז םכסה לע המיתחה דעוממ/תודובעה
 חוטיב ,ןוהה קוש תושר ,חוטיבה לע חקפמה תוארוהל םאתהב ,חטובמה חטבמ ידיב םותח ,חוטיב םויק
  .2019-1-6 ןוכסיחו

2. 

 תכירע רושיא תא רושיאה שקבמ ידיל איצמהל חטובמה לע ,חטובמה יחוטיב תפוקת םות דעוממ רחואי אל.3

 וא ,םכסהה יפ לע תורשקתהה תפוקת לכ ךשמל ךכו ,תפסונ הפוקתל ופקות תכראה ןיגב חטובמה יחוטיב

 .ליעל 1 ףיעסב טרופמכ תפסונ הפוקת ךשמל

 לוחל דמוע וא לטובמ תויהל דמוע חטובמה יחוטיבמ ימ יכ רושיאה שקבמל עידוי חטובמה חטבמש םעפ לכב.4

 ינפל םוי 30 ,שדח חוטיב תכירע רושיא איצמהלו שדחמ חוטיבה ותוא תא ךורעל חטובמה לע ,הערל יוניש וב

 .חוטיבב הערל יונישה וא חוטיבה לוטיב דעומ

 ערגת אל ,הז חוטיב ףיעס תוארוהל םאתהב וא דעומב חטובמה יחוטיב םויק לע רושיא תאצמה יא יכ רהבומ.5

 ילבמ ,םכסה יפ לע חטובמה תויובייחתה לכ תא םייקל חטובמה לעו ,הז םכסה יפ לע חטובמה תויובייחתהמ

 לכ תולעלמ עונמ היהי חטובמה יכ םכסומ .םינמז תוחול רבדב תויובייחתה תוברל רומאה תויללכמ עורגל

 רשפאתי אלש ךכ בקע רושיאה שקבמ םעטמ םיאבה יפלכ וא/ו רושיאה שקבמ יפלכ השירד וא/ו הנעט

 םכסומ ףסונב .שרדנכ חטובמה יחוטיב רושיא אצמוה םרט תודובעב םדקתהל וא/ו ליחתהל חטובמל

 רושיאה שקבמ תעד לוקיש יפ לע חטובמה לש םולשת לכ בכעל תושרה היהת רושיאה שקבמל יכ שרופמב

 .דעומב חטובמה יחוטיב רושיא אצמוי אל םאב דבלב

 אדוולו גואדל ,םדעומבו םאולמב חוטיבה ימד תא םלשל ,חטובמה יחוטיב יאנת לכ תא םייקל חטובמה לע .6
 עידוהל חטובמה בייחתמ ןכ .םמייקל חטובמה תויובייחתה תפוקת לכ ךשמב ףקותב ויהי חטובמה יחוטיבש
 שרדייש לככ רושיאה שקבמ םע הלועפ ףתשלו העיבתל הליע תווהל לולעה עוריא לכ לע דימ רושיאה שקבמל
  .םיחטבמל השיגהל רושיאה שקבמ ידי-לע טלחוי רשא חוטיב תעיבת שומימ םשל

 תימצעה תופתתשהה ימוכסבו חוטיבה ימד ימולשתב תאשל חטובמה לע יכ שרופמב שגדומ ,קפס רסה ןעמל.6

 עיגיש םוכס לכמ רושיאה שקבמ ידי לע זוזיקל םינותנ ויהי הלא םימוכס .חטובמה יחוטיבב םיבוקנה

 .הז םכסה יפ לע חטובמל

 יוניש לכ עצבל חטובמה לעו ,ליעל רומאכ אצמויש חטובמה יחוטיב רושיא תא קודבל יאשר רושיאה שקבמ .7
 יכ שרופמב הזב םכסומ .הז חוטיב ףיעסב רומאכ חטובמה תויובייחתהל ומיאתהל תנמ לע שרדייש ןוקית וא
 יאב וא/ו םתקידבב וא/ו הלא םיחוטיב תכירע ןיגב חוטיב רושיא תאצמהב ,חטובמה יחוטיב תכירעב ןיא
 ליטהל ידכ ךכב ןיאו םכסומל חטובמה יחוטיב תמאתה רבדב רושיא תווהל ידכ םייונישב וא/ו םתקידב
-לע חטובמה תוירחא תא םצמצל וא/ו רושיאה שקבמ םעטמ ימ לע וא/ו רושיאה שקבמ לע יהשלכ תוירחא
 .ןיד יפ-לע וא/ו הז םכסה יפ

 חטובמה לע ,הז חוטיב ףיעסב רומאה ןיבל חטובמה יחוטיב רושיאב רומאה ןיב המאתה יא לש הרקמ לכב.7

 .הז חוטיב ףיעס תוארוהל םמיאתהל תנמ לע חטובמה יחוטיב יונישל םורגל

 הניה ,הז חוטיב ףיעסב רומאכ תוירחאה תולובג תעיבק תאז ללכבו יחוטיבה יוסיכה ףקיה יכ ,תאזב םכסומ .8
 הז םכסה יפ-לע תובחה אולממ חטובמה תא תרטופ הניאש ,חטובמה לע תלטומה תירעזמ השירד תניחבב
 םעטמ םיאבהמ ימ יפלכ וא/ו רושיאה שקבמ יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ אהת אל חטובמל .ןיד יפ-לע וא/ו

 יוסיכה ףקיה וא/ו הבוג אשונב תרחא הנעט לכ וא/ו םירומאה תוירחאה תולובגל רושקה לכב רושיאה שקבמ
 .חטובמה ידי לע אצוהש חוטיבה

 וא/ו םיפסונ םיחוטיב ךורעל וא/ו חטובמה יחוטיב ףקיה תא ביחרהל ךרוצ םייק חטובמה תעדלש לככ.8

 ןובשח לע ,רומאכ םילשמה וא/ו ףסונה חוטיבה תא ךורעל חטובמה יאשר ,חטובמה יחוטיבל םימילשמ

 לע רותיו רבדב שרופמ ףיעס ללכיי ,חטובמה ידי-לע ךרעייש םילשמ וא/ו ףסונ שוכר חוטיב לכב .חטובמה

 להנמ/חקפמ יפלכ וא/ו רושיאה שקבמ םעטמ ימ יפלכ וא/ו רושיאה שקבמ יפלכ ףולחתל חטבמה תוכז

 חטובמה ידי-לע ךרעייש םילשמ וא/ו ףסונ תובח חוטיב לכב .ןודזב קזנל םרגש םדא יפלכ טעמל ,טקיורפה

 .תבלוצ תוירחא ףיעסל ףופכב ,טקיורפה להנמ/חקפמ ,רושיאה שקבמ תא לולכל חטובמה םש בחרוי
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 ,רושיאה שקבמ םעטמ םיאבה תאו רושיאה שקבמ תא ,חטובמה םעטמ םיאבה םשבו ומשב ,רטופ חטובמה .9
 דבלבו( תודובעה עוציבל םירושקה םימרוגהו םיצעויה ,םינלבקה תא ןכו ,טקיורפה להנמ/חקפמה תא
 תבוטל ליבקמ רוטפ ללכנ רומאכ תודובעה עוציבל םירושקה םימרוגהו םיצעויה ,םינלבקה לש םהימכסהבש
 ימ ידי-לע וא/ו חטובמה ידי-לע אבויש והשלכ שוכרל םרגיהל לולע רשא קזנל וא ןדבאל תוירחאמ ,)חטובמה
 עוציב ךרוצל חטובמה תא שמשמ רשא וא/ו םתביבסל וא/ו תודובעה רתאל חטובמה רובע וא/ו םעטמ
 ןכו ,)םהשלכ עוניש ילכו םיררגנ ,ה"מצ ,בכר ילכ ,תויאשמ תוברל ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו( תודובעה
 ךורעל חטובמה בייחתהש שוכרה יחוטיב יפ לע וניגב יופישל יאכז חטובמה רשא קזנ וא ןדבאל תוירחאמ
 תוסילופב תובוקנה תוימצעה תויופתתשהה אלמלא וניגב יופישל יאכז היהש וא( הז חוטיב ףיעסב רומאכ
 .ןודזב קזנל םרגש םדא תבוטל לוחי אל רומאכ רוטפה םלוא )תוסילופה יאנת תרפה וא/ו רסח חוטיב וא/ו

 םינוכיסה לכ שוכרה חוטיב תא ךורעל אלש תוכזה חטובמל יכ םכסומ ,ליעל הז ףיעסב טרופמה רוטפל ףופכב.9

 רהבוי .ואולמב הז חוטיב ךרענ וליאכ לוחי רומאכ רוטפהש דבלבו ,חטובמה יחוטיב תכירע רושיאב טרופמכ

 וא חטובמה םעטמ וא חטובמה ידי לע ואבוהש אוהש גוס לכמ םינקתמו דויצ ,שוכרל סחייתמ הז חוטיב יכ

 תווהל דעונ אל רשאו( תודובעה עוציב ךרוצל חטובמה תא םישמשמה וא/ו תודובעה רתאל חטובמה רובע

 .)תודובעהמ דרפנ יתלב קלח

 דוגינב ,חטובמה םעטמ הנשמ ינלבק וא/ו חטובמה םעטמ ימ דצמ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט הלעתו היה .10
 שקבמ םעטמ ימ וא/ו רושיאה שקבמ תא תופשל בייחתמ חטובמה ,והשלכ ישילש דצ וא/ו ,ליעל רומאל
 .תויטפשמ תואצוה תוברל ,םהב ואשייש ואצוה וא/ו םולשת לכב ,רושיאה

 ןיגב ומעטמ ימ יפלכ ןכו רושיאה שקבמ םעטמ ימ יפלכ וא/ו רושיאה שקבמ יפלכ תוירחאה הלח חטובמה לע.10

 םעטמ ימ ידי לע וא/ו חטובמה ידי לע חטובמה יחוטיב יאנת לש הרפה בקע םהמ וענמנש חוטיב ילומגת

 הרפה ןיגב רושיאה שקבמל םרגייש קזנ לכ איהש הרוצ לכב זזקל וא עובתל תוכזה רושיאה שקבמל .חטובמה

 .רושיאה שקבמ לש ידעלבה תעדה לוקישל םאתהב תאז לכו רומאכ

 אל חטבמה ידי לע םהשלכ חוטב ילומגת םולשת יא וא םולשת יכ שרופמב תאזב םכסומ ,קפס רסה ןעמל .11
 חוטיבהש הרקמב ,תוברל ןיד יפ לע וא הז םכסה יפ לע חטובמה לע תלטומה תוירחאהמ חטובמה תא ררחשי

 םרגנש קזנה וא העיגפה יוסכל םיקיפסמ םניא חוטבה ילומגתש הרקמב וא העיבתל הליעה תא הסכמ וניא
 .הז םכסהב יופישו תוירחאה תוארוהל ףופכב ,רחא הרקמ לכ וא קספנ וא/ו עבתנ וא/ו

 חטובמה בייחתמ ןכ .חטובמה םעטמ םינלבקו םידבוע ,םילהנמ תעידיל ואבוי ליעל חוטיבה ףיעס תוארוה .12
 אדוול חטובמה לע ,הז חפסנ אושנ תודובעה םע רשקב הנשמ ינלבק חטובמה ידי לע וקסעויו הדימב אדוול
 םייונישב ,הז חוטיב ףיעסב םיטרופמה םיחוטיבה תא םימייקמ םניה יכ ,םתקסעה תליחתל יאנתכ
 הפוקתל וא חטובמה םע םתורשקתה תפוקת לכ ךשמל תאזו ,תורשקתהה ףקיהו יפואל םאתהב םיביוחמה
 .הז ףיעסב רדגומה יפ לע רתוי תרחואמ

 ועצוב םא ןיב ,תודובעל סחיב רושיאה שקבמ יפלכ תוירחאב אשונ חטובמה יכ ,תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל.11

 תופשל תוירחאב אשי חטובמהו ,חטובמה םעטמ הנשמ ינלבק תועצמאב ועצוב םא ןיבו חטובמה תועצמאב

 ,הנשמה חטובמ ידי-לע ועצובש תודובעה לשב םרגייש קזנ וא/ו ןדבוא לכ ןיגב רושיאה שקבמ תא תוצפל וא/ו

 ןיבו חטובמה םעטמ הנשמה ינלבק יחוטיבב וא/ו חטובמה יחוטיבב הסוכמ רומאכ קזנ וא/ו ןדבוא םא ןיב

  .ואל םא

 ,םמעטמ ימ וא/ו הנשמ ינלבק וא/ו םינלבקה דצמ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט הלעותו היה יכ תאזב םכסומ.12

 ואשייש האצוה וא/ו םולשת לכב רושיאה שקבמ םעטמ ימ וא/ו רושיאה שקבמ תא תופשל חטובמה תוירחאב

 .תויטפשמה תואצוהה תוברל ,םהב

 ,העיגפ תעינמ םשל םישרדנה תוריהזהו תוחיטבה יעצמא לכב טוקנל חטובמה םעטמ םיאבהו חטובמה לע .13
 ירדס םייקל דחוימבו תודובעה עוציב םע רשקב אוהש ףוג וא/ו םדא לכ לש ושוכרל וא/ו ופוגל קזנ וא ןדבא
 תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקת תוברל הבוגב תודובע ןיינעל קוחה תושירדב דומעלו םוחב תודובעל הדובע
 אלמל חטובמה תוירחאב ,ליעל הז ףיעסב םוקמ לכב רומאהמ עורגל ילבמו ףסונב .2007 -ז"סשתה )הבוגב
 םיאנת ןיינעל הינבה ףנעב יצוביקה םכסהה תוארוה ,ימואל חוטיבל קוחה תוארוהו תושירד לכ רחא
 רקיעבו ל"נה םיקוחה יפל ונקתוהש ,המודכו תונקת ,םיווצה לכו יתכלממ תואירב חוטיב קוחו םיילאיצוס
 תפוקת לכ ךשמבו תע לכב ויהי חטובמה יחילשו ידבוע לכש ןפואב ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ ךא
  .ל"נה םיקוחה יפ לעש תויוכזה לכל םיאכז תודובעה עוציב

 םאולמב םמייק אל וא/ו םשדיח אל וא/ו הז חוטיב חפסנב בייחתמכ חטובמה יחוטיב תא חטובמה ךרע אל .14
 שקבמ תנווכ לע שארמ םוי 14 חטובמל העדוה ןתמ רחאל ,תוכזה רושיאה שקבמ תושרל אהת ,םדעומב וא
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 שרופמב( ךכל תוולנה תואצוהה לכו חוטיבה ימד תא םלשלו חטובמה יחוטיב תא ךורעל ,ןכ תושעל רושיאה
  .)תיבירו הדמצה ישרפהו םימד תוברל

 יחוטיב תא ךורעל חטובמה תובייחתה תרפה בקע רושיאה שקבמ לש תואצוההו םימולשתה ןיגב תואצוהה לכ.13

 עיגיש םוכס לכמ חוטיבה תואצוה תא תוכנל תוכזה אהת רושיאה שקבמלו ,דבלב חטובמה לע ולוחי ,חטובמה

 .ןידכ תיבירו הדמצה ישרפה ףוריצב ,חטובמל

  .יהשלכ תוירחא רושיאה שקבמ לע ליטהל ידכ וא/ו חטובמה תובייחתהמ עורגל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא.14

 םוכסל תחתמ םהש םיקזנ תוברל ,םיחטובמ יתלב םיקזנל אלמ ןפואב יארחא היהי חטובמה יכ ,רהבומ

 ןיגב רושיאה שקבמ יופישב וא/ו יוציפב בייח אהי חטובמה יכ שרופמב םכסומ ,ןכ ומכ .תימצעה תופתתשהה

 חטובמה תוירחאבש םיקזנ ןיגב ,תימצע תופתתשה םולשת תוברל וב בייוחי חטובמהש םולשת וא/ו קזנ לכ

 .בתכב הנושארה ותשירד םע דימ הז םכסה יפל וא ןיד יפל

 תרבחל רשאמו םיכסמ אוה ,חוטיבה תרבחמ רושיאה שקבמ תשירד תלבקל ףופכב יכ תאזב ריהצמ חטובמה .15
 תובוחו תויוכז לכ .רושיאה שקבמ םש לע רושיאה שקבמ תריחב יפל תוסילופ וא הסילופ ריבעהל חוטיבה
 םוימ .ומש לע ורבעוה תוסילופה וא הסילופהש םוימ רושיאה שקבמ לע ולוחי תוסילופה וא הסילופה
 חטובמה ידי לע ןתינש הז רושיא .תולטובמו תולטב תוסילופה וא הסילופב חטובמה תויוכז לכ הרבעהה
 לדחל ךפה חטובמהש וא םימי הרשע לע הלועה ןמז קרפל םכסהה אושנ הדובעהמ לדח חטובמהש ךכב הנתומ
 חוטיבה תרבחש וא לגר טשופל ךפה חטובמהש וא תוסילופה וא הסילופה רובע םליש אל חטובמהש וא ןועריפ
 חטובמה י"ע הכרענ אלו הסילופה יאנת וא ןידה יפל הל תורתומה תוביסמ הסילופה תא לטבל הטילחה
 רומאכ םימי 10 ךותב היתחת תיפולח ,ההז ,תרחא הסילופ

 .יהשלכ תוירחא רושיאה שקבמ לע ליטהל ידכ וא/ו חטובמה תובייחתהמ עורגל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא.15

 ףא ,הז חוטיב חפסנ תוארוהב רומאל םאתהב ןניה םיחוטיב תכירעל חטובמה תויובייחתה יכ תאזב םכסומ

 תוארוהל םאתהב תיתיצמת תונוכתמב םיחוטיב םויק רושיא תאצמה רבדב תוארוה םידדצה לע ולוחי םא

 ב"צמה חוטיבה ירושיא חסונ יכ םכסומ ,רומאה רואל .הז ןיינעב תרחא הארוה לכ וא חוטיבה לע חקפמה

 תויזוחה תויובייחתהב העיגפ םיווהמ אלו בייחמ חסונ םיווהמ םניאו דבלב המגוד םניה הז חוטיב חפסנל

 לוחי וב הרקמ לכב יכ םכסומ ןכ .הז חוטיב חפסנב תוארוהב רומאל םאתהב םיחוטיב תכירעל חטובמה לש

 ירושיא חסונ תמגוד תא ףילחהל יאשר אהי רושיאה שקבמ ,רומאכ חוטיבה לע חקפמה תוארוהב יוניש

 טרופמכ חטובמה לש חוטיבה תויובייחתהל ףופכב תאזו ,םייפולח חוטיב ירושיא חסונב ב"צמה חוטיבה

 .רומאכ הז חוטיב חפסנב

 

 שוכרל רושקה לכב חוטיב ילומגת תלבקל ידעלבה בטומה אהי רושיאה שקבמ יכ ,תאזב םכסומו רהבומ .16
 לוקישל םאתהבו קזנה םומיק םשל חטובמל ורבעוי רושיאה שקבמ לביקש חוטיבה ילומגת .רושיאה שקבמ
 .רושיאה שקבמ לש ידעלבה ותעד

 :םהיפל תוארוה וללכי חטובמה יחוטיב .17
 רתוומ חטובמה חטבמ יכו ומעטמ םיאבה וא/ו רושיאה שקבמ ידי-לע ךרענה חוטיב לכל םימדוק םנה .17.1

 .ליעל םיטרופמהמ ימ יחוטיב ףותיש רבדב השירד וא/ו הנעט לכ לע
 לש העדוה חולשמ רחאל םוי 30 אלא ףקותל סנכיי אל ,חטובמה יחוטיבמ ימ לש לוטיב וא הערל יוניש .17.2

 .לוטיבה וא הערל יונישה רבדב רושיאה שקבמל חטבמה
 לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש לוחי אל ,תוינלבקה תודובעה חוטיב ןיינעל ,ליעל רומאה ףא לע.16

 שקבמ ידיל חלשתש ךכל ףופכב הרקמ לכבו ,הימרפ םולשת יא תמחמ אלא ,רומאכ תודובעה חוטיב לש

 .שארמ םוי 60 ,םושר ראודב ךכ לע העדוה רושיאה

 חטובמה ידי לע בל םותב םיחוטיבה יאנתב הדימע יא וא/ו םהיתואנתהו חטובמה יחוטיב יאנת תרפה .17.3
 יפ לע יופיש וא יוציפ תלבקל ומעטמ ימ וא/ו רושיאה שקבמ תויוכזמ ערגת אל חטובמה םעטמ ימ וא/ו

 .רומאכ םיחוטיבה
 וא/ו רחא חוטיב םייק רשאכ ,חטבמה תוירחא תא יהשלכ ךרדב םצמצמ וא/ו עיקפמה ףיעס םייקו היה .17.4

 עדימ וא/ו רסח חוטיב וא/ו ןוגימ יעצמא וא/ו יוסיכל םימדקומ םיאנת תוברל תרחא הביס לכ לשב
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 שקבמ םעטמ םיאבה וא/ו רושיאה שקבמ יפלכ לעפוי אל הז ףיעסש ירה העטמ וא/ו יוגש ימותיח
 .רושיאה

 יתבר תונלשר גירח .2013 הרודהמ טיב יאנתמ תחפי אל )תיעוצקמ תוירחא חוטיב טעמל( יוסיכה ףקיה .17.5
 יפ לע חטובמה תובוחו חטבמה תויוכזמ עורגל ידכ רומאכ ףיעסה לוטיבב ןיא םלוא ,לטובי )םייק םא(

  .1981 - א"משתה חוטיב הזוח קוח
 םעטמ םיאבה יפלכו רושיאה שקבמ יפלכ )הבוח חוטיבל סחיב טעמל( ףולחתה תוכז לע רתוומ חטבמה .17.6

 הרקמ תורק םרט בתכב ויפלכ בייחתה רושיאה שקבמש ףוג וא םדא לכ יפלכ ןכו ,רושיאה שקבמ
 אל רומאכ ףולחתה תוכז לע רותיוה םלוא ,ותבוטל ףולחתה תוכז לע רותיו לולכל וא/ו תופשל חוטיבה
  .ןודזב קזנל םרגש םדא יפלכ לוחי

 איצמהל חטובמה לע ,איהש הביס לכמ ןתמלשה םרט חטובמה ידי לע תודובעה הנקספות וב הרקמ לכב .17.7
 לכ וא/ו רושיאה שקבמ ידיב תוינלבק תודובע חוטיב תסילופ תכירע ךשמה לע חטובמה חטבממ רושיא
 ףוג לכ וא/ו רושיאה שקבמ םש לע רבעות תינלבקה הסילופה יכו וילע הרוי רושיאה שקבמש רחא ףוג

 .וילע הרוי רושיאה שקבמש רחא
 לע תולחה תוימצעה תויופתתשהב האישנלו חוטיבה ימד םולשתב תאשל תוירחאה תלטומ חטובמה לע .17.8

  .ןהיפ

 .תידוסי הרפה הווהת הז חוטב ףיעס תוארוהמ הזיא לש הרפה .18
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 המקה תודובע - חוטיב רושיא .19

20.  

 רושיאה תקפנה ךיראת המקהב / תוינלבק תודובע חוטיב - םיחוטיב םויק רושיא

)DD/MM/YYYY( 

 יאנת לכ תא ללוכ וניא הז רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא

 חוטיבה תסילופב רומאה רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו הסילופה

 .רושיאה שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל

 חטובמה סכנה ןעמ חטובמה *רושיאה שקבמ

 עוציב תבותכ /

 *תודובעה

 *רושיאה שקבמ דמעמ

 וא/ו ____________ :םש

 תורבח וא/ו םידיגאת

 ךמס יפוג וא/ו םיינוריע

 תותומע וא/ו םייתושר

 םהילהנמ וא/ו םתטילשב

 םהידבוע וא/ו

 עוציבה ןלבק☐  __________ :םש

 הנשמ ינלבק☐

 רכוש☐

 _______ :רחא☐

 __________ :.פ.ח/.ז.ת __________ :.פ.ח/.ז.ת

 __________ :ןעמ __________ :ןעמ

 םייוסיכ

 הסילופה יקרפ

 וא תוירחא תולובג יפל הקולח

 חוטיב ימוכס

 רפסמ

 הסילופה

 חסונ

 תרודהמו

 הסילופ

 / תוירחאה לובג םויס .ת הליחת .ת

 יווש / חוטיב םוכס

 הדובעה

 םיפסונ םייוסיכ

 לוטיבו ףקותב

 םיגירח

 יוסיכ דוק ןייצל שי

 'ד חפסנל םאתהב
 עבטמ םוכס

 תודובע םינוכיסה לכ

 תוינלבק

 :הסילופה יקרפל םאתהב תובחרה

    _____ 
 

 תבוטל ףולחת לע רותיו  ₪

 )309( רושיאה שקבמ

 עבט יקזנ ןיגב יוסיכ

)313( 

 הצירפ ,הבינג יוסיכ

 )314( דושו

 המדא תדיער יוסיכ

)316( 

 שקבמ - ףסונ חטובמ

 )318( רושיאה

 - חוטיב ילומגתל בטומ

 )324( רושיאה שקבמ

 )328( תוינושאר

 םישדוח 24     הקוזחת תפוקת

     ךומס שוכר
 ,חוטיבה םוכסמ 20% דע

 ₪ 750,000 םומינימ

     םידבוע וילע שוכר
 ,חוטיבה םוכסמ 20% דע

 ₪ 750,000 םומינימ

     חוקיפו ןונכת תואצוה
 םומינימ ,קזנהמ 15% דע

200,000 ₪ 

 םיחמומו םילכירדא םיננכתמ ט"כש

 םירחא
    

 ,חוטיבה םוכסמ 15% דע

 ₪ 200,000 םומינימ

     הרבעהב שוכר
 ,חוטיבה םוכסמ 10% דע

 ₪ 500,000 םומינימ
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 םייוסיכ

 םניאש( לק דויצו הדובע ילכ םינקתמ

 )טקיורפה יוושב םילולכ
    

 חוטיבה םוכסמ 15% דע

 :דדוב טירפל םומיסקמ(

50,000 ₪( 

 חוטיבה םוכסמ 15% דע     םיינמז רזע ינבמ

 חוטיבה םוכסמ 15% דע     םירצחל ץוחמ שוכר

 יוקל ןונכתמ האצותכ רישי קזנ

 היוקל הדובע וא םייוקל םירמוח
 חוטיבה םוכסמ 20% דע    

 יוקל ןונכתמ האצותכ ףיקע קזנ

 היוקל הדובע וא םייוקל םירמוח
 חוטיבה םוכס אולמ    

     תוסירה יוניפ
 ,חוטיבה םוכסמ 20% דע

 ₪ 500,000 םומינימ

 י"ע ושרדייש תופסותו םייוניש

 הרקמ תובקעב תוכמסומה תויושרה

 םרט ושרדנ אלש יאנתבו חוטיב

 חוטיבה הרקמ תורק

 קזנה הבוגמ 10% דע    

 ,תופסונ תועש ןיגב תודחוימ תואצוה

 תודחוימ תולבוהו םיגחו הליל תדובע
 חוטיבה םוכסמ 15% דע    

 'ג דצ

 :הסילופה יקרפל םאתהב תובחרה

 )302( תבלוצ תוירחא  ₪ 10,000,000    

 הנשמ ינלבקו םינלבק

)307( 

  תבוטל ףולחת לע רותיו

 תבוטל ףולחת לע רותיו

 )309( רושיאה שקבמ

 םרגנש קזנ ןיגב יוסיכ

 )312( ה"מצב שומישמ

 ל"למה תועיבתל יוסיכ

)315( 

 שקבמ - ףסונ חטובמ

 )318( רושיאה

 רדגומ רושיאה שקבמ

 )322( 'ג דצכ

 )328( תוינושאר

 רושיאה שקבמ שוכר

 )329( 'ג דצכ בשחיי

 דויצב שומישמ םיעבונה ףוג יקזנ

 יעונמ בכר ילכ וניהש יסדנה ינכמ

 הבוח חוטיבב וחטבל הבוח ןיאשו

 תוירחאה לובג אולמ    

 תורוניצ ,םינקתמב העיגפמ רישי קזנ

 םייעקרק תת םילבכו
 תוירחאה לובג אולמ    

  ₪ 1,000,000     ןעשמ תשלחהו דער

 ,םינקתמב העיגפמ יתאצות קזנ

 םייעקרק תת םילבכו תורוניצ
    1,000,000 ₪  

 הנשמ ינלבקו םינלבק  ₪ 20,000,000     םידיבעמ תוירחא

)307( 

 תבוטל ףולחת לע רותיו

 )309( רושיאה שקבמ

 ל"למה תועיבתל יוסיכ

)315( 

 היה - ףסונ חטובמ

 ימ לש םדיבעמכ בשחייו

 )319( חטובמה ידבועמ
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21.  

22.  

 

23.  

 .ףקותב םניאש תודשכ הלא תודש ןמסל ןתינ יללכ חוטיב רושיאב *

 

 

 3'ב חפסנ

 תויעוצקמ תושירד
 

 דרשמ תאצוהב ידרשמ  ןיבה היינב תודובעל יללכה טרפמב רומאל תופופכ הז טקיורפב תוללכנה תודובעה לכ

 .ןנכתמה  וא/ו  חקפמה  תוארוהו דחוימה טרפמה ,םירמוחה ינרצי לש הדובעה יטרפמו ןוחטיבה

 

  תומדקומ
  םירחא  םייטנוולר םיקרפ וא ,יללכה טרפמב 00 קרפ  תא תונשל וא ףיסוהל ,םילשהל אב הז דחוימ טרפמ
 .ולש

 הדובעה רתא .1

 .הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה לש טופישה בחרמב רוביצ יחטש וניה הדובעה רתא 

 הדובעה  רואית .2

 יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל תסחייתמ הז הזוח/זרכמב תטרופמה הדובעה
 ."תרגסמ זרכמ" - הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה יבחרב רוביצ
 

 םייוסיכ

 )328( תוינושאר

  ןוניכ ךרע     םינוכיסה לכ - שוכר

 תבוטל ףולחת לע רותיו

 )309( רושיאה שקבמ

 עבט קזנ ןיגב יוסיכ

)313( 

 הצירפ ,הבינג יוסיכ

 )314( דושו

 המדא תדיער יוסיכ

)316( 

 )328( תוינושאר

 )301( םיכמסמ ןדבא  ₪ 2,000,000     תיעוצקמ תוירחא

 תאצוהו הצמשה ,הביד

 )303( ערה ןושל

 תבוטל ףולחת לע רותיו

 )309( רושיאה שקבמ

 ישעמ ןיגב ףסונ חטובמ

 - חטובמה ילדחמ וא

 )321( רושיאה שקבמ

 םידבוע רשוי יאו המרמ

)325( 

 )326( תויטרפב העיגפ

 הרקמ בקע יוהיש/בוכיע

 )327( חוטיב

 )328( תוינושאר

 12 - יוליג תפוקת

 )332( םישדוח

        רחא

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

009 

069 

  *הסילופה יוניש/לוטיב

 רבדב רושיאה שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי 60 אלא ףקותל סנכיי אל ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש

 .לוטיבה וא יונישה

 רושיאה תמיתח

 :חטבמה
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 .ףקותב םניאש תודשכ הלא תודש ןמסל ןתינ יללכ חוטיב רושיאב *

 

 

 3'ב חפסנ

 תויעוצקמ תושירד
 

 דרשמ תאצוהב ידרשמ  ןיבה היינב תודובעל יללכה טרפמב רומאל תופופכ הז טקיורפב תוללכנה תודובעה לכ

 .ןנכתמה  וא/ו  חקפמה  תוארוהו דחוימה טרפמה ,םירמוחה ינרצי לש הדובעה יטרפמו ןוחטיבה

 

  תומדקומ
  םירחא  םייטנוולר םיקרפ וא ,יללכה טרפמב 00 קרפ  תא תונשל וא ףיסוהל ,םילשהל אב הז דחוימ טרפמ
 .ולש

 הדובעה רתא .1

 .הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה לש טופישה בחרמב רוביצ יחטש וניה הדובעה רתא 

 הדובעה  רואית .2

 יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל תסחייתמ הז הזוח/זרכמב תטרופמה הדובעה
 ."תרגסמ זרכמ" - הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה יבחרב רוביצ
 
 .3 הדובעה  רדס  םואית

 יפל תוחיטבה יעצמא לכב טוקניו הרהזא טוליש תללוכה הביצי תוחיטב רדג תונבל בייח ןלבקה
 .להנמה / חקפמה תשירד
 

  .א

  ייחו  שוכר  תחטבהל  םישרדנה טולישו תוחיטב ,תוריהזה יעצמא לכב טוקנל בייח ןלבקה היהי
 .הביבסב  וא  רתאב  םדא

  .ב

 םע ןתכירא ןמז תאו רתאב  תונושה תודובעה עוציב תליחת ידעומ תא םאתל בייח ןלבקה  היהי
 .הצעומהו חקפמה

  .ג

  םע  ומויב  םוי  ידמ  רתאב  תונושה  תודובעה  עוציב  תועש  תא  םאתל  בייח  ןלבקה  היהי
 . חקפמה

  .ד

 תועיבשלו החוורהו  הדובעה  דרשמ  תונקת יפל תיתוחיטב הביבס  לע  רומשל  בייח ןלבקה  היהי
 .חקפמה  ןוצר
 

  .ה

 וילעו ,םתברקבו ךוניח תודסומ םחתמב תועצבתמ תודובעהמ קלח יכ עדומ תויהל ןלבקה לע
 תקסעה תבוח תוברל ,יתוחיטבו ןיקת ןפואב םידומילה ךשמהל םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל
 .הלא תודובעב ןימ תוריבע רדעה רושיא ילעב םידבוע

  .ו

  .ז .ונובשח לעו ןלבקה ידי לע ועצבתי ,הז ףיעסב תולועפה לכ ,קפס רסה ןעמל
 

 טרפמה  ףקיה .4
 ןוריחמ – זרכמה ןוריחמלו תוינכתל ,יללכה טרפמל המלשהכ דחוימה ינכטה טרפמה תא תוארל שי
  לכש  חרכהה ןמ  ןיא  ןכ  לעו  )"ןוריחמה :ןלהל"( 2022 רבוטקוא תרודהמ תויתשתו הינבל לקד
 . דחוימה  טרפמב  היוטיב  תא  אצמת  ןוריחמבו תוינכתב  תראותמה הדובע

 
 ןוריחמהו םיטרפמה ,תוינכתה תמאתה .5

 היצמרופניאהו םינותנה ,תודימה לכ תא ,תויומכה יבתכו תוינכתה תלבק םע דימ קודבל ןלבקה לע
 ,ןוריחמבו ינכטה טרפמב ,םינותנב ,תוינכתב הריתס וא  תועט  אצמתש  הרקמ  לכב .םהב  םיאבומה
  תודימה לעו תומאתה יא  לע  םירוערע  .בתכב תוארוה שקבלו חקפמל דימ ךכ לע עידוהל וילע
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 חקפמה תטלחה .הדובעה ןמויב ומשריו חקפמה תעידיל ןלבקה י"ע  דימ ואבוי  תוינכתב  םינמוסמש
 – יאבו תויטסב שיגרה אלש הנעט ךמס לע ןלבקה דצמ העיבת לכ לבקתת אל .תיפוס היהת ןודנב
 . תומאתהה

 

 םירמוחו   דויצ  ,הדובע .6
 ינפל חקפמה רושיא ןועט תודובעה עוציבל וב שמתשהל  ןלבקה  תעדב  רשא  וא/ו  דויצ לכ .א 

 וא/ו דויצה יבגל ןקת ות  תודועת  חקפמל  שיגהל  ןלבקה  בייח  הז  ךרוצל עוציבה תלחתה
 ןלבקה  י"ע  םוקמה  ןמ קלוסי ,חקפמה י"ע רשואי אל רשא  רמוחה  וא/ו דויצה .ל"נה רמוחה
 . חקפמה י"ע רשואי רשא גוסמ רחא  רמוח  וא/ו דויצב ףלחויו  ונובשח לעו

 תופיפכב ,ןוכנ יעוצקמ חרואבו חקפמה תויחנהלו תוינכתל םאתהב הנעצובת תודובעה לכ .ב 
 ,תושירד תומייק ןהיבגל רשא תודובע .חקפמה לש ונוצר תועיבשלו ל"נה םינקתה תושירדל
 יאשר  חקפמה  'דכו תונקת ,תושירד ןתואל םאתהב הנעצובת ,תכמסומ תושר לש 'דכו תונקת
 בייחתמ ןלבקהו  ,תושר התוא לש 'וכו תונקת  ,תושירדל רושיא ודיל איצמי ןלבקהש  שורדל
 . שרדיי םאב הזכ רושיא איצמהל

 
 ןלבקה  לע ,םיוסמ רמוחב שומישה ינפל םימי עובש רשאמ רחואי אלו ,הדובעה תלחתה םע .ג 

  תאז םע דחיו םהב שמתשהל ותעדב רשא םירמוחה רוקמ לע רושיא חקפמה תאמ  לבקל
 .הקידב  יכרצל םירמוחה  םתואמ תומיגד שיגהל
  םתמאתה תדימ תא ועבקי היתואצותו חקפמה תוארוהל םאתהב הקידבל ורסמיי םירמוחה
 תקספהל םורגת תרשואמה  המיגדה  ןמ רמוחה ביטב הייטס לכ. הז הזוח עוציבב שומישל
 . ןלבקה  ןובשח  לע  ,םוקמהמ לוספה רמוחה לש ידיימה וקוליסלו הדובעה

