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 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

 יללכ

 תולחה דוקפתה תושירדל ,םייפואל םאתהב ויקלח לש וא הנבמה לש תורתומה תויטסה

  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

 

  :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

 

 
 :ןקתה לש 'ב קרפ 2.1 ףיעס י"פע ןכו
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 ןוגכ ,תויטנגוק תוארוהב שגנתהל הלוכי תיזוחה האנתהה ןיא ,הרקמ לכב
 .ויפ לע תונקתהו היינבהו ןונכתה קוחבש םיטרדנטסה

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

 הזכ שי רשאכ ילארשיה ןקתה תושירד יפל ויהי תוכאלמהו םירצומה לכ

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

 (. I.S.O ) הניקתל ימואלניבה

 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

 

 

 

  :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 -1א
 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

 

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

 

 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
 

 :שרדנ1974, - ד"לשתה (,טרפמ לש ספוט) תורידה רכמ וצ -1.ד
 

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

 

 

 
 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
 

 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
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 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)

 

 262 'סמ טרפמ -1.ה 'סמ ילארשי ןקתב רכזואמ וילא הינפה תמייק ךא ,ימשר ןקת וניאש 1556
 .ליעל טרופש יפכ היינבהו ןונכתה תונקתמ

 

 תונקתמ וילא הינפה תמייק ךא ,ימשר ןקת וניאש 1556 'סמ ילארשי ןקתב רכזואמ 270 'סמ טרפמ -2.ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 םימוכסה טוריפ

 .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   ה-4. 
םיביוחמ ע"פ  ,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 .ח
 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 .ט
 .הלא םייסדנה םיאשונב םישרדנה םינוקיתה תא לוקשל םירזוע רשאו

  :היינב ייוקיל ןוקית 4.

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

 .םנקתל הבוחש םייוקיל .א

 .ןיינבה לש תלוביסה תרגסמב םייוצמה םייוקיל .ב

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

 ןכו ואצמנש םייוקילה לש המישר ןלהל תפרוצמ .וז תעד תווח ךורעל ואובב מ"חה ינפל ויה הלא םירבד
 .םייוקילה תא ןקתל ידכב עיקשהל ךירצ םתואש
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  קדבנה ןיינבה

 .ףתושמ םירוגמ הנבמ וניה ןיינבה

 .םירוגמ תוריד 34 ןנשי ןינבב

 (.גגו תשלופמ םידומע תמוק ,הינח ללוכ אל) םירוגמ תומוק 7 םנשי ןינבב

 .תורידה ךותב םייוקילל תוסחייתה תללוכ הניאו דבלב ףתושמה שוכרב תקסוע תעדה תווח

 ,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

 .םיקולב תוריק תיינבו רתאב ושענש ןוטב תוקיצי לש הינב תטישב יונב ןיינבה

 .חוטש ןוטב גג הנבמל

 . ןבאב םיפוחמ ץוחה תוריק

 .הנש -כ סלכואמ ןיינבה

 .                    תרבח י"ע הנבנ ןיינבה
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  :םיאצממ
  : ץוח יופיח

 .ןיינבל הסינכב ראודה תוביתל ךומס רקיעב םיכומס יחירא ןיב תוירושימ רסוחו ץוחה יופיחב תוילג
 פ"ע (.רתאב חיט תוכרעמ – חיט) 2 קלח 1920 י"ת ילארשי ןקת תושירד פ"ע רתומל לעמ תילג ץוחה חיט תבכש

ףיעס 5.2.3.3:  

  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

 

 .חטשב ועצבתהש היינבה תודובעב םרוקמ רשא תוריקה ג"ע םיכולכלו םימתכ םנשי יופיחב

 י"ת ילארשי ןקת יפ לע רוסא יוקילה .ןבאה הארמב העיגפ םיווהמה םימגפ םנשי הנבמה תפטעמב יופיחה ינבאב
 :טוטיצ 3.2.1, ףיעס 1 קלח 2378

  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 
 

  (בר הבוגב הדובע -₪ )35,000 .שוטילו םאות שיש קבדב םינוקית עצבל שי

 .ןיינבה לש ברעמ ןופצ ןוויכל היונבה רדגה תיתחתב שיש ןבא יופיח םילשהל שי

 .היונבה רדגה לע לזרבה רדגל ינקת עוביק עצוב אל ןיינבה תא הפיקמה היונבה רדגב
  :טוטיצ 1142, ןקתב 8.2 -ו 6.1.1.4 6.1.1.3, םיפיעס י"פע רוסא יוקילה

  תכתמ הקעמ 6.1.1.3

 חישק רוביח ורבוחי םיבצינה( 1 רויצ) םיכנאו םיבצינ םינזא לולכי תכתמ הקעמ
 .םיבצנה לא ורבוחי ,הלאכ שי םא ,םיפסונ םינזאו ןוילעה ןזאה .ןיינבה לא

 לכל םאתהבו םיבוטה עוצקמה יללכ יפל ושעי םירוביחה .םינזאה לא ורבוחי םיכנאה
 רתומ (.המודכו םיכותיר ,םיגרב רוביח) םהינימל םירוביח לע םילחה םיטנוולרה םינקתה
 תושירד לכל םיאתי ויביכר לע הקעמהש יאנתב ,יתונמא בוציעב הקעמב שמתשהל

 .הז ןקת

 םירחא םירמוחמ םיקעמ 6.1.1.4
 

 ,םירחא םירמוח לש בולישב וא םירחא םירמוחב םיקעמ תיינבל שמתשהל רתומ
 תושירד לכל ומיאתי הלא םירמוחמ ושעיש םיבכרה 5 ףיעס תושירדל ומיאתיש יאנתב

 6.1.1.3. ףיעסב ראותמכ ושעי םירוביחה .הז ןקת

 הנקתה 8.2
 

 וא רצוימ אוה הבש הטישלו טנמלאה יושע ונממש רמוחל םיאתת טנמלאה תנקתה
 םיבוטה עוצקמה יללכ יפל השעית ,הנקתהה ירוביח תוברל ,טנמלאה תנקתה.יונב
 םיחונ ןיינב יטרפ לע הדפקה ךות ,םירוביחה לע םילחה םיטנוולרה םינקתה יפלו
 וילע םילעופה תוחוכה לכש ,חיטבי ןיינבל ויביכר לע טנמלאה רוביח .םימאתמו
 חישק רוביח ורבוחי( 6.1.1.2 ףיעס) ינב הקעמ לש םיבצינה.ןיינבה לא ורבעי
 היהת אל טנמלאה לש הנקתהה ירוביח לש הילבב תודימעה .וילע יונב הקעמהש חטשמל
 .ולוכ טנמלאה לש הילבב תודימעהמ הנטק

 

 .הניגל ךומס רדגב םוינימולאה הקעמ לש היוקל הנקתה העצוב
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  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

  :ףוציר ינבאמ העסימ
 

 .ןוטבמ ףוציר ינבאמ היושע הנוילעה התבכשש ,השימג העסימ

  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 -

 (.ר"מ )20 בויבה חתפל ךומס ןיינבל הסינכב ןייטשרקא ףוציר לש העיקש
 3.1: ףיעס 'ג קרפ )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה

 

 :כ )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת לש 1.3.1 ףיעסב תרדגומ 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

 

 

 

 

 )1998(: 1571 י"ת ילארשי ןקת לש 2.1.4.1 ףיעסב תרדגומ החנהה תבכש תרטמ
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  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

 :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
 

  ₪( 3,000 = ר"מ/₪ X 150 ר"מ )20 .תיתשתה ןוקית ללוכ שדחמ עצבלו בלתשמ ףוציר קרפל שי

 .ץוחה יופיחב חתפ יטתסא ןפואב רוגסל שי חרזמ ןוויכל ץוחה יופיחב

 (.דעווה ירבח י"ע ןלבקל רסמנ) הניקת הניאו תרצקמ הרוקמה ןוינחה לעמ תיתניפה הרונמה

 .רוניצה לע הנגה ןכו זוקינ רוניצל תינגא ןיקתהל שי 38 'סמ הינחב
 יללכ פ"ע שרדנל דוגינב תאזו םידרויה םיבזרמה לש אצומה םוקמל תחתמ עקרקה ג"ע וחנויש ןוטב ינגא םירסח
  :טוטיצ 07053, ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב יוטיב ידיל םיאבה עוצקמ

 
 ...ןיינבה תודוסימ םשגה ימ תא קיחרהל ידכ םורט ןוטבמ ןגאל זקנת תשק...

 

  ₪( 120 = 'חי/₪ x 120 'חי )1 .רצחב ןוטב תינגא ףיסוהל שי

 .תוקנל שי .ןייטשרקאה ףוצירב ךולכלו היינב תויראש םימייק
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  םיחיראה תקידב
 

 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ
 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

  השקהב הקידב
 

 .הפצירה תכרעמ תנקתה רחאל תוחפל םימי 28 הקידבה תא םיכרוע

 
 תקדובה הדבעמה ידי לע ועבקיי םהיתודימש ,תודשל םיקלחמ הקידבל דעוימה חטשה תא
 הדשה חטשמ 10% יארקא ןפואב השקהב םיקדוב הדש לכב .םיקולחה םידדצה םע םואיתב
 רשפאמה חישק ילכ תועצמאב םיחיראה ינפ לע םישיקמ (.םיצבקמ אלו םידדוב םיחירא)
 םיחירא תולגל ידכ (,רחא םיאתמ ילכ וא יתכתמ ילכ) םינוש םילילצ ןיב ןיחבהל

 .השקה ילכ ותוא םע קדוב ותוא ידי לע הלוכ ךרעית הקידבה .שרדנכ םיקבדומ םניאש
 .לולח לילצ עמשנ םהמש םיחיראה תא םינמסמו םירתאמ

 םיקדובו ,לולח לילצ עמשנ םהמש םיחיראה ךותמ םיחירא 6 לש יארקא םגדמ םירחוב
 5.2.4. ףיעסב תראותמה הטישב ,תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח תקידבב םתוא

 

