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  :המדקה
 

  :יתעד תווח תנכה ךרוצל יתנייע םהבש םיכמסמ .1
 

 .1970 -ל"שת )תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת .1.1

 
 .1973 -ג"לשת )תוריד( רכמ קוח .1.2

 

 .רתוי תורחואמ םינשמ םינוכדעו, 1970 -א"משתה )ת"לה( האורבת ינקתמל תוארוה .1.3

 

 .תורחא םינשמ תונקת יחפסנו ) 1954( ד"ישת למשחה קוח .1.4

 

  .ילארשיה םינקתה ןוכמ לש םיטרפמו םינקת .1.5

 

  .רכמה הזוחל ופרצש יפכ תיבה תוינכות .1.6

 
  .רכמה הזוחל ףרוצש ינכט טרפמ .1.7

 
 

  :יתעד תווחל םיחנמ תונורקע .2
     

 תודובעב תורתומ תויטס :םיניינבב תויטס( 789 י"ת ילארשי ןקתב םיטרופמה םירבדה חור י"פע תכרענ הנבמה תקידב
 :ןקתל אובמב טרופמכ תאזו ,)הינב

 
 אובמ
 
 יא .תוינכתב תובוקנה תודימל םאתהב טלחומ קויד גישהל רשפא יא ,הינב תודובע עוציב תעב
 ,םיטנמלאהו םירזבאה רוצייב ןהו רתאב ןה ,הינבה ךילהת יבלשמ דחא לכב םימרגנה םיקויד
 :םימרוג המכמ םיעבונ ,ןינבב םתמאתהבו םתנקתהב
 

 ;םקוידו הדידמה ירישכמ הנבמ -
 ;)םידדומה תונמוימ( הדידמה ירישכמב שומישה ןפוא -
 .הדידמה תודובע עוציב תעב חטשה יאנת -

 
 םייוניש :ןוגכ( םיילקיזיפ םייונישמ האצותכ תודימבו הרוצב תויטס תומרגנ ךכ לע ףסונ
 םירחא םינתשמ םיאנתמו ןיינבה לע םילעופה םיסמועב םייונישמ ,)תוחלב םייונישו םיימרת
 .הז ןקתל 'א חפסנב תוטרופמ הלאכ תויטס .)inherent deviations – תושכרנ תויטס(
 
 תכרעמל םילכ םיעצבמהו םיננכתמה ידיב תתל ןקתה תרטמ .םיעצבמלו םיננכתמל דעוימ הז ןקת
 ידכ ,וירחאל דימו היינבה ךילהת לש םינושה םיבלשב תוכיא תרקבו ןונכת ךרוצל תימצע הקידב
 .תותואנ דוקפתו הינב תמר חיטבהל
 
 תכאלמ עוציבב ןה ,תוננכותמה תודימה ןמ תודימה תויטסמ םרגיהל םילולעה םיישק עונמל ידכ
 תורתומה תויטסה ילובג תא ןונכתה תעב שארמ עובקל שי ,רומגה ןיינבה דוקפתב ןהו היינבה
  .היינבה יבלש לכל
 ,ויקלח לש וא הנבמה לש ודועיימו ויפואמ תעפשומ ויקלחמ וא הנבמהמ תשרדנה קוידה תדימ
 .)היינבהו ןונכתה תונקת :ןוגכ( םהילע םילחה םירחא םינידמו םהמ תושרדנה דוקפתה תושירדמ
 
 לע םילחה םיילארשי םינקתב תובוקנה תושירדה יפ לע ועבקנ הז ןקתב םיבוקנה תויטסה יכרע
 םירז םינקתב תושירדה יפ לע ,הלאכ םינקת םימייק רשאכ ,ןיינב תוכאלמ וא ןיינב ירצומ
 ןוכמ טרפמל םאתהב םינוש היינב ירתאב וכרענש תודידמ יפ לעו ץראה יאנתל ןתמאתה רחאל
 .326 כ"מפמ ילארשיה םינקתה
 
 תוכאלמ לע םילחה םיילארשי םינקתבש תושירדל הז ןקת תושירד ןיב הריתס תמייקש הרקמ לכב
 .תועבוקה ןה יפיצפסה ןקתה תושירד ,םייפיצפס םירצומ לע וא
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 :ןקתה לש 'ב קרפ 2.1 ףיעס י"פע ןכו
 

 יללכ
 
 םהילע תולחה דוקפתה תושירדל ,םייפואל םאתהב ויקלח לש וא הנבמה לש תורתומה תויטסה
 ןנכתמה ידי לע ועבקיי )היינבהו ןונכתה תונקת :ןוגכ( םהילע םילחה םינידל םתמאתהלו
 .רוריבב וניוציו
 
 :הלא םימרוג ןובשחב ןנכתמה איבי תודימה תעיבק תעב
 
 ;הז ןקת יפל תורתומה תויטסה .3

 ;םירחא וא )3(םיילקיזיפ םייונישמ האצותכ תודימב םייופצה םייוניש .4

 ;)3(הנבמ יקלח לש תועיקשמ האצותכ תודימב םייופצה םייוניש .5

 תויטסבו רמגה תודובעב בשחתהב ,תונקתב תושרדנה םומיסקמו םומינימ תודימל המאתה .6
 .םירצומבו תודובעב תורתומה

 
 ,הנבמה תמקה ךלהמב תויטס תורבטצה עונמל ידכו ןקתב תורתומה תויטסל תושירדב דומעל ידכ
 תונקתב שרדנה לע ףסונ תאז .ןנכתמה תושירד יפל וא ךרוצה יפל ,ךמסומ דדומב ןלבקה רזעיי
 תמוק לשו תודוסיה תקיציל תודעוימה תוריפחה םוקמ לש תודידמ עוציב יבגל היינבהו ןונכתה
 .דסמה
 
 .תודידמה ועצובי םהבש היינבה ךלהמב םיבלשה תא ןנכתמה עבקי ךרוצה יפל

 
 

  :תוירוגטק רפסמ י"פע םינחבנ ,וז תעד תווחב םיטרופמה םייוקילה .3
 

 :ללוכה 1965 - ה"כשת ,היינבהו ןונכתה קוח .3.1
  

 םא םג תונקתל דמציהל שי הז ןיינעב .1970 – ל"שתה ,)ויתורגיאו ויאנת רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת .3.1.1
 ,ןייב .ד ר"ד טפושה דובכ ינפב הפיחב יזוחמה ש"מהיבב ןיד קספ י"פע תאזו ינכטה טרפמל הריתסב םידמוע םה
  :שרדנ ,)מ"עב חותיפו ןיינב חרפי .נ 'חאו המלש ץרפ( 782/93 .א.תב

 
 לע תונקתהו היינבהו ןונכתה קוחבש םיטרדנטסה ןוגכ ,תויטנגוק תוארוהב שגנתהל הלוכי תיזוחה האנתהה ןיא ,הרקמ לכב
 .ויפ

 

 תונקתב 1.21 ףיעס י"פע  .רתוי תורחואמ םינשמ םינוכדעו 1970 -ל"שתה )ת"לה( האורבת ינקתמל תוארוה .3.1.2
  :שרדנ ,)ויתורגאו ויאנת רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה

 
 ,)תיב יכרצל םירזיבא( םימה יללכלו ת"להל םאתהב ,הלא תוארוה רחא יולימ ןיינעל ונקתויו ונביי האורבת ינקתמ
 .1964 – ד"כשתה

     

 -ן"שתה )םיטלקמ תיינבל םיטרפמ( תיחרזאה תוננוגתהה תונקת תא ללוכה, 1951 א"ישת ,תיחרזאה תוננוגתהה קוח .3.2
  .רתוי תורחואמ םינשמ םינוכדעו 1990

 

  .תורחא םינשמ תונקת יחפסנו )1954( ד"ישת למשחה קוח .3.3
 

  :םיימשר אלו םיימשר םינקת .3.4
 

 :שרדנ,1974  - ד"לשתה ,)טרפמ לש ספוט( תורידה רכמ וצ .3.4.1
  

 הזכ שי רשאכ ילארשיה ןקתה תושירד יפל ויהי תוכאלמהו םירצומה לכ

  :כ ןקת רדגומ  1 'סמ ףיעס ,1970 – ל"שתה ,)ויתורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת י"פע .3.4.2
            

      .)  I.S.O( הניקתל ימואלניבה ןוגראב רבח דסומ לכ לש ןקת - רומאכ ןקת ןיאבו ,ילארשי ןקת - "ןקת"
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 :יללכ

 
  .תומוק 3 ובש יתחפשמ וד הנבמ וניה קדבנה סכנה  .1

 

