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 הנמזה בתכ
 

 תובאשמו רוריק תודיחי תפלחהל תודובע עוציבל תועצה עיצהל הנמזה
 מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמב

 

   :ןודנה

 -הנמזהה אשונ .1
 

 םינוש םינלבק הזב ןימזמ )"טרופסה זכרמ" וא/ו "ןימזמה" :ןלהל( מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמ .1.1
 הנקתהו הקפסא ,קוריפב רבודמ .תובאשמו )םירלי'צ( רוריק תודיחי תפלחהל תודובע עוציבל העצה שיגהל
 לכה ,)"תודובעה" :ןלהל(  רוריק ןוט 200 לש הנש 17 ןב סחדמ תפלחהב ןכו ןוט 195 רוריק תדיחי  לש
   .הנמזהה יכמסמ רתיבו תויומכה בתכב ,ינכטה טרפמב טרופמכ

 
 .)"םכסהה" :ןלהל( ויחפסנ לכ לע ,וז הנמזהל ףרוצמה םכסה תועצמאב היהת תורשקתהה .1.2

 
 -הנמזהה יכמסמ .2
 

 :הנמזהה יכמסמ תא םיווהמו הז הנמזה בתכל םיפרוצמ ןלהל טרופמכ .2.1
 

 ;וז הנמזה בתכ )1( 
 ;עיצמה תמיתחל העצהה תשגה בתכ )2( 
 ;עיצמל ריהצת חסונ )3( 
  .ויחפסנ לע ,רחביש עיצמהו ןימזמה ןיב םתחייש ,םכסה )4( 
 

 .הנמזהה יכמסמ רתי לע תורבוג םכסהה תוארוה יכ ,תאזב רהבומ .2.2
 

 םולשת תרומת 27/3/2022 ךיראתמ לחה זרכמה יכמסמ תא שוכרל שרדנ זרכמב ףתתשהל ןיינועמה עיצמ .2.3
 ריסי עיצמה וא/ו יהשלכ הביסמ זרכמה לטובי םא םג הרקמ לכב ורזחוי אלש ,מ"עמ ללוכ ח"ש 250 לש
  .טרופסה זכרמ ידרשמב עצבל ןתינ השיכרה תא .רחא הרקמ לכב וא/ו ותעצה תא
 

 -ףס יאנת .3
 

  :ןלהל םיטרופמה )"ףסה יאנת" :ןלהל( ףסה יאנתב דומעל עיצמ לע .3.1
   

 תולאש לע בתכב  הנעמ תוברל( ףד לכב םימותח הנמזהה יכמסמ לכ תא ותעצהל ףריצ עיצמה .3.1.1
 .)הרהבה

 
 ךס לע ,העצהה יספטב אבומה חסונב זרכמל ותעצה םויקל תינתומ יתלב תוברע ותעצהל ףרצ עיצמה .3.1.2

 ןוישיר התושרבש תילארשי חוטיב תרבח וא ץראב קנב י"ע ןתנית תוברעה .)מ"עמ ללוכ( ₪ 20,000 לש
 1981.א"משת ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח יפ לע חוטיבב קוסעל
 

  .ןידכ לארשיב םושרה דיגאת וא/ו בשות וניה עיצמה .3.1.3
 

 יפל תונובשח יסקנפ לוהינ רבדב ח"ור וא המוש דיקפ רושיאו השרומ קסוע תדועת לעב אוה עיצמה .3.1.4
 .םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח
 

 ויתוינמ ילעבמ ימ דגנכ וא/ו )וידבוע תוברל( ודי לע םיקסעומהמ ימ דגנכ וא/ו עיצמה דגנכ שגוה אל .3.1.5
 םירומאהמ ימ יכ ןכו ,ןלהל תוטרופמה תוריבעה תמישרמ הריבעב םושיא בתכ וב הרשמה יאשונ וא/ו
 וא תחאב ,לארשיל ץוחמ וא לארשיב תיטופיש האכרעב םיילילפ םיכילה תרגסמב עשרוה אל ליעל
 תלבק ,להנמ ידיב הבינג ,דבוע ידיב הבינג ,השרומ ידיב הבינג ,הבינג ,דחוש :רומאכ תוריבעהמ רתוי
 םוסרפו עדימ יוליג יא ,דיגאת יכמסמב בזוכ םושיר ,)ףיוזמ ךמסמב שומיש תוברל( ףויז ,המרמב רבד
 ,חוכב הטיחס ,המרמב המלעה ,דיגאתב םינומא תרפהו המרמ ,דיגאתב ריכב הרשמ אשונ ידיב העטמ
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 ,ךרע תוריינל רשקב תימרת ,םינפ עדימב שומיש ,דיגאתב םידבועו םילהנמ תוריבע ,םימויאב הטיחס
 המע תאשונ רשא תרחא הריבע לכ וא ,1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוח יפל תרחא יהשלכ הריבעב
 .רומאכ תוריבעהמ תחא רובעל ןויסינ וא לודיש ןכו ,ןולק