 4. הלבטב שרדנל םיאתי הכישמב תוקבדיהה קזוח

 :ןלהל טרופמכ קודבל םיכישממ4, הלבטב שרדנל ומיאתה וקדבנש םיחיראה לכ אל םא
 

 שרדנהמ ןטק וקדבנש םיחיראהמ שילשמ רתוי לש תוקבדיהה קזוח םהבש תודשב .א

 .הדשב םיחיראה לכ תא שדחמ םיקיבדמו םיטקרפמ 4, הלבטב
 

 שרדנהמ ןטק תוחפ וא וקדבנש םיחיראהמ שילש שלש תוקבדיהה קזוח םהבש תודשב .ב

 :הדשב םיחיראה לכל השקהב הקידב םיכרוע 4, הלבטב
 

 ןוקית םיכרוע ,לולח לילצ ועימשה הדשב םיחיראהמ תוחפ וא 15% םתוא םא -
 - .שדחמ םתוא םיקיבדמ וא םיחירא םתוא תא םיפילחמו ימוקמ

 שדחמ םיקיבדמו םיקרפמ ,לולח לילצ ועימשה הדשב םיחיראהמ 15% -מ רתוי םא

 .הדשב םיחיראה לכ תא

  תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח תקידב
 

 הקידבה תכירע ירחא הפצירה תכרעמ לש תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח תא םיקדוב
 תוחפל םימי 28 הקידבה תא םיכרוע .תדחוימ השירד יפל וא 5.2.3( ףיעס) השקהב

 5.1.3. ףיעסב טרופמל םיאתי תוקדבנה תומגודה רפסמ .תכרעמה תנקתה רחאל
 תקדובה הדבעמה ידי לע ועבקיי םהיתודימש ,תודשל םיקלחמ הקידבל דעוימה חטשה תא

 .םיקולחה םידדצה םע םואיתב
 םירסנמ .ךותיח וא רוסינ ידי לע ,וביבסש םיחיראהמ קדבנה חיראה תא םידדובמ

 

  :ןיינבה יבול
 

 תא רתאל שי .יבולה תפצר ןוויכל םיכפשנ םימו שאה יוביכ ןוראב זקנה לש הפצה שי םימשג ןמזב ,םיריידה ירבדל
  ₪( )1,500 .םישרדנ םינוקית עצבלו שאה יוביכ תונורא לא םימה תמירז רוקמ

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

 

  ₪( )400 םישרדנה םינוקיתה תולע

 רודזורפב הקימרקה יחיראל תחתמ טלמה עצמל היוקל תוקבדה בקע םיללח ורתוא ,םיחיראה ג"ע השקה תקידבב
  :טוטיצ 3, קלח 1555 ןקתבש 5.2.3 ףיעסב טרופמל םאתהב הכרענ הקידבה '(.חי )2 למשחה ןורא לומ

 

 

 .ףוצירל ףסונ קזנ םורגל אלש ידכב תאזו יריצ הכישמ קזוח לש הקידב עצבל היה ןתינ אל םוקמב ירוקיב ןמזב
 5.2.3, ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע שרדנכ ךשמהב תרשואמ הדבעמ י"ע הדבעמ תקידב עצבל ץלמומ
  :טוטיצ

 

 

  :טוטיצ 3, קלח 1555 ןקתב 5.2.4 ףיעס י"פע ןכו
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 לוגיע חיראה זכרמב םיחדוק וא ,מ"מ X 50 מ"מ 50 ויתודימש עוביר חיראה זכרמב
 .םלש חירא םיקדובש וא ,תרחא המיאתמ הדימ וא מ"מ 50 ורטוקש

 מ"מ 2 דע היהי טנמצ טלמ תועצמאב םיקבדומה םיחיראב חודיקה וא רוסינה קמוע
 תבכש ךותל מ"מ 2 דע םיקבד תועצמאב םיקבדומה םיחיראבו ,טנמצ טלמה תבכש  ךותל

 .תיתשתה ךותל מ"מ 2 דע םיקבד תועצמאב םיקבדומה םיחיראבו ,טנמצ טלמה
 חיראה קלח וא חיראה תדימל תוהז היתודימש הדלפ תוחול קדבנ יחירא לכ לע םיקבדמ
 קבדב ,זכרמב ,חיראה קלח ינפ לע וא חיראה ינפ לע תיחולה תא םיקיבדמ .קדבנה

 .חיראה תקבדהל שמישש קבדה קזוחמ לודג וקזוחש ,תושקתה ריהמ יסקופא

 וא  ינכמ  ,ינדי  רישכמב  ,הקבדהה  רושימל  בצינב  תיריצ  הכישמ  ידי  לע  םיקדוב

 ןוטוינ10(0 – 80) אוה חוכה תלעפה בצק רשאכ ,ינורטקלא רישכמב וא ,ילוארדיה
 .היינשל
 .וקדבנש תומגודה לש תואצותה עצוממ אוה תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח

 

 רחאל תוחפל םימי 28 ,תרמגומה הפצירה תכרעמ לש תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח

 4. הלבטב טרופמהמ ןטק היהי אל ,התחנה

 :ןלהל טרופמכ קודבל םיכישממ4, הלבטב שרדנל ומיאתה וקדבנש םיחיראה לכ אל םא

 
 ןטק הדיחי הקידב תמגוד לש ילמינימה תוקבדיהה קזוח תואצותמ שילשמ רתוי םא .א

 .שדחמ םתוא םיקיבדמו קדבנה הדשב םיחיראה לכ תא םיקרפמ4, הלבטב טרופמהמ

 
 הדיחי הקידב תמגוד לש ילמינימה תוקבדיהה קזוח תואצותמ תוחפ וא שילש םא .ב

 לכל 5.2.3 ףיעסב טרופמכ השקהב הקידב םיכרוע 4, הלבטב טרופמהמ ןטק

 :וקדבנש תודשב םיחיראה
 

 ןוקית םיכרוע ,לולח לילצ ועימשה קדבנה הדשב םיחיראהמ תוחפ וא 15% םא -

 .שדחמ םתוא םיקיבדמ וא םיחירא םתוא תא םיפילחמו ימוקמ
 

 םיקבדמו םיקרפמ ,לולח לילצ ועימשה קדבנה הדשב םיחיראהמ 15% -מ רתוי םא -
 .הדשב םיחיראה לכ תא שדחמ

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע

 2. 'סמ תוגרדמ רדחל הסינכבו ןייטשרקאה ףוצירל ףוצירה ןיב רוביחב ןיינבל הסינכב םוינימולא ףס ןיקתהל שי
 יוטיב ידיל ואב רשא 2003( ץרמ שדוחב 1555.3 ןקת םוסרפ ינפל) םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה
  :טוטיצ 10021, ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב

 
 - 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

 

  ₪( )300 םישרדנה םינוקיתה תולע

 .הפלחה עצבל ךרוצה תדימב וא םישרדנ םינוקית עצבל שי .יבולל הסינכה תלדב יוקל דוקפת םייק

 (ר"מ )3 למשחה יקספמל ךומס יברעמה ריקב םירוזפ תומוקמב םיחירא לש תוקתנתה תמייק ימרקה יופיחב
 (.ר"מ )4 תולגעה רדחל  ךומסו

 .תולגעה רדחל ךומס האיציה תלדב םוינימולא ףס ןיקתהל שי
 יוטיב ידיל ואב רשא 2003( ץרמ שדוחב 1555.3 ןקת םוסרפ ינפל) םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה
  :טוטיצ 10021, ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב

 
 - 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

 

  ₪( )300 םישרדנה םינוקיתה תולע

 .ןוגגה לעמ גגב םוטיאב לשכ בקע תוביטר ימתכ םימייק רצחל ןיינבה יבולמ האיציה תלדב
  :טוטיצ (,א) 5.33ףיעס היינבהו ןונכתה תונקת פ"ע רוסא יוקילה

 
 ירדח תופצרו םייעקרק תתה םיטלקמהו םיפתרמה לש ויתופצרו ויתוריק ,ןינב לש וגג

 .םיטלפסא םירמוחב ומטאי הנותחתה המוקבש הלא טעמל תורשה

 

 72 ךשמל גגה לש הפצה י"ע עוציבה תוניקת תא אדוול שי ,םוטיאה תודובע םותב .םוטיאה תא ןקתל ךרוצ שי
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 :םיבלש ינשב םיקדוב .םימ תרידח ינפב גגה חטש אולמ לש תומיטאה תא םיקדוב
 2.3( ףיעס) הפצהב הקידבבו 2.2( ףיעס) תיתוזח הקידבב

 םוטיאה תודובע רמג רחאל הפצהב הקידבה תא ןהו תיתוזח הקידבה תא ןה םיכרוע
 הקידבה תא םיכרוע (.ץצחמ הנגה תבכשב וא ףוצירב) םוטיאה תבכש לש יוסיכה ינפלו
 יממחמ תוכרעמ ,ריוא גוזימ תוכרעמ :ןוגכ ,גגה לע תוכרעמה לכ תנקתה רחאל הפצהב
 יופיח וא (תיטסוקא) תבתות הרקית תבכרה ינפלו ,היזיוולט תונטנאו םיירלוס םימ
 לש םיסיסבה תנקתה רחאל םיכרוע ףוצירל דעוימה גג לש הפצהב הקידב .םירחא הרקת

 ".גגה לע תוכרעמה לכ

  הקידבה ךילהת
 

 הדוקנל לעמ מ"מ 50 -כ לש םורב םימב הפצהה חטש תא וא גגה תא םיפיצמ -
 ההובגה

 חטש לש רתויב הכומנה הדוקנב םימה םור ,הרקמ לכב .הפצהה חטש לש רתויב
 הבוגמ הובג היהי אל תוספרמה םימה םור .מ"מ 100 -מ ןטק היהי אל הפצהה

 .תספרמל האיציה

 .םימ םיפיסומ ךרוצ שי םא .עובק םימה םור היהי הקידבה ןמזב -

 
 םיקדוב הרקבה ןמזב .הפצהה רמגבו גגה תפצה ךשמב םימה רבעמ לש הרקב םימייקמ

 תודוקנו רורוואה תורוניצ ףקיהב םירוביחה תא ,גגל תחתמ הרקתה יחטשמ תא

 תאיציל םינמיס בזרמה לש אצומה תדוקנב םיקדוב ןכ ומכ .ןיינבה ךותב תופסונ
 .םימ

 