  .ינועבצ טכילשו ןבא לש בולישב יושע הנבמה לש ץוחה יופיצ  .2
 

  .תרושקתו זג ,םימ ,למשח תוכרעמל הרבוח םרט הרידה ,הנבמב רוקיבה דעומל ןוכנ  .3
 

 .םיפונ תרבח י"ע ועצוב לעופב היינבה תודובע  .4
 

  .ועצוב רבכש תודובעב םייוקילל קר תסחייתמ וז תעד תווח  .5
 

 טרפמה ,תונקתה ,םינקתה תושירדל האוושה י"פע תאזו תודובעה עוציב ביטב תקסוע תעדה תווח ,יללכ ןפואב  .6
 תסחייתמ הניא וז תעד תווח .םיילכירדאו םייסדנהה ,םיינכטה םיטביהב רקיעב תאזו ינפב וגצוהש םיכמסמו
 'וכו לארשי יעקרקמ להנמ ובאט ,הייריע ןוגכ תונוש תויושרב םימושירה ןיבל סכנה לש יסיפה ובצמ ןיב תומאתהל
 םייוקיל יבגל ,תוילאוזיו ןניה ןרקיעב תוקידבה ןכ ומכ .שרופמ ןפואב וזכ המאתה יא הניוצ ןכ םא אלא תאזו

 תוינכות טס רדעהב ,ףסונב  .םויכ םרתאל ןתינ אלש םירתסנ םייוקיל ונכתי .היינבה לש הז בלשב םרתאל ןתינש
 םינתינ םניא רשא םיפסונ םייוקיל םימייקש חינהל ריבס ,םינוש ןיינב יטרפו תוכרעמ ,תולכירדא ,היצקורטסנוק
 ופשחי רשא ,וז תעד תווחב טרופמל רבעמ םיפסונ םיקזנ וא/ו םייוקיל ופסוותיו ונכתי דיתעב .הז בלשב רותיאל
 ןכתי  ,הזכ הרקמב .הלא םיכמסמ רדעהב רותיאל היה ןתינ אלש יוקיל תובקעב וא הלא םיכמסמ תגצה תובקעב
  .חפסנ ףסוותיש וא ןכדועת תעדה תווחו
 

  .היינבה תודובע ןמזב ףקותב ויהש תונקת וא/ו םינקת תושירד י"פע הכורע וז תעד תווח  .7
 

 םיללכנ םניא ןכלו ,רוקיבה דעומב םימייק אל רשא סכנב תויוביטר וא/ו םיקדס ועיפוי דיתעבש טלחהב ןכתי  .8
  .וז תעד תווחב
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 ימרק ףוציר

 
 ינפל( םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה .םינייב תמוקל הסינכה תלד ןתפמב םוינימולא ףס רסח .1

 ,10021 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל ואב רשא )2003 ץרמ שדוחב 1555.3 ןקת םוסרפ
 :טוטיצ 
 

 - ףוצירה םיוסי םיסלפמ שרפה שיש םוקמ לכבו 'דכו םירעש ,ץוח תותלד די לע
 יקשמ לע .בטיה ןגועמ מ"מ 3/30 חוטש םוינימולא ספב - תורחא תוארוה רדעהב
 .תינכתבש טרפ יפל ספה עצובי םירעש תוליסמ וא ,תוטשפתה

 

 

 חתפ ביבס םייניב תמוק הצחר אתו )תרוקיב חתפ ביבס( הנוילע המוק יללכ הצחר רדח רוזאב םיחיראה ךותיח .2
 .היוקל הרוצב עצוב ,זוקינ

 

  ,3.1 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה
 :טוטיצ
 

  :םיחיראה הארמ

 

 םיאתי ףוצירה תבכש לש יללכה הארמה .ןמזוהש רומיגל םיאתי םיחיראה רומיג
 בשחתהב( דיחא היהי םבחורו םירשי ויהי םיחיראה ןיב םיקשימה .תנמזומה אמגודל
 שרדנ םא אלא , )314 י"ת ילארשיה ןקתב תורתומה תוידדצה תואפה תורשימ תויטסב
 יולימ .תורשי ןניאש תורוצב םיבצועמ םיחיראהש םירקמב וא ,ןנכתמה ידי לע תרחא
  .ןמזומה ןווגל םיאתי אוהו ,םיללח אללו דיחא  היהי םיקישמה

 
 

 היינש המוק יללכ הצחר רדחל הסינכב ,)תוגרדמל ךומס 'חי 1 ,'חי 2( הנירטיוול ךומס ןולס רוזאב ףוצירה יחיראב .3
 )תינשמ הסינכ ,'חי 1( הרידל הסינכבו )'חי 1( הנוילע המוק יללכ הצחר רדח ,)'חי 7( םירוה הצחר רדח ,)'חי 1(

 ןקתבש 5.1.4.4 ףיעס י"פע שרדנכ תאזו הבכרהה תודובע ךלהמב הלא םיחירא לוספל היה שרדנ .םימגפ םימייק
  ,3 קלח 1555 '"ת ילארשי
  :טוטיצ
 

  :םיחיראה תקידב

 

  .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ
 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב,1353 י"תו 314 י"ת
  .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

 
  ,3.2 ףיעס )ףוצירלו תוריק יופיחל הקימרק יחירא( 314 י"ת ילארשי ןקת י"פע םג
 :טוטיצ
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 ונמוס ףוציר יחירא
 

 ןולחל ךומס ,)'חי 2( הסיבכ רדח לומ ,םידלי הניש רדחל הסינכ ,)'חי 2 - הסינכהמ יעיבר חירא( הסינכ תאובמב .4
 םיחירא ןיב הבוג ישרפה םנשי )הלסאל ךומס 'חי 2 ,לאמשמ הסינכב 'חי 4( םירוה הצחר רדחבו )'חי 2( לכוא תניפ
  ,3.1 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .םיכומס
 :טוטיצ
 

  םיחיראה הארמ
 

 םיאתי ףוצירה תבכש לש יללכה הארמה .ןמזוהש רומיגל םיאתי םיחיראה רומיג
 בשחתהב( דיחא היהי םבחורו םירשי ויהי םיחיראה ןיב םיקשימה .תנמזומה אמגודל
 שרדנ םא אלא , )314 י"ת ילארשיה ןקתב תורתומה תוידדצה תואפה תורשימ תויטסב
 יולימ .תורשי ןניאש תורוצב םיבצועמ םיחיראהש םירקמב וא ,ןנכתמה ידי לע תרחא
  .ןמזומה ןווגל םיאתי אוהו ,םיללח אללו דיחא  היהי םיקישמה

 

  
  ,1555.3 ןקתבש 5.1.4.3 ףיעס י"פע
  :טוטיצ

 
  הפצירה סלפמ תקידב
 

  .ןונכתה תושירדל םיאתמ תרמגומה הפצירה ינפ סלפמש םיקדוב
 שרדנל ומיאתי םהיבגל תויטסהו הפצירה יעופיש ,תרמגומה הפצירה ינפ סלפמ
 )3.2 ףיעס( ןקתבו תוינכותב

 
 

 ,5.1.5.2 ףיעס )2003( 3  קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע שרדנכ תאז תיבה תריסמ ךרוצל ןויקינ תמלשה .5
 :טוטיצ
 

  הפצירה ןויקנ תקידב
 

  .)'א חפסנ ואר( שומישל םייוארו םייקנ םיפצורמה םיחטשמה

 

 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת לש י"ת ילארשי ןקת לש 'א חפסנב תעצומה ךרדה י"פע עצבל יוצר יוקינה תלועפ תא
  ,2 ףיעס )2003(

 :טוטיצ
 

  םיפצורמה םיחטשמה תריסמ ינפל יוקינ  2-א
 

  :ןלהלכ ,םיבלשב השעיי םיפצורמה םיחטשמה תריסמ ינפל יוקינה          
 

  ןוטב תויראש ,לוח :ןוגכ ,םישבי םירמוח תויראש תרסהל אוטאט - 'א בלש 2.1 -א
   שי אוטאטב הרסהל תנתינ הניאו הקצומ תלוספה םא .טלמ וא קבד         
  םידחוימ םיניכס וא תירמ :ןוגכ ,םילבוקמ םיעצמאב שמתשהל                
  ,יעוצקמ היהי עוציבה .הז ךרוצל קושב םייוצמה ,יוקינל                
  .םיחיראה תואפב םירבש וא תוטירס ,םיקזנ ומרגיי אלש ןפואבו                
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  םימב וא ,דבלב םייקנ םימב ,המיאתמ תילטמ תועצמאב הפיטש - 'ב בלש 2.2 -א
  ,)"חטש ליעפ"( םינפ ליעפ רמוח ליכמה טנגרטד תפסותב םייקנ                

  וא הקימרק תופצרל םיאתמהו 12-9 חווטב ולש PH -ה ךרעש                
  שי יוקינה רחאל .םימ תוילולש תורצוויה עונמל שי .ספיספ                
  .טנגרטדה תויראש לורטנל החל תילטמב הפצירה תא בגנל                
  יולימ רמג םוימ םימי 7 ופלחש ינפל הפיטשב ליחתהל ןיא                  
  .םיקשימה                
 

