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 :ונרפסמ

 :הכירע ךיראת

:דובכל

 הנבי 6 'סמ ףדצה 'חרב 15 'סמ הריד :ןודנה

ה ח מ ו מ ת ע ד  ת ו ו ח

 :קדובה סדנהמה םש

 תודע םוקמב וז תעד תווח ןתונ ינא 22.08.13. םויב םוקמב יתרקיב .ןודנב סכנב םייוקיל ןיינעב יתעד תווח תא תתל יתשקבתנ
 וז תעד תווח ןיד ,טפשמ תיבב רקש תודע רבדב ילילפה קוחה תוארוה ןיינעלש ,בטיה יל עודי יכ תאזב ריהצמ ינאו טפשמ תיבב
 .טפשמ תיבב יתתנש העובשב תודע ןידכ ידי לע המותח איהשכ

 .תיחרזא הסדנהב ינש ראות לעב ,B.SC, םילכירדאו םיסדנהמה סקנפב םושר

 :הלכשה יטרפ

 ,ךמסומ ןיינב סדנהמ

.603 'סמ הדועת ,םיסדנהמל יסדנה לוהינ

 .הינבה לע חקפמכ ןג-תמר תיריע

:ןויסינ יטרפ

1977 – 1976 

. חוקיפו ןונכת  יאמצע –  1979 – 1978 

 .הדובע חקפמ דיקפתב רדימע1980 – 1979

 .הדובע להנמ – )לארשי הקירפא( ןומיר סוביס

 .חוקיפו ןונכת – יאמצע

.חוקיפו ןונכת,דודיע רכש זכר ,םיטקיורפ להנמ- יוניב 'חיב ל"הצ דבוע חרזא

 .מ"עב חוקיפו הינבל הרבח להנמ – ןושאר הירא .ג

1981 – 1980 

1983 – 1981 

2009 – 1983 

07.11.2010 
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 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 deviations .(inherent  – 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

 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
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 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.
 יקלח לש תועיקשמ האצותכ תודימב םייופצה םייוניש 5.

 רמגה תודובעב בשחתהב ,תונקתב תושרדנה םומיסקמו םומינימ תודימל המאתה 6. (3);הנבמ
 תויטסבו

 .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

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

 :ןקתה לש 'ב קרפ 2.1 ףיעס י"פע ןכו
 

 
 

 :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 תונקת3.1.1.
 ,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

 

 

 .רתוי תורחואמ םינשמ םינוכדעו 1970 -ל"שתה )ת"לה( האורבת ינקתמל תוארוה3.1.2. תונקתב 1.21 ףיעס י"פע
 :שרדנ ),ויתורגאו ויאנת רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה

 

 
 

 -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.
 

 :שרדנ1974, - ד"לשתה ),טרפמ לש ספוט( תורידה רכמ וצ 3.4.1.
 

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

 
 

 
 

 תווח תנכה ךרוצל ינפב וגצוהו הדימב תאזו ,תאזב אצויכו םיטרפמ ,תוינכות ןוגכ( םידדצה ןיב תורשקתה יכמסמ
 .תעדה

.3.5 

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

 הזכ שי רשאכ ילארשיה ןקתה תושירד יפל ויהי תוכאלמהו םירצומה לכ

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

 הרדגהה פ"ע תאזו תומוק 7 ובש ףתושמ ןיינב לש 7 המוקב אצמנ אוהו םירדח השימח הבש הריד וניה ןודנה סכנה       1.
 ).םיניינבב תומוקה יוניכ( 166 'סמ ילארשי ןקתב העבקנש

 

 ןינבכ הינבהו ןונכתה תונקת פ"ע רדגומה ןיינבב אצמנ סכנה        2. . "הובג"

 .חוטש ןוטב גג הנבמל           3.

 .ינועבצ טכילשו ןבא לש בולישב יושע הנבמה לש ץוחה יופיצ          4.
 

 .תרושקתו זג תוכרעמל  תרבוחמ הנניא ןיידע הרידה ,הנבמב רוקיבה דעומל ןוכנ       5.

 .םיריידל הרסמנ אל ןידע הרידה ,הנבמב רוקיבה דעומל ןוכנ        6.

 .מ"עב י.א.ד.כ גומלא תרבחמ שכרנ סכנה           7.

 .ועצוב רבכש תודובעב םייוקילל קר תסחייתמ וז תעד תווח        8.