 רחאלו תועש )48±4( רחאל ,תועש )24±4( רחאל םימה רבעמ תא םירקבמו םיכישממ -

 .הפצהה רמגמ תועש )72±4(

 םימ תרידחל םינמיס יוליגל דע וא ,הפצהה רמגמ תועש )72±4( דע ךשמית הקידב -

 .םהיניבמ םדקומה ןיינבל
 

 הקידבה תא םיקיספמ ,גגה תקידב ךשמב ןיינבל םימ תרידחל םינמיס םילגתמ םא -

 .גגהמ םימה תא םיזקנמו
 

 .גגה תא םיזקנמו םיבזרמה לכ תא םיחתופ הקידבה רמגב -

 
 .ןחטש תאו ןמור תא םידדומ ,גגה לע םימ תוילולש תוראשנ םא -

 - 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

 .םיחיראה תומכ

 
     ותואל,רוציי תרדס התואל הדיחא 1.3.14( הרדגה) רוציי תדימב וקפוסי םיחיראה
 ףוצירה ךילהתב םיחיראה תחפ ןובשחב ואבוי הנמזהה תעב .ןווג ותואלו םגד
 תעב שמתשמל ןלבקה ידי לע ורסמייש ,םיפסונ םיחירא ונמזויו הקוזחת ילוקישו

  :טוטיצ 2.1, ףיעס 1 קלח 1476, ןקת י"פע שרדנש יפכ תאזו ידכב תוחפל תועש
 

 

  :טוטיצ 1, קלח 1476 ןקתב 2.3.2 ףיעס פ"עו
 

  ₪( )4,500 .שדחמ גגה תא םוטאל שי

 תכרעמב לשכ בע הרקתב תוביטר ימתכ םימייק תולגעה רדחל ךומס ןיינבה יבולמ רצחל האיציה תלדל לעמ
  ₪( )800 (.חותפ גגמ תוביטר) .םוטיא ינוקית עצבל שי .לעמש ןוגגב םוטיאה

 .ןייטשרקאה ףוצירל ימרקה ףוצירה ןיב רדחל האיציב םוינימולא ףס ןיקתהל שי
 יוטיב ידיל ואב רשא 2003( ץרמ שדוחב 1555.3 ןקת םוסרפ ינפל) םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב הדובעה
  :טוטיצ 10021, ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב

 

 

  ₪( )450 םישרדנה םינוקיתה תולע

 .הנוש ןווגב ףוציר יחירא 2 םימייק 32 ןסחמל ךומס יברעמה םינסחמה רודזורפב
  :טוטיצ 2.2.11, ףיעס )2003( 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה
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  םיחיראה תקידב
 

 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ
 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

  םיחיראה תקידב
 

 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ
 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

  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

 

 

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

 

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

 

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע

 הבכרהה תודובע ךלהמב הלא םיחירא לוספל היה שרדנ .םימוגפ ףוציר יחירא 2 םימייק 25,30 םינסחמל ךומס
  :טוטיצ 3, קלח 1555 "'ת ילארשי ןקתבש 5.1.4.4 ףיעס י"פע שרדנכ תאזו

 

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע

 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת לש םיללכ ץבוק תויחנה י"פע אלש העצוב ןיינבה יבולב תכתמה תותלד ינבלמ 6 תעיבצ
  :טוטיצ 4.3.3.2, ףיעס 2

 

 .דיתעב םינוקית עוציב ךרוצל ,הנבמה תריסמ
 תודיחא תא חיטבהל ידכ ,תחא הווצאמ ונמזוי םיליגר םיקשימל יולימה ירמוח

 .ןווגה
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 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

 

  ₪( 2,100 = 'חי/₪ x 350 'חי )6 .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי

 םוטיא ינוקית עצבל שי .ךומסה םימה ינומ ןוראב םוטיאה תכרעמב לשכ בקע תוביטר ימתכ םימייק למשחה רדחב
 )₪ 600( . עבצו  

  :םימ ינומו למשח רדח

 עצבל שי .ךומס םימ ינומ ןוראמ םימשג ימ תרידח בקע הרצונ תוביטרה .ריקה תיתחתב תוביטר ימתכ םימייק
 .עבצו לטכפש ינוקית שוביי רמגבו םישרדנ םינוקית

  :םירייד ןודעומ

 שרדנכ תאזו הבכרהה תודובע ךלהמב הלא םיחירא לוספל היה שרדנ .תלדה תיתחתב םירובש םילנפ 2 םילשהל שי
  :טוטיצ 3, קלח 1555 "'ת ילארשי ןקתבש 5.1.4.4 ףיעס י"פע

 
  םיחיראה תקידב

 
 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ

 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

 

  ₪( )100 םישרדנה םינוקיתה תולע

 .ברעמ ןוויכל ריקה תיתחתבו תלדה ירוחאמ תוביטר ימתכ םימייק
  :טוטיצ ,היינבהו ןונכתה תונקתב 5.32 ףיעס י"פע רוסא יוקילה

 
 תוביטרו םימ תרידח ענומה ןפואב ונביו וננכותי ןיינב לש םיינוציחה ויתוריק

 .ץוחבמ וכותל
 

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

 
  תומיטא

 .םימ רבעמל םימוטא ויהי םיפוחמה תוריקה

 .תמטוא הבכשכ ןבאה יופיח לע ךמתסהל ילבמ,המצע ינפב דומעת םוטיאה תכרעמ
 

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

  עקרה ריק םוטיא

 תא םוטאל שי .םימה זוקינל םג גואדל ךרוצ שישכו ,עקרה תוריק תא םוטאל שי
 ינפל) םוטיאה דעומ תאו םוטיאה תטיש תא טרפל שי .יופיחה עוציב ינפל תוריקה

 (.ןכמ רחאל וא ריקל םירזבאה תסנכה
 תרדס לש םימיאתמה םיקלחה ואר םוטיאה ירמוחו םוטיאה תוטיש יבגל םיפסונ םיטרפ

 .יופיחה תטיש יפל ,םינקתה
 

 .רזוח יופיחו תוריקה םוטיא עצבל ןיינבה לש ץוחה תוריקב יופיחה תא קרפל שי
 )4 מ"ר x 450 ₪/מ"ר = 1,800 ₪( 
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  :ןיינבה גג

 .תוריקהו הקעמה ןיבל תוינמוטיבה תועיריה ןיב רפתה וק ךרואל קוזיח ילגרס ונקתוה אל
  :טוטיצ 2.6.2, ףיעס 2 קלח 1752 ילארשי ןקת יפל תשרדנ םילגרסה תנקתה

 :ינכמ עוביקל

 יושע היהי יופיחה תבכשבש הנוילעה העיריה לש ןוילעה הצקה עוביקל ליפורפה

 .תיתשתה לא העיריה לש הדמצה חטבותש ךכ יונבו תכתמ
 

 ףפוכמ היהי ליפורפה .תוחפל מ"מ 30 ויהי העיריל ליפורפה ןיב עגמה חטש הבוג
 רשפאל ידכ ןוילעה והצקב םגו העיריה ךותיחל םורגל אל ידכ ןותחתה והצקב
 ףופיכהו תוחפל מ"מ 3 ךרואב היהי ןותחתה הצקב ףופיכה .המיטא רמוחב יולימ

 .תוחפל מ"מ  5  ךרואב היהי ןוילעה הצקב

 עוביקל ליפורפל המגוד .מ"מ 1.5 היהי תכתמ יושע ליפורפ לש ילמינימה יבועה

 ( 5רויצב ואר ליפורפה םוקימ) 4 רויצב ואר

 םהמש םירמוחה ןיב ךותיש ךילהת ענומה רמוח יושע היהי "(לביד)" דתימה

 .קיטסלפ :המגודל ,גרובהו ליפורפה םייושע
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 איה הילעש ההבגההש הרקמב העיריה לש ןוילעה הצקב ינכמ עוביק ןכתל שי
 , 1 קלח 1752  י"ת ילארשיה ןקתה תושירדב דמועה םימ ףא תלעב הניא תנקתומ
 .ינכמ עוביקל ןנכתמ תשירד שי םא וא

 . 5 רויצב ואר ינכמ עוביק לש טרפל המגוד

 . 2.6.2 ףיעסב בוקנל ומיאתי ינכמה עוביקל םירזיבאה

 דגנ יתדוקנה עוביקה לש הזיחאה קזוח .הגרבהב קוריפל ןתינ היהי עוביקה

 .תוחפל ג"ק50 היהי הפילש

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

  ןקתה תולח

 םוקמ לכב,םינבמב םיקדסו םיקשימ םוטיאל םידעוימה םוטיא ירמוח לע לח הז ןקת

 .וכותב וא הנבמה תפטעמב

 .גוגיזל םידעוימה םוטיא ירמוח לע לח וניא הז ןקת
 1542. י"ת ילארשיה ןקתה לח הלא םימטא לע .םיבצועמ םימטא לע לח וניא הז ןקת
 ילארשי ןקת לח תוגג םוטיאל תועירי לע .תוגג םוטיאל תועירי לע לח וניא הז ןקת

 .ויקלח לכ לע 1430 י"ת

  יללכ

 .וב היופצה העונתהו קשימה בחור לש היצקנופ איה םוטיאה רמוח תריחב -1.א
 רמוחב שמתשהל שי , רתוי הלודג וב היופצה העונתהו רתוי רצ ובחורש לככ

 .רתוי ךומנ לודומו רתוי לודג העונת רשוכ לעב םוטיא

 העונת אלל םיקשימ םוטיאל תיטסלא הבישל ךומנ רשוכ ילעב םירמוחב םישמתשמ -2.א
 .טעמכ
 .םיחירא ןיב רוביחב :המגוד

 רשוכ יפ לע םיניוממה םוטיא ירמוחב שומישל תיללכ הצלמה תאבומ -1א הלבטב -3.א
 .ןיינבב המשהל דעוימה םוקמה יפ לע םתעונת