 תלבקתמה תומכבו רשואמ ביטב םירמוח םוקמל איבי ןלבקהש דע ךשמית הדובעה תקספה  
 חקפמה י"ע עבקיתש תכמסומ הדבעמב ןלבקה ןובשח לע הנעצובת תוקידבה .חקפמה תעד לע
 . םידדצה ינש  תא  הנבייחת ל"נה תוקידבה תואצותו

 
 ינפל  דויצה  וא/ו  רמוחה  ןרצי  לש  השרומ  גיצנמ  תיעוצקמ  הכרדה  לבקל  בייח  ןלבקה .ד 

  דויצה  וא/ו רמוחה יבגל  ינכט  רבסה  לולכת  הכרדה  ,הדובעה  עוציבל  הב שומישה  תליחת
 .השורדה  עוציבהו  שומישה  תטיש  יבגל טרופמ רבסהו .'וכו  ונוסחא ודוביע
  ןלבקה  בייח  )חטשב  חקפמה  י"ע  ועבקיי  המוקימו  הלדוג(  תגציימ  אמגוד  עוציב  רחאל
  ,רמוחה  ביט  תא  וב  רשאמ  דויצה  וא/ו  רמוחה  ןרצי  םעטמ  בתכב  ךמסמ  חקפמל  שיגהל
      .ועוציב  תטישו  וב  שומישה  תרוצ

 
 רתאב סדנהמ .7

  םיסדנהמה  סקנפב םושר סדנהמ אוהש "רתאה סדנהמ" היהי ןלבקה לש ךמסומה סדנהמה
  להנמה  תעדל  ,קיפסמ  ןויסינ  לעבו  תוחפל  םינש )שולש(  3 לש יעוצקמ  קתו םע  םילכירדאהו
 . הז  הזוחב  שרדנה  גוסהמ  תודובע  עוציבב

 
 ןלבקה תוירחא .8

  ,םיטרפמה ,תוינכתה  תא  ריכמ  אוה  יכ  ,הדובעה   תרטמ  תא עדויה  םדאכ ןלבקה תא םיאור
  םהב  איקב  אוה  יכו  ,וז הדובע לש ןהינימל תושירדה רתי לכו םירמוחה יגוס  ,תויומכה תמישר
 .עצובת  וב  חטשל  םידחוימה  הדובעה  יאנתבו
 לע  םיעצובמה םינקתמה  לש   םתומלשלו   הניקתה   הלועפל  יארחאכ  ןלבקה  תא  םיאור  ךכיפל
 תודימב המאתה יא ,ןונכתב תועט ,תוינכתב טרפ לכל חקפמה לש ובל תמושת תא  תונפל  וילעו  ודי
 ,ידעלב  יארחאכ ותוא םיאור  ,ןכ השע אל .יוארכ ולעפי אל םינקתמהש ךכל םורגל םילולע רשא ,'וכו
 . תרחאהו  תיפסכה  תוירחאה לכב  תאשל  וילעו

 
 תוריהז יעצמא .9

  תעינמל  םישורדה תוריהזה יעצמא  לכ תטיקנבו םידבועהו הדובעה תוחיטבל  יארחא ןלבקה
 תלבוה  ,תרנצ  יווק  תחנה  ,הינב ,הסירה  תודובעב תורושקה  תונואת  תוברל  ,הדובע תונואת
 . 'וכו  דבכ דויצ  תלעפה  ,םירמוח
  עוצב תעב ותביבסב וא  רתאב  םדא  ייחו  שוכר  תחטבהל  תוריהזה  יעצמא לכב טוקני ןלבקה
 ולא םיניינעב תויתלשממהו תוינוריעה  תוארוההו תונקתה ,םיקוחה  לכ  םויק  לע  דיפקיו  הדובעה
 יטלשו תורוא ,תוינמז  תורדג , תוקעמ ,םימוגיפ ןיקתי ןלבקה. הדובעה דרשמ תונקתו יקוח תוברל
 תונואתמ רוביצה  תא ריהזהל ידכ הדובעה דרשמ יקוחו תונקת י"פע שרדנה לכו שרדנכ  הרהזא
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  םירחא  םילושכמו  םירמוח  תומרע ,רפע  תומרע ,תורוב לש םתואצמיה לשב םרגיהל  תולולעה
 .רתאב

 
 תא רשייל ,תוריפחהו תורובה לכ תא אלמל ןלבקה בייח רתאה לש קלח לכב הדובעה םויס םע דימ 

 . הדובעמ  האצותכ רתאב וראשנש םילושכמה לכ תא קלסלו רפעהו תומרעה
  תטיקנ  יא בקע םייח ילעבו םדא ייחל וא שוכרל  םרגייש  קזנ  לכל  ידיחי  יארחא  היהי ןלבקה
 גוסמ תועיבת םושב ריכי  אל  ןימזמהו הדובעה  דרשמ יקוחו  תונקת  י"פע  שרדנכ  תוריהז יעצמא
 .וילא הנפות רשא הז
 ןיב חוכיוול אשונ ווהי רשא םימוכס םתוא םולשת בכעל תוכז  ומצעל ןימזמה רמוש  תאז תמועל
 וא  ךוסכסה  בושי  רחאל  קר  ןימזמה ררחשי ל"נה םימוכסה תא .ןלבקה ןיבל םיעבותה וא עבותה
 םייוציפל  העיבת לכ .אכמס רב רחא ךמסמ י"פע תוררוב וא םידדצה ינש תמכסהב תועדה  יקוליח
 עגפנש אוהש  לכ  טקייבואל םייוציפ  תעיבת וא ,רחא םדאל וא ןלבקה לש דבועל הדובע תנואת בקע
  יהשלכ תוירחאב אשיי  אל ןימזמהו  המיאתמ חוטב תסילופב ןלבקה  י"ע  הסוכת ,הדובעה רתאב
 . הז  אשונ  ןיגב
 

 םיינמז  תוזקנתה  ירודיסו  הדובעה  לע הנגה .10
 עוציבה תפוקת לכ ךשמב רתאה  לע  ןגהל  ידכ  םישורדה  םיעצמאה  לכב ,ונובשח  לע ,טוקני  ןלבקה
 לכמ וא 'וכו שמש ,חור ,תונופטיש ,המדא תולופמ י"ע  םרגיהל לולעה קזנמ ,חקפמל ותריסמל דעו
 חקפמה תשירד יפל ,ונובשח לע ,ןלבקה טוקני דחוימבו איהש הביס לכמ רתאל םרגי רשא  רחא  קזנ
  םימ  רוקמ  לכ ינפמ וא  םימשג  ינפמ רתאה  תנגהל םישורדה םיעצמאה  לכב ,ונוצר  תועיבשלו

  םימשגה תנוע  ךשמב  ןיקת  בצמב רתאה תקזחה .םימה תקחרהל תוינמז  תולעת  תריפח  ללוכ ,רחא
 .הדובעה  תריסמ  ינפל  םתמיתסו
 םרגיש  קזנ  לכ .ןלבקה ןובשח לע הנייהתו םולשתל  הנדדמית  אל תינמז תוזקנתהל רזעה תודובע לכ
 י"ע ןקותי ,ןכ השע אל םא ןהו  םיתואנ הנגה  יעצמאב טקנ ןלבקה םא ןה ,ל"נה םימרוגהמ האצותכ
 .חקפמה  לש  הרומגה  ונוצר תועיבשלו  ונובשח  לע ,יוחיד ילב ןלבקה

 
 חטשה  יאנת .11

  וילא  השיגה  יאנת חטשה יאנתמ דואמ בוט םשרתי  ,הדובעה עוציבל  דעוימה  חטשב  רקבי  ןלבקה
 .ותעצה  תשגה  ינפל  רחא  ןייפאמ  לכמו

  טלחהב םיללוכ ויהי  הז  זרכמב  תוללכה  תודובעה  לכ יבגל  ןוריחמב  וניוצש  ומכ  ןלבקה  יריחמ
 רתאל השיג ךרד תרדסה תוברל ,וינייפאמ לכ  לע חטשה יאנתל םיעגונה םינושה  םילוקישה  תא
 .ותמדקל בצמה תרזחהו הדובעה

  הדובע  לכ  עצבל  וא/ו םילושכמ  ריסהל וא/ו שרגמל השיג  יכרד  רישכהל  בייח  ןלבקה  ןכ  לע 
 .הדובעה  תליחת  ינפל תידיימו  החונ השיג תרשכה ךרוצל  חטשב חקפמה  תטלחה  י"פע  תרחא
  י"פעו  חקפמה  רושיאל  לכה םיקדוהמ םיעצמו הצירפ תודובע  תולולכ  ךכב  תוכורכה  תודובעה לכ
  תודובע  רובע  םלשמ  אל  ןימזמהו ןלבקה ןובשח לע ויהי ,חקפמה י"ע ןלבקל  רסמיתש  תינכת
 .םילושכמ  תרסהו  ךרדה  תרשכה

 

 חקפמה תויוכמס .12

 .הזוחהו  טרפמה יפיעס ראשב רומאה תא ,ףילחהל וא עורגל אל ךא ,ףיסוהל  אב ןלהל רומאה .א 

 ןוריחמו ינכטה  טרפמה ,תוינכתה תא שרפל יאשר אוהו ןימזמה לש  חטשב וגיצנ אוה  חקפמה .ב 
 .ותנבה  בטימ יפל תוריהב יא וא/ו םהיניב המאתה יא לכו זרכמה

  וא  ועצובש תודובע ןכו םרוקמו םירמוח לש םתוכיא יבגל  ידעלבה  קסופה  אוה  חקפמה .ג 
 . עצבתהל  תוכירצ

  .הנשמ  ינלבקל  הקלח וא הלוכ ,הדובעה תא רוסמל  ותנווכב  םא חקפמה רושיאב בייח ןלבקה .ד 
 םילדחמ וא תולועפל ןלבקה לש האלמה ותוירחא תא ריסהל ידכ חקפמה לש הז רושיאב ןיא
 . הנשמ ינלבק לש
 הדובע וזיא לש תופידע  עובקל ותטלחה לע ןמזל ןמזמו תעל תעמ ןלבקל עידוהל ישאר חקפמה
  רדסל  םאתהב  הדובעה   תא  עצבל  בייח  היהי  ןלבקהו תורחא תודובע יבגל הנממ  קלח וא
 .חקפמה  י"ע  עבקנש  תויופידעה

 תושירדמ גרוח ןלבקה ותעדל םא איהשלכ הדובע עצבל דציכ ןלבקל תורוהל ישאר חקפמה .ה 
 קזנ  עונמל ידכ ,עוצקמה  יללכ  בטימ יפל ,רדסה ץוחנ  ותעדל םא וא טרפמה וא/ו הזוחה
 ןלבקה  תא ררחשמ  וניא  ןלבקה  י"ע  חקפמה תוארוה יולימ .ועצוב רבכש הדובע יקלחל
 . הזוחה  יאנת  יפל  לכה ,והשלכ קזנלו  הלוכ הדובעל ותוירחאמ
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 לשו עוציבל תורשואמ תוינכת לש יקתוע ינש הדובעה תליחת םרט ,ןלבקל רוסמי חקפמה .ו 
 תומותח חקפמה י"ע ןלבקל ורסמנש תוינכתה קרו ךא תובייחמ עוציב יכרצל .ינכטה טרפמה
 וא/ו חקפמה רושיא אללו ל"נה תוינכותה יפל אל עצובתש הדובע לכ .עוציבל תורשואמו

 . ןלבקה  לע  ולוחי  תוירחאהו קזנה לבקתת אל ןנכתמה
 
 עוציבל תוינכת .13

  םייוניש  לוחל םייושע ןהב רשא "עוציבל" תמתוחה תא ואשיי רשא  תוינכת  ורסמי  עוציבה  ינפל
 .ןהשלכ  תוביסמ תומלשהו
   .הלא םינוכדע בקע הדיחיה יריחמב  יוניש וא םייוציפ םוש לבקל  וא  שורדל תוכז היהת אל  ןלבקל

 

 םירושיא .14
  ללוכ  חטשב  הדובעה  תלחתה ךרוצל םישרדנה םירושיאה לכ תשגהב דעומ  דועבמ  דיפקי  ןלבקה
  םירושיא  תשגהב תוכורכה  תואצוהה  לכ .חטשל  השיג תרשכה תודובעו  הביצחו  הריפח  תודובע
 .דבלב  ונובשח  לעו  ןלבקה  ןובשח  לע  הלאכ
 ףוג וא תושר  לכמ  תוינוריעה  תונקתהו  קוחה  י"פע  םישרדנה  םירושיאה לכ תשגהב דיפקי ןלבקה
 .'וכו  שא  יבכמ  ,תוקיתעה  תושר ,הדובעה דרשמ תוברל הדובעה ךלהמב יתלשממ
 .דבלב  ונובשח לעו ןלבקה ןובשח  לע  הלא  םירושיא תשגהב תוכורכה תואצוהה  לכ
  לע  ,הדובעה  עוציב  ןמזב   בוכיעכ  בשחת  איהש  הביס  לכמ  ליעל  רומאכ  םירושיאה  תגשה  יא
 .הז  הזוח  /זרכמ  יאנת  י"פע  ךכמ  עמתשמה  לכ

 ןופלטו  למשח  , םימ  תקפסא .15
  חטשב  חקפמה  תויחנה  י"פע  תמייקה  תשרל  רוביח ללוכ  חותיפו היינבל דעוימה חטשב םוקמ לכל
 י"ע  תועצובמה תודובע  ןניה  הכלהמב  וא/ו  הדובעה  תליחת  ינפל  ןימזמה  גיצנ  םע  םואיתבו

 רחא  ףוג  י"ע  וא  תימוקמה  תושרה  י"ע  עצובת םימה תקפסא ,ונייהד  ינקת  חרואב ןלבקה
   .למשח  תרבח  י"ע  למשח  רוביח  ,קזב  י"ע  ןופלט  רוביח ,המעטמ ךמסומה
 .הכירצה ללוכ דבלב  ונובשח  לעו  ןלבקה  ןובשח  לע  ךכב  תוכורכה  תואצוהה  לכ

 "עוציב רחאל" תוינכת .16
 תוינכת .AS MADE)( "עוציב רחאל" תוספדומו תובשחוממ  תוינכת ,ונובשח  לע  ןיכהל  ןלבקה  לע
  הניה  הלא  תוינכות תשגה .עוציבה תמלשה רחאל ודי לע הדובעה תלבק  ינפל  חקפמל  וקפוסי ולא
 .חקפמה  י"ע  ןובשחה  רושיאו  הדובעה  תלבקל  יאנת

 
 םינמז חול .17

 .הדובעה עוצבל בייחמ םינמז חול הדובעה תלחתה וצ ןתמ םוימ םוי  15 ךות  חקפמל  שיגי  ןלבקה
 םינושה םיבלשהו םיכילהתה  לכ  תא ףיקי אוהו  ,עוציבה יבלש  רחא  בקעמ  רשפאי  םינמזה  חול
 לכ .בייחמה חולל המאתהב םירחא םינלבק םע תודובעה בולישו םיינשמה םינלבקה  לשו עוצבה לש
 םרובע םלושי אלו ןלבקה לע ולוחי 'וכו ןוכדעה  ,בקעמה  ,םינמזה  חול תנכהב תוכורכה תואצוהה
 .ןלבקה  י"ע  שדוחל  תחא  ןכדועי  הז םינמז חול .דרפנב

 תויופידע ירדס .18
 םיעטקה ,תודובעה יגוס יבגל עוצבל תויופידעה ירדס תא עובקל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה
 . 'וכו ועצובי םהב
 .איהש לכ  תפסותל  וא  הדיחי  ריחמ  יונישל  העיבתל  הליע   הווהי  אל  רומאה  לכ

 

 תוירחא .19
 ןוגכ  םיקפס וא םינרצימ לבקיש תוברעו תוירחא תודועת  ןימזמל ןלבקה ריבעי הזוחב רומאל ףסונב
  תודועתש  ךכל  גאדי   ןלבקה .תפסונ  הדועת  לכו  תונורא םירזיבא ,תרנצל  תוירחא  תודועת -

 .ןימזמל ובסוי  הלא  תוירחא
 
  הדובעה תלבק .20

  םא ונממ םיבלש  וא בלש וא( הנבמה לש יפוסו םלשומ עוציב רחאל קרו ךא עצובת הדובעה תריסמ
  ןקתי ןלבקהש רחאל קרו חקפמהו ןנכתמה לש רומגה ונוצר  תועיבשל  )םיבלשל קלוח  עוציבה ןכא
 וא  תיפוסה  הריסמה  תעב  הלגתנ  םא ןיב איהש הביס לכמ םרגנש הנבמב רסח וא  אוהש  םגפ  לכ
 .הז  ינפל
  ויהי תיפוסה הריסמה תעב ,יפוסו םלשומ הדובעה עוציב םא חטשב ידעלבה טילחמה היהי ןנכתמה
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 חכונ היהיש שקבי ןימזמהש םדא לכו םיצעויה ,חטשב חקפמה ,םיננכתמה ,ןימזמה םעטמ  םיחכונ
 .סדנהמה  ונייהד  חטשב ידעלבה ןלבקה גיצנ קרו  ךא  ןלבקה םעטמו
  הנרבעות  הינפל  וא תיפוסה  הריסמה תעב ןנכתמה ונייהד ןוילעה חקפמה תוארוהו תושירד לכ
   ונוצר  תועיבשלו  ידיימו  םלשומ ןפואב ןעצבל בייח ןלבקהש תוארוהכ חטשב חקפמה ךרד  ןלבקל
 .ןנכתמהו  חקפמה לש  רומגה
 תעב ןלבקה םעטמ ידיחיה חכונה( ןלבקה  גיצנ לש הרעה לכ ,רידס ןפואב להנתהל תבייח הריסמה
 ךיראתל הריסמה תייחדל םורגת ןיקתה  הריסמה רדסל  הערפהכ ןנכתמה יניעב הארתש )הריסמה
 .הדובעה תריסמב רוגיפב ןלבקה בויחו רחא
 תעידיל  תאזב אבומ .הדובעה עוציב רמגל אתכמסא הווהת הדובעה  תריסמל חקפמה תמיתח
 ויתוארוה ןיא הרקמ םושב םלוא ,ןנכתמה לש ןוילע חוקיפ רתאב היהי הדובעה עוציב תעבש ,ןלבקה
 .םילבוקמה  םילהנב  ןימזמה  םעטמ  חקפמה  תועצמאב  ונתינ  םאב  אלא ,ןלבקה  תא תובייחמ

 

 םירחא  םינלבק  םע  םואית .21
 רתאב  םידבועה םינושה  םינלבקה  םע  תונושה  תודובעה  ירדס  תא  אלמ  ןפואב  םאתל  ןלבקה  לע
 .הדובעה  רתאב  ןיקת  הדובע  רדס  תחטבה  ןעמל שרדיי  הזכ  םואיתש  תע  לכ רתאה תביבסב וא
 .הזכ  םואית  רסוחמ  עבונה  'וכו  הדובע  בוכיע  ,קזנ  לכל  ידעלב  יארחא  היהי  ןלבקה

 
 הנשמ ינלבק .22

 רשאי םא םג םלוא בתכבו שארמ חקפמה רושיא יפ לע קר עצובת ןלבקה ידי לע הנשמ ינלבק תקסעה
 הנשמה ינלבק לכ תודובע רובע ידעלב יארחא ןלבקה ראשיי זא  םג ,הנשמה  ינלבק  תקסעה חקפמה
 . םהיניב םואתהו

 רשא  ,ןלבקה לש לעופ לכ  וא ,הנשמ ןלבק  לכ לש  הדובעה חטשמ  ותקחרה שורדל יאשר  חקפמה
  הפלחהה .הדובעה  עוציב  ןעמל רחאב ופילחהל  ןלבקה לעו ודיקפתל םיאתמ וניא ויניע תואר יפל
 . ןלבקה  לש ונובשח  לעו ותוירחאב  השעת  ל"נה

 

 תויומכ .23
  תויומכה בתכל סחיב עוציבה רחאל הדידמב לבקתתש תומכב  היהיש  לככ  לודג  וא  ןטק יוניש לכ 

 . הדיחיה יריחמב יונישל םורגת אלו עיפשת אל  ,הדובעה תנמזהב
 

     חטשב  םימייק  םיצע  תריקעו  רפע  יפדועו  תלוספ  קוליס .24
 לא קלוסי ,חקפמה י"ע עבקיש הביצח/הריפח רמוח ףדוע תוברל ,רחא רמוח לכ ןכו תלוספ רמוח
 .ךכב  םירושקה  םינושה  םימרוגהו  תויושרה י"ע םירשואמ הכיפש תומוקמ לא ,רתאה חטשל ץוחמ
 דרפנב םלושי אלו ,ןלבקה לש תידעלבה האלמה ותוירחאב  וניה הז רמוח  קוליסו םירתיהה תגשה
 .וז הדובע רובע
 יאנת יפ לע לועפלו  הדובעה תליחת ינפל תימוקמה תושרה ןמ םדקומ רושיא לבקל ןלבקה  לע
 . הז ןיגב  העיבת  לכ  רכות  אל  .ןוישירה
  ל"נה  רושיאה  תגשה .תואלקחה דרשמ  רושיא   תלבק  רחאל ןלבקה  י"ע  עצובת  םיצע  תריקע
  יא  בקע   דספה  וא  ןיקיזנ  תעיבת  םוש  רכות  אל .ןלבקה ןובשח  לעו  תידעלבה  ותוירחאב  הניה
 . הז  רושיא  תגשה

 טקיורפל טוליש .25
 ,ןימזמה ,הדובעה גוס לע םיטרפ לולכיש ונובשח לע רתאב טלש הדובעה תלחתה ינפל ביצי ןלבקה
 .ןנכתמה  םע  ומאותי עבצהו לדוגה .עצבמה ןלבקה םש ןכו  ,חקפמה ,םיננכתמה

 הדש  דרשמ .26
  2.20  הבוגבו  'מ 4.00X3.00  לש  תויללכ תודימב ,חקפמל ףירצ וא הנבמ ביצהלו  קפסל  ןלבקה  לע
 . חורו  םימ  ינפב  םימוטאו  םיתואינ הריגס ינקתמב ודיוציש תונולח ינשו תחא תלד םע  תוחפל 'מ
 : לולכי טוהירה
  1 ,תואסכ 5 ,תוחתפמו  םילוענמב תודייוצמה תוריגמ םע תוחפל מ"ס 80*160 לדוגב ידרשמ ןחלוש 1
 . עוציבה  תליחת  ינפל  חקפמה  עבקיש םוקמב  בצוי הנבמה  ,הדלפ  ןורא 1 ,תוינכתל  הלתמ
  תשרל  רבוחי הנבמה ותרואתלו  ימוי - םויה  ונויקינלו  הנבמה תרימשל  יארחא  היהי ןלבקה
 .דיינ וא  עובק ןופלט  וק ןקתוי הנבמב .ריוא ינגזמב דיוציו  למשחה
  וקלסלו  וקרפל וילעו ןלבקה שוכרכ ראשיי הנבמה .ןלבקה ןובשח לע היהי הז ףיעסב רומאה לכ
 .חקפמה  לש  ורושיאבו  התמלשה  םע  הדובעה  רתאמ
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 םיכמסמ  ןיב  תופידע .27
 לכ יבגל הזוחה יכמסמ ןיב תופידעה תעיבקב םיידעלבהו םידיחיה םיטילחמה םניה להנמה/חקפמה
 .הז  הזוח/זרכמב  הפוגל הדובע

 

 
  דחוימ ינכט טרפמ – 2 'ג חפסנ

 
 יללכ
 
 

 1 אובמ  .
 םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל תודחוימ תוינכט תושירדו טרפמ ןכו הדובעה רואית תא ללוכ הז ךמסמ
 . הצעומה  יבחרב  רוביצ יחטשב חותיפו
  תורדגהו םישורפ
 : םילמה תועיפומ הז זכרמ/הזוח יכמסמבש םוקמ לכב
 .ומעטמ ימ וא/ו הדוהי הטמ תירוזא הצעומב חותיפה ףגא להנמ  איה הנווכה - "להנמה" וא "חקפמה" – א
 .)ןוחטיבה דרשמ תאצוהב םייללכ םיטרפמ ( 'ד ךמסמב םילולכה םיכמסמל הנווכה – "יללכה טרפמה" – ב
 .םיחפסנה תוברל הז ךמסמ – "דחוימה טרפמה" – ג
 .הצעומה לש טופישה םוחת יבחר לכב םינוש תומוקמ – "רתאה/הדובעה רתא" – ד
 . החוכ יאבו הדוהי הטמ תירוזא הצעומ – "ןימזמה" – ה

 

  םיכמסמב תויומידק 1.1
 עבקי בייחמה שוריפהש הזב שגדומ ןלהל םיטרופמה םיכמסמה ןיב המאתה יא וא הריתס , קפס לש הרקמב
 : אבה דרויה תויומידקה רדס יפ לע
  הצעומ יבחרב רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל ינלבק הדובע הזוח – 'א ךמסמ – 1

  .הדוהי הטמ תירוזא
 . )הז זרכמ יכמסמל 'ג קרפ( דחוימה ינכטה טרפמה – 'ב ךמסמ – 2

 .2022 רבוטקוא תרודהמ תויתשתו הינבל לקד ןוריחמ - זרכמה ןוריחמ טרפמ – 'ג ךמסמ – 3

 . יללכה טרפמה – 'ד ךמסמ – 4

 .הרובחתה דרשמ תאצוהב ךרד ירבוע תנגהל תויחנה – 'ה ךמסמ – 5

 ,םתוא לטבמ וניאו יללכה טרפמב םימיאתמה םיפיעסב רומאה תא םילשהל אב ,הז דחוימ טרפמב רומאה לכ
 חרכהה ןמ הז ןיא . דחוימה טרפמה תושירד חוסינמ יעמשמ-דח ןפואב עבונ וא שרופמב רבדה ןיוצ םא אלא
 .הז דחוימ טרפמב ףסונה היוטיב תא אצמת ןוריחמב וא/ו תוינכותב תראותמה הדובע לכ יכ
 הנוש שוריפ וא/ו תועמשמ וד וא/ו המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב ןלבקה בייח ליעל רומאל ףסונב
 .חקפמה לש ובל תמושת תא ךכל ריעהל םיכמסמה ןיב
 

הדובעה תוהמ . 2 
הדובעה לש יללכ רואית  2.1 

 תודובעה תרטמ .הצעומה יבחרב רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל סחייתמ הז הזוח
 םייוקיל ןקתל וא/ו ,םייקה בצמה לש תורדרדתהה תא ןתמל וא/ו רמשל וא/ו גרדשל וא/ו חתפל הניה
  .םיימוקמ

 
 2.2   תויוליעפה יגוס לש יללכ רואית

 םג ,ראשה ןיב תוללוכ תודובעה .הצעומה יבחרב חותיפו םוקיש ,הקזחא תודובע הנעצובת הז הזוח תרגסמב
 : ןהמ קלח וא תואבה תויוליעפה יגוס תא

 קוריפו הנכה תודובע .א
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 .רפע תודובע .ב
 .םיעצמו תיתשת תודובע .ג
 . טלפסא ןוטבב הלילס תודובע .ד
 .ףוצרק תודובע .ה
 .הפש ינבאו ףוציר תודובע .ו
 .םימ תודובע .ז
 .בויב תודובע .ח
 .חותיפ תודובע .ט
 .יוניב תודובע .י

 

 3 יללכ .
העונת ירדסה  3.1 

 המותח העונת ירדסה תינכת שיגהל ןלבקה תא תובייחמ םישיבכב תודובעש ךכל תינפומ ןלבקה בל תמושת
 ידעומו םיאנתה תא המע םאתלו הדובעה עוציבל לארשי תרטשמ רושיאב דייטצהל ןכו העונת סדנהמ י"ע
  .הדובעה עוציב
  .הלילה תועשב תודובע ונכתי
 .ןלבקה י"ע םואיתה השעיי ,רתאב העונת יחקפמ וא/ו םירטוש תוחכונ הרטשמה בייחת םאב
 .הדובעה רתא ביבס םינושה םירתאל לגר יכלוה לש החוטבו החונ השיג רשפאתת הדובעה עוציב ןמז לכ ךשמ
  .לגר יכלוהל יפילח רבעמל גואדל ןלבקה לע הכרדמ עטק לש תטלחומ הריגסב ךרוצ היהי םאב
 הינבל לקד ןוריחמ( זרכמה ןוריחמ יפיעס לש הדיחיה ריחמב ללכנ ,הז ףיעסב רומאה לכ ,קפס רסה ןעמל
 .)2022 רבוטקוא תרודהמ תויתשתו
 

 3.2  ינמז רורמתו טוליש

 ןומיס טוליש ביצהל ןלבקה לע הדובעה םוחתבש ךרדה ירבועו בכרה ילכ לש תיברמ תוחיטב תחטבהל
 .בוט הקוזחת בצמב רוא ריזחמ רמוחמ םימיאתמ רורמתו

 תפוקת לכ ךלהמב העונתה לש תפטושו הניקת המירז תחטבהל םישרדנה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה
 .תודובעה עוציב תעב רוזאב םימייקה םישיבכב תרבועה העונתה תוערפהמ ענמיו עוציבה
 ,םירורמתהו םיטלשה גוס .ע"ש וא "יסר'ג-וינ" גוסמ םידיינ הדרפה תורדג תרזעב העונתל שיבכ יעטק תמיסח
 לש ןוישירה יאנתלו תוארוהל ,קוחה תוארוהל תופיפכבו םאתהב השעי הדובעה רתאב םמוקימו םרפסמ
 .הצעומה י"ע רשואתש רורמת תינכתל םאתהבו ,לארשי תרטשמ
 תא בתכב טרפל ןכו חטשב םשייל ותנווכבש רורמתה תינכת תא הצעומה רושיאל שיגהל אהי ןלבקה לע
 םאתהב רתאב ביצהל ותנווכבש )'וכו ,םירורמת ,םיטלש( םייתוחיטבה םיטירפה לש תוקיודמה תויומכה
 .וז תינכתל
 םאתהב שרדנה דויצה ללכ תואצמה ינפלו רורמתה תינכת רושיא ינפל הדובעה עוציבב ןלבקה ליחתי אל

 .רתאב וז תינכתל

 ןפואב ,הדובעה םוקמ תראהל תקפסמ הרואת תכרעמ רתאב ןלבקה ביצי , הליל תודובע לש הרקמב
 תלבק רחאל קרו רתאב חקפמה י"ע קדבית הרואתה תכרעמ .תוכיאה תרקבו הדובעה עוציב תא רשפאיש
 .הדובעב ליחתהל רתוי ,תוחיטבה תושירדל התמאתהו התוניקת לע ורושיא
 
 : םיאבה םיללכה י"פע גוהנל ןלבקה לע הבוח הליל תודובע לש הרקמב ,ליעל רומאל ףסונב

 .םייקנו םיצוחר HIGHINTENSITY גוסמ רוא יריזחמ םירורמתב שמתשהל •
 ינפב םימוסחה הדובעה רתא ימוחת תא םינמסמה )םיסונוק( םיטורחה יבג לע םיצנצנ ביצהל •

 .העונתה
 .)הדובעה רתאב– וזכ תמייק םא ( שיבכ תרואת לש תילמיסקמ הלעפהל גואדל •
 . הרואת תורונב וא/ו םיינדי םיסנפב ודיוצי םידבועה לכש דיפקהל •
 םידחוימ םיסנפב ודיוצי )תססרמו ,םישבכמ ,רמגמ ( טלפסא תודובעב םיקסועה םילכה לכש גואדל •

 .הדובעה חטשמל הטמ יפלכ ונווכיו וריאיש
 העסימה תא הקנמה ינכמה אטאטמהש אדוול שי ,ףוצרק תללוכה הלילו םוי תודובע לש הרקמב •
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 .קבא תוממורתה תעינמל , הבטרה ןקתימב ודיוצי תפצרוקמה
 

 .גוס לכמ דחא תוחפל שומישבש םירורמתה תפלחהל םיפסונ םירורמת רתאב קיזחי ,ליעל רומאה לכל ףסונב
 ןומיסבו רורמתב שומיש השעי ,)לעופב תודובע עוציב אלל םג( הלילה תועשל הדובעה ירתא תריגס לש הרקמב
 .הכישחל םאותמה
 גוסמ תורדג תרזעב הדרפהה השעת העונתל חותפ ינשה וקלח רשאכ שיבכה חטשמ קלחב הדובע לש הרקמב
 .ע"ש וא "יסר'ג-וינ"
 םייתוחיטב םיאנתב תישענ הדובעה ותעדלש הרקמ לכב ןלבקה לש ותדובע תא קיספהל יאשר חקפמה
 .ליעל רומאכ םימיאתמ אל וא םיעורג

 .ונובשח לעו ןלבקה ידי לע השעת ,הדובעה עוציבל ליעל שרדנכ ינמז רורמתו טוליש תבצהו תקפסא
 .ליעל טרופמכ תואצוההו תודובעה לכ תא םינושה הדיחיה יריחמב ללכ וליאכ ןלבקה תא םיאור

 
 3.3  העונת תנווכה

 י"פע וא/ו ןוישירה יאנתב שרדייש רפסמב העונת ינווכמ הדובעה עוציב ןמז לכ ךשמב ,ביצהל ןלבקה לע
 .שרדנכ ,דועו רשק ירישכמ ,הרהזא ילגד ,טולישב םידיוצמ ויהי העונתה ינווכמ .חקפמה תושירד
 

 3.4  הצעומה ידי לע רורמתו טוליש תבצה

 ,ןומיס ,טוליש ירק , הזוחב תורדגומה תוחיטבה תושירדב דומעי אל ןלבקהו הדימב :ןלבקה בל תמושתל
 תידיימ ולפוטי אל ל"נה םייוקילהו ,יתוחיטב עגפמ החוכ יאה וא הצעומה תעדל הווהמה הרוצב ,דועו רודיג
 ( המצעב ל"נה תוחיטבה ייוקיל ןוקית תא עצבל הצעומה תיאשר ,)פ"עב וא בתכב( ךכ לע הארתה תלבק םע
 רדגומכ ןלבקה תוירחאב עורגל ילבמ , תאז לכ , הדובעה תולעב ןלבקה תא בייחלו )רחא ןלבק תועצמאב וא
 . הזוחה יפיעסב
 

החנמ טוליש  3.5 

 תומוקמב , 'מ X3.0 2.0 לדוגב ,הדובעה ירתאב החנמ טוליש ,ונובשח לע , ןלבקה ביצי ,ןימזמה תשירד י"פע
 עבקיי רשא חסונ י"פע ,דועו היינח תויחנה ,םזיה , הדובעה לע םיטרפ לולכי טולישה .חקפמה י"ע ועבקיש
 .ןלבקה ןובשח לע בצויו םלושי טולישה .הצעומה י"ע

 

  הדובעב תוחיטב תוארוה  .4

 לש תוחיטבה יאנת לע רומשל ידכב שורדה לכו ,רודיג ,תינמז הרואת ןוגכ םיאצממה לכב זוחאל ןלבקה לע
 ותדובע תא קיספהל יאשר ןימזמה .תורחא קוח תוארוהבו תויתלשממה תנקתב שרדנכ ,'ג דצ לשו םידבועה
 וא תויושרה תושירדל םימיאתמ אל וא םיעורג םייתוהגו םייתוחיטב םיאנתב תישענ וזו הדימב ןלבקה לש
 םדאל וא םידבועל וא הנבמל ומרגיש םיקזנ רובע תוירחא לכמ ןימזמה תא ררחשמ ןלבקה . חקפמה תושירדל
 . יללכה םכסהב טרופמל םאתהב לכה ,והשלכ
 : תואבה תוחיטבה תוארוה תא אלמל ןלבקה לע , הזוחה יכמסמב רומאה ןמ עורגל ילבמ

 םישרדנה תוחיטבה יעצמא לכמ זחאיו תוחיטבה יללכ לכל םאתהב הדובעה תא עצבי ןלבקה •
 . ןימזמה תושירד יפלו קוחה יפל

 ויבגלש םוסח היאר הדש היהי אל ליעפמלש ןפואב תוארמ םיינכמה םילכב ןיקתהל ןלבקה לע •
 הסכי רשא אלמו בחרנ היאר הדש ליעפמל הנרשפאתש ןפואבו , השענב ןיחבהלו תוארל לכוי אל
 . וירוחאמו וידיצל וינפלש בחרמה ללוכ , ותביבס תא

 ןפואב ,םירחא םינכוסמ םיקלח ראשו םילגלגה תוארשרשה , תועוצרה לכ לע ןגהל ןלבקה לע •
 . תיתוחיטב הניחבמ םינגומ ויהיש

 .ילכה תלעפהב םיאתמ ןויסינו קוחה יפ לע שרדנכ הגיהנ ןוישיר לעב תויהל ילכה ליעפמ לע •
 .רוחאל העיסנ רפוצו בהבהמ בוהצ סנפב םידיוצמ תויהל םיינכמה םילכה לע •
 .רתאב םתואצמיה ןמז לכ ךשמב רוא יריזחמ םע דגב ושבלי םידבועהו םיחכונה לכ •
 .רתאב הנושאר הרזע תכרע תואצמהל גאדי ןלבקה •
 . המיאתמה תומכב םיינכמה םילכה לעו רתאב שא יוביכ דויצ תואצמהל גאדי ןלבקה •