 ףקיהל וגוויסב םיאתמה 170 'ב ןקת ות לעב םינלבקה םשר לצא םושרה ריוא גוזימ ןלבק וניה עיצמה .3.1.6
 .טקיורפה תרגסמב עצבל רומא אוה התוא הדובעה
 

 םינשה 3-ב עציבו ידסומה ריוואה גוזימ םוחתב תוחפל םינש 10 לש חכומ ןויסינ לעב וניה עיצמה .3.1.7
 .תונורחאה םינשה תשולשב המוד דויצו לדוג רדסב ריווא גוזימ תודובע  5 תוחפל תונורחאה
 

 עיצמה לש םירישי םידבוע םניהש( םיכמסומ ריווא גוזימ יאנכט לש םיתווצ 4 תוחפל  קיסעמ עיצמה .3.1.8
 .)הנשמ ינלבק אלו
 

 .זרכמב ףתתשי עיצמה יכ ןיד לכ יפל העינמ ןיא .3.1.9
 

 הדובעה יטביה תקידבל תוירחא .4

 זכרמ םחתמ תוברל ,תודובעה יטביה לכ תא ,יאמצע ןפואבו ומצעב ,ותוירחאו ונובשח לע קודבל עיצמ לע .4.1
 ,ויתוביבסו םחתמה לע תולחה תוירוטוטטסה תוינכותה ,ויתוביבסו ויתולובג ,ותוללכב טרופסה
 תשגה ךרוצל ,יטנוולר יקסע וא ילועפת ,יעוציב ,יסדנה ,ינונכת ,יטפשמ ןותנ לכ תוברל ,םחתמב תויתשתה
 .םכסהה יפ לע עיצמה תויובייחתה לולכמ עוציבלו העצהה

 עוציבל וא/ו הנמזהה יכמסמל וא/ו תודובעלו רשקב יטנוולרה עדימה תקידבל תללוכה תוירחאה .4.2
 עדימ לע עיצמ םעטמ תוכמתסה ,ךכיפל .דבלב עיצמה לע הניה םכסהה יפ לע עיצמה לש ויתויובייחתה
 תוירחאב הניה ,ומעטמ ימ וא ןימזמה ידי לע ול רסמיי וא/ו רסמנש עדימ לכ וא הנמזהה יכמסמב לולכה
 ימל םרגיש דספה וא ןדבוא ,קזנ לש גוס לכל תוירחאב ואשיי אל ומעטמ ימ וא ןימזמהו ,דבלב עיצמה
 .ןיפיקעב וא ןירשימב ,רומאכ עדימ לע תוכמתסה בקע ,והשלכ ישילש דצ וא/ו )םמעטמ ימ וא( םיעיצמהמ

 תורהבה .5

 :ןלהל( הנמזהה יכמסמל רשקב תורעה וא/ו תורהבהל תושקב ןימזמל ריבעהל ןיינועמ היהי עיצמו היה .5.1
 תא . anat@nsc.org.il :ל"אודה תועצמאב ,דבלב בתכב ןכ תושעל יאשר היהי ,)"תורהבהל תושקב"
  .7/4/2022 םויל דע ריבעהל שי תורהבהל תושקב

 לש ותוכזמ עורגל ילבמ תאזו ,ודי לע השגוהש הרהבה תשקבל סחיב עיצמ לא תונפל יאשר אהי ןימזמה .5.2
 .וז הנמזהל 11 ףיעסב טרופמכ תורהבהל וא/ו ףסונ עדימל השקבב םיעיצמל תונפל ןימזמה

 תעדוה" :וז הנמזהב( םיעיצמה לכ תעידיל רבעותו בתכב ןתנית תורהבהל השקבל ןימזמה תבושת .5.3
 בתכב םדי לע קפוסיש ל"אודב םיעיצמל הנחלשית ןימזמה ידי לע הנתניתש הרהבה תועדוה .)"הרהבה
 ימי )2( ינש ךותב הרהבהה תועדוה תלבק תא רשאל םישרדנ םיעיצמה .)וז הנמזהל 1 חפסנ( העצהה תשגה
 .ןתלבק דעוממ םיקסע