  טנמצ לש תרייתשמ הבכש 2.3 -א
 
  תבטרה תועצמאב ףוצירה ינפ לעמ הריסהל רשפא .םימב הסמנ הניא וז הבכש       

  חווטב ולש PH -ה ךרעש יצמוח הקנמב יוקינ ,םיפדועה םימה תרסהו הפצירה       
  .םייקנ םימב תידוסי הפיטש ןכמ רחאלו 5-4       
  יפל השעית םיגגוזמ אל וא םיגגוזמ םיחיראמ םישקיע לולכל ירייש תרסה       
  .םיחיראה קפס תוארוה       

 
 

  .הלא תודובע ךלהמב תירשפא העיגפ ינפמ ןגומ וניא ףוצירה ,תונוש הינב תודובע ןידע תועצובמ תיבבש תורמל .6

 

  ,2.5 ףיעס )2003( 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה
 :טוטיצ
 

  הקוזחתו יוקינ
 

 הפציר דחוימבו ,)הקלחב הרומגה וא הרומגה( הפצירה לע הנגהל הבר תובישח שי
 ,תורחאה היינבה תודובע תעב ךולכל וא םיקזנ ינפמ ,םיגגוזמ אל םיחיראב הפוחמה
 יחטשמ לש הקוזחתו יוקינ ,הנגהל תויחנה .םיפצורמה םיחטשמה לש הנוכנ הקוזחתלו
 .'א חפסנב ואר הפציר

 
 
 

 םיפוליק ,תוטירש ןוגכ םימגפ ורתואי ,ףוצירה ינפ ייוקילו הינבה תודובע רמג רחאל יכ חינהל ריבס דוסי םייק
  .םרתאל תורשפא תמייק אל רוקיבה ןמזל ןוכנש םיקדסו

 

 תטרופמ )2003( 3 קלח 1555 ןקת י"פע תועצומה םיכרדה תחא .םיכרד רפסמב ירשפא ףוצירה תנגה עוציב ןפוא
  ,1 'סמ ףיעס ןקתה לש 'א חפסנב
 :טוטיצ
 

  :ןלהל ראותמכ השעית הפצירה יחטשמ לע הנגהה
 

 ןיא .החנהב םיקסוע םניאש םישנאל חטשל הסינכ תושרהל ןיא םיחיראה תחנה תעב
 רוביח הווהתיו השקתת הקבדהה תבכשש דע הרומגה הפצירה לע םישנא תעונת תושרהל
  .תיתשתל םיחיראה ןיב תואנ
  םויס םוימ תוחפל םימי 3 רחאל הפצירה לע םישנא לש הטעומ העונת תושרהל רשפא
 ,םישנא לש הליגר העונת תושרהל רשפא החנהה רמגמ םימי 7-כ רחאל קר םלוא ,החנהה
  .הפצירה לע תואשמ סימעהל רשפא תוחפל םוי 14 רחאל קרו
 ינפל םג םישנא תעונת תושרהל רשפא תושקתה יריהמ םיקבדב וקבדוהש םיחיראה לע
  .םיקבדה ןרצי תוארוה תא םאות רבדהש יאנתב ,החנהה םויס םוימ םימי 3 םות
  .יולימה ירמוח ןרצי תוארוה יפל היהי םיקשימה יולימ רחאל ןיתמהל שיש ןמזה ךשמ
 לכמו טלמו לוח ,טנמצ תויראשמ הייקנ הפצירה תא רומשל שי היינבה ןמז לכ ךשמב
  .הקיחשו םימתכ םורגל לולעה רחא  רמוח
 .םיקשימה יולימ תוברל ,הנקתהה רמגמ םימי 7 רחאל קר הפצירה תא תוסכל ץלמומ
 היינבה תודובעב םישמתשמ םא .שבי יוקינ התוא תוקנל שי הפצירה יוסיכ ינפל
 הנגהל :הפצירה תנגהל םיעצמאב שמתשהל שי ,הפצירל םיקזנ םורגל  לולעה רישכמב
 ןליתאילופ תוחול ,סבג תוחולב שמתשהל ןתינ םיגגוזמ םיחיראב םיפצורמ םיחטשמ לע
 ןיא םיגגוזמ אל םיחיראב םיפצורמ םיחטשמ לע הנגהל ;המודכו ריווא תועוב םע
 ךרוצ שי םא .םיחיראה תא םיתכהל םילולעו םינמוש םישירפמה םירמוחב שמתשהל
 תחנה ןוגכ ,ותרבעהל םידחוימ םיעצמא וטקניי ,הפצירה לע דבכ רישכמ ריבעהל
 וקחשי אל ,ותרבעהל םיעצמאה ןכ ומכו ,ומצע רישכמהש חיטבהל שי .ויתחת ץע תוחול
  .הפצירה תא
   .םיאתמ יוסיכ תועצמאב םהילע ןגהל שיו ,תוינכמ תועיגפל םישיגר תוגרדמ יפא

 
 

 לש ילמינימ עופיש שרדנ .קיפסמ וניא םירוה הצחר אתו )םייניב תמוק( יללכ הצחר רדחב הצחר את תפצרב עופיש .7
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  ,1205.3 ןקתב 3.2.5.1 ףיעס פ"ע תאזו %1
 :טוטיצ
 

 
 
 

 )₪ 150 ( .הכמנה / ףויש עצבל שי .ףוצירה סלפממ הובג הסיבכ רדחב םוינימולאה ףס .8
 

  :םישרדנה םינוקיתה .9

 
 ףוצירו םוסמוס / לוחה עצמ יוקינ תלוספה יוניפ ,קוריפה תודובע ללוכ ,ל"נה םירוזאב םיחירא תפלחה .א

 )₪ 4,000 -כב תכרעומ תולעה כ"הס( .םישדח םיחיראב רזוח

 

 ללוכ ,םיאתמ עופישב םישדח םיחירא תנקתהו םירוה הצחר אתו יללכ הצחר את רוזאב םיחירא קוריפ .ב
  )₪ 003,0( .ריקב יופיחה םע המאתהו זוקינה חתפ ביבס הקימרקה  לש שדחמ דוביע

 

 .חבטמה תונורא םוקימ ינפל חבטמב םילנפ תמלשה .ג

 
  
  

  ימרק יופיח

 
 ,)למשח תדוקנל תחתמ 'חי 1 ,הצחרה אתב 'חי 1( )'חי 2( הלסאה לעמ םירוה הצחר רדח רוזאב םימוגפ  םיחירא .1

 יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה .)זרבל ךומס ,'חי 1( םייניב תמוק הצחר את ,)'חי 5 ,הנוילע המוק( יללכ הצחר רדח
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ
 :טוטיצ
 

 ,םיקודס וא םימוגפ וינפ ,םוקע אצמי םאו הזיראהמ ותאצוה םע קדביי חירא לכ
  .רתאהמ קלוסי אוה - 'וכו םירובש ויתועוצקמ

 
  ,10051 ףיעסב שרדנל םאתהב םימוגפה םיחיראה תא ףילחהלו קרפל שי ןוקיתל
 :טוטיצ

 
   .בוט חיראב ףלחויו רקעי ריקל קבדויש םוגפ חירא

  ,3.2 ףיעס )ףוצירלו תוריק יופיחל הקימרק יחירא( 314 י"ת ילארשי ןקת י"פע םג
 :טוטיצ
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 הדובעה .הנוילע המוק יללכ הצחר רדחב טבמאה םע רוביחבו ןפודב ימרקה יופיחה יחירא לש יוקל דוביעו ךותיח .2
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב
 :טוטיצ
 

 תלגועמ םתפשש םיחיראב םייתסת יכנא ןוויכב ןהו יקפוא ןוויכב ןה ,חטשה תפש
 יחיראל ןווגו ביט תניחבמ ומיאתי קלח היהי חירא לש ךותיח לכ .)"קדבא"(
 םיאתיש ןווגב )"הבור"( טלמב םיקשימה ואלומי יופיחה רמג רחאל .הניסרח
 .יופיחל
 .םיאתמ רישכמ תרזעב םיחיראב םירוח בוציע י"ע ועצובי םירזבאו תורוניצל םיחתפ
 תשעותמ תורגנ ירצומב תועגונה יופיחה תופש .םיחיראה ירבשב שומישה רתוי אל
 .16125 ףיעס 06 קרפב ןיוצמכו הדפקהב ועצובי

 
 

 םניא רשא םיחירא םימייק .דיחא רושימב םניא טבמאה לעמ הנוילע המוק יללכ הצחר רדחב הקימרק יחירא .3
 תודובע בקע רצונ יוקילה .)םידיחא יתלב םיחוורמ , םיטלוב /םיעוקש םיחירא( .תוריקה לש יללכה רושימב
  .יופיחה לש תויעוצקמ אל הבכרה
   .טלוב יטתסא עגפמ רצונ םייקה בצמב

 
  :םישרדנה םינוקיתה .4

 
  .םישדח םיחיראב רזוח יופיחו תלוספה יוניפ ,קוריפה תודובע ללוכ ,ל"נה םירוזאב םיחירא תפלחה .א