 
 דויצ לכ לוספל יאשר רתאב חקפמה . ונובשח לעו ןלבקה י"ע ונקתויו ושכרי םישורדה תוחיטבה ירזיבא לכ
 לע ולוחי הז הרקמב תואצוהה לכ . רתאה ןמ קלסל ןלבקה ןמ שורדלו ל"נה תוחיטבה תושירדב דמוע וניאש
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 .דבלב ןלבקה
 

  עצבמה ןלבקה .5
 

 : םיאבה םיאנתל הנועה ןלבקה ידי לע קרו ךא הנעצובת הז טרפמב תולולכה תודובעה לכש ,הזב שגדומ
 תיתשת םישיבכ" 1969 -ט"כשת םינלבקה םושיר קוח י"פע םינלבקה סקנפב םושר ןלבקה 5.1

 הדובעה גוויסלו יפסכה ףקיהל םיאתמ סקנפב םושיר י"פע וגוויסשו )200 ישאר ףנע( "חותיפו
 .עצבל וילעש

 ותושרל םידמועה דויצו םדא חוכ תועצמאב ומצעב הדובעה ףקיהמ 50% תוחפל עצבי ןלבקה 5.2
 .)הנשמ ינלבק אלל(

 ןוגכ( רתאב םידבועה םע רישי רשקל יעצמאו הילימיסקפ ןופלטב דיוצמה דרשמ היהי ןלבקל 5.3
 הדובעה תועש ךשמב הריכזמ לש הפוצר תוחכונ היהת דרשמב .)רשק רישכמ ,דיינ ןופלט
 .תועדוה תלבקל ,תלבוקמה

 תועש לכ ךשמ םמיע ףיצר רשק רשפאי רשא דיינ ןופלטב םידיוצמ ויהי רתאב ןלבקה יגיצנ 5.4
 .רתאב הדובעה

 הצעומה לש טופישה םוחתב ויתודובעל ףוליח יקלחו םירמוח , דויצ ןסחמ דומעי ןלבקה תושרל 5.5
 . הביבס מ"ק 25 לע הלוע וניאש סוידרב וא

 רשא , דיינ ןופלטב דייצמ הדובעה להנמ וא/ו ןלבקה היהי , םירוגס ןלבקה ידרשמ ןהב תועשב 5.6
 .ידיימה ורותיא רשפאי

 : רתיה ןיב לולכי הז דויצ .תידיימה הקזחאה תודובע עוציבל שורדה דויצ היהי ןלבקה תולעבב 5.7
 ינכמ שיטפ ,ןוטבל רוטרביו , )הקב'ג( תינויצרביו הטלפו )70( ינדי ינויצרביו שבכמ ,ינפוא ןורפחמ
 .םורח תרואתו דויצה תלעפהל ילמשח רוטרנג , ינכמ רוסמ , "וגנוק" גוסמ

 יאלמ .תידיימה הקזחאה תודובעל שורדה םירמוח יאלמ ותושרל דמועה ןסחמב קיזחי ןלבקה 5.8
 רק טלפסא ןוט 10 , 'א גוס עצמ ק"מ 20 ,'ב גוס עצמ ק"מ 20 , לוח ק"מ 20 :רתיה ןיב לולכי הז
 .תושקתה ריהמ ןכומ טלמ יקש 10 ,טלמ יקש 20 ,ןוטבל ץצח ק"מ 10 ,

 

 הלילס תודובע תדידמ .6
 

.דרפנב הרובע םלושי אלו ןוריחמה לש הדיחיה יריחמב תללכנ תודידמה רובע הרומתה  

 .יללכה טרפמב 51006 ףיעסב תושירדל םאתהב ןלבקה שמתשי וב םינומיסהו תודידמה עוציב ןפוא
 ןנושמו סלפב דיוצמ )הטל( הדימ לגרסו תיטמוטוא תסלפתמה תנזאמ שרדית טלפסא ןוטב תובכש ןוזיאל
 .תירטמילימ הקולחב
 מ"ס 5 תוחפל ובחור םוינימולא ליפורפמ יושעה יטרדנטס לגרס שרדיי תובכשה תוירושימ תקידבל
 1 לע הלעת אל , ויתוצק לע ונעשיהב ימצעה ולקשמ בקע תילמיסקמה ותעיקשש ךכ יונבה 'מ 3.6 וכרואו

 .מ"ס
 :םיאבה םיפסונה םיאנתב ןלבקה דומעי ליעל רומאל ףסונב

 . ןימזמה דצמ םולשת תפסות אלל תונוש תוקידבל חקפמה תא םג שמשי הדידמה דויצ .א
 תרוקיבה תודוקנ תא ןלבקה שדחי תטרופמ םיהבג תינכת י"פע תועצובמה הלילס תודובעב .ב

 .עצמ ,רפע תודובע תמגודכ , הדובעה יבלשמ לכב חטשה תא ןזאיו
 'ב ףיעסב וניוצש חטשה תא ןלבקה ןזאי תטרופמ םיהבג תינכת אלל תועצובמה הלילס תודובעב .ג

 תומוקמב .'מ 10 לע ולעי אלש םיקחרמב ועצובי וידדצו שיבכה ריצ ךרואל ןוזיאה תודוקנ .ליעל
 .'מ 0.5 לש םיקחרמב ףוצרקה רחאלש ןוזיאה עצובי ףוצרק שרדנ םהב

 ןהו שיבכה סלפמב ןה שיבכה ידיצ ךרואל ןושארה ןוזיאה עצובי הפש ןבא ןהב תמייק תומוקמב .ד
 .הדוקנ לכב הפשה ןבא לע

 שגויו םויה ותוא ךלהמב לפוטש חטש לש הדידמ ןלבקה ידי לע עצובת ,הדובע םוי לש ומויסב .ה
 ןהינימל תודובעה תויומכ ןויצב עצובש עטקה חטשו בחור , ךרוא תא לולכי רשא םישרת חוקיפל
 .ועצובש

 , דובירה תודובע רמג רחאל ינמז ןמיסכ תושמשמה תוקבדמ תקבדהל וא עבצ תודובעל ןומיס .ו
 .רתאב חקפמה תוארוהל םאתהב ונובשח לעו ןלבקה ידי לע עצובי

 

  תויומכ יבושיח .7
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  .בשחמב בשוחיו ךרעי יפוסה ןובשחלו םייקלחה תונובשחל תויומכה יבושיח

 יבלש .תוימוימויה הדובעה תונמ י"פע םתקולחו ולפוטש םיחטשה לכ תא הארמה םישרת ףרוצי בושיחל
 לועפתה ףגא להנמ וא חקפמה תויחנהו תוארוהל םאתהב ןלבקה ידי לע ושעי ותשגה ןפואו בושיחה
 . םירבטצמ םינותנ םג וליכי םייקלחה תונובשחה .הצעומב חותיפהו
 

  הנדדמית אלש תודובע .8
 

 לכ תא טרפמ הז ףיעס . "םיריחמה תלוכת" יללכה טרפמב 0083 ףיעסל תינפומ ןלבקה בל תמושת
  .הדיחיה יריחמב ןובשחב ןתוא חקל וליאכ ןלבקה תא םיאורו הנדדמית אלש תודובעה
 : הז ףיעסל ףסונבו ללוכ רתיה ןיב

 .תויערא םיכרד תרדסה •
 .הרימש •
 .העונת תנווכהו טוליש •
 .תוחיטב •
 .ץוח ימרוג םע םואית •
 .םינומיס שודיחו תודידמ עוציב •
 .דועו תלוספ קוליס •

 
  הדובעה יאנת תרכה .9
 

 י"פע ותדובע תא עצבי יכו ,הזוחה יכמסמ תא םיירוב לע ןיבהו ,ריכה , דמל יכ הזב ריהצמ ןלבקה
 .הדובעה יאנת לכ תא ותעצהב ןובשחב איבה יכ ,ןלבקה הזב ריהצמ ןכ ומכ .םחורכו םנושלכ םהיתושירד
 יוטיב ידיל אב וניא םמויק רשא םיאנת תוברל םיאנתה תרכה יאב הנקמונת רשא תועיבת לכ הנרכות אל
 עוציבב תוכורכה תואצוהה לכב אשיי ןלבקה ,הזכ בצמ הווהתי םאב .הז הזוח יכמסמ רשאב וא תוינכתב
 . חקפמה לש ונוצר תועיבשל תרשואמ הביטנרטלא
 .רתאב תואיצמל תינכתה תמאתה תא אדוול קודבל הבוחה תלטומ ודבל ןלבקה לע
 

  שוכרל ןלבקה תוירחא .10
 

 ןוגכ ,םייעקרק -תת םינקתה םהל תויהל םייושע רשא םינושה םימרוגה לצאו תויושרב ררבל ןלבקה לע
 . הלאכ םינקתמ חטשב םימייק ןכיהו םא ,ב"ויכו תימוקמה תושרה ,למשח תרבח ,"קזב" תרבח :
 םינקתמ םימייק רתאבש ןובשחב תחקל ןלבקה לע ןכלו םייונב םיחטשב םג הנעצובת תונושה תודובעה
 למשחו ןופלט תוכרעמ לש םילבכו ,םיוק ,לועית יווק ,בויב , םימ תרנצ ןוגכ םייעקרק -תתו םייליע םינוש
 .הינבב וא/ו םימייק םינבמו םיצע ,
 האלמ תופיפכבו םינקתמה ילעב תוחכונב ושעיי םתברקב הדובעה וא/ו םייעקרק תתה םינבמה יוליג
 . רבדב תועגונה תויושרהו חקפמה תוארוהלו יללכה טרפמב ל"נה םיפיעסה תושירדל
 ונובשח לע ןקתיו םימייקה םייעקרק– תתהו םייליעה םינקתמהו םינבמה תומלשל יארחא היהי ןלבקה
 עידוי  תודובעה עוציב ךלהמל עירפמה ןקתמ הלגתי םאב .ויתודובע עוציבמ האצותכ םהל םרגיש קזנ לכ
 .וב לופיטה ןפוא לע ול הרוי רשא חקפמל ידימ ןפואב לכ לע
 ןפואב אשיי אוה ותדובע עוציבמ האצותכ םמודל וא יחל אוהש לכ קזנ םורגי םאבש הזב ריהצמ ןלבקה
 וחוכ יאבו םזיה תא ךכב ררחשמו ל"נה קזנהמ תועבונה תופיקעה ןהו תורישיה ןה , תואצותה לכב ידעלב
 .רומאה קזנל רשקב איהש לש תוירחאמ
 תומלש תחטבהל םישרדנה םיעצמאה תטיקנ רובעו םימרוגהו תויושרה לומ לופיט לע דרפנב םלושי אל
 םאב םינקתמה ילעב לש חוקיפ תולעו םיידיב הריפח תוברל ( םייליעהו םייעקרק -תתה םינקתמה
 .ןוריחמבש הדיחיה יריחמב תולולככ הנבשחת הלא לכ רובע תואצוההו )שרדית
 

 הדובעה רמגב חטשה רודיס .11
 

 חקפמהש תרחא תלוספ לכו הרייש תומרע ןלבקה הנפי חקפמה ידי לע התלבק ינפלו הדובעה רמג םע
 דע רתאבש דויצה לכו הדובעה לכל יארחא היהי ןלבקה .ול ךומסבו הדובעה רתאמ הקלסל הרוי
 .הצעומל ותריסמל
 .רדוסמו יקנ בצמב הצעומל רתאה תא רוסמי ןלבקה
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 חקפמהו הצעומה יגיצנ ידי לע חטשב הדובע תלבק רויס תכירע רחאל קר הקידבל רסמיי יפוסה ןובשחה
 .הדובעה תלבק ירחא הרקמ לכב היהי יפוסה ןובשחה ךיראת .

 
 הלבוה .12

  
 הלבוהל סחייתמ ל"נה , תיחרכהכ הריפח יפדועו תלוספ , םירמוח , דויצ לש הלבוה לכ הז הזוח תרגסמב
 יריחמב לולכ הלבוהה ריחמ חקפמה תוארוה יפ לעו ול הצוחמ ןהו רתאה םוחתב ןה אוהש קחרמ לכל
 .דרפנב םלושי אל ןפוא םושבו םינושה הדיחיה
 

  הדובעה עוציב ךשמב רתאה תנגהו הקזחא .13
 

 ןימזמה ידיל תיפוס הריסמל דעו הדובעה עוציב תפוקת לכ ךשמב רתאה תקזחא לע יארחא היהי ןלבקה
 , םימשג , המדא תולופמ בקע ומרגיש םיקזנ ינפמ הדובעה תנגה לע יארחא ןלבקה היהי וז הפוקתב
 ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע ןכ ומכ .בכר ילכו רוביצה י"ע םרגיהל םילולעש םיקזנו חור , תונופטיש
 האצותכ םיכרדה לע היהיש תלוספ וא ץוב , ךולכל דימ קלסלו הדובעה רתאל ענ אוה ןהילע םיכרדה
 . ותדובעמ
 לכ . ליעל םיטרופמה םימרוגה ינפמ רתאה תנגהל םישורדה םיעצמאה לכב ונובשח לע , טוקני ןלבקה
 , ךכ השע אל םא ןהו םיתואנ הנגה יעצמאב טקנ ןלבקה םא ןה , הלאה םימרוגהמ האצותכ םרגיש קזנ
 .חקפמה ןוצר תועבשל , ונובשח לעו יוחיד אלל ןלבקה י"ע ןקותי
 הנייהתו םולשתל הנדדמית אל תוכימתו םימוסחמ ,תוינמז זוקינ תולעת :ןוגכ הנגהל רזעה תודובע לכ
 .ןלבקה ןובשח לע

 

 רתאב םישמתשמה תוחיטבו תוערפה תעינמ .14
 

 םינוכיס תעינמ וחיטבי רשא םימיאתמ םיעצמאו םירודיסל עוציבה תפוקת לכ ךשמב גאדי ןלבקה
 םיחותפ תורובו , תוריפח ביבס הרואתו טוליש , רודיג וללא םיעצמאו םירודיס , אוהש גוס לכמ תוערפהו
 ןלבקה רשא יעצמאו רודיס לכ ןכו הרואתו ןומיס אלל םילושכמ תראשה יא , הדובע ירורמתו יטלש ,

 .וילע הרוה חקפמה וא/ו ןיד י"פע וב בייח
 םתעונתל עירפהל הלולעש הרוצב דויצ וא/ו םירמוח חטשה ינפ לע חינהל אלש ןלבקה בייחתמ ןכ
 תואצוהה לכ .גוס לכמ בכר ילכ וא/ו לגר יכלוה לשו חטשב םידבועה םירחאה םינלבקה לש תישפוחה
 אלו ןוריחמבש םינושה הדיחיה יריחמב תולולככ הנבשחת ןלבקה י"ע הז ףיעס תושירד יולימ רובע
 . דרפנב ןרובע םלושי
 העונתה יריצ רבדב הרטשמה ו/וא תימוקמה תושרהו חקפמה תוארוהה רחא תונקיידב אלמל ןלבקה לע
 . םירמוחו בכר דויצ יזוכיר םוקמ
 םינושה הדיחיה יריחמב תולולככ הנבשחת ןלבקה י"ע הז ףיעס תושירד יולימ רובע תואצוהה לכ
 .דרפנב ורובע םלושי אלו ןוריחמבש
 , םמודל וא יחל ומרגייש תועיגפ וא םיקזנב תוכורכה תואצוהה לכב אשייו ידעלב יארחא היהי ןלבקה
 .ותוליעפמ האצותכ
 העונתה יריצ רבדב הרטשמה וא/ו תימוקמה תושרהו חקפמה תוארוה רחא תונקיידב אלמל ןלבקה לע
 יריחמב תולולככ הנבשחת ל"נה תושירדה רובע תואצוהה לכ .דעו םירמוח ,בכר ,דויצ זוכיר םוקמ
 . תויומכה יבתכב םינושה הדיחיה

 הדובעה יבלש רושיא .15
 

 ןועט ןיעה ןמ יומסו הסוכמ תויהל עוציבה ךילהת ךות דעוימה בלש תוברל , הדובעה יבלשמ בלש לכ
 רושיא , וירחא םיאבה םיבלשה דחא ידי לע הסוכיש ינפל וא הדובעה ךשמה ינפל חקפמה לש ורושיא
 לש תידעלבהו האלמה תוירחאמ המואמ עורגל וחוכב היהי אל אוהשלכ םייניב בלש יבגל ןתיישכל הזכ
 .הנממ קלח לכל וא/ו םלשומה יפוסה הבצמב הדובעל וא/ו רשואש בלשל הזוחל םאתהב ןלבקה

 
  עוציב ירדסו םיבלשב עוציב .16
 

 בלש לכב תויומידקה רדס תא תונשל יאשרש ,חקפמה י"ע עבקיהל יושע תויופידעה רדסש ןלבקל עודי
 הדובעה עוציבל םינמז תוחול ןכו ןלבקה דובעי םהילע םיבלשהו םיעטקה ךרוא תעיבק ללוכ , אוהש עטקו
 . םירמוח תקפסא ללוכ םאתהב ןגראתהל וילע היהיו
 .עוציבה דעומ תכראהל הליע אלו ןלבקה דצמ איהשלכ יוציפ תעיבתל הליע שמשי אל ליעל רומאה לכ
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 רתאמ תלוספו םירמוח יפדוע קוליס .17
 

: תלוספכ ורדגוי הז ףיעס ךרוצל  

 .ןלבקה לש םירמוח יפדועו הביצח / הריפח יפדוע •
 .חטשב תונגראתהו ןלבקה תודובע בקע חטשב תרצונה תלוספ •
 .חקפמה ידי לע לספנו רתאל אצוהש רמוח וא/ו רפע לכ •
 .תרחא הפשאו תלוספ וא רז רמוח לכ •

 
 עצובת םיפדועו תלוספ תלבוה . הדובעה רתאל ץוחמ תא ונובשח לעו ןלבקה י"ע קלוסת ל"נה תלוספה לכ
 , תלוספה קלוסת וילא םוקמה .הלבוה יקחרמ רובע תפסות לכ םלושת אלו ,שורדה הלבוהה קחרמ לכל
 ותוירחא לע ןלבקה ידי לע ומאותי דחא לכ ל"נה םיכרדב םוקמב שמתשהל ,הזה םוקמל םיליבומה םיכרדה
 םיקלח יכ שרופמב חקפמה שרד ןכ םא אלא ןלבקה שוכרכ תלוספה תא םיאור הז ןיינעל ונובשח לעו

 ליעל ראותש יפכ , תלוספה קוליס . ותברקב וא הדובעה רתאב ןימזמה שומישל ונסחואי הנממ םימיוסמ
 אל הרקמ םושבו אל םא ןיבו םיפיעס םתואב שרופמב שרדנ םא ןיב הדובעה יפיעס לכמ דרפנ יתלב קלח וניה
 לוחי םולשתב ךורכ הלבזמל תלוספה קוליס םאבו השרומ רתאל עצובי תלוספה יוניפ .דרפנב ורובע םלושי

 .ןלבקה לע הז םולשת

 רתאל ונובשח לעו ןלבקה ידי לע קלוסי ףצרוקמ רמוח .ףצרוקמ רמוחל סחייתמ ונניא הז ףיעסש הזב שגדומ
 .הצעומה שוכר ראשייו הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה לש טופישה םוחת לכל וא/ו הצעומה לש ןוסחא
 ףוסב רמולכ תודובעה ןמז לכ ךשמ רתאה ןמ תלוספה לש ימוימויו ףטוש קוליסל ןלבקה גאדי םירוגמ רוזאב
 ןלבקה דימעי רפע הניאש תלוספה לכ ףוסיאו זוכיר ךרוצל , תלוספמ יקנ אוהשכ רתאה ראשיי הדובעה םוי
 . הדובעה רתאב הלוכמ ונובשח לע
 ןלבקה זכרי , הז הרקמב .רתאה תברקב תלוספה זוכירל ינמז רתא ולבקל עובקל חקפמה יאשר , ויפוליחל
 . חקפמה ידי לע עבקיתש תורידתב עובקה קוליסה רתאל םשמ םתוא ליבויו הז רתאב קר תלוספה תא

 

  הדובעה תריסמ .18
 

 . חוקיפהו הדובעה להנמ תופתתשהב הריסמ םדק רויס ךרעי ןלבקה תעדוה יפ לע הדובעה תמלשה רחאל
 רויס ךרעי ל"נה םינוקיתה תמלשה רחאל . ןוקית םישרודה םייוקילה לכ לוקוטורפב ומשרי הז רויסב
 הדובעל םירושקה םיפסונ םימרוגו חוקיפה ןלבקה יגיצנ הצעומה יגיצנ תופתתשהב "תיפוסה הריסמה"
 הדובעה ןמויב םייוקילה ומשרי םייוקיל ורתואי הז רויסב םגו הדימב ."הריסמ לוקוטורפ" ןכוי הז רויסב
 .יפוסה ןובשחה תשגה ןלבקל רשואת םינוקיתה לכ תמלשה רחאל קר

 תובושח תורעה .19
 

 19.1  הקפסא תורוקמ

 םירמוחל הקפסאה תורוקמו םיקפסה , םילעפמה לכל חקפמ לש בתכב םדקומ רושיא לבקל ןלבקה לע
 ןלבקה לע הז רושיא תלבק םשל , הדובעה תרגסמב שומיש השעי םהב דויצה יטרפלו םירזיבאל םינושה
 .טרפמל ותמאתהו ןודנה רצומה תונוכת לע ודיעיש תומיאתמה הקידבה תודועתה םיכמסמה תא איצמהל
 .רתאב רצומה תקידב רחאל קר ןתיי יפוסה רושיאהו דבלב יאנת לע וניה הז רושיא יכ תאזב שגדומ

 
 19.2  חולשמ תודועת

 ,הקפסאה דעומ , ותומכ ,וינותנ תא המיאתמ חולשמ הדועתב הוולי רתאל קפוסמה דויצ טירפ וא רמוח לכ
 .הדובעה ןמויל ףרוצי ונממ קתעה רשאו , 'דכו ,קפסה
 . ןלהל שרדנכ חולשמ תדועתב הוול אל רשא טירפ וא רמוח לכ רובע םלושי אלש , תאזב שגדומ

 

הנשמ ינלבק  19.3 

 תאזו הנשמ ינלבקל תודובע תריסמ וא ףותיש יבגל חקפמהו הצעומהמ בתכב םדקומ רושיא לבקל ןלבקה לע
 .עצבל םירומא םה התוא הדובעל םתונמוימו םתמאתה תחכוהו תקידב רחאל
 

 19.4  יארחא הדובע להנמ
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 הוולי יונימה הדובעה יבלשמ דחא לכ לע ומעטמ תואלמ תויוכמס לעב יארחא הדובע להנמ תונמל ןלבקה לע
 הדובעה להנמ לש ותדובע תליחת . הדובעה להנמ לש ויתויוכמסו וידיקפת וירושיכ תא טרפיש יונימ בתכמב
 . חקפמה לש בותכ רושיאב הנתומ

 

ץוח ימרוג םע םואית  19.5 

 םימרוגו םינלבק םע ףותישב ןכו , הדובעה רתאב תומייקה תויוליעפל םואית ךות הדובעה תא עצבי ןלבקה
 .חקפמה וא הצעומה י"ע ותעידיל אבויש יפכ םוקמב ודבעיש םירחא

 
 19.6  תוגירח תועשב תודובע

 עובתל יאשר היהי אל ןלבקה .)תועש 8 ישיש םויב( הדובע םוי לכב תוחפל תועש 10 ךשמב הנעצובת תודובעה
 דובעל וילע היהי וא םויל םילעופ לש תחא תרמשמב רשאמ רתויב דובעל וילע היהי םא ףסונ םולשת לכ
 י"ע לכל שרדייו הדימב וא הז הזוחל עוציבה ידעומ חול םויק תוארוה תא אלמל ידכ עובש יפוסב הלילב
 וא לארשי תרטשמ ,"קזב" ,למשחה תרבח ,לעופ אוה המוחתב רשא תילאפיצינומה תושרה ,ןימזמה חקפמה
 . תרחא תכמסומ תושר לכ
 הדובע ךירצמ רבדה םא םג ,"ןאדמרה"ה שדוח תפוקתב תוימויה הדובעה תועש 10 תא םייקל ביוחמ ןלבקה
 .הדיחיה יריחמל תפסונ הרומת אלל תאז לכו ,תורמשמ יתשב וא הלילה תועשב
 תועשב ותדובע עוציב ןיגב םולשת לכל יאכז היהי אל ןלבקהו הלילה תועשב הדובע רשאל אב הז ףיעס ןיא
 . תוגירח

 
תוננוכו םורח תועשב תודובע  19.7 

 םורח תועשב ,ינויח לעפמ וניה ןלבקה םג וז הרדגה חכמו ,ינויח לעפמ הניה הצעומהש הדבועה רואל
 ביוחמ היהי ןלבקה ,רחא םורח בצמ לכ וא המחלמ ,תופירש ,םייופצ ריוא גזמ יעגפב לופיטל תוננוכתהו
  .םדא חכו םייסדנה םילכ ,םיעצמא ,תורש ןתמל עגונה לכב הצעומל תוידעלב קינעהל

 .הצעומב חותיפהו לועפתה ףגא להנממ בתכב קרו ךא ןתניי ,וז תוביוחממ רורחש
 

  )MADE AS( תודע תינכות 19.8

 ספדומ ,אלמ תוינכת טס ןלבקה איצמי הדובעה רמגב תוטרופמ עוציב תוינכת ךמס לע ועצובש תודובע יבגל
 םילולכה ,םייטנוולרה םיטנמלאה לכ וגצויו וללכי תוינכתב .העצובש יפכ הדובעה תא אטבמה ,בשחוממו
 .ונוצר תועיבשלו חקפמה תוארוה יפל לכה תודובעב
 יטמכס םישרת הדובעה רמגב ןלבקה איצמי חוקיפה תויחנה וא תויטמכס תוינכת ךמס לע ועצובש תודובע
 .העצובש יפכ הדובעה תא אטבמה ומעטמ ךמסומ גיצנ לש רושיא אשונה

 

הצעומה םעטמ חקפמה דמעמ  19.9 

 תא םידגונ םניא רשא םיפיעס םתואמ עורגל ילבמ הזוחה יאנתב רומאה תא םילשהל אב ןלהל רומאה לכ
 :ןלהל רומאה

 םאתהב עצובת הדובעה יכ חיטבהלו גישהל וידיקפתמו ןימזמה לש וחוכ אב וניה םוקמב חקפמה - 19.9.1
 יכיראת תא תושדח תוינכותו תוארוה ןלבקל ריבסהלו ריעהל ןכו םיירוקמה םיטרפמלו תוינכותל
 .הדובעה ןמויב חקפמה םושרי תופסונה תוארוההו תוינכתה תוהמו

 העצוב אל רשא הדובע לכ הסירהו יוניש ןוקית ןלבקהמ שורדל םיאשר וחוכ אב וא חקפמה - 19.9.2
 רושיא אלל .הלא תושירד אלמל ןלבקה לעו תורחאה תוארוהה וא טרפמה תינכתל םאתהב
 .הדובעה לש אבה בלשל רובעל יאשר ןלבקה ןיא חקפמה

 הדובעל םימיאתמ יתלבכ םיארנה הדובע ילכ וא רמוח לכ לוספל םיאשר וחוכב אב וא חקפמה - 19.9.3
 םאתהב תועובקב תוקידבל ףסונב רמוח לכ לש הניחבו הקידב שורדל םיאשר ןכ ומכו הנודנה
 .םימייקה םיקוחל

 םוקמב הדובע וא הקלחב וא התומלשב הדובעה עוציב תא קיספהל םיאשר וחוכב אב וא חקפמה - 19.9.4
 .םהיתוארוה יפ לע טרפמל וא תינכתל םאתהב תישענ הניא הדובעה םתעד ינפל םא םיוסמ

 . הדובעל םיאתמ וניא םתעדל רשא דבוע לש תידיימ הקחרה שורדל םיאשר וחוכב אב וא חקפמה - 19.9.5
 םירמוחה ביטל סחיב ררועתתש הלאש לכל רשקב םידיחיה םיעבוקה ויהי וחוכב אב וא חקפמה - 19.9.6

 .עוציבה ןפואו הדובעה ביט
 . חוקיפה ךרד קרו ךא ועצובי הדובעה ןימזמל ןלבקה לש תוינפה לכ - 19.9.7
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 עוציב ילהונו םדא חוכ דויצ .20

 20.1  דויצ יגוס

 שרדנל םאתהב םידועי דויצ יגוסבו תויומכב שומיש השעי תונושה תודובעה עוציב ךרוצל יכ תאזב שגדומ
 .חקפמה י"ע ורשוא רשאו טרפמב
 תולקת תעינמו ותלועפ תוניקת לע הרימש ךרוצל דויצב םיפטושו םייתפוקת םילופיט עצבל ןלבקה לע
 .דויצה ןרצי ילהונו יטרפמל םאתהב
 . חקפמה לש ורושיא אלל ותומכב יוניש וא דויצ יטרפ לש הפלחה עצובת אל

 

 20.2  יפילח דויצ

 תקספהל םורגת רשא ,דועו ,ינפוא העי ,הסלפמ ,רמגמ ,םישבכמ : ןוגכ דבכה ינכמה דויצב הלקת לש הרקמב
 שודיח תא רשפאי רשא םיאתמ יפילח דויצ רתאל איבהל ןלבקה לע תועש 48 לע הלוע ןמז קרפל הדובע
 קרפ תא שורדיו הדימב יפילחה דויצה תורוקמ תא טרפי ןלבקה הנושארה תונגראתהה תשיגפב .הדובעה
 .רתאל ותאבהל שורדה יברמה ןמזה

 

םידבוע תווצ  20.3 

 יפכו הזוחה יכמסמב שרדנש יפכ תויונמוימה לעבו תומכב םידבוע תווצ רתאב קזחוי הדובע לש בלש לכב
 .םואיתה תשיגפב םכוסש
 תווצה לכ תוחכונל דע ל"נה תוליעפה קספות איהש לכ הביס לשב רתאב ל"נה תווצה תואצמה יא לש הדימב
 .עצבל ןלבקה ןוצרבש תווצב םייונישה בתכב חקפמה י"ע רשואי רשא דע ןיפוליחל וא
 

 20.4  דויצה ןוסחא

 להנמ לש שרופמה ורושיאב אלא תוכרדמב וא םיילושה לע םירמוחו דויצ תנסחאו תיינח רתות אל ןורקעכ
 .ומעטמ ימ וא הצעומב חותיפה ףגא
 . הנושארה םואיתה תשיגפב הצעומה י"ע וצקויו ורדגוי דויצה תנסחאו הינחה יחטש
 . ירוקמה םבצמל ל"נה םיחטשה תא ריזחהל ןלבקה לע בוחרב הדובעה םויס םע הרקמ לכב

 

דויצה תרימש  20.5 

 .ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב עצבתת הנסחאהו הדובעה ירתאב דויצה תרמש

 

 20.6  עוציב ילהונ

 םיבותכה םימוכיסל םאתהב הז הזוח יכמסמב רומאה לכל םאתהב ויהי תונושה תודובעה לש עוציבה ילהונ
 .תונושה םואיתה תושיגפב וכרעיש

 

 תוכיא תרקב .21

 21.1  הקדבמ

 ןוכמ הניה הז טרפמ ךרוצל רשא תרשואמ הקדבמ י"ע ועצובי תוכיאה תרקב תרגסמב הדבעמה תוקידב
 .חקפמהו הצעומה י"ע רשואתש תרחא הקדבמ וא ןוינכטה , םינקתה
 תא םמצעל םירמוש םהו חקפמהו הצעומה רושיא תא תשרוד הקדבמ לכ יכ הרהבה רתיל תאזב שגדומ
 י"עו טרפמב ורדגוהש יפכ הדובעה תושירדב דומעת אלו הדימב ןלבקה י"ע התפלחה תא שורדל תוכזה
 .חקפמה

 

 21.2  תפטושה הרקבה תוקידב תומכו גוס

 יאשר חקפמה . יללכה טרפמהו דחוימה טרפמה תושירדל םאתהב היהי תופטושה הרקבה תוקידב גוסו תומכ
 .טרפמב תורדגומה תוקידבה תומכ תא לידגהל וא תוינקת תוקידב ףיסוהל

 

 21.3  תומדקומה תוקידבה תומכו גוס
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 טרפמה תושירדל םאתהב היהי הקפסאה תורוקמו םירמוח רושיא ךרוצל תומדקומה תוקידבה גוסו תומכ
 .יללכה טרפמהו דחוימה

 

 21.4  תוקידבה רובע םולשת

 .ןלבקה ןובשח לע היהת )תופטוש תוקידב+ תומדקומ תוקידב( תוקידבה תולע יכ תאזב שגדומ
 

 21.5  תורזוח תוקידב

 לכב )טרפמה תושירד לע תונוע ןניא ןהיתואצותש תוקידב לע הרזח( תרזוח הקידב לש תולע יכ תאזב שגדומ
 .ןלבקה ןובשח לע היהת הרקמ

 

דבה תנמזה ןהיתואצות לע חווידו תוקי  21.6 

 ח"וד . חקפמה תויחנה י"פע וא/ו טרפמה תושירדל םאתהב ותוירחאבו ןלבקה י"ע עצובת תואצותה תנמזה
 רסמית חוקיפל . ןלבקו הצעומה גיצנל םיקתעה ורבעוי ןכו חקפמל תורישי הקדבמה ידי לע רבעוי תואצותה
 . תוחפל שארמ תועש 24 רתאב תוקידבה עוציב דעומ לע העדוה

 

 21.7  םייוקיל ןוקית

 רשואי אל . יללכה טרפמבו דחוימה טרפמב םירדגומה םילהנל םאתהב עצובי םייוקיל הדובע יעטק ןוקית
 .חקפמה ןוצר תועיבשל םדוק בלשב םישורדה םינוקיתה לכ תמלשה ינפל שדח הדובע בלשל רבעמ
 

 
חותיפ תודובעל דחוימה ינכטה טרפמה  

 קוריפו הנכה תודובע  .1

  יללכ 1.1
 ורסמיי קוריפה ןמ םילבקתמה םירמוחהו תיברמ תוריהזב עצובי רזוח שומישל םינתינה םירמוח לש קורפ לכ
 בשחיי , רמוחה לע חקפמה רתיו .םהב רזוח שומיש ךרוצל רתאב ונסחואי וא םזיה ינסחמב חקפמה ידיל
 .קורפה לש הדיחיה יריהמב לולכ רתאהמ היוניפש תלוספכ רמוחה
 . ותוירחא לעו ונובשח לע חטשהמ קלסל היהי וילעו ןלבקה שוכרכ בשחת הדובעה חטשב תלוספ לכ
 ,םיטלש , םירורמת ידומע ףוציר , הפש ינבא , תוחוש לש םיסכמ ןוגכ , רזוח שומישל םידעוימה םירמוחה
 הדובעה תליחת ינפל הז בצמ אדוול ןלבקה לע םקוריפ ינפל ןיקת בצמב ואצמנ וליאכ ובשחיי ב"ויכו תורדג
 . ןיקת וניא םבצמש וא םימוגפ םירמוחה לע בתכב עירתהלו

  טלפסא תעסימ קורפ 1.2
 טוקנל ןלבקה לע .ונובשח לעו ןלבקה י"ע ופלחוי רזוח שומישל תודעוימה קורפה תודובע תעב ועגפנש םירמוח
 דעומל דע םנוסחא ןמז ךשמב םתומלשו םיקרופמה םירמוחה תחטבאו תנגהל םישרדנה םיעצמאה לכב
 .'דכו תובינג תולבח ינפמ שדחמ םתבכרה
 51016 ףיעסב טרופמכ םיקורפה בקע ורצונש תולעתו תורובה תמיתס תודובעב םג םילולכ םיקורפה ריחמ
 . יללכה טרפמב
 שרדייו הדימב הצעומה ינסחמל םיקרופמה םירמוחה תלבוה  תא ללוכ קוריפל הדיחיה ריחמש תאזב שגדומ
 .ןסחמל םירמוחה תריסמ תא רשאתש הלבק שורדל ןלבקה לע הז הרקמב הצעומה י"ע וא חוקיפה י"ע
 יאנת הניה הצעומה ינסחמב םירמוחה תריסמ תא תרשאמה הלבקה תגצה ל"נה הרקמב יכ תאזב שגדומ
 . טקיורפה לע םולשתה רושיאל

 
  םיצע תריקע 1.3

 לש ןוניגה תקלחמ גיצנ וא/ו חקפמה י"ע ןלבקל רסמיי )התירכה שרדיתש הדימב( םיצע תתירכל רושיאה
 510133 ףיעסב טרופמכ ויהי תורדגהו הדובע רואית התירכל םידעוימה םיצעה תא ןמסי רשא הצעומה
 . יללכה טרפמב
 .תוחפל מ"ס 20 וניה עקרקה ינפ לעמ מ"ס 100 הבוגב ועזג ףקיהש חמצ בשחי ץע
 םונורגא תויחנה יפל הריהז הרוצב ורקעי , שדחמ העיטנה םוקמ לא ורבעוי רשא הקתעהל םידעוימה םיצע
 תולע .הריהז הריקע רובע תפסות לכ םלושת אל .תושרה ןסחמל וא דעוימה העיטנה םוקמ תא ורבעויו
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 .הדיחיה ריחמב הלולכו ןלבקה ןובשח לע הניה םונורגאה תקסעה
  טלפסא תכרדמ קורפ 1.4

 רוסינ תללוכ הדובעה .חקפמה הרוי םהילע םירחא תומוקמבו תינכתב םינמוסמה תומוקמב עצובי קורפה
 . תובע תויטלפסא תובכש רובע תפסות לכ םלושת אל תלוספה קוליסו תיתשה קמועל דע טלפסאה קורפו
 י"ע הכרדמה ןקותת העיגפ לש הרקמב .קוריפה םוחתל ץוחמ הכרדמב העיגפ לכ השעת אל קוריפה תעב
 . חקפמה תויחנה יפ לע ונובשח לעו ןלבקה
 : ןלבקה בל תמושתל

  .תוכרדמה יחטשב יבוע לכב ןוטב יחטשמ קוריפ םג ללוכ הז ףיעס – 1

  .טלפסא יליבש קוריפ םג ללוכ הז ףיעס – 2

 מ"ס 25 קמועל הריפחה םג קוריפה ללוכ ,מ"ס 25 מ ןטק )טלפסא ללוכ( םייקה הנבמה םהב תומוקמב – 3

 .םייק טלפסא ינפמ

  תופצורמ תוכרדמ קורפ 1.5
 תומוקמב וא תינכותב םינמוסמה תומוקמב עצובי 'וכו 45/45 וא תבלתשמ ןוגכ גוס לכמ םייק ףוציר קוריפ
 .חקפמה הרוי םהילע
 לעו ןלבקה ידי לע ןקותי רתי קוריפ לכ קורפל ודעונ אל רשא םיחטשב עוגפל אל ידכ תוריהזב עצובי קורפה
 תא לולכת הדובעה ףוצירה לש ריהז קוריפ עצובי חקפמה תוארוה יפל . חקפמה לש ונוצר תועיבשל ונובשח
 רזוח שומישל יוארה ףוצירה ןוסחא , תורוגח , תמייקה תיתשה קמועל דע הנבמה תובכשו ףוצירה קוריפ
 תידעלבה ותוירחא לע רתאה חטשל ץוחמ לא תלוספ קוליס ןכו םזיה ןסחמל םיחטשמ יבג לע ותרבעה רתאב
 .םייקה ףוצירה יחטשמ לש דבלב יקלח קוריפ לע ןלבקל תורוהל יאשר היהי חקפמה , ןלבקה לש
 תא ןלבקה רובצי םינבאב רזוח שומיש ךרוצל ףוצירה לש ריהז קוריפ לע חקפמה הרוי םהבש תומוקמב
 . חקפמה  תוארוה וא/ו ןבאה ןווגו גוס יפל תוניוממ ,םיחטשמ יבג לע תרדוסמ תומרעב תוקרופמה םינבאה
 : ןלבקה בל תמושתל

  ןטק ףוציר ללוכ םייקה חנמה םהב תומוקמב שרדייו הדימב ריהז קוריפ ןיגב תפסות לכ םלושת אל
 .םייק ףוציר ינפמ מ"ס 25 קמועל הריפח םג ללוכ קוריפה .מ"ס  25 - מ

  אוהש גוס לכמ הפש ינבא קורפ 1.6
 .חקפמה הרוי רשא םירחא תומוקמבו תוינכתב תונמוסמה תומוקמב עצובי ריהז קוריפ תוברל , קוריפ
 הלעת ינבאו ןייוזמ ןוטב ללוכ גוס לכמ ןוטב תורוגח ןכו ןוטבה תבשותו הפש ינבא קוריפ תללוכ הדובעה
 . תמייקו הדימב
 אל ונובשח לעו ןלבקה י"ע ןקותת העיגפ לש הרקמבו טלפסאה תעסימב העיגפ לכ השעת אל קוריפה תעב
 .ריהז קוריפ ןיגב תפסות לכ םלושת

 ריהמ טלמב שומיש ללוכ – גוס לכמ םיאתו תוחוש הבוג תמאתה 1.7
 הדובעה העסימב .םימור ישרפה אלל אתה תברקב םיננכותמו םיסלפמל דע קוידב עצובת הבוגה תמאתה
 מ"מ 30 םומינימ לש ךרואל ןויזה יולגל םייקה ןוטבה תותיס ,ולש תבשותהו הסכמה תרסה תא לולכת
 ןוצר תועיבשל הדובעה תמלשהל שורדה לכו הסכמה תבכרה , ןוראווצ תקיצי , ןויז לזרב תחנהו תקפסא.