 

  :טוטיצ 4.2.4.2, ףיעס יפל ןכו
 

 

  ₪( 12,000 א"מ/₪ x 60 א"מ )200 .שרדנכ קוזיח ילגרס ןיקתהל שי
 

 (.א"מ 100 -כ) םיטלוקה תרנצ לש UV תנירק דגנ טרס ףופיל
 .שמשה תנירקמ תוררופתה תעינמל ןבל ןליתאילופ יופיצב ימרתה דודיבה ילוורש תא ףוטעל שי

 )100 מ"א X 50 ₪ / מ"א =5,000 ₪( 

 עיפומ יוקילה .תוריקב הריזג תוחוכ הרציש הנבמב היצמרופדמ האצותכ ורצונ רשא תוריקב םיינוסכלא םיקדס
 .היונבה רדגב

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

 

 

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

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

 

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

 

  םוטיאה רמוח תמשהל תוצלמה 1–א הלבט

 יפ לע םוטיאה רמוח ןימ
 ותעונת רשוכ

 רפסמ ןיינבב המשהה םוקמ
 ירודיס



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 16 דומע

 .תינכותב טרפ יפל ,הדילח יתלב תכתממ תשרב וסוכי גגה חטשב םיבזרמה ישאר
 .םינוולוגמ םיטוח היושע תשרה היהת תינכות רדעהב

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

   

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

 70% ולש תיטסלאה הבישה

 תוחפל

 םיימורט םיטנמלאו תוטשפתה יקשימ

 (ימינפו ינוציח שומישל)
1 

 

"25" "20" "12.5E" 

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

 (ימינפו ינוציח

2 

 

"12.5P" 

 העונת םהב היופצש הדרפה יקשימ
 (ימינפו ינוציח שומישל) החינז

3 

 

"7.5" 
 םירוביח

 (דבלב ימינפ שומישל)
4 

 )2,000₪( 

 .שמשה תנירק תעפשהב ןמוטיבה לש תוססומתה תעינמל תוינמוטיבה תועיריה ןיב הייפחה יחטש תא ןיבלהל שי
 )₪ 500( 

 לש תעינמל ןיקת יתלבו רתלואמ ןפואב ילמשח טוויח לש רוביח עצוב םיטלוקה תכרעמל םימ רורחס תבאשמב
 .םימשג ימ תרידח

  ₪( 5,000 = 'חי / ₪ X 2,500 'חי )2 .ןוילעה גגל היילעב תוריש תומלוס ןיקתהל שי

 יופיח יחירא יקלח י"ע) תומיאתמ תובשות אלל תועיריה יבג לע העצוב 30-34 תוריד לש שמשה ידוד לש הנקתהה
 .גגה םוטיאל דבכה םוחה ךלהמב קזנ םימרוגה
  ₪( 3,000 = 'חי / ₪ X 600 'חי )5 .תומיאתמ תובשות עצבל שי

 םילבוקמ עוצקמ יללכ י"פע שרדנש יפכ תאזו גגב זוקינה תרנצ יחתפל ,תומיתס ינפמ הנגה תותשר תורסח
  :טוטיצ 07051, ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב ידיל םיאבה

 

  ₪( 300) .שרדנכ תותשר ביכרהל שי

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

  ₪( )1,000 .היינבה תלוספמ גגה תא תוקנל שי

  ₪( )1,200 .םוטיא ינוקית עצבל שי .םיבחרנ תוביטר ימתכ םימייק גגל האיציה תלדל ביבסמ

  :גגה תמוקב תוגרדמ רדח
 

 .םוטיא ינוקית עצבל שי .ןוילעה גגב םוטיאב לשכמ האצותכ תוגרדמה רדח תרקתב תוביטר ימתכ םימייק
 )כ- 15 מ"ר X 350 ₪ / מ"ר = 5,250 ₪( 

  ₪( )6,000 (.ימורד) ןוילעה תוגרדמה םרגל ריקה ןיב םיקדסל םינוקית עצבל שי

 1922 י"ת ילארשי ןקת לש 2 קלח 4.3.1 'סמ ףיעס יפל םירוסאה םימגפ םנשי ,תכתממ יושעה הקעמה תעיבצב
 :טוטיצ
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  העיבצל עצמה תנכה . 3

  יללכ 3.1

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

 .םילבוקמה עוצקמה יללכ לכ יפל םינמוימ

  יוקינ תוטיש 3.2

 :הלא יוקינ תוטיש תושמשמ הדלפ יוקינל

 .רוטיק וא םיסממ ,םיטנגרטד תועצמאב םינמושה תרסה -

 יוקינו סג תיכוכז ריינ וא הדלפ תשרבמ תועצמאב הדולח תרסה - ינדי יוקינ -

 .ללדמ תועצמאב חטשמה

 וא קסיד לע תבכרומה הדלפ תשרבמ תועצמאב הדולח תרסה - ינכמ יוקינ -

 .החדקמ

 רמוח- 2.2 ףיעס ואר) ץחלב ירגרג רמוח תזתהב הדולח תרסה - קחוש יוקינ -

 (.ןקתב ,קחוש
 

 תשקשק ,הדולחמ עצמה תא םיקנמ העיבצה ינפל תנוולוגמ אל הדלפ יוקינ 3.2.1
 1 הלבטב שרדנל םיאתת יוקינה תגרד .םירז םיפוגו םינמוש (,לוגרע םורק)

 .רז רמוח לכמ יקנ עצמה יכ םיאדוומ העיבצה תודובע תלחתה ינפל .ןקתב
 

 ךילהת תליחת תווהמה) ץבא תוחרפתו ינמוש םיריסמ תנוולוגמ הדלפ יוקינ 3.2.2
 ףיעס תושירדל םימיאתמה ,רוטיק וא םיטנגרטד ,םיסממ תועצמאב (ךותיש

 ןיאו םייקנ חטשה ינפש םיאדוומו םיבר םימב םיפטוש ןכמ רחאל .ןקתב 2.1
 .יוקינה רמוח לש תויראש םהילע

 םיעצבמ ,קחוש רמוח תועצמאב ץבא תוחרפת ריסהל ךרוצ שי םהבש םירקמ
 .ןוולגה תרסה עונמל ידכ ךומנ ץחלב "הלק לוח תפיטש"

 ,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

  :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

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

 

 

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

 

 

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

 :טוטיצ 8.11, ףיעס 1142 י"ת ילארשי ןקת פ"ע םג רוסא יוקיל
 

 
 .ימורדה תוגרדמ רדחב 6 -ו 7 המוקב םוינימולאה הקעמ ןיב חוורמ םייק

 
 

  7: המוק תוגרדמ רדח

  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
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 .טסדופה תניפבו ריקהו תוגרדמה םרג רוביחב יחרזמה ריקב םיקדס םימייק

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

 ךכ לע האלמ הדפקה ךות השעי ,קרמה תחירמ ללוכ ,סבגה תוחול ןיבש םיקשימה יולימ
 רוזאב הטילב וא עקש לכ .סבגה תוחול רושימב ויהי יולימה רחאל רפתה ינפש

 .רפתה ןיבל סבגה תוחול ןיב עבצה רמגב ןווג ילדבהל ומרגי הז
 

 (תיכוכז ריינ) ןידע שוטיל ריינב העיבצל דעוימה חטשה ינפ תא קילחהל שי
 לכמ יטסלפ עבצבו ,יטתניס דיסב שמתשהל רתומ .קבאה תא תונדפקב ריסהלו

 .םיגוסה

 

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

 יולימ עצוב אלש ךכמ םיעבונש תוריקל םיחיראה ןיב םיללח םימייק .תוריקב הקימרקה יחירא לש היוקל הבכרה
 ידכב תאזו תוחפל תועש שש ךשמב םימב םיחיראה תייהשה יא בקע ןכו םיחיראה חטש לכב קיפסמ טיט
 ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב םיחיראה תבכרה תדובע .הבוט היהת םתוקבדו םתזיחאש
  :טוטיצ 10051, ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב

 
 תורחא תוארוה רדעהב .קבד וא 10017 ףיעסב רומאכ טנמצ טלמ היהי תקבדהל טלמה
 טלמב וקבדויש םיחירא .םינוויכה ינשב םירבועו םירשי םיווק יפל יופיחה היהי

 .םתקבדהל םדוק תועש 6 ךשמב םימב ורשוי טנמצ
 

 )10 מ"ר X 350 ₪ / מ"ר = 3,500 ₪( 

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

 
  םיחיראה תקידב

 
 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ

 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

 

  ₪( )300 םישרדנה םינוקיתה תולע

 .םשג ימ לש הרידח תמייק .יתמוקה יבולב םוינימולאה תונולח לש היוקל המיטא
  :טוטיצ 4.1, ףיעס 1 קלח 4068, י"ת ילארשי ןקתה י"פע רוסא יוקילה

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

 .ןקתומ רצומ לש ינוציחה
 

  :טוטיצ ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 19 דומע

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

 תוברל ,ןיינבה לש ןיקתה ובצמב יהשלכ העיגפ ענמיתש ןפואב הנביו ןנכותי דלש

 
 

 
 

 
 

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

 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

 .םירלקנירפסה תכרעמב ףושח ילמשח טוויח םייק

 עיפומ יוקילה .תוריקב הריזג תוחוכ הרציש הנבמב היצמרופדמ האצותכ ורצונ רשא תוריקב םיינוסכלא םיקדס
 30,32. תוריד תותלד לעמ

 

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

 

  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



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 20 דומע

  ןקתה תולח

 םוקמ לכב,םינבמב םיקדסו םיקשימ םוטיאל םידעוימה םוטיא ירמוח לע לח הז ןקת

 .וכותב וא הנבמה תפטעמב

 .גוגיזל םידעוימה םוטיא ירמוח לע לח וניא הז ןקת
 1542. י"ת ילארשיה ןקתה לח הלא םימטא לע .םיבצועמ םימטא לע לח וניא הז ןקת
 ילארשי ןקת לח תוגג םוטיאל תועירי לע .תוגג םוטיאל תועירי לע לח וניא הז ןקת