 )₪ 4,000 -כב( תכרעומ תולעה כ"הס       

 
  

 עבצ

 
 .הצחר ירדח  ,הניש ירדח ,רודזורפ ,ןולס ,חבטמ ,הסינכ תאובמ - הרידב םירוזפ תומוקמב עבצו לטכפש ינוקית .1

 יפילגב ,הרידה תותלד יפוקשמ ביבס ,תוריקה תיתחתב ,למשחה יגתמו יעקש ביבס ,ריקו הרקת ירוביחב רקיעב
 יפל רוסא יוקילה .)ינוציח( לכוא תניפ ןולח תרקתו )ינוציח( הסינכ תאובמ תרקת ,תוגרדמה םרגב ,הרידה תונולח
  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת
 :טוטיצ
 

  :רומיג

 
 לש הארמה תעיבקב עבצה תכרעמ לש הנוילעה הבכשה תשמשמ עצמה לע הנגהה לע ףסונ
 םינווגב תרנצ תעיבצ :אמגודל( יוהיז תורטמל יונו טושיק תורטמל ,עבצנה ביכרה
  .ןימזמה תושירדל םיאתי רומיגה )שומישה יפ- לע םינוש

 

  ,ל"נה ןקתב 1.3.9 ףיעסב רדגומ ןיינעל ןימזמה
 :טוטיצ
 

  :ןימזמה

 
 תכאלמ עוציבל םינלבק םע רשקתהל וחוכ תא הפיי סכנה לעבש ימ וא סכנה לעב
  .הקלח וא הלוכ ,העיבצה

 

 )₪ 3,300 ( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

 י"פע שרדנכ הרידל תינשמו תישאר הסינכ ,ד"ממה רדחל הסינכב תכתמה תותלד ינבלמ תוכיעמו עבצ ינוקית .2
  ,4.3.3.2 ףיעס 2 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק תויחנה
 :טוטיצ
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  העיבצ
 

  תותלד יפנכ תעיבצ .א
 

 תולועפהו הנתמהה ןמז )4.3.1.2 ףיעס( ריווא אלל הזתה תועצמאב םיעבוצ
 .ןקתב 4.3 ףיעס תושירדל םיאתי תונושה תובכשה תמשה ןיב תועצבתמה
 לעב דימאילופ יסקופא ,)דוסי תבכש( דוסי עבצ לש תחא הבכש םימישמ
 רטמורקימ� 50 היהי הבכשה לש שביה יבועה .תובוט תוקבדיה תונוכת
 ףנכ תא םיביכרמה םיחפה ןיבש הקשהה ירוזאב זיתהל םידיפקמ .תוחפל
 ןווגב ,)םייניב תבכש( עבצ ותואמ תפסונ הבכש םימישמ ןכמ רחאל .תלדה
 רחאל .תוחפל רטמורקימ 100 שבי יבועבו ,דוסיה תבכשב עבצה ןווגמ הנוש
 עבצ לש הנוילע הבכש םימישמ )ןקתב 3.4 ףיעס ואר( עבצה שוביי
 םא .רטמורקימ 50 -מ לודג וניא שביה הייבועש ןוויגל ןתינה ינתרואילופ
 ןטק תויהל לוכי עבצה תובכש יבוע ,םייטתניס םיעבצ תכרעמב םישמתשמ
 .ןקתב 1 הלבטב בוקנהמ ןטק היהי אל ךא ,ליעל טרופמהמ

  
 תעצבתמ העיבצהש אלא ,ליעל 'א ףיעסב טרופמכ םיעבוצ תותלד ינבלמ תעיבצ .ב

  .)4.3.1.1 ףיעס( הליגר הזתה תועצמאב וא )4.4.1 ףיעס( תשרבמב

 
 )₪ 750 = 'חי/₪ x 502 'חי 3( .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי
 

  
  

  םינפ חיט תודובע

 
 פ"ע .)רתאב חיט תוכרעמ – חיט( 2 קלח 1920 י"ת ילארשי ןקת תושירד פ"ע רתומל לעמ תילג םינפה חיטה תבכש .1

 :5.2.3.3 ףיעס
 

 תוילג
 
 תכתמ וא עצקוהמ ץע יושע הדידמ לגרס תרזעב חיוטמה חטשמה לש תוילגה תא םיקדוב
 .'מ 1.0 -מ לודג וניא ךא תוחפל 'מ 0.3 וכרואש
 לגרסה ןיב רתויב לודגה חוורמה תא דידמ תרזעב םידדומו ריקל לגרסה תא םידימצמ
 .קדבנה חטשמה ןיבל

  
 :הז ןקתב 2.1 -א ףיעס פ"ע ןכו
 

 םינפ חיט
 
 לכל מ"מ 8 -מ  הלודג היהת אל תורקתבו תוריקב םינפ חיט לש תוירושימהמ הייטסה
 .ךרוא 'מ 2
       2-א הלבטב בוקנהמ הלודג היהת אל םינפ חיט לש )5.2.3.3 ףיעס( תוילגהמ הייטסה

 
 :עבקנ ,ןקתה לש 3.2 ףיעס פ"ע
 

 :תורתומ תויטס
 
 )7( 789 ילארשי ןקתב טרופמכ ויהי חיטה לש תורתומה תויטסה
 5.2.3.2-5.2.3.3 םיפיעסב טרופמכ ךרעית תוריקה לש תוירושימהו תויכנאה תקידב
      .ןיינעה יפל

 
 :עבקנ ןקתב 'א חפסנ לש 2-א הלבטבו
 

 )מ"מ( תוילגהמ תורקתבו תוריקב םינפ חיט תיטס 2 -א הלבט
 

 תודוקנ ןיב קחרמה
)'מ( הדידמה  

 תרתומה תילמיסקמה הייטסה
)מ"מ( תוילגהמ   

0.3 4 
1.0 5 

 
 
 



 

 
 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .25 ךותמ 11 דומע                                                      2019 רבמצד 31   םויב ספדוה הז קתעה

 
 
 

 :םיאבה תומוקמב עיפומ יוקילה
 

 .ןולסה תרקת .א

 .יללכ הצחר רדח לעמו )םיסופסח /תוטילב( היינש המוק תרקת .ב

 .)תוטילב( הסינכ תאובמ תרקת .ג

 .ד"ממ תלד ןבלמ ביבס .ד

 .תיבל תישאר הסינכ .ה

 .תוגרדמה םרג תוריק תיתחת .ו

 .ד"ממו חבטמ ןולח ביבס .ז

 .תוגרדמה ןוויכמ םייניב תמוק חתפמ תרקת .ח
 
 )₪ 3,500 ( .חיטה תא רשייל שי

 
 .תריידה םע םוכיס פ"ע ,מ"ס 20-ב חבטמב השינה ריק תא ןיטקהל שי .2

 
  
  

 ץוח תוריק יופיצ

 
 )₪ 1,500(  .חטשב ועצבתהש היינבה תודובעב םרוקמ רשא תוריקה ג"ע םיכולכלו םימתכ םנשי תיבה יופיחב .1

 
 שי ןכ ומכ ןבאה הארמב העיגפ םיווהמה  )םיקדסו םירוח ,םירבש( םימגפ םנשי תיבה יופיח רוזאב יופיחה ינבאב .2

  ,3.2.1 ףיעס 1 קלח 2378 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .לכוא תניפ ןולחל תחתמ הרובש ןבא ףילחהל
 :טוטיצ
 

 תויללכ תושירד
 
 םימגפ וא )1.3.3 הרדגה( םיקדס אלל,אמייק תב, המלש תויהל הכירצ יופיחל ןבאה
 .הארמה לעו קזוחה לע,םייקה לע עיפשהל םילולעה םירחא
 הרדגה( יארחאה סדנהמה ידי לע ורשואש יאנתב,םילק םינוקית ןבאה תא ןקתל ןתינ

1.3.10(.  

