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  :קדובה סדנהמה םש
 
 םוקמב וז תעד תווח ןתונ ינא .15.09.2013 םויב םוקמב יתרקיב .ןודנב סכנב םייוקיל ןיינעב יתעד תווח תא תתל יתשקבתנ
 תווח ןיד ,טפשמ תיבב רקש תודע רבדב ילילפה קוחה תוארוה ןיינעלש ,בטיה יל עודי יכ תאזב ריהצמ ינאו טפשמ תיבב תודע
 .טפשמ תיבב יתתנש העובשב תודע ןידכ ידי לע המותח איהשכ וז תעד
 

   :רוקיבל הוולתה
 

 :הלכשה יטרפ
 

 .תיחרזא הסדנהב ינש ראות לעב  ,B.SC םילכירדאו םיסדנהמה סקנפב םושר  ,ךמסומ ןיינב סדנהמ
 
   603. 'סמ הדועת ,םיסדנהמל יסדנה לוהינ

 
 :ןויסינ יטרפ
 
 1976 – 1977    

 

 .הינבה לע חקפמכ ןג-תמר תייריע

.חוקיפו ןונכת – יאמצע  1979 – 1978   

 

.הדובע חקפמ דיקפתב רדימע    1980 – 1979   

 

.הדובע להנמ – )לארשי הקירפא( ןומיר סוביס  1981 – 1980  
 

.חוקיפו ןונכת – יאמצע  1983 – 1981  
 

.חוקיפו ןונכת,דודיע רכש זכר ,םיטקיורפ להנמ- יוניב 'חיב ל"הצ דבוע חרזא   2009 – 1983  
 

 .מ"עב חוקיפו הינבל הרבח להנמ – ןושאר הירא .ג  07.11.2010 
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  המדקה
 

  :יתעד תווח תנכה ךרוצל יתנייע םהבש םיכמסמ .1
 
 .1970 -ל"שת )תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת .א    
 
 .1973 -ג"לשת )תוריד( רכמ קוח .ב    
 
 .רתוי תורחואמ םינשמ םינוכדעו, 1970 -א"משתה )ת"לה( האורבת ינקתמל תוארוה .ג    
  
 .תורחא םינשמ תונקת יחפסנו ) 1954( ד"ישת למשחה קוח .ד    
  
   ,)לוחכה רפסה( .ןוכישהו יוניבה דרשמו צ"עמ ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהב היינב תודובעל יללכ טרפמ .ה    
  םיאב הז טרפמב .תרחא הנקת וא ילארשיה םינקתה ןוכמ לש ןקת ןיא םהבש םירקמב רקיעב תאזו         
  .היינבה םוחתמ םיבר עוצקמ יללכ יוטיב ידיל         
 
  .ילארשיה םינקתה ןוכמ לש םיטרפמו םינקת .ו    
 
  .'סמ הריד לש רכמה הזוחל ופרצש יפכ תיבה תוינכות .ז    
 
 . 'סמ הריד לש רכמה הזוחל ףרוצש ,ינכט טרפמ .ח    
 

  :יתעד תווחל םיחנמ תונורקע .2
     

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

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

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

 
 :ןוגכ( םיילקיזיפ םייונישמ האצותכ תודימבו הרוצב תויטס תומרגנ ךכ לע ףסונ
 ןיינבה לע םילעופה םיסמועב םייונישמ ,)תוחלב םייונישו םיימרת םייוניש

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

 
 
 :ןקתה לש 'ב קרפ 2.1 ףיעס י"פע ןכו
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 יללכ
 
 תולחה דוקפתה תושירדל ,םייפואל םאתהב ויקלח לש וא הנבמה לש תורתומה תויטסה
 לע ועבקיי )היינבהו ןונכתה תונקת :ןוגכ( םהילע םילחה םינידל םתמאתהלו םהילע
 .רוריבב וניוציו ןנכתמה ידי
 
 :הלא םימרוג ןובשחב ןנכתמה איבי תודימה תעיבק תעב
 

 ;הז ןקת יפל תורתומה תויטסה .א
 ;םירחא וא )3(םיילקיזיפ םייונישמ האצותכ תודימב םייופצה םייוניש .ב
 ;)3(הנבמ יקלח לש תועיקשמ האצותכ תודימב םייופצה םייוניש .ג
 רמגה תודובעב בשחתהב ,תונקתב תושרדנה םומיסקמו םומינימ תודימל המאתה .ד

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

 
 

  :תוירוגטק רפסמ פ"ע םינחבנ ,וז תעד תווחב םיטרופמה םייוקילה .3
 
 :ללוכה 1965 - ה"כשת ,היינבהו ןונכתה קוח .א    
  
 .1970 – ל"שתה ,)ויתורגיאו ויאנת רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת 1-א    
  ןיד קספ פ"ע תאזו ינכטה טרפמל הריתסב םידמוע םה םא םג תונקתל דמציהל שי הז ןיינעב           
 חרפי .נ 'חאו המלש ץרפ( 782/93 .א.תב ,ןייב .ד ר"ד טפושה דובכ ינפב הפיחב יזוחמה ש"מהיבב           
  :שרדנ ,)מ"עב חותיפו ןיינב           
 

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

 
  .רתוי תורחואמ םינשמ םינוכדעו 1970 -ל"שתה )ת"לה( האורבת ינקתמל תוארוה 2-א    
  :שרדנ ,)ויתורגאו ויאנת רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקתב 1.21 ףיעס פ"ע           
 

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

           
    תיינבל םיטרפמ( תיחרזאה תוננוגתהה תונקת תא ללוכה, 1951 א"ישת ,תיחרזאה תוננוגתהה קוח .ב    
  .רתוי תורחואמ םינשמ םינוכדעו 1990 -ן"שתה )םיטלקמ         
 
  .תורחא םינשמ תונקת יחפסנו )1954( ד"ישת למשחה קוח .ג    
 
  :םיימשר אלו םיימשר םינקת .ד    
 
 :שרדנ,1974  - ד"לשתה ,)טרפמ לש ספוט( תורידה רכמ וצ .1-ד        
  

 הזכ שי רשאכ ילארשיה ןקתה תושירד יפל ויהי תוכאלמהו םירצומה לכ

 
         1 'סמ ףיעס ,1970 – ל"שתה ,)ויתורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקת פ"ע .2-ד        
  :כ ןקת רדגומ               
            

 ןוגראב רבח דסומ לכ לש ןקת - רומאכ ןקת ןיאבו ,ילארשי ןקת - "ןקת"

      .)  I.S.O( הניקתל ימואלניבה
 
 
 
   המלש ץרפ( 782/93 .א.תב ,ןייב .ד ר"ד טפושה דובכ ינפב הפיחב יזוחמה ש"מהיבב ןיד קספ פ"ע .3-ד        
  :שרדנ ,)מ"עב חותיפו ןיינב חרפי .נ 'חאו                
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 לע אצוהש ןקת לכ לע לחכ רומאה תא שרפל שי ,ימשר ןקת לע טרפמב רבוד אלו רחאמ
 םא ןיבו )םינקתה קוחל 'א7 'ס( ינמז ןקת אוה םא ןיב ,לארשיב םינקתה ןוכמ ידי
 .)ל"נה קוחל 8 'ס( ימשר אוה

 
  םינקת לש תורורג כ"דב םניה הלא םיינכט םיטרפמ .ילארשיה םינקתה ןוכמ לש םיינכט םיטרפמ   .ה    
  :אמגודל ,הלא םינקת ףוגב הניה םהילא הינפהשכ )םיימשר אלו םיימשר(           
 
  וילא הינפה תמייק ךא ,ימשר ןקת וניאש 1556  'סמ ילארשי ןקתב רכזואמ  262 'סמ טרפמ .1-ה    
  .ליעל טרופש יפכ היינבהו ןונכתה תונקתמ            
 
  תונקתמ וילא הינפה תמייק ךא ,ימשר ןקת וניאש 1556 'סמ ילארשי ןקתב רכזואמ 270  'סמ טרפמ .2-ה    
  .ליעל טרופש יפכ היינבהו ןונכתה            
 
   תונקתמ וילא הינפה תמייק ךא ,ימשר ןקת וניאש 1556 'סמ ילארשי ןקתב רכזואמ 422 'סמ טרפמ .3-ה    
  .ליעל טרופש יפכ היינבהו ןונכתה            
 
   ,215 ,191 ,189 ,145 ,132 ,130 ,109 ,108 ,104 ,101 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,82 :'סמ םיטרפמ .4-ה    
   פ"ע םיביוחמ ,450 ,435 ,426 ,424 ,418 ,408 ,386 ,349 ,340 ,339 ,308 ,307 ,266 ,259 ,249            
  .'ב הלבט 1205.0 ןקת            
 