 . תמייקה החושה תוריקמ קלח תסירה םג הדובעה לולכת החושה ינפ סלפמ תדרוה לש הרקמב . חקפמה
 תודובעב תוחושהו םיאתה תמאתה עצובת חקפמה י"ע תרחא הארוה הנתינ אל םאב : ןלבקה בל תמושתל
 .תיפוסה טלפסאה תבכש תלילס ינפל , הלילס

  ריהמ טלמב שומיש אלל תוכרדמב אוהש גוס לכמ םיאתה תוחוש הבוג תמאתה 1.8
 .ךרוצה פ"ע 'מ 2 סוידרב החושל ביבס ףוציר ןוקית ללוכ

  םינטלוק יהבוג תמאתה 1.9
 . טלפמוק לוכה תבשותהו הכבסה הפשה ןבא לש המאתההו םיקורפה תא םג תללוכ םינטלוק יהבג תמאתה

  למשחו תרושקת תוחוש יהבג תמאתה 1.10
 יגיצנ תוחכונבו םואתב "י"חח"/"קזב" טרפמ י"פע עצובת למשחו תרושקת תוחוש יהבג יאת תמאתה
 . תורבחה

 יללכ – םייק טלפסאב רוסינ 1.11
 יפ לע ,העונת יאו תוכרדמ ,םיקורפ עוציב ןוגכ ,תודובע ךרוצל טלפסאה תבכש לכ קמועל עצובי רוסינה
 טלפסא תוכרדמבו תועסימב טלפסאה קורפ יחטש תולובגב ןכו , תננכותמה טלפסאה ןבא וקב םייק טלפסא
 רושמ תועצמאב הקמוע לכלו טלפסאה תבכש יבועל בצינב עצובי רוסינה . םייקה טלפסאל הרובחתה יווקב ,

 עצובי רוסינה .ריווא שיטפ וא סחדמב שומישה השרוי אל וז הרטמל . חקפמה ידי לע רשואיש םיאתמ ינכמ
 ינבאל דעוימה םוקימל קיודמב ומיאתיש ךכ . העסימה יבג לע עבצב ונמוסיש םייתשק וא םירשי םיווקב
 .תויורבחתהלו תננכותמה הפשה
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  םייק ןטלוק םוטיא 1.12
 תרנצה יחתפו םיאתה יללח ומטאי םימייקה םינטלוקה תא קרפל אלש חקפמ טילחי ןהבש תומוקמב
 .רזייסיטסלפ רפוס םע 200 ב ןוטבב תמייקה

 גוס לכמ בוחר טוהיר קוריפ 1.13
 תודוסי ביבס הריהז הריפח ללוכ קוריפה  , חקפמה הרוי םהילע בוחר טוהיר לש ריהז קוריפ תללוכ הדובעה
 פ"ע ףוציר תמלשה קדוהמ ימוקמ רמוחב ורצונש תורובה יולימ ,טוהירה ילגר ביבס ןוטבה יוקינ , טוהירה
 .ןוסחא םוקמל טוהירה תרבעהו ךרוצה

  ץע ידומע קוריפ 1.14
 קדוהמ יולימו הריפח ללוכ ןופלט דומע תמגודכ )רטוקו הבוג לכב ( ץע ידומע קוריפל תסחייתמ וז הדובע
 תויחנה יפ לע קוליסל וא ןוסחאל דומעה תרבעה ללוכ , ךרוצה פ"ע םוקמה ףוציר רצונש רובה לש רזוח
 .חקפמה

 
 רפע תודובע .2

  יללכ 2.1
 קוליס םייולימ םיקודיה , חטשב הביצחו הריפח רפע תודובע עוציבל תושורדה תוליעפה לכל סחייתמ הז קרפ
 תוינכותב םינמוסמה םיעופישהו םיהבגה תודימה יפל השעית הדובעה . תיתש תנכהו תלוספכ רפע יפדוע
 ,הדובעה רתא תולובגמ מ"ק 5 דע הלבוה ,הסמעה : ןוגכ יאוולה תודובע לכ .ןוריחמבו טרפמב טרופמכו
 .הדובעה ריחמב םילולכ
 יללכה טרפמב 51 קרפבש םייטנוולרה םיאנתהו תושירדה י"פע הנעצובת הז הזוח תרגסמב רפעה תודובע
 .דחוימה טרפמב תרחא רמאנ םא אלא )5102 הנשמ קרפ(

 .הביצחל םג איה הנווכה הריפח תרדגומ ובש םוקמ לכב הז טרפמ תרגסמב
 דויצה  2.2

 ליעי וניא דויצה יכ ררבתה .הדובעה לש םלשומו ןיקת עוציבל םישורדה םילכה ןווגמ לכ תא קפסל ןלבקה לע
 .חקפמה תאמ הארוהו השירד לכ יפל ותוא רבגתל וא ופילחהל ןלבקה לע ,תקפסמ הדימב

 עקרקה ביט 2.3
 עקרקה יגוסל םאתהב ריחמה תעצה תא ססיבו עקרקה ביט תא ידוסי ןפואב קדב וליאכ ןלבקה תא םיאור
 הביצחה הריפח יאנתמ תועבונה תופסונ תועיבת םושב ריכי אל הדובעה ןימזמ .הצעומה יבחרב םימייקה
 אצוי לכ אלל ,עלסו ןבא ,רפע , עקרקה יגוס לכב ןכו םהש בחורו קמוע לכבו ישוק תגרד לכב עלסב םידחוימ
 . הכומסה ותברקב וא הדובעה חטש םוחתב אצמיהל םייושעה ,ללכה ןמ

 הביצח וא/ו הריפח 2.4
 הלולכ םיידי תדובעב עצובתש לבגומ חטשב הריפח .חותיפ ירוזאבו הלילס יחטשב ועצובי הביצח וא/ו הריפח
 תודימל םיאתיש בחורו קמוע לכל עצובת הריפחה .הרובעב תפסות לכ םולשת אלו תיללכה הריפחה ריחמב
 .חקפמה תוארוהל םאתהבו תוינכתב םינותנה םיהבגו
 הנוש םייקה בצמהש תומוקמב וא , םימייקה םיהבגה םינמוסמ אלו רפע תודובע הנשרדית ןהבש תומוקמב
 ומלשיו ודדמי רפע תודובע עוציב םרטב חקפמה תוחכונב םייקה בצמה תדידמ עצובת . תוינכתב ןמוסמה הזמ
 .וז הדידמ סיסב לע ולבקל
 ינדי וא ינכמ ילכ לכב ףוצר עלסב ללוכ , היגוס לכ לע םוקמה עקרקב הביצח וא/ו הריפח :תללוכ הדובעה
 תויחנהל וא תוינכותל םאתהב שרדנ קחרמ לכל רופחה רמוחה תלבוה , הדובעה לש םלשומ עוציבל שרדייש
 .תלוספכ הריפחה יפדוע קוליס תא הדובעה תללוכ ןכ ומכ , חקפמה
 ויהיש עצמ ירמוח ואצמי םהבש םירוזאב הריהז הריפח עצובת חקפמה תוארוהל םאתהבו ךרוצה תדימב
 ןלבקה לע .רמוחה ראש םע בברועי אל הרכיש עצמהש ןפואב עצובת הריהזה הריפחה .רזוח שומישל םייואר
 תפסות לכ םלושת אל , חקפמה תוארוה יפל ףסונ שומיש ךרוצל תדרפנ תומרעב עצמה ירמוח תא םורעל היהי
 . הריפחה ריחמב הלולכה וז הריהז הדובע רובע
 רבדה םא םג יולימה ירוזאב בוצח/ רופחה רמוחה לש דעוימה ןמוקמ לע ןלבקל תורוהל חקפמה לש ותוכמסב
 רדסב םירחא םייוניש לע תורוהל וא םיילמיטפוא םניאש הלבוה יקחרמל רמוחל םייניב ןוסחאל םורגל לולע
 . ולא תוארוה עוציב רובע תפסות לכ םלושת אל ןלבקה לש הדובעה

 יולימ 2.5
  יללכה טרפמב 5102 קרפ תושירדל םאתהב הנעצובת יולימה תודובע - 2.5.1
 תקידב וכירצי , םיחטשה קודיהב ןהו םייולימה קודיהב )הבטרהו ,קודיה , רוזיפ ( םירמוחה דוביע לכ - 2.5.2

 .ו.ש.א.א דייפידומ לש היגרנא תמרב תוביטר תופיפצ תכרעמ

 אבומ רמוחב יולימ 2.6
 .חקפמה תויחנה יפ לע לכה ,וקודיה ,ורוזיפ , רתאל דע רמוחה תולבוה ללוכ ריחמה
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  םיחטש קודיה 2.7
 .ו.ש.א.א דייפידומ לש היגרנא תמרב תוביטר תופיפצ תכרעמ תקידב ךירצי םיחטש קודיה
 קודיה לוטיב לע תורוהל חקפמה יאשר ביצי עלס התויה בקע תיתשה תא שורחל ןתינ אל ןהב תומוקמב
 .תיתשה
 ךרואל םעופישל םאתהבו )ךרוצה יפל( םיידיב וא/ו םיינכמ םילכב יולימהו הריפחה ינפ תא רשייל ןלבקה לע
 , רטמ 3.6 ךרואב רשי לגרס תרזעב דודמ מ"מ30 איה תוירושימב  תרתומה הייטסה . תינכתה יפל בחורלו
 . מ"מ 40 סונימ איה ןנכותמה הבוגהמ תרתומה הייטסו

 תא מ"ס 15-10 לש קמועל ונובשח לע ןלבקה שורחי רתומל לעמ הבוגב תויטס השיבכה רחאל ולגתי םא
 שרדנכ חטשה תא קדהיו ביטרי , חקפמה ידי לע רשואיש גוסמ עקרק ףיסוי וא דירוי ןוקית ןועטה חטשה
 .ןלהל
 גוסל םיאתמה ינכמ שבכמ תרזעב עצובי יולימה יעטקב ןהו הביצחהו הריפחה יעטקב ןה תיתשה קודיה
 .יולימה קודיהב ןדה ףיעסב ליעל טרופמכ תילמיטפוא תוביטר יאנתבו עקרקה
 הביצחה ירבשו רפעה חוחית ללוכ מ"ס20 לש קמועל הביצחו השירח ירחא עצובי הריפחב תיתשה ינפ קודיה
 . מ"ס10 לע הלוע וניא םלדוגש םישוג תלבקל דע
 המיאתמ תוביטרב תשרדנה תופיפצה תגרדב תיתשה תנגהו תקזחה תא םג תוללוכ תיתשה קודיה תודובע
 תדימב ןמוטיבב הבכשה יופיצ ,תרזוח השיבכו הבטרה ידי לע הזו עצמה תבכש רוזיפל דע שורדה הבוגבו

 טרפמה תושירד לע הנוע הניא הנוילעה הבכשהו הדימב . חקפמה ידי לע רשואיש רחא יעצמא לכ וא ךרוצה
 עצבלו שדחמ התוא שובכל תילמיטפואה תוביטרל דע םימב הביטרהל תיעקרקה תא חחתל ןלבקה לע ,

 .ןלבקה ןובשח לע לכה תרזוח הקידב
 .ךרדה יוותב )םימייקו הדימב( םיעצמה תבכש םג בשחת תיתשכ
 . הריפחה וא יולימה ריחמב לולכ קודיהה ריחמ , דרפנב םלושי אל יולימ יעטקב תיתש קודיה רובע
 עצמ וא תיתשת תבכש ינפ קודיהל םג סחייתמ הז ףיעס יללכה טרפמב רמאנל ףסונב :ןלבקה בל תמושתל
 . תשרדנה תוביטרל התאבהו מ"ס 15 לש קמועל הבכשה חוחית רחאל תאזו םירערועמ

  חטש רושיי 2.8
 תרזעב וא תסלפמ תרזעב המגודל( חקפמה תויחנה יפ לע ירושימ בצמל חטשה ינפ סוליפ לולכי חטש רושיי
 ףושיח עצובמ ןהב תומוקמב . חטש קודיה תללוכ אלו םיהבג תרקב תללוכ אל הדובעה . )ינפוא העי לש ףכ
 .חטשה רושיי רובע דרפנב םלושי אלו עצובי אל

  תויתשתו םיעצמ 2.9
 510324 ףיעסב רומאל ףסונב .51קרפ יללכה טרפמה תושירדל םאתהב היהי םולשתו תורדגה הדובעה רואית
 :יללכה טרפמה לש
 .מ"ס20 לע הלעי אלו קודיהה רחאל מ"ס10 מ ןטקי אל דחא רוזיפ ךלהמב תללוכ תבכש יבוע . 1
 .חקפמה תויחנהב וא תוינכתב תרחא בתכנ אל םאב .קדוהמ מ"ס 15 ויהי תוכרדמה עצמה תבכש יבוע . 2
 .)רכרוכב שומיש רתוי אל (דבלב 'א גוס עצמב שומיש השעיי תוינכתב . תרחא רדגוה אל םאב
 .הז ףיעס ןיגב תפסות םולשת אלו ךרד תרוצ תללוכ הדובעה

 ףצרוקמ רמוחמ םיילושו םיכרד תלילס 2.10
 ףצרוקש רמוח ( ףצרוקמ טלפסא ןוטבמ םיכרד ידיצב םיילוש תלילסלו םיכרד תלילסל תסחייתמ וז הדובע
 .תינמוטיב היסלומאב בצוימ )רק ףוצרק לש ךילהתב םינוש םירתאב טלפסא ןוטב תועסיממ
 : םיאבה םיבלשה תא לולכי הדובעה עוציב

  תיתשה קודיהו חוחית .א
 לדוגב םישוג ליכי אל ףצרוקמה רמוחה ( הסוליפו התבטרה מ"ס15 יבועב ףצרוקמ רמוח תבכש רוזיפ .ב

  )2 לע הלועה
 תומכב 1:1 סחיב םימב תללודמ 2HEFS וא HEFS 1 גוסמ תינמוטיב היסלומאה הבכשה ינפ סוסיר .ג

 .ג"ק 4.5 לש
 .םירבעמ 2ב עצובי סוסירה .ד
 םדנט שבכמ לש םירבעמ ינש י"ע היסלומאה תוקרפתהו תריבש רחאל חטשה לש ינושאר קודיה .ה

 .תוחפל ןוט 2.5 לש לקשמ לעב טטור
 )רמוחה לש תיפוסה תובצייתהל דע( םימי 5 לש הפוקתל )לופיט לכ עוציב אלל( חטשה תראשה .ו

 . הבכשה ינפ לש ךרוצה תדימב םיינדי םיימוקמ םינוקית עוציבו
 .4 ףיעסב טרופש שבכמה לש םיפסונ םירבעמ י"ע הבכשה לש יפוס קודיה .ז

 טלפסא תודובע 2.11
 'א גוס טלפסא ןוטב יופיצ 2.27.2
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 תינפומ ןלבקה בל תמושת . יללכה טרפמב 5104 קרפל םאתהב ועצובי טלפסא ןוטבל תורושקה תודובעה לכ
 :  תואבה תושירדב ןלבקה דומעי הז קרפב רומאל ףסונבש הדובעל

 תרחא ןיוצ אל םאב חקפמה תוארוהו טרפמב ,תינכתב ןיוצמל םאתהב היהי קודיהה רחאל הבכשה יבוע .א
 . קודיה רחאל מ"ס 5 היהי הבכשה יבוע

 . מ"ס 6 לע הלעי אל קודיהה רחאל ןייבועש תובכשב השעית דחא רוזיפ ךלהמב הדובעה .ב
 'א גוס תאשונ הבכש תושירדל םיאתת תבורעתה חקפמה תויחנה י"פע וא תינכותב תרחא בתכנ אל םאב .ג

 . )יללכה טרפמב 510421 ףיעס( 3/4 לש ילמיסקמ ריגרג לעב
 הפנ לע םירייתשמה םיטגרגאב םימל ןבאה לש  תילמיסקמ תוגיפס זוחא 510411 ףיעסב רומאל ףסונב .ד

 . 2.5% היהי מ"מ 4.75
 דע טלפסאה תקפסא תא קיספהל חקפמה יאשר 510411 ףיעסבש תושירדהמ תבורעתה גורחת םא .ה

 . ולגתנש םייוקילה ןוקיתל
 :ק"מ/ג"ק 2350 - מ טלפסאה תבורעת לש הדבעמה תופיפצ .ו

 ךרעב הנווכה( השדח הבכש ללסיתו טלפסאה תבכש קרופת ל"נה ךרעהמ דרת הדבעמה תופיפצו הדימב
 .)תרשואמה הדבעמה ח"ודב רסמנש יפכ הדבעמה תוקידב תואצותל -2350 לש
 תופיפצהמ ג"ק 50 ל רבעמ חתפת התקפסא ךלהמב טלפסאה תבורעת לש הדבעמה תופיפצש הרקמ לכב
 הקפסאה .טלפסאה תבורעת תקפסא תא קיספהל חקפמה יאשר ,הרשואש תבורעתה לש תיתדבעמה
 .לשרמ תכרעמ לע הרזחו , תבורעתה תונוכת לש תורזוח תוקידב ירחא שדוחת

 רמוח לכמ חטשה אטאוטי החאמה סוסירה עוציב ינפלו טלפסאה ןוטב תבכש תחנה ינפל הלילסה םויב .ז
 אלש תאזב שגדומ .חקפמה לש ונוצר תועיבשל קבא באושו ינכט אטאטמ תרזעב ךולכל וא קבאמ רז
 . אוטאטה רובע דרפנב םלושי

 לש ונוצר תועיבשל החאמה סוסירה רוזיפו םינוקיתה תודובע תמלשה רחאל קר ועצובי דובירה תודובע .ח
 .חקפמה

 .עטק ותואל הדובעה םויסמ תועש 48 מ רחואי אל עצובי ףצרוקמה חטשה לע דובירה יכ תאזב שגדומ .ט
 8.4  לש ילמינימ ךרואב יקרפ שלגמב דייוצמה ינורטקלא רמגמ תרזעב עצובי תיטלפסאה תבורעתה רוזיפ .י

 . 'מ
 .תוחפל PSI 110 לש קושיח ץחל לעבו ןוט 16 לש ילמינימ לקשמב היהי יטמואינפה שבכמה .אי

 .תוחפל ןוט 10 לקשמב היהי הדלפה ילגלג תשולש לעב שבכמה
 .הדובעה תליחת ינפל םישבכמה לקשמ לע תוינכדע הליקש תודועת חקפמה ידיל איצמי ןלבקה

 הכומנו 160C מ ההובג היהת רתאל התעגה ןמזב הלש הרוטרפמטהש תיטלפסא תבורעת רוזיפ רתוי אל .בי
 . C130 מ

 .הדבעמ תוקידב לע ךמתסהב חקפמה י"ע רשואתו עבקתש הלוכת אהת הדובעל ןמוטיב תלוכת .גי
 עובקל חקפמה יאשר רוצי תנמב תוקידבה יאצממב םייתוהמ םילדבה ולגתנ חקפמה תעדלש הרקמ לכב
 . םאתהב עבקי יוכינהו דוביע/רוציי תנממ קלח תפקשמ הקידב לכ יכ
 הניה – חקפמה י"ע הרשואו טרפמה תושירד רתיבו ל"נה תושירדב הדמע רשא תיטלפסא תבורעת
 . )רשואש גורידה וק וניה וז תבורעת לש גורידה וק( " הרשואש תבורעתה"
 הרשואש תבורעתה תקידב יאצממ וגרחי התקפסא ךלהמב טלפסאה תבורעת לש הרקבה תוקידבו הדימב
 תקפסא קספות , םביט וא םיטגרגאה רוקמ יוניש לש הרקמ לכב וא , תיתוהמ וז הגירח – חקפמה תעדלו

 .ליעל טרופמכ תבורעתה םשרמו בכרה תינכת לע )ונובשח לע( בייוחי ןלבקהו טלפסאה תבורעת
  .הלילס רתא ותואל םינוש תורוקמ ינשמ תיטלפסא תבורעת תקפסא רתות אל .די

 לכב דמוע ל"נה םאב רחא לעפממ רמוח קפסל ןלבקה יאשר טלפסאה לעפמב תכשוממ הלקת לש הרקמב .וט
 .חקפמה י"ע רשואו טרפמה תושירד

 קיספהל חקפמה יאשר הבכשה קודיה ידכ ךות ורבשנ רשא םיטגרגא ולגתי השיבכה ךלהמבש הרקמ לכב .זט
 . ןלבקה ןובשח לע ל"נל תוביסנה תקידב עובתלו הדובעה תא

 עוציב ינפל )חקפמה הרויש יבועב תיטלפסא הבכש ( "תרשיימ" הבכש עוציב חקפמה י"ע שרדייו הדימב .זי
 י"פע עצובי וז הבכש רובע םולשתה . ליגרה הלילסה דויצו רמגמ תרזעב וז הבכש עצובת יופיצה תבכש
 .ריחמ תפסות לכ אלל טלפסא ןוטב יופיצ תבכש לש הדיחיה ריחמ

 . עוציבה תושירדל הנוע רשא בחורב רמגמב שמתשהל ןלבקה לע יכ תאזב שגדומ .חי
 ותואב העצובש תיטלפסאה הבכשה לש םיחטש בושיחו םישרת חקפמל ןלבקה גיצי הדובע םוי לכ ףוסב .טי

 ןויצב תיטלפסאה תבורעתה תוקידב יאצממ לש ףטוש םושיר להני ףסונב .)םוקימו תודימ ןויצב( םוי
 שדוח ידימ ףרצי ןלבקה . טלפסאה תבכש קודיה רמג רחאל ואצוהש תובילה םוקימו ןתקפסא ךיראת
 . ל"נה זוכיר תא ויתונובשחל

 הפשה ךותיה לע רתוול ןתינ תיכנא הפש תריציל הטוי תועיריב וא תוחולב םישמתשמ ןהב תומוקמב .כ
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 .)510445 ףיעס( בחורל
 . טלפסאה רוציי ןמז לכ ךשמ ןדבעמו הדבעמ טלפסאה ןוטב לעפמב ונובשח לע קיזחהל בייוחמ ןלבקה .אכ

 יללכה טרפמה 51 קרפל םאתהב תושרדנה תוקידבה עוציבל שורדה דויצה לכב תדייוצמ היהת הדבעמה
 רשא וז הדובעב ןויסינ לעב יאסדנה וא הדבעמ יאנכט היהי ןדבעמה .161 י"תלו תובוחרו םישיבכ תלילסל
 . טלפסא רצייל ןלבקה השרוי אל ל"נה אלל שארמ חקפמה י"ע רשואי

 'דכו ינדי "גמוב" שבכמ הצירמ תוברל טלפסא רוזיפל ינדי דויצו דחוימ םדא חכ רתאב קיזחי ןלבקה .בכ
 חקפמה לש רושיאב תינדיה הדובעה תינתומ הרקמ לכב , ןכוממה דויצל השיג ןיא םהב םירוזאב הדובעל
 .C100 מ הכומנ ולש הרוטרפמטה רשאכ טלפסא לש ינדי רוזיפ השרוי אל .

 לע הלעי אל תובקוע תויאשמ יתש תעגה ןיב ןמזה חוורמ .ףוצר ןפואב רתאל קפוסת טלפסאה תבורעת .גכ
 .רתאב תויאשמ יתש תוחפל תואצמה ינפל הדובעה תליחת רתות אל תוקד 15

 תוקידב לש הרקמב .הלילסה םויס רחאל עובשמ רחואי אל ועצובי הלולסה הבכשב םיניעלגה תוקידב .דכ
 . תוירוקמה תוקידבה רחאל םייעובשמ רחואי אל ןעצבל שי תורזוח

 . טלפסאה תרוטרפמט תקידבל םוח ידמ 2 הדובעה ךלהמב רתאב קיזחי ןלבקה .הכ
 הבכשה קודיהו רוזיפ הקפסא ךרוצל ליעל תוטרופמה תולועפ דויצ , םירמוחה לכ תא לולכי םולשתה .וכ

 . תיטלפסאה
 אלו ףוצרק ללוכ אל , )דועו תואלטה םיקדס םוטיא ןוגכ ( םיימוקמ םינוקית עוציב ללוכ אל םולשתה .זכ

 .החאמ סוסיר רוזיפ ללוכ
 :'א גוס טלפסא ןוטב קודיהו תינדי הדובעב רוזיפ הקפסא 2.27.3

 גוס .הקודיהלו תינדי הדובעב הרוזיפל, 'א גוס טלפסא ןוטב תבורעת לש הקפסאו רוציל תסחייתמ וז הדובע
  .יללכה טרפמב 5104 קרפב טרופמכ םניה , רוציה תושירדו תוכיא רמוחה
 ןוגכ םילופיטל לבגומו ימוקמ ףקיה ילעב םירוזאב תיטלפסאה תוברעתה קודיהו רוזיפל תסחייתמ הדובעה
 .'וכו םיימוקמ םייופיצ תורוב תמיתס
 : תללוכ ןוקיתה תדובע

 .םייופר םיקיקלחו ךולכלמ יופיצל דעוימה חטשה/רובה יוקינ – א
 .) חוקיפה תויחנה י"פע( , דוסי סוסיר וא החאמ סוסירב חטשה סוסיר - ב
 . מ"ס5 לע הלוע וניא הייבוע ,קודיהה רחאלש ךכ הקודיהו םיטלפסאה תבורעת רוזיפ – ג
   קודיהו רוזיפ הקפסא רוצי ךרוצל ליעל תוטרופמ תולועפ ,דויצה , םירמוחה לכ תא לולכי םולשתה - ד
 תיטלפסאה תבורעתה       

  מ"ס 5 דע יבועב םייק טלפסא ףוצרק 2.12
 הניאו םוקיש וא תידוסי הקזחא תעצובמ ןהב םירתאב תמייקה טלפסאה תעסימ ףוצרקל תסחייתמ וז הדובע
 ביתנ בחורב וניה ילמינימה ףצרוקמה חטשהש שגדומ הרהבה רתיל . )תואלטה( םינוקית תודובעל תסחייתמ
 .'מ 20.0 מ לודגה ךרואבו אלמ

 : יללכ 2.27.2
 ךרואל םיפיצר יתלב םיחטשב שרדנה תמועל חקפמה תויחנהו תוינכותל םאתהב עצובי ףוצרקה .א

 . השדח תיטלפסא הבכש תנקתה רשפאיש ךכ תובוחרה
 ףוצרקה יקמוע תאו בוהצ עבצב וקב ףוצרקה יחטש םוחת תא ןמסל ןלבקה לע , חקפמה י"ע שרדיי םאב .ב

 םאתהבו תפצרקמה לש הניקתה התדובע רובע לבוקמל םאתהב ףצרוקמה חטשה םוחתב תודוקנב
 .חקפמה תויחנהו תינכתבש םיהבגל

  הלועה לדוגב "תוטלפ" טלפסא ישוג אלל ףצרוקמ רמוח תלבק חיטבת תפצרוקמה תלועפ תוריהמ .ג
  .מ"מ10

 . הצעומה י"ע ךכל הצקוי רשא רתאל עצבתי ףצרוקמה רמוחה יוניפ .ד
 . הצעומה תולעבב ראשיי ףצרוקמה רמוחה .ה

  ףוצרקה תטישו דויצ 2.27.3
 תינפומ ןלבקה בל תמושת ףוצרקה תטישו דויצ יבגל יללכה טרפמב 51047 ףיעסב רמאנל ףסונב
 : תואבה תושירדל
  היהי ףוצרקה קויד . חקפמה תויחנהו הזוחה יכמסמ ינפל םייבועב תינורטקלא הרקבב השעי ףוצרקה .א

 . ןנכותמהמ םיהובג ףוצרקה ינפ היהי אל הרקמ לכבו מ"ס יצחב ךומנ
 . ינכמ אטאטמב חטשה הקוני ףוצרקה רמג םע דימ .ב
 תורוב וא םירערועמ םירוזא םיקדס ןיידע וראשיי ןלהל תוראותמה תולועפה םויס רחאלו הדימב .ג

 םירשפאמ םניא וא/ו דוביר תבכש עוציב םירשפאמ םניא חקפמה תעד לוקיש יפ לעש ףצרוקמה חטשב
 לע תורוהל חקפמה יאשר . וז העונת בקע רימחהל לולע ףא םבצמו בכר ילכ לש החוטבו החונ העונת
 תידיימ ועצובי הלא תולועפ .טרפמב םיטרופמה םילהנל םאתהב םיקדס םוטיא וא/ו תואלטה עוציב
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 . העונתל חטשה תחיתפ ינפלו ףוצרקה רמג םע
 םידיחא יתלב ויהי תפצרוקמה הבכשה ינפש וא 20% לע הלעי ףצרוקמה רוזאב םינוקיתה חטש םאב .ד

 תלילס ינפל מ"ס 2.5 דע יבועב םח טלפסא ןוטבמ  תרשיימ הבכיש עוציב לע תורוהל חקפמה יאשר
 . דובירה תבכש

 תואלטה עוציב ללוכ וניא םולשתה .ליעל םירכזומה הדובעה יבלשו םירמוחה לכ תא ללוכ םולשתה .ה
 .הנשרדית םאב תרשימ הבכשו םיקדס םוטיא תוימוקמ

  החאמ סוסיר 2.27.4
 תיטלפסא הבכשב הדוביר ינפל החאמ יופיצב תיטלפסא הבכש ינפ סוסירל תסחייתמ וז הדובע
 תינפומ ןלבקה בל תמושת , יללכה טרפמב 510442 ףיעסב יופיצה יבגל רומאל ףסונה , השדח
 : תואבה תושירדל

 ןוצר תועיבשל םייופר םיקיקלחו םירגרג , קבאמ יקנ תויהל בייח סוסירה תליחת ינפל חטשה .א
 .שרדנה ןויקינה תגשהל אוטאט םג ןלבקה עצבי חוקיפה י"ע שרדיי םאב  חקפמה

 . ע"ש וא SS,1 היהי סוסירה גוס .ב
 .ר"מ/ג"ק 1.0 איה סוסירה תומכ .ג
 ,תחא העשמ  תוחפ אל הרקמ םושב םלוא רמוחה ןרצי תויחנהל םאתהב היהי הרפשאה ןמז .ד

  . םיממ םיישפוחו םירוחש חטש ינפ תלבקל דע ןיפוליחל
 ינפלו הגיפסה יכילהת רמגב קלוסי הז לוח .התגיפס ךרוצל קד לוחב וסוכי היסלומא יפדוע .ה

 .דובירה תבכש תחנה
 .ודובירל דעו וסוסיר רחאל חטשב לגר יכלוה וא ינכמ דויצ תעונת לכ עונמל ןלבקה תוירחאב .ו
 . אוטאטה תוברל ליעל םירכזומה הדובעה יבלשו םירמוחה לכ תא לולכי םולשתה .ז

 

  םיקדס םוטיא 2.13
 ןהו הקזחאה תודובע תרגסמב ןה עצובת וז הדובע .חקפמה י"ע ורדגויש תומוקמב םיקדסה םוטיא
 .השדח הבכש דוביר ינפל םיימוקמ םינוקית תרגסמב
 .ליעל םירכזומה הדובעה יבלשו םירמוחה לכ תא ללוכ םולשתה

 םיקדס םוטיאלו תויטלפסא תואלטהל טרפמ 2.14
 אובמ
 .םיקדס םוטיאו תואלטה עוציב י"ע תויטלפסא תובכש ינפמ םיקזנ ןוקיתב ןד הז טרפמ

 :הניה הלא תולועפ תרטמ

 תרמחה תעינמ ךרוצל תפטושה תיתנשה הקזחאה תרגסמב העסימה ינפב םימייק םיקזנ ןוקית .א
 .םתוטשפתהו םבצמ

 ךרוצל תאזו דוביר תבכש וא חטש לופיט ינמוטיב סייד תבכש םושייל המידקמ הלועפכ םיקזנ ןוקית .ב
 .השדח הבכשל ביציו דיחא חטשמ

 

  תורדגה 2.27.2

  האלטה 2.14.1.1

 סורהה רוזאהמ רמוחה קוליס י"ע טלפסא יחטשמב םיסורה םירוזאו תורוב לש ידוסי ימוקמ ןוקית
 .שדח טלפסא ןוטב תובורעתב ותפלחהו

  םיקדס םוטיא 2.14.1.2

 ךרד העסימה הנבמל םימ תרידח תעינמ ךרוצל טלפסא תועסימב םיימוקמו םידדוב םיקדסב לופיט
 .שימג רמוחב םמוטיאו םיקדסה תומיתס י"ע הלא םיקדס
 : ןיב הנחבא השעת
 C220 לש 'פמטב 80-100 וא 60-70 גוסמ ןמוטיבב ואלומי מ"מ 20 לע הלוע וניא םבחורש – םירצ םיקדס
– C180   

  לש תבורעתב – SLURRY SEAL( םינמוטיב סיידב ואלומי מ"מ 20 מ לודג םבחורש – םיבחר םיקדס
 . #4 הפנ רבוע 100%, קד גורד לעב ) ינמוטב בילחתו הבצחמ לוח
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  לופיטל חטשה תנכה  .א