  :ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,יאשר ןימזמה יכ רהבוי .5.4

 ןכו ;תורהבהל השקבל בישהל אלש .5.4.1

 .השגוה ובש חסונהמ הנוש חסונב המסרפל וא ול השגוהש תורהבהל השקבה תא םסרפל אלש .5.4.2

 תועדוה תועצמאב בתכב ןימזמה ידי-לע ונתניש הנמזהה יכמסמב םייוניש וא/ו תורהבה קר יכ רהבוי .5.5
 .ותעצהל בתכב ומסרופש הרבהה תועדוה תא ףרצל שרדנ עיצמה .ןימזמה תא ובייחי הרהבה

  .תורהבהל תושקב תשגהל ןורחאה דעומה רחאל שגותש תורהבהל השקב הנעית אל .5.6
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 תונפל ותורשפאב היה רשא היגוסל סחיב הנעט לכב עמשי אל תורהבהל השקבב ןימזמל הנפ אל רשא עיצמ .5.7
 .תורהבהל תושקב תשגהל ןורחאה דעומל רבוע הניגב ןימזמל

 םיעיצמ רויס .6

 תא רשאל שי . 13:00 העשב 4/4/2022 םויב ךרעייש טרופסה זכרמב רויסב ףתתשהל םיעיצמה לכ לע .6.1
 תלבק אדוולו ,רויסה דעומ ינפל ,anat@nsc.org.il ל"אוד תועצמאב ןימזמה לומ רויסב תופתתשהה
 .רזוחב רושיא ל"אוד

 .העצה תשגה ךרוצל הבוח יאנת הניה רויסב תופתתשהה  .6.2

 .העצהל ףרצל הבוח ותוא רויסל תופתתשה לע רושיא רסמיי רויסב םיפתתשמל .6.3

 העצהה תשגה .7
 

 דומעת העצהה .)הרומתה חפסבב טרופמכ( הדובעה עוציבל תללוכה ריחמה תעצה תא שיגהל שרדנ עיצמה .7.1
  .התשגה דעוממ םישדוח )6( השש ךשמל ףקותב

 
 לכ וא ,הנמזהה יכמסממ הזיאב ושעי רשא ,תפסות וא יוניש ,הטמשה לכ יכ הזב רהבומ קפס רסה ןעמל .7.2

 ףקות ירב ויהי אל ,תרחא ךרד לכב וא ,יאוול בתכמב וא הנמזה יכמסמב תפסות ידי-לע ןיב ,תוגייתסה
 .ןימזמה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע תאזו העצהה תליספל םורגל םילולעו

 
 ןכ תושעל יאשר היהי תורהבהל תו/השקב וא/ו תוי/תוגייתסה וא/ו תו/הרעה ריבעהל ןיינועמ עיצמו היה .7.3

 יאנתב תאזו ,ןימזמל anat@nsc.org.il  ל"אודה תועצמאב וא הילימיסקפה תועצמאב וא םושר בתכמב
 רומאהמ עורגל ילבמ ,תאזב רהבומ  12:00 העשב 7/4/2022 םוימ רחואי אל ןימזמה לצא לבקתי בתכמהש
 רשא היגוסל סחיב הנעט לכב דבעידב עמשי אל הז ףיעסב רומאכ ןימזמל הנפ אל רשא עיצמ יכ ,וז הנמזהב
 .הליחתכלמ הניגב ןימזמל תונפל ותורשפאב היה

 

 לע תוברל ,)ונתנייו לככ ,הרהבה תולאשל בתכב תובושת ללוכ( הנמזהה יכמסממ ףד לכ לע םותחי עיצמה .7.4
 .ויחפסנ לכ לע הזוחה

 
 :אבה טוריפה יפל ,תומותחו תורוגס תופטעמ יתשב וזכורי ,הנמזהה יכמסמ .7.5
 

 רוריק תודיחי תפלחהל תודובע עוציבל העצה :1 'סמ הפטעמ" םשרי 1 רפסמ הפטעמ לע )א(
 ;םכסהל )הרומת( 'ד חפסנ אלל הנמזהה יכמסמ לכ וזכורי וז הפטעמב - " תובאשמו
 

 רוריק תודיחי תפלחהל תודובע העצה :2 'סמ הפטעמ" םשרי 2 רפסמ הפטעמ לע )ב(
 דבלב םכסהל )תויומכ בתכו הרומת( 'ד חפסנ סנכוי וז הפטעמל ,"הרומת - תובאשמו
 .ומלשוה תויומכה בתכב םירסחה םיריחמה רשאכ