 טרפמה ,תונקתה ,םינקתה תושירדל האוושה י"פע תאזו תודובעה עוציב ביטב תקסוע תעדה תווח ,יללכ ןפואב 9.
 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

 ,הזכ הרקמב .הלא םיכמסמ רדעהב רותיאל היה ןתינ אלש יוקיל תובקעב וא הלא םיכמסמ תגצה תובקעב ןכתי
 .חפסנ ףסוותיש וא ןכדועת תעדה תווחו

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

 
 

.10 
 

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

.11 
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 םיליגר םיקשימל יולימ ירמוח
 

 אל וא ןווגמ ,טנמצ סיסב לע שארמ הנכומ תבורעת שמשת םיליגר םיקשימ יולימל
 רמוח ןרצי תוארוהל םאתהב ,ירמילופ ףסומ וא םימ רתאב הל ףיסוהל שיש ,ןווגמ

 .ןנכתמה תושירדל םיאתי יולימה רמוח ןווג יולימה
 תוקבדיה רשוכ ,הכומנ תימינ תוגיפס ילעב ויהי םיליגר םיקשימל יולימה ירמוח

 .ךרוצה יפל )תימי הביבס ןוגכ( םינוש הביבס יאנתב תודימעו םיחיראה ידיצל בוט
 הז ןקתב תוטרופמה ןונכתה תושירדל םתמאתה רבדב יולימה ירמוח ןרציב ץעוויהל שי
 .םהב שומישה ןפוא רבדבו

 
 :הרעה

 
 םהבש םיאנתב םלוא ,םימושייה בורל ללכ ךרדב המיאתמ טנמצ סיסב לע תבורעת
 שמתשהל רשפא 4.3) ףיעס ואר( תופסונ תושירדב דומעל יולימה ירמוח םיכירצ
 .ןרציה תוארוהל םאתהב ,יסקופא ףרש סיסב לע תבורעתב

 הדרפה יקשימלו תוטשפתה יקשימל םוטיא ירמוח
 

 היולת 4.7) ףיעס םג ואר( הדרפה יקשימלו תוטשפתה יקשימל םוטיאה ירמוח תריחב
 קזוחUV, תנירקב תודימע ,םילקימיכ תפקתהב תודימע ,תוכישמ :ןוגכ ,םיבר םימרוגב
 איה המשהה תולק םג .יוקינה ךילהתב תוקזניה ,הקיחש ,המתכה ,תומייק ,תוקבדיה
 .ןרציה תוארוהב בשחתהל שי הרקמ לכב .םוטיאה ירמוח תריחב לע עיפשמה םרוג
 1536. י"ת ילארשיה ןקתה תושירדל ומיאתי םוטיאה ירמוח

 תושירד ןנכתמה ןייצי 2.1.9.1) ףיעס ואר( םיליגר םיקשימל יולימה ירמוח תריחבב
 הפציר תכרעמל םוחב תודימע :ןוגכ ,הפצירה תכרעמ תנקתה םוקמל םאתהב תופסונ
 תודימע ;םימב תודימע ;תוצמוחב תודימע ;תיתפצר-תת םומיח תכרעמ לעמ תנקתומה
 .תוחלקמ ןוגכ ,םיבוטר םירוזאל שבועב
 .ןנכתמה תושירדל םאתהב ויהי תופסונ תושירד

 םיקשימה יולימ תקידב

 .ןמזוהש ןווגל םיאתמו םירוח אללו דיחא םיקשימה יולימ

 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

 ימרק ףוציר
 

 ןיבש םיקשימל יולימ עצוב. יללכ הצחר רדחו ןולסה תספרמ , רודזורפ ,ןולס ,חבטמב םיימוקמ הבור ינוקית       1.
 .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש ךכ ,יוקל ןפואב )הבור( םיחיראה

 

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

 

 

 :טוטיצ 2.1.9.3, ףיעס י"פע ןכו
 

 

 :טוטיצ 4.3.4, ףיעס י"פע ןכו
 

 

 :טוטיצ ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו
 

 
 

 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .היוקל הרוצב עצוב ןולסה תספרמב זוקינה חתפ ביבס םיחיראה ךותיח       2.
 3.1, ףיעס 3 קלח
 :טוטיצ
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 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 .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת
 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

 הפצירה ןויקנ תקידב
 

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

 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

 
 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

 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

 
 

 לוספל היה שרדנ .םימגפ םימייק ) 'חי 1 ( ןסחמו ) 'חי 3 ( ןולסה תספרמ ), 'חי 4 ( ןולסה רוזאב ףוצירה יחיראב            3.
 3, קלח 1555 "'ת ילארשי ןקתבש 5.1.4.4 ףיעס י"פע שרדנכ תאזו הבכרהה תודובע ךלהמב הלא םיחירא
 :טוטיצ

 

 

 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע שרדנכ תאזו ,שומישל יואר ןפואב הרידה תריסמ ךרוצל הפצירל ןויקינ עצבל שי     4.
: טוטיצ ףיעס 5.1.5.2,   (2003) 3 

 

 

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

 

 

 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .םידיחא םניא םיחיראה ןיבש םיחוורמה ןולסה תספרמ רוזאב          5.
 :טוטיצ 3.1, ףיעס
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 םיקשימה תקידב
 

