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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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 יללכ
 
  .םירדח השימחו םיסלפמ 2 ובש יתחפשמ וד הנבמ וניה קדבנה סכנה  .1

 

  .חוטש ןוטב גג הנבמל  .2
 

  .דומחמ דא-לא תרבחמ שכרנ סכנה  .3
 

  .ועצוב רבכש תודובעב םייוקילל קר תסחייתמ וז תעד תווח  .4
 

 טרפמה ,תונקתה ,םינקתה תושירדל האוושה י"פע תאזו תודובעה עוציב ביטב תקסוע תעדה תווח ,יללכ ןפואב  .5
 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  .6
 

 םיללכנ םניא ןכלו ,רוקיבה דעומב םימייק אל רשא סכנב תויוביטר וא/ו םיקדס ועיפוי דיתעבש טלחהב ןכתי  .7
  .וז תעד תווחב
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ימרק ףוציר
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 ןווגה ותואמ םניא םיחיראה ;םיכומס םיחירא ןיב תודיחא יא תמייק הנותחת המוק רודזורפב םילנפ רוזאב .1

  .רוציי  תרדס התואו

 

 :טוטיצ ,2.2.11 ףיעס )2003( 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה
 

  .םיחיראה תומכ
 

 ותואל,רוציי תרדס התואל הדיחא )1.3.14 הרדגה( רוציי תדימב וקפוסי םיחיראה
 ףוצירה ךילהתב םיחיראה תחפ ןובשחב ואבוי הנמזהה תעב .ןווג ותואלו םגד
 תעב שמתשמל ןלבקה ידי לע ורסמייש ,םיפסונ םיחירא ונמזויו הקוזחת ילוקישו
  .דיתעב םינוקית עוציב ךרוצל ,הנבמה תריסמ
 תודיחא תא חיטבהל ידכ ,תחא הווצאמ ונמזוי םיליגר םיקשימל יולימה ירמוח
  .ןווגה

 
 ,3.2 ףיעס )ףוצירלו תוריק יופיחל הקימרק יחירא( 314 י"ת ילארשי ןקת י"פע םג םירוסא םיחירא ןיב ןווג ילדבה
 :טוטיצ
 

 

 
 

 
 
 :טוטיצ ,3 קלח 1555 ןקתבש 5.1.4.4 ףיעס י"פע ןכו

 
  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

 
) 1,100 ₪ ( 
 

 ךכ ,יוקל ןפואב )הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב יללכ הצחר רדחו תוספרמ , הניש ירדח ,ןולס רוזאב .2
  .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש

 

 :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
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 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

 
 ) ₪ 1,500 ( םיימוקמ הבור ינוקית
 

 ,) 'חי 1 ( יללכ הצחר רדח,) 'חי 5 ( תיברעמ ןולס תספרמ, ) 'חי 3 ( תימורד ןולס תספרמ רוזאב םיחיראה ךותיח .3
 .היוקל הרוצב עצוב  ) 'חי 1 ( יללכ הצחר רדחל הסינכבו ) 'חי 2 ( רודזורפ

 

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

  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

 
 

 רדח,) 'חי 1 ( הנותחת תספרמ,) 'חי 1 ( תיברעמ ןולס תספרמ ,) 'חי 1 ( הינחל האיצי תספרמ רוזאב ףוצירה יחיראב .4
 תודובע ךלהמב הלא םיחירא לוספל היה שרדנ .םימגפ םימייק ) 'חי 10 ( יללכ הצחר רדחו ) 'חי 1 ( םירוה הצחר
  :טוטיצ ,3 קלח 1555 '"ת ילארשי ןקתבש 5.1.4.4 ףיעס י"פע שרדנכ תאזו הבכרהה

 
  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

 
 ) ₪ 2,000 ( ונמוס ףוציר יחירא
 
 
 

 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .םיכומס םיחירא ןיב הבוג ישרפה םנשי יללכ הצחר רדחל ךומס םידלי רדחב .5
 :טוטיצ ,3.1 ףיעס 3 קלח 1555
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  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

 

