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10.0 

 נרפסמ

 ךיראת

 
 

 
  :דובכל

 
 
 

  ביבא לת 12/23 יקצמיטס 'חרב היינב ייוקיל :ןודנה

 

  ה ח מ ו מ ת ע ד  ת ו ו ח
 

  םייוקילל תיעוצקמה יתעד תווחל יתשקבתנ,יחרזא סדנהמ מ"חה ינא

  .ל"נה סכנב רסחלו 
 

 .טפשמה תיבב תודע םוקמב וז יתעד תווח שיגמ יננה
 

 ידי לע המותח איהשכ ,וז יתעד תווח ןיד ,טפשמה תיבב רקש תודע רבדב ילילפה קוחה ןיינעלש בטיה יל עודי יכ ריהצמ יננה

 .טפשמה תיבב יתתנש העובשב תודע ןידכ
 

  : יתלכשה יטרפ הלאו

 .הנליו ריעב ןינב תסדנהל ןוכמב תיתיישעת הינבו תיחרזא הסדנה עוצקמב אלמ םידומיל גוח

 .הדוארב  טרואב  ןיינב עוצקמב  םילוע םיסדנהמל סרוק
 

  :ינויסינ יטרפ הלאו

 .יחרזא סדנהמכ קסוע 1983תנשמ לחה

 תנשמ לחה 1991 .ץראב ינויסינ

 .תיחרזאה הסדנהה ימוחת לכב בר ןויסינ לעב ,תיחרזאה הסדנהה יפנע לכב קסעתמ יאמצע 1996 תנשמ לחה

 .ץראה יבחר לכב היינב ייוקיל תעד תווח ךרוע

 ו: 2.0913

 :הכירע 9.2013
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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 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

 

  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.

 ;)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

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

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

 :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

 

 

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

 

 

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

.3.2 

 

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

 :םיימשר אלו םיימשר םינקת 3.4.
 

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

 

 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 3.5.
 .תעדה

 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 12 ובש ףתושמ ןיינב לש 6 המוקב אצמנ אוהו םירדח   6 הבש הריד וניה ןודנה סכנה
 (.םיניינבב תומוקה יוניכ) 166 'סמ ילארשי ןקתב העבקנש

.1 

 2. .םוקמב םיקוצי תורקתו םידומע ,תורוק ,םייונב תוריק לש הצופנ היינב תטישב יונב הנבמה

 3. .חוטש ןוטב גג הנבמל

 4. .ןבא יושע הנבמה לש ץוחה יופיצ

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

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

.6 

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

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

.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :םיאצממ
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.1 
 

 .תורישה רדחבו םירוה הצחר

 םיקלחה לש הפלחהו ןוקית עצבל שי .םימוגפ םישג

1.1 

1.2 

 

. קדסה ןוקיתו  םיגרב  ץוחה ע"י  יופיחל  קוזיח  עצבל  שי   .                                                                             1.3 
 
 
 
 
 

 . תורישה תספ

 .הז בל

 

1.4 

1.5 

1.7 

1.6 

.2 
 

 .םירוה

 .הסינכה תלדל ביב

2.1 

2.2 
 

 

 
  ₪( )150 .ןקתל שי .םוגפ י

2.3 

2.4 

.3 
 
 
 
 
 
 
 

.4 
 

 שי .הרידב םירוזפ תומוקמב ןווג ילדבהו םירובשו םיפפ
 ךרוצל ₪( 36,400 = ר"מ / ₪ X 350 ר"מ )104 .רר
 . תודובעה עוציב ןמזב םירוגמל היואר היי

 ) 

 . הז בלשב רחמתל ןתינ אל ,ןיקת רוביח

 )₪ 200( 

4.1 
 
 

4.2 

4.3 

4.4 
 
 

תחתמ עצמב  תוחל  לש  המויק  לע  םידיעמה  תסמומ  תוחיל                                                                                  4.5 