 תושירדל םיאתמו דיחא םבחורשו םירשי םיקשימהש ,םיחיראה תחנה ךלהמב םיקדוב
                                                         

 בשחתהב ,ןיינעה יפל 4.7, – 4.6 םיפיעסב שרדנל םיאתי םיקשימה בחור .ןונכתה
 תויטסבו 314 י"ת ילארשיה ןקתב טרופמכ הקימרקה יחירא יבגל תורתומה תויטסב
 תורתומה
 1353. י"ת ילארשיה ןקתב טרופמכ ספיספה תוחול יבגל
 .הקבדה ירמוחמ םקמועו םכרוא לכל םייקנ ויהי םיקשימה

 :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

 :ןימזמה

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

 :טוטיצ 5.1.4.3, ףיעס י"פע ןכו
 

 
 

 :םישרדנה םינוקיתה         6.
 

 ₪) (3,000  - כב תכרעומ ינוקית תולע .ל"נה םירוזאב םיחירא לש תימוקמ הפלחה  .א
 

 ₪) 1,100 ( .שדחמ עצבלו םייקה הבורה יולימ תא תוריהזב ריסהל שי  .ב
 

 ₪) (650 .הבורה תויראשמ םיחיראה לש חטשה ינפ תא תוריהזב תוקנל שי   .ג
 
 

 ימרק יופיח
 

 היה שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורהש ךכ עצוב םירוה הצחר רדחב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ 1.
 ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת הבורהש
 .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל ןכש ,היירט

 
 

 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
 :טוטיצ 3.3, ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יאה לעמ חבטמה תרקתב הרידה תונולח

 

 

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

 

 ₪) (2,800 .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
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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

 םיקשימ יוחיא .ב

 תערגמ תמייק )קשימה ידיצ ינשמ( חול הצק לכבש אדוול שי םיקשימה יוחיא ינפל
 .ןוירשה טרסל םימאות קמועבו חורב

 
 טרסו דחוימ קרמב םימתוס ,הזל הז םידמצומה ,סבגה תוחול ןיב םיקשימה תא

 לבקל תנמ לע רוביחה יעצמא י"ע ורצונש םיעקשה תא קרמב םימתוס ןכו ,ןוירשמ
 המיתסה יבלש .רזע ירישכמ תרזעב וא דיב םותסל ןתינ םיקשימה תא .ירושימ חטשמ
 :ויהי

 .וילעמ ןוירשה טרס תקבדהו קשימל קרמ תסנכה 1.

 .חולל חולמ קלח רבעמ החיטבמה קרמ לש תפסונ הבכש ןתמ 2.

 .ךרוצה תדימב ,רימש דבב קשימה שוטיל 3.

 סבג תוציחמ תעיבצ .ה
 

 ךכ לע האלמ הדפקה ךות השעי ,קרמה תחירמ ללוכ ,סבגה תוחול ןיבש םיקשימה יולימ
 רוזאב הטילב וא עקש לכ .סבגה תוחול רושימב ויהי יולימה רחאל רפתה ינפש
 .רפתה ןיבל סבגה תוחול ןיב עבצה רמגב ןווג ילדבהל ומרגי הז

 
 )תיכוכז ריינ( ןידע שוטיל ריינב העיבצל דעוימה חטשה ינפ תא קילחהל שי

 לכמ יטסלפ עבצבו ,יטתניס דיסב שמתשהל רתומ .קבאה תא תונדפקב ריסהלו
 .םיגוסה

 
 

 2 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק תויחנה י"פע אלש העצוב הרידל הסינכב תכתמה תלד ןבלמ תעיבצ   2.
 :טוטיצ 4.3.3.2, ףיעס

 

 

 ₪) =250 'חי/₪ x 250 'חי (1 .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי
 

 סבג תודובע
 

 םושייו הבכרהה תודובע .חולל חול ןיב רפתה וקב יאלט םייק .ןסחמב הרקתה תכמנהב סבג תוחול ןיב יוקל רוביח 1.
 ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב ידיל םיאבה םילבוקמ עוצקמ יללכ י"פע ועצוב אל לטכפשה תבכש

 :טוטיצ ),ב,ה( 210493
 

 

 ₪) (250 .הרקתה לש הדיחא תוירושימ תלבקל דע םיקשימה ףוישב ךרוצ שי
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 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

 םינפ חיט

 לכל מ"מ 8 -מ  הלודג היהת אל תורקתבו תוריקב םינפ חיט לש תוירושימהמ הייטסה
 .ךרוא 'מ 2

 -2א הלבטב בוקנהמ הלודג היהת אל םינפ חיט לש 5.2.3.3) ףיעס( תוילגהמ הייטסה

 :תורתומ תויטס

 )(7  987 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

 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

 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.
ףיעס 5.2.3.3:  