 
 הפלחה ךרוצה תדימבו שוטילו םאות שיש קבדב םינוקית עצבל שי , יללכה הארמה לע םיעיפשמה םימגפ םנשי
 הבכרהו קוריפ ,ףויש עצבל שי .יופיחה ןבאב תוירושימ רסוח תמייק ,ןכ ומכ .)לכוא תניפ ןולחל תחתמ :אמגודל(

 )₪ 2,500 ( .טלוב יטתסא םגפ רצונ ,שדחמ
 

 )₪ 1,800 ( .תוריקה תיתחתב תינשמ הסינכל ךומס יופיח ינבא םילשהל שי .3
 

 )₪ 001,1( .ץוחה יופיח ינבאב םיקישמ יולימו הלחוכ ינוקית עצבל שי .4
 

  
  

 םוינימולא תודובעו תונולח

 
 העיבצה .העיבצה תודובע ינפל יוקינ עצוב אל יכ הארנ .ד"ממה רדחב ןוחטיבה ןולח ףגאו ןבלמ לש העיבצ ינוקית .1

, 2 4068  קלח 4.1  ןקתב   ףיעסל דוגינב ךולכלה ג"ע תורישי העצוב
:טוטיצ  
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 ןוחטיב ןולחב ףגאה לש הבכרהה וא "מ" ויוניכש ןוחטיב ןולח לש הנקתהה ינפל
  .רחא ךולכל לכמ וא ןמושמ ,)יפוס עבצב עובצה( הדלפה ןבלמ הקוני "לפ" ויוניכש

 
, 1922 2  י"ת ילארשי ןקת לש 4.3.1  קלחב   'סמ ףיעס יפל םירוסאה עבצב םימגפ םימייק

:טוטיצ  
 

  תיתוזח הקידב
 

 חטשמהמ רטמ 0.5 קחרמבו תינוסכלא תיווזב ,תיתוזח הקידבב עבצה תא םיקדוב
 וא הליזנ ינמיס ,תוטירס ,םירירח ,תועול ,תויחופלש עבצה לע ואריי אל .קדבנה
.עמד  
 

  .ןונכתה תושירדל ומיאתי ונוגו עבצה רומיג

 
, 3 1922  ףיעס   י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק פ"ע ןכו

:טוטיצ  
 

העיבצל עצמה תנכה  .   3 
 

יללכ  . 3.1 
 

  יפל 3.2.2 וא 3.2.1 םיפיעסב טרופמכ עצמה תא םיניכמ העיבצה ינפל     
.ןיינעה       
 

  תושרדנה דוקפתה תושירד ,עצמה רמוח יפל המיאתמה יוקינה תטישב םירחוב     
  עוצקמ ילעב ידי לע תישענ יוקינה תכאלמ .ןקתב תשרדנה יוקינה תגרדו ונממ     
  .םילבוקמה עוצקמה יללכ לכ יפל םינמוימ     
 

יוקינ תוטיש  . 3.2 
 

  :הלא יוקינ תוטיש תושמשמ הדלפ יוקינל     
 

.רוטיק וא םיסממ ,םיטנגרטד תועצמאב םינמושה תרסה -       
 

  סג תיכוכז ריינ וא הדלפ תשרבמ תועצמאב הדולח תרסה - ינדי יוקינ -     
.ללדמ תועצמאב חטשמה יוקינו                      
  וא קסיד לע תבכרומה הדלפ תשרבמ תועצמאב הדולח תרסה - ינכמ יוקינ -     
  .החדקמ                    
  רמוח 2.2 ףיעס ואר( ץחלב ירגרג רמוח תזתהב הדולח תרסה - קחוש יוקינ -     
  .)ןקתב ,קחוש                    
 

תנוולוגמ אל הדלפ יוקינ  . 3.2.1 
 

  םינמוש ,)לוגרע םורק( תשקשק ,הדולחמ עצמה תא םיקנמ העיבצה ינפל       
.ןקתב 1 הלבטב שרדנל םיאתת יוקינה תגרד .םירז םיפוגו         
  .רז רמוח לכמ יקנ עצמה יכ םיאדוומ העיבצה תודובע תלחתה ינפל       
 

 3.2.2 . תנוולוגמ הדלפ יוקינ
 

  תועצמאב )ךותיש ךילהת תליחת תווהמה( ץבא תוחרפתו ינמוש םיריסמ       
.ןקתב 2.1 ףיעס תושירדל םימיאתמה ,רוטיק וא םיטנגרטד ,םיסממ         
  םהילע ןיאו םייקנ חטשה ינפש םיאדוומו םיבר םימב םיפטוש ןכמ רחאל       
  ץבא תוחרפת ריסהל ךרוצ שי םהבש םירקמב .יוקינה רמוח לש תויראש       
  עונמל ידכ ךומנ ץחלב "הלק לוח תפיטש" םיעצבמ ,קחוש רמוח תועצמאב       
  .ןווליגה תרסה       

 
, 4.1 1922  'סמ ףיעס   י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק פ"עו

:טוטיצ  
 

 עגפי אלש ןפואב תישענ ןיינבב םדועי םוקמב םתבכרה רחאל םיעבצנה םיביכר תעיבצ
  .ןיינבב תורחא תוכאלמב וא םיביכרב

 
.שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל  

 
  .ד"ממה ןולחב עוקת לעונ ררחשל שי .2

 
 .הרידה תונולחב הלילג תועוצר לש החיתמו הליענ ינוויכ עצבל שי .3
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  למשח

 
1.   .למשחה תכרעמל רבוח םרט תיבה 

 
2.  הדוקנ ,תוגרדמה תרקתב הרואת ףוג( .םיגתמו םיסכמ / תונכה / ילמשח טוויח / למשחה ירזיבא לכ ונקתוה םרט 

 הצחר רדחב רונת תדוקנ ,ןולסה תספרמב למשח תדוקנ ,תיבל הסינכ תאובמב הרואת ףוג ,הסיבכ רדחב ןגזמל
.)םירוה הניש רדחב תרושקת עקש ,םייניב תמוק  

 
3.  פ"ע רוסא יוקילה .קוזיחל םיגרב תפסוהב ךרוצ שי .תוריקל בטיה םיקזוחמ םניא םיילמשח םיקספמו םיעקש 

ףיעס )טלוו 5 , דע חתמב םינוזינה םייפוס םילגעמ( למשחה תונקת 1000   
: טוטיצ  

 
 ןיקת שומיש ךות ףפורתת אל ותעיבקש ןפואב ןקתוי יפוס לגעמ לש ילמשח דויצ )א(
  .ןיקת בצמב קזחותי אוהו וב

  
 33 י"ת ילארשי ןקת יפל םיציחל םיקספמו ,32 י"ת ילארשי ןקת יפל עקת יתב )ב(
 תועצמאב וקזוחי ,145 י"ת ילארשי ןקת יפל תוילילג הנקתה תוביתב םינקתומה
  .)הנקתה תוילגר( םינספת תועצמאב אלו תוחפל םיגרב ינש

 

 

4.  שי .למשחה תונקתל דוגינב תאזו תוביטרמ ןגומ וניא םימל ףושחה םוקמב וניהש הצחר ירדחב ילמשח עקש 
.עקשה תא ףילחהל (600 ₪)  

 
5.  ןונכתה תונקתב )ח"נשתה ןוקית( .402 'סמ הנקת פ"ע שרדנכ תאז הסיבכ רדחב ילמשח ינכמ ררוואמ ןקתוה םרט 

  ,היינבהו
: טוטיצ  

 
הלאה םיעצמאה דחאב ררוואי תונורא רדח טעמל תורש רדח :  

 
.דבלב סירת תועצמאב הרוגסה תספרמל וא ץוחה ריוואל חתפנה ןולח )1(  
 

  רוניצ ,דחא ןוויכב חותפ דרפנ רורווא רוניצ ,)רהוצ-ןלהל( המוטא תלדב חתפ )2(
  .)רטסוזקא( ינכמ ררוואמב דיוצמ רוניצ וא ףסאמ    

 

 ררוואמ ןקתוי רורווא תבורא וא ינוציח רורווא חתפ וב ןיאש תורש רדחב היינבהו ןונכתה תונקת 2.44 ףיעס פ"עו
  ,ילמשח

: טוטיצ  
 

 םיפיעס םיטרופמה םיעצמאב ררוואמ וניאו ץוח יפלכ חתפנה ןולח וב ןיאש תורש רדח
 דיוצמה ףסאמ רוניצ תועצמאב וא דרפנ רוניצ תועצמאב ררוואי ,2.43-2.41 
.ילמשח ררוואמב  

 

 ןמיס ,'ב קלח ,1970  ל"שתה ,)ויתורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת י"פע רדגומ ,הז ךרוצל ןולח
ףיעס 'א 2.01 ,  

: טוטיצ  
 

 רצחל וא ,בוחרל ,םימשל הנופהו םייעבט רוויאו הרואת יעצמא שמשמה חתפ -ןולח
  .הלאב אצויכ רחא חתפ וא תגגוזמ תלד ,בנשא תוברל

 

6.  ,לכוא תניפ ןולחל ךומס ןולסה תספרמב :אמגודל( .םיעקש לש תוזזה עצבל שי יינפב הגצוהש למשח תינכות פ"ע 
.)ד"ממ ,רואמ תדוקנ םידלי הניש רדח ,הסיבכ רדח  

 
7. .סלופמ וניא תיבל הסינכב למשחה ןורא   
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םינפ תותלד  

 
1.  90 -ב תחתפנ אל םירוהל ךומסה םידלי הניש רדחו הסיבכ רדח ,םירוה הניש רדח ,םירוה הצחר רדח תותלד 

. תולעמ  
 

ת  החיתפ יווז 900  ןכו ןטקומ רבעמה בחור ןכ אל םאש ,תוחפה לכל  לש תיוזב חתפיהל הכירצ םירוגמ תרידב תלד
פ תיווז תריצי ךרוצל .יתוזח יוקילו עוציבב םגפ הווהמ תלדה ןבלמש ךכל םיגאוד ,הנוכנ החית  900 - מ הנטק