  :היינב 

 ב ,םירוה רדחב ,יתניפה רדחב ריקב םיקדס םימייק רדח

 תקרופמ תורישה רדחב חפ ישגממ היושעה הרקתה מהו
  ₪( )400 .םימוגפה

 ולחה יפילגב הנבמה ריקל ץוחה יופיח ןיב קדס םייק תונ
 )₪ 800( 

 .ןולחה ביבס הסיבכה רותסמב ינוסכלא קדס םייק 

 .הסיבכה רותסמב תורוניצה רבעמב רוח םייק 

 יללכ הצחר רדח ןיב יטסוקאו ימרת דודיב עצוב אל רמל

 רחמות אל .חבטמל שישה יופיח ןיב הפיפח עצבל שי שב

  :עבצו חיט תודובע 

 ה ינופצה ריקב םוקעו תסלופמ אל חיט תדובע עצוב רדח

 הסינכה תאובמ ריקב תסלופמ אל חיט תדובע עצוב סמו
 )₪ 1,800( 

 ₪ )5,500 .הרידב םייללכ עבצו חיט ינוקית עצבל שי ( 

 מ ןולח יתניפ רדח תנירטיווב סירתה זגרא לעמ חיטה חרז

  :תורגסמ 

 -ל לעמ ףוצירל הסינכה תלד תיתחת ןיב חוורמ םייק 3 מ

 י .יוקל ןפואב עצוב הרידל הסינכ התלד ןבלמ תעיבצ ל ש

 ב שדחמ ביכרהלו קרפל שי .םוקע ד"ממה תלד ןבלמ פוא
 )₪ 3,000( 

  :יופיחו ףוציר 

 ור ם
 קמה
 הת

 יחירא םנשיו ףוצירה יחיראל תחתמ םיללח םימייק
 תשינב םילנפ םילשהל שי ןכ ןמכ שדחמ ףצרלו קרפל
 אל הרידהש ןכתייש ןובשחב תחקל שי יוקילה ןוקית

 )00 .יוקינ עצבל שי .ץוחה יופיחב ןמש ימתכ םימייק 2 ₪

 בל שי .ףדהה ןולחל ץוחה יופיח ןיב יוקל רוביח עצוב עצ

 חהל שי .טבמאל ךומס יללכ הצחר רדחב ןווג ילדבה ףיל

 
 מ לש

 
 םינבל םימתכ םימייק הרידב םירוזפ תומוקמב
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 תוביטר ימתכ ןיא יכ הדבועה י"פעו תוביטר דמ תקידב י"פע םג) תשבייתמ תוביטרה יכ הארנ תאז םע ,ףוצירל
 לככ םינוקית עצבל שי תוביטרה בצמב הפרחה םרגיתש הדימבו בקעמ להנל שי (.םילנפה לעמ תוריקה תיתחתב

 .ושרדייש

 

 5.  :היצלטסניא

 הסכמה לש הבכרה עצבל שי .קרפל ןתינ אל ךרוצה הרקמב .יופיחהמ טלוב בויבה ןטלוק לש תרוקיבה הסכמ
  ₪( )1,800 .םיחרוא יתורישבו תורישה רדחב ,םירוה הצחר רדחב ןיקת ןפואב

 יכ הארנ תאז םע ,ףוצירל תחתמ עצמב תוחל לש המויק לע םידיעמה תסמומ תוחילמ לש םינבל םימתכ םימייק
 לעמ תוריקה תיתחתב תוביטר ימתכ ןיא יכ הדבועה י"פעו תוביטר דמ תקידב י"פע םג) תשבייתמ תוביטרה
 .ושרדייש לככ םינוקית עצבל שי תוביטרה בצמב הפרחה םרגיתש הדימבו בקעמ להנל שי (.םילנפה

5.1 

 5.2  ₪( )200 .יטסלא רמוח י"ע םיחוורמ יולימ עצבל שי .חבטמב ריקה יופיחל שישה ןיב יוקל רוביח עצוב

 5.3  ₪( )500 .הסיבכה רותסמב ןגזמה לש םיעוזעז םלוב רסח

 .ויתויחנה יפל םינוקית עצבלו גוזימ סדנהמ י"ע הקידב עצבל שי .ריוואה גוזימ תכרעממ רק ריווא אצוי אל
 )₪ 1,500( 

5.4 

 .רוטאלטסניא י"ע ןקתל שי .םיתורישה זרבמו בויבה ןטלוק רוניצמ היצלטסניאה תכרעמב תוליזנ תומייק
 )₪ 3,500( 

5.5 

 5.6 .בקעמ להנל שי .תורישה תספרמב אצמנש ןטלוקל ביבסמ עבצו חיט לש תוררופתהו םיפוליק םימייק

 5.7 .תורישה תספרמב זוקינ עצוב אל

 6.  :למשח

 .ףילחהל שי .תספרמבו תורישה רדחב ,םירוה הצחר רדחב םימוגפ למשח יסכמ םימייק
 )₪ 240 = ' חי  / ₪ 80 X ' חי  3( 

6.1 

 6.2  ₪( 300 = 'חי / ₪ X 60 'חי )5 .ד"ממבו יתניפה רדחב ,ןולסל דומצה רדחב םיקרופמ למשח ירזיבא םימייק