 

 

 :הז ןקתב 2.1 -א ףיעס פ"ע ןכו
 

 

 :עבקנ ,ןקתה לש 3.2 ףיעס פ"ע
 

 

 :עבקנ ןקתב 'א חפסנ לש -2א הלבטבו
 

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

 תרתומה תילמיסקמה הייטסה
 )מ"מ( תוילגהמ

 תודוקנ ןיב קחרמה
 ')מ( הדידמה

4 0.3 
5 1.0 

 :םיאבה תומוקמב עיפומ יוקילה
 

 .ןולסה תספרמ תרקתב םימ ףא ץירח ביבס .א
 .ריקו הרקת ירוביחב ןולסה ןולח לעמ יברעמ םורד ריק .ב

 

 ₪) (1,000 .חיטה תא רשייל שי
 
 

 ץוח תוריק יופיצ
 

 .חטשב ועצבתהש היינבה תודובעב םרוקמ רשא תוריקה ג"ע םיכולכלו םימתכ םנשי הרידה תונולח ינדאב       1.
(₪ 550) 

 םירוח ,םירבש( םימגפ םנשי ןולסה תספרמבו יללכ הצחר רדח אמגודל ( הרידה תונולח ינדא רוזאב יופיחה ינבאב             2.
 :טוטיצ 3.2.1, ףיעס 1 קלח 2378 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .ןבאה הארמב העיגפ םיווהמה )םיקדסו
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 םוטיאה ןונכת

 :םימוטא ויהי ןלהל םיניוצמה םיקישמה

 .ןיינבה ןיבל )ונשי םא( יומסה ןבלמה ןיב

 .יומסה ןבלמה ןיבל רצומה ןיב

 .ןיינבה ןיבל רצומה ןיב - יומס ןבלמ ןיא םא

 לככ ענמיהל שי).ונשי םא( יומסה ןבלמהו רצומה ףקיה לכב ףיצר היהי םוטיאה
 ,םינוש םירושימב םיאצמנה םיקישמ םוטאל שי םא .שלושמ ךתח ילעב םיקישממ רשפאה
 ינוציחה קשימה ןונכת .םירושימה ןיב רבעמב םוטיאה תופיצר לע דחוימב דיפקהל שי
 רשפאי ),יומס ןבלמ ןיא םא( ןיינבל רצומה ןיב וא ,יומסה ןבלמל רצומה ןיב
 .םוטיאה תא שדחמ קזחתל

 2. הלבטב םיניוצמה םינותנל םאתהב ורחבי םוטיאה ירמוח

 

 
 

 ₪) (950.שוטילו םאות שיש קבדב םינוקית עצבל שי

               4. ₪) (500. ץוחה יופיח ינבאב םיקישמ יולימו הלחוכ ינוקית עצבל שי 3.

 העצובש רחאל תאזו ןלבקה י"ע םיימוקמ םינוקיתמ האצותכ ורצונש תוריקב םיאלט םנשי  ןולסה תספרמ יופיחב
 ₪) (800 .ןיעל טלוב יטתסא םגפ הווהמ יוקילה .תוריקל רמגה תבכש רבכ

 
 

 םוינימולא תודובעו תונולח
 

 .ד"ממ רדחו םידלי הניש רדחב םוינימולאה תונולח ביבס המיטא שדחל שי        1. .םשג ימ לש הרידח ןכתת

 4.1, ףיעס 1 קלח 4068, י"ת ילארשי ןקתה י"פע רוסא יוקילה
 :טוטיצ

 

 
 

 :טוטיצ ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו
 

 הרדגה( יארחאה סדנהמה ידי לע ורשואש יאנתב,םילק םינוקית ןבאה תא ןקתל ןתינ
.(1.3.10 

 ףקיהה ךרד אלו ןקתומ ןולח ךרד אל ,ריקה לש ימינפה ורבעל םימ תרידח היהת אל
 .ןקתומ רצומ לש ינוציחה
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 תוביטרו םימ תרידח ענומה ןפואב ונביו וננכותי ןיינב לש םיינוציחה ויתוריק
 .ץוחבמ וכותל

 .םירוגמ ןיינבב תוריד וא דיחי תיב :ןוגכ ,יטרפ םירוגמ םוקמ - םירוגמ רוזא

 .הפצירהמ מ"מ 900 דע הקוחרה וא הקעמב תנקתומה השמש

 

 
 

 1970, – ל"שתה ),ויתורגאו ויאנת רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקתב 5.32 ףיעס י"פע םג רוסא יוקילה
 :טוטיצ

 

 

 םוטיא ירמוח( 153 כ"מפמ תושירדב דמועה ,ןוקיליס סיסב לע םירמוח תחירמ י"ע המיטא ינוקית עצבל ךרוצ שי
 ₪) (850 ).םיניינבב שומישל םיביכר דח םירמוטסלא