 .םירז  םיפוגו םייופר םיקיקלח , ךולכל, קבאמ םיקדסה תא תוקנלו רסנל שי םוטיאה תלועפ ינפל
 2 בחורלו מ"ס 2 לש קמועל קדסה תפש לש "הבחרה" עצבל ךרוצ היהי תררופתמ קדסה תפשש םוקמב
 .םוטיאה לע לקהלו קדסה תפש לש שלחומה רוזאה תא קלסל תנמ לע מ"ס
 קחדי וא באשי ררופמה רמוחה . מ"מ 20 קמועלו מ"מ 5 בחורב רוסמב רוסינ עצובי - םירצ םיקדס
 .סוחד ריוא ידי לע קדסהמ הצוחה
 תודיחא תלבקל מ"מ 20 קמועלו מ"מ 5 בחורב רוסמב קדסה תונפד ךרואל השעי רוסינה - םיבחר םיקדס
 . הקיני תכרעמ ידי לע וא סוחד ריוא ידי לע עצובי יוקינה קדסה תוריקב

  םינמוטיבה סיידה תבורעת תנכה ןפוא .ב

 ןלבקה ידי לע עצויש רחא ינכמ לברעמ וא ( ןוטב לברעמ ידי לע רתאב בברועת םינמוטיבה סיידה תבורעת
 .) חוקיפה ידי לע רשואי םאב
 גוסמ תינמוטיב היסלומא חפנ תדיחי 1 ,םימ חפנ תדיחי 1 , הבצחמ לוח חפנ תודיחי 3 : תבורעתה תחסונ
1 CQS ע"ש וא. 
  היסלומאהו םימה לוברע : 'א בלש
 .ולוברעו הבצחמה לוח תפסוה : 'ב בלש
 .טגרגאה ינפ לע הפיטע תלבק דע ,לוברעה ןמז

 :םיקדסה יולימ דויצ  .ג

 :לולכי רשא ידועיי דויצ תרזעב השעיי םיקדסה יולימ
 .תוסיוול ןתינה םומיח ףוג לעב )לוביק לכימ (דוד .1
 .םוח דמ .2
 .דבלב קדסה ךותל ןמוטיבה לע תרקובמ הכיפש רשפאתש הכיפש תייפ .3

 : יולימה ןפוא .ד

 רבעמ רמוח תשילג עונמל הדפקה ךות הלעמ יפלכ ךומנה רוזאה ןמ עצובת םיקדסל יולימה רמוח תכיפש
 תלבקל דע תפסונ תומכ ףיסוהל שי הבכשה ינפ סלפמל תחתמ קדסב רמוחה תעיקש לש הדימב . תונפדל
 .שורדה סלפמה
 

  תונכוממ תואלטה 2.14.1.3

 : יללכ

 . תינדי הדובעב  תילאמינימ תורזעה ךות תנכוממ הטישב תואלטה עוציבב ןד הז ףיעס

 םירמוח .א
 דומעת רשא 3/4 לש ילאמיסקמ לדוג תלעב המח טלפסא ןוטב תבורעת תרזעב ועצובי תואלטהה
 .יללכה טרפמהו דחוימה טרפמה תושירדב

 םנומיסו םילפוטמה םירוזאה רותיא .ב
 בוחר לכב האלטהה ירוזא . תיטלפסאה תבכש לש ימוקמ סרה ונשי םהב תומוקמב ועצובי תואלטהה
 תינבלמ הרוצ לעב היהי לפוטמה חטשה העסימה יבג לע עבצ תרזעב חקפמה י"ע ונמוסיו ורתואי

  לש העוצר לולכיש ןפואב ועצובי האלטהה םוהת ןומיס . העונתה ןוויכל תובצינו תוליבקמ ויתועלצש
 .ןיקתו קצומ העסימ עטק ךותב עוגפה חטשל ץוחמ מ"ס20

  האלטהה ירוזא חטש .ג

 לדוגל דעו 'מ 1.0X1.0 לש ילאמינימ לדוגמ עוניו הדוקנל הדוקנמ הנתשי דדוב יאלט לכב לפוטמה חטשה לדוג

 .'מ20 דע לש ךרואב אלמ שיבכה בחור לש יברמה

  הדובעה דויצ .ד

 בצמבו תשרדנה תומכב הדובעה רתאב ואצמי תואלטהה עוציבל םישורדה םילכהו דויצה , תונוכמה לכ
 . טקיורפה ןמז לכ ךשמ , עוציבל שרדנה ןיקתה הנכמה
 .ןלהל םיטרופמה תואלטהה עוציבל םישרדנה דויצה יגוס
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 )COLD MILLER( םומיח לכ אלל רק ךילהתב תולעופה תופצרקמב השעי ףוצרקה - ףוצרק דויצ .1
 .'מ 1.0 לש ילאמינימ בחורב תועוצרב ףוצרק תורשפאמה

 הביאש תכרעמ לעב ינכמ אטאטמב שומיש השעי ףצרוקמה חטשה יוקינ ךרוצל - חטשה יוקינל דויצ .2
 .הרוגס
 לע הטילש תרשפאמו תינדי תלעפומה סוסיר טומ תלעב תססרמ תרזעב עצובי סוסירה - סוסיר דויצ .3
 .ססורמה חטשה לש דיחא יוסיכו סוסירה תומכ

 דויצ תרזעב עצובת םיאלטה רוזאב  תיטלפסאה תבורעתב תחנהל - תיטלפסאה תבורעתה תחנהל דויצ .4
 בחורמ לחה רוזיפה בחור לש הטילש תלוכי לעב תויהל דויצה לע .יאמצע העונת רשוכ ילעב םירמגמ גוסמ
 .תרזופמה הבכשה יבוע לע ןכו תוחפל 'מ 3.0 דעו 'מ 1.0 לש ילאמינימ

 

 םישבכמ .ה

 : לולכת םישבכמה תכרעמ

 .ךרע הווש וא BOMAG גוסמ תינדי לעפומה םיקלח הדלפ ילגלג לעב תויצארביו שבכמ .1

 . PSI90 קושיח ץחלו תוחפל ןוט 9.0 לקשמ לעב יטאמואינפ שבכמ .2
 העונת רשוכ לעב לופכ תכתמ ףות לעב טטור שבכמב שמתשהל ןתינ חקפמה רושיאל ףופכב ןיפוליחל

 .תוחפל ןוט 3.0 לש יטטס לקשמ לעבו יאמצע

 

 : תואלטהה עוציב ךילהת .ו

 .ןתעפוה רדסל םאתהב תואבה תוליעפה תא לולכי תואלטהה עוציב ךילהת
 .מ"ס5 דע לש קמועל )2.3 ףיעסב רדגומל םאתהב( לפוטמה רוזאה ףוצרק .1
 י"ע רשואתש הטישב תינדי הדובע י"ע ףוצרקה עצובי םיאת וא תוחושל ךומסב וא ביבס םירוזאב .2

 .חקפמה
 שומיש לע רתוול חקפמה יאשר תונטק הדובע תויומכ לש הרקמב וא םינטק הדובע יחטשב .3

 רוזאל ביבסמ תוחפל מ"ס 5 קמועל רוסינ עוציב רחאל\ טלפסאה קוליס תא עצבלו תפצרקמב
 :דעוימה ןוקיתה

 .םירחא םירז םיפוגו םייופר םיקיקלח קבאמ יוקינו האלטהה רוזאב ףצרוקמה רמוחה קוליס .4
 תונפד לע שגד שומיש ךות( )חטשה לש אלמ יוסיכ תלבקל דע ( החאמ יופיצב האלטהה רוזא סוסיר .5

 .STE וא CSS ן SS גוסמ רמוחב )ףוצרקה
 תודובע םירפתב לופיטל המודב ודבועי טירפתה ירוזא , טלפסא ןוטב  תבורעתב האלטהה רוזא יולימ .6

 .טרפמב רדגומכ טלפסא ןוטב
 שבכמה לש םירבעמ השישו םיקלחה םילגלגה לעב שבכמה לש דחא רבעמב ףוצרקה רוזא קודיה .7

 . יטאמואינפה
 תוארוהל ףופכב , רובה תיתחתב םירערועמ הבכש ינפ ולבקתי )2ףיעס( ףוצרקה רחאל םהב תורובב .8

 ףסונ קמועל רערועמה רמוחה תא קלסל ןפוליחל וא תובצייתהל דע הבכשה תא קדהל שי חקפמה
 ןכמ רחאלו וקדהל תחא לכ מ"ס5 לש תובכש 2ב תיטלפסא תבורעת ומקמב חינהלו מ"ס10 לש
 . ליגרה להונל םאתהב לופיטב ךישמהל

 : תוכיאו םיהבג תרקב .ז

 .טלפסא ןוטב תובורעתל תומיאתמה ביטה תושירד לכב דומעת תואלטהל תיטלפסאה תבורעתה .1
 תכתמ לגרס תרזעב וביבסמש העסימה ירוזאל תיסחי םינוקיתה הבוג קדביי השיבכה רמג רחאל .2
 .טרפמב רדגומכ תוירושימ תקידבל יטרדנטס
 ינפ לע םיהבגה ישרפה ןכ ומכ . מ"ס +0.5 לע הלעי אל הביבסש העסימל םינוקיתב ןיב םיהבגה שרפה
  מ"ס1.5 לע הלעי אל האלטהה רוזע
 .םאתהב ונקותיו שדחמ ופצרוקי ומיוקי אל הלא םיאנת םהב םירוזא
 

 :ינדי רוזיפ .ח
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 דויצה תרזעב ינדי השרוי חקפמה י"ע ורשוא רשאו ינכמה רוזיפה דויצל השיג ןיא םהב םירוזאב קר
 .שרדנל םאתהב הבכש תרוצתו יבוע תלבק לע הדפקה ךות םיאתמה
 
 

  תורוב/ תויעקרק -תת תוכרעמ לעמ תויצח לש ידוסי ןוקית 2.15
 םייקה ןוקיתה רשאכ תויעקרק -תת תוכרעמ תויצח לש םירוזאב העסימה ןוקיתל תסחייתמ וז הדובע
 ידיצ ינשמ טלפסאה ינפ הבוגמ םיכומנ וא םיהובג ןשיה ןיקתה רוביחב טלפסאה ינפ רשאכ וא סורה
 ןתינ אל םהב תומוקמב העסימה ינפב תורוב לש םיינדי םינוקיתל הדובעה תסחייתמ ןכ ומכ . ןוקיתה
 . חקפמה י"ע ורשוא רשאו תואלטה עצבל
 : םיאבה םיבלשה תא לולכי ןוקיתה עוציב

 ןוקיתה וקל ץוחמ מ"ס 20 דצ לכב עצובי רוסינה . ןוקיתל תדעוימה היצחה ידיצ ינשמ העסימה רוסינ .1
 תרזעב עצובי רוסינה .) ירוקמה ןוקיתב רשאמ רתוי בחר מ"ס 40 ב היהי שדח ןוקית בחור( םדוקה
 קחרמ ( ןוקית לש ילמינימה חוורה תיטלפסאה הבכשה יבוע לכלו העסימה ינפל בצינב ינכמ רוסמ
 .ףוצרק ידי לע וז הדובע עצבל ןתינ ןיפוליחל רטמ 1.0 היהי )רוסינ יווק 2 ןיב

 ךרוצה תדימבו ריהז ןפואב השעי הבכשה קוריפ , רסונש עטקה ךותמ קלוסת תיטלפסאה הבכשה .2
 .ןוקיתה רוזא ביבס תיטלפסאה הבכשה רוערע תא עונמל תנמ לע םיידי תדובעב םג

 םג . םימייקה טלפסאה ינפמ מ"ס15 לש ללוכ קמועל ןוקיתה רוזאמ וקלוסי עצמ וא יולימה רמוח .3
  תינדי הדובעב ךרוצה תדימבו תוריהזב עצובת וז הדובע

 .חקפמה  ןוצרה תועיבשל תינויצארביו הטלפ וא ינדי שבכמ תרזעב קדוהת הריפחה תיתחת .4
 יבוע תובכש 3 ב ועצובי קודיההו יולימה )3/4 יברמ ריגרג לדוגב ( םח טלפסא ןוטבב אלומי ןוקיתה .5

 ינפ הבוג חקפמה ןוצר תועיבשל טטור ינדי שבכמ תרזעב עצובי קודיהה מ"ס 5 – תקדוהמ הבכיש
 .וידדצ ינשמ הבכשה ינפ הבוגל ההז היהי קודיההו טלפסאה

 .ליעל םירכזומה הדובעה יבלשו ,דויצה םירמוחה לכ תא ללוכ םולשתה .6
 

  העסימ ירוזאב םישרוש תאצוה 2.16
 י"ע ורדגוי לפוטמה רוזאה תודימו םוקימ . העסימ ירוזאב םיצע ישרוש תאצוהל סחייתמ הז להונ

 : םיאבה םיבלשה תא לולכי עוציבה להונ . הצעומה גיצנ וא חקפמה
 ינפל תיכנא ינכמ רוסמ תרזעב עצובי רוסינה טלפסאה קוליסו לפוטמה רוזאה ביבס העסימה רוסינ .1

 וק רשאכ לפוטמה חטשה תא םחותה  עבורמ תורוצב עצובי רוסינה . הבכשה יבוע לכלו הבכשה
 . קוזינה רוזאל ץוחמ מ"ס 20 רוסינה

 .העסימה ינפמ מ"ס 70 דע לש ףסונ קמועל קזנה רוזאב הריפח .2
 .םקוליסו םישרושה רוסינ .3
 .הריפחה תיתחת סוליפ .4
 וא ינדי שבכמ תרזעב עצובי קודיהה . הבכש לכ מ"ס15 ' א גוס עצמ תובכש עברא לש רקובמ יולימ .5

 .תטטור הטלפ תרזעב
 .ר"מ/ג"ק1.0 רועישב MS 10 גוסמ דוסי סוסיר .6
 רחאל תיטלפסאה הבכשה ינפ הבוג , 3/4 ילמיסקמ ריגרג לדוג םח טלפסא ןוטב תובכש יתשב יופיצ .7

 . תירוקמה העסימה ינפ הבוגל ההז היהי קודיהה
 .ןלהל םירכזומה םירמוחהו עוציבה יבלש תא ללוכ םולשתה .8

 
 הפש ינבאו ףוציר תודובע 2.17

 יללכ

 ףסונב יללכה טרפמב 5106 קרפל םאתהב ועצובי הז הזוח תרגסמב , הפשה ינבאו ףוצירה תודובע לכ
  ךשמהב תוטרופמה תושירדב םג ןלבקה דומעי ,ךכל
 לכב םיפוצר אל וא םינטק הדובע יחטש ןיגב הדיחיה יריחמל תפסות לכ ןתנית אל ןלבקה בל תמושתל
 .חקפמה י"ע תרחא רמאנ םא אלא שדח ףוצירל הנווכה ףוצירו הקפסא רדגומש םוקמ
 

 :תבלתשמ ןבא ףוציר תודובע 2.17.1
 .יללכה טרפמב 51062קרפ תויחנה י"פע הנעצובת ףוציר תודובע .א
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 הנוש יסופיט טרפ םייק אל םאב ,יסופיטה טרפה י"פע ועצובי , הפשה ינבאו ףוצירה תודובע .ב
 .חקפמה תויחנהב וא תוטרופמה תוינכותב

  לא םישרגמה תוקלחמ 1% לש םיילמינימ תוזקנתה יעופיש לע הרימש ךות הנעצובת תודובעה .ג
 רבש אללו התואנ תוירושימ לע הרימש ךות ועצובי םייק ףוצירל תויורבחתה .שיבכה רבע
 .חקפמה ןוצר תועיבשל רוביחה יווק ךרואל םיהבג ישרפהו

 ןיוצמה יבועב וא מ"ס 4 יבועב , ףוצירל תחתמ לוחה תבכש רוזיפו תקפסא תא םג תללוכ הדובעה .ד
 ףוצירה ןיב םיחוורמה תמיתס תא , םיפוצירה תכימתל ןוטבמ תויומסה תורוגחה תא , תוינכתב
 רובע םולשתה ףוציר לש םלשומ עוציבל םישורדה הדובעהו דויצה תא ,ןכו טיטב 'דכו תוריקל
 .ןוריחמב טרופמכ ףוצירה יגוסל םאתהב , דרפוי ףוצירה

 יבועב לוחה תבכש רוזיפו הקפסא :םג ללוכ םימדוק םיקורפמ , יבועו יגוס לכמ תופצרמה ףוציר .ה
 ןיב םיחוורמה תמלשה תא , םיפוצירה תכימתל ןוטבמ תויומסה תורוגחה תא , תינכתב ןיוצמה
 . ףוציר לש םלשומ עוציבל םישורדה הדבועהו דויצה תא ,ןכו , טיטב 'דכו תוריקל תופצרמה

 ןיב םיפוצירה יבועו יגוס לכ יבגל דיחא היהי םימדוק םיקרופמ םירמוחב ףוציר רובע םולשתה .ו
 .רחא גוס לכמ םא ןיבו ,תובלתשמ םינבא םא

 דרפנב םלושי אל ,ינכמ רוסמ תרזעב עצובי תובלתשמ םינבא ךותיח 510625 ףיעסב רומאל ףסונב .ז
 .רוסינה רובע

  מ"ס + 0.5 -1.0 לש םוחתבו הפשה ןבאל סחיב דיחא היהי העסימה הצקב ףוצירה הבוג .ח
 . הדובעה תליחת ינפל חקפמה תויחנה י"פע עבקיש יפכ – םינווגה רפסמו ףוצירה תחנה תרוצ .ט

 

  לחנ יקולחב ףוציר תודובע 2.17.2
 

 .חקפמה י"ע ורשוא רשאו יללכה טרפמה תושירדב םידומעה מ"ס10 דע לדוגב לחנ קולחב שומיש השעי
 : וללכי עוציבה יבלש

  .םיננכותמה חטשה ינפמ מ"ס 25 קמועל הריפח .א
 .הריפחב תיתשה קודיה .ב
  .מ"ס 15 יבועב 'א גוס עצמ תבכש קודיהו רוזיפ , הקפסא .ג
  .מ"ס 10 יבועב הזר ןוטבמ עצמ תבכש רוזיפ .ד
 . עצמה ךותל םתבטרה רחאל לחנה יקולח תחנה .ה
  לעמ טלובה קלחהש ךכ הזל הז רשפאה לככ תוכומס םירידס יתלב םיקשימב וחנוי םינבאה .ו

 . מ"ס 0.2 לע הלעי אל ןוטבה
 ווהי הבכשה ינפש ךכ 1:2 לש סחיב טנמצ טלמב ודבועיו םיקשימה ומתסי םינבאה תחנה רחאל .ז

 .קלח חטשמ
 .ןוטב ןבא ,עצמ , קודיה , הריפח תוברל ליעל וטרופש םיפיעסה לכ תא ללוכ םולשתה .ח

 

 )ףוציר ינבא תקפסא אלל(.הכרדמב ףוציר יעטק ןוקית 2.17.3
 

 תומייק תוכרדמב םיסורהו םייוקל םירובש )גוס לכמ םינבא םע( ףוציר יעטק ןוקיתל תסחייתמ וז הדובע
 .חקפמה י"ע ונמוסיו ורדגוי רשא תומוקמב
 : םיאבה םיבלשה תא לולכת ןוקיתה תדובע

 ןיבל תלוספה םע וקלוסי רשא תוריבש ףוציר ינבא ןיב הדרפהו לפוטמה עטקב ףוצירה לש ריהז קורפ .א
 . תומלש ףוציר ינבא

 .םייפוסה ףוצירה ינפמ מ"ס 25 ללוכ קמועל הריפח .ב
 .הריפחב תיתשה קודיהו סוליפ .ג
 .מ"ס 15 יבועב 'א גוס עצמ תבכש קודיהו רוזיפ ,הקפסא .ד
 .מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש לש רוזיפו הקפסא .ה
 .חקפמה י"ע רדגויש יפכ וא תמייקה ףוצירה תמגוד י"פע ףוצירה ינבא תרזחה .ו
 .הצעומה ינסחמב הצעומה י"ע וקפוסי גוס לכמ תורסחה ףוצירה ינבא .ז
 הצעומה ינסחממ ףוצירה ינבא תלבוה תוברל ליעל וטרופש הדובעה יבלש לכ תא ללוכ םולשתה .ח

 .)ףוציר ינבא לש תקפסא ללוכ וניאו(
  הפש ינבא 2.17.4
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 םיעיפומה םיגוסה יפל ויהיו יללכה טרפמב 51064 ףיעסל םאתהב הנעצובת גוס לכמ הפש ינבא .א
 .תוינכותב

 יבוע : ןמקלדכ ויהי ןוטבה תבשות תודימ , ןוטבה תבשות לעמ הנחנות תוכרדמל הפשה ינבא יגוס לכ .ב
 .סיסבה לעמ מ"ס10 =תנעשמ הבוג , מ"ס10+ ןבא בחור -ןבאל תחתמ בחור מ"ס10= ןבאל תחתמ

 . הכמנהה עוציב רובע דרפנב םלושי אלו הפשה ינבא תכמנה תא םג תוללוכ הפשה ינבא תודובע .ג
 שומיש השרוי אל יטרדנטסה ךרואהמ תורצק הפש ינבא הנחנותו הנקפוסת תודח תותשקו תוניפב .ד

 .הפשה ינבא ירבשב
 טלפסא ןוטבב תמייקה העסימה ןיבל ןניב חוורמה תמיתס תא ךרוצה תדימב תללוכ הפש ינבא תחנה .ה

 . המיתסה תדובע רובע םלושי אל
 לכ רובע ךכו םירוביחה תוכמנה  ןוטבמ תבשות םינבאה תחנה רובע האלמ הרומת ווהי םיריחמה .ו

 . חקפמה תוארוהו ינכט טרפמ י"פע הפשה ינבא לש םלשומ עוציבל השורדה הדובעהו דויצה םירמוחה
 .םיקומע םיעטקב הלא ןיבו םירשי םיעטקב םינבא ןיב לדבוי אל םולשת ךרוצל

 אלש תאזב שגדומ ןוריחמב טרופמכ םיגוסה יפל םירטמ ןכרוא י"פע םולשתל הנדדמית הפשה ינבא .ט
 . םירשי םניאש םיוקו תותשקב הפש ינבא עוציב לע ףסונ םולשת ןתניי

 הדימב הפשה ינבא תודוסיל תחתמ מ"ס15 יבועב תקדוהמ עצמ תבכש תחנה לע תורוהל יאשר חקפמה .י
 הריפחה רובע ףסונ םולשת ןלבקל ןתניי הז הרקמב , המיאתמ אל וא הביצי הניא תימוקמה עקרקהו

 .עצמה תבכש לעו תפסונה
 ןלבקל םלושי , רתוי ךומנ סלפמב םלוא םינבאה וקלוס וב םוקמב תושדח הפש ינבא תחנה לש הרקמב .אי

 ףיעס י"פע עצובי םולשתה . 'מ0.5 בחורבו )ןנכותמ םורל םייק םור ןיב שרפה( רתיה תריפח רובע דרפנב
 .חטשב הריפח

 תמייקה ןבאה תא ןלבקה קרפי , היוטנ וא העוקש הפשה ןבא ןוקית לע חקפמה הרוי םהב תומוקמב .בי
 שומיש השעי המוגפ וא הרובש ןבאה םאב ליעל וטרופש םילהנו םיבלש י"פע , ןנכותמה םוקמל הריזחיו
 .השדח הפש ןבאב

 
 םיכנל תוכמנה 2.17.5

 
 השדח הפש ןבא תחנהו הקפסא עופיש ךרוצל הריפח , ר"מ 14 חטשמ קורפ 'מ7 ךרואב הפש ןבא קוריפ
 .ימוקמ ףוציר י"ע שדחמ ףוציר , לוחה יולימ ,

 
 תונוש תודובע 2.17.6

 : יללכ – ןיוזמ ןוטב תודובע

 . הדובעה תליחתל ךומס ןלבקל ואצמויש תוינכת וא חקפמה תויחנה פ"ע ועצובי תודובעה .1
 . יללכה טרפמב רומאה לכ ןכו תוגרדמב שבד ןוטב , הקיציל םיחטשה הנכה תוללוכ תודובעה .2
 .30 – ב היהי ןוטבה גוס חקפמה ידי לע וא הזוחה יכמסמב תרחא שרדנ אל םא .3

 

 זוקינו לועית 2.18
 םינטלוקו תרוקיב יאת
 

 יללכ
 תודימל תוסחייתמ ןוריחמב תובוקנה תודימה תוינכתל םהיתודידמב ומיאתי תוכירבהו תרוקיבה יאת
 . חיטה רחאל תוכירבהו םיאתה לש תוימינפה

 זוקינ ינקתמו הטילק תוחוש תרוקב יאת .17
 םילארשיה םינקתה תושירדב םידמועה םורט ןוטב םייושע םייטרדנטס םיימורט טנמלאב שומיש רתוי 

 . ןלבקה י"ע הנמזהה עוציב םדוק , חקפמה י"ע רשואי ולעפמש ןרצימ קר עצובת םיטנמלאה תקפסא
 . דחוימהו יללכה טרפמה יפל עצובתו חקפמה רושיא יפל רתות םיטנמלאה לש רתאב תוקיצי

 הטילק תוחוש תרוקיב יאת .18

 .ןיוזמ ןוטבמ ויהי לועיתה יווק רובע האיציו הסינכ ינקתמ .א
 יבועב הזר ןוטב תבכשו מ"ס15 יבועב תקדוהמ 'ב גוס עצמ תבכש חנות םינקתמלו םיאתל תחתמ .ב

 .מ"ס5
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 גוסמ מ"ס60 רטוקב ויהי םיסכמה .931 י"תל םאתהב לזרב תקצימ הכירד יבלש ונקתוי םיאתב .ג
 . תוינכותל םאתהבו 489 י"ת יפל )ןוט8(103.2 וא )ןוט25(103.1

 ."ביבא לת" םגד יטרדנטס גוסמ לזרב תקצימ ויהי הפשה ינבא ןכו ןהיתורגסמו הטילקה תותשר .ד
 .יללכה טרפמלו תינכתל םאתהב 118 י"ת ינפל 200ב ןייוזמ ןוטבמ וקצוי – תרוקיב יאת .ה
 ,תורקת ,תוריק ,הפצרה דובע ינפ( תרוקיבה יאת לש םיימינפה םיחטשמה לכ – טנמצ חיט .ו

 1:2 תיכוכז חיט( יקנ טנמצ חיטב הסכמהו תוגרדמה תבכרה ירחא וחיוטי )הסינכה חתפ ראווצו
 לש םיקלח ינשו טנמצ דחא קלחמ היהי הבכרהו מ"ס 0.8 אוה הנותחתה יבועשכ תובכש יתשב
 לש םיקלח ינשו טנמצ דחא קלחמ בכרותו מ"ס 0.4 היהי היינשה הבכשה הבוע . יקנו סג לוח
 רועישב טנמצ רוזפ ךות הדלב ףכב קלוחת הנוילעה הבכשהו ל"נכ היהי עוצבה . יקנ ירכוס לוח

 .ר"מל ג"ק 1.5
 . חקפמה תוארוהל םאתהב ,ירטינס דוביע רובעת תרוקיבה יאת תפצר -  הפצרה דוביע .ז
 לוח 35% עצומה בכרההו ג"ק100 היהי םוי 28 רחאל ןוטבה קזוח – הזר ןוטבמ השעי דוביעה .ח

 טרופמכ טנמצ חיטב וחיוטי הזרה ןוטבה ינפ 1:3:3 ןכומ ןוטב ק"מל טנמצ ג"ק 180 םע ץצח 65%
 דבועה לש םייפנכה יעופישו הילא רבחתמה רוניצה רטוקמ 2/3 תוחפל היהי הלעתה קמוע . ליעל
 .דוביעה תלעת לא ןוויכב תוחפל 20% ויהי

 םאתהב טלפמוק יפל ומלושי – םולשת יכרצל הדידמהו תרוקב יאת לש םיריחמה תלוכת .ט
 ןוטב תרקת תוברל , םירמוחה לכ תא לולכי םיאתה ריחמ .)חיטה רחאל( תוימינפה םהיתודימל
 ,ןוטיב , אוהש גוס לכמ םילזונו םימב הדובע הביצחו הריפח ןוגכ תושרדנה תודובעה .סונוקו

 לא רובחב תורוניצה תפיטע ,םמוטיאו תורוניצה רובע םיחתפ תראשה ,ותעיבקו ןויזה תקפסא
 יולימ , טנמצ חיטב אתה לש םיימינפה םיחטשמה לכ חויט הפצרה רובע , )ןוטבב( ץוחבמ( אתה
 . תרתוימה המדאה תקחרה תוברל וקודיהו אתה ביבס

 םייקה ףוצרה וא שיבכה ינפל ןיטולחל ומיאתי םיסכמ – הפשא ינבאו תותשר םיסכמ תמאתה .י
 םיסכמה וטלבוי חקפמה תוארוהל םאתהב , םהיניב תוגרדמ לכ הניהת אלש ןפואב ןנכותמה וא
 . חטשה ינפמ מ"ס20ב םיחותפ םיחטשב

 תחירמ םע ינמז ןפואב הנקתה ךרוצה תדימב עצובת עוציבב םיאצמנה חותיפ יחטשבו םישיבכב .אי
 תורוגח םע יפוס ןפואב םתעיבקו ןנכותמה חותיפה וא שיבכה הבוגל םאתהב ביבסמ הזר ןוטב
 שורדה הבוגה דע הסכמה תכמנה וא תהבגה ללוכ חותיפהו שיבכה תנקתה רחאל ןייוזמ ןוטב
 רחאל אתה ראווצ הבוג . דוביעהו חיטה ןוקיתו חותיפהו שיבכה םע האלמה ותמאתהל
 . מ"ס 25 לע הלעי אל המאתהה

 הנקתה ללוכ םינטלוקל קיצי לזרבמ הפש ינבאו תותשר תמאתה תודיחיה יריחמ וללכי ל"נכ .בי
 .םתא  בלושמבו םישיבכה עוציב רחאל תיפוס המאתהו תינמז

 

 :תוימוי תודובע 2.19
 םדא חכ 2.27.2

 יללכ 2.19.1.1

 הדידמל תונתינ ןניאשו שארמ ןתופצל ןתינ אל רשא תודחוימה תודובעה ןתוא רובע דעונ הז קרפ .א
 לע ןעצבל אלא תפסונ הדובעל ריחמ ןרובע עובקל אל טילחה ןנכתמה רשאו הזוחה יפיעס ךותב
 .'וכו םילכ , לעופ לש הדובע תועשל רכש לש סיסב

 דעב ןעצבל יאשר ןלבקה ןיאו חקפמה לש בתכב תומדקומ תוארוהב הנתומ ולא תודובע עוציב .ב
  .ומצע

 יארחא םהל םירבדה רתי לכו הדובעה לוהינל תוירחאה םלוא חקפמה "ע עבקת הדובעה תטיש .ג
 .הז הזוח יפל תוירחא תרגסמב ןלבקה

 תעד לע ןעצבל יאשר ןלבקה ןיאו ןמויב חקפמה ידי לע השעי ולאה הדובעה תועש לש םושירה .ד
 .ומצע

 חקפמה תוארוה יפל ועצוב םא אלא הז ףיעס יפל הדובע תועש עוציב עובתל יאשר ןלבקה ןיא .ה
 .הדובע תועש יפל ועצוב תודובע הזיא טוריפ םע הדובעה ןמויב םוי ותואב ומשרנו

 
 ףקיהה תרדגה 2.19.1.2

 ןוגכ תואצוה , חטשב רבכ םיאצמנה ילכ וא םדא לש וטנ הדובע תעש דימת היהת הדובעה תעש .א
 ןסחמב שומיש ,הדובע ילכ ,םיליעפמ , הלטבהו העיסנ תועש , םירזחהו םילכ וא םישנא תאבה
 ותוא םיאור ,'וכו ץיק תועש , תוילאיצוסה תואצוהה לכו ןלבקה , חוור 'וכו הדובע לוהינ
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 .ןוריחמב  טרופמה גוס יפל הדובעה תעש ריחמב תוללכנכ
 ןיקתה עוציבל שורדה לכו הדובע ילכ , יאלב , םינמש קלד: ןוגכ םירמוחה לכ תא םג ללוכ ריחמה .ב

 .ילכ וא לעופ ותוא ידי לע הדובעה לש
 שרדנל םאתהב ליעי יד וניא ולא תודובעל הצקוהש ליעפמ וא ילכ וא לעופ יכ חקפמל הארנ םאב .ג

 תואצוהה לכו ונובשח לע םתוא ףילחהל ףרטצי ןלבקהו שומישמ ותוא לוספל אוה יאשר ותעדל
 . ןלבקה לע ולוחי וז הפלחהמ תועבונה

 
 םיגוסל הקולח 2.19.1.3

 גוסה יבגל הדיחיה עבוקה היהי חקפמה , םישנא לש יעוצקמה םגוסל םאתהב היהת םיגוסל הקולחה
 . ןוריחמה יפיעסל םאתהב ל"נה הדובעב קסעויש םדא לכל ןתינש
 : םיללוככ ובשוחי הדובע תעשל םיריחמה
 .רקוי תפסות ,החפשמ תפסות , קתו תפסות ,דוסי רכש .א
 . תוילאיצוסה תובטההו חוטיבה תואצוה םיסימה םילטיהה לכ .ב
 .ונממו הדובעה חטשל םידבוע תעסה .ג
 .הדובעהמו הדובעל העיסנ ינמז .ד
 .ונממו הדובעה םוקמל םילכה תלבוה תוברל ןלבקה דויצ תוברל הדובע לכב שומיש ימד .ה
 .הנסחאהו םושירה הדובעה לוהינ תחגשהב תורושקה תואצוה .ו
  .ןלבקה לש תופיקעה ןהו תורישיה ןה , תויללכ תואצוה .ז
 .ןלבקה יחוור .ח
 

 םדא חוכ תודובעל הדידמה ינפוא 2.19.1.4

 לכל םילעופה רובע םינוכנ ויהי . י'גר  יאנתב םדא חכ  תודובעל ןוריחמה יפיעסב םיגצומה םיריחמה .א
 .הזוחה אשונ תא תושמשמה תודובעב וקסעויש תועוצקמה יגוס

 רושיאל םוי ותואב הנשגותו םישנא וקסעוה וב הדובע םוי ותוא םויסב הנמשרת הדובעה תועש .ב
 .חקפמה

 הדובעה םוקמו םילעופה תומש , הדובעה תועש , ךיראת : םיאבה םיטרפה תא לולכת המישרה .ג
 .קיודמה

 . תוליגר תועשכ הנבשוחת ןה םולשתה ךרוצלו תפסות לכ ןתנית אל תופסונ תועש רובע .ד
 

 ינכמ דויצ 2.27.3
 ותרזחהו הדובעה םוקמל ותלבוה דויצה תקזחא ל"נכ ליעפמה רכש םיללוכ ,הדובע תעשל םיריחמה .א

 . ןלבקה לש תויללכה תואצוהה
 .איהש לכ תפסות וא הלטב העיסנ ינמז רובע תפסות אלל תוישממ הדובעה תועש יפל היהי םולשתה .ב

 

 הזוחה יאנתב תובשחתה 2.20
 . ויכמסמ לכ לע הזוחב םיטרופמה םיאנתה לכב םיריחמה תגצהב בשחתה וליאכ ןלבקה תא םיאור .א

 םיאנתה יולימב תוכורכה תואצוהה לכ תא םיללוככ ובשחיי זרכמה ןוריחמב םיגצומה םיריחמה
 יכ שרופמב תאזב רהצומו שגדומ תוקפס תעינמ םשל , םהיטרפ לכ לע , ל"נה םיכמסמב םירכזומה
 יולימ רובעו תודובעה לכ עוציב רובע האלמ הרומת ווהיו וללכי ןוריחמב םיעיפומה הדיחיה יריחמ
 . תושרופמ יתלבהו תושרופמה םיטרפמבש תושירדה לכ

 לולככ וזה הדובעה ריחמ תא וארי, ןוריחמב דרפנ ריחמו דחוימ ףיעס תמיוסמ הדובעל עבקנ אל םא .ב
 תנבה יא .ןוריחמב םימושרה הדיחיה יריחמ תעיבקב ןובשחב תחקל ןלבקה לעש תויללכה תואצוהב
 וא ןוריחמב בוקנה ריחמה יונישל הביס שמשת אל ןלבקה דצמ וב תובשחתה יא וא אוהש לכ יאנת
 םילולכה םיאנתו תוארוהל תופיפכב הנדדמית תודובעה לכ . אוהשלכ ףסונ םולשתל הליעכ
 םיפיעסה ועבקי הריתס לש הרקמ לכב . ןלהלש םיפיעסבש תוארוהלו דחוימהו יללכה םיטרפמב
 : ןלהל
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 : הדיחיה יריחמ 2.21
 

 : ךרע תא םיללוככ ובשחיי ןוריחמה יפיעסב םיגצומה םיריחמה

 תחפהו הב םיללכנ םניאשו הדובעב םיללכנה רזע ירמוחו םהיגוסל םירצומ ללכבו ( םירמוחה לכ .א
 . )םהלש

 .הזוחה יאנתל םאתהב עוציב םשל השורדה הדובעה לכ .ב
 .ינמז רודיגו תוינמז םיכרד תוינבת םירישכמה הדובעה ילכב שומישה .ג
 .ונממו רתאה לא םהלש תולבוההו םייסדנהה הדובעה ילכ לכ .ד
 הדובעה םוקמ לא ,ליעל ד - א םיפיעסב םיטרופמה ,'וכו הדובעה לכ םירמוחה לכ תקפסאו תלבוה .ה