 .ויקלח לכ לע 1430 י"ת

  יללכ

 .וב היופצה העונתהו קשימה בחור לש היצקנופ איה םוטיאה רמוח תריחב -1.א
 רמוחב שמתשהל שי , רתוי הלודג וב היופצה העונתהו רתוי רצ ובחורש לככ

 .רתוי ךומנ לודומו רתוי לודג העונת רשוכ לעב םוטיא

 העונת אלל םיקשימ םוטיאל תיטסלא הבישל ךומנ רשוכ ילעב םירמוחב םישמתשמ -2.א
 .טעמכ
 .םיחירא ןיב רוביחב :המגוד

 רשוכ יפ לע םיניוממה םוטיא ירמוחב שומישל תיללכ הצלמה תאבומ -1א הלבטב -3.א
 .ןיינבב המשהל דעוימה םוקמה יפ לע םתעונת

  :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

 

 
 

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

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

 

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

  םוטיאה רמוח תמשהל תוצלמה 1–א הלבט

 יפ לע םוטיאה רמוח ןימ
 ותעונת רשוכ

 רפסמ ןיינבב המשהה םוקמ
 ירודיס

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

 70% ולש תיטסלאה הבישה

 תוחפל

 םיימורט םיטנמלאו תוטשפתה יקשימ
 (ימינפו ינוציח שומישל)

1 

 

"25" "20" "12.5E" 

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

 (ימינפו ינוציח

2 

 

"12.5P" 

 העונת םהב היופצש הדרפה יקשימ

 (ימינפו ינוציח שומישל) החינז
3 

 

"7.5" 
 םירוביח
 (דבלב ימינפ שומישל)

4 

 )1,200₪( 

  :טוטיצ 3.3, ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב יוקל עבצ רמג
 

 

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

 .ילובג בצמ תווהתה



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 21 דומע

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

  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

 
 

 
 

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

  6: המוק
 

 .םשג ימ לש הרידח תמייק .יתמוקה יבולב םוינימולאה תונולח לש היוקל המיטא
  :טוטיצ 4.1, ףיעס 1 קלח 4068, י"ת ילארשי ןקתה י"פע רוסא יוקילה

 

  :טוטיצ ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו
 

 

 :ןימזמה

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



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 22 דומע

 

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

 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

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

 
  םיחיראה תקידב

 
 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ

 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ
 

  ₪( )400 םישרדנה םינוקיתה תולע

  :טוטיצ 3.1, ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .םיכומס םיחירא 2 ןיב הבוג ישרפה םנשי
 

  םיחיראה הארמ

 
 םיאתי ףוצירה תבכש לש יללכה הארמה .ןמזוהש רומיגל םיאתי םיחיראה רומיג
 בשחתהב) דיחא היהי םבחורו םירשי ויהי םיחיראה ןיב םיקשימה .תנמזומה אמגודל
 שרדנ םא אלא , 314( י"ת ילארשיה ןקתב תורתומה תוידדצה תואפה תורשימ תויטסב
 יולימ .תורשי ןניאש תורוצב םיבצועמ םיחיראהש םירקמב וא ,ןנכתמה ידי לע תרחא

 .ןמזומה ןווגל םיאתי אוהו ,םיללח אללו דיחא היהי םיקישמה

 

  :טוטיצ 1555.3, ןקתבש 5.1.4.3 ףיעס י"פע
 

  הפצירה סלפמ תקידב
 

 .ןונכתה תושירדל םיאתמ תרמגומה הפצירה ינפ סלפמש םיקדוב
 שרדנל ומיאתי םהיבגל תויטסהו הפצירה יעופיש ,תרמגומה הפצירה ינפ סלפמ

 3.2( ףיעס) ןקתבו תוינכותב
 

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע

 יולימ עצוב אלש ךכמ םיעבונש תוריקל םיחיראה ןיב םיללח םימייק .תוריקב הקימרקה יחירא לש היוקל הב
 ידכב תאזו תוחפל תועש שש ךשמב םימב םיחיראה תייהשה יא בקע ןכו םיחיראה חטש לכב קיפסמ טיט
 ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב םיחיראה תבכרה תדובע .הבוט היהת םתוקבדו םתזיחאש
  :טוטיצ 10051, ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב

 
 תורחא תוארוה רדעהב .קבד וא 10017 ףיעסב רומאכ טנמצ טלמ היהי תקבדהל טלמה
 טלמב וקבדויש םיחירא .םינוויכה ינשב םירבועו םירשי םיווק יפל יופיחה היהי

 .םתקבדהל םדוק תועש 6 ךשמב םימב ורשוי טנמצ
 

 )6 מ"ר X 350 ₪ / מ"ר = 2,100 ₪( 

 .ימורדהו יחרזמה ריקב 6 המוקל 7 המוקמ דרויה תוגרדמה ךלהמב םיקדס םימייק

  5: המוק

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

 
 ,םיקודס וא םימוגפ וינפ ,םוקע אצמי םאו הזיראהמ ותאצוה םע קדביי חירא לכ
 .רתאהמ קלוסי אוה - 'וכו םירובש ויתועוצקמ



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 23 דומע

 .בוט חיראב ףלחויו רקעי ריקל קבדויש םוגפ חירא

  םיחיראה תקידב
 

 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ
 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

  :רומיג

 לש הארמה תעיבקב עבצה תכרעמ לש הנוילעה הבכשה תשמשמ עצמה לע הנגהה לע ףסונ
 םינווגב תרנצ תעיבצ :אמגודל) יוהיז תורטמל יונו טושיק תורטמל ,עבצנה ביכרה

 .ןימזמה תושירדל םיאתי רומיגה (שומישה יפ- לע םינוש

 :ןימזמה

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

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

   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

 

  :טוטיצ 10051, ףיעסב שרדנל םאתהב םימוגפה םיחיראה תא ףילחהלו קרפל שי ןוקיתל
 

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע

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

 

  ₪( )300 םישרדנה םינוקיתה תולע

  :טוטיצ 3.3, ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב יוקל עבצ רמג
 

 

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

 

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

 .ימורדהו יחרזמה ריקב 5 המוקל 6 המוקמ דרויה תוגרדמה ךלהמב םיקדס םימייק

 .םשג ימ לש הרידח תמייק .יתמוקה יבולב םוינימולאה תונולח לש היוקל המיטא

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

 

  :טוטיצ ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו
 



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 24 דומע

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

 ,םיקודס וא םימוגפ וינפ ,םוקע אצמי םאו הזיראהמ ותאצוה םע קדביי חירא לכ
 .רתאהמ קלוסי אוה - 'וכו םירובש ויתועוצקמ

 .בוט חיראב ףלחויו רקעי ריקל קבדויש םוגפ חירא

 תורחא תוארוה רדעהב .קבד וא 10017 ףיעסב רומאכ טנמצ טלמ היהי תקבדהל טלמה

 

 
 

 

 

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

 

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

 

  4: המוק
 

 יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה .םיחירא 3 לע םיציג םימייק ימרקה יופיחב
  :טוטיצ 10051, ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב

 

  :טוטיצ 10051, ףיעסב שרדנל םאתהב םימוגפה םיחיראה תא ףילחהלו קרפל שי ןוקיתל
 

  ₪( )300 םישרדנה םינוקיתה תולע

 יולימ עצוב אלש ךכמ םיעבונש תוריקל םיחיראה ןיב םיללח םימייק .תוריקב הקימרקה יחירא לש היוקל הבכרה
 ידכב תאזו תוחפל תועש שש ךשמב םימב םיחיראה תייהשה יא בקע ןכו םיחיראה חטש לכב קיפסמ טיט
 ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב םיחיראה תבכרה תדובע .הבוט היהת םתוקבדו םתזיחאש
  :טוטיצ 10051, ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב

 

 

 2. הלבטב םיניוצמה םינותנל םאתהב ורחבי םוטיאה ירמוח



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 25 דומע

  םיחיראה תקידב
 

 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ
 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

  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

  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

  :רומיג

 לש הארמה תעיבקב עבצה תכרעמ לש הנוילעה הבכשה תשמשמ עצמה לע הנגהה לע ףסונ
 םינווגב תרנצ תעיבצ :אמגודל) יוהיז תורטמל יונו טושיק תורטמל ,עבצנה ביכרה

 .ןימזמה תושירדל םיאתי רומיגה (שומישה יפ- לע םינוש

 :ןימזמה

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

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

 

 

 )2 מ"ר X 350 ₪ / מ"ר = 700 ₪( 

 ףיעס י"פע שרדנכ תאזו הבכרהה תודובע ךלהמב הלא םיחירא לוספל היה שרדנ .םימוגפ ףוציר יחירא 2 םימייק
  :טוטיצ 3, קלח 1555 "'ת ילארשי ןקתבש 5.1.4.4

 

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע

  :טוטיצ 3.1, ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה .םיכומס םיחירא ןיב הבוג ישרפה םנשי
 

 

  :טוטיצ 1555.3, ןקתבש 5.1.4.3 ףיעס י"פע
 

  ₪( )100 םישרדנה םינוקיתה תולע

  :טוטיצ 3.3, ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב יוקל עבצ רמג
 

 

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

 

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

 .םשג ימ לש הרידח תמייק .יתמוקה יבולב םוינימולאה תונולח לש היוקל המיטא

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

 

  :טוטיצ ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו

 טלמב וקבדויש םיחירא .םינוויכה ינשב םירבועו םירשי םיווק יפל יופיחה היהי
 .םתקבדהל םדוק תועש 6 ךשמב םימב ורשוי טנמצ



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 26 דומע

 
 

   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
  ₪( )850 .עבצו לטכפש ינוקית המיטא רמגבו (םיניינבב שומישל םיביכר דח םירמוטסלא
  3: המוק

 .ימורדהו יחרזמה ריקב 3 המוקל 4 המוקמ דרויה תוגרדמה ךלהמב םיקדס םימייק

 יולימ עצוב אלש ךכמ םיעבונש תוריקל םיחיראה ןיב םיללח םימייק .תוריקב הקימרקה יחירא לש היוקל הב
 ידכב תאזו תוחפל תועש שש ךשמב םימב םיחיראה תייהשה יא בקע ןכו םיחיראה חטש לכב קיפסמ טיט
 ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב םיחיראה תבכרה תדובע .הבוט היהת םתוקבדו םתזיחאש
  :טוטיצ 10051, ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 27 דומע