  :טוטיצ ,1555.3 ןקתבש 5.1.4.3 ףיעס י"פע 

 
  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

 
) 500 ₪ ( 
 

 םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה תימורד ןולס תספרמל האיצי תלד ןתפמב םוינימולא ףס רסח .6
 ,10021 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל ואב רשא )2003 ץרמ שדוחב 1555.3 ןקת םוסרפ ינפל(

 :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

 

) 400 ₪ ( 
 

 1 קלח 1752 י"ת ילארשי ןקת תשירדל דוגינב תאזו )%0.4-0( 1% -מ ןטק תיברעמו תימורד תספרמה עופיש .7
  :טוטיצ ,3.1.1.2,ףיעס

 
 )2 רויצ ואר( םיעופישה רועיש
   

 ,םיעופישה םירוזא לש שגפמה יווק ךרואל תוברל ,גגב םוקמ לכב םיעופישה רועיש
  :היהי
 
  .)1.3.14 הרדגה ואר( הפושח םוטיאה תכרעמשכ םומינימ %1.5 -
 
 .)1.3.13 הרדגה ואר( הפושח אל םוטיאה תכרעמהשכ םומינימ   %1 -
  
  .רתוי הובג רועישב םיעופישה תא ןנכתל ץלמומ ליעל רומאה תורמל

 



 

 
 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .15 ךותמ 8 דומע                                                      2019 רבמצד 31   םויב ספדוה הז קתעה

 
 

 תאזו "תוגג"כ ןכ םג ןקתב תורדגומש תוחותפ תוספרמ יבגל ןהו םיחוטש תוגג יבגל ןה סחייתמ 1 קלח 1752  ןקת
  :טוטיצ ,ןקתב 1.1 'סמ ףיעס יפל

 
  ןקתה םוחת
 
 ןוטב םייושע םיחוטש תוגג לש )1.3.1 הרדגה ואר( םוטיאל תיתשתב ןד הז ןקת
  .)"תוגג" ןלהל - תוחותפ תוספרמ( תוחותפ תוספרמ לשו ןיוזמ

 
  :טוטיצ ,הז ןקתב 1.3.13 ףיעס יפל תרדגומ הפושח אל תכרעמ

 
 לש םיקלחב תוטרופמה תושירדל המיאתמש ,הנגה תכרעמ תנקתומ הילעמש םוטיא תכרעמ
  .וז םינקת תורדס

 
 :טוטיצ ,3.2 ףיעס )2003( 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע םג רוסא יוקילה
 

  ןונכתל המאתהו הפצירה ינפ סלפמ
 

  םיחטשב .ןונכתבש עופישלו סלפמל ומיאתיו םיעפושמ וא םייקפוא ויהי הפצירה ינפ
 יחתפ ןוויכל ,תוחפל 1% היהי םירמגומה הפצירה ינפ לש עופישה ,םירוקמ םניאש
  .זוקינה
 789 י"ת ילארשיה ןקתב טרופמכ ויהי ןונכתהמ תורתומה תוילמיסקמה תויטסה
 סלפמב תורתומה תויטסב בשחתהב ,ףוצירה רחאל ללחה הבוגש ,ךכל גאדי ןנכתמה
  .)תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתב שרדנל םיאתי ,הפצירה

 
 :טוטיצ ,31555. ןקתבש 5.1.4.3 ףיעס י"פע ןכו

 
  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

 
) 2,500 ₪ ( 
 

 .םידדצה ינשב םינילק םנשי הינחל האיציה תספרמב .8
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  יחרזמ ריק תימורד תספרמ ףוצירב ןילק ןקתל שי .9

 
 .הנותחתה המוקב תוגרדמה לומ םידלי הניש רדחב ןילק ןקתל שי .10

 
 ) ₪ 700 ( .םינפה תוגרדמל םילנפ ועצוב אל .11

 

 
 ימרק יופיח
 
 ) 'חי 1 ( םיחרוא יתורישב יומס הלסא לכימ םע שגפמה תדוקנב ימרקה יופיחה יחירא לש יוקל דוביעו ךותיח .1

 םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה .יללכ הצחר רדחב יומס הלסא לכימ לעמ הדח הניפבו
 :טוטיצ ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל
 