 
 .2 רפסמ הפטעמב קרו ךא עיפוי הרומתה חפסנ יכ ,תאזב רהבומו שגדומ

 
 זכרמב תודובע עוציבל העצה" בותכ היהי הילע הרוגס תחא הפטעמב וחנוי תופטעמה יתש )ג(

 זכרמ ,ןימזמה ידרשמבש תועצהה תביתב רסמיתש "מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה
 םוימ רחואי אל תאזו ,69482 ביבא לת 2 תירטיש 'חר ,מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה

 .12:00 :העשב 18/4/2022
 
 עיצמל םילאשומ םה ,ןימזמה לש ושוכר םניה ליעל 2 ףיעסב טרופמכ הנמזהה יכמסמ לכ יכ תאזב רהבומ .7.6

 תא שיגי םא ןיב ,ליעל 7.5 ףיעסב רכזנה ךיראתל דע ןימזמל םריזחהל וילעו התשגהו ותעצה תנכה םשל
 שמתשהל וא/ו הנמזהה יכמסמ תא קיתעהל ,הרקמ לכב יאשר וניא העצהה שיגמ .שיגי אל םא ןיבו העצהה
 .ןימזמל ותעצה תשגהמ דבל תרחא הרטמ לכל םהב
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 .ליעל 7.5 ףיעסב בוקנה דעומהמ לחה םישדוח 6 תב הפוקתל ףקותב היהת העצהה .7.7
 

 העצהה תוברע .8

 טרופסה זכרמ תדוקפל ₪ 20,000 ס"ע תינתומ יתלבו תימונוטוא תיאקנב האחמה ותעצהל ףרצל עיצמ לע .8.1
 חסונל םאתהב )"העצהה תוברע" :ןלהל( העצהה תוברעכ שמשתש ,ידיימ ןועריפל מ"עב ביבא לת ימואלה
 תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ םישדוח 6 אהי העצהה תוברע ףקות .םכסהל 'ז חפסנב טרופמה
 .ליעל 3.1 ףיעסב טרופמכ

 םע רשקב הלאמ דחא םייקתה םא ,הקלח וא הלוכ ,עיצמ לש העצהה תוברע תא טלחל יאשר אהי ןימזמה .8.2
 :וז הנמזה

 ;םייפכ ןויקינ רסוחב וא תונסיסכתב ,המרעב גהנ עיצמה .8.2.1

 ;קיודמ יתלב יתוהמ עדימ וא העטמ עדימ ןימזמל רסמ עיצמה .8.2.2

 ;תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה ףולח רחאל שיגהש העצההמ וב רזח עיצמה .8.2.3

 םאתהב לעפ אל עיצמה ,םכסהב ןימזמה רשקתי ומעש עיצמכ ןימזמה ידי לע רחבנש ירחא .8.2.4
 לע המיתחל דעו עיצמב הריחבה ןיבש בלשל תועגונה הנמזהה יכמסמב תועובקה תוארוהל
 .םכסהה

 .ליעל 8.2 ףיעסב םיטרופמה םימעטה ןמ אלש הלספנ וא התחדנ םתעצהש םיעיצמל רזחות העצהה תוברע .8.3
 לע רחבנה עיצמה םע םכסהה לע ןימזמה תמיתח רחאל םיעיצמל העצהה תוברע רזחות ,רחא הרקמ לכב
 םישדוח 6-מ רחואי אל הרקמ לכבו ,רומאכ עיצמ ידי לע )םכסהב םתרדגהכ( תונוחטבה תאצמה רחאלו ודי

 ,הקלח וא הלוכ ,הטלוח אל יטנוולר עיצמ לש העצהה תוברעש לככ ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ
 .ליעל 8.2 ףיעסל םאתהב

  -םיפסונ םיפוריצ .9
 

 :ןמקלדכ םירושיאהו םיכמסמה תא ותעצהל ףרצל עיצמה לע
 
 .דיגאתה לש םושיר תדועת קתעה .9.1

 
 .קוחכ תונובשח ירפס להנמ עיצמה יכ רשאמה ןובשח האור רושיא .9.2

 
 .השרומ קסוע עיצמה יכ רשאמה מ"עמ תונוטלש תאמ רושיא .9.3

 
 .זרכמה יכמסמ תשיכר לע רושיא/הלבק .9.4

 
 .םינלבקה רויסב תופתתשה לע רושיא .9.5

 
  .ומסרופיו לככ ,ןימזמה ידי לע תומותח הרהבה תולאשל תובושת .9.6

 
 ]ירשפא הז םא ץעויה לומ קודבל[ םינלבקה םשרמ ינלבק גוויס רושיא .9.7

 
 )2 ספוט( הז זרכמ יכמסמל ףרוצמה חסונב ןויסינ ספוט .9.8

 
 לע םיקסעומש םיאנכטה תומכ תא טרפיו עיצמה ליפורפ תא גיצי עיצמה ותרגסמב םידומע ינש ןב ךמסמ .9.9