 

 תורחא תוארוה רדעהב .קבד וא 10017 ףיעסב רומאכ טנמצ טלמ היהי תקבדהל טלמה
 טלמב וקבדויש םיחירא .םינוויכה ינשב םירבועו םירשי םיווק יפל יופיחה היהי

 .םתקבדהל םדוק תועש 6 ךשמב םימב ורשוי טנמצ
 

 )5 מ"ר X 350 ₪ / מ"ר = 1,750 ₪( 

 שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורה .תויעוצקמ רסוחב השענ יופיחבו ףוצירב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ
 ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת הבורהש היה
 .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל ןכש ,היירט
  ₪( )350 םישרדנה םינוקיתה תולע

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

 
  םיחיראה תקידב

 
 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ

 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

 

  ₪( )300 םישרדנה םינוקיתה תולע

  2: המוק

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

 
  םיחיראה תקידב

 
 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ

 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

 

  ₪( )400 םישרדנה םינוקיתה תולע

 ןיב הקימרקה יחיראל תחתמ טלמה עצמל היוקל תוקבדה בקע םיללח ורתוא ,םיחיראה ג"ע השקה תקידבב
  :טוטיצ 3, קלח 1555 ןקתבש 5.2.3 ףיעסב טרופמל םאתהב הכרענ הקידבה .תוילעמה

 
  השקהב הקידב

 

 .הפצירה תכרעמ תנקתה רחאל תוחפל םימי 28 הקידבה תא םיכרוע

 
 תקדובה הדבעמה ידי לע ועבקיי םהיתודימש ,תודשל םיקלחמ הקידבל דעוימה חטשה תא
 הדשה חטשמ 10% יארקא ןפואב השקהב םיקדוב הדש לכב .םיקולחה םידדצה םע םואיתב
 רשפאמה חישק ילכ תועצמאב םיחיראה ינפ לע םישיקמ (.םיצבקמ אלו םידדוב םיחירא)
 םיחירא תולגל ידכ (,רחא םיאתמ ילכ וא יתכתמ ילכ) םינוש םילילצ ןיב ןיחבהל

 .השקה ילכ ותוא םע קדוב ותוא ידי לע הלוכ ךרעית הקידבה .שרדנכ םיקבדומ םניאש
 .לולח לילצ עמשנ םהמש םיחיראה תא םינמסמו םירתאמ

 
 .ףוצירל ףסונ קזנ םורגל אלש ידכב תאזו יריצ הכישמ קזוח לש הקידב עצבל היה ןתינ אל םוקמב ירוקיב ןמזב
 5.2.3, ףיעס 3 קלח 1555 י"ת ילארשי ןקת י"פע שרדנכ ךשמהב תרשואמ הדבעמ י"ע הדבעמ תקידב עצבל ץלמומ
  :טוטיצ

 
 םיקדובו ,לולח לילצ עמשנ םהמש םיחיראה ךותמ םיחירא 6 לש יארקא םגדמ םירחוב

 5.2.4. ףיעסב תראותמה הטישב ,תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח תקידבב םתוא

 
 4. הלבטב שרדנל םיאתי הכישמב תוקבדיהה קזוח

 :ןלהל טרופמכ קודבל םיכישממ4, הלבטב שרדנל ומיאתה וקדבנש םיחיראה לכ אל םא



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 28 דומע

 תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח תקידב
 

 הקידבה תכירע ירחא הפצירה תכרעמ לש תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח תא םיקדוב
 תוחפל םימי 28 הקידבה תא םיכרוע .תדחוימ השירד יפל וא 5.2.3( ףיעס) השקהב

 5.1.3. ףיעסב טרופמל םיאתי תוקדבנה תומגודה רפסמ .תכרעמה תנקתה רחאל
 תקדובה הדבעמה ידי לע ועבקיי םהיתודימש ,תודשל םיקלחמ הקידבל דעוימה חטשה תא

 .םיקולחה םידדצה םע םואיתב
 םירסנמ .ךותיח וא רוסינ ידי לע ,וביבסש םיחיראהמ קדבנה חיראה תא םידדובמ

 לוגיע חיראה זכרמב םיחדוק וא ,מ"מ X 50 מ"מ50 ויתודימש עוביר חיראה זכרמב
 .םלש חירא םיקדובש וא ,תרחא המיאתמ הדימ וא מ"מ 50 ורטוקש

 מ"מ 2 דע היהי טנמצ טלמ תועצמאב םיקבדומה םיחיראב חודיקה וא רוסינה קמוע
 תבכש ךותל מ"מ 2 דע םיקבד תועצמאב םיקבדומה םיחיראבו ,טנמצ טלמה תבכש  ךותל

 .תיתשתה ךותל מ"מ 2 דע םיקבד תועצמאב םיקבדומה םיחיראבו ,טנמצ טלמה
 חיראה קלח וא חיראה תדימל תוהז היתודימש הדלפ תוחול קדבנ יחירא לכ לע םיקבדמ
 קבדב ,זכרמב ,חיראה קלח ינפ לע וא חיראה ינפ לע תיחולה תא םיקיבדמ .קדבנה

 .חיראה תקבדהל שמישש קבדה קזוחמ לודג וקזוחש ,תושקתה ריהמ יסקופא

 וא  ינכמ  ,ינדי  רישכמב  ,הקבדהה  רושימל  בצינב  תיריצ  הכישמ  ידי  לע  םיקדוב

 ןוטוינ  100( – )80 אוה חוכה תלעפה בצק רשאכ ,ינורטקלא רישכמב וא ,ילוארדיה

 .היינשל
 .וקדבנש תומגודה לש תואצותה עצוממ אוה תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח

 

 רחאל תוחפל םימי 28 ,תרמגומה הפצירה תכרעמ לש תיריצ הכישמב תוקבדיהה קזוח

 4. הלבטב טרופמהמ ןטק היהי אל ,התחנה

 :ןלהל טרופמכ קודבל םיכישממ4, הלבטב שרדנל ומיאתה וקדבנש םיחיראה לכ אל םא

 
 ןטק הדיחי הקידב תמגוד לש ילמינימה תוקבדיהה קזוח תואצותמ שילשמ רתוי םא .א

 .שדחמ םתוא םיקיבדמו קדבנה הדשב םיחיראה לכ תא םיקרפמ4, הלבטב טרופמהמ

 
 הדיחי הקידב תמגוד לש ילמינימה תוקבדיהה קזוח תואצותמ תוחפ וא שילש םא

 לכל 5.2.3 ףיעסב טרופמכ השקהב הקידב םיכרוע 4, הלבטב טרופמהמ ןטק

 :וקדבנש תודשב םיחיראה

 
 ןוקית םיכרוע ,לולח לילצ ועימשה קדבנה הדשב םיחיראהמ תוחפ וא 15% םא -

 .שדחמ םתוא םיקיבדמ וא םיחירא םתוא תא םיפילחמו ימוקמ
 

 םיקבדמו םיקרפמ ,לולח לילצ ועימשה קדבנה הדשב םיחיראהמ 15% -מ רתוי םא -
 .הדשב םיחיראה לכ תא שדחמ

 ,םיקודס וא םימוגפ וינפ ,םוקע אצמי םאו הזיראהמ ותאצוה םע קדביי חירא לכ
 .רתאהמ קלוסי אוה - 'וכו םירובש ויתועוצקמ

 

 

  :טוטיצ 3, קלח 1555 ןקתב 5.2.4 ףיעס י"פע ןכו
 

 

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע

 שרדנ .םיחיראה ילוש ג"ע החרמנ הבורה .תויעוצקמ רסוחב השענ יופיחבו ףוצירב םיחיראה ןיב עצובש הבור יולימ
 ןידע איהשכ תוקנל ךירצ היה הבורה תויראש תא .םיחיראה ןיבש םיקשימה ךותב יולימכ קר היהת הבורהש היה
 .םיחיראה ינפב עוגפל תולולעו דואמ תושק תויראשה תרסה תודובע שובייה רחאל ןכש ,היירט
  ₪( )350 םישרדנה םינוקיתה תולע

 יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה .שאה תלדל ךומס רובש יופיח חירא םייק
  :טוטיצ 10051, ףיעס היינב תודובעל יללכה טרפמב

 

  :טוטיצ 10051, ףיעסב שרדנל םאתהב םימוגפה םיחיראה תא ףילחהלו קרפל שי ןוקיתל

 שרדנהמ ןטק וקדבנש םיחיראהמ שילשמ רתוי לש תוקבדיהה קזוח םהבש תודשב .א
 .הדשב םיחיראה לכ תא שדחמ םיקיבדמו םיטקרפמ 4, הלבטב

 
 שרדנהמ ןטק תוחפ וא וקדבנש םיחיראהמ שילש שלש תוקבדיהה קזוח םהבש תודשב .ב

 :הדשב םיחיראה לכל השקהב הקידב םיכרוע 4, הלבטב
 

 ןוקית םיכרוע ,לולח לילצ ועימשה הדשב םיחיראהמ תוחפ וא 15% םתוא םא -
 - .שדחמ םתוא םיקיבדמ וא םיחירא םתוא תא םיפילחמו ימוקמ

 שדחמ םיקיבדמו םיקרפמ ,לולח לילצ ועימשה הדשב םיחיראהמ 15% -מ רתוי םא

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

   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

 תוביטרו םימ תרידח ענומה ןפואב ונביו וננכותי ןיינב לש םיינוציחה ויתוריק

 
 

 

  ₪( )100 םישרדנה םינוקיתה תולע

 .םשג ימ לש הרידח תמייק .יתמוקה יבולב םוינימולאה תונולח לש היוקל המיטא

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

  :טוטיצ ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו
 

 

 

 

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

 

 .בוט חיראב ףלחויו רקעי ריקל קבדויש םוגפ חירא
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  םיחיראה תקידב
 