 
  אציש ,)"ידרשמניבה טרפמה" ,"לוחכה רפסה"( םירחא תומשב םג עודיה ,היינב תודובעל יללכ טרפמ .ו    
  תויחנהו תורדגה ןנשי הז טרפמב .ןוחטיבה דרשמו ןוכישהו יונבה דרשמ לש תפתושמ האצוהב         
  םיימשר( םינקתב ןה תוסחייתהל הכז אל ןקלח רשא ,תונושה היינבה תודובע יגוס תיברמ לש עוציבל         
  .)םי"כמפמ( םינקתה ןוכמ לש םיטרפמב ןהו היינבהו ןונכתה תונקתב ןה ,)םיימשר אלו         
 
  יללכ לש הרדגהל וב ךמתסהל ןתינו היינבה ףנעב ימוימוי שומישב לבוקמ ךמסמ וניה הז טרפמ         
  .ףנעב םילבוקמה עוצקמה         
 
  ,הנעמ םינתונ םניא םימייקה תונקתהו םינקתה םהיבגלש תויסדנה תויגוסב םיקסועה ןיד יקספ .ז    
  .הלא םייסדנה םיאשונב םישרדנה םינוקיתה תא לוקשל םירזוע רשאו         
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       קדבנה ןיינבה
 

 .ףתושמ םירוגמ הנבמ וניה ןיינבה  •
 

 .םירוגמ תוריד 36 ןנשי ןינבב  •
 

 .םירוגמ תומוק 9 םנשי ןינבב  •
 

 ל"שת )ויתורגיאו ויאנת רתיהל השקב( היינבהו ןונכתה תונקתב הרדגהה פ"ע תאזו  "הובג"-כ רדגומ ןיינבה  •
 .1 'סמ ףיעס ,)היינב תושירדו היינב רתיה( 3.1  קרפ,1970

 

 ,הייריע ןוגכ תונוש תויושרב םימושירה ןיבל סכנה לש יסיפה ובצמ ןיב תומאתהל תסחייתמ הניא וז תעד תווח  •
 ונכתיי .היינבה לש הז בלשב םרתאל ןתינש םייוקיל יבגל ,תוילאוזיו ןניה ןרקיעב תוקידבה ןכ ומכ .'וכו ובאט
  .םויכ םרתאל ןתינ אלש םירתסנ םייוקיל
 

         .הינבה תודובע עוציב ןמזב ףקותב ויהש יפכ תונקת וא/ו םינקת י"ע הכורע תעדה תווח

  

 .חוטש ןוטב גג הנבמל  •
 

 .ןבאב םיפוחמ ץוחה תוריק  •
 

 .סלכוא םרט ןיינבה  •
 

 .רהדת תרבח י"ע הנבנ ןיינבה  •
 

 .הינבה ןמזב םיגוהנש םינקת יפ לע הכורע תעדה תווח  •
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 :םיאצממ
 

 :גג 
 

  ,404 ףיעס ,1556 ןקת י"פע שרדנל דוגינב תאזו גגה ללח חטשמ היינבה תודובעמ תלוספ התנופ אל 
 :טוטיצ

 .גגה ירוזא לכ תא םיקנמו ודוקפתל םיעירפמה םיריישה לכ תא גגהמ םיריסמ
 .טנמצ-טלמ ירייש זוקינה תולעתמו םיבזרמהמ ,תוליחזמהמ םיקנמ

 
 )₪ 1,500( .היינבה תלוספמ גגה תא תוקנל שי
 

 )₪ 2,500( .םילשהל ץלמומ ,ןוילעה גגל הילע לועפת םלוס ןקתוה םרט 
 

 ,3.2.5.2 ףיעס )1998( 1 קלח 1752 ןקתב שרדנש יפכ םילוורש אלל תאז 2" -מ ןטק הרטוקש תרנצ תרבוע גגה ךרד 
 :טוטיצ

 :)15 רויצ ואר( םילוורש
 
 ורטוקש רוניצ ךותב גגה תובכש ךרד ורבעוי 2" -מ ןטק םרטוקש םירדוח תורוניצ
 .)"לוורש" ןלהל( תוחפל 2"
  
 3.2.5.1 ףיעסב תוטרופמה תרדוח תרנצ לע תולחה תושירדה לכב דומעי לוורשה
 :ןלהלש תושירדבו
  
  ךכ ,םייפואלו םרטוקל ,וכרד םירבועה תורוניצה רפסמל םאתוי לוורשה רטוק -
  .תורוניצה לש הפלחהו הקוזחת רשפאיש  
  ידכ ,ףפוכמ ינשהו יכנא דחאה ,םיקלח ינשמ ,לודג רטוקב לוורש תונבל רשפא - 

  .וכרד תורוניצה תרבעה לע לקהל  
 
  תרנצה תיתחת ןיב קחרמהו םיעופישה תבכש ינפל קבחה תיתחת ןיב קחרמה -
 )15 רויצ ואר( תוחפל מ"ס  30 היהי םיעופישה תבכשל תיקפואה  
 

  היהי ,םוטיאה תובכש םע תיקפוא הייפח ךרוצל ןוראווצ םע קפוסמ לוורשה םא -
  רצויה רמוח יושע היהי ןוראווצה .ןוויכ לכל תוחפל מ"מ  120 ןוראווצה בחור  
  .םוטיאה תובכש ןיבל וניב םוטא רוביח  
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  .ליעל ראותמכ ןקתבש תויחנהה פ"ע תאזו גגה ךרד תורוניצה רבעמ ירוזא תא שדחמ עצבלו ןנכתל שי
 )₪ 2,400 = 'חי / ₪ X 800 'חי 3(
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 י"ת ילארשי ןקת לש 2 קלחב 4.3.1 'סמ ףיעס יפל םירוסאה םימגפ םנשי ,תכתממ יושעה הקעמה תעיבצב
1922: 

 
 תיתוזח הקידב 4.3.1

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

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

 העיבצל עצמה תנכה  .3
  

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

 יוקינ תוטיש 3.2
             
  :הלא יוקינ תוטיש תושמשמ הדלפ יוקינל
 
  .רוטיק וא םיסממ ,םיטנגרטד תועצמאב םינמושה תרסה -
 
 יוקינו סג תיכוכז ריינ וא הדלפ תשרבמ תועצמאב הדולח תרסה - ינדי יוקינ -
 .ללדמ תועצמאב חטשמה
 
  .החדקמ וא קסיד לע תבכרומה הדלפ תשרבמ תועצמאב הדולח תרסה - ינכמ יוקינ -
 
 רמוח 2.2 ףיעס ואר( ץחלב ירגרג רמוח תזתהב הדולח תרסה - קחוש יוקינ -
 .)ןקתב ,קחוש
  

  תנוולוגמ אל הדלפ יוקינ 3.2.1
 
 םיפוגו םינמוש ,)לוגרע םורק( תשקשק ,הדולחמ עצמה תא םיקנמ העיבצה ינפל
 העיבצה תודובע תלחתה ינפל .ןקתב 1  הלבטב שרדנל םיאתת יוקינה תגרד .םירז
  .רז רמוח  לכמ יקנ עצמה יכ םיאדוומ
 

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

 

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

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

 
 :.1.18 ףיעס 1142 י"ת ילארשי ןקת פ"ע םג רוסא יוקיל
 

 :יללכ 8.1.1

�  
 רומיגה .טנמלאב םישמתשמל תוחיטב הנקי )טנמלאה :ןלהל( דעסמהו הקעמה רומיג
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 ."היילב ינפמ ןיינבל םירוביחה לעו  םהירוביחו ויביכר לע ,טנמלאה לע ןגי
 
 

 .שרדנכ םילשהל שי ,רורוואה יחתפל הריגס העצוב םרט 
 

   
 

 .שמשה ידודל הבאשמ םילשהל שי 
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 י"פע שרדנכ תאזו העיבצה תודובע עוציב ינפל הנכה העצוב אל יכ הארנ .גגה ףקיהב היונב רדגב סג עבצ רמג 
  ,11031 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאבה םילבוקמ עוצקמ יללכ
 :טוטיצ
 

 תובנז ,לוח יריגרגמ בטיה וקוני ןוטבו חיט יחטשמ לכ - ןוטבו חיט יחטשמ
 ,ןויז לזרב דיל םיעקש ,םירוח םותסל שי .ךולכלו קבא ,תוחירפ ,םימתכ ,טלמ
 היהי חטשמהש ידכב ,חיטה בכרהל ההז ובכרהש ,טלמ תועצמאב םימגפ ראשו ,םיקדס
 םירוחה םותסלו םצצקל שי ,ןויז תרישק יטוח לש תווצק םנשי .רשיו דיחא ,קלח
  .ל"נכ