 לע שגדב )תומייקו לככ( עיצמה לש תונושה תוקלחמה תא ,םהלש ןויסינה תונש תאו הרישי הקסעהב ודי
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 ןתונ אוה םהל טרופסה זכרמל ימוד יפוא ילעב םינוש תודסומו םיפוג ,תוריש תקלחמו הסדנה תקלחמ
 .תוריש
 

  .)םידומעה תלבגמב ובשחיי אל רשא( תוצלמהו תואתכמסא ףרצל ןתינ הז ךמסמל
 

 -תועצהה תקידב .10
 
 :ןמקלדכ ,םיבלש ינשב השעת ןימזמה ידי לע תועצהה תניחב .10.1

 
 רפסמ הפטעמבש העצהה יכמסמ תא ןימזמה ןחבי הז בלשב .1 'סמ הפטעמ תחיתפ – ןושאר בלש .10.1.1

 לכ תשגהב הנתומ העצהה תקידב לש ינשה בלשל ןושארה בלשהמ רבעמ יכ ,תאזב רהבומ .1
 בלשל רובעי אל ןימזמה ,םאתהב .וז תונמזה עיצהל העצהב רומאל םאתהב םיכמסמהו עדימה
 .ןושארה בלשה יאנתב דמע אלש עיצמ לש 2 רפסמ הפטעמ תא חתפי אלו ינשה

 
 הפטעמב ףרצש םיכמסמב רשא ,עיצמל רשפאל ,בייח אל ךא ,יאשר אהי ןימזמה יכ ,תאזב רהבומ
 קרפב םגפה ןקות אל .ודי לע עבקיש בוצק ןמז קרפ ךות םגפה תא ןקתל ,ינכט םגפ לפנ 1 רפסמ
 .ףסה לע העצהה לספית ,עבקנש ןמזה

 
 רפסמ הפטעמבש הרומתה חפסנ תא ןימזמה ןחבי הז בלשב .2 רפסמ הפטעמ תחיתפ – ינש בלש .10.1.2

2. 
 
  :ןמקלדכ הנגרודת ולספנ אלש תועצה – תועצהה גוריד .10.2

 
 עיצמה רשאכ ,תודוקנ 90 רתויה לכל היהי הז ףיעסב קנעויש ןויצה – )םכסהל 'א חפסנב( הרומתה םוכס
 ולבקי םיעיצמה רתיו ,הז ףיעסב תודוקנה ברימ תא לבקי רתויב הובגה הרומתה םוכס תא עיצה רשא
 .ועיצהש הרומתה םוכס רועישל יסחי ןפואב תודוקנ

 לכל היהי הז ףיעסב קנעויש ןויצה – )ףסה יאנתב טרופמכ( העצההמ תיללכ תומשרתהו תווצ ,ןויסינ
 וגצויש םינותנה רתיו עיצמה קיסעמש יעוצקמה תווצה ,עיצמה ןויסינ לע ססבתהב ,תודוקנ 10 רתויה
 הירוגטקב דוקינה ןתמ .העצההמ טרופסה זכרמ לש תיללכ תומשרתה ןכו עיצמה ליפורפ ךמסמ תרגסמב
 .ןימזמה לש ותעד לוקישל םאתהב וניה וז

 יכ רהבוי ,תאז םע .םכסהב ןימזמה רשקתי ומע עיצמכ רחביי תודוקנה ברימ תא לבקיש עיצמ ,ללככ .10.3
 וא/ו רתויב הלוזה העצהה וא/ו רתויב הובגה דוקינה תא הלביקש העצהה תא לבקל ביוחמ וניא ןימזמה
 תא םיאורו ,ןימזמה לש טלחומהו ידעלבה ותעד לוקישל הנותנ הז אשונב הערכהו יהשלכ תרחא העצה
 .התייחד וא יהשלכ העצה תלבק רבדב ןימזמה תטלחהל שארמ םימיכסמכ םיעיצמה
 