 .ונממו הדובעה םוקמל םידבועה תלבוה ןכו םתקירפו םתסמעה הז ללכבו
  ועצובש תודובעה תרימש ןכו םתרימשו 'וכו תונוכמה םילכה , םירמוחה תנסחא .ו
 .חוטיב תואצוה , םיילאיצוסה םיסימה .ז
 . ושרדייש רזעה ירמוח לכו ןומיסהו הדידמה תודובע .ח
 .ירוקמה ובצמל חטשה תרזחהו הדובעה רמג םע ןלוטיבו עוציבה תפוקת ךשמב ןתקזחא תוינמז רודיס .ט
 ןיקת בצמב עוציבה תפוקת םות ינפל ומלשוהש הנבמה יקלח לש הקזחא יכרצל השורדה הדובעה לכ .י

 . עוציבה תפוקת ךות םהל םרגייש קזנ לכ ןוקית ,
  .תוירקמהו תומדקומה ויתואצוה הז ללכב ןלבקה לש תויללכה תואצוהה .אי
 טרפמה רשא תרחא הדובע לכל ןתוא םיבייחמ הזוחה יאנת רשאכ , אוהש גוס לכמ תורחאה תואצוהה .בי

 .דרפנב תדדמנ הניא איהו העוציב תא בייחמ
 
 

 בויבו םימ תודובע 2.22
  יללכ .2.22.1

 םיעצמאה לכב טוקנל דיפקהל ןלבקה לע ,יללכה טרפמה לש 57006-ו 57005  םיפיעסב רמאנהמ עורגל ילבמ
 םימ תרידח תעינמל םירודיסה לכ תא תושעלו עוציבה יבלש לכב שבי הדובעה רתא תא רומשל ידכ םישורדה
  .המודכו םהשלכ םימרז ,םוהת ימ ,תורוניצ ץוציפמ םימ ,םיכפש ,םשג ימ - אוהש רוקמ לכמ

 םייליע םימו םוהת ימ .2.22.2

  .יללכה טרפמה לש 57006 ףיעסב טרופמכ היהת םוהת ימ תקחרה .א
 ךימנהל ןלבקה לע היהי םוהתה ימ סלפמל תחתמ אצמית תשרדנה הריפחה תיתחת םהב תומוקמב .ב

  .שביב הדובע רשפאתתש ידכ םימה סלפמ תא
 לכבו תושבי תוריפחה תא קיזחהלו םוהתה ימ תא קלסל ידכ ול היוצרה הטישב רוחבל יאשר ןלבקה .ג

 יאשר היהי חקפמה .חקפמה רושיא תא לבקלו התוליעי תא חיכוהל עוציבה תטיש תבייח הרקמ
 םדקומ רושיא לביק ןלבקה םא םג ,הדובעה תטיש תפלחה לע )םאתהב לועפל בייח ןלבקהו( תורוהל
 תפלחהב םירושקה םידספה וא תואצוה רובע יוציפ לכ לבקל יאכז היהי אל ןלבקה .יהשלכ הטישל
  .הטישה

  .םייברזר הביאש דויצו הבאשמ הדובעה רתאב קיזחיו קפסי ןלבקה .ד
 וא/ו תרנצ תוכרעמל וא םיכומס םינבמ תודוסיל םיקזנ ומרגיי אלש גואדל שי הביאשה ןמזב .ה

 דבלב רעושמ וניה ,תויומכה תמישרב עיפומכ ,םוהת ימב רפחיתש הלעתה ךרוא .תוכומס םיתוריש
  .בייחמ אלו

  .חקפמה לש שארמ רושיאב עצובת איהש הטיש לכב םימה תקחרה .ו
-ו 57005 'סמ םיפיעסל םאתהב ושעיי שביב תודובעה תרימשל ןלבקה םהב זחאיש םיעצמאה לכ .ז

 לע תויוכז לעב ךמסומ םרוג לכ לשו חקפמה לש האלמה ונוצר תועיבשלו יללכה טרפמב 57006
 תושירדה יולימ יא י"ע םרגייש קזנ לכ רובע ןימזמה תא הצפי ןלבקה .םימה וזקוני םהילא םיחטשה
  .הז ףיעס יפל

 הכורא הלעת תריפחמ ענמיהל שי םוהתה ימ סלפמל תחתמ הריפחה תיתחת םהב תומוקמב .ח
  .ךורא ןמזל החותפ התראשהו
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 תוברל ,םייטנוולרה םימרוגה לכמ םתמרזהלו םימה תביאשל םירושיאה לכ תא גישהל ןלבקה לע .ט
 .ןיד לכ י"פע ,תויושרה ראשו םימה תושר ,הביבסה תנגהל דרשמהמ

 .הלעתהמ )'דכו תורוניצ ץוציפמ םימ ,םיכפש ,םשג ימ ,רגנ ימ( םייליע םימ תקחרהל גואדל ןלבקה לע .י
  םולשתל הדידמ .2.22.3

 תעינמו זוקינ תולעת ללוכ ,הדובעה לש עוציבה יבלש לכב שביב הדובע םשל םיעצמא תטיקנ רובע .א
 ריחמב הלולכ שביב הדובעה תולע .דרפנב ןלבקל םלושי אל ,אוהש רוקמ לכמ םייליע םימ תרידח
 .תורוניצה

  .ותוירחאבו ןלבקה ןובשח לע ונקותי ,םוהתה ימ תקחרה בקע ומרגייש ,איהש הביס לכמ ,םיקזנה לכ .ב
 תמהוזמ עקרקב לופיט .2.22.4

 תועקרקב לופיטה" ח"ודב תויחנהל םאתהב עצובי לופיטה ,רתאב תמהוזמ עקרק אצמיתו הדימב .א
 .עצבמה םרוגה עבקיי ןכו דרפנב עבקיי תמהוזמ עקרקב לופיט ןיגב םולשתה ."ןמש ףוח – תומהוזמ

 דובעי עוציבה ןלבק ,ישארה ןלבקה תודובעל ליבקמב עצובת תמהוזמ עקרקב לופיטה תדובעו הדימב .ב
 תללוכ תוירחאו רתאב תוחיטבה תמרב תוירחא – ישארה ןלבקה לש תוירחאה תחת ,הנשמ ןלבקכ
 .הנשמה ינלבקל סחיב ישאר ןלבק לש

 זוקינ תודובע 2.23
 
  זוקינ תורוניצ תחנה 2.23.1

  לוח תפיטע 2.23.1.1
 ולוכ רבועש ,סורג וא יעבט ,קד טגרגא היושע היהת ,דופירה תבכש ללוכ ,רוניצה ביבס לוחה תפיטע .א

 היהי רמוחה .לקשמב 5% לע הלעי אל מ"קמ 75 הפנ ךרד רבועה רמוחה רועישו מ"מ 4.75 הפנ ךרד
  .םי לוחב שמתשהל ןיא .םיבגרו םישק םימצע ,הפשא ,ינגרוא רמוח לכמ ישפוח

 מ"ס 20 יבועב ,)20"( מ"ס 50 דע רטוקב תורוניצל תוחפל מ"ס 15 היהי  לוחמ דופירה תבכש יבוע .ב
 לעמ רטוקב תורוניצל תוחפל מ"ס 25 יבועבו )32"( מ"ס 80 דעו ל"נה לעמ רטוקב תורוניצל תוחפל

 לעמ מ"ס 30 דע עיגת לוחה תפיטע .מ"ס 150 רטוקב תורוניצל מ"ס 30 יבועבו מ"ס 125 דעו מ"ס 80
 .םימ תפסותב בטיה הנקדוהתש מ"ס 20-מ רתוי אל לש תובכשב רזופי לוחה .תורוניצה דוקדוק
 ץחל לכ עונמל ידכ תורוניצה ידיצ ינשמ ליבקמב השעיי ןקודיהו רוניצה בגל דע לוחה תובכש רוזיפ
  .רוניצה לע הווש יתלב ידיצ

  רזוח יולימ 2.23.1.2
 יסופיטה ךתחל םאתהב השעיי תורוניצה תחנה רחאל תולעתה לש תיתש הבוג דע רזוחה יולימה .א

 טרפמב שרדנכ לכה ,תילמיטפואה תוביטרל רמוחה תאבה ךות 98% לש תופיפצ תגרדל קדוהיו
  .יללכה

 י"ע רושיא ןתמו הקידב ינפל אל םלוא ,ירשפאה םדקהב עצוביו ,'א גוס עצממ היהי רזוחה יולימה .ב
 רושיא יפלו שיבכה הנבמ הבוגל דע היהי רזוחה יולימה .רזוחה יולימה תא עצבל ןתינ יכ חקפמה
  .חקפמה

   םולשתל הדידמ 2.23.1.3
  .תורוניצה ריחמב לולכ םריחמו ןלבקל דרפנב םלושי אל .'א גוס עצמב רזוח יולימו לוח תפיטע רובע

  יללכ תורוניצ 2.23.2
 
 יללכ 2.23.2.1

 .המוטא תויהל היביכרמ לכ לע זוקינה תכרעמ לע
  .הובגה לא ךומנה םוקמהמ רמולכ ,עופישה הלעמב וחנוי זוקינה תורוניצ .א
 יפלו ךרואה יכתחבו תוינכותב םינמוסמה םיהבגבו םירשי םיווקב וחנוי םהירזיבאו תורוניצה לכ .ב

  .סדנהמה תוארוה
 .רזייל רישכמ תועצמאב עבקיי םיווקה ןוויכ .ג
 .)טרבניא I.L( תורוניצה לש תימינפה תיתחתה לא םיסחייתמ םיטוטרשבש תורוניצה הבוג ירפסמ .ד

19. 
 זוקינ תכרעמל תורוניצ 2.23.2.2

 .תוינכותב ןמוסמכ הדלפמו ןייוזמ ןוטבמ ויהי זוקינה תורוניצ
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 ןוטב תורוניצ 2.23.2.3
 יאממ 27 י"ת יפל זוקינל ןיוזמ ןוטבמ םייתשק תורוניצו םירשי תורוניצ ויהי זוקינה יווקל תורוניצה .א

 טרופמכ תוגרד יפל ,)הרומח תויביסרגא( ג3 גוס - הביבסה יאנתל םאתהב תורוניצה גוס .2010
 .תוינכתב

 ,םיבחר ,יטטניס רמוטסלאמ םייושע ,תורוניצה עקשב תילרגטניא םינבומ םימטא םע ויהי תורוניצה .ב
 םימיאתמה ,"ןמפלוו" 'בח לש "F טירקונגמ" תמגודכ ,םרוציי ןמזב תורוניצה עוקישב םינבומ
 .)1,2 םיקלח( 1124 י"ת תושירדל

 ,םירבחמ ,קזוח ,גרד ,רוניצה גוס ,ןוטבה גוסל תוניחבה לכמ תוהז ויהי )םיפפוכמ תורוניצ( תותשקה .ג
 .ליעל ראותמכ תורוניצה לש הזל 'וכו תומיטא

  הדלפ תורוניצ 2.23.2.4
 תלת לוחש ןליתאילופ תפיטעו ןוטבמ םינפ יופיצ םע ,14" ,12" רטוקב ויהי הדלפמ זוקינל תורוניצ .א

  .)APC-4( סוחד ןוטב תבכש הילעו יתבכש
 .3/16" .ד.ע ילעב ויהי תורוניצה .ב

20. 
  םולשתל הדידמ 2.23.2.5

 ,רוניצה גוסו גוריד יפל גווסמ חנומ רוניצ ךרוא רטמ יפל השעית זוקינ תרנצ תחנה רובע םולשתל הדידמה
 .הריפחה קמועו רוניצה רטוק

  .רוניצה םינפ תיתחת דע ןנכותמה שיבכה תיתש הבוג ינפמ דדמיי וקה קמוע .א
 תורוניצ( םיכותיר ,םימטא ,תורוניצה תחנהו הריפח ,תורוניצה תקפסא :לולכי תורוניצה ריחמ .ב

 תועשב תודובעו הליל תודובע ,שביב הדובע ,ךרוצה יפל הכימת רזוח יולימ ,לוח תפיטע ,עצמ ,)הדלפמ
 .תומלשב שרדנה לכו הדש תוריש תומיטא תקידב ,תומירזה תייטה ,תוגירח

 רטוק יפל גווסמ טלפמוק הדיחי יפל דרפנב ןלבקל םלושי םייתשק תורוניצ תחנהו תקפסא רובע .ג
 .רוניצה תחנה קמועב תולת אלל ,רוניצה

 תוקידב 2.23.2.6
  .יללכה טרפמב 57 קרפב רומאל םאתהב הנעצובת זוקינ תרנצל תומיטאה תוקידב .א
 ץחלב עצובת םימטאה תקידב ,הלעמו מ"ס 80 םרטוקש תורוניצל ,ישארה זקנה תכרעמ תקידבב .ב

  .ריווא
  .תכרעמה תומיטא תא רשאי תורוניצה ןרצי לש הדשה תוריש .ג
 ריחמב לולכ היהי ריחמהו תפסות לכ םלושת אל תומיטאה תוקידב רובע - םולשתל הדידמ .ד

 .תורזוח תומיטא תוקידב ןיגב תפסות ןלבקל םלושת אל .תורוניצה
 םימייק זוקינ יווק קוריפו קותינ 2.23.3

 תורוניצ יווק קרפיו קתני ןלבקה ,רתאב חקפמה תוארוה יפל וא/ו ,תוינכותב םינמוסמה תומוקמב .א
  .לוטיבלו קוריפל ודעונש תומייק תוחושו םימייק

 םיסכמו תורקת טעמל ,חקפמה הרויש השרומ קוליס רתאל קרופמה רמוחה תא ריבעי ןלבקה .ב
  .הייריעה ןסחמל ורבעיש םיקרופמ

 ,המדאב םיראשנה תורוניצה תווצק וא/ו ,לטובמה רוניצה ןוויכל החושב חתפ תמיתס לולכי קותינה .ג
 .טנמצ טיט תפסותב םיקולבב וא קקפב

  זוקינ תוחוש 2.23.4
  תוימורט הרקב תוחושל תיתשת תנכה .2.23.4.1

 :ןלהל טרופמל םאתהב ,קדוהמ חטשמ יבג לע עצבתהל הכירצ החושל תיתחת תחנה .א
 .החושה תיתחת םורל תחתמ מ"ס 20-ל תיתשתל הריפח .ב
 .רקובמ קודיהו החושה תיתחת םורל דע טנמצ 6% תפסותב לוחב רקובמ יולימ .ג
 תחנהל חקפמ לש רושיא ןתמו ןוזיא ללוכ החושה תיתחת םורל תיתשה ינפ לש הקלחהו רושיי .ד

 .תיתחתה
 .ןרציה י"ע םיצלמומה םידחוימ המרה יווב ףונמ תרזעב השעית תוימורטה תוחושה תדרוה .ה

 זוקינל הרקב תוחוש 2.23.5
 יללכ .2.23.5.1

 :ןלהל טרופמכ םה ונבייש זוקינל םינקתמה .א
 .תומוטא תוכיא הווש וא "ןמפלוו" תרצות תוילרגטניאו תועבורמ תוימורט זוקינל הרקב תוחוש .ב
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 תוקוצי תוחושב .רוביחה לש תטלחומ תומיטא רשפאיש דחוימ רבחמ י"ע היהי החושל רוניצה רוביח .ג
 150" וא ,"ןמפלוו" תרבח לש WS תמגודכ ,"WATER STOP - םימ רצוע" ויהי םימטאה ,רתאב

Press Seal - F" חקפמה י"ע ורשואיש "ןייטשרקא" תרבח לש. 
 ןליתאילופ /הדלפ תורוניצ רוביח -"ליס רוטנוק" תמגוד םימטא םע היהי תוימורט תוחושל רוביחה .ד

 .ביבוטיא תמגודכ םימטא םע השעי
 יפל הנינבת הסיפתהו הרקבה תוחוש .ןוטב תודובע - 02 קרפ יפל ונביי רתאב םיקוציה םינקתמה לכ .ה

 .תוינכותב טרופמהו 57082 ףיעס
 תנוולוגמ הדלפמ ןייוזמ ןוטבמ )םייניב יחטשמ( טסדופ ןנכתל שי 'מ 4.6 לע הלוע ןקמועש תוחושב .ו

 .ןוילעו ןותחת םלוס םע ןימזמה רושיא םע
 .םיסכמ ינש ונקתוי 'מ 4.25 לע הלוע ןקמועש תוחושב .ז
 .מ"ס 20 לע הלעי אל )הרקתה תיתחתל החושה הסכמ ןיב קחרמה( החושב ןוראווצה הבוג .ח

21. 
   תורקתו םיסכמ .2.23.5.2
 

 יפל ,D-400 ןיממ מ"ס 50 רטוקב .ב.ב הסכמ םע ,תויתשורח ,תוימורט הנייהת תוחושב תורקתה .א
 הצעומ למס םע ,"ןמפלוו" 'בח לש 33-למרכ םגד תמגוד ,)124-1994EN( 2003 רבמטפסמ 489 י"ת
  ."זוקינ" תובותכו הדוהי הטמ תירוזא

 םיטנמלא :ןוטבה תקוח" 2 קלח 1923 י"ת תושירד יפל ,שיבכל תודבכ הנייהת תוחושב תורקתה .ב
 קלח איהש ,םיסכמה תבשותל ןייוזמ ןוטבמ תעבטה .הנקתהל תומיאתמה "םורט ןוטבמ תוכרעמו
 הרובש וא הקודס ,ןיוזמ ןוטבמ תעבטה הב תבשות לכ לספת .המלש היהת ,תבשותהמ דרפנ יתלב
   .הקלחב םא םג תתוסמ וא
 
  תועבורמ תוימורט זוקינ תוחוש .2.23.5.3

 תויתשורח תוימורט תוילוחמ הנייהת תוחושה .תומוטא תוחוש הנייהת זוקינל הרקב תוחוש .א
 היהת זוקינ תחושל תיתחת תיילוח .ליעל טרופמכ הסכמ םע ,תוינכותב ןמוסש יפכ תודימב תומוטאו

 ךרוצל ,םיאתהו החושה תונפדב םיחדקה .הפצרה םע תיטילונומ הקיציב ןייוזמ ןוטבמ תרצוימ
 .םיאתהו תוחושה ןרצי לצא קיודמב ועצובי ,תורוניצה רוביח

 ."הרומח -תיביסרגא" הביבס יאנתל ומיאתי םיאתה לכ .ב
  .תוחפל מ"ס 30 -ב רוניצה לש L.I -מ הכומנ היהת החושה תיתחת .ג

  םולשתל הדידמ .2.23.5.4
 וא תעבורמ( החושה גוס יפל גווסמ הדיחי יפל ןלבקל םלושי תוימורט זוקינל הרקב תוחוש רובע .א

  .הקמועו החושה תודימ )תילרגטניא
   .החושהמ האיציה רוניצ תיתחת םור דע החושה הסכמ ינפמ דדמיי החושה קמוע .ב
 ,תימורט החוש תבכרהו תקפסא ,הזר ןוטב ,רזוח יולימו הריפח תודובע ללוכ תוחושה ריחמ .ג

 תודובעה לכ תא ללוכו ליעל טרופמכ מ"ס 50 רטוקב םיסכמו המיאתמ הרקת ,םימטא ,םירבחמ
 .התומלשב החוש תמקהל תושורדה

 .תפסות לכ ןלבקל םרובע םלושת אלו החושה ריחמב לולכ היהי םימטאהו םירבחמה ריחמ .ד
  םייק וק לע זוקינל הרקב תוחוש תנקתה .2.23.5.5

 זוקינ וק לע זוקינל תימורט הרקב תחוש תנקתה ןלבקה עצבי סדנהמה וא תינכותה ורוי רשא םוקמב .א
 רוביח ,המוקמב החושה תנקתה ,םיווק קוריפ ,םייקה זקנה יוליגו הריפח תללוכ הדובעה .םייק
 תורוניצ תריגס ,םילטובמ םיחתפ תריגס ,שרדנ םאב םייקה רוניצ תריבש ,החושל םימייק םיווק
  .םישורדה םידוביעה לכ עוציבו עקרקב םיראשנש

 וילע רתאב הקוצי החוש תונבל םייק וק לע תימורט החוש ןיקתהל םוקמב רחבי ןלבקהו הדימב .ב
 .ןנכתמה רושיאל תוינכת שיגהלו ותעצהל רושיא שארמ לבקל

 . הצעומב זוקינה תקלחממ ,בתכבו שארמ רושיאב קר רתאב הקוצי החוש עוציב .ג
 .החושה ריחמל תפסות ןלבקל םלושת םייק זוקינ וק לע החוש תנקתה רובע - םולשתל הדידמ .ד

 .תומלשב הדובעה עוציבל םישורדה םירמוחהו דויצה ,הדובעה לכ לע האלמ הרומת היהי םולשתה
 .רתאב הקוצי החושה תיינב רובע תפסות םלושת אל
  תמייק זוקינ תחושל ןטלוק/שדח זקנ רוביח .2.23.5.6
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 זוקינ תחושל שדחה זוקינה רוניצ רוביח ןלבקה עצבי רתאב חקפמה וא תינכותה הרות רשא םוקמב .א
 םוטאלו שדח דוביע עצבל ,שדחה רוניצה רוביחל חתפ תמייקה החושב ןיקתהל ןלבקה לע .תמייק
 ."םימ רצוע" תמגודכ םטא ללוכ ,החושה ןפודל רוניצה ןיב חוורמה

 .תויומכה בתכב דרפנ ףיעסב ןלבקל םלושי תמייק החושל שדח רוניצ רוביח רובע - םולשתל הדידמ .ב
 .תומלשב שרדנה לכו ליעל דחוימה טרפמב טרופמה לכ תא לולכת הדובעה
 םינטלוק .2.23.5.7

 א"ת םגד תינבלמ תשר םעו יא ןבא וא דצ ןבא םע ,םייתשורח ,םיימורט םינטלוק ויהי םינטלוקה .א
1MD - 2 ,ישאר ןטלוקMD - 3 וא יעצמא ןטלוקMD - וא ,ידדצ ןטלוק MD4  דודר ישאר ןטלוק 
 ןטלוק - 21MD גוסמ דצ ןבא אלל םיימורט םינטלוק וא ,ךרע הווש וא מ"עב תוישעת ןמפלוו תרצות
 ןמוסמל םאתהב דודר ישאר ןטלוק 24MD וא ידדצ ןטלוק - 23MD ,יעצמא ןטלוק - 22MD ,ישאר
 .ןטלוקה םוקימלו תוינכותב

 ןקת תושירדל ומיאתי הלש תרגסמהו תשרה "הרומח -תיביסרגא" הביבס יאנתל ומיאתי םינטלוקה .ב
489 )124- EN( 250 גוסמ-C 400 וא-D, 343 ןוילעה הקלחב תשרה תודימ .תוינכותב שרדנכx843 

 ןטק היהי אל םימה יחתפ חטש .ןותחתה הקלח ילפכ ינוק היהי תשרה ףקיה .מ"מ 50 ההבוגו מ"מ
 םיבכורמ םירמוחמ וא תילדיאוריפס הדלפ תקיצימ היושע היהת תשרה .ישפוחה חטשהמ 30%-מ
 .םייציפק הליענ ירודיס לולכת םיבכורמ םירמוחמ תשר .UV תנירקב םידמוע ,רוחש ןווגב

 תרגסמה .םירוח םע םיינזוא 4 - ןוגיע יעצמא לולכתו תשרה תודימל היתודימב םיאתת תרגסמה .ג
 .UV תנירקב םידמוע רוחש ןווגב םיבכורמ םירמוחמ וא תילדיאוריפס הדלפ תקיצימ היושע היהת
 .ןרציה םשו "הדוהי הטמ תירוזא הצעומ" ףסונבו ןקתב שרדנכ עבטומ בותיכ וללכי תרגסמהו תשרה
 רושיאל שארמ ורבעוי ,ןקתל המאתהל וא ןקת ותל רושיא ינמיס תוברל ,תרגסמהו תשרה יטרפ
 .הדוהי הטמ תירוזא הצעומ לש זוקינה תקלחמ

 יאה/הכרדמה תפשל ןוגיעל םירודיס םע תילדיאוריפס הדלפ תקיצימ היושע היהת יא ןבא/דצ ןבא .ד
 ינשמ תועובקה יא/הפש ינבאל תומיאתמה תודימבו ךתחב היהת יאה/דצה ןבא .תוכפהתה תעינמל
 נ"ק 400 דבכ סמועל םיאתת יאה/דצה ןבא ."הדוהי הטמ" וא "ביבא לת" םגד תמגודכ םידדצה
 .תוחפל

 החנה עוציב ללוכ ןטלוקה ריחמ .הדיחי יפל םלושי )ןטלוק( הסיפת את רובע - םולשתל הדידמ .ה
 .הקיצי לזרבמ הפש ןבא ללוכ ןכו תותשר ןכו תושורדה תודובעה לכו רוביחו
  עוציבה רחאל תרנצ םוליצ .2.23.5.8

 יללכ .א
 תורוניצ יווק ךרואל תימינפ תיתוזח הקידב עצבמה ןלבקה עצבי בתכב חקפמה תוארוהל םאתהב .1

 עונתו תרנצל רדחותש ,רוגס לגעמב היזיוולט תמלצמ םע םוליצ תולועפ תועצמאב ,ודי לע ועצובש
 .שרדייש יפכו הכרואל

 תודובעה תמלשהו שרדנכ יולימה תובכש קודיהו יוסיכ ,תרנצה תחנה רחאל השעיי םוליצה עוציב .2
 ינפל עצובי םימ תקפסאל תורוניצ יווק םוליצ .הרקב תוחושו םיאת ,םירזיבא עוציבל תורושקה
 .התחנהו העוציב ןפוא ,תרנצה בצמ תא דעתל דעונ םוליצה .ץחלה תוקידבו יוטיחה

 רשאלו אדוול התרטמש תרחא הקידב לכ לש המוקמ אלמל אב אל םוליצה עוציב יכ תאזב שגדומ .3
 ךלהמב חקפמה ידי לע ונתינש תופסונה תוארוההו םיטרפמה ,תוינכותה יפל עוציבה תוניקת תא
 תלבקל יאנת אוה חקפמל וז הלועפ לש אלמה דועיתה תריסמו םוליצה עוציב ,תאז םע .עוציבה
 .)As-made - תודע( "דבעידב תוינכות" ךותמ קלח ווהי םוליצה יכמסמו עוציבה רחאל הדובעה

 חקפמה םע םאתיו עידוי עצבמה ןלבקה .ויצעויו הצעומה גיצנ ,חקפמה לש םתוחכונב ךרעיי םוליצה .4
 אלל םוליצה עוציבב ליחתי אל עצבמה ןלבקה .שארמ הדובע ימי )7( העבש תוחפל םוליצה דעומ לע
  .םתוחכונ

 ויבלש לכ לע םוליצה ,ףסונב .רוגס לגעמב היזיוולט ךסמ יבג לע םוליצה ןמזב ןרקוי םוליצה ךלהמ .5
 םיעגפמ ,םייוקיל לע תורעה תרוצב םוליצה ןמזב ילוק דועית ללוכ ,)CD( רוטילקת יבג לע דעותי
 .םמוקימו

 םדא חכ .ב
 םע םיאתמ דויצ לעב ,ןמוימ הנשמ ןלבק עצבמה ןלבקה קיסעי הטלקההו םוליצה עוציב ךרוצל .1

 תוינכותב תוטרופמה תושירדה לכבו תרנצ תחנהל תודובע עוציבב איקב ,ותלעפהב חכומ ןויסינ
  .םיטרפמבו
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 רושיאל המודב ,ותקסעה רושיא רחאל השעית הטלקההו םוליצה עוציבל הנשמה ןלבק תקסעה .2
 תינכות הנשמה ןלבקל קפסי עצבמה ןלבקה .ףונ הפי לש הזוחה יאנתב טרופמכ ,םירחא הנשמ ינלבק
  .עוציב

 לש ןויסינ ילעב ,תוחפל םידבוע ינש לולכי הנשמה ןלבק םעטמ הטלקההו םוליצה תא עצביש תווצה .3
 .םימוליצה יאצממ תועמשמל הנבה ילעב ,שרדנכ תרנצ לש םינפ םוליצ תודובע עוציבב תוחפל הנש
 ויהי תווצל .דויצה תלבוהלו הדובעה יכרוצל ,חטשל םימיאתמ )בכר( העונת יעצמא ויהי תווצל
 .יוביגל םייברזר םיעצמא ללוכ ,הדובעה עוציב ןמזב םהיניב תרושקתל םינימא רשק יעצמא

 דויצ .ג
 תילמשח הענה לעב טובור( םוליצל עיינתמו חיינ דויצ וללכי הדובעה עוציבל לולכמה יביכרמ .1

 דויצהו םיעצמאה לכ ,הרקבלו םושירל ,לועפתל דויצ ,)רוגס לגעמב היזיולט תמלצמ ללוכה ,תיאמצע
 םניא םא ןיבו ןלהלו ליעל םירכזומ םה םא ןיב ,שרדנכו תומלשב תודובעה עוציבל םישרדנה
 אל ,ןהשלכ תועפשהו תוערפה אלל תודובעה עוציבל ומיאתי ,םיניקת ויהי לולכמה יביכרמ .םירכזומ
 תרנצב םימוליצ עוציבל םיאתי דויצה .ומוהיזל וא/ו תרנצה לש ימינפה ללחב תועיגפל ומרגי

 'מ 200-300 לש ףיצר קחרמלו 10% לע הלוע וניא העופיש ,)4"( מ"מ 100-מ לחה ילנימונה הרטוקש
 ללחב הערפה אלל הדובעל ,תרנצה רטוקל םיאתי עיינתמה םוליצה דויצ .הילא הסינכה תדוקנמ
 .םילזונ ליכמה

 .)zoom( קוחרמו בורקמ םוליצ רשוכ םע ,º360 םוליצלו הייארל בבותסמ שאר םע היהת המלצמה .2
 .םידא וא םילזונ ליכמ תרנצה ללח רשאכ םג תודחו תורורב ,תוינועבצ הנייהת תומלוצמה תונומתה
 םוליצה .)ץר קחרמ( םלוצמה עטקה תליחתמ המלצמה קחרמ לש דועיתו הדידמ רשפאי לולכמה
 .הלחתהה תדוקנ ןויצו הלחתהה תדוקנמ המלצמה לש םכתסמה קחרמה לש ףוצר םושיר לולכי

 .תרנצה לש רטוק לכב תונומתה לש תודחו תוכיא חיטבמה קפסהב ויהי לולכמה לש הרואתה יעצמא
 .תודחו תורורב ,תוינועבצ תונומת גיצמה ,תוחפל 19" לדוגב היהי )היזיוולטה( הגוצתה ךסמ

 
 תומידקמ תודובע .ד

 
 - תלוספמ הייקנ היהת םוליצל תדעוימה תרנצהש ךכל עצבמה ןלבקה גאדי םוליצה עוציב ינפל .1

 יוקינ .םוליצה תלועפ ךלהמב םוגפלו שבשל ,עוגפל םילולעש - םהשלכ םירייש וא לוח ,היינב ירמוח
 לש הקחרהו קוליס לולכיו ,ץחלב םימ תמרזהב וא/ו ,תרנצ יוקינל הנוכמ תועצמאב השעיי תרנצה
 .םידא תורבטצה עונמל ידכ תרנצה רורוואל גאדי עצבמה ןלבקה .תלוספה

 םינפב - הרקבה יאת תאו הרקבה תוחוש תא שארמ ןמסי עצבמה ןלבקה הדיבכב זוקינו בויב יווקב .2
 .רוטילקתה יבג לעמו דועיתה ךלהמב םייוהיז רשפאתש הרוצב ,תוינכותב ןומיסה יפל - ץוחבו

 םימוהיזו םיכפש ידירש ,ךולכל לכמ ,לבכה ללוכ ,תרנצל רדחומה דויצה ןויקינל גאדי עצבמה ןלבקה .3
 םתליבט ידי לע לבכהו רושכמה לש יוטיח ףסונב עצבי עצבמה ןלבקה םימ תרנצ םוליצל .םירחא
 .1% זוכירב הקימונוקא רטיל יצח םע םייקנ םימ טבמאב העשה תיצחמ ךשמל

 
 םוליצה ךלהמ .ה

 ,מ"מ 10 ,מ"מ 5( םידידמ תרנצה ללחב וחנוי עטק לכ לש םוליצ תליחתב .1
 םידידמה םוליצש יוצר .חונעפה תעב םימוליצה לש הדימה הנק תרכה רשפאל תנמ לע )מ"מ 20

 .תופיצרב םוליצה תא הוולי
 )טקיורפה( הנבמה םש ,עצבמה ןלבקה םש תא רוטילקתב עצבמה ןלבקה דעתי םוליצה תעב .2

 .עוציבה תעשו ךיראת ,תודוקנה/תודתיה םוחת ,תרנצה רטוק ,ותבותכו
 רצעית רחא גירח ןותנ לכו רז ףוג ,םימטא תצירפ ,קדס ,רבש ,םגפ תרנצה ללחב הלגתיש הרקמ לכב .3

 .םהלש דקוממ םוליצ עצוביו המלצמה תעונת
 רוביחה ינפל המלצמה תעונת רצעית ,תופעתסהב וא םכרואל ,תורוניצ ינש רוביח לש םוקמ לכב .4

 תיווזשכ ,º360 םוליצ עצובי ימרונפה םוליצה רחאל .רוביחה ףקיה לכ לש ימרונפ םוליצ עצוביו
 .רוביחל תבצינ םוליצה

 מ"מ 100x75 לדוגב היהת רחא גירח ןותנ לכו רז ףוג ,םימטא תצירפ ,קדס ,רבש ,םגפ לש הנומת .5
 .ימינפה ףקיהב םוקימו ץר קחרמ ןויצ ,ליעלש םידידמה הב ועיפויו תוחפל

 
 חווידו דועית .ו

 
 רבעוי זוקינה תכרעמ דועית .הנשמה ןלבק ידי לע ןכויש ,טרופמ חודב הוולי הטלקההו םוליצה דועית .1

 תוינכת" תנכהל השירדה תא לטבמ וניא םוליצה חוד .חקפמלו ןנכתמל ,זוקינ תקלחמ להנמל
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 םיאבה םיטרפה תא לולכיו הטושפו הרורב הרוצב ספדומ היהי חודה .)As-made - תודע( "דבעידב
 :תוחפל

 ,תויופעתסה ,הרקב יאת/תוחוש ללוכ ,ויעטק לע תורוניצה וק יאוות לש יטמכס יבצמ םישרת  .א.1
 .ומוקימו וקה יוהיז ורשפאיש רחא רואיתו ןמיס לכ ןכ ומכ .עוציבה תוינכותב םינומיסל םאתהב

 וא יוקילה רואית ,םוליצה תדוקנ ,תורוניצה וק עטק :לולכתש ,הלבט תרוצב םוליצה לש ףטוש חוד  .ב.1
 וא את/החוש ןוגכ ,אצומ תדוקנמ וקה ךרואל "ץר קחרמ"כ םמוקימ ןויצו ,םנשי םא ,עגפמה
 .םיכומס תופעתסה

 .םיעגפמהו םייוקילה תוהמ יבגל םוליצה החמומ תעד תווחו םיאצממה םוכיס  .ג.1
 .המיאתמ המלצמ תרזעב היזיוולטה ךסמ לעמ ומלוציש תוינייפואה תולקתה לש תונומת  .ד.1
 תועש 72 ךות ,םיקתוע העבראב חקפמל ורסמיי ,םוליצה חודו רוטילקתה ללוכ ,םוליצה לש דועיתה  .ה.1

 הצעומב זוקינה תקלחמ להנמל ,"דיגאת"ב הסדנהה תביטח להנמל רבעוי דועיתה .םעוציב דעוממ
 .ורזחוי אל ורסמייש םיקתועה .חקפמה ידיב ראשיי ףסונ קתוע .ןנכתמלו הדוהי הטמ תירוזא

 ,הקלח וא הלוכ ,תשגומה תעדה תווח תא ץמאלו לבקל לכוי זוקינה תקלחמ להנמ יכ תאזב שגדומ  .ו.1
 שרפלו ךירעהל יאשרו לוכי ,ויצעוי תרזעב ,זוקינה תקלחמ להנמ .ל"נה תעדה תווח תא לבקל אל וא
 תא ובייחיש םה זוקינה תקלחמ להנמ לש וישוריפו ויתוכרעה הרקמ לכב .םוליצה יאצממ תא תרחא
 .עצבמה ןלבקה

 םיעגפמו םייוקיל יוליג .ז
 להנמ תעדל ולגתי ,דעותמה רוטילקתה לש תרזוח הקידב ךלהמב וא/ו ,םוליצה תלועפ ךלהמב םאב .1

 עצבל בייח היהי עצבמה ןלבקה ,םנקתל שיש םיעגפמו םייוקיל ןנכתמה וא ויצעוי ,זוקינה תקלחמ
 ונובשח לע ,ךכמ םיעבונה םיפיקעהו םירישיה םיקזנה תא ןקתל ,םישורדה םינוקיתה תא דימ
 ,ונובשח לע ,עצבמה ןלבקה עצבי ןכמ רחאל .זוקינה תקלחמ להנמ לש האלמה ונוצר תועיבשלו
 ,ןושארה םוליצה לש ולאל םיהז םיכילהב םינקותמה תורוניצה וק יעטק לש םירזוח םימוליצ
  .זוקינה תקלחמ להנמ לש האלמה ונוצר תועיבשל