 
 )₪ 4,000( .שרדנל םאתהב תינש עובצל ץלמומ
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 .ינקת עוביקו םישרדנ המיטא ינוקית עצבל שי .םידוודה תכרעמב םימ תליזנו תוביטר ימתכ םימייק
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 13 דומע

   
  

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

 :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

 

                       
 1 קלח ,4068 י"ת ילארשי ןקתה י"פע .םשג ימ לש הרידח ןכתת  ,גגב רורוואה תונולח ביבס המיטא שדחל שי 

  ,4.1 ףיעס
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 :טוטיצ
 

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

 
  ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו
 :טוטיצ
 

  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

 

 
 
 

 ,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

 )₪ 300( .)םיניינבב שומישל םיביכר דח םירמוטסלא
 :9 המוק 
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  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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

 

 )₪ 450( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

 םינוקית עצבל שי .יתצמוח רמוחב יוקינמ הארנה לככ , תילעמה תותלד יבג לע תוכיעמו הדולח ימתכ םימייק 
 .הפלחה ךרוצה תדימבו םישרדנ
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  .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש ךכ ,)הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב ימרקה ףוצירב 

 

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

  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

 

  ,2.1.9.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  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

 
  ,4.3.4 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
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 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

 
   ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו
  :טוטיצ

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

 
 )₪ 350( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה .הפשאה רדח קספמל ביבסמ ימרקה יופיחה יחירא לש יוקל דוביעו ךותיח 
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ
 :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

 
 )₪ 300( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 .תילעמה תותלד ביבס םאות ןווגב יטסלא קרמ יולימ םילשהל ץלמומ 
 

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

 

 
 :8 המוק 

 
 םושייו הבכרהה תודובע .חולל חול ןיב רפתה וקב יאלט םייק ,יתמוקה יבולב הרקתה תכמנהב סבגה תוחול ןיב 

 ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב ידיל םיאבה םילבוקמ עוצקמ יללכ י"פע ועצוב אל לטכפשה תבכש
  ,)ב,ה( 210493

 :טוטיצ
 

  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
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 18 דומע

  .ךרוצה תדימב ,רימש דבב קשימה שוטיל .3
 
  סבג תוציחמ תעיבצ .ה
 
 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 ךכ
  .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

 
 )₪ 350( .הרקתה לש הדיחא תוירושימ תלבקל דע םיקשימה ףוישב ךרוצ שי
 

  ,3.3 ףיעס 1 קלח 2219 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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

 

 )₪ 450( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

 יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה .)'חי 1( יתמוקה יבולב םימוגפ םיחירא 
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב
 :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

 
 )₪ 250( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ןוילעה הקלחב תילאמשה תילעמה תלדב תוכיעמ
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 19 דומע

                              
 

 )₪ 503( .ופילחהל שי .רובש םוריחה תאיצי טלש 
 

 :7 המוק 
 

 עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה .תוגרדמה רדח תלד ביבס ימרקה יופיחה יחירא לש יוקל דוביעו ךותיח 
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ
 :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

 
 )₪ 500( םישרדנה םינוקיתה תולע
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 20 דומע

   
 

  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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

 

 )₪ 450( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

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

 :טוטיצ ,)ב,ה( 210493
 

  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
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 21 דומע

  .חולל חולמ קלח רבעמ החיטבמה קרמ לש תפסונ הבכש ןתמ .2
 
  .ךרוצה תדימב ,רימש דבב קשימה שוטיל .3

 
  סבג תוציחמ תעיבצ .ה
 
 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 ךכ
  .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

 
 )₪ 350( .הרקתה לש הדיחא תוירושימ תלבקל דע םיקשימה ףוישב ךרוצ שי
 

 ךלהמב הלא םיחירא לוספל היה שרדנ .28 הרידל ךומס למשחה ןורא תיתחתב םירובש ףוציר יחירא 2 םימייק 
  ,3 קלח 1555 '"ת ילארשי ןקתבש 5.1.4.4 ףיעס י"פע שרדנכ תאזו הבכרהה תודובע
  :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

 
 )₪ 500( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

  .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש ךכ ,)הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב ימרקה ףוצירב 

 

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

  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

 

  ,2.1.9.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  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

 
  ,4.3.4 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ

 
 תושירד ןנכתמה ןייצי )2.1.9.1 ףיעס ואר( םיליגר םיקשימל יולימה ירמוח תריחבב



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 22 דומע

 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

 
   ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו
  :טוטיצ

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

 
 )₪ 300( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .םיכומס םיחירא ןיב הבוג ישרפה םנשי 27 הרידל ךומס למשחה ןורא תיתחתב 
  ,3.1 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת
 :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

 
 )₪ 052( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 :6 המוק 
 

 עוצקמ יללכ פ"ע.25 הרידל ךומס ףסונ חירא ןכו תוגרדמה רדח תלד ףסל ךומס םירובש יופיח יחירא 2 םימייק 
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ
 :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

 
 )₪ 500( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 הבורהש היה שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורהש ךכ השענ ימרקה יופיחב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ 
 ןכש ,היירט ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת
 )₪ 003( .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל

 
 .25 הרידל ךומס למשח יקספמ םילשהל שי 

 
 .םיניקת זוקינ יעופישב זגה ןורא תיתחתב הפצר תקיצי םילשהל שי 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 23 דומע

 

   
 

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

 :טוטיצ ,)ב,ה( 210493
 

  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
 
 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 ךכ
  .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

 
 )₪ 350( .הרקתה לש הדיחא תוירושימ תלבקל דע םיקשימה ףוישב ךרוצ שי
 

 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .םידיחא םניא םיחיראה ןיבש םיחוורמה יבולה ףוצירב 
 :טוטיצ ,3.1
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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

 
  ,5.1.4.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  םיקשימה תקידב
 

 תושירדל םיאתמו דיחא םבחורשו םירשי םיקשימהש ,םיחיראה תחנה ךלהמב םיקדוב
  .ןונכתה
 תויטסב בשחתהב ,ןיינעה יפל ,4.7 – 4.6 םיפיעסב שרדנל םיאתי םיקשימה בחור
 תורתומה תויטסבו 314 י"ת ילארשיה ןקתב טרופמכ הקימרקה יחירא יבגל תורתומה
 .1353 י"ת ילארשיה ןקתב טרופמכ ספיספה תוחול יבגל
 .הקבדה ירמוחמ םקמועו םכרוא לכל םייקנ ויהי םיקשימה

 
 

 .תוריקה לש יללכה רושימב םניא רשא םיחירא םימייק .דיחא רושימב םניא 26 הריד לעמ יופיחב הקימרק יחירא 
   .ןיעל טלוב יטתסא עגפמ רצוויי םייקה בצמב .יופיחה לש תויעוצקמ אל הבכרה תודובע בקע רצונ יוקילה

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

 :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 

 

 
 )₪ 400( .חיטה תא רשייל שי .הפשא רדחב ימרקה יופיחה לעמ  :עיפומ יוקילה

 יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה .23 הריד לש למשחה יקספמל ךומס ימרקה יופיחה יחירא לש יוקל דוביעו ךותיח 
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ
 :טוטיצ
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 25 דומע

 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

 
 )₪ 400( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 :5 המוק 
 

 .םיניקת זוקינ יעופישב זגה ןורא תיתחתב הפצר תקיצי םילשהל שי 
 

  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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

 

 )₪ 450( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

 .טלוב יטתסא םגפ רצונ .תוירושימ רסוחב הנקתוה יתמוקה יבולב הארמה יכ הארנ 
 

 ךכ ,תונוש רוציי תורדס יתשמ םימרק םיחירא ובברוע 19 הרידל ךומס יתמוק יבול יופיחב תוריקה יופיחב 
 ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה .םיכומס םיחירא ןיב םינווגב םילדבה םימייקש
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב
 :טוטיצ
 

 גוס )1( 314 י"ת תושירדל לכב ומיאתיו ,דיחא ןווג ילעב ויהי הניסרח יחירא
  .תרחא שרדנ םא טרפ ,'א

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

301.7,  
 :טוטיצ

 
  .םיחיראה ינווג ןיב םייתוהמ םילדבה ויהי אל

 
)508 ₪( 
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 1922 י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק תויחנה י"פע אלש העצוב תוגרדמ רדחל הסינכב תכתמה תלד ןבלמ תעיבצ
  ,4.3.3.2 ףיעס 2 קלח
 :טוטיצ
 