 .יארקא ןפואב ובברועו תונוש תוזירא המכמ וחקלנ םיחיראהש םיאדוומ
 חירא לכ שומישל םילסופ .םייקנ םיחיראה ינפשו םימלש םיחיראה לכש םיקדוב
 םיילארשיה םינקתה יפל רתומהמ םיגרוחה םימגפ וב םילגמש ספיספ חול וא הקימרק
 ולגתנש וא ,הדובעה ךלהמב ועגפנ וא וקדסנש םיחירא .המאתהב1353, י"תו 314 י"ת

 .םירחאב ופלחויו ורסוי ,םימוגפכ

 ,םיקודס וא םימוגפ וינפ ,םוקע אצמי םאו הזיראהמ ותאצוה םע קדביי חירא לכ
 .רתאהמ קלוסי אוה - 'וכו םירובש ויתועוצקמ

 .בוט חיראב ףלחויו רקעי ריקל קבדויש םוגפ חירא

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

  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

 

 
 

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

  1: המוק
 

 ףיעס י"פע שרדנכ תאזו הבכרהה תודובע ךלהמב הלא םיחירא לוספל היה שרדנ .םימוגפ ףוציר יחירא 5 םימייק
  :טוטיצ 3, קלח 1555 "'ת ילארשי ןקתבש 5.1.4.4

 

  ₪( )500 םישרדנה םינוקיתה תולע

 טרפמב יוטיב ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש ועצוב תודובעה .םימוגפ יופיח יחירא 3 םימייק
  :טוטיצ 10051, ףיעס היינב תודובעל יללכה

 

  :טוטיצ 10051, ףיעסב שרדנל םאתהב םימוגפה םיחיראה תא ףילחהלו קרפל שי ןוקיתל
 

  ₪( )300 םישרדנה םינוקיתה תולע

 .םשג ימ לש הרידח תמייק .יתמוקה יבולב םוינימולאה תונולח לש היוקל המיטא
  :טוטיצ 4.1, ףיעס 1 קלח 4068, י"ת ילארשי ןקתה י"פע רוסא יוקילה

 

 

  :טוטיצ ,ןקתב 5.2 ףיעס יפל ןכו
 

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

 תורחא תוארוה רדעהב .קבד וא 10017 ףיעסב רומאכ טנמצ טלמ היהי תקבדהל טלמה
 טלמב וקבדויש םיחירא .םינוויכה ינשב םירבועו םירשי םיווק יפל יופיחה היהי

 .םתקבדהל םדוק תועש 6 ךשמב םימב ורשוי טנמצ

  :רומיג

 לש הארמה תעיבקב עבצה תכרעמ לש הנוילעה הבכשה תשמשמ עצמה לע הנגהה לע ףסונ
 םינווגב תרנצ תעיבצ :אמגודל) יוהיז תורטמל יונו טושיק תורטמל ,עבצנה ביכרה

 .ןימזמה תושירדל םיאתי רומיגה (שומישה יפ- לע םינוש

 :ןימזמה

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

 

  
 
 

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

 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

 יולימ עצוב אלש ךכמ םיעבונש תוריקל םיחיראה ןיב םיללח םימייק .תוריקב הקימרקה יחירא לש היוקל הבכרה
 ידכב תאזו תוחפל תועש שש ךשמב םימב םיחיראה תייהשה יא בקע ןכו םיחיראה חטש לכב קיפסמ טיט
 ידיל םיאב רשא ,םילבוקמ עוצקמ יללכ פ"ע אלש העצוב םיחיראה תבכרה תדובע .הבוט היהת םתוקבדו םתזיחאש
  :טוטיצ 10051, ףיעס היינב תודובעל יללכ טרפמב יוטיב

 

 )4 מ"ר X 350 ₪ / מ"ר = 1,400 ₪( 

  :טוטיצ 3.3, ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב יוקל עבצ רמג
 

 

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

 

  ₪( )500 .תרזוח העיבצ עצבלו םייקה תא ףיישל שי
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  :תובאשמ רדח

  :טוטיצ 3.3, ףיעס 1 קלח 1922 י"ת ילארשי ןקת יפל רוסא יוקילה .יתמוקה יבולב יוקל עבצ רמג
 

  :רומיג

 ביכרה לש הארמה תעיבקב עבצה תכרעמ לש הנוילעה הבכשה תשמשמ עצמה לע הנגהה לע ףסונ
 םינווגב תרנצ תעיבצ :אמגודל) יוהיז תורטמל יונו טושיק תורטמל ,עבצנה

 .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

 

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

  ₪( )250 .רדחהמ טנמצ תויראשו היינב תלוספ קלסל שי

  ₪( )50 .םימה רגאמל םיקיזמ לש הרידח תעינמל תשר ןיקתהל שי

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

 
  העיבצ

 םיעבוצ  תותלד יפנכ תעיבצ .ב

 תולועפהו הנתמהה ןמז 4.3.1.2( ףיעס) ריווא אלל הזתה תועצמאב

 .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

 

  ₪( 350 = 'חי/₪ x 350 'חי )1 .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי

  :הפשא רדח

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

 
 ,םיקודס וא םימוגפ וינפ ,םוקע אצמי םאו הזיראהמ ותאצוה םע קדביי חירא לכ

 .רתאהמ קלוסי אוה - 'וכו םירובש ויתועוצקמ
 

  :טוטיצ 10051, ףיעסב שרדנל םאתהב םימוגפה םיחיראה תא ףילחהלו קרפל שי ןוקיתל
 

 .בוט חיראב ףלחויו רקעי ריקל קבדויש םוגפ חירא

 

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע
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  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

  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 .2א

 :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

 

  :טוטיצ 8.1.1, ףיעס 1142 י"ת ילארשי ןקת פ"ע רוסא יוקיל .הקעמה תעיבצ לש יוקל עוציב
 

  :טוטיצ ,ןקתב 8.1.3 ףיעס י"פעו
 

  :טוטיצ 1922, י"ת ילארשי ןקת לש 2 קלחב 4.3.1 'סמ ףיעס יפלו
 

 

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

 

  :טוטיצ 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
 וא הליזנ ינמיס ,תוטירס ,םירירח ,תועול ,תויחופלש עבצה לע ואריי אל .קדבנה
 .ןונכתה תושירדל ומיאתי ונוגו עבצה רומיג .עמד

 
  ₪( )450 .יופיצה תא ףילחהל שי .תלדה יופיצב םיערק םימייק

 שי .לושכמ הווהמ רוצעמה .האובה זכרמב ןלבקה י"ע תלד רוצעמ עצוב הפשא רדחל הכומסה ןיינבל הסינכב
 .ומוקימ תא קיתעהל

  :-1 המוק

 .םימה תובאשמ דוקיפ חול לעמ טירביג רוניצמ תוביטר

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

 
 ,םיקודס וא םימוגפ וינפ ,םוקע אצמי םאו הזיראהמ ותאצוה םע קדביי חירא לכ

 .רתאהמ קלוסי אוה - 'וכו םירובש ויתועוצקמ

 

  :טוטיצ 10051, ףיעסב שרדנל םאתהב םימוגפה םיחיראה תא ףילחהלו קרפל שי ןוקיתל
 

 .בוט חיראב ףלחויו רקעי ריקל קבדויש םוגפ חירא

 

  ₪( )200 םישרדנה םינוקיתה תולע

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

 
  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
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 - 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

  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

  :ףוציר ינבאמ העסימ
 

 .ןוטבמ ףוציר ינבאמ היושע הנוילעה התבכשש ,השימג העסימ

  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 -

 

 

  ₪( 350 = 'חי/₪ x 350 'חי )1 .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי

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

 

 

  ₪( )300 םישרדנה םינוקיתה תולע

  :הרוקמ ןוינח
 

 .הרוקמה ןוינחה רוזאב תובאשמה תכרעמ לש תרדוסמ הרבעה עצבל שי

 .בלתשמה ףוצירה ינבא לש העיקש הרצונ הרוקמה ןוינחה רוזאב
 

 3.1: ףיעס 'ג קרפ )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת י"פע רוסא יוקילה
 

 

 :כ )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקת לש 1.3.1 ףיעסב תרדגומ 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

 

 
 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
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  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

  םיוויעו םיצירח ,תועיקש - העסימה ינפב םיקזנה ןוקית

 

 
 

 

 )1998(: 1571 י"ת ילארשי ןקת לש 2.1.4.1 ףיעסב תרדגומ החנהה תבכש תרטמ
 

 

 י"ת ילארשי ןקת לש 9.4 -ו 9.3 םיפיעסב טרופמכ עצבל םיכירצ ויה תיתשתה תא תבכש ,הזכ ןפואב)1998(, 1571
 :ענמנ היה יוקילהו תקדוהמ התייה תיתשתה

 

 

 6.3.3: ףיעס )1998( 1571 י"ת ילארשי ןקתב טרופמכ עצבל שי ףוצירב םינוקיתה תא
 

  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
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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
 

  ₪( 1,500 = ר"מ/₪ X 150 ר"מ 10-כ) .תיתשתה ןוקית ללוכ שדחמ עצבלו בלתשמ ףוציר קרפל שי

 .העיגפ תעינמל שאה יוביכו םימה תקפסא תרנצל הנגה עצבל שי 12 'סמ הינחל ךומס

 יללכה ןווגב עצוב ההבגהה .תוינחה ידיצ ינשמ הפשה ןבא תהבגה י"ע עגפמ רצונ 4-5 תוינח רוזאב ןוינחל הסינכב
 יא לש קוריפ עצבל שי .ורצונש "העונתה יא" לע בכר ילכ תיילעל םרוגה רבד .ריבס ןפואב םיגהנה ןיעל הארנ אלו
  ₪( )5,000 .הרובעת תוחיטב סדנהמ י"ע םינוקית עוציבו העונתה

 .ןיקת ןפואב םיבכר לש הסינכו האיצי רשפאמ וניאש קובקב ראווצ תורצוי 4-5 'סמ הינחש ןייצל שי