 תא תמלוה הניא וא/ו תילאיר הניא העצהה ותעדל םא העצה לכ לוספל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה .10.4
 תורוהל ,ויתויפיצ לע תונוע ןניא ושגוהש תועצהה ותעדל םאב ,יאשר ןימזמה היהי ןכ .וז הנמזה תושירד
 .ןימזמה עבקיש יפכ םיאנתב ,שדחמ ןקלח וא תועצהה לכ תשגה לע
 

 זכרמ ידי לע תועצהה תביתל ףרוצי רשא ,תודובעה עוציבל ןדמוא טרופסה זכרמ תושרב יכ רהבומ .10.5
 לוקישל םאתהב ,היהי יאשר ןימזמה – ןדמואה םוכסמ 15%-מ הלעמלב גורחת העצהו לככ .טרופסה
  .עומישל עיצמה תא ןמזל ,ותעד

 
 תונוש .11

 וילע תולבוקמ םהיתוארוה לכ יכו וז הנמזה יכמסמ לכ תא ארק אוה יכ עיצמה ריהצמ ,העצה ושיגהב .11.1
 לע( םכסהה יפ לע ויתויובייחתה תא ןיבה יכ עיצמה ריהצמ ,העצה ושיגהב ,ןכ ומכ .ןהל םיכסמ אוהו
 ומע עיצמכ ןימזמה ידי לע רחבייש לככ ,ויחפסנ לע םכסהה תוארוה לכ תא אלמל בייחתמ אוהו )ויחפסנ
 .םכסהב רשקתי
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 3 דע ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל תפסות וא יוניש ,ןוקית לכ הנמזהה יכמסמב סינכהל יאשר אהי ןימזמה .11.2
 הנמזהה יכמסמב ךרעייש יוניש לכ .)ליעל 3.1 ףיעסב טרופמכ( תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה ינפל םימי
 .הרהבה תעדוה תועצמאב םיעיצמה תעידיל אבוי )ךרעייש לככ(

 
 תורהבהל וא/ו ףסונ עדימל השקבב ,ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע ,תע לכב עיצמ לכל תונפל יאשר ןימזמה .11.3

  .רומאכ השקבל רשקב ןימזמה םע הלועפ ףתשל בייחתמ עיצמהו ,ןיינע לכל עגונבו גוס לכמ
 

 םימרוג םע תוברל ,םיעיצמהמ ימ םע ןתמו אשמ להנל יאשר ןימזמה ,וז הנמזהב רומאהמ עורגל ילבמ .11.4
 .ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,וז הנמזהב רושקה ןיינע לכל עגונב ,תע לכב ,העצה ועיצה אלש
 

 ,)רחבנ עיצמ םע םכסהה םתחנ אלש לככ( ידעלבה ותעד לוקיש יפל תע לכב וז הנמזה לטבל יאשר ןימזמה .11.5
 הנמזהה לוטיב לשב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ אהת אל םיעיצמלו ,תועצהה תשגה רחאל םג
 .רומאכ
 

 םייתלשממה םילטיההו תורגאה ,םיסימה לכ תא וכותב ללוכ )םכסהל 'א חפסנב( הרומתה םוכס יכ רהבוי .11.6
 .םיינוריעהו

 
 ןימזמה הרוה םא אלא ,ןימזמה לש ותבוטל הריתסה שרופת ,הנמזהה יכמסממ הזיאב הריתס לש הרקמב .11.7

 לככ( הנמזהה יכמסמב הריתס תמייק יכ ןימזמה תעידיל איבהל םיאשר םיעיצמה .בתכבו שרופמב תרחא
 .ןוכנל אצמיש יפכ הז ןיינעל לעפי ןימזמהו ,הרהבהל השקב תרגסמב )תמייקש
 

 ותעצה תנכה םשל עיצמל םילאשומ םה ,ןימזמה לש ושוכר םניה ליעל 2 ףיעסב טרופמכ הנמזהה יכמסמ .11.8
 .ואל םא ןיבו העצהה תא שיגי םא ןיב ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל דע ןימזמל םריזחהל וילעו התשגהו

 דבלמ תרחא הרטמ לכל םהב שמתשהל וא/ו הנמזהה יכמסמ תא קיתעהל הרקמ לכב יאשר וניא עיצמ
 .ןימזמל ותעצה תשגה ךרוצל
 

 רושקה וא/ו עבונה וא/ו עגונה ןיינע לכב טופישה תוכמסו לארשי תנידמ יניד ולוחי וז הנמזה יכמסמ לע .11.9
 .דבלב ופי ביבא לתב םיכמסומה טפשמה יתבל אהת וז הנמזה יכמסמל
 