 6.3 .יללכ הצחר רדחב תכמנומה הרקתב םוח רזפמ ןיקתהל ןתינ אל

 6.4 .הריגסה לע הרקב רשפאמה יטמוטוא יצח גתמל ןולסה תנירטיוו סירתב גתמ ףילחהל שי

 7.  :תורגנ

 7.1  ₪( )150 .םינוויכ עצבל שי .ףוצירב תככחתמ ןולסל דומצה רדחב תלדה

 .םימוגפ םירוה הצחר רדחבו תונורא רדחב ,יעצמאה רדחב ,תורישה רדחב ,יללכ הצחר רדחב תותלדה ייופיצ
  ₪( 4,500 = 'חי / ₪ X 900 'חי )5 .תותלדה יפנכ תא ףילחהל שי

7.2 

 .שדחמ ביכרהלו םינבלמה תא קרפל שי .םימוקע תורישה רדחבו םירוה הצחר רדחב תותלד ינבלמ
 )₪ 900 = ' חי  / ₪ 450 X ' חי  2( 

7.3 

  ₪( )1,700 .רחא החיתפ ןוויכל ףנכה תא ףילחהל שי .ןיקת אל יתניפה רדחה תלד לש החיתפה ןוויכ
 .ימוימויו חונ שומיש רשפאל תנמ לע ילאמשה ריקל רואה תקלדה גתמ תרבעה בייחמ תלדה ןוויכ יוניש ןכ ומכ

7.4 

 7.5  ₪( )300 .יללכ הצחר רדחב תלדה ןבלמל ביבסמ יולימ רסח

 7.6  ₪( )300 .ףילחהל שי .תוקרופמ הצחרה ירדחב תותלדה תוידי
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 7.7 .הליענב היעב תרצונ ךכ בקעו "(רודנפ" תרבח) תותלדה לש םילוענמב הדולח תמייק

 7.8 .יללכ הצחר רדח תלדל םואית עצבל שי

 7.9 .םמוקממ ולפנ רשא תותלד 3 -ב תוטזור ביכרהל שי

 7.10 . הפלחה ךרוצה תדימבו קזחל שי .קרופמ לוענמהו םיפפור םיגרבה תורישה תספרמ תלדב

 8.  :םוינימולא

 תרגסמהמ הרצק תיעצמאה ףנכב תיכוכזה ןכ ומכ .תררחושמ תיכוכזהו תוקרופמ תוימוג ןנשי ןולסה תנירטיווב
  ₪( )250 .תופיחדב ונקתל שי יתוחיטב עגפמ הווהמ רבדה םינוקית עצבל שי.תשרדנה הדימל תמאות אלו

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

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

 
 .ובש 'ג קלח טעמל 1099 י"ת ילארשי ןקתל םאתהב היהי היינבה תיכוכזב שומישה

 

 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

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

 

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

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

 

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

 
 השמש .תיכוכזה ינימ לכב גגוזת ,הקעמב השמש טעמל - 'א רוזאב 2 המוקימש ,השמש

 .תישקומ תוחיטב תיכוכזב וא תובכש תוחיטב תיכוכזב קר גגוזת הקעמב

 

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

 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

 

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

 .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

 

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

  תוחיטב תיכוכז חול ןומיס

 ןרציה ידי לע ןמוסי קיטסלפ הפוצמ החוטש תיכוכז חול לכו תמסוחמ תיכוכז חול לכ

 (מ"מ 30 ±  )5 קחרמב אצמיי ןומיסה זכרמ .הרסהל ןתינ וניאש ,אמייק רב ןמיסב

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

8.1 
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 סממ ידי לע הרסהל ןתינ היהי ןומיסה .מ"מ 75 -מ לודג היהי אל (יכנאו יקפוא
 .ןוטצא ,להוכ :ןוגכ ,יוצמו לוז

 דצה לע ןמוסי 1.5.2, ףיעסב טרופמכ םלוהב וקזוחל םאתהב גווסש ירטמיסא חול

 .םלוהב קזוחה תקידב הכרענ

 :הלא םיטרפ לולכי ןומיסה

 .ולש םושרה רחסמה ןמיסו ןרציה םש -

 :הז טוריפ יפל ,יונימל םאתהב תוחיטבה תיכוכז חול יוסיכ -

 1.4.1. ףיעס יפל םייוניכה ונמוסי :תמסוחמ תיכוכז תוחול

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

 1.4.1 םיפיעס יפל םייוניכה ונמוסי :קיטסלפ הפוצמ החוטש תיכוכז תוחול

 ,1.4.2, ו- 1.4.3.