  :יללכ

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

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

 .הרקתה ןיבל תונוראה ןיב םיחוורמ יולימ  .ב

 .היינב ירמוח תויראשמ ימינפ יוקינ  .ג

 .ןורא לכב הרקתבו/הפצרב/תונפדב םימייקה םיחתפו םירוח תריגסו חיט ינוקית  .ד

 .ילירקא עבצב תימינפ העיבצ .ה

 רשא ,חיטו טיטב הסוכמ תרנצה (.הייתש 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
 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

  ₪( =4,200 המוק/₪ x 600 תומוק )7 .עצבל שיש םינוקיתה כ"הס

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

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

 

 דע ךומנ חתממ םינוזינה םייפוס םילגעמ) למשחה תונקת י"פע תאזו יאלמשח י"ע עצבתהל ךירצ למשחה חול ןומיס
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 אלא ותנקתה לע חיגשי אלו ותוא קודבי אל ,וניקתי אל ,יפוס לגעמ םדא ןנכתי אל
 .יאלמשח אוה ןכ םא

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

  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

 .השיגנ היהת 1 קלח 1918 י"ת ילארשיה ןקתב הרדגה ואר) ןיינבל תעבוקה הסינכה
 5% -מ לודג וניא העופישש ךרד הילא ליבותש וא בוחרה סלפמב היהת השיגנ הסינכ
 2.3 םיפיעסב טרופמכ תוגרדמו שבכ לש ףוריצ ןנכותי 5% -מ לודג ךרדה עופיש םא.
 .ןינעה יפל 2.4 -ו

 : שיגנ  1.3.11 

 םיאתמה ,םהמ קלח וא תוריש רוזא ,ןינב ,חטש ןוגכ בחרמ ראתמה חנומ
 סנכיהל ,וילא תשגל םילוכי תולבגמ ילעב םישנאש ,הז ןקת תושירדל
 ללכמ הדרפה אלל יאמצעו חוטב ,ישפוח ןפואב וב שמתשהלו וילא

 .רוביצה

  :השיגנ ךרד 1.3.11.1

 םישיגנה םיללחהו םיביכרה לכ ןיב רשקמה ,ףוצר ישפוח יאוות
 ילעב םישנא שומישל םיאתמו ,תורישה ירוזאבו ,ול הצוחמ ,ןיינבב

                                             
 ,תונורדסמ ,םישיגנ םירבעמ לולכל היושע השיגנ ךרד .תולבגמ
 הפציר יחטש

 .תוכרדמו תוכמנומ הפש ינבא ,תוילעמ ,םישיבכ,םיישפוח

  :שיגנ רבעמ 1.3.11.2

  :טוטיצ '(,א) 2 ףיעס (,טלוו 1000
 

 

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

  ₪( 1,050 = המוק / ₪ X 150 תומוק )7 .םינומיס עצבל שי

 .למשחה ןוראב תופאלק י"ע םיקספמה ןיב םייתוחיטב יתלב םיחוורמ רוגסל שי
המוק = 350 ₪(   / ₪ 50 X תומוק  7( 

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

 

  ₪( 4,900 = 'חי/₪ x 350 תומוק X 7 'חי )2 .שדחמ עובצלו םייקה עבצה תא ףיישל שי

 2 קלח 1918 י"ת ילארשי ןקת י"ע שרדנכ עפושמ שבכ אללו דבלב תוגרדמ תועצמאב הניה ןינבל הסינכה לא השיגה
 (:א) 2.2 ףיעס (ןינבל ץוחמש הביבסה :היונבה הביבסה תושיגנ)

 

 

 1918: ןקת לש 1 קלחב 1.3.11 ףיעסב רדגומ "שיגנ" חונימה
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 .השיגנ היהת 1 קלח 1918 י"ת ילארשיה ןקתב הרדגה ואר) ןיינבל תעבוקה הסינכה
 5% -מ לודג וניא העופישש ךרד הילא ליבותש וא בוחרה סלפמב היהת השיגנ הסינכ

 2.3 םיפיעסב טרופמכ תוגרדמו שבכ לש ףוריצ ןנכותי 5% -מ לודג ךרדה עופיש םא.
 .ןינעה יפל 2.4 -ו

 : שיגנ  1.3.11 

 םיאתמה ,םהמ קלח וא תוריש רוזא ,ןינב ,חטש ןוגכ בחרמ ראתמה חנומ
 סנכיהל ,וילא תשגל םילוכי תולבגמ ילעב םישנאש ,הז ןקת תושירדל
 ללכמ הדרפה אלל יאמצעו חוטב ,ישפוח ןפואב וב שמתשהלו וילא

 .רוביצה

  :השיגנ ךרד 1.3.11.1

 םישיגנה םיללחהו םיביכרה לכ ןיב רשקמה ,ףוצר ישפוח יאוות
 ילעב םישנא שומישל םיאתמו ,תורישה ירוזאבו ,ול הצוחמ ,ןיינבב

                                             
 ,תונורדסמ ,םישיגנ םירבעמ לולכל היושע השיגנ ךרד .תולבגמ
 הפציר יחטש

 .תוכרדמו תוכמנומ הפש ינבא ,תוילעמ ,םישיבכ,םיישפוח

  :שיגנ רבעמ 1.3.11.2

 ,תולבגמ ילעב םישנא שומישל םיאתמה םיביכר ןיב ישפוח בחרמ
 .הבישי תומוקמ ןיב רבעמ ,הינח תומוקמ ןיב רבעמ :אמגודל

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

  ןקתה תולח

 םוקמ לכב,םינבמב םיקדסו םיקשימ םוטיאל םידעוימה םוטיא ירמוח לע לח הז ןקת

 .וכותב וא הנבמה תפטעמב

 .גוגיזל םידעוימה םוטיא ירמוח לע לח וניא הז ןקת
 1542. י"ת ילארשיה ןקתה לח הלא םימטא לע .םיבצועמ םימטא לע לח וניא הז ןקת

 

 

 .עפושמ שבכ תונבלו םוקמב חותיפה תויתשתב םייוניש עצבל  שי

 השיג ןכ ומכ ,שרדנכ עפושמ שבכ אללו דבלב תוגרדמ תועצמאב הנה ןינבל תעבוקה הסינכה לא בוחרהמ השיגה
 .ןיינבה יבולל תישאר הסינכ ,ןוינח , הפשא רדחל
 (:א) 2.2 ףיעס (ןינבל ץוחמש הביבסה :היונבה הביבסה תושיגנ) 2 קלח 1918 י"ת ילארשי ןקת י"ע

 

 

 1918: ןקת לש 1 קלחב 1.3.11 ףיעסב רדגומ "שיגנ" חונימה
 

 .עפושמ שבכ תונבלו םוקמב חותיפה תויתשתב םייוניש עצבל  שי

 תומוקמב עיפומ יוקילה .תוריקב הריזג תוחוכ הרציש הנבמב היצמרופדמ האצותכ ורצונ רשא תוריקב םיקדס
 :םיאבה

 .הפשא רדחל ךומס הרקת
 
 

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

 

 

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

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

 

 

 ,תולבגמ ילעב םישנא שומישל םיאתמה םיביכר ןיב ישפוח בחרמ
 .הבישי תומוקמ ןיב רבעמ ,הינח תומוקמ ןיב רבעמ :אמגודל



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 40 דומע

  יללכ

 .וב היופצה העונתהו קשימה בחור לש היצקנופ איה םוטיאה רמוח תריחב -1.א
 רמוחב שמתשהל שי , רתוי הלודג וב היופצה העונתהו רתוי רצ ובחורש לככ

 .רתוי ךומנ לודומו רתוי לודג העונת רשוכ לעב םוטיא

 העונת אלל םיקשימ םוטיאל תיטסלא הבישל ךומנ רשוכ ילעב םירמוחב םישמתשמ -2.א
 .טעמכ
 .םיחירא ןיב רוביחב :המגוד

 רשוכ יפ לע םיניוממה םוטיא ירמוחב שומישל תיללכ הצלמה תאבומ -1א הלבטב -3.א
 .ןיינבב המשהל דעוימה םוקמה יפ לע םתעונת

 

 

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

  םוטיאה רמוח תמשהל תוצלמה  1–א הלבט

 יפ לע םוטיאה רמוח ןימ
 ותעונת רשוכ

 רפסמ ןיינבב המשהה םוקמ
 ירודיס

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

 70% ולש תיטסלאה הבישה

 תוחפל

 םיימורט םיטנמלאו תוטשפתה יקשימ
 (ימינפו ינוציח שומישל)

1 

 

"25" "20" "12.5E" 

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

 (ימינפו ינוציח

2 

 

"12.5P" 

 העונת םהב היופצש הדרפה יקשימ
 (ימינפו ינוציח שומישל) החינז

3 

 

"7.5" 
 םירוביח

 (דבלב ימינפ שומישל)
4 

 )2,500₪( 

 ילארשי ןקת לח תוגג םוטיאל תועירי לע .תוגג םוטיאל תועירי לע לח וניא הז ןקת
 .ויקלח לכ לע 1430 י"ת



 ואולמב הז ךמסמ אורקל שי 41. ךותמ 41 דומע

  :םינוקיתל תויולע ןדמוא
 
 
 
 

 (:םישדח םילק  137,120 ₪

₪ 13,712  :)1 

₪ 25,641  :

 :מ  176,473 ₪
 

 

  :תורעה
 
 

 תונפל שי ,ךיפה יתלבכ רדגומ יוקילה יכו ןקתל ןתינ אלש ןיוצ ובש םוקמ לכב 1. שי םא קודבל ןיעקרקמ יאמשל
 .סכנה ךרע תדירי עובקל םוקמ

 

 .ןמדזמ יטרפ ןלבק תועצמאב םיריידה י"ע ןוקיתל תויולע פ"ע םיבשוחמ םיריחמה 2.
 

 םיבוקנה םיריחמהמ 50% -כ דע לש םישרפה ונכתי .ןלבקל ןלבק ןיב רוחמתב לודג רעפ ןכתי יכ ןובשחב תחקל שי 3.
 .םינוש  םינלבק ןיב ליעל

 
 
 
 
 
 

  קדובהו ךרועה סדנהמה
 