 בייח היהי עצבמה ןלבקהו ,עצבמה ןלבקהמ שורדל תוכזה רמשית הדוהי הטמ תירוזא הצעומל .2
 .עצבמה ןלבקה לש תוירחאה ףקות תעיקפ ינפל ,ודי לע ועצובש זוקינה יווק לש רזוח םוליצ ,עצבל
 הדובע לכ וא תרנצה תיתשת תנכה ,רפע תודובעמ האצותכ תורוניצל ומרגנש םיקזנ ולגתי םאב
 ןלבקה ןקתי ,עצבמה ןלבקה תוירחאב רשא ל"נה תורוניצה יווק תחנה עוציבב הרושקה תרחא
 םינוקיתה תולע .הזוחה יאנתל תופיפכבו ,םיפיקעהו םירישיה ללוכ ,םיקזנהו םייוקילה תא עצבמה
 .ונובשח לעו עצבמה ןלבקה לע לוחת ,ונקותש םיעטקה לש םירזוח םימוליצ ללוכ ,םוליצהו

 תימינפ תיתוזח הקידבל םולשתו הדידמ .ח
 

 םולשתל הדידמ ןפוא .1
 לש התחפה אלל םלוצש תורוניצה וק ריצ ךרואל רטמב םולשת יכרוצל הנדדמית םוליצה תודובע
 בתכב תרחא טרופי ןכ םא אלא( תורוניצה רטוק יפל ןוימ אללו הרקב יאתו תוחוש ,םירזבא תודימ
 .)תויומכה

 הדיחי ריחמ .2
 ,יוקינהו הנכהה תודובע תא לולכי רומאכ תימינפ תיתוזח הקידב עוציבל הדיחיה ריחמ  .א.2

 ןיא םא( םירזיבאו םירוביח ,םיכותיר ,םיכותיח ללוכ ,תורוניצה ללחל םיחתפ תנכה
 םימוליצ ללוכ ,דועיתה תנכהו םימוליצה עוציב ,םישורדה םימואיתה ,)םיאת/תוחוש
 .ושרדייש םירזוח דועיתו

 הדובעה עוציבל תורושקהו תוכורכה ,תופיקעהו תורישיה ,עצבמה ןלבקה תואצוה לכ  .ב.2
 חודהו רוטילקתה יקתוע ,הנשמ ןלבק תועצמאב דועיתלו םוליצל דויצל םיעצמאב שומישלו

 ויהי עצבמה ןלבקה חוורו חקפמהו ןנכתמה ,זוקינה תקלחמ להנמ רובע חקפמל ורסמייש
 .ןלבקה ח"ע

 .םילבגומ םיעטקבו םיבלשב תודובעה עוציב רובע ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל  .ג.2
 ףקות תעיקפ ינפלו וקה תלעפה רחאל ,ןימזמה תשירדל םאתהב ףסונ םוליצ עוציב רובע  .ד.2

 .הזוחה/זרכמה לש םיירוקמה הדיחיה יריחמב ןלבקל םלושי ,עצבמה ןלבקה לש תוירחאה
 

 םימ תקפסא תוכרעמ 2.24
 

 םיקורפ 2.27.2
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 רתאל תלוספה לכ קלסל ןלבקה לע 'וכו הפש ינבא ,טלפסא ,םיליבש ,תוכרדמ תחיתפ ןוגכ –  םיקורפ לכ 
 חוקיפה תויחנהל םאתהב תרנצה תודובע תמלשה רחאל ,ותומדקל בצמה תא ריזחהל ןכו חקפמ פ"ע רשואמ
 .םישיבכה ןנכתמו

 
 תויתשתו םישיבכ תייצח 2.27.3

 ריזחהל ןכו חקפמ פ"ע רשואמ רתאל תלוספה לכ קלסל ןלבקה לע ,המודכו תוכרדמ טלפסא תחיתפ רחאל  
 .םישיבכה ןנכתמו חוקיפה תויחנהל םאתהב תרנצה תודובע תמלשה רחאל ,ותומדקל בצמה תא

                
 ןומיס תודובע 2.27.4

 
 .תואירבה  דרשמ תויחנהל םאתהב בותיכו הטסורינ\יתכתמ טוח םע ויהי ןומיס טרס 2.24.3.1

     )תלכת עבצ( "הייתש ימ וק תוריהז" – םימ 
  ,)לוגס עבצב( "הייתשל םירוסא םימ וק תוריהז" – ינויצטיברג בויב 
  ,)לוגס עצב( "הייתשל םירוסא םימ וק תוריהז" - הקינס בויב 
 .רותיאל רישכמ תועצמאב התוניקת לע אדוולו תופיצר תקידב לולכל ןלבקה לע 

 
 יוהיז יטלשו ןומיס דומע   2.24.3.2

 ,ק"תת לוורש וא וק הצק ונשי וב םוקמ לכבו תוינכותל םאתהב ומקומי ןומיס ידומע          
 תסחייתמ הדלפ תורגסמ תעיבצ .וקה רואתו תכרעמה םש ןיוצי וב טלש לולכי דומעה
 .מ"בלפ יושע ונניאש תרחא תורגסמ טנמלא לכו ם"בלפמ אלש םיטנמלא תעיבצל

 
 םינוולוגמ םיטנמלא לש דוסי תעיבצל הנכה 2.24.3.3

 הווש וא "רובמט" תרצותמ "רופא לוניגמ" דוסי עבצ י"ע העיבצל ונכוי םינוולוגמ םיטנמלא 
 ."רובמט" לש העיבצ טרפמ פ"ע ןורקימ 25 יבועב ,ךרע

 םינוולוגמ אל םיטנמלא תעיבצל הנכה 2.24.3.4
 .לוח יוקינבו הדלפ תשרבמב הכאלמה תיבב בטיה וקוני ,םינוולוגמ אל םיטנמלא

 םינוולוגמ אל םיטנמלא לש דוסי תעיבצ 2.24.3.5
 וא רובמט" תרצות "333 ןגמ" דוסי עבצ י"ע דוסי תעיבצ ועבצי םינוולוגמ אל הדלפ יטנמלא
 .ןורקימ 30 הבכש לכ יבוע .תובכש יתשב ,ךרע הווש

 תורגסמה לכל ןוילע עבצ 2.24.3.6
 לכ יבוע .תובכש יתשב ,ךרע הווש וא ,"רובמט" תרצות "333 ןגמ" עבצב הנעבצת תורגסמה לכ
 .ןורקימ 30 הבכש

 
 םיינויצטיברג בויב יווק 2.25

 תורוניצה גוס 2.27.2
 .'מ 3 ךרואב רצק , SN – 8  ןומיס 884 י"ת יפל ,בויבל .יס.יו.יפ תורוניצ

 
 תורוניצה לש תמדקומ הקידב 2.27.3

 םימוגפ תורוניצ .םימגפ וב שי םא ןחבאל תנמ לע תינוציח הקידב ךרעית הלעתב רוניצה תחנה ינפל 
 ךלהמב תרחא הביס לכמ וא ,רוזיפה ,המרהה ,ןוסחאה ןמזב תרנצל םרגייש קזנ לכ .רתאהמ וקלוסי

 .עוציב ךות ועגפיש תורוניצ תפלחה תוברל .ונובשח לעו ותוירחאב ןלבקה י"ע ןקותי ,עוציבה
 

 תורוניצה ןוסחא 2.27.4
 ויהיש חיטבהלו םתפיפכ תעינמל תורדוסמ תומרעב םיריבס םיאנתב תורוניצה ןוסחאל גאדי ןלבקה 

 אל םיאנתב ונסחואי רשא תורוניצ לוספל יאשר חקפמה .שמשה תנירק ינפמ םילצומו םינגומ
 .ולספיש תורוניצל ףילחתכ ונובשח לע םירחא תורוניצ שוכרל שרדיי ןלבקהו םיריבס

 
 תורוניצה תחנה 2.27.5

 רוניצה  םור עבקנש רחאלו הובג םוקמל ךומנ םוקממ תוחוש 2 ןיבש עטק לכב וחנוי תורוניצה .א
 .הכומנה החושב

 םירשי  ויהי ,ךרואל ךתחב תוכומס תודוקנ יתש וא םיכומס תרוקיב יאת ינש ןיב םיווקה .ב
 ליבקמ ןוויכב חותמ טוח תרזעב רמשי ןוויכה .)יכנאה רושימב ןהו יקפואה רושימב ןה( ןיטולחל
 .תנזאמב תדמתמ תרוקיב ידי לע ורמשי םימורה )L.I.( רוניצה תיתחת םורל לעמ עובק הבוגבו
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 תויטסה .םייניב תודוקנ רפסמבו עטק לכ תווצק ינשב רזייל תנזאמב וקדבי םייפוסה םימורה .ג
 .םייניבה תודוקנב מ"ס 0.1 -ו תווצקב מ"ס 0.5 ןה ןנכותמה םורהמ תורתומה

 רושימב וקה תורישי .ול ליבקמב חותמ טוח תועצמאב קדבית יקפואה רושימב וקה תורישי .ד
 .רזייל תנזאמב קדבית יכנאה

 וא םתומלשב ,םוי ותואב וחנוהו ורפחנש םיווקה יעטק לכ תא הדובע םוי לכ םותב הסכי ןלבקה .ה
 .בכר וא םילכ רבעמ רשפאל ידכ ,חקפמה תוארוה יפל ,םקלחב

 .םיווקה תחנה ךרוצל רזייל תנזאמב שמתשהל בייח ןלבקה   .ו 
 

 ינויצטיוורג וקב תורוניצה ןומיס 2.27.6
 

 .תואירבה דרשמ תוארוהו EN-12613 ןקת פ"ע ןליתאילופמ ןומיס טרסב וז תרנצ ןמסל שי 
 טרסה "הייתשל םירוסא םימ וק !תוריהז" בותיכ םע .תוחפל מ"ס 12 בחורב היהי טרסה
 .רוניצה לעמ מ"ס 50 לש הבוגב , לוגס עבצב היהי

 
  :ואדיו תקידב 2.27.7

 
    .)תרנצ ריחמב לולכ( תינויצטיוורג בויב תרנצ םוליצל טרפמ 2.25.6.1

 
 טרפמבו יללכה טרפמב שרדנל םאתהב תרנצה תחנה תודובע לש ןיקת עוציב תחטבה םשל .א

 רחאל ,חנומה וקה ךרואל םוליצ תלועפ תועצמאב תיתוזח הקידב עצבל ןלבקה לע ,דחוימה
 לכל תרנצל רדחותש ,רוגס לגעמב היזיוולט תמלצמ תועצמאב ךרעיי םוליצה .תודובעה םויס
  .הכרוא

  .התחנה עוציב ןפואו תרנצה בצמ תא דעתלו "רוניצה ךותל טיבהל" איה הקידבה תרטמ .ב
 יתלב ןפואב ושרפלו וארוקל שיו ,הזוחה יכמסמ לש יללכה טרפמהמ קלח הווהמ הז טרפמ .ג

  .הז ךמסממ דרפנ
 רשאלו אדוול התרטמש ,תרחא הקידב לכ לש המוקמ אלמל האב הניא תרנצה םוליצ תלועפ .ד

  ךלהמב ונתינש סדנהמה לש תופסונ תוארוה יפלו טרפמה ,תוינכתה יפל עוציבה תוניקת תא
  .עוציבה

 הדיחיה יריחממ קלחכ ןלבקה תעצהב םילולכ ויהי תרנצה לש םוליצהו הפיטשה תואצוה .ה
  .דרפנב תאז הלועפ רובע םלושי אלו הדובעה עוצבל עיצהש םינושה

 לכב דומעיש ,הדובעה עוציבל ןויסינו דויצ לעב ,ןמוימ הנשמ ןלבק קיסעהל יאשר ןלבקה  .ו
  רושיאל המוד הנשמ ןלבק תקסעה רושיא .טרפמה תושירדבו ליעל תוטרופמה תושירדה
 עוציב תוינכת הנשמה ןלבקל קפסי ןלבקה ,)יללכ קלח( עוציבה הזוחב טרופמה ,הנשמ ינלבק
.  

 הדובעה תלבקל יאנת אוה ןימזמל וז הלועפ לש אלמ דועית תריסמו תרנצה םוליצ עוציב .ז
  ."תודע תינכת" ךותמ קלח ווהי םוליצה יכמסמו ,עוציבה רחאל

 
  :הדובעה עוציב 2.25.6.2

 
 הינב ירמוח   לכמ הייקנ היהת החנוהש תרנצהש ךכל גואדל ןלבקה לע םוליצה עוציב ינפל :הפיטש .א

 תועצמאב עצובי יוקינה  .םוליצה תלועפ ךלהמב עוגפל םג םילולעהו טרפמב שרדנכ םירחא םירמוחו
 םילשמה דחוימה טרפמלו יללכה  טרפמל םאתהב לוכה ,ךכל םיאתמ רושכמ תועצמאב ץחל תפיטש
  .ותוא

  :הדובעה יותיע .ב
      תושירדל םאתהב רפעה תובכש קודיהו יוסיכ ,תרנצה תחנה רחאל השעיי םוליצה עוציב  *
  .תוחושה עוציבב תורושקה תודובעה לכ תמלשהו    
  .סדנהמהו רתאב חוקיפה ,ויצעויו ןימזמה גיצנ תוחכונב ךרעיי םוליצה  *
  העבש רשאמ תוחפ אל םוליצה עוציב דעומ לע רתאב חקפמלו סדנהמל עידוהל ןלבקה לע  *
  .הדובעה עוציב ינפל םימי    
  .חקפמה וא/ו סדנהמה תוחכונ אלל םוליצה עוציב תא ליחתי אל ןלבקה  *

  ךרוא יעטקב רוגס לגעמב היזיוולט תמלצמ תרדחה תועצמאב עצובי םוליצה :עוציבה ךלהמ .ג
 עוציב ךלהמב היזיוולט ךסמ יבג לעמ ןרקוי הדובעה ךלהמ .דויצה תולבגמל םאתהב םימאות
  .םוליצה
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 דועית                תרזעב ןכו ,ידימת םושיר םשל ואדיו תטלק יבג לע דעותי ויבלש לכ לע םוליצה :דועית .ד
  .'דכו  םיעגפמ םוקימ יבגל עצבמה תורעה תרוצב טרסה ףוג לע ,ןופורקימ תרזעב ,ילוק
              לש ימינפ ןומיס .יוהיז םשל ץוחבו םינפב החושה רפסמ ןומיסל גואדל םוליצה עצבמ לע
 יבג  לעמ רזוח יוהיז רשפאיו דועיתה ךלהמב ןומיסה םוליצ רשפאתש וזכ הרוצב השעיי החושה
  .ואידיווה תטלק

 
  :םיעגפמ ןוקית 2.25.6.3

               ולגתי ,תדעותמה תטלקה לע תרזוח הקידב ךלהמב וא/ו םוליצה תלועפ ךלהמבו הדימב .א
 תועיבשל  םישורדה םינוקיתה עצבל בייח היהי ןלבקה ,םנקתל שי סדנהמה תעד תווחלו םיעגפמ
  .סדנהמה לש האלמה ונוצר

  .םירישי יתלבהו םירישיה םיקזנה ןקתי ןלבקה .ב
 היהי  רזוחה םוליצה ךילהת .םינקותמה וקה יעטק לש רזוח םוליצ עצובי םיעגפמה ןוקית רחאל .ג

  ."הדובעה עוציב" ףיעסב רמאנל םאתהב
 

  :םיאצממ תגצה 2.25.6.4
 םוליצה  דועית תריסמ רחאל קר ףסונבו זרכמה יאנתל םאתהב היהת ןימזמה י"ע הדובעה תלבק
  .םיאצממ יבגל  טרופמ ח"ודו ואידיו תטלק לולכי םוליצה דועית .סדנהמה לש ונוצר תועיבשל ךרענש

 
 לולכיו ,וכרוא לכל וקה לש םלוצמ דועית לולכת ,ןימזמה תושרב ראשיתש ואידיווה תטלק :קסיד .א

  .םוליצה עוציב ידכ ךות הדובעה עצבמ תורעה לולכי תטלקה לש לוקה ספ .תוחוש יוהיז ןומיס
 וניא  םוליצ ח"וד .וז הדובע עצבמ י"ע ןכוי רשא ,טרפמ ח"וד שגוי תטלקל ףרוצמב  :םוליצ ח"וד .ב

 תוחפל לולכיו   הטושפו הרורב הרוצב בותכ היהי ח"ודה ."תודע" תוינכת תנכהל השירדה תא לטבמ
  :םיאבה םיטרפה תא

   תוינכתב םהינומיסל םאתהב וקה יעטקו הרקב תוחוש ,רוניצה לש )המכס( יבצמ םשרמ .1.ב
 .ומוקימו וקה יוהיז רשפאל ידכ חטשה ינפ לע רחא רואיתו ןמיס לכו ,עוציבה       
   ,עגפמה רואית ,ואדיו תדוקנ ,וקה יעטק :לולכתש הלבט תרוצב םוליצה לש ףטוש ח"וד .2.ב
  .הכומס החושמ וקה ךרואל "ץר קחרמ"ב עגפמה םוקימ ןויצו תורעה       
  .םיעגפמה תוהמ יבגל םוליצה החמומ תעד תווחו םיאצממ םוכיס .3.ב
 ומלוצי הלא תונומת .תוינייפואה תולקתה לש תונומתב הוולי ח"ודהש יוצר .תוצלמהו תונקסמ .4.ב

  .המיאתמ המלצמ תרזעב היזיוולטה ךסמ יבג לעמ
 

 
  :ןלבקה תוירחא 2.25.6.5

 ףקות תעיקפ ינפל רזוח םוליצ ךורעל תוכז ומצעל ןימזמה רמוש "םיעגפמ ןוקית" ףיעסב רומאל ףסונב
 וא תרנצה תיתשת תנכה ,רפע  תודובעמ האצותכ רוניצל ומרגנש םיקזנ ולגתיו הדימב .ןלבקה לש תוירחאה
 ולגתיו הדימב ,ףסונה םוליצה תולע ,ןלבקה  תוירחאב רשא רוניצה תחנה עוצבב תורושקה תורחא תודובע לכ
 י"ע וא/ו ,ןימזמה תשירד יפל ןלבקה ידי לע ונקותי  םיעגפמה .ןלבקה לע לוחת ,ןוקית םישורדה םיקזנ

  .ןקות רשא עטקה לש רזוח םוליצ ,ןלבקה ןובשח לע ,ךרעיי ךשמהב .ןלבקה לש ונובשח לע ןימזמה
 

 :לועיתו בויב וק רושייל תקידבו תילוארדיה הקידב 2.25.6.6
 להנמה תאצוהב 2001 ראוני תישילש הרודהמ יללכה טרפמה יפלו  הינב תודובעל יללכה טרפמ יפל עצובת 

 ןקתל ,הפילדה םוקמ תולגל  שי ,רטמוליקל רטיל 150-מ םילודג םידספההש הדימב .בויב תויתשת חותיפל
  .רזייל ןרק י"ע עצובי וקה תורשי תינש הקידב עצבלו
 

 הרקב תוחוש 2.26
 תויללכ תוארוה - ןוטבמ תוימורט תוחוש 2.27.2

 . 5988 י"תל םאתהב ןוטבמ תולוגע תוימורט תוחוש הנייהת הרקבה תוחוש
  .עוציבה תליחת ינפל תועובש )השולש( 3 תוחושה ןרציל תוחוש תמישר וא תינכת רוסמל ןלבקה לע
    : לולכת המישרה

 .האיציהו הסינכה רוניצ רטוק .א
 .)רתאב החושה ןומיס רחאל דדמית רשא( רוניצה לש היינפה תיווז .ב
 .)1% -מ הנוש לעתמה עופיש םא( האיציהו הסינכה ןיב סלפמה שרפה .ג
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 .םילפמ .ד
22. 

 יביכרמ ראש לכו םיקבחה ,םירבחמה םיימורטה םיטנמלאה ביטל תוחושה ןרצימ תוירחא בתכ איצמהל ןלבקה לע
 .תוחפל םינש 5 לש הפוקתל החושה
 

  החושה רופסמ 2.26.1.1
 .דימע רוחש עבצב החושה ןפוד לעו החושה תרקת לע טלוב ןפואב ןמוסי ,תינכתב עיפומש יפכ, רפסמה

 הרקב תוחושל הסכמו הרקת גוס 2.26.1.2
 .מ"ס 60 היהי םיחתפה רטוק .489 י"תל םימיאתמ ויהי הרקבה תוחוש יסכמ .א
 עגמה חטש תאו הסכמה ףקיה לכ תא ,םיאתמ עבצב הסכמה לש לזרבה תרגסמ תא עובצל שי הדובעה רמג םע .ב

 .תרגסמהו הסכמה ןיב
  .החושה םש/רופסמ םע תיחול ללוכ – בויב הלימו ןימזמה םשו למס עבטוי םיסכמה לע .ג
 .טרפמב תורדגה פ"ע ויהי תורקת / תונוילע תוילוח .ד

 
 הרקב תוחושל םיסכמו תורקת םור 2.26.1.3

 .ןנכותמה וא םייקה שיבכה הבוגל הסכמהו תורקתה הבוג םאתוי םישיבכ םוחתב .א
 

 םאתהב וא תמייק עקרק ינפ לעמ מ"ס 20-30 םוחתב הרקב תוחושל הסכמהו תורקתה םור היהי חותפ חטשב .ב
 .חקפמה תוארוהל

  .יפוס הבוג יבגל תושרופמ תויחנה לבקלו חקפמה לא תונפל ןלבקה לע תוריהב יא לש הרקמ לכב .ג
 

 הרקב תוחושל תומלוסו םיבלש 2.26.1.4
 

 םיבלשה גוס .החושה ןפודל םינגועמה ,תקצימ סופיט יבלש ונקתוי 'מ 4.75 -מ ןטק ןקמועש הרקב תוחושב .א
 35 קחרמב ,ןקתבו תוינכתב טרופמכ ,םיבלשה ןיב חוורמה לע דיפקהל שי .5988 י"תל םאתהב ויהי םתנקתהו

 .תוחושה יריחמב לולכ ,ינשהמ דחא מ"ס
 םיקחרמבו ליעלד תושירדל םאתהב וקפוסי הכירדה יבלשש ,ןרציה לצא תוילוחה תנמזה תעב גואדל ןלבקה לע .ב

 רשואיש המוד עבצ וא 211 "םיטא וית" תמגוד יסקופא עבצ לש תובכש יתשב םיעובצ ויהי םיבלשה .םיבוצק
 .סדנהמה ידי לע

 
 החונמו םייניב יחטשמ  2.26.1.5

 דרשמ  לש תוחיטבה תויחנהל םאתהב החונמו / םייניב יחטשמו תומלוס ונקתוי 4.75 לעמ קמוע ילעב הרקב תוחושב 
 .5988 י"ת תושירדל םאתהבו ת"מתה

 
 םיינוציח םילפמ 2.26.1.6

 ןיקתהל שי תימורט תיתחת תולעב תוחושב .טרפל םאתהב ןוטבב ףוטע .יס.יו.יפ רוניצמ ועצובי םיינוציח םילפמ
 .יטרדנטס טרפב טרופמכ הפצר
 

 ימלוג בויבל הביאש תנחת 2.27
 הדרפה רוב 2.27.2

 ,הדירי יבלש ,ןוטב תוילוחמ םיכראומ ,םירזיבאה לכ תוברל ,יעקרק תת ,ןליתאילופמ םיקצומ תדרפהל רוב
 .ע"ש וא "דלומור" תרצות מ"ס 60 רטוקב ןוט 12.5 סמועל הסכמו ןוט 12.5 סמועל  תימורט הרקת

 יעקרק תת בוטר את 2.27.3
 

 : םה אתב םישרדנ םייטרדנטסה םירזיבאה 2.27.2.1
 

 :דוקיפ וא למשח ילבכו תוארשרשל םילתמ .א
 : םיאבה םילתמה םיבכרומ הביאשה את תרקתב .1 .א

 .'חי 2          : תובאשמל המרה תוארשרשל םילתמ
 .'חי 2          : תובאשמה לש למשחה ילבכל םילתמ
 .'חי 1           : ינדי בוגמ לס תרשרשל הלתמ
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 .'חי 4            : םיפוצמל םילתמ
 .'חי 1       :)'פמוק( , תינוסארטלוא תכרעמל ןקתמ/הלתמ

 .)הטסורינ( ם"בלפמ םייושעו םמוקמל םיגרבומ םילתמה .1 .ב
 : הקינסה תורוניצל םיחתפ .ב

 שי תורוניצהו תובאשמה תנקתה רחאל .תובאשמה לש הקינסה תורוניצל םיחתפ ינש הביאשה את תרקתב
 .קוצי ןתירואילופ וא ןוטב י"ע חתפל תורוניצה ןיב חוורמה תא םוטאל

 : םיריצו םיגרב .ג
 .הטסורינמ ויהי םיריצהו םיגרבה לכ 

  
 : רורווא רוניצו םיפוצמ תנקתהל חתפ 2.27.2.2

  .הביאשה תנחת לש םיפוצמה תא ןיקתהל ןתינ ובש הסכמ םע דחוימ חתפ עצובי הרקתב .א
  .הביאשה אתב םילזונה סלפמ תדידמל םיינוסארטלוא הבוג ידמו םיפוצמה ילבכ תלחשהל לוורש ןקתוי חתפב .ב
  .םיפוצמב לופיט ךרוצל וריסהל ןתינו םיגרבב בכרומ הסכמה .)הטסורינ( ם"בלפמ םייושע לוורשהו הסכמה .ג
 .4" רטוקב רורווא רוניצ םג ןקתוי הרקתב .ד
 'מ 2.5 הבוגל דע ריק / רדג ןפוד יבג לע ןקתוי וכשמה רשא רורווא רוניצ ןקתוי הרקתל ךומסב החושה ןפודב .ה

 .םייפוסה חטשה ינפ לעמ
 

 םייניב יחטשמו תומלוס ,הכירד יבלש - הדירי תכרעמ 2.27.2.3
 לכל םימאתומ היהי ויהי ,םייניב יחטשמו םיבלש ,הדיריה םלוס תוברל היביכרמו הדיריה תכרעמ לכ .א

 דרשמ לש תויחנההו תויתוחיטבה תושירדה תוברל ףסונ יטנוולר ןקת לכו 5988  י"תב תושירדה
 .תוינכותב ןיוצ אל םא םג ,החוורהו הדובעה

 את ךותב ךמתנו הביאשה את תרקתב תודחוימ םיינזואל םיגרבב רבחתמה סלגרביפמ ,יושע םלוסה .ב
 .הפצרהמ שורד הבוגל דע ,ןפודה לא הביאשה

 
 הסינכה רוניצל החוש רבחמ 2.27.2.4

 רוניצ רטוקל םאתהב לעפמב רוניצל חודיקה חתפב ןקתוי רבחמה ביבוטיא החוש רבחמ ןקתוי הביאשה את ןפודב
  .םיאתמה סלפמבו הסינכה
  

  םיחפסו םירזיבא 2.27.2.5
 .ירטינס ימלוג בויב תכלוהל ומיאתי םיחפסהו םירזיבאה לכ
 

 םיפוגמ 2.27.2.6
 ןסליר וא לייאמא םיפוצמ ,לזרב תקצימ 16 י"ת ילארשי ןקתל םימיאתמה זירט יפוגמ ויהי םיפוגמה .א

 םינגוא תוברל םייתיישעתו םייתיב םיכפש םע הדובעל ומיאתיו יטטניס ימוג הפוצמ זירט םע יתיישעת
 .םיידגנ םינגואו

 י"ע רשואיש הדימב ךרע הווש וא ,"לאפר" תרבח י"ע םיאבוימה T - 4000 םגדה תמגודכ ויהי םיפוגמה .ב
 .ןנכתמה

 
 םירזוח לא םימותסש 2.27.2.7

 ךרע הווש וא ,ןוילע חתפ םע NR - 40 םגד ".י.ר.א" תרצותמ ולא תמגוד ויהי םירזוח לאה םימותסשה .א
  .רשואמ

  .תרוקיבל חתפה הסכמו ףדמה תיב ,ףדמה ריצ ,םטוא ףדממ יונב היהי םותסשה .ב
  .םותסשה תנעשהל תבשות היהת ףוגה תיתחתב .לזרב תקצימ םייושע ויהי םטואה ףדמהו םותסשה ףוג .ג
  .הזנורב םייושע ויהי ,ףוגבו ףדמב עגמה יחטשו תבשותה .ד
 .הליזנ לכ ענמיש ,הלועמ תוכיאמ ,םטוא בתות ןקתוי טלובה ריצב .הטסורינמ יושע טלוב ריצ לע ןקתוי ףדמה .ה

 ינשל מ"מ 15 תוחפל היהת הטילבה תדימ .'וכו ליבגמ קיספמ ,תלוקשמ םע עורז תבכרהל םיאתי ריצה
  .ליבגמ קיספמ וא/ו תלוקשמ תנקתה רשפאיש םגש היהי םידדצה ינשבו םידדצה

  .המירזל הערפה לכ רצווית אלש הרוצב ףדמה תסנכהל םיאתמ עקש וכותבו לזרב תקצי יושע היהי ףדמה תיב .ו
  .םותסשה ךותמ ותומלשב ףדמה תאצוהל םיאתי חתפה לדוג .עקשה לעמ ןקתוי תרוקיבה חתפ .ז
  .םותסשה ףוגל םיגרבב רבוחמה לזרב תקצימ הסכמ י"ע רוגס היהי חתפה .ח
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 תוארתאהו הרקבה חולל רבוחמה 'ץיווס ורקימ קספמ ללוכ ,יסקופא לש ימינפ יופיצב הפוצמ היהי םותסשה .ט
 .המירז רסוחל יוויח ןתמל –

 
 ריוא ימותסש 2.27.2.8

 . 2" רטוקב םיפקז לע םיבכרומ ,יבלושמ ריוא ימותסש ןיקתיו קפסי ןלבקה
 תמגודכ ויהיו םלה תוכמ דגנכ םידימע ,הובג ץחלל ומיאתי םימותסשה .אלמ רבעמ 2" ירודכ זרב ןקתוי ,ףקזה לע
 . D - 020 בלושמ רעס םגד ".י.ר.א" ר"חיב תרצותמ הלא
 

 רטמונמ 2.27.2.9
 דעוימה רטמונמ היהי רטמונמה .הקינסה יצחל תדידמל המגרפאיד רטמונמ ,הקינסה תרנצ לע ,ןיקתיו קפסי ןלבקה
 ןיבש םוחתב ר"מס/ג"קב ןמוסיו תולעמ 270 לש העונת םוחתו יתחת רוביח לעב 6" בוקנ לדוג ,ימלוג בויבב שומישל
 .אלמ רבעמ לעב ,םיאתמ רטוקב ךרד תלת ירודכ זרב ןקתוי ,רטמונמה ףקז לע .מטא 10 -ל 0
 
 

 ילמשח ינאכמ דויצ תנקתהו תקפסא 2.28
 רוצייהו םירמוחה ביט 2.29.2

 דויצ קר לבקתי .ןיגוריסל הלועפב ןהו הפוצר הלועפב ןה ,םישק םיאנתב בויב ינקתמב הדובעל םיאתי דויצה .א
 .םימוד םיאנתב ןוצר תעיבשמ הלועפב םינש שמחמ תוחפ אל ךשמב ומצע תא חיכוה רשא

 םינקתה לש הנורחאה האצוהל תוניחבה לכמ ומיאתי ,ותנקתהבו דויצה רוצייב םישמשמה םירמוחה לכ .ב
  .יאקירמאה וא ,יטירבה ןקתה ,םיילארשיה

 ךא ,הלא םינקתב שומישל חקפמה לש תיללכה ותמכסה קר השורפ ,הלאכ םינקת לע תססובמ ,העצה תלבק .ג
 .ףילחהל אב אוה ותואש ירוקמה ןקתהמ תוחנ אצמייש ןקת לכ רשאל חקפמה תא בייחל ידכ הב היהי אל

 רכזומה ירוקמה ןקתה תושירדמ םביטב ולפי רשא ,הדובע וא ,קלח ,רמוח לכ לוספל יאשר היהי חקפמה .ד
 .ונובשח לע ,ךכמ עבונה יוקיל לכ ןקתל היהי ןלבקה לעו טרפמב

 םירמוח לש תואמגוד לוטיל יאשר חקפמה היהי ,ךכל ףסונב .ןלבקה ןובשח לע הנשעת ,וללה תוקידבה לכ .ה
 .ץוחנל אצמיש יפכ תוקידב ןהב ךורעלו דויצב שומישל םידעוימה

 .רבדה שרדיי םא היפרה השעת ,הדלפ תוקיציב .הקיציב םירחא םימגפו םירוח תמיתס השרות אל .ו
 .שומישה תרטמל הרקמ לכב םיאתי הבכרהו ההובג תוכיא תלעב היהת היגוס לע הזנורבה .ז

 
 הלבוהו ןומיס הזירא 2.29.3

 ירקמ קזנו ךותיש דגנ הליעי הנגה דויצל ןתנית ,ותדועתל חלשיש ינפלו רוצייה לעפמב הסונ דויצהש ירחא .א
 .םי ימ יסיסר וא ,חל ריוא ,בר םוח ,םשג ,קזח שמש רוא ,םיצרש י"ע םרגיהל יושעה קזנ תוברל

 ןוגכ  הזירא ירמוחו הדלפ יספ ,תובית ,םיזגרא תנכהו תקפסא : ןוגכ הזיראה תואצוה לכב אשיי ןלבקה .ב
 .'וכו תוביטר יגפוס םירמוח ,רטסאילופ תועירי

 : םיאבה םינותנה לש ,אמייק רבו אירק ןומיס ונמוסי הזירא לכו זגרא לכ .ג
 .רציימה לעפמה םש .1.ג
 .דויצה רואית .2.ג
 .הליבחבו זגראב תודיחיה רפסמ .3.ג

 .ונובשח לעו ןלבקה י"ע השעי ,רתאב ונוסחאב תוכורכה תולועפה לכו תודובעה רתאל דויצה תלבוה .ד
 .ותנסחאמ האצותכ עגפי אל דויצה יכ חיטביש ןפואב ,חקפמה הרויש םוקמב ,םש ןסחואיו רתאל לבוי דויצה  .ה

 
 םיטרפו הבכרה תוינכת 2.29.4

 : ןלהלכ םיטרפו הבכרה תוינכת לש םיקתעה 4 חקפמה רושיאל שיגי ןלבקה .א
 תאו תודימה ןויצ םע םיכתחו םיטרפ ןכו םינושה דויצה יטרפ לש יללכה רודיסה תא תוארמה תוינכת .1.א

 .רזעה דויצו דויצה לש םיטרפה לכ
 ,דויצה לקשמ תא םג ,ךרוצה תדימב תוארמה ,דויצה לש טירפו טירפ לכ לש תוטרופמ הבכרה תוינכת .2.א

 .תודוסיה יבגל תויחנהה תא ןכו רומיגה תרוצו םירמוחה
 בצמב דויצה תודיחי תא תוארמה םיינאכמ וא/ו םיילמשח םירוביח ךירצמה דויצל הדובע תוינכת .3.א

 .הנבמב םמוקימו ידדהה םמוקימ ןויצ ךות ,םישורדה םירוביחה יטרפ תאו הנקתהל ןנכותמה
 ,םירבחמה ,תורוניצה לכ לש םורהו םוקימה תא תוארמה תרנצה לכ לש תוטרופמ הדובע תוינכת .4.א

 .ב"ויכו תוכימת ,םילתמ לש םמוקימו םתרוצ תא ןכו םימותסשהו םיפוגמה ,םירזיבאה
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 תודובעב םללכל שיש 'וכו םיגרב ירוח ,םיצירח ,םיחתפ ,תולעת ,םיליבומ לש םיטרפה לכ יטוטרש .5.א
 .היינבה

 י"ע םימרגנה םינבמב םיצמאמה לעו סמועה זוכיר תדוקנב םיינמזהו םיידימתה םיסמועה לע םיטרפ .6.א
 תא ןיטקהל ידכ הנבמב םינקתומה םיינמז םינבמו תוכימת לש םלדוגו םרואית ,םיינמז םיסמוע
 קזנ ומרגי אל םיינמזה המרהה ינקתמש םיארמה םיבושיח ןכו דויצה תנקתה תעב הנבמב םיצמאמה
 .הנבמל

 ול םיארנה םייונישל השירד וא ,ורושיא םע .ןלבקה ול שיגהש הדובעה תוינכת תא קודבי חקפמה .7.א
 .שדוחמ רושיאל ןשיגיו תוינכתה תא ןקתי ןלבקה .םיצוחנ

 
 לועפת תוארוה 2.29.5

 םיקתוע השישב קפוסת תרבוחה ,ןקתוהו קפוסש דויצל לועפת תוארוה הליכמה תרבוח ןימזמל קפסי ןלבקה .א
 .ולועפתו ותקזחא ,וייוסינ ,ותצרה ,דויצה תנקתה רבדב תוטרופמ תוארוה ויהי הבו

 ןתכירע וא/ו ןנוקית שורדלו ,ןתצקמ וא ןלוכ ,תושגומה לועפתה תוארוה תא לוספל יאשר היהי חקפמה .ב
 .ותעד תחנהל שדחמ

 : םיאבה םיפיעסה תא לולכי קרפ לכ .דויצה יגוסל םאתהב םיקרפל קלוחת תרבוחה .ג
 .עוציב רחאל תוינכת .1.ג
 .דויצה לש טירפו קלח לכ לש ורואית .2.ג
 .קורפו הבכרה תוארוה .3.ג
 .לועפת תוארוה .4.ג
 .תפטוש הקוזחת תוארוה .5.ג
 .תולקת יוליגל תוארוה .6.ג
 .םינוש םיניינעב תוארוהו עדימ ינותנ .7.ג
 .םתנמזה להונו םיפלח תמישר .8.ג
  .תמוסרפ תורבוח וא ,םיטקפסורפ לש ימתס ףסוא לבקתי אל .ד
 .יפוסה ןובשחה תשגהל יאנת וניה חקפמה י"ע הרושיאו תרבוחה תשגה .ה