 ןיוצי .המוקממ ףנכה תא זיזהל ידכב בר יזיפ חוכ ליעפהל שרדנ .הזזהל דואמ השק ,ד"ממ רדחב ףדהה ןולח ףנכ       2.
 .תוילגלגה תא זרגלו ,ףנכב םינוויכ עצבל שי ).הדלפ יושעה( ןולחה לש ימצעה לקשמהמ עבונ וניא ישוקה יכ

(₪ 100) 

 .תיכוכז חול ןקתומ ובש ןותחת קלח םייק ןולסה תספרמ הקעמב          3.

 ).תמתוח( תיתוחיטב תיכוכזב רבודמ יכ דיעמה והשלכ ןומיס םייק אל תיכוכזה ג"ע
 

 - ל"שתה ),ויתורגאו  ויאנת רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת י"פע תורטמל םינינב ןוימ( ד"י קלח 1970,
 :טוטיצ ,שרדנ 14.01 ףיעס ',ב ןמיס ),היינב ירמוחב שומישו תומיוסמ

 
 

 

 י"פע השמשה תאצמנ ובש רוזאה .הנכס רוזאב תאצמנה השמשכ השמשה תרדגומ 202.1.2, ףיעס 1099, ןקת י"פע
 :טוטיצ 202.1.1, ףיעס י"פע וניה 'א רוזא. 2-א רוזא וניה הרדגהה

 

 

 :טוטיצ ,ל"נה ןקתב 202.1.2, ףיעס י"פע וניה 2 'סמ םוקימ
 

 .ובש 'ג קלח טעמל 1099 י"ת ילארשי ןקתל םאתהב היהי היינבה תיכוכזב שומישה
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 השמש .תיכוכזה ינימ לכב גגוזת ,הקעמב השמש טעמל - 'א רוזאב 2 המוקימש ,השמש
 .תישקומ תוחיטב תיכוכזב וא תובכש תוחיטב תיכוכזב קר גגוזת הקעמב

 תישקומ תוחיטב תיכוכז .התיישקה םשל המסוחש תיכוכז - תישקומ תוחיטב תיכוכז
 .הליפנ ינפמ םוסחמ הווהמ הניא ,רבש חוכ הווהתהש רחאל ךא ,םלוהב בטיה הדימע
 546. י"ת ילארשיה ןקתה תושירדל םיאתת תיכוכזה

 .יטסלפ רמוח תועצמאב תוקבדומ תודחא תיכוכז תובכש - תובכש תוחיטב תיכוכז
 .רבש הב הווהתהש רחאל םג ,הליפנ ינפמ םוסחמ הווהמ תובכש תוחיטב תיכוכז

 טרופמ רואית .מ"מ 0.38 תוחפל היהי תובכש תוחיטב תיכוכזב קיטסלפה תבכש יבוע
 םיאתת תיכוכזה Z1975-97.1   .ANSI ינקירמאה ןקתה לש חפסנב יוצמ קיטסלפה לש
 546. י"ת ילארשיה ןקתה תושירדל

 תיכוכז וא תובכש תוחיטב תיכוכז ןקתותש ל"נה ןקתב )ג( 202.2 ףיעס י"פע שרדנ -2,א רוזאב השמש יבגל
 :טוטיצ ,תישקומ

 

 

 :טוטיצ ,ל"נה ןקתב 104.2.2 ףיעס י"פע תרדגומ תשקומ תוחיטב תיכוכז
 

 

 :טוטיצ ,ל"נה ןקתב 104.2.3, ףיעס י"פע תרדגומ תובכש תוחיטב תיכוכז
 

 

ףיעס 2.1.1,  קלח 938, ןקת פ"ע שרדנכ תאזו אמייק רבו רורב ןמיסב תנמוסמ תויהל הכירצ תיכוכזה 3 
 :טוטיצ

 
 
 

 ןרציה ידי לע ןמוסי קיטסלפ הפוצמ החוטש תיכוכז חול

 תוחיטב תיכוכז חול ןומיס

 לכו תמסוחמ תיכוכז חול לכ
 ,אמייק רב ןמיסב .הרסהל ןתינ וניאש קחרמב אצמיי ןומיסה זכרמ (5 ± 30 מ"מ)

 .חולה לע תומוקמ המכב הספדהב ןמוסי הדובר תיכוכז חול לכ .םיכומסה חולה תוצקמ
 ,תורושב םימקוממ ויהי םינומיסה �םינוויכה ינשב םינומיסה יריצ ןיב קחרמהו

 )יכנאו יקפוא 75 -מ לודג היהי אל מ"מ. סממ ידי לע הרסהל ןתינ היהי ןומיסה
 ,יוצמו לוז :ןוגכ ,להוכ .ןוטצא

 ףיעסב טרופמכ םלוהב וקזוחל םאתהב גווסש ירטמיסא חול 1.5.2, דצה לע ןמוסי
 .םלוהב קזוחה תקידב הכרענ

 :הלא םיטרפ לולכי ןומיסה

 .ולש םושרה רחסמה ןמיסו ןרציה םש -
 :הז טוריפ יפל ,יונימל םאתהב תוחיטבה תיכוכז חול יוסיכ -

 :תמסוחמ תיכוכז תוחול ףיעס יפל םייוניכה ונמוסי 1.4.1.