 וא/ו תיקוח יתלבכ תכמסומ תיטופיש האכרע ידי לע עבקת הנמזהה יכמסמ תוארוהמ הארוהו הדימב .11.10
 םיקלחה תא וא/ו הנמזהה יכמסמ תוארוה רתי תא רבדה לטבי אל יזא ,םידדצה תנווכ תורמל ,הפקת יתלב
 .הרומאה תיטופישה האכרעה ידי לע המצמוצ וא/ו הלטובש הארוה התוא לש םירחאה

 
 

 
 

 ,בר דובכב
 

__________________________ 
 מ"עב ביבא לת  ימואלה טרופסה זכרמ
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 העצהה תשגה בתכ
 

 _______________ :ךיראת            ____________________ :עיצמה םש
 

 דובכל
 מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמ
  2 תירטיש 'חר
 69482 ,ביבא לת
 
 

 תובאשמו רוריק תודיחי תפלחהל תודובע עוציבל תועצה עיצהל הנמזה
  מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמב

    :ןודנה

 
 לע הזוחה תוברל ול םיפרוצמה םיכמסמה תאו הנמזהה בתכ תא ונדמלו ןויעב ונארקש רחאל ,הטמ םימותחה ונא
 :ןמקלדכ הזב םיבייחתמו םיריהצמ ,תוינכתהו ינכטה טרפמה ,םידחוימה םיאנתה ,ויחפסנ לכ
 
 יכ םיריהצמ ונא .םהב רומאה לכל םימיכסמ ונאו םהיאנת לכ תאו ,ליעל טרופמכ םיכמסמה לכ תא ונבה יכ .1

 תויפוס תוינכות ריבענ ונאו הדובעה תלוכתל סיסב הנווהת הנמזהל תופרוצמה תוינכתה ונתעצה תלבק םע
 .תודובעה עוציב ינפל ןימזמה רושיאל תוטרופמ

 
 תודובעה ועצובי וב רתאהו תודובעה יכו ריחמ תועצה תלבקל השקבה הנכוה היפלש הטישה תא ונבה ןכ ומכ
 .בטיה ונל םיעודיו םירכומ ,וילא השיגה יכרדו

 
 םאתהבו ,תודובעה עוציב לע עיפשהל םילוכיה וא/ו םיעיפשמה םירחאה םימרוגה לכ תא םיעדויו םיעדומ וננה .2

 וא/ו תוססובמה תושירד וא תועיבת םוש שיגנ אל יכו ונתעצה תא ונססב ,ליעלד רומאה לכל םאתהבו ךכל
 םהמ ימ וא ויכמסמו ויחפסנ לכ לע הזוחה ,הנמזהה יאנת לש יהשלכ העידי יא וא הנבה יא לש תונעטמ תועבונה
  .רומאכ תושירד וא/ו תועיבת וא/ו תונעט לכ לע שארמ הזב םירתוומ וננהו

 
 .התשגה דעוממ םישדוח )6( השש ךשמל ףקותב דומעת ונתעצה יכ םיעדויו םיעדומ וננה

  
 .לארשי תנידמ יקוחל םאתהב לכה ,קוחכ םירפס םילהנמו מ"עמ ךרוצל השרומ קסוע וננה יכ םיריהצמ וננה .3
 

 לעו העצהה לע ונתמיתח יכ ונל עודי יכ םיריהצמ ונירה הנמזהה יכמסמ יפ לע תודובעה תא עצבל םיעיצמ ונא .4
 .ןיינעו רבד לכל ונתוא תבייחמ ויחפסנ לע הזוחה

 
 םיקתעה לע תאז תושעל שרדנש דעומב םותחנ ,לבקתת הנממ קלח הזיא וא ונתעצה םא יכ םיבייחתמ ונא .5

 יאנת םויק תחטבהל תוברעה תא םכדיל איצמנו םיחפסנה לכ ללוכ םכדי לע עבקייש ףקיהב הזוחה לש םיפסונ
 לע הזוחה תמיתח דעוממ רחואי אל תאזו ויתוארוה יפ לע איצוהל ונתבוחמ רשא חוטיבה תוסילופ תאו הזוחה
 .םכדי

 
 הרקמ לכב יכו ,ויחפסנבו הזוחב טרופמכ ,תודובעה עוציב ןיגב ונל םלושת רשא הרומתה רועש תא םיעדוי ונא .6