  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

 
 )₪ 200 = 'חי/₪ x 020 'חי 1( .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי
 

 םוקימ תא תונשל שי .ןיעל טלוב יטתסא עגפמ רצונ .24 הריד לש הפשאה רדח קספמל תסלופמ יתלב הנקתה עצוב 
 .רזיבאה
 

 יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה .ימינפה הקלחב הפשאה רדח תלד  ימרקה יופיחה יחירא לש יוקל דוביעו ךותיח 
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ
 :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
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 .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

 
 )₪ 008( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 ביבס ןכו יתמוקה יבולב רורוואה ןולח / תופפרה סירת ביבס םאות ןווגב יטסלא קרמב יולימ עצבל ץלמומ 
 )₪ 200( .יתמוקה יבולב הארמה
 

 ךכ ,)הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב )תוגרדמ רדחל הסינכ תלד ףס ירוביחב רקיעב( ימרקה ףוצירב 
  ,2.1.9.1 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש
 :טוטיצ
 

  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

 

  ,2.1.9.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  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

 
  ,.3.44 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ

 
 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

 
   ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו
  :טוטיצ

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

 
 )₪ 350( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

  
 
 

 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .םידיחא םניא םיחיראה ןיבש םיחוורמה תוגרדמה רדח תלדל ךומס רוזאב



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 28 דומע

  ,3.1 ףיעס 3 קלח 1555
 :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

 
  ,5.1.4.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  םיקשימה תקידב
 

 תושירדל םיאתמו דיחא םבחורשו םירשי םיקשימהש ,םיחיראה תחנה ךלהמב םיקדוב
  .ןונכתה
 תויטסב בשחתהב ,ןיינעה יפל ,4.7 – 4.6 םיפיעסב שרדנל םיאתי םיקשימה בחור
 תורתומה תויטסבו 314 י"ת ילארשיה ןקתב טרופמכ הקימרקה יחירא יבגל תורתומה
 .1353 י"ת ילארשיה ןקתב טרופמכ ספיספה תוחול יבגל
 .הקבדה ירמוחמ םקמועו םכרוא לכל םייקנ ויהי םיקשימה

 
 

 :4 המוק 
 

  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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

 
 )₪ 450( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

 שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורה .תויעוצקמ רסוחב השענ ימרקה יופיחב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ 
 ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת הבורהש היה
 )₪ 350(  .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל ןכש ,היירט
 
 .םיניקת זוקינ יעופישב זגה ןורא תיתחתב הפצר תקיצי םילשהל שי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ןלבקה תודובע תא שמשמה ינמז למשח ריסהל שי
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 29 דומע

 )₪ 400( .שרדנכ הבור םילשהלו םירסייפס ריסהל שי .הסיבכה רדחב יופיחה תודובע ומלשוה םרט 
 

   
 

  

 תאזו הבכרהה תודובע ךלהמב הלא םיחירא לוספל היה שרדנ .17 הרידל ךומס םירובש ףוציר יחירא 4 םימייק 
  ,3 קלח 1555 '"ת ילארשי ןקתבש 5.1.4.4 ףיעס י"פע שרדנכ
  :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

 
 )₪ 1,000( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

  

 :3 המוק 
 

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

 )₪ 500( .הפלחה וא ןוקית עצבל שי .תילאמשה תילעמה תלדל ךומס םוגפ םוינימולא ףס 
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 30 דומע

   
 

 יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה .ןוילעה וקלחב למשחה ןוראל ךומס ףסונ חירא ןכו םימוגפ יופיח יחירא 3 םימייק 
  ,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

 
 )₪ 075( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

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



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 31 דומע

 
 :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 

 

 )₪ 400( .חיטה תא רשייל שי .הפשא רדחב ימרקה יופיחה לעמ :עיפומ יוקילה
 

  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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

 

 )₪ 450( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

 ןקת י"פע רוסא יוקילה .םיכומס םיחירא ןיב הבוג ישרפה םנשי ,12 הרידל ךומס למשחה ןורא תיתחתב ףוצירב 
  ,3.1 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי
 :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

 
 )₪ 035( םישרדנה םינוקיתה תולע
 
 

 )₪ 150( .ףילחהל ץלמומ .12 הרידל ךומס למשחה ינומ ןורא תיתחתב רובש לנפ םייק 
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 32 דומע

 )₪ 300( .ףילחהל ץלמומ  .למשחה ינומ ןורא יבג לע תוטירשו םיפוליק םימייק
 
 .םימ ןורא תפצרב םיקדס םנשי ןכ ומכ .םיניקת זוקינ יעופישב זגה ןורא תיתחתב הפצר תקיצי םילשהל שי
 

   
  

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

  העיבצ
 

  תותלד יפנכ תעיבצ .ב
 

 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

 
 )₪ 200 = 'חי/₪ x 020 'חי 1( .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי
 
 
 

 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה.היוקל הרוצב עצוב תוגרדמה רדח תלד ףס ביבס םיחיראה ךותיח 
 :טוטיצ ,3.1 ףיעס 3
 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 33 דומע

  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

 
 )₪ 005( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 הבורהש היה שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורהש ךכ עצוב ימרקה יופיחב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ 
 ןכש ,היירט ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת
 ירוביחב םילשהל שי ןכ ומכ .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל
 )₪ 400( )תררופתמו הכירפ הבורה( .הבור תוריקה
 

 :2 המוק 
 

  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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

 

 )₪ 450( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

 )₪ 200( .7 'סמ הרידל ךומס למשחה ןורא תיתחתב רובש לנפ ףילחהל שי 
 

 )₪ 600( .ופילחהל שי .יתמוקה יבולה רורווא סירתל ךומס םוגפ םוינימולאה ףס 
 

 )₪ 550( .הפשא רדחב הרואתה קספמל ךומס ימרקה יופיחב תוירושימ רסוח 
 

 .םיניקת זוקינ יעופישב זגה ןורא תיתחתב הפצר תקיצי םילשהל שי 
 

 הבורהש היה שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורהש ךכ עצוב ימרקה יופיחב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ 
 ןכש ,היירט ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת
 )₪ 300( .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל
 

 )₪ 500( .םוינימולאה ףס ירוביחב למשחה ינומ ןוראל ךומס יופיחב יוקל ךותיח עצוב 
 

  .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש ךכ ,)הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב ימרקה ףוצירב 
  ,2.1.9.1 ףיעס 3 קלח 5155 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה
 :טוטיצ
 

  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
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 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

 

  ,2.1.9.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  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

 
  ,4.3.4 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ

 
 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

 
   ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו
  :טוטיצ

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

 
 )₪ 400( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה .םוינימולאה ףסל ךומס םירובש יופיח יחירא 2 םימייק 
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאב
 :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

 
 )₪ 005( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

  
 
 
 

 :1 המוק
 

 רוסא יוקילה.היוקל הרוצב עצוב 5 הריד תלד ןבלמ ביבס יתמוקה יבולב הרואתה קספמ ביבס םיחיראה ךותיח 
  ,3.1 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע
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 :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

 
 )₪ 005( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

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

 

 
 )₪ 550( .ףילחהל שי .יתמוקה יבולב רורוואה סירתל ךומס םוגפ םוינימולא ףס 

 
  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 

 :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

 

 :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

 

 )₪ 450( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

 שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורה .תויעוצקמ רסוחב השענ ימרקה יופיחב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ 
 ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת הבורהש היה
 )₪ 400( .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל ןכש ,היירט
 

 אל לטכפשה תבכש םושייו הבכרהה תודובע .חולל חול ןיב רפתה וקב יאלט םייק ,הרקתה תכמנהב סבג תוחול ןיב 
  ,)ב,ה( 210493 ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב ידיל םיאבה םילבוקמ עוצקמ יללכ י"פע ועצוב
 :טוטיצ
 

  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
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  .חולל חולמ קלח רבעמ החיטבמה קרמ לש תפסונ הבכש ןתמ .2
 
  .ךרוצה תדימב ,רימש דבב קשימה שוטיל .3

 
  סבג תוציחמ תעיבצ .ה
 
 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 ךכ
  .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

 
 )₪ 300( .הרקתה לש הדיחא תוירושימ תלבקל דע םיקשימה ףוישב ךרוצ שי
 

  .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש ךכ )הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב ימרקה ףוצירב 

 

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

  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

 

  ,2.1.9.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  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