 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

 
) 700 ₪ ( 
 

 לש יללכה רושימב םניא רשא םיחירא םימייק .דיחא רושימב םניא ) ספיספ ( םיחרוא יתורישב הקימרק יחירא .2
 יטתסא עגפמ רצוויי םייקה בצמב .יופיחה לש תויעוצקמ אל הבכרה תודובע בקע רצונ יוקילה .רועישב תוריקה
 ) ₪ 1,400 (  .ןיעל טלוב

 

 
 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 .הרידה תונולח
 

  :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

 

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

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

 

 )₪ 900( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 
 
 
 

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

  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

 
 )₪ 250 = 'חי/₪ x 502 'חי 1( .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי
 

 
 םוינימולא תודובעו תונולח
 
 ימ לש הרידח ןכתת  .ןותחת ןתיווזו ןולסה תנירטיו דחוימב הרידב םוינימולאה תונולח ביבס המיטא שדחל שי .1

  .םשג
 

 :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

 
 םוטיא ירמוח( 153 כ"מפמ תושירדב דמועה ,ןוקיליס סיסב לע םירמוח תחירמ י"ע המיטא ינוקית עצבל ךרוצ שי

 )₪ 400( .)םיניינבב שומישל םיביכר דח םירמוטסלא
 

 )₪ 50( .ד"ממה ןולחב עוקת לעונ ררחשל שי .2
 

 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .ןיעל תוטלובה )תוטירש( תוינוציח תועיגפ ןנשי ןולסה תנירטיוב תונולחב .3
 :טוטיצ ,4.2 ףיעס ,1 קלח 4068

 
 .ותנקתה םוקמב ןוילע םילעופה םיימנידהו םייטטסה םיסמועב דומעי ןקתומה רצומה
 תועיגפ לש םינמיס לכ םהב ויהי אלו ,םייקנו םימלש ויהי םינקתומה םירצומה לכ
 ,לוכיא :ןוגכ ,תוימיכ תועיגפ לש וא ,םירבש ,תוטירס ,םיטמק : ןוגכ ,תוינכמ
 םירצומה ןמ ורסוי ןגמ רמוח ידירש .המיתכ ,שומיג ,דיס וא טלמ י"ע םרגנש סופסח
  .םימיאתמ םיעצמאב

 
 )₪ 1,200( .םימוגפה םיקלחה תא ףילחהל שי
 

 .םירסח םיגרב ףיסוהלו ןולסה תנירטיול הנוילע הליסמב םיטלוב םיגרב ךופהל שי .4
 

 ) ₪ 1,400 ( .םוינימולא תנירטיומ עבצ תויראשו ךולכל ימתכ תוקנל שי .5
 

 ) ₪ 150 ( .הזזהל םישק הנירטיו תונולח .6
 

 ) ₪ 800 ( .םיגרב אלל םיחדק םנשי ד"ממה ןולחב םיסירתב .7
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 םינפ תותלד
 
 אל תלדה202  ףיעס תיחרזאה תוננוגתהה תונקת י"פע שרדנש יפכ יטמרה ןפואב ד"ממה תלד תא לוענל ןתינ אל .1

 ךכ תלדה ףנכ תא ןווכל שי .יתוחיטב עגפמ םייק .ךרוצה הרקמב םוטאה רדחב םיבשויה תנגהב הדיקפת תא אלמת
 )₪ 500( .יטמרה ןפואבו תולקב רגסיתש
 

 
 למשח
 
 תונקת פ"ע שרדנל דוגינב תאזו הצחר ירדח תוספרמב תוביטרל םיפושחה הרונמ יתבל )הרוטמרא( יוסיכ רסח .1

 :טוטיצ ,27 ףיעס 1984 – )ךומנ חתממ םינוזינה םייפוס םילגעמ� למשחה
 

 םיאנתל םאתהב תוביטר תרידח ינפמ תנגומ היהת תחלקמ וא היטבמא רדחב הרונמ
  .הנקתהה םוקמלו

 
 )₪ 200 = 'חי/₪ x 50 'חי 4( .םילשהל שי
 

 1000 דע חתמב תוחול תנקתה( למשחה תונקת פ"ע שרדנכ תאזו למשחה חולב םיילמשחה םיגתמל ןומיס עצוב אל .2
 :טוטיצ ,14 'סמ ףיעס 'ד קרפ ,)טלוו

 