 :הלא םילימב חולה גוס -

 תוחיטבה תיכוכז גוס םא ,ןיינעה יפל , C” גוס" וא B” גוס" וא A” גוס" -

 1.5.1. ףיעסב בוקנל םיאתמ

 הז דצב CO"  גוס" וא",דבלב הז דצב BO”  גוס" וא ",דבלב הז דצב AO”  גוס" -

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

 

 :םגוסו תוחולה ןימ ןומיסל תואמגוד

 

 :םילימב ןמוסי, B   גוס םלוהב וקזוחל םאתהב גווסש ,ירטמיסא הדובר תיכוכז חול -

 - B. גוס ,ירטמיסא ,הדובר

 דבלב םינפ שומישל דעוימ וניאש ,ירטמיסא ,קיטסלפ הפוצמ החוטש תיכוכז חול

 :םילימב ןמוסי C   גוס םלוהב וקזוחל םאתהב גווסשו

 C   גוס ,ירטמיסא ,קיטסלפ + החוטש

 
 גווסשו דבלב םינפ שומישל דעוימה ,ירטמיס ,קיטסלפ הפצומ החוטש תיכוכז חול -

 :םילימב ןמוסיC,   גוס םלוהב וקזוחל םאתהב

 C   גוס ,םינפ שומיש ,קיטסלפ + החוטש

 

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

 

 8.2  ₪( )100 .רגסנ אל ןולסל דומצה רדחב ןולחה

 8.3  ₪( )200 .טנמלא ףילחהל שי .םוגפ ןולסה תנירטיוו ןבלמ

 8.4  ₪( )100 .תרגסנ אל ןולסה תנירטיוו

 8.5  ₪( )150 (.חוורמ ונשי) ריקל רבוחמ אל יתניפה רדחב ןולחה

 8.6  ₪( )150 .םינוויכ עצבל שי .םיזז אל חבטמב הניטוילגה ןולחב םייפנכה

 8.7  ₪( )200 .יללכ הצחר רדחב פיקה ןולחב רפוטס ןיא

 םג ןכלו ינמיה ילאקיטרוה לולסמב עקתנו סנכנ אל ד"ממה ןולח סירת ,ףסונב .הרובש ד"ממב םיזגה ןולחב תידיה
  ₪( )150 .ןולחה לש ןרציה תרבח י"ע םינוקית עצבלו ףילחהל שי .רגסנ וניא

8.8 

 8.9 .שרדנכ ןולחה זוקינו םוטיא תא קודבל שי .םירוה הניש רדחב ןולחב ףוליקו תוחיפנ תמייק

 8.10 .ןפילחהל שי .תורצק הרידה תונולחב גוגיזה תוימוג

 םינוקיתו םינוויכ עצבל שי .הלעפהה תעב עקתנו ןיקת ןפואב לעופ וניא יעצמאה הניש רדחב הלילגה סירת
 .םישרדנ

8.11 
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  :ריידה תקזחאבש םייוקיל

  ₪( )400 .ףילחהל שי '(.חי )2 םירוה הצחר רדחב תוריקה יופיחב םירוח םימייק

  ₪( )150 .םילשהל שי .םירוה הצחר רדחב שוט שאר ןיא

  ₪( )100 .ףילחהל שי .םיתורישב רובש הלסאה בשומ
 
 
 

  :םינוקיתל תויולע ןדמוא
 
 
 
 

 (:םישדח םי  66,590 ₪

₪ 6,659   

₪ 13,184  

₪ 86,433  

 

  :תורעה
 

. יטרפ ןלבק  תועצמאב  םי                                                                            1 

דע  כ-%  50 לש   תורקייתה   ןכתת      . ןלבקל ןלבק                                                                            2 

. ךכ בקע  םיריידל  תוחונ  יא   3                                                                      ם 

. הז רשקהב  ןיד  ךרוע  םע  ץעייתהל  שי   .                                                                           4 

 
 
 

  קדובהו ךרועה סדנהמה
 
 

 דה י"ע ןוקיתל תויולע פ"ע םיבשוחמ םיריחמה    . ריי

 רוחמתב  לודג  רעפ  ןכתי  יכ  ןובשחב  תחקל  שי  . ןיב
 .ליעל םיבוקנה םיריחמהמ

 ת ךא ,הרידב ררוגתהל רשפא םינוקיתה ךלהמב    . רגי

 שפנ תמגע לש הכרעה תללוכ הניא וז תעד תווח   . 'וכו

 