 הדובר תיכוכז תוחול םיפיעס יפל םייוניכה ונמוסי : 1.4.1, 1.4.2.

 :קיטסלפ הפוצמ החוטש תיכוכז תוחול םיפיעס יפל םייוניכה ונמוסי 1.4.1

 1.4.2,, ו- 1.4.3.
 

 :הלא םילימב חולה גוס -
 

 תוחיטבה תיכוכז גוס םא
 

”C , ןיינעה יפל, 
 

”B גוס" וא 
 

 גוס"
 
וא  ”A 

 
 גוס" -

 1.5.1. ףיעסב בוקנל םיאתמ
 גוס" - AO” ",דבלב הז דצב גוס" וא BO” וא",דבלב הז דצב גוס" CO" הז דצב

 ",דבלב ,ןיינעה יפל םיאתמ תוחיטבה תיכוכז גוס םא ףיעסב בוקנל 1.5.2.
 

 :םגוסו תוחולה ןימ ןומיסל תואמגוד
 

B ,םילימב ןמוסי: 
 

 גוס םלוהב וקזוחל םאתהב גווסש
 

 ,ירטמיסא הדובר תיכוכז חול -
.B  גוס  ,הדובר ,ירטמיסא 

 ,קיטסלפ הפוצמ החוטש תיכוכז חול - ,ירטמיסא דבלב םינפ שומישל דעוימ וניאש
 :םילימב ןמוסי C   גוס םלוהב וקזוחל םאתהב גווסשו

 
 C  גוס
 

 ,ירטמיסא
 

 ,קיטסלפ +
 

 החוטש
 

 ,קיטסלפ הפצומ החוטש תיכוכז חול - ,ירטמיס גווסשו דבלב םינפ שומישל דעוימה
 :םילימב ןמוסיC,   גוס םלוהב וקזוחל םאתהב
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 םייתוזח םימגפ
 

 .תלדה לש תוידדצה תואיפהו הנוילעה האיפה תא םא וז הקידבב םיקדוב
 ףיעסב םיראותמה םימגפהמ דחא ףא יופיצב האריי אל ,תלדהמ 'מ 2 קחרממ הקידבב
 יופיצה לש תודרפיה הארית אלו 1, קלח 23 י"ת ילארשיה ןקתב "םייתוזח םימגפ"
 .תלדה תועוצקמב

 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

 

 
 

 היהי ,הטושפ תיכוכזב רבודמ יכ ררבתיו הדימב ".תיתוחיטב תיכוכז" הניה תיכוכזה יכ םירושיא גיצהל ןלבקה לע
 .התפלחהב ךרוצ

 ) ₪ 900 ( .ןולסה תספרמ הקעמב הקודס / הרובש תיכוכז ףילחהל שי          4.
 

 ךותחלו רצקל שי , בר ץחלב הנקתה העצוב ) רואמה תדוקנל ךומס ( ןולסה תספרמ הקעמב תוויע            5. .שרדנכ

 . ריקהמ האצותכ ךלהמ ףוס דע חתפנ וניא םירוה תונורא רדחב פיקה ןולח        6.
 .ןולחה םוקימ תא קיתעהל וא ריקה תא תתסל שי

 

 .ןיינבה תורידה ראשמ הנושבו המאתה רסוחב ןכו ריידה תשירד יפ לע אלש ונקתוה ) 'חי 2 ( ןולסה תונולח            7.
 
 

 םינפ תותלד
 

 יוקילה ) ד"ממל ךומס ( םידלי הניש רדחו יללכ הצחר רדחב םינפה תותלדב רינרופה יופיצב תוטירשו םיפוליק             1.
 3.4.2.2. ףיעס 3 קלח 23 ןקת פ"ע רוסא

 

 

 ₪) =1,900 'חי/₪ x 950 'חי (2 .תותלד תפלחהב ךרוצ שי

       3. .ןבלמל תלדה ףגא ןיב הבוט הריגסל םימואת עצבל ךרוצ שי הסיבכה רדחל הסינכה תלד םואת רסוח 2.