 רתוי היהי ריקה דעו םיריצה וקמ קחרמהש ךכ ריקהמ המ קוחירב הנביי ,]ןתפמו תוזוזמ יתש ,ףוקשממ בכרומה[
.תלדה ףנכל סחיב תלדה תידי תטילב רועישמ לודג  
  

 ,1970 – ל"שת )תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת ךותמ 'ו .3.2.1.2 'סמ טוטרש ,אמגודל
 תא התיחפמ הדח תיווזב תחתפנה תלד יכ רורב ןאכמו – חתפה בחור תדידמ ןפוא תא ריהבמה ,היינשה תפסותה
:ןלהלש טוטרשל התנקתהב תדגונמו רבעמה בחור  
  

                                  
  

 'נ 'חאו ןויחוא טרבלא 1208/96 א"תב תולעמ 90 -מ הנטק תיווזב תלד תחיתפ לש יוקילל סחייתה טפשמה תיב
 "קוחכ הריד ןונכת" רפסב אבומ ,םסרופ אל ,םגלט 'מ :טפוש ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב ,'חאו יממח ארזע
 ךכ .יוציפב םיריידה תא הכזמה יוקילכ תאז עבק טפשמה תיב .401 'מע ,2002 "יסרוב" תאצוהב ארזע ןב 'א תאמ
.ןוילעה טפשמה תיבל ל"נה ןידה קספ לע שגוהש רוערעב קספנ םג  
 

.ןיעקרקמ יאמשל תונפל שי ןוקיתל ןתינ אל  

     
2.  (₪ 750   .תיבל הסינכה תותלד ביבס יטתסא רמג עצבלו תישאר הסינכ תלד תיתחתב טרסניא םילשהל שי (

 
3. .23 י"ת ילארשי ןקת פ"ע םירוסאה םיפוליק גוסמ םימגפ םנשי םירוה הניש רדח תלד לש ץעה ןבלמב   

 
 . ףילחהל שי  

 
4. .ןבלמל תלדה ףגא ןיב הבוט הריגסל םימואת עצבל ךרוצ שי   םואת רסו  הסינכ תלד .תיבל תישאר  ח

 
5. םיחרוא יתורש תותלד  .)    :אמגודל( הרידה תותלד יפוקשמ ביבס םאות ןווגב יטסלא קרמב יולימ שדחל שי
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(₪ 250) 
 

  

היצלטסניא  

 
1.  .םימה תקפסאל רבוח םרט תיבה  

 
2.   .םיזרב / םיירטינס םילכה לכ ונקתוה םרט 

 
3.   ,2.9.1 ףיעס 1 קלח 1205 י"ת לארשי ןקת י"פע שרדנכ תאזו םימה תקפסא תרנצל הפיטש העצוב םרט 

: טוטיצ  
 

  םימ תקפסהל תכרעמ הייתשל םייוארה םימ תקפסהל תוכרעמ לש יוטיחו הפיטש   2.9
  .ת"לה תוארוה יפל ואטוחיו ופטשיי הנממ קלח לכ וא הייתשל םייוארה      
  רחאל השעי תכרעמה יוטיח .ןלהל טרופמכ ושעי היוטיחו תכרעמה תפיטש      
  .התפיטש      
 

הפיטש   2.9.1 

 
  םייוארה םימ לש הריגא ילכמ תוברל ,םימח וא םירק םימ תקפסהל תרנצ      
  תוללוס( תוסיו ירזבא תבכרה ינפלו ץחלה תקידב רחאל ופטשיי ,הייתשל      
  יררחשמ( תרנצ ירזבא ,)המודכו םימרזמ ,םיילמשח םימותסש ,תויטטסומרת      
.םוח ירגואו )המודכו םיננסמ ,ריווא        
  .םימ תקפסהל תירוביצה תשרהמ וקפוסי םימה .ץחלב םימב השעית הפיטשה      
  ןמז ךשמ .'מ�� 100 -מ לודג וניא םהמ דחא לכ ךרואש ,םיעטקב ףטשית תרנצה      
  לש ךרוא רטמ לכל תוינש 15 -מ תוחפ אל ;רוניצה ךרואב הנתומ הפיטשה      
.הכירצ תדוקנ לכל תוקד 2 -מ תוחפ אלו רוניצה        
  הפיטשה תעב חותפל שיש ילמינימה םיזרבה רפסמו תוילמינימה תוקיפסה      
.5 הלבטב םיבוקנ )תוחפל היינשל 'מ 0.5 לש המירז תוריהמב(        

 

םיחותפ םיזרב רפסמו תילמינימ הקיפס הלבט 5 -   

 

 רטוק
מ(רוניצה
)א( )מ"  

25 דע  26-מ 
32 דע  

-מ
 דע33
40 

 41 -מ
50 דע  

 51 -מ
65 דע  

 66 -מ
80 דע  

 81 -מ
100 דע  

 הקיפס
תילמינימ
 רטיל(
)הקדל  

15 25 38 59 100 151 236 

 רפסמ
 םיזרבה
 םיחותפה
 םרטוקש
א"מ 15  

1 2 3 4 6 9 14 

:הלבטל הרעה  
.םימה תקפסה תורוניצ לש ימינפה רטוקה )א(  

 
  תויושר ידי לע ךכל ךמסומה עוצקמ לעב ידי לע השעיי יוטיחה יוטיח  2.9.2

.תואירבה         
  תועש 3 ךשמל ליעפ רולכ ןוילימל םיקלח 50הליכמה הסימתב אלומת תרנצה       
  .שומישל התסנכהו התחדה ינפל       
  םיקלח 100 הליכמה הסימתב אלומי הייתשל םייוארה םימ לש הריגא לכמ       
  .שומישל ותסנכהו ותחדה ינפל תועש 2 ךשמל ליעפ רולכ ןוילימל       

 
.שרדנכ יוטיחו הפיטש עצבל שי  

 

4.  .תודובעה עוציב ןמזב ופסאתהש היינב ירמוח תויראשמ הרידה תפצרב תרבועה ןיחולדה תרנצ םינפ תא תוקנל שי 
.תופצה ונכתיו היוקל היהת םימה תמירז םייק ה בצמב  
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 חותיפ תודובעו רצח
 
  .)םירבשו םיקדס( תומוגפ תופצרמ ןנשי ,תיבל תינשמו תישאר הסינכ רוזאב .1

 

 :7 ירודיס רפסמ 2 הלבט )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה

  
  .תיעוצקמב דוחייב ,תויוררופתהו םירבש ,םיקדס ויהי אל

 
 :5.3.7 ףיעס )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקתב טרופמכ העצוב םימגפה תקידב
 

  היטנמלאו העסימה תוזח
 

 רואב הקידבה תא םיכרוע ,היטנמלאו העסימה ינפ לש תיללכ תיתוזח הקידב םיכרוע
  .תניוזמ יתלב ןיעב תולכתסהב םוי
 ינפ דע לוחב םיאלוממ םיקשימה תא םימשורו םיקשימה לש לוחה יולימ תא םיקדוב
 ואצמנ םא םימשורו םוחיתה יטנמלאו ףוצירה ינבא תומלש תא םיקדוב .ףוצירה
  .תועוצקמב דוחייב ,תויררופתה וא םירבש ,םיקדס
 םימאות הלא םא םימשורו ףוצירה ינבא לש םגדהו ןווגה ,בולישה תרוצ תא םיקדוב
  .ןכתה יכמסמב בוקנה תא

 
 :6.3.2 ףיעס )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקתב טרופמכ עצבל שי ףוצירה ינבאב םיימוקמה םינוקיתה תא
 

  ףוציר ינבאב םיקזנה ןוקית
 

  :הלא תולועפ םיעצבמ ףוצירה ינבאב םיקזנ ןוקיתל
 

  ;םיקוזינה םירוזאב ףוצירה ינבא תא םיקרפמ .א
  ;תומיאתמ ףוציר ינבאב תוקוזינה ףוצירה ינבא תא םיפילחמ .ב
  .'ה -ו 'ד 6.3.1.2 ףיעסב תוטרופמה תולועפה לע םירזוח .ג

 
  .תומוגפ תופצרמ ףילחהל שי
 

  .בלתשמה ףוצירה ינבא לש העיקש הרצונ ,תיבל תינשמו תישאר הסינכ רוזאב .2

 

 :3.1  ףיעס 'ג קרפ  )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה

 
  תויללכ דוקפת תושירד
 

 :הלאה תויללכה דוקפתה תושירדב דומעת העסימ
 
  ;תורתי תועיקשו סרה אלב העונתה יסמוע תאישנ .א
  ;בכרה לש הקיחש תוחוכ ינפב הדימע .ב
  ;בכרה לש םינמשו םיקלד תפקתה ינפב הדימע .ג
  .ןכתב רדגומה םייחה ךרוא לכל ליעל תורכזומה דוקפתה תושירד יולימ .ד

 
 :כ )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת לש 1.3.1 ףיעסב תרדגומ העסימ
  