 
  ,4.3.4 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ

 
 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

 
   ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו
  :טוטיצ

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

 
 )₪ 400( םישרדנה םינוקיתה תולע
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 טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה.םירובש יופיח יחירא 6 םימייק 
  ,10051 ףיעס היינב תודובעל יללכה
 :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

 
 )₪ 001,2( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

  .רוציי תרדס התואו ןווגה ותואמ םניא םיחיראה םיכומס םיחירא ןיב תודיחא יא תמייק 
 ,3.2 ףיעס )ףוצירלו תוריק יופיחל הקימרק יחירא( 314 י"ת ילארשי ןקת י"פע םג םירוסא םיחירא ןיב ןווג ילדבה
 :טוטיצ
 

 

 
 

 
 
  ,3 קלח 1555 ןקתבש 45.1.4. ףיעס י"פע ןכו
 :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
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 )₪ ,8001( - כב תכרעומ הפלחה תולע
 

 ףיעס 2 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק תויחנה י"פע אלש העצוב תכתמה תותלד ינבלמ תעיבצ
 :טוטיצ ,4.3.3.2

 
  העיבצ
 

  תותלד יפנכ תעיבצ .ג
 

 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

 
 )₪ 500 = 'חי/₪ x 502 'חי 2( .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי
 

 .הרקתה תכמנהב רובש סבג ונשי 
 

 .םואיתו הליענ ינוויכ עצבל שי ןכ ומכ .ופילחהל ץלמומ .םוגפ 4 הרידל ךומס יתמוקה יבולב למשחה ינומ ןורא 
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 .יתמוק יבול זג ןוראב סבג ריק תוקתנתה תמייק ןכ ומכ .תילעמה תלדב הכיעמ תמייק
 

   
 

 קחרמ םוקמב תאזו הקעמה יקלח ןיב מ"ס 15 לש םיחוורמ םנשי הסינכ תמוקל 1 המוקמ דרויה טסדופב
  ,1142 ןקתב 6.1.4.1 ףיעס י"פע רתומה מ"ס 11 לש ילאמיסקמ
 :טוטיצ
 

 ןיב םיחוורמה 6.1.4.2 ףיעסב םיניוצמה תומוקמבו םיניינבב טעמל ,םיניינבה לכב
 לודג רטוקב חישק רודכש ,הלאכ ויהי ןיינבה ןיבל םניבו םמצע ןיבל הקעמה יביכר
 ךרד רובעל לכוי אל מ"ס 15-מ לודג רודכו ,הקעמה ךרד רובעל לכוי אל מ"ס 11-מ
 ןזאה ידי לעו תוכומס תוגרדמה יתש לש ;חלשהו םורה ידי לע רצונה ,שלושמה
    .הקעמה לש ןותחתה
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 )₪ 006( - כב תכרעומ תולע .םוגפ ףוציר תפלחה עצבל ןכו תוגרדמה ירוביחב םיחוורמ םוטאל שי
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  ,2.2.1 ףיעס )1998( 1629 ןקת פ"ע םירוסא םימגפה .םירבש םנשי תוגרדמה רדחב םיחירא
 :טוטיצ
 

 .6 י"ת ילארשיה ןקתל ומיאתי הפצירה יחירא

 
  .וללה םימגפה םירוסא 6 הלבט 6 'סמ ןקת פ"ע
 

  ,4 ףיעס )1998( 1629 ןקתל ףרוצמה 1629 יללכ ץבוק ,ףסונב
 :טוטיצ
 

  החנהה ינפל םיחיראה ןוימ
 
 .ונמזוהש םיחיראה הארמ םע ולבקתהש םיחיראה הארמ תא םיוושמ ףוצירה ינפל
  .שומישל ולספיי ןמזוהש הזמ הנוש םארמש םיחירא
 םילגתמש חירא לכו ,םהב שומישה ינפל תיתוזח הקידבב םיחיראה לכ תא םיקדוב
 חירא יבגל 6 י"ת ילארשיה ןקתה יפ לע רתומהמ םיגרוחה םימגפ ולש ךרדמה תובכשב
  .שומישל לספיי ,ןמזוהש גוסהמ דדוב
 םיחטשה ילושב רתומ 6 י"ת יפל רתוי ךומנ גוסל םימיאתמה םיחיראב שומיש
 תעב ירמגל םיאצומ םהש וא םילופישה יחירא ידי לע םירתסומ םימגפהשכ ,םיפצורמה
  .םירדחה תודימל םתמאתה ךרוצל םיחיראה ךותיח
 ,םיפצורמה םיחטשה לש תרוקיב םיכרוע התמלשה רחאל דימו ףוצירה תדובע ךלהמב
 םיפילחמו ףוצירה חטשב אצמנש גירח הארמ לעב חירא לכ ומוקממ םירקוע הכלהמבש
 .תואנ הארמ לעב רחא חיראב ותוא

 
 :הסינכ המוק
 

 ףיעס 2 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק תויחנה י"פע אלש העצוב תכתמה תותלד ינבלמ 2 תעיבצ 
 :טוטיצ ,4.3.3.2

 
  העיבצ
 

  תותלד יפנכ תעיבצ .ד
 

 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

 
 )₪ 500 = 'חי/₪ x 502 'חי 2( .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי
 

  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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
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  .הקלח וא הלוכ ,העיבצה

 

 )₪ 008( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

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

 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה.היוקל הרוצב עצוב יתמוק יבול הארמה ביבס םיחיראה ךותיח 
  ,3.1 ףיעס
 :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

 
 )₪ 005( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 רוסא יוקילה .ןבאה הארמב העיגפ םיווהמה  )םיקדסו םירוח ,םירבש( םימגפ םנשי יבולה יופיחב שישה ינבאב 
  ,3.2.1 ףיעס 1 קלח 2378 י"ת ילארשי ןקת י"פע
 :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(.  

 
 )₪ 001,5( .יופיח ינבא ףילחהל שי
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 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע שרדנכ תאזו ,שומישל יואר ןפואב ןיינבה תריסמ ךרוצל הפצירל ןויקינ עצוב םרט 
  ,25.1.5. ףיעס )2003( 3  קלח
 :טוטיצ
 

  הפצירה ןויקנ תקידב
 

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

 

 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( 3
 :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                
 

  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       



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 44 דומע

  יפל השעית םיגגוזמ אל וא םיגגוזמ םיחיראמ םישקיע לולכל ירייש תרסה       
  .םיחיראה קפס תוארוה       

 
 

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

  ,)ב,ה( 210493 ףיעס
 :טוטיצ
 

  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
 
 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 ךכ
  .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

 
 )₪ 500( .הרקתה לש הדיחא תוירושימ תלבקל דע םיקשימה ףוישב ךרוצ שי
 

 םוקימ תא תונשל שי .ןיעל טלוב יטתסא עגפמ רצונ .דיחא יכנא וקב אלש ונקתוה יתמוקה יבולב םיקספמ 
 .ילמשחה טוויחב םייונישו תוריקב הביצח ללוכ ,םירזיבא
 

                         
 )₪ 002,5( .ףילחהל שי .ןותחתה הקלחב רקיעב הרובשו המוגפ – ןיינבל תינשמ הסינכ תלד 
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 :הפשא רדח
 

 .למשח יקספמ תמלשה עצבל שי 
 

 שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורה .תויעוצקמ רסוחב השענ ימרקה יופיחב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ 
 ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת הבורהש היה
 )₪ 300( .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל ןכש ,היירט
 

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

 

 )₪ 400( .חיטה תא רשייל שי .הרקתבו ימרקה יופיחה לעמ עיפומ יוקילה
 

 .שרדנכ תידי םילשהל שי ןכ ומכ .הפשא יוניפ תלד תמלשה עצבל שי 
 

 יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאבש יפכ םילבוקמה עוצקמה יללכ תא םאות וניא עוציבה .םיחיראה לש יוקל ךותיח 
  ,10021 ףיעס ,היינב תודובעל
 :טוטיצ

 
 .שורדכ ומאתויו םיחיראה וכתחיי ב"ויכו תוריק ךרואל תוניפו םיחתפ תברקב

 ר"חיבב השעיי הפוחמ הניא םתפשש ,מ"ס� X 20 20 לעמ םתדימש םיחירא ךותיח
 ,ותחנה םע רקובי חירא לכ .ינכמ רישכמב רתאב השעיי וא ,רתאב השענש ןומיס יפל
 עבקנ רבכ םא וליפא ,רתאהמ קלוסיו לספיי קודס וא םתכומ ,םוגפ חירא לכו
 .הליספל הליע שמשת זכרמב ריהב םתכ לש העפותה .ומוקמב