 תותלדל םירוצעמ ונקתוה אל ,היינבה תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאבה םילבוקמ עוצקמ יללכל דוגינב
 .ןיקתהל שי .םינפה

 ₪) (250 .הרידה תותלד יפוקשמ ביבס םאות ןווגב יטסלא קרמב יולימ שדחל שי          4.
 
 

 למשח
 

 .למשחה תכרעמל רבוח םרט תיבה         1.

         3. .למשחה ירזיבא לכ ונקתוה םרט      2.

 פ"ע רוסא יוקילה .קוזיחל םיגרב תפסוהב ךרוצ שי .תוריקל בטיה םיקזוחמ םניא םיילמשח םיקספמו םיעקש
 :טוטיצ 5, ףיעס )טלוו 1000 דע חתמב םינוזינה םייפוס םילגעמ( למשחה תונקת

 

 C   גוס ,םינפ שומיש ,קיטסלפ + החוטש
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 ).תופאלק( םידחוימ םייטסלפ םיסכמב למשחה ןורא יקספמ ןיב םייתוחיטב יתלב םיחוורמ רוגסל ץלמומ         4.

 
 

 היצלטסניא
 

 .םיזרב / םיירטינס םילכה לכ ונקתוה םרט       1.

 2.9.1, ףיעס 1 קלח 1205 י"ת לארשי ןקת י"פע שרדנכ תאזו םימה תקפסא תרנצל הפיטש העצוב אל          2.
 :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
 .ןלהל טרופמכ ושעי היוטיחו תכרעמה תפיטש רחאל השעי תכרעמה יוטיח

 .התפיטש

 הפיטש

 
 

2.9.1 

 םייוארה םימ לש הריגא ילכמ תוברל ,םימח וא םירק םימ תקפסהל תרנצ
 ,הייתשל תוסיו ירזבא תבכרה ינפלו ץחלה תקידב רחאל ופטשיי תוללוס(

 ,תויטטסומרת ,םיילמשח םימותסש ),המודכו םימרזמ תרנצ ירזבא יררחשמ(
 ,ריווא )המודכו םיננסמ .םוח ירגואו

 .םימ תקפסהל תירוביצה תשרהמ וקפוסי םימה .ץחלב םימב השעית הפיטשה
 ,םיעטקב ףטשית תרנצה -מ לודג וניא םהמ דחא לכ ךרואש 100 ��מ'. ןמז ךשמ

 ;רוניצה ךרואב הנתומ הפיטשה -מ תוחפ אל לש ךרוא רטמ לכל תוינש 15
 .הכירצ תדוקנ לכל תוקד 2 -מ תוחפ אלו רוניצה
 הפיטשה תעב חותפל שיש ילמינימה םיזרבה רפסמו תוילמינימה תוקיפסה

 לש המירז תוריהמב( 0.5 )תוחפל היינשל 'מ 5. הלבטב םיבוקנ
 

 םיחותפ םיזרב רפסמו תילמינימ הקיפס - 5 הלבט
 

 מ- 81
דע 100  

 מ- 66
דע 80  

 מ- 51
דע 65  

 מ- 41
דע 50  

 מ-
דע 33 
40 

 מ-26
דע 32  

דע 25  רטוק 
 מ(רוניצה

 "מ) (א)
 הקיפס 15 25 38 59 100 151 236

 תילמינימ
 רטיל(
 )הקדל

 רפסמ 1 2 3 4 6 9 14
 םיזרבה
 םיחותפה
 םרטוקש

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

 

 תויושר ידי לע ךכל ךמסומה עוצקמ לעב ידי לע השעיי יוטיחה יוטיח
 .תואירבה

2.9.2 

 50הליכמה הסימתב אלומת תרנצה ךשמל ליעפ רולכ ןוילימל םיקלח תועש 3
 .שומישל התסנכהו התחדה ינפל

 הליכמה הסימתב אלומי הייתשל םייוארה םימ לש הריגא לכמ 100 םיקלח
 .שומישל ותסנכהו ותחדה ינפל תועש 2 ךשמל ליעפ רולכ ןוילימל

 

 ₪) (1,000 .שרדנכ יוטיחו הפיטש עצבל שי

 .תודובעה עוציב ןמזב ופסאתהש היינב ירמוח תויראשמ הרידה תפצרב תרבועה ןיחולדה תרנצ םינפ תא תוקנל שי      3.
 ₪) (500 .תופצה ונכתיו היוקל היהת םימה תמירז םייקה בצמב

 .םירוה הצחר רדח תחלקמבו יללכ הצחר רדחב היטבמאה יזרבל ביבסמ תוביטר ירידחמ םיחוורמ םוטאל שי        4.
(₪ 50) 
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 1.3.10) הרדגה ואר( םימ ףא

 .םימ ףא ןנכותי ההבגה לכב

 לעש םוטיאה תובכש לש ןוילעה הצקה לא םימה תמירז תא ענמת םימה ףא תרוצ -
 3). רויצ המגוד ואר( ההבגהה

 3. רויצב בוקנל ומיאתי םימה ףא תודימ -
 

 בשוחת ןויזה תומכ .ןייוזמ ןוטב םייושע ויהי ויתחתמש ההבגהה קלחו םימה ףא -
 לש ילמיסקמ בחורב קדס רובע 2 קלחו 1 קלח 466 י"ת םיילארשיה םינקתה יפל

 0.2 מ"מ.
 

 םירקמב ,ליעל שרדנהמ הנוש םימ ףא ןנכתל ןנכתמה יאשר ליעל רומאה תורמל -
 :הלא םיאנתו םידחוימ

 
 תובכש לש ןוילעה הצקה לא םימה תמירז תא ענומה ביכרה לש ותוליעי .א

 תומגוד ואר( הז ףיעסב שרדנל ךרע תווש היהת ההבגהה לעש םוטיאה
 7. -ו 4,5,6,  םירויצב

 
 .םימה ףא תיינבל םישורדה םיטרפה לכ תא לולכתש תינכות רוסמי ןנכתמה .ב

 
 .שרדנכ םייוניש עצבל שי .ךופה ןקתוה יללכ הצחר רדחב רתסנ החדה ןצחל      5.

 
 

 זוקינו םוטיא ,תויוביטר
 

 ףיעס (1998) 1 קלח 1752 ןקת י"פע שרדנל תאזו תוריקהו גגה ףקיהב הקעמה ךרואל  םימ ףא לש יוקל עוציב         1.
 :טוטיצ 3.2.1,
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 .םימ ףאכ הווהיש ךכ ,םוטיאה םע רוביחה וק ךרואל הקעמב חיטה תא דבעל שי
 

 ףא הווהיש ךכ ,תוריקהו הקעמה ףקיהב םוטיאה תועירי םע רוביחה ךרואל ןוולגמ חפ ליפורפ ןיקתהל שי ןיפולחל
 ₪) (1,000 - כב תכרעומ םינוקית תולע .טלוב יטתסא םגפ רצונ .ליעל העיפומה אמגודה פ"ע םימ
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 המאתהה .רוגסל םידעוימ םהש םיחתפל ומיאתיו תוישפוחב ועוני םיענה םיביכרמה לכ
 םיפדמה ,תוריגמה הנבמ .תומיאתמ תודימ ידי לעו םיאתמ הנבמ ידי לע חטבות
 תעב ןמוקממ ןתאצוה תא ענמיי תומוד תודיחיו םיקובקבל תודיחיה ,םיפלשנה 

 ורבוחי ,הזזה תותלדל טרפ ,תותלדה ןרציל ןימזמה ןיב תרחא עבקנ םא אלא ,שומישה
 תורגמו הזזה תותלד .םימיאתמ םירזבא לע ונעשיי תויקפוא תותלד .םיריצ ידי לע

 .תוליסמ יבג לע ועוני

 תונוש
 

 .שישה חטשמ ןיבל חבטמב רויכה ןיב המיטא הרסח         1.

 ₪) (100 .םוטאל שי .תונוראה ךותל םימ ורדחי / םירדוח ,םייקה בצמב
 

 1 קלח 1271 י"ת ילארשי ןקת פ"ע רוסא יוקילה .חבטמה תוריגמו תונורא לש היוקל הלעפהו המאתה רסוח             2.
 :טוטיצ 3.2.2., ףיעס ),חבטמ תונורא :טוהיר(

 

 

 םוקמב תאזו םירוה הניש רדחל ךומסה ןולסה תספרמב תיכוכזה הקעמ יקלח ןיב מ"ס 13 לש םיחוורמ םנשי        3.
 1142, ןקתב 6.1.4.1 ףיעס י"פע רתומה מ"ס 10 לש ילאמיסקמ קחרמ
 :טוטיצ

 

 
 םגפ רצונ ,תקדבנה הרידה לש ןולסה תספרמב הארנ יוקילה . יתמוק יבולב יזכרמ ןולח לש תסלופמ יתלב הנקתה       4.

 .תסלופמ הנקתהו קוריפ עצבל שי .טלוב יטתסא
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 :םינוקיתל תויולע ןדמוא

):םישדח םילקשב( תויולע כ"הס 18,500 ₪
(10%): יסדנה חוקיפ 1,850 ₪
"מ (18%): 3,663 ₪ עמ

:מ"עמ ללוכ כ"הס 24,013 ₪

 :תורעה

 םיססובמ ליעל םיבוקנש םיריחמה .ןלבקל ןלבק ןיב רוחמתב לודג רעפ ןכתי יכ ןובשחב תחקל שי     1.
 .םיצופיש תודובעו םינטק םיפקיהב הינבל "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.