 
 :תובאשמ תכרעמל דוקיפו למשח חול 2.29.6

 תובאשמה םע דחי קפוסי דוקיפו למשח חול .א
 לע תינדיו תיתמוטוא הטילשו דוקיפו למשח תנזהל םירוביחהו םיקספמ םיביכרה לכ תא לולכי חולה .ב

 תוארתהו תינוסארטלוא תכרעמ ,םיפוצמל :םהינבו תובאשמל םירוביחו םירזיבאה ללוכ תובאשמה
 .תובאשמה ןרצי תוצלמהו תושירדל םאתהב רואו לוק

 .םיצוחנ םידעיל  SMS  תועדוה תועצמאב תוארתהה ריבעי רשא לולכמ למשחה חולב לולכל שי .ג
 .)תועדוה תחילשו רואו לוק( תוארתהה ירזיבאו ילולכמ לכ תא םג לולכי חולה .ד

 
 :םיסלפמ תדידמו םיפוצמ תכרעמ 2.29.7

 :תובאשמה לע הטילשו םיסלפמ תדידמ רשפאת תכרעמה .א
 .םיגירח םיסלפמ לע תוארתה יוביגו ,תונרותב הבאשמ לכ לש תיטמוטוא הלעפה ,הממדה .ב
 תוכרעמה ינרצי/יקפס לש םיאנכט י"ע השעת ןימזמה יגיצנל הכרדהו םינוויכ ללוכ ל"נה תוכרעמ תנקתה .ג

 .תובאשמהו
 

 – בויב תוקיפס תדידמ תכרעמ 2.29.8
 .םישורדה םירוביחהו םיביכרה תודובעה לכ ללוכ םיפוגמה תמוצב ןיקתי ןלבקה .א
 .ךרע הווש וא "הילד דרא" תרצות 3" רטוקב ,ימלוג בויבל יטנגמ ורטקלא םימ דמ .ב
 .תוארתאהו דוקיפה חולל רבוחת תכרעמה .ג

 
 ינכמה דויצה תנקתה 2.29.9

 
 דויצה תנסחא 2.28.8.1

 .חקפמה תוארוהל םאתהב השעת הדובעה רתאב דויצה תנסחא .א
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 .חקפמה לש ונוצר תועיבשל ,ךרוצה יפל ,הכלהכ ומתסי וא ,וסוכי םישיגר םיקלחב םיחתפו עגמ יחטש .ב
 .םיכרצל המאתההו םוקמל עגונה לכב חקפמה רושיא םינועט הנסחאה ירודיס לכ .ג
 .םתוהזל היהי ןתינש תנמ לע רורב ןפואב ונמוסי ,וקרופיש דויצהמ םיקלח .ד

 
 דויצה םוקימ 2.28.8.2

 לכ לש קיודמה ותנקתה םוקמ ךא .תוינכתה יפל ,ללכ ךרדב ,היהי דויצה לש טירפ לכ לש ותנקתהו ומוקימ .א
 .ותנקתה ינפל חקפמה לש יפוסה ורושיא ןועט ,טירפ

 ומיאתי תודימה לכש ,ותוירחא וז היהתו הדובעה תלחתה ינפל תונוכמהו דויצה תודימ תא קודבי ןלבקה .ב
 ,םישורדה תומוקמב ןלבקה י"ע רומאכ ונכוה ,םינבמב 'וכו םירבעמ ,םיחתפ ,תולעת .הדובעה עוציב יכרוצל
 .ןוטבה תוקיצי ינפל

 וא ,תוריק ,תורוק ,םידומע בוצחל חרכה היהי ,שארמ םייופצ יתלב םיאנת בקע ,ל"נה לכ תורמלו הרקמב .ג
 .חקפמה תאמ שארמ רושיא ךכ לע לבקל שי ,תורקת

 .ל"נכ רושיא אלל תודובע בקע םינבמל םרגייש קזנ לכ רובע ,תוירחאב אשי ןלבקה .ד
 

 םיעקשו םיצירח ,ןוגיע יגרב ,םיסיסב 2.28.8.3
 .םינושה םינבמב דויצה תבכרה ךרוצל םיעקשו םיצירח ,םירוח ,הקיציה תעב ונכוי ,ללכ ךרדב .א
 המאתה יא לש הרקמב .םינושה דויצה יטירפל םתמאתהו םינבמה תא ןלבקה קודבי ,דויצה תבכרה ינפל .ב

 םייונישה תא ,ויתוארוה יפל ,עצביו חקפמל ךכ לע ןלבקה עידוי ,דויצה תבכרהל םינבמה תנכהב תואיגשו
 .םישורדה םינוקיתהו

 .דויצה תבכרה ינפל ,סוחד ריוואבו םיינאכמ םיעצמאב ןוגיעה יגרב רובע םיעקשהו םירוחה תא הקני ןלבקה .ג
 .הזוזת דגנכ וחטבואיו תקיודמ הרוצב ונזואיו וחנוי דויצה יסיסב .ד
 י"ע וקפוסי ,דויצה םע וקפוסי אל רשא םיגרב .דויצה םע דחי ןלבקה י"ע ,ללכ ךרדב ,וקפוסי ןוגיעה יגרב .ה

 .חקפמה רושיאל ףופכב ,דויצה תוינכתלו םיטרפמל הנמאתת רשא תודימבו לדוגב ,ןלבקה ח"עו
 .דויצה יסיסבב םירוחה זכרמבו ןוטבה חטשמל תיכנא ונקתוי םיגרבה .ו

 
 

 ןוטבב ןוגיעו ןוטיב 2.28.8.4
 תולבטל סחיב ןוטבה תודוסיב ןוגיעה יגרב לש קיודמה םמוקימ חטבויש ,ךכ לע תדחוימ הדפקה דיפקהל שי .א

 םתמאתהו דוסיה סלפמ תינדפק הקידב וקדבי ,ויתודוסי לא דויצה לכ לש ותרבעה ינפל .םיריצלו סיסבה
 לושכמ לכמ ונופי םיעקשהו תודוסיהו המאתה יאו ,האיגש ,םייוקילה לכ ונקותיו ל"נה םיעקשה לש הנוכנה
 .חקפמה לש ונוצר תועיבשל סוחד ריוואב וקוניו

 קלח לכ בייח ,יפוסה ובצמב .תיברמ הדפקה ידכ ךות ושעי ,סיסבה תולבט לש םנוזיאו םתמאתה ,םמוקימ .ב
 םיחוורה לכו ןוגיעה יגרב ונכוה םהב םיעקשה לכ .היצרביוו הזוזת דגנ ,האלמ החטבא חטבואמ תויהל דויצ
 .ץווכתמ יתלב טלמב בטיה ואלומי ,תודוסיה ינפ ןיבל ,סיסבה תוחול ןיב

 : ןלהלדכ בכרומה טלמב ונגועי ןוטבה יגרב .ג
  .לקשמ יפל טנמצ שילשו לוח שילש ,קד טגרגא שילש .ד
  .3 י"ת לש 4 'סמ הלבט יפל מ"מ 5 לש ילאנימונ לדוגב היהי קדה טגרגאה .ה
  .)לקשמ סחיב( טנמצ שילשו לוח םישילש ינש לולכי דויצה יסיסב ןיב םיחוורמה יולימל ןוטבה .ו
 םימב ופטשי ןכמ רחאלו םימיאתמ םיעצמא וא לוח תזתה תועצמאב ןוטבה יחטשמ וקוני יולימ עוציב ינפל .ז

 .תוחפל ,תועש 24 ךשמל םיבוטר וקזחויו
 רשואמ רודיס י"ע וא ,ידגנ םואו םוא י"ע תופפורתה דגנ תטלחומ החטבא חטבויו תיקסידב דיוצי גרוב לכ .ח

 .רחא
 רשפאל ידכ ,םימואה תגרבה ינפל ,םיאתמ טרסב ופטעי וא ,הדולח תענומ החשמב וחרמי םיגירבתה לכ .ט

 .ךרוצה יפל םימואה תחיתפ
 

 ולש הבכרהה תוארוהו דויצה ןרצי 2.28.8.5
 הדימב .דויצה ינרצי יכמסמב תולולכה הבכרהה תוארוה תא ןלבקה דמלי ,הבכרהה תודובע עוציב ינפל .א

 לכב .ךכל ורושיאו דויצה ןרצי תבוגת תלבק ךרוצל חקפמל תונפל וילע ,תוארוההמ תוטסל שי ,ןלבקה תעדלו
 .םינושה דויצה יטירפ תבכרה לש םלשומו יעוצקמ עוציבל יארחאה ונה ןלבקה ,הרקמ

 הבכרהו חולשמ ךרוצל וקוריפ ינפל ,ןרציה לצא תמדקומ הבכרה ללכ ךרדב רבע ,הבכרהל קפוסי רשא ,דויצה .ב
 .רתאב
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 היהת דויצה תלועפש ךכ ,ןרציה תוארוהל םאתהב ונווכיו דויצה לש םינושה םיקלחה ומאתוי ,הבכרהה תעב .ג
 .חקפמה לש ונוצר תועיבשל

 
 ןימזמה ידבוע תכרדהו דויצה תצרה 2.28.8.6

 מ"ע ןכו םיטרפמלו תושירדל םאתהב ,תולקת אלל ,לעופ ןקתומה דויצה יכ אדוול דויצה תצרה לש התרטמ .א
 .דויצ טירפ לכ לש ןוכנה ולועפת ןפואל רשאב ןימזמה יגיצנ תא ךירדהלו תוחנהל

 יפלו דויצה יגוס פ"ע ןימזמה ידבוע תכרדהו םינושה דויצה יטירפ תצרה יבגל םידעומ עבקיו םאתי חקפמה .ב
 .ויקפס

 .תולקת לכ אללו הניקת הרוצב לעופ דויצה יכ ררבויש רחאל קר ,םידבועה תכרדה לחת הרקמ לכב .ג
 יטרפ לכב םיאיקב ויהי רשא ,ןרציה ןכוס לש ךמסומ גיצנ וא ,דויצה ןרצי לש ךמסומ גיצנ יכ ,בייחתמ ןלבקה .ד

 .חקפמה י"ע ועבקנ רשא ,הכרדההו הצרהה ןמז לכ ךשמב םיחכונ ויהי ,דויצה
 

 םייטסלפ תורוניצמ הקיניו הקינס יווק 2.29
 תרנצה גוס 2.30.2

 רטוק .'מטא 10 גרד ,לוגסקפ תמגוד ,בלוצמ ןליתאילופמ ,םייטסלפ ויהי הקינסה תכרעמב תרנצה יקלח לכ .א
 :ךרע הווש וא מ"מ 90

  :הביאשה םחתמב בוטר אתבו תיליע תרנצ .ב
 רוביחל , ןגוע ירבחמו תוכימת ללוכ – ע"ש וא "pex-to-pex" םירזיבא םע  UV תנגומ ,הרוחש תרנצ עבצ .1.ב

  .םירזיבאל
 .רוניצה גרדל םימיאתמ םיליגר םירבחמ ,םוח תרנצ עבצ ךא ל"נכ – ק"תת תרנצ .2.ב

 
 בלוצמ ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ תחנה 2.30.3
 וכרוא לכל ךמתייש ךכ חנוי רוניצ עטק לכ .ןרציה תוארוהל םאתהב השעת הלעתב ותחנהו רוניצה תדרוה .א

  .דופירה תבכשב
 םיסוידר לדוג יפל ושעי ףופיכ תותשק תריצי .תינכתל םאתהב ועצובי וקה ךרואלש תויווזהו תוניפה לכ .ב

 .ןרציה י"ע רשואמה
 תרנצה םיינוציקה םיסלפמה תודוקנה ןיב ,בויבל ריוא ימותסש םקמל שי יאוותה לע איש תודוקנב .ג

  .'ינימ 0.3% לש ףיצר עופישב חנות הקינסה
 םילושכמל ךומסב ,מ"ס 100 שיבכב ,מ"ס 80 : לש ילמינימ יוסיכ היהיש ךכ חנוי רוניצה – רוניצה קמוע .ד

  .סדנהמ/חקפמהמ תויחנה לבקל שי
 טרסה .תואירבה דרשמ תוארוהו EN-12613 ןקת פ"ע ןליטאילופמ ןומיס טרסב וז תרנצ ןמסל שי .ה

 , לוגס עבצב היהי טרסה "היתשל םירוסא םימ וק !תוריהז" בותיכ םע .תוחפל מ"ס 12 בחורב היהי
 .רוניצה לעמ מ"ס 40 לש הבוגב

 ,םייח ילעב דוחייבו ,ךולכל לכ תרידח תעינמל רוניצה תווצקב םימיאתמ םייוסיכ וא םיקקפ תריגס אדוול שי .ו
 .יפוסה רוביחה עוציבל דעו הדובעה לכ ךלהמב רוניצה ךות לא

 
 בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצל םיחפס 2.30.4
 .ותייחנה פ"עו תורוניצה ןרצי י"ע םכסומה גוסמ רטוק ירבעמ ,תויופעתסה ,תותשק ,תודמצמ ,םירבחמ .א
 ."ןואסלפ" תמגוד "ן'זויפורטקלא" תטישב ךותיר ירזיבא שומישל ורתוי ףסונב .ב
  .טיפרג זירגב וחרמיו דלח לא תדלפמ וקפוסי םינגואמה םיחפסה לכל תויקסידהו םימואה םיגרבה .ג
 קחרמ לכ "היתשל םירוסא םיכפש ימ-תוריהז" בותיכ םע ,מ"ס 5*10 לדוגב תויחולב וז תרנצ ןמסל שי .ד

 הב הביבסה יאנתל םידימע תויהל םיכרצ םינומיסה .הרהזהו יוהיז םשל )חקפמה תארוה פ"ע( 'מ 5 -כ
 .םיאצמנ םה

 
 תוירחא תדועת 2.30.5
 י"ע תומותח ,הדובעה ביטו רמוחה ביט רובע תוחפל םינש 10  ל תוירחא תודועת ןימזמל שיגי ןלבקה .א

  .תרנצה ןרצי
 .הדובעה תלבקל רובעי לב יאנת אוה ,ןימזמל ל"נה תודועת תריסמ .ב

 
 הקידבו הפיטש 2.30.6
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  .םימ םרזב וקה תפיטש .א
  .םידספה אלל תועש 2  'ל 'מטא 12  לש ץחל תקידב .ב

 
 :הטקשה רוב 2.30.7
 ןיב תרשקמה ,הטקשה תחוש ןלבקה ןיקתי – תינויצטיוגה תכרעמב תמייק החושל ךומס הקינסה וק הצקב .א

 .תמייקה החושל הקינסה וק
 םידוביע תומאתה ללוכ תמייקה החושב תושרדנ תומאתה ןכו .'וכו םיכפס םירבחמ ,םירזיבאה לכ ללוכ .ב

 .'וכו םוטיא
            

  ק"תת םימ תכרעמל םילוורש 2.30.8
 .רתוי לודג םירטק 3-ב לוורש הלעמו 110 תרנצל ,מ"מ 160 לוורש מ"מ 110 דע תרנצל .א
 תוחפל bar 6 גרד   HDPE-100 היהי לוורשה רמוח .ב
 .ודועייל םאתהב דימע ירמוטסלא רמוחב ומטאי םילוורשה לכ .ג
 .ותייחנהו םילוורשה ןרצי פ"ע םירתומה םיילאמינימ םיסוידרב וחנוי םילוורשה .ד
 .לחשומה רוניצה רובע רתומה ילאמינימ רתוי אל הרקמ לכב .ה
 .טוליש םע ןומיס ידומעב ונמוסיו עקרקה ינפמ 'מ 0.5 מ םיקומע רתוי אל ויהי םילוורשה תווצק .ו
 .תולעתה תיתחתל תחתמ יוסיכ 'מ 1.0 תוחפל היהי לוורשה קמוע .ז
 .דבלב תחא םומינימ תדוקנ םע היהי לוורשה ךלהמ .ח
 .םילוורשה תווצקל ונגועיו הכישמה חוכל םמיאתמ הכישמ ילבכ ולחשוי תרנצ אלל םילוורשב .ט

 
 ריוא םותסש 2.30.9
 / ינוסכלא קותינ זרב םע ,ע"ש וא י.ר.א תרבח לש 2"  בלושמ ריוא םותסש םג לולכי םימ למג לכ
 .)תינכתל םאתהב(.זירט

 
 ץחל דמ  2.30.10

 ח"זמל םילמג ,ישאר למג לע  ירודכ ךרד תלת קותינ זרב ללוכ ,'טא 10 דע חווט ,ןירצילג יולימ , 4" לוגע 
  .םיטרפו תוינכותל םאתהבו )ירחאו ינפל(

 
  םוגיד יזרב 2.30.11

 .)תוינכותב עיפומ אל םא םג(םחתמב ישאר למגב
                      

       םיפוגמ 2.30.12
 יופיצ םע ,'מטא 16  הדובע ץחלT - 4000  יסופיט זירט יפוגמ ויהי 3" לעמו  3" רטוקב :םיפוגמה גוס .א

  .םיידגנ םינגואו םינגוע םע ,ןלסיר
 םיידגנ םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ יופיצ םע ,'מטא 16 לש הדובע ץחלל ויהי ףוגמ .ב
  .תוקנלו האלמ החיתפל חותפל שי ,םיפוגמה תבכרה ינפל .ג
  .ןונגנמה תוניקת תקידבל הריגסו החיתפ עצבל שי יולימה ינפל ,ותבכרה ירחא .ד
 .ילארשי ןקת ילעב ויהי םיפוגמה לכ .ה

  
 םיירודכ םיזרב 2.30.13
   .תכתמ  תידי ,'מטא 16  הדובע ץחל זירט וא ,דרוקר ,הגרבה םע ינוסכלא ויהי 3 " -מ ןטק רטוקב םיפוגמה

 
 - תחפומ ץחל רוזא םע – )ח"זמ( תרזוח המירז תעינמל רישכמ 2.30.14
  דרשמ  י"ע השרומ קפס י"ע קפוסמ, ךרע הווש וא"WATTS REULTATOR"  תרצות, ינקית היהי רישכמה .א

 .ףסונב/םיגרבו םימטא, םיידגנ םינגוא ללוכ, תואירבה
 תולועפ תמלשה רחאל עצובי ,םירשואמ הדבעמו קדוב י"ע ח"זמל ןוויכו תוניקת תקידב עצבל ןלבקה לע .ב

 .תוכרעמה לכ לש יוטיחהו הפיטשה
 .ח"זמל הכרדהו הקידב רושיא ריבעי ןלבקה .ג

 
  :ןנסמ /םינבא תדוכלמ 2.30.15
 הפיטש יזרב ללוכ םיגרבו םימטא, םיידגנ םינגוא ללוכ, ךרא הווש וא דמ רב תרצות
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  : םיטנרדיה 2.30.16
 .יטרדנטס טרפבו תוינכתב טרופמכ ,הריבש ןקתמ ללוכ ,ילארשי ןקת יפל  3" רטוקב םילופכ טנרדיה ןקתוי .א
 הנגה/ןומיס ידומע ינש י"ע ןגוי םיליבש/רכרוכ/ןוסכא/הינח יחטשמ/םיחותפ םירוזאב יוצמ רשא טנרדיה לכ .ב

  .טרפ פ"ע
 .חקפמה י"ע עבקתש תושיגרל םאתהב םידומע י"ע םיטנרדיה ונגוי ףסונב .ג

 
 "םילמג"-  םיפוגמ תמוצ 2.30.17
   טלמ םינפ יופיצ םע 3/16" ןפוד יבוע , הדלפמ םיביכרמה לכו םיחפס , תרנצ יעטק םיללוכ .א
 ןיבו ןגוא  / רטוק ירבעמ ,םינגוא ;תינוציח העיבצו ימינפ יופיצ ןוקית תוברל ,תינוציח העיבצו טנמצ .ב

 .'וכו 'סקפל הדלפמ םינוש םירמוח
       תויופעתסהה לכ תא לולכי למגה .למגב תרנצה לש ילאמיסקמה רטוקה פ"ע םירדגומ םילמגה .ג

 .ןומיס ,טוליש ללוכ – םיטרפה פ"ע םישרדנה םיפוגמ ,םירזיבא ,םיחפס,
 .םרטוק פ"ע םיפוגמ למג-כ ןכ םג םירדגומ – םינבמ/םישרגמ/םינכרצ ירוביחל תונכהו םיפקז .ד

 
 היתש ימ יוקל – יוטיחו הפיטש 2.30.18
  .םיווקה יוטיח ירחאו ינפל ,םימ םרזב םיווקה תפיטש .א
  .רטיל/ג"מ 50  לש זוכירב דירולכופיה תסימתב םיווקה יוטיח .ב
  .רטיל/ג"מ 10  תויהל וקה ףוסב ישפוחה רולכה תיראש תבייח תועש 24  םותב ,הקידב .ג
    רשא ,תואירבה דרשממ )תוינכדע( תושירדל המאתה רושיא ללוכ ח"וד רוסמל ןלבקה לע .ד

 .תכמסומ הדבעמ םעטמ יושירו ךסומ קדוב י"ע ךרענ.23
 

 םירזיבאו םיחפס ,הדלפ תרנצ 2.30
 תורוניצה גוס 2.30.1

 .530 'סמ ילארשי ןקת יפל םירצוימ ,3/16" ןפוד יבוע ,והשלכ רטוקב ויהי ועצוביש הדלפה תורוניצ .א
 .תוחפל מ"מ 7 יבועב ,הנימולא בר טנמצ לש יתשורח יופיצ היהי תורוניצה לש ימינפה יופיצה .ב
  ר"חיבב תיתשורח העיבצו לוח יוקינ רחאל וקפוסי ,םימ ךותב וא ,היולג הנקתהל תדעוימה תרנצ יעטק .ג
 .תינוציח וירט תפיטע םע וקפוסי עקרקה ךותב החנהל םידעוימה תרנצ יעטק .ד

  םיכתרה תויעוצקמ 2.30.2
 המיאתמ הכמסה תדועת גיצהל  שרדיי ךתר לכ .התואנ תיעוצקמ הגרד ילעב םיכתר קיסעי ןלבקה .א

  .חקפמה לש ורושיא לבקלו תרנצ ךותיר תודובעב תופיצרב הנורחאה הנשה לכ ךשמב דבעש חיכוהלו
 וניא ותעד יפל רשא ךתר לכ לש ותפלחה שורדל ןכו םיכתרל הכמסה ינחבמ שורדל יאשר היהי חקפמה .ב

 .תרחא הביס לכמ הדובעל םיאתמ וניא וא ,התואנ תיעוצקמ המר לע דמוע
 ךותירל הנכה 2.30.3

 : תואבה תולועפה תא לולכת ךותירל הנכהה
 ,ופילחהל גאדי אוהו םוגפ רוניצב שומיש השעי אל יכ ךכל יארחא ןלבקה רוניצה תומלש תקידב .א

 .ןלהל טרופיש יפכ ונקתל וא
 שמשי ,רוניצה הצקב םינפה יופיצ רומיג תקידבל תורוניצה תוצקב םינפה יופיצ ןוקיתו הקידב .ב

 ינפ לע עוני לגרסה לש דחה דצה .קדבנה רוניצה רטוקמ לודג )ןתיווז וא( דח הצק םע הדלפמ לגרס
 יוקינל דע יופיצ ףדוע לכ דירויו רשיי ,םידגונמ עגמ תומוקמ ינשב רוניצה ףקיהב הדלפה ךתח חטש
 .שרושה ינפב הדלפה לש טלחומ

 .רוניצ לכ לש הצק לכ לע עצבל שי ,תאז הקידב ,יופיצ םהב רסחש תומוקמ הקידבה הלגת ,ןכ ומכ .ג
 יבועל הווש יבוע לעב יופיצ לש רוניצה הצקב הלבק דע ןקתל שי יופיצב ולגתיש םימגפה לכ תא
 מ"מ 2 דע קמועב הפשה לש הניפב םילק םירבש םגפכ ובשחי אל .רוניצה ףקיה לכב םייקה יופיצה
 .מ"מ 100 לעמ אוה םימגפה ןיב קחרמהו מ"מ 20 דע לש ךרואבו

 
 ימינפ יופיצ ינוקית 2.30.4
 ןרציה תוצלמהל םאתהב השעי ,םירזיבאהו הדלפה תורוניצב הנימולא טנמצ חיט לש םינפ ןוקית .א

 .ןלהל טרופמכו
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 םימ תגיפס ךות הריהמ תושבייתה לש תונוכת הנימולא טנמצלש ךכל תינפומ ןלבקה בל תמושת .ב
 .םוח תטילפו

 .ןרציה תויחנה יפל םינוכנה םיסחיב םינושה םירמוחה לש תבורעתה תא ןיכהל דיפקהל שי .ג
 לוספ הזכ חיט .תושקתהה ךילהת תלחתה רחאל ,וללדל מ"ע החירמל ןכומ חיטל םימ ףיסוהל ןיא .ד

 .שומישל
 

 תינוציח הפיטע ינוקית 2.30.5
 ,תינוציח הפיטע ינוקית ועצובי ,הריפחה דצל תחנומ תרנצה דועבו ךותירה תודובע תמלשה רחאל .א

 םידבוע י"ע קר ועצובי הלא תודובע .רוניצב םירחא העיגפ תומוקמב ןהו רוניצה ישארב ןה ,עבצ וא
 .םדוק ןויסינו תואיקב ילעב

 תילטמו הדלפ תשרבמ תועצמאב ןוקיתה םוקמ תא בטיה תוקנל שי ,תינוציחה הפיטעה ןוקית ינפל .ב
 .הקונ רפתהו וזחשוה תוזתההו תוטילבה לכו םירומג םיכותירהש אדוול שי ךותיר ישארב .השבי
 לכ תוקנל שי .הדלפ תשרבמ תועצמאב בטיה תוקנלו שיטפ תרזעב םיגיסה תא ןיטולחל ריסהל שי
 .םינמשו ךולכל

 הפיטעה ןקותת םהב תומוקמבו ךותירה ישאר תא עבצתש H )רמיירפ( דוסי עבצ תבכש לע .ג
 ידבר תלת "S- 20" ןיילוסנד "תורבא" ר"חיב תרצות תמגוד ימינפ טרס ךורכל שי ,תינוציחה
)THREE  PLY( 20" ןיילוסנד תמגוד ינוציח טרס וילעו מ"מ 13 לש הפיפחב -R" ידבר וד 
)TWO  PLY( ץוחב ןבלה דצה םע. 

 .םיטרסל תחתמ ריוא תועוב תאילכ עונמל מ"ע דיב םרשיילו םיטרסה תא בטיה חותמל שי .ד
 םינוקיתב ךותיר ישאר יופיצל H רמיירפ ןכו R -ו S דודיב יטרס לש תודחוימ תוכרע קושב תומייק .ה

 י"ע שארמ הנרשואתש ,רחא ןרצי לש ךרע תווש תוכרע וא ,"תורבא" ר"חיב י"ע תוקפוסמה
 .חקפמה

 ישאר לע ,הדלפה רוניצ ינפ לע טרסה תמשה לע דיפקהל שי ,ךותיר ישאר לע ועצוביש םינוקיתב .ו
 .ךותירה שאר ידיצ ינשמ תורוניצה לע תמייקה תינוציחה הפיטעה לעו ךותירה

 תועצמאב ,םייטסלפ םיטרס לש תינוציח הפיטע םע תורוניצב םינוקית עוציב לע טלחומ רוסיא לח .ז
 .םיטרסב העיגפ עונמל ידכ ,םח ןמוטיב

 
 םינקת - םיחפסו םירזיבא 2.30.6

 ימ תכלוהו הדובעל םידעוימ ויהי 'וכו םימותסשה ,םינגואה ,םירסרדה ,םיפוגמה ,םירזיבאה לכ .א
  .תורפסומטא 10 לש הדובע ץחלל ,ירטינס בויב

 . טרופמכ ועבצי םיעובצ יתלב םירזיבא D.T.S.B. ןקתל ומיאתי םינגואה לכ .ב
 

 'וכו תויופעתסה ,תותשק 2.30.7
 טנמצ יופיצ םע DIN ןקת יפל תורצוימו תויתשורח הנייהת ,המודכו תויופעתסה ,תותשק .א

   .ליעל טרופמכ העיבצ וא ,תינוציח הפיטעו ימינפ הנימולא
 .ליעל 57.02.4 ףיעסב טרופמכ ושעיי טלמה יופיצ ינוקית .ב

 
 הדלפה תורוניצ תעיבצ 2.30.8

 העיבצ םיעובצ םהשכ וקפוסי ,םידחוימ תומוקמב וא ,םימ ךותב וא ,היולג הנקתהל םידעוימה תורוניצ
 : ןלהלכ תיתשורח

 .לוח יוקינו הדלפ תשרבמ   עבצל הנכה .א
 "HB - 13 ץבא טמורב" דוסי עבצ וא ,הבכש לכ ןורקימ 30 יבועב "יטטניס םוינימ" תובכש יתש  דוסי עבצ .ב

 .ןורקימ 70 יבועב תחא הבכשב ,ךרע הווש וא ,"רובמט" תרצות
 .ןורקימ 35 הבכש לכ יבוע ,ךרע הווש וא ,"רובמט" תרצות 309 ןוילע עבצ תובכש שולש  ןוילע עבצ .ג

 
 הריגא לכימ 2.30.9

    .םילקאה יאנתו ,UV הנירקו ןוזואה תעפשהל דימע ,ןיירושמ רטסאילופ היהי לכימה .א
 לכימה  יביכרמו יופיצ ירמוח ,םירזיבא תרנצה לכ - םיטנוולר םינקת יפ לע רצוימ , רתאב םיררושה .ב

 .5452 – י"תל ומיאתי היתש ימ םע עגמב םיאבה
   .הבכרהה םוקמל םירזיבאהו תרנצה תא ןכו לכימה תלבוה .ג
 .)רוטקורטסנוק רושיאב( ןוטב חטשמ לע לכמה ןגיעו הבכרה .ד
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 ןונכת ינותנ  2.30.10

 .ק"מ/ג"ק 1,000 םימל ילוגס לקשמ .א
  .'צ תולעמ 60 םימה תרוטרפמט .ב
 . םיליגר הייתש ימ .ג
 .לוח תפוס ללוכ ,ש"מק 160 חור סמוע .ד
 .ילארשי ןקת יפל , Z=0.2 המדא תודיער סמוע .ה
   םידמוע םימ סמוע ףסונב ,ר"מ/ג"ק 150 גגה חטש לע דיחא ןפואב סרפתמ ישומיש סמוע .ו
 .האיציה יחתפב המיתס  לש הרקמב .ז
 .ר"מ/ג"ק 300 גגה לע יתדוקנ סמוע .ח
 .ןקתה יפל – סיסבה לעו גגה לעש הקעמה לע יקפוא סמוע .ט
 .ןיוזמ ןוטבמ דוסי יבג לע ןגועיו בכרוי לכימה סיסב .י

 
 :םירזיבאו לכימה יחתפ 2.30.11

 .לכימה לש ימינפה דצב תיווזו םינגוא ללוכ 4" רוניצ עטק :הסינכ .א
 ."טאלפ  סקאטרוו"  רזיבאו ןגוא ללוכ 8" רוניצ עטק :האיצי .ב
  מ"ס 10 לע הלעי אלש ןוילע םימ ינפ הבוגל ,העש/ק"מ 100 לש הקיפסל ןנכותמ ימינפ שלגמ :השילג .ג

 .השילגה ןמזב
   חולל רוביח, רוססורפורקימ  ללוכENDRESS  HAUSER   תרצות ינורטקלא סלפמ דמ .ד
 .'וכו הטסורינ יגרוב ןגוע ,תוארתהו דוקיפ .ה
   ,םיידגנ םינגוא ללוכ, רשואמ ע"ש ואVFI-Z-04-750-60  םגד דמרב תרצות"4,  הכירב ףוגמ .ו
 טחמ זרבו"1/2  רטוק תולייפ, םיגרב , םימטא .ז
 .הסכמ םע 12" רטוקב לכימה גגב רורווא חתפ .ח
 .לוענמו הסכמ םע לכימה גגב םדא תסינכ חתפ .ט
 .רבעמ תמיסח תורשפא ללוכ יתוחיטב ינוציח םלוס .י
 .יתוחיטב ימינפ םלוס .אי
 .רטמ 1.1 הבוגב גגה לע יפקיה הקעמ .בי
 .ןוטבה תודוסיל רוביחו לכמה ןוגיע יעצמא .גי
 .'וכו םיגרב ,םוטיא רמוח ,לכמה תרנצל רוביח לכב תכתממ םיידגנ םינגוא .די

  תיכנאה ןפודב 1" תורוניצ יתשו ,ינוטקלא הבוג דמ תיילת תורשפאל םדא חתפל ךומס הלתמ .וט
  . דוקיפ ילבכ רבעמל גרבתמ קקפ םע םדא חתפ לש .זט

 
 .ןימזמה רושיאל לכימה ןרצי י"ע וקפוסיש םיינכט םינותנ 2.30.12

 לכימה לש הינבה רמוח לש טרפמ .א
 .םייטטס םיבושיח .ב
 .המדא תודיער דגנ תודימע רובע םיבושיח .ג
 .חור תוחוכ דגנ תודימע רובע םיבושיח .ד

 
   :תומיטא תקידב 2.30.13

  .רתאבו לעפמב ,הדובעה תמלשה רחאל עצובת תומיטא תקידב 
 

 : תוירחא 2.30.14
  לכו לכימהש ךכ ,ינוציחהו ימינפה דצב ןגמה ,ןפוד יבוע ,הנבמה תעיבק לע הלח ןרציה לש ותוירחא .א

  .לכימב שומישו יולימ ,הלבוהה ןמזב םג םיינאכמה םיצמאמב ודמעי ויביכרמ
   .תודוסיל לכימה ןוגיעו הבכרה ,רוציה תודובעבו םירמוחב םגפ לכ דגנכ ירחא היהי ןרציה .ב

           
  :תובאשמ תכרעמל דוקיפו למשח חול 2.30.15
 תובאשמה םע דחי קפוסי דוקיפו למשח חול .א
 ץחלה תרבגהו םוגיאה תכרעמ לש םירזיבאו דויצה יטרפ לכ תא רושיאל שיגהל ןלבקה לע .ב

 .)shop drawing( תינכות תוברל ,רושיאל
 

 תוכרעמה ןויקינ תרימש 2.30.16



 35/2022 'סמ יבמופ תרגסמ זרכמ
  רוביצ יחטשב חותיפו םישיבכ ,תויתשת תקזחאו עוציבל

 הדוהי הטמ תירוזאה הצעומה לש טופישה חטשב 
 תורשקתה םכסה – 'ב קרפ
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 תרידח רשפאל אל תנמ לע םימיאתמ םירחא םיעצמאו םיקקפ י"ע םיווקה לכ תווצק רוגסל שי .א
  .םיווקה ךותל םירז םיפוג

 לולכ ל"נה לכ .בויבו םיכפוש ,םימ יווקב םירז םיפוג ןיא ןכש קודבל שי תוקידבו תופיטש ינפל .ב
 .הדובעה תלוכתב

 
  :תיפוס הקידב 2.30.17

  .חקפמה ןוצר תועיבשל ןקתיו םילשי ןלבקהו תוכרעמה לכ תיפוס וקדבי חקפמה םע ןלבקה ,הריסמ ינפל
 

  :רמגו תודובע םואת 2.30.18
  .םירצומה לש םינרציה יגיצנ לש םתוירחאו םחוקיפ תחת ויתודובע עצבל ןלבקה לע .א
 תודובעהש םישרומה ויגיצנמ דחאמ וא ןרציהמ בתכב רושיא ריבעהל וילע ,תודובעה רמג םע .ב

  .יעוצקמה םתוירחאבו םחוקיפב ועצוב ןכא
  .םוקמב תודובעה תלבקל יאנת היהת ל"נכ בתכמ תשגה .ג

 
 MADE" -"AS תוינכת 2.30.19
  :ונמוסי תוינכתב .ךמסומ דדומ י"ע תומותח "תודע" תוינכת תודובעה תרגסמב ןיכי ןלבקה .א

  'וכו םימותסש ,םיטסוו ,םיפוגמ ,תוחושה ,םיווק ,תוכרעמה םוקימ .1.א
  .'וכו תכרעמה גוס יפל ,תרנצ עופישו גוס ,רטוק ,םימור .2.א
 .המירז ימישרתו תומכס .3.א

 טוטרש ץבוקו םיקתוע 4 תוינכת ,תפסות אלל )הדובעה תלבק ינפל( חקפמל רוסמי ןלבקה .ב
 . DWG טמרופב

  .הדובעה תלבקל רובעי לב יאנת אוה חקפמה י"ע םרושיאו ,תוינכתה תריסמ .ג
 

 :הדובעב תוחיטב יארחא  2.30.20
 )ונובשח לעו( ןלבקה גיצנ רתאב חכונ תויהל בייח היהי רתאב )הז טרפמ פ"ע( תודובעה לכ ךרואל .א

 .הדובעה דרשמ תוארוהו תונקת ,קוחה פ"ע תוחיטב יארחאכ ךמסומ רשא
 .תודובעה ועצובי גיצנה לש ותייחנהבו ורושיא רחאל קר .ב

 

 

 

 

 

 

 

 
 