 .ויחפסנ לע הזוחב עובקל רבעמ הרומת וא/ו םולשת לכ םכמ לבקל תוכז לכ ונל אהת אל
 

 םע וא/ו ןימזמה םע םואיתו םיינדפק תוחיטב יעצמא תטיקנ בייחי תודובעה עוציבש ,ונל עודי יכ םיריהצמ ונא .7
 ,תוניעט תופנה דחוימבו ,והשלכ יתוחיטב ןוכיסב הכורכה הלועפ לכש ונל עודי יכ םיריהצמ ונא .חקפמה
 תוחיטבה לע םיארחאה םימרוגה תוארוהל םאתהב ועצבתי ,רחא ןעטמ לכו ,םירמוחו ,דויצ לש ,תוקירפו
 ונא ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .ןיד לכ תוארוהב םיעובקה םיללכה לע ססבתהבו ,טרופסה זכרמב
 םימרוגה לכ לש רושיא תלבק ןעוציב ינפל ,ובייחי רומאכ הניעטו הקירפ הפנה לכש ונל עודי יכ םיריהצמ
 .טרופסה זכרמב תוחיטבה לע םיארחאה
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 לע חקפל תנמ לע ושרדייש םדאה חוכו םיעצמאה לכ תולע תא ןה ,ןובשחב ונחקל וז ונתעצהב יכ ,םיריהצמ ונא
 האצותכ םיבייחתמה תודובעה עוציבב םיבוכיעה לכ תא ןהו ,תולקת אללו תיברימ תוחיטבב ןעצבלו תודובעה
 .רומאכ תוחיטב יעצמא תטיקנמ

 
 לע עבקנש ןורחאה םויהמ םישדוח )6( השש לש הפוקתל ףקותב הניה ,הנממ עמתשמה לכ לע ,תאז ונתעצה .8

 .תועצהה תשגהל םכדי
 

 הלוזה העצהה תוברל איהש העצה לכ לבקל םיביוחמ םכניא יכ ונל עודי יכ םיריהצמ ונירה ,קפס רסה ןעמל .9
 םיריהצמ ונירה ןכ ומכ .טלחומהו ידעלבה םכתעד לוקישל ןותנ רבדהו ,ללכב םא ,תרחא העצה לכ וא/ו רתויב
 וב רתאה תקידב תוברל םינושה ויחפסנו הזוחה תקידב ,הנמזהה תקידבל רשקב תואצוהה לכ יכ ונל עודי יכ
 הנלוחת וז העצהב הכורכה תרחא האצוה לכ ןכו ךכמ עבונהו ךכב רושקה לכ לע וז העצה תנכהו תודובעה ועצובי
 .ךכ ןיגב אוהש גוסו ןימ לכמ תיפסכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ונל היהת אל יכו ןאולמב דבלב ונילע

 
 תועצה תשגהל הנמזה אלא זרכמ םיווהמ םניא ויחפסנו הנמזהה בתכ יכ םימיכסמו םירשאמ ונאו ונל רורב .10

 .עיצמה תריחב ןפוא לעו הנמזהה לע ולוחי אל םיזרכמה ינידו
 

 אלש םיפוג םע תוברל םינושה םיעיצמה םע ,תע לכב ,ןתמו אשמ להנל יאשר ןימזמהש ונל עודי יכ םיריהצמ ונא .11
 לכ וא וז העצהב תולולכה תודובעה לכל ,םיריחמה תועצהל סחיב ןתמו אשמ ,תודובעה עוציבל העצה ועיצה
 הרקמ לכב ,ןימזמה םע הלועפ ףתשל םיבייחתמ ונא .טלחומהו ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב תאזו ,ןהמ קלח
 .רומאכ ,ןתמו אשמ להוני וב

 
 .ןינעה יפל ,דיחי ןושלב םג ונבומ םיבר ןושלב עיצמל רשקב רמאנה לכ ,תאז העצהב .12

 
 

 ,בר דובכב
 

 ___________________________________________________ :םיעיצמה תמתוחו תמיתח
 

 ____________________________________________________             :םיעיצמה םש
 

 ____________________________________________________                   :ךיראת
 

 ____________________________________________________         :םיעיצמה תבותכ
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 עיצמל ריהצת
 

 יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל _________________ .ז.ת _____________________ מ"חה ינא
 :ןמקלדכ בתכב הזב ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהא
 
 תודובעל תועצה עיצהל הנמזהל )"הרבחה"( ___________________ תעצהמ דרפנ יתלב קלחכ ןתינ הז יריהצת
 היהת הז ריהצתב םיעיפומה םיחנומל .מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמב תובאשמו רוