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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"
 

 

 תווח תנכה ךרוצל ינפב וגצוהו הדימב תאזו ,תאזב אצויכו םיטרפמ ,תוינכות ןוגכ( םידדצה ןיב תורשקתה יכמסמ .3.5
  .תעדה
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  :היינב ייוקיל ןוקית .4
 

  :םיאבה םיגוסל יוקילה תא ןיימנ וז החנה סיסב לע .ןוקיתב הכורכה האצוהה איה הלאשה .ןקתל רשפא יוקל לכ טעמכ
 

  .םנקתל הבוחש םייוקיל .4.1
 

  .ןיינבה לש תלוביסה תרגסמב םייוצמה םייוקיל .4.2
 

 הבוג תכרעהל  ןיעקרקמ יאמש תעד תווחב רזעיהל שי םהיבגלו ,םנקתל ישעמ אלש וא םנקתל ןתינ אלש םייוקיל .4.3
  .יוציפה

 
 םימוכסה טוריפ  ןכו ואצמנש םייוקילה לש המישר ןלהל תפרוצמ .וז תעד תווח ךורעל ואובב מ"חה ינפל ויה הלא םירבד

  .םייוקילה תא ןקתל ידכב עיקשהל ךירצ םתואש
 
 
 
 
 

 יללכ
 
 פ"ע תאזו תומוק 13 ובש ףתושמ ןיינב לש 13 המוקב אצמנו םירדח 5  הבש זואהטנפ תריד וניה ןודנה סכנה  .1

  .)םיניינבב תומוקה יוניכ(  166 'סמ ילארשי ןקתב ותרדגה
 

 ."תומוק-בר"  ןינבכ הינבהו ןונכתה תונקת פ"ע רדגומה ןיינבב אצמנ סכנה  .2
 

  .חוטש ןוטב גג הנבמל  .3
 

  .ןבא יושע הנבמה לש ץוחה יופיצ  .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
 

 )הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב ןולסה תספרמו הצחרה ירדח הנישה ירדח חבטמה ,ןולסה רוזאב .1
  .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש ךכ ,יוקל ןפואב

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

  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

 

 :טוטיצ ,2.1.9.3 ףיעס י"פע ןכו
 

  הדרפה יקשימלו תוטשפתה יקשימל םוטיא ירמוח
 

  היולת )4.7 ףיעס םג ואר( הדרפה יקשימלו תוטשפתה יקשימל םוטיאה ירמוח תריחב
 קזוח,UV 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

 
 :טוטיצ ,4.3.4 ףיעס י"פע ןכו

 
 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

 
  :טוטיצ  ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו

 
  םיקשימה יולימ תקידב
 
  .ןמזוהש ןווגל םיאתמו םירוח אללו דיחא םיקשימה יולימ

 
 

  
  

 ימרק יופיח
 

 )₪ 700 = 'חי / ₪ X 350 םירדח 2( .הרידב הצחרה ירדחב הבורב םינוקית עצבל שי .1

 

  
  

 

 םוינימולא תודובעו תונולח
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   .תיחרזאה תוננוגתהה תונקתב 'ג 206 ףיעס פ"ע שרדנש יפכ ןטובמ וניא ,ד"ממה רדח ןולח ןדא ףס .1
 

 
 

 )₪ 020( .ףסבש םיחתפה ךרד רדחויש יטנמצ סייד י"ע ןולחה ףס תא ןטבל שי

 

 העצוב העיבצה .העיבצה תודובע ינפל יוקינ עצוב אל .ד"ממה רדחב ןוחטיבה ןולח ףגאו ןבלמ לש היוקל העיבצ .2
 :טוטיצ ,2 קלח 4068 ןקתב 4.1 ףיעסל דוגינב ךולכלה ג"ע תורישי
 

 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

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

  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

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

  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 -     
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  .)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       
 

  תנוולוגמ הדלפ יוקינ .3.2.2
 
  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       

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

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

 
 )₪ 150( .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי

 

 ןיוצי .המוקממ ףנכה תא זיזהל ידכב בר יזיפ חוכ ליעפהל שרדנ .הזזהל דואמ השק ,ד"ממה רדחב ףדהה ןולח ףנכ .3
  .תוילגלגה תא זרגלו ,ףנכב םינוויכ עצבל שי .)הדלפ יושעה( ןולחה לש ימצעה לקשמהמ עבונ וניא ישוקה יכ
)200 ₪( 
 

  .םשג ימ לש הרידח תמייק  .הרידב םוינימולאה תונולח לש היוקל המיטא .4
 

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

 ףקיהה ךרד אלו ןקתומ ןולח ךרד אל ,ריקה לש ימינפה ורבעל םימ תרידח היהת אל
  .ןקתומ רצומ לש ינוציחה

 
 :טוטיצ ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו
 

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

 תוביטרו םימ תרידח ענומה ןפואב ונביו וננכותי ןיינב לש םיינוציחה ויתוריק
  .ץוחבמ וכותל

 
  153 כ"מפמ תושירדב דמועה ,ןוקיליס סיסב לע םירמוח תחירמ י"ע המיטא ינוקית עצבל ךרוצ שי
 )₪1,500( .)םיניינבב שומישל םיביכר דח םירמוטסלא םוטיא ירמוח(

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למשח
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 .םיגתמה לש יוניש עצבל שי .ךופה ונקתוה ןולסה תנירטיווב הלילגה סירת לש היילעהו הדרוהה יגתמ .1
 )₪ 250( .ךמסומ יאלמשח די לע עצבל שי םינוקיתה תא
 

 

  

 

 היינב
 

 עיפומ יוקילה .תוריקב הריזג תוחוכ הרציש הנבמב היצמרופדמ האצותכ ורצונ רשא תוריקב םיינוסכלא םיקדס .1
 .ןולסה תרקתב ,חבטמב :םיאבה תומוקמב

 

 

 השקב( היינבהו ןונכתה תונקת תושירדב דמוע וניא הנבמה .הנבמה דלשב םימגפ תובקעב ומרגנ הנבמב םיקדסה
 :טוטיצ ,)'ב(  5.02 'סמ ףיעס ,1970 – ל"שתה )ויתורגאו ויאנת רתיהל
 

 תוברל ,ןיינבה לש ןיקתה ובצמב יהשלכ העיגפ ענמיתש ןפואב הנביו ןנכותי דלש
  .ילובג בצמ תווהתה

 

 ךרוצ שי .סלגרביפ תשרב קזוחמ ילירקא טיטב יולימו ךרואל תותיס י"ע ימוקמ ןוקיתב הז בלשב קפתסהל ןתינ
  .רתוי םיפיקמ םינוקיתב ךרוצ היהי ,ףירחת וא שדחתת הקידסהו הדימב .ןמזה ךשמב בקעמב תויהל ךישמהל
 

 1536 י"ת ילארשי ןקתב םיטרופמש םינוירטירקה פ"ע םיקדסל םידעוימה המיטא ירמוחב עצבל שי םינוקיתה תא
  :טוטיצ ,1.1 ףיעס , )םינבמב םיקדסו םיקשימ םירמוח(
 

 ןקתה תולח
 
 םוקמ לכב,םינבמב םיקדסו םיקשימ םוטיאל םידעוימה םוטיא ירמוח לע לח הז ןקת
 .וכותב וא הנבמה תפטעמב
 
 .גוגיזל םידעוימה םוטיא ירמוח לע לח וניא הז ןקת
 .1542 י"ת ילארשיה ןקתה לח הלא םימטא לע .םיבצועמ םימטא לע לח וניא הז ןקת
 ילארשי ןקת לח תוגג םוטיאל תועירי לע .תוגג םוטיאל תועירי לע לח וניא הז ןקת
 .ויקלח לכ לע 1430 י"ת

 
 :טוטיצ  ,ןקתה לש 'א חפסנב םיטרופמה םינוירטירקה פ"ע רוחבל ץלמומ רמוחה תא
 

 יללכ
 
 .וב היופצה העונתהו קשימה בחור לש היצקנופ איה םוטיאה רמוח תריחב .1-א
  רמוחב שמתשהל שי , רתוי הלודג וב היופצה העונתהו רתוי רצ ובחורש לככ     
  .רתוי ךומנ לודומו רתוי לודג העונת רשוכ לעב םוטיא     
 
  העונת אלל םיקשימ םוטיאל תיטסלא הבישל ךומנ רשוכ ילעב םירמוחב םישמתשמ .2-א
 .טעמכ     
 .םיחירא ןיב רוביחב :המגוד     
  רשוכ יפ לע םיניוממה םוטיא ירמוחב שומישל תיללכ הצלמה תאבומ 1-א הלבטב .3-א
 .ןיינבב המשהל דעוימה םוקמה יפ לע םתעונת     

 
 םוטיאה רמוח תמשהל תוצלמה  1–א הלבט

 
 רפסמ
 ירודיס

 יפ לע םוטיאה רמוח ןימ ןיינבב המשהה םוקמ
 ותעונת רשוכ
 

1 

 

 םיימורט םיטנמלאו תוטשפתה יקשימ
 )ימינפו ינוציח שומישל(

 ב קדבנש "20" -וא "25"
 רשוכו החיתמ  200%

 70% ולש תיטסלאה הבישה
 תוחפל
 

 םיקשימ טעמל הדרפה יקשימ 2
 ,וז הלבטבש 1 ףיעסב םיטרופמה
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 שומישל( הבר העונת םהב היופצש
 )ימינפו ינוציח

 

"E12.5" "20" "25" 

 

 העונת םהב היופצש הדרפה יקשימ 3
 )ימינפו ינוציח שומישל( החינז

 

 
"P12.5" 

 םירוביח 4
 )דבלב ימינפ שומישל(

 

 
"7.5" 

 
 

),8001 ₪( 
 

 זוקינו םוטיא ,תויוביטר
 

1. . 
  .עבצו חיט יפוליקב םיוולמ תוביטר ימתכ םימייק תויוביטר האר(  ץוחה תוריקב תויוביטר
 :טוטיצ ,היינבהו ןונכתה תונקתב 5.32 ףיעס י"פע רוסא יוקילה
 

 תוביטרו םימ תרידח ענומה ןפואב ונביו וננכותי ןיינב לש םיינוציחה ויתוריק
 .ץוחבמ וכותל

 
  :עצבל שי ןוקיתל

 

 חוורמל םימ תרידח רשפאמה  ןפואב תוריקל הרוסנה ןבאה לש יוקל רוביח בקע המרגנ רשא ,תוביטרה ןוקיתל
 :טוטיצ ,4.2 ףיעס 1 קלח 2378 י"ת ילארשי ןקת יפ לע רוסא יוקילה .ריקל יופיחה ןיבש
  

 תומיטא
 
 .םימ רבעמל םימוטא ויהי םיפוחמה תוריקה
  .תמטוא הבכשכ ןבאה יופיח לע ךמתסהל ילבמ,המצע ינפב דומעת םוטיאה תכרעמ

 
 :טוטיצ ,2378 י"ת ילארשי ןקתב 5.4 ףיעס יפ לע ןכו
 

 עקרה ריק םוטיא
 
 תא םוטאל שי .םימה זוקינל םג גואדל ךרוצ שישכו ,עקרה תוריק תא םוטאל שי
 ינפל( םוטיאה דעומ תאו םוטיאה תטיש תא טרפל שי .יופיחה עוציב ינפל תוריקה
 .)ןכמ רחאל וא ריקל םירזבאה תסנכה
 תרדס לש םימיאתמה םיקלחה ואר םוטיאה ירמוחו םוטיאה תוטיש יבגל םיפסונ םיטרפ
  .יופיחה תטיש יפל ,םינקתה

 
  .רזוח יופיחו תוריקה םוטיא עצבל ןיינבה לש ץוחה תוריקב יופיחה תא קרפל שי
 )₪004,5 = ר"מ/₪  x 450  ר"מ 01(
 

 

  )רחמות( םידלי הניש רדחב תוביטר תמייק .2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :םינוקיתל תויולע ןדמוא
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  ₪ 60,350 :)םישדח םילקשב( תויולע כ"הס

  ₪ 6,035 :)10%( יסדנה חוקיפ

  ₪ 10,621 :)16%(            מ"עמ

  ₪ 77,006 :מ"עמ ללוכ כ"הס
 
 

  :תורעה
 
 

 .יטרפ ןלבק תועצמאב םיריידה י"ע ןוקיתל תויולע פ"ע םיבשוחמ םיריחמה  .1

  50 %-כ דע לש תורקייתה  ןכתת .ןלבקל ןלבק ןיב רוחמתב לודג רעפ ןכתי יכ ןובשחב תחקל שי  .2
 .ליעל םיבוקנה םיריחמהמ
 

 .הז רשקהב ןיד ךרוע םע ץעייתהל שי .'וכו שפנ תמגע לש הכרעה תללוכ הניא וז תעד תווח  .3

 
 

 
 

 קדובהו ךרועה סדנהמה
     

                    
 

  
 

 
 

 