  :ףוציר ינבאמ העסימ
 

  .ןוטבמ ףוציר ינבאמ היושע הנוילעה התבכשש ,השימג העסימ

 

  .בלתשמה ףוצירה ינבאל תחתמ םייוקל החנהה תבכשו תיתשת ,עצמה האצותכ הרשפאתה העיקשה

  )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת לש 1.4 ףיעסב טרופמה י"פע עצובמ תויהל ךירצ תיתשתה הנבמ
 

  יסופיט העסימ הנבמ
 

 רויצ ואר( הלאה םיטנמלאהו תובכשה תא ללוכ ףוציר ינבאמ העסימ לש יסופיט הנבמ
1(: 
 

  ;ףוציר תבכש -
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  ;החנה תבכש -
  ;)שרדנ םא( תינכטואג העירי -
  ;)שרדנ םא( תיתשת -
  ;ויתובכש לע עצמ -
  ;דבועמ תיתש -
  ;םוחית יטנמלא -
 .1 ףיעסב םיראותמ םניאש ,)שרדנ םא( זוקינ יטנמלא -

 

 
 

 :)1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת לש 2.1.4.1 ףיעסב תרדגומ החנהה תבכש תרטמ
 

  יללכ
 

 וא תיתשתל ףוצירה תבכש ןיב תרשקמ איהו ףוציר ינבאל סיסב תשמשמ החנהה תבכש
 "הליענה" תלועפל תעייסמו דחוימה שימגה הייפוא תא העסימל הנקמ וז הבכש.עצמל
  .תורישה יאנתו העונתה תעפשהב ףוצירה ינבא לש
 .2.1.4.2 ףיעסב רדגומה לוחה שמשי החנהה תבכשל

 
 תבכש ,הזכ ןפואב,)1998( 1571  י"ת ילארשי ןקת לש 9.4 -ו 9.3 םיפיעסב טרופמכ עצבל םיכירצ ויה תיתשתה תא
  :ענמנ היה יוקילהו תקדוהמ התייה תיתשתה

 
  דחא בלשב החנה תבכש תחנה 9.3
     
  ףיעס ואר( רושיי-ילגרסב םירשיימו סורגה לוחה תא וא לוחה תא םירזפמ    
  .םימיאתמה םיהבגל דע )9.2.1    
  דע )9.2.4 ףיעס ואר( הרמגמב ותוא םירשיימו סורגה לוחה תא םירזפמ    
  .םימיאתמה םיהבגל    
 

  םיבלש ינשב החנה תבכש תחנה 9.4
 

  :הלאה תולועפה תא תללוכ םיבלש ינשב החנהה תבכש תחנה    
  ;הרושייו הנותחתה הבכשה רוזיפ -    
  .הרושייו הנוילעה הבכשה רוזיפו הנותחתה הבכשה קודיה -    
 

 -ילגרסב הנותחתה הבכשב סורגה לוחה תא וא יעבטה לוחה תא םירשיימ .א    
  .םימיאתמה םיהבגל דע )9.2.1 ףיעס ואר( רושיי       
 

  דבלב תחא םעפ טטרמה תא םיריבעמ )9.2.2 ףיעס ואר( חטש טטרמב םיקדהמ .ב    
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  .סורג לוחב )ברעו יתש תרוצב( םיימעפו ,יעבט לוחב       
 

  רושיי-לגרסב הנוילעה הבכשב סורגה לוחה תא וא יעבטה לוחה תא םירשיימ .ג    
  .םימיאתמה םיהבגל דע )9.2.1 ףיעס ואר(       
  .מ"מ 10 דע היהי )תקדוהמ הניאש( הנוילעה הבכשה לש יבועהש יוצר       

 
 :6.3.3 ףיעס )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקתב טרופמכ עצבל שי ףוצירב םינוקיתה תא

 
  םיוויעו םיצירח ,תועיקש - העסימה ינפב םיקזנה ןוקית
 
  :ולא תולועפ םיעצבמ העיסמה ינפב םיקזנ ןוקיתל
 

  מ"ס 20 םיקרפמ תינכטואג העירי שישכ .קוזינה רוזאב העיסמה תא םיקרפמ .א
  .העסימב קוזינה רוזאל רבעמ תוחפל םיפסונ   
 
  ;דיתעב תועיקש תעינמל ,תיתשל דע העסימה הנבמב םילפטמ .ב
 
  תינכטואגה העיריה תא םימילשמו הלילסה תויחנה יפל רוזאה תא שדחמ םיללוס .ג
  .מ"ס 20 -כ לש הייפחב   

 
 .בלתשמה ןבאה ףוציר תודובעל םג "הלילס" חונימב סחייתמ ןקתה  :הרעה
 
  .תיתשתה ןוקית ללוכ שדחמ עצבלו בלתשמ ףוציר קרפל שי

 
 3 לש ילמיסכמ חוורמ תמועל תאזו בלתשמה ףוצירה ינבא ןיב םיחוורמ םנשי ,תיבל תינשמו תישאר הסינכ רוזאב .3

  .5 ירודיס 'סמ 2 הלבט , )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת תושירד י"פע רתומה מ"מ

 
  י"ת ילארשי ןקת לש 5.3.5.1 ףיעס י"פע שרדנכ מ"מ 0.5 לש קויד תמר לעב דידמ תרזעב דדמנ םיקשימה בחור

1571 )1998(: 
 

  םיקשימה בחור
 

  .מ"מ 0.5 לש תותנשב תנושמה שלושמ דידמב םיקשימה בחור תא םידדומ
 ינבא תועוצקמב עגונ אוהש דע קשימבש יולימה לוח ךותל שלושמה דידמה תא םירידחמ
  .קשימה תא תומחותה ףוצירה

 
 :6.3.2 ףיעס )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקתב טרופמכ עצבל שי ףוצירה ינבאב םיימוקמה םינוקיתה תא
 

  ףוציר ינבאב םיקזנה ןוקית
 

  :הלא תולועפ םיעצבמ ףוצירה ינבאב םיקזנ ןוקיתל
 

  ;םיקוזינה םירוזאב ףוצירה ינבא תא םיקרפמ .א
  ;תומיאתמ ףוציר ינבאב תוקוזינה ףוצירה ינבא תא םיפילחמ .ב
  .'ה -ו 'ד 6.3.1.2 ףיעסב תוטרופמה תולועפה לע םירזוח .ג

 
 .בלתשמה ןבאה ףוציר תודובעל םג "הלילס" חונימב סחייתמ ןקתה  :הרעה
 
 
 )₪ 3,800 : םינוקית תולע(
 

  

 

 

 

 םינפ תוגרדמ
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  ,8.1.1 ףיעס 1142 י"ת ילארשי ןקת פ"ע רוסא יוקיל .הקעמה תעיבצ לש  יוקל עוציב .1   

 :טוטיצ

 

 
 
 ,ןקתב 8.1.3 ףיעס י"פעו
 :טוטיצ 
 

 

 
 
  ,1922 י"ת ילארשי ןקת לש 2 קלחב 4.3.1 'סמ ףיעס יפלו
 :טוטיצ
 

  תיתוזח הקידב
 
 חטשמהמ רטמ 0.5 קחרמבו תינוסכלא תיווזב ,תיתוזח הקידבב עבצה תא םיקדוב
 וא הליזנ ינמיס ,תוטירס ,םירירח ,תועול ,תויחופלש עבצה לע ואריי אל .קדבנה
  .ןונכתה תושירדל ומיאתי ונוגו עבצה רומיג .עמד

 
 1922 י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק יפל שרדנכ תאזו עבצה תבכש םושיי ינפל תכתמל יוקינ עצוב אל ,ןכ ומכ
  ,3 ףיעס
 :טוטיצ
 

 העיבצל עצמה תנכה
 
  
  יפל 3.2.2 וא 3.2.1 םיפיעסב טרופמכ עצמה תא םיניכמ העיבצה ינפל יללכ  3.1
  .ןיינעה     
 
  תושרדנה דוקפתה תושירד ,עצמה רמוח יפל המיאתמה יוקינה תטישב םירחוב     
  ילעב ידי לע תישענ יוקינה תכאלמ .ןקתב תשרדנה יוקינה תגרדו ונממ     
  .םילבוקמה עוצקמה יללכ לכ יפל םינמוימ עוצקמ     
 

 יוקינ תוטיש 2.א
 
 :הלא יוקינ תוטיש תושמשמ הדלפ יוקינל     
 

  .רוטיק וא םיסממ ,םיטנגרטד תועצמאב םינמושה תרסה -
 
 סג תיכוכז ריינ וא הדלפ תשרבמ תועצמאב הדולח תרסה - ינדי יוקינ -
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 .ללדמ תועצמאב חטשמה יוקינו
 

 וא קסיד לע תבכרומה הדלפ תשרבמ תועצמאב הדולח תרסה - ינכמ יוקינ -
  .החדקמ

 

 - 2.2 ףיעס ואר( ץחלב ירגרג רמוח תזתהב הדולח תרסה - קחוש יוקינ -
 .)ןקתב ,קחוש רמוח