 
 

 .ראודה תובית לש ריקה לא רוביחב רצונש חוורמה םוצמצל םוינימולא ליפורפ וא ןתיווז םילשהל ץלמומ 
 

   
 

  
 

 )1 תינושה / 17 למנה בוחרב לוממ ןיינבב אצמנ( :םימ רגאמ
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 תונקת פ"ע רוסא יוקילה .הייתשל םישמשמ רגאמב םימה .םיכולכל ולגתנ ,עקרקה תמוקב ןקתומש םימה רגאמב 
  ,1.02 ףיעס היינבהו ןונכתה
 :טוטיצ
  

 היתשל םייואר םימ וקפוסי םדא-ינב שומישל דעוימה ןינבמ רחא קלחו הריד לכל
 םילולע םניאו םיער םימ תקפסא םע רשק םהל ןיאו עגמב ואב אלש תואירבל םיבוטו
 .תרזוח תושיג וא תרזוח המירז ידי לע םהדזהל

 
  ,2.12 ףיעס האורבת תוכרעמ ןונכתל תונקת י"פע שרדנכ תאזו םימה לכימל יוטיחו ימינפ יוקינ עצבל שי
  :טוטיצ
 

  םימה תכרעמ תפיטש 2.12.1
 
  הנקתוה ,הנמיה קלח לכ וא היתשל םייוארה םימ תקפסה תכרעמש הרקמ לכב       
  .שומישל הסנכוהש ינפל ידוסי ןפואב הפטשל שי,הנקות וא       
 

 יוטיח 2.12.2
  
  תושירדל םאתהב יוטיח הב תושעל שי םימה תקפסה תכרעמ לש התפיטש ירחא       
  .תואירבה תושר םע ץעייתהש רחאל סדנהמה       
 

  יוטיחה ןמז 2.12.3
 
  רולכ ןוילימל םיקלח 50 הליכמה הסימתב אלומת ,הנמיה קלח וא תכרעמה       
  .שומישל התסנכהו התחדה ינפל תועש 3 ךשמל ליעפ       
 

  םילכימ יוטיח 2.12.4
 
  ותפיטשו ויוקנ ירחא ותוטחל שי ,היתשל םייוארה םימ לש הריגא לכימ       
  רולכ ןוילמל םיקלח�� 100 הליכמה הסימתב השעי יוטיחה.ידוסי ןפואב       
  ותסנכהו לכימה תחדה ינפל תועש 2 ךשמל  הסימתה תא ריאשהל שי .ליעפ       
  .שומישל       
 

  םירחא םירקמ 3.12.5
 
  תנמ עבקת ,םימוד םירישכמ וא היתשל םייוארה םימ תוננסמ לש הרקמב       
  .תואירבה תושר םע תוצעייתה רחאל סדנהמה י"ע יוטיחה רמוח       

 
  .ןיינבב הייתשל םישמשמ םימה יכ רוכזל שי .םוהיז ינפמ ןגומ וניאו ךלכולמ םימה לכימ
 
 )₪ 1,000(  .םיממ רגאמה ןוקיר ללוכ יוטיחו יוקינ עצבל שי
 

 תקפסאל השירדה .האורבתה תוכרעמ לש תפטושה הקוזחתה ךרוצל םישרדנה םיכמסמ םיריידל רוסמל שי 
 :2.5 ףיעס 2 קלח 1525 י"ת ילארשי ןקתב העיפומ םיכמסמה
 

 ןיינבה יכמסמ ץבוק   .2.5
 

  :יללכ .2.5.1
 
  עוציב ךרוצל ןינבה יריידל ינויח רזע ילכ אוה ןינבה יכמסמ ץבוק       
  ילכ םג אוה ןיינבה יכמסמ ץבוק ,הז ןקתב תוטרופמה הקוזחתה תולועפ       
  םיריידל ותריסמ תעשב ןיינבה דועית ךרוצל ,תוימוקמה תויושרל רזע       
  יכמסמ ץבוק ."וייח" ךלהמב ןיינבב ולחש םייונישה דועית ךרוצלו       
  .ןיינב לכב )1.3.8 הרדגה( הנוממל רסמיי ןיינבה       
 

  :ןיינבה יכמסמ ץבוקב לולכה עדימה .2.5.2
 
   :תוחפל ןלהל טרופמה עדימה תא לולכי ןיינבה יכמסמ ץבוק       

 
 י"ת ילארשי ןקת לש 2 קלחב 2.5.2.1 'סמ ףיעס( האורבתה תוכרעמ רובע םיטרפמו תוינכות קפסל היה שרדנ

1525(: 
 

  :האורבתה תכרעמ
 
    תמירז ןוויכ ןומיס תוברל ,ןלהלש םינותנה הב וניוציש תיתמכס תינכות .א
  :םימה   
 
  זקנ ,םינטלוקה לש םמוקימו םימחו םירק םימ תקפסהל תפתושמה תרנצה ךלהמ -   
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  ;םשגה ימ תטילק יאתו הרקבה יאת ,תומשגה ,ןיינבה ביב,ןיינבה     
  ;ינוריעה בויבל תורבחתהה תינכות -   
  .הקסהה תרנצ לש ףתושמה קלחה תינכות -   
 
  ;המודכו תיזכרמה תרנצה ,תיתרידה תרנצה לש הרידל רוביחה םוקימ .ב
  .הרידה תינכותב ןמוסיש ,םיישארה םייתרידה םיפוגמהו םיזרבה םוקימ   
 
    הקסהלו םיכפשל ,םיחולדל ,םימחו םירק םימ תקפסהל תרנצה יגוס טוריפ .ג
  ;תומשג טוריפו   
 
  ;הקפסהה תרנצ לש ילנימונה ץחלה ןויצ תוברל ,תרנצה לכ לש םיינכט םיטרפמ .ד
 
  ,תוברברשה תועובק לכ לש תוירחא תודועת ,הקידב תודועת ,םיינכט םיטרפמ .ה
  ;תורישה ינתונ טוריפו םיפלח תמישר תוברל   
 
   לכ לש םיקלחה תמישרו תוירחא תודועת ,הקידב תודועת ,םיינכט םיטרפמ .ו
  ;)תיתריד וא תיזכרמ( םימ םומיחל תירלוסה תכרעמה   
 
  ;תרנצה ךלהמ תוברל ,םימה םומיח תכרעמ םוקימ .ז
 
   תוכרעמ ,הריגא ילכמ ,םירופורדיה ,תובאשמ לש תוירחא תודועתו ינכט טרפמ .ח
  רואית תוברל ,הלאה תוכרעמה םוקימ ;תורחא תויזכרמ תוינכמ תוכרעמו הקסה   
  רושיאו הלא תוכרעמ לש תוחיטבה יביכר םושיר ;)ונשי םא( תונוכמה רדח   
  ךמסומ קדוב ידי לע םתלעפה   
 
  לש טרופמ רואית ;םינומה דע הקפסהה לכממ זגה תרנצ יאוות לש תודע תוינכות .ט
  תרבח םע הזוחה ;זגה ילכמ גוס רואית ;הרידלו ןיינבל זגה תכרעמ רוביח   
  ;זגה   
 
  רושיאו ונעמו ןרציה םש ,יברמה ולוביק ,קיתנה הפשאה לכמ לש ינכט טרפמ .י
  תכרעמה רואית,1 קלח 312 כ"מפמ ילארשיה םינקתה ןוכמ טרפמב שרדנכ יושיר   
  ;)ררוג וא בכר( לכמה תקירפל המיאתמה תידועייה   
 
  ,היביכר לכ לע הפשא קוליסל תיזכרמה תכרעמה לש תוירחא תודועתו ינכט טרפמ.אי
 .המודכו םיזתמה ,תוחטבההו הרקבה תכרעמ ,רורוואה תכרעמ יביכר תוברל   

 
 
  ,2.5 ףיעס ,)יללכ :םתקידבו האורבת ינקתמ( 1205.0 י"ת ילארשי ןקת י"פע ןכו
 :טוטיצ

 תכרעמה יכמסמ
 
 תרעמ ןימזמל עצבמה רוסמי ,האורבתה ןקתמ וא תוכרעמה לש הנקתהה תמלשה םע
 יביכר ינרצי לש תוירחא יבתכו הקוזחת תוארוה ,ןקתמה תנקתהל תודע תוינכות
 .תכרעמ
 יפ לע ,ןימזמה יפלכ עצבמה תוירחאמ עורגל האב הניא ןימזמל הלא םיכמסמ תריסמ
  .ןיד לכ