  .םדועייל םאתהב ונמוסי הערתהו הרקב ,הדידמל שמשמה דויצו םיקספמ ,םיחטבמ

 
 ךומנ חתממ םינוזינה םייפוס םילגעמ( למשחה תונקת י"פע תאזו יאלמשח י"ע עצבתהל ךירצ למשחה חול ןומיס
 :טוטיצ ,)'א( 2 ףיעס ,)טלוו 1000 דע
 

 אלא ותנקתה לע חיגשי אלו ותוא קודבי אל ,וניקתי אל ,יפוס לגעמ םדא ןנכתי אל
  .יאלמשח אוה ןכ םא

 
  :רמאנ 2 'סמ ףיעס ל"נה תונקתב 'ב קרפ י"פע ,ףסונב

 
 וא יאלמשח ידיב קזחותיו ןקותי ,הנבי חולה ,דבלב יאלמשח ידיב ןנכותי חול
 .וחוקיפב

 
 )₪ 150( .םינומיס עצבל שי
 

 ) ₪ 50 ( .למשחה ןוראב תופאלק י"ע םיקספמה ןיב םייתוחיטב יתלב םיחוורמ רוגסל שי .3
 

 ) ₪ 300 ( .קרמב הצק ירזיבאל ריק ןיב תודוקנ אלמל שי .4
 

 ) ₪ 500 ( .קרמב רוגסלו הרקתל רואמ תודוקנ דימצהל שי .5
 

  ) ₪ 80 ( .הנותחת תספרמל האיצי רזיבאל םירסח םיגתמ םילשהל שי .6
 

 
 
 
 
 

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

 

  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 - 5 הלבט
 

 רטוק
מ(רוניצה
 )א( )מ"

 26-מ 25 דע
 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       

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

 ךותל םימ םירדוח םייקה בצמב .הפצירה סלפמ ינפמ ךומנ ןותחת רודזורפ תפצרב תרוקיבה תואספוק םור הבוג .2
 )₪ 300 = 'חי/₪ x 150 'חי 2( .תרוקיבה תואספוק תא ךיראהל שי .ףוצירל תחתמ רשא לוחה עצמ
 

 .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
 

 ףיעס 1 קלח ,1205 'סמ ילארשי ןקת י"פע שרדנל דוגינב תאזו דיסו טיט תויראשמ התקונ אל םימה תקפסא תרנצ .4
 :טוטיצ ,2.5.2.1

 
 הנקתהב תנקתומה תרנצה ןיב רישי עגמ ענמייו תוביטר ינפמ ןגות הדלפ תרנצ
 רצויש יופיצ י"ע השעית הייומסה תרנצה תנגה .הביבסש ןיינבה ירמח ןיב הייומס
 םאתהב וא ויקלח לע 266 כ"מפמ ילארשיה םינקתה ןוכמ טרפמ יפל יתשורח רוצייב
 .םינוולוגמ הדלפ תורוניצ יוסיכל סבגב שמתשהל ןיא .ןנכתמה תושירדל

 
 )₪ 400( .םינשה ךשמב תורוניצה לש רבגומ יאלב היהי ,עצובי אלו הדימב .תרנצה לש ידוסי יוקינ עצבל שי
 

 ) ₪ 150 ( .ןוקיליסב יולימ עצבלו רויכ זרב לש המאתהו הריגס עצבל שי .5
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 םינפ תוגרדמ
 
 ) ₪ 700 ( .םילנפ םילשהל שי .1

 
 ) ₪ 400 ( םיטסדופב םימגפ ןקתל שי .2

 
 )  ₪ 150 ( .ןולסהמ הדירי ןושאר חלשב םימגפ ןקתל שי .3

 

 
 תונוש

 
 ) ₪ 2,500 ( .תוספרמ ביבס לזרב הקעמו הינחל דומצ תספרמ הקעמב םיכותיר ינקיתו עבצ יפוליק .1
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  :םינוקיתל תויולע ןדמוא
 
 
 

  ₪ 23,830 :)םישדח םילקשב( תויולע כ"הס

  ₪ 2,383 :)10%( יסדנה חוקיפ

  ₪ 4,718 :)18%(            מ"עמ

  ₪ 30,931 :מ"עמ ללוכ כ"הס
 
 

  :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

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 