  
  תשקשק ,הדולחמ עצמה תא םיקנמ העיבצה ינפל תנוולוגמ אל הדלפ יוקינ 3.2.1

   הלבטב שרדנל םיאתת יוקינה תגרד .םירז םיפוגו םינמוש ,)לוגרע םורק(      
  .רז רמוח לכמ יקנ עצמה יכ םיאדוומ העיבצה תודובע תלחתה ינפל .ןקתב       
 

 תנוולוגמ הדלפ יוקינ 3.2.2
 
  תועצמאב )ךותיש ךילהת תליחת תווהמה( ץבא תוחרפתו ינמוש םיריסמ      
  רחאל .ןקתב 2.1 ףיעס תושירדל םימיאתמה ,רוטיק וא םיטנגרטד ,םיסממ      
  תויראש םהילע ןיאו םייקנ חטשה ינפש םיאדוומו םיבר םימב םיפטוש ןכמ      
  רמוח תועצמאב ץבא תוחרפת ריסהל ךרוצ שי םהבש םירקמב .יוקינה רמוח לש      
    .ןווליגה תרסה עונמל ידכ ךומנ ץחלב "הלק לוח תפיטש" םיעצבמ ,קחוש      
  ,הדולח :ןוגכ ןלבקה י"ע ןוקית םישרודה םיימוקמ םימגפ שי םא      
  תוברל  העיבצהו ,עבצה תובכש לכ ורסוי - םימתכ וא םיקדס ,תויופלקתה      
 ."טרפמב םימיאתמה םיפיעסה יפל ,שדחמ השעית )חטשה תנכה      

 

 ,1922 י"ת ילארשי ןקת לש 2 קלחב 4.3.1 'סמ ףיעס יפל םג םירוסא םימגפה
 :טוטיצ 
 

  תיתוזח הקידב
 
 חטשמהמ רטמ 0.5 קחרמבו תינוסכלא תיווזב ,תיתוזח הקידבב עבצה תא םיקדוב
 וא הליזנ ינמיס ,תוטירס ,םירירח ,תועול ,תויחופלש עבצה לע ואריי אל .קדבנה
  .ןונכתה תושירדל ומיאתי ונוגו עבצה רומיג .עמד

 
) 350 ₪( 

 

  ,1142 ןקתב 8.2 -ו ,6.1.1.4 ,6.1.1.3 םיפיעס י"פע רוסא יוקילה .בטיה קזוחמ וניא הקעמה .2  
 :טוטיצ
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 )הנושאר הגרדמ םייניב טסדופב – המגודל .)1.7%( םינפה תוגרדמב םיגירח םיעופיש ורתוא .3  
  

  .םישרדנה מ"ס 63-61 תמועל תאזו  מ"ס 64.5-כ עצוממב וניה ,תוינבלמה תוגרדמב חלש+םימור ינש לש םוכס

 
  ,)'ד-'ב( 3.38 ףיעס היינבהו ןונכתה תונקת י"פע רוסא יוקילה
 :טוטיצ

 
 .מ"ס 25 -מ הגרדמה חלש תחפי אל )ב(
  
 יפלכ תוחפל מ"ס 2  טלובה ףא הגרדמל היהי ,מ"ס 27 -מ הגרדמה חלש ןטק )ג(

  .ץוח
 
 דיחא לדוגו הגרדמה םורל דיחא לדוג היהי וכרא לכל דחא תוגרדמה ךלהמב )ד(

  :האבה החסונה יפל היהי םהיניב סחיהו החלשל
 

 ."מ"ס 63 דע 61 = חלש + םימור 2

 
  ףיעס ,1970 ל"שתה ,)ויתורגאו ויאנת רתיהל רשקב( היינבהו ןונכתה תונקת י"פע םירדגומ תוגרדמה חלשו םור
  ,)ם"שתה ןוקית( 301 ףיעס ,'א ןמיס
 :טוטיצ

 
  .התחתמש הגרדמה חלש ןיבו הגרדמ חלש סלפמ ןיב יכנאה קחרמה - הגרדמ םור
 
  יכנאה ותכלשה וק ןיבל הגרדמ לש הצק וא ףא ןיב יקפואה קחרמה - הגרדמ חלש
  ךרואל בצינ ןוויכב דדמנהו ,הילעמש הגרדמה לש הצק וא ףא לש            
  .הגרדמה            

 
 )₪ 02,50 – כב( תכרעומ םינוקית תולע
 
 

 .טלוב יטתסא םגפ רצונ .םייתוהמ ןווג ילדבה םנשי םייניב תמוק טסדופב  .4  
 

 ןקת י"פע רוסא יוקילה .ןבאה הארמב העיגפ םיווהמה  )םיקדסו םירוח ,םירבש( םימגפ םנשי םינפה תוגרדמב .5  
 ,3.2.1 ףיעס 1 קלח 2378 י"ת ילארשי
 :טוטיצ 
 

 תויללכ תושירד
 
 םימגפ וא )1.3.3 הרדגה( םיקדס אלל,אמייק תב, המלש תויהל הכירצ יופיחל ןבאה
 .הארמה לעו קזוחה לע,םייקה לע עיפשהל םילולעה םירחא
 הרדגה( יארחאה סדנהמה ידי לע ורשואש יאנתב,םילק םינוקית ןבאה תא ןקתל ןתינ

1.3.10(.  

 
 יולימ םילשהל שי ןכ ומכ .שוטילו םאות שיש קבדב םינוקית עצבל שי , יללכה הארמה לע םיעיפשמה םימגפ םנשי
 )₪ 550 ( .םיחוורמ תריגסל שיש קבדב
 

 

גג  

 
   1.   ,1142 ןקתב 8.2 -ו ,6.1.1.4 ,.1.1.36 םיפיעס י"פע רוסא יוקילה .בטיה קזוחמ וניא הנבמה גגב הקעמה 

 :טוטיצ
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 .םישרדנ םייוניש עצבל שי .םינטלוקה לש הללצה העצוב םרט  .2  
 

  3.  :טוטיצ ,3.8.2 ףיעס ,)לק ךוכיס םע םיפער תוגג( 1556  י"ת ילארשי ןקת פ"ע תשרדנה תומכב ועבוק אל גגה יפער 
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  .ליעל וטרופש תושירדל םאתהב תאזו םיפערל םיפסונ םיעוביק ףיסוהל שי
 

  4.  .הפלחה עצבל שי .הנבמה גגב םירובש םיפער ורתוא 
 
 
 )₪ 5,000 : תכרעומ תולע כ"הס(

 

 

 

תונוש  

 
1.  .םיפערה גג ךרד תרבועה תרנצל הריגס עצבל שי ,ןכ ומכ .חורו םשג ירידחמ םיפערה גגב םיחוורמ רוגסל שי 

 .הפצרלו תוריקל םימ תרידח הנשי ךכמ האצותכ
 

2.  .ןולסה תספרמב זג תדוקנו )גוזימל םיחתפ ,םיזוקינ ,תורנצ( םינגזמל הנכה אדוול שי 
 

3.  םמחמל 2 המוקב יללכ הצחר רדחב ,ןולח לעמ -חבטמ ,לכוא תניפ ,ןולסב הרואת תשינל ילמשח טוויח עצבל שי 
  .םיקספמ תללוכה תובגמ
 

4.  .)היזיוולטה תניפ( ןולסה רוזאב םילוקמר 2 -ל הנכה עצבל שי 
 

5.  .םילשהל שי .הסיבכ רדחב הטנוו הרסח 
 

6.  .ןולסב םיילמשח ןיסירתלו ןולסה תנירטיוו ןולחל םילעונ םילשהל שי 
 

7.  .םיחרוא יתורישב יתפצר תת םומיח םילשהל שי 
 

8.  .שישו ףוציר חיט ,תורדג :אמגודל ומלשוה םרט רצחב חותיפה תודובע 
 

9.  .םייניבה תמוקב קבאה באושל האיצי תדוקנל םייקה חיטה תא ריסהל שי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :םינוקיתל תויולע ןדמוא
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  39,400₪ :)םישדח םילקשב( תויולע כ"הס

  3,940₪ :)10%( יסדנה חוקיפ

  7,801₪ :)18%(        מ"עמ

  51,141₪ :מ"עמ ללוכ כ"הס

  :תורעה

םיססובמ ליעל םיבוקנש םיריחמה .ןלבקל ןלבק ןיב רוחמתב לודג רעפ ןכתי יכ ןובשחב תחקל שי  .1
 .)םיריידל תויולע אלו עצבמ ןלבק תויולע( "לקד" -ו "בשח" ןוגכ קושב םילבוקמה םינוריחמ  פ"ע
 .ליעל םיבוקנה םיריחמהמ  50 %-כ דע לש תורקייתה  ןכתת

 .הז רשקהב ןיד ךרוע םע ץעייתהל שי .'וכו שפנ תמגע לש הכרעה תללוכ הניא וז תעד תווח  .2
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