  
 יוקילה .)הייתש ימל לוחכ ,שא יוביכל םודא ( הדועי יוהיז םירשפאמה םיעבצב תרנצה לש העיבצ העצוב אל
  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא
 :טוטיצ

  :רומיג  3.3
 
 הארמה תעיבקב עבצה תכרעמ לש הנוילעה הבכשה תשמשמ עצמה לע הנגהה לע ףסונ
 תרנצ תעיבצ :אמגודל( יוהיז תורטמל יונו טושיק תורטמל ,עבצנה ביכרה לש
 .ןימזמה תושירדל םיאתי רומיגה )שומישה יפ-לע םינוש םינווגב

 
 

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

 

)250 ₪( 
 :םירייד ןודעומ 

 
  ,היינבהו ןונכתה תונקתב 5.32 ףיעס י"פע רוסא יוקילה .הצחרה רדח רויכ תיתחתב ץוחה ריקב תויוביטר 
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 :טוטיצ
 

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

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

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

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

 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
 )₪ 4,400 = ר"מ/₪  x 505  ר"מ 8(
 

 .תוריקה לש יפוסהו אלמה שובייה רחאל קר עצבל שי הז ןוקית .עבצו חיט ןקתל שי ,תוביטרה ןמ ועגפנש תוריקב
)500 ₪( 
 

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

 :טוטיצ
 

  .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
  ,)'א( 2 ףיעס ,)טלוו 1000 דע
 :טוטיצ
 

 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

 
 )₪ 502( .םינומיס עצבל שי
 

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

 פ"ע שרדנכ תאזו שבוע החוד ןוקיליס תחירמ י"ע תוריקב ימרקה יופיחה ןיבל הצחרה רויכ ןיב םוטיא עצוב אל 
ןקת לש 1205 ( ,)היינבה ןמזב ףקותב התייהש יפכ ןקתה תסרגב קלחב 3  ףיעס 2.1   

: טוטיצ  
 

 וא ריקה ןיבל העובקה ןיב םירבחמה ויהי הפצירב וא ריקב תועגונ תועובקשכ...
  .םימ ימיטא הפצירה ןיבל העיבקה ןיב

 

(₪ 100) . ןוקיליס יולימב ךרוצ שי  
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 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע שרדנכ תאזו ,שומישל יואר ןפואב ןודעומה תריסמ ךרוצל הפצירל ןויקינ עצבל שי 

  ,5.1.5.2 ףיעס )2003( 3  קלח
 :טוטיצ
 

  הפצירה ןויקנ תקידב
 

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

 

 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( 3
 :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                
 

  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       

 
 

 י"ת ילארשי ןקתה י"פע רוסא יוקילה .םשג ימ לש הרידח ןכתת .םוינימולאה תונולח ביבס המיטא שדחל שי 
  ,4.1 ףיעס 1 קלח ,4068

 :טוטיצ
 

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

 
  ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו
 :טוטיצ
 

  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
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 .2 הלבטב םיניוצמה םינותנל םאתהב ורחבי םוטיאה ירמוח

 

 
 
 

 ,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

 )₪ 850( .)םיניינבב שומישל םיביכר דח םירמוטסלא
 

  .יוקל הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש ךכ )הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב ימרקה ףוצירב 
  ,2.1.9.1 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה
 :טוטיצ
 

  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

  ,2.1.9.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  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
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 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

 
  ,4.3.4 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ

 
 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

 
   ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו
  :טוטיצ

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

 
 )₪ 015( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

 תבכש םושייו הבכרהה תודובע .חולל חול ןיב רפתה וקב יאלט םייק .הרקתה תכמנהב סבג תוחול ןיב יוקל רוביח 
 210493 ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב ידיל םיאבה םילבוקמ עוצקמ יללכ י"פע ועצוב אל לטכפשה
 :טוטיצ ,)ב,ה(
 

  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
 
 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 ךכ
  .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

 
 )₪ 650( .הרקתה לש הדיחא תוירושימ תלבקל דע םיקשימה ףוישב ךרוצ שי
 

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

 :תוגרדמ רדח 
 

  ,1142 ןקתב 8.2 -ו ,6.1.1.4 ,6.1.1.3 םיפיעס י"פע רוסא יוקילה .בטיה קזוחמ וניא הקעמה 
 :טוטיצ
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  ,8.1.1 ףיעס 1142 י"ת ילארשי ןקת פ"ע רוסא יוקיל .דיה זחאמו הקעמה לש העיבצ ינוקית
 :טוטיצ

 

 
 
 :טוטיצ ,ןקתב 8.1.3 ףיעס י"פעו
 

 

 
 
  ,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
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 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 -

 .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

 
 

  ,3.3 ףיעס 2 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק יפל שרדנכ םיכותירה וזחשוה אל 
 :טוטיצ
 

  םיכתר
 
 .םיצרוחמ וא םיררוחמ ,םיספסוחמ ויהי אלש ךכ םיכתר םיזיחשמ העיבצה ינפל
 ןיגוריסל השענ ךתרה םא .תודח תוניפ םילגעמו רחא רז רמוח לכו םיגיס םיריסמ
 .םיאתמ קרמב יחוורמה תא םיאלממ וא ךותירב ותוא םימילשמ ,)ףיצר וניאש ךתר(
 רוזאל רבעמ מ"ס 3 הסכי עבצהש ךכ ,דוסי עבצב ךותירה רוזא תא םיעבוצ ןכמ רחאל
  .ךותירה
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  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .תוגרדמה רדחב עבצו לטכפש ינוקית 

 :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

 

 )₪ 5,500( .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
 

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

 

 )₪ 4,500( .חיטה תא רשייל שי .תוגרדמה רדח תרקתו תוריקב עיפומ יוקילה
 :חותיפ תודובעו רצח 

 
 ףיעס 2 קלח 1205  ןקת פ"ע רוסא יוקילה .העיגפל הפושח תרנצה )זג ןורא תרנצ ( .רצחב תרבוע תיטסלפ תרנצ 

2.1.2.1, 
 :טוטיצ 

  תועיגפל הפושח איה םהבש תומוקמב היולג קיטסלפ תרנצ ןיקתהל ןיא - 'ג
  תרנצ תנקתה תרתומ ,ליעל רומאה תורמל .םינוינחב ןוגכ ,תוינכמ     
  ףיעסב ןטלוק רובע שרדנכ תנגומ היהת יאנתב הלא תומוקמב קיטסלפ     



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 56 דומע

     2.10. 

 
 עצבל ןיפולחל וא ,ןיינבה תפטעמב םויכ םייקה יופיצל םאתהב יופיצ ללוכ תרנצה ג"ע היינבב יוסיכ עצבל שי

  .ינקת לוורש
 

 .תירוחא תלד ליבשו ןיינבל ישארה הסינכה ליבשב רקיעב בלתשמה ףוצירה ינבא לש העיקש הרצונ 

 

 :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 -
  ;החנה תבכש -
  ;)שרדנ םא( תינכטואג העירי -
  ;)שרדנ םא( תיתשת -
  ;ויתובכש לע עצמ -
  ;דבועמ תיתש -
  ;םוחית יטנמלא -
 .1 ףיעסב םיראותמ םניאש ,)שרדנ םא( זוקינ יטנמלא -
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 :)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    
  .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
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  :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
 
 )₪ 3,300 = ר"מ/₪ X 502  ר"מ 22 -כ( .תיתשתה ןוקית ללוכ שדחמ עצבלו בלתשמ ףוציר קרפל שי
 

   
 

  .)םירבשו םיקדס( תומוגפ תופצרמ ןנשי 

 

 :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
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  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

 
 )₪ 2,000( .תומוגפ תופצרמ ףילחהל שי
 

   
 

 ןקת תושירד י"פע רתומה מ"מ 3 לש ילמיסכמ חוורמ תמועל תאזו בלתשמה ףוצירה ינבא ןיב םיחוורמ םנשי 
 מ"מ 0.5 לש קויד תמר לעב דידמ תרזעב דדמנ םיקשימה בחור .5 ירודיס 'סמ 2 הלבט , )1998( 1571 י"ת ילארשי
 :)1998( 1571  י"ת ילארשי ןקת לש 5.3.5.1 ףיעס י"פע שרדנכ
 

  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

 
 )₪ 3,000( .תויוקלה םינבאה תא ףילחהל שי
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 .הפצר תקיצי תמלשה ןכו ןיינבל הסינכב םיריידה ןודעומל ךומס הקראה תספוק רוביח
 

   
 

 )ןיינבה תוינח ףקיהב םוינימולא רדג םילשהל שי( .חותיפה תודובע ומלשוה םרט 
 

 )₪ 1,500( .מ"ס 40 -כ לש קמועל דע עקרקה לש ידוסי יוקינ עצבל שי .רצחה חטשמ ןיינבה תלוספ הקלוס אל 
 

 :ץוח תוריק יופיצ 
 

 ,רוביח יוו ,תותשר( .ןינבב םינושה םיטנמלאה לא םינבאה לש רוביחה ןפוא תא ידוסי ןפואב קודבל םויכ ןתינ אל 
 םייקפוא תוחוכב דומעיש ךכ יופיחה תא ןנכתל היה שרדנ .)'וכו ןנכותמה ןבאה יבוע ,טיטה גוס וא/ו םיקבד יגוס
 ןונכת פ"ע עוציבל השירדה .)'וכו תוימרת תויצמרופד ,ימצע לקשמ( םייכנא תוחוכו )'וכו המדא תודיער ,חור(

 ,ףסונב  .2378 ןקת פ"עו ומצע טרפמה פ"ע הניה ,378 'סמ םינקתה ןוכמה טרפמב עיפומש טוריפל םאתהבו יסדנה
 .)ןינבל קזנ םורגל אלש ידכב( םקוריפ י"ע ימגדמ ןפואב תפטעמב םינבא קודבל תורשפא ןיא
 

 םאתהבו תוביסנל םאתהב תעדה תווח ןוכדע וכירצי רשא םישדח םיאצממ ולגתי דיתעבו ןכתי ,ליעל רומאה רואל
 .ואצמיש םייוקילה תרמוחל
 

 .חטשב ועצבתהש היינבה תודובעב םרוקמ רשא תוריקה ג"ע םיכולכלו םימתכ םנשי ןיינבה תפטעמב 
 .טלוב יטתסא םגפ הווהמ רבדה .תוירושימ רסוח תמייק יופיחה ינבאב
 

 .ןיינבה תפטעמב יופיחה ינבאב םיקישמ יולימו הלחוכ ינוקית עצבל שי 

 םירבש( ןבאה הארמב העיגפ םיווהמה  םימגפ םנשי ןיינבה תא הפיקמה המוחבו ןיינבה תפטעמב יופיחה ינבאב 
  ,3.2.1 ףיעס 1 קלח 2378 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .)םיקדסו םירוח
 :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(.  
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 .ףילחהל שי תומוגפו תוררופתמ יופיח ינבא .שוטילו םאות ןווגב שיש קבדב םינוקית עצבל שי
 

 .תופרוצמה תונומתב האנכ ןיינבל תירוחאה הסינכב ץוחה יופיח יחירא לש היוקל הנקתהו תוירושימ רסוח
 .טלוב יטתסא םגפ רצונ
 

   
  

  ₪ 00055, – כב תכרעומ םינוקית תולע
 
   

  :תואבה תודובעה תא עצבל שי ,תונושה תומוקב זגו תרושקת ,למשח ,םימה תונוראב 
 

  .תותלדה לש החיתפו הריגסב ישוק שי ,םייקה בצמב .תונוראה לש תכתמה תותלד ןוויכ .א
 

  .הרקיתה ןיבל תונוראה ןיב םיחוורמ יולימ .ב
 

  .היינב ירמוח תויראשמ ימינפ יוקינ .ג
 

  .ןורא לכב הרקיתבו/הפצירב/תונפדב םימייקה םיחתפו םירוח תריגסו חיט ינוקית .ד
 

  .ילירקא עבצב תימינפ העיבצ .ה
 

  רשא ,חיטו  טיטב הסוכמ תרנצה .)היתש ימ תקפסא/שא יוביכ( םימה תוכרעמ לש תנוולגמ תרנצ יוקינ .ו
  .תופיחדב תוקנל שי .תנוולגמה תכתמה לוכיאל םורגי םהבש דיסה ביכרמ

 

   שי שאה  יוביכ תרנצ תא .םילופיטה תעב יוהיזה לע לקהל תנמ לע תורוניצה תא תומוקה לכב עובצל שי .ז
 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת פ"ע שרדנכ לוחכב עובצל שי היתשה ימ תורוניצ תאו םודאב עובצל

 :טוטיצ ,3.3
 

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

 

  .היינב ירמוח לש תויראשמ םימ ןורא לכ תיתחתב תאצמנ רשא םיזוקינה תכרעמ תא תוקנל שי .ח
   

 )₪ 05,40= המוק/₪ x  600 תומוק 9( .עצבל שיש םינוקיתה כ"הס
  

 ידכב תאזו םייתמוקה תורישה תונוראב םינוילעהו םינותחתה םיקלחבש םיחתפה תא בטיה םוטאלו רוגסל שי
 .םכרד ןשע וא/ו שא רבעמ עונמל
 

 'סמ ףיעס ,)תויללכ תושירד :ןיינבה יטנמלא לש שא תודימע( 1 קלח 2931 י"ת ,ילארשי ןקתב העיפומ השירדה
 :טוטיצ ,6.1.1

 
 ןיינב יטנמלאב םימייקה ,םילבכו תרנצ ,ריווא יליבומ ןוגכ תוכרעמ תרבעהל םיחתפ
 תודימעל םימיאתמה שא ימוסחמב ומסחיי ,תורקת וא תוריק ומכ ,שא תדרפהל םישמשמה
 .ובש םיחתפה ךרד שאה תוטשפתה תא םימסוחהו ,םייוצמ םה ובש טנמלאה לש שאה
 

 
 .₪ 1,800 = המוק/₪ x 200 תומוק 9 כ"הס
 

 :תונוש 
 

 .הנגה תותשר ןיקתהל ץלמומ ןכ ומכ .תוידי לש המלשהו הפשא טוש ירדחב הפשאה תותלד ביבס המיטא עצבל שי 
 

                                          
 

 :םינסחמ תאובמ 
 

 ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק תויחנה י"פע אלש העצוב םינסחמה תאובמב תכתמה 'חי 11 כ תותלד ינבלמ תעיבצ 
  ,4.3.3.2 ףיעס 2 קלח 1922 י"ת
 :טוטיצ
 

  העיבצ
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  תותלד יפנכ תעיבצ .ה
 

 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

 
 )₪ 1,650 = 'חי/₪ x 501 'חי 11( .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי
 

 .ןוילעה וקלחב םינסחמה יחתפל הריגס עצבל ץלמומ 
 

 הקבדהה רשוכ .ררופתה יולימה ןמ קלחש ךכ ,יוקל ןפואב )הבור( םיחיראה ןיבש םיקשימל יולימ עצוב ףוצירב 
  ,2.1.9.1 ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .יוקל
 :טוטיצ
 

  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

 

  ,2.1.9.3 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ
 

  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

 
  ,4.3.4 ףיעס י"פע ןכו
 :טוטיצ

 
 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

 
   ,ןקתבש 5.1.5.1 ףיעס י"פע ןכו
  :טוטיצ

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

 
 )₪ 450( םישרדנה םינוקיתה תולע
 

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

 

 
 )₪ 500( .חיטה תא רשייל שי
 

  ,3.3 ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .םינסחמה תאובמב עבצו לטכפש ינוקית 
 :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

 

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

 ,67 ףיעס ,'ט קרפ ,1966 )םילבכ תנקתה( למשחה תונקת פ"ע שרדנל דוגינב תאזו חיטה תבכשמ טלוב למשח רוניצ 
 :טוטיצ



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 66 דומע

 
 .מ"מ 15 -מ תחפי אלש יבועב חיטב הסוכי ,ויתחתמ וא חיט ךותב ןקתומה לבכ

 
 )₪ 004( .חיטה ינפל תחתמ רוניצה תא סינכהלו תתסל שי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי .67 ךותמ 67 דומע

 

 

 

 

  :םינוקיתל תויולע ןדמוא
 
 
 

  ₪ 139,250 :)םישדח םילקשב( תויולע כ"הס

  ₪ 13,925 :)10%( יסדנה חוקיפ

  ₪ 27,571 :)18%(            מ"עמ

  ₪ 180,746 :מ"עמ ללוכ כ"הס

 
 
 

  :תורעה
 

 םינוריחמ פ"ע םיססובמ   ליעל םיבוקנש םיריחמה .ןלבקל ןלבק ןיב רוחמתב לודג רעפ ןכתי יכ ןובשחב תחקל שי
 50% -כ דע לש םישרפה ונכתי .םיצופיש תודובעו  םינטק םיפקיהב הינבל "לקד" -ו "בשח" ןוגכ קושב םילבוקמה
  .םינוש םינלבק ןיב ליעל םיבוקנה םיריחמהמ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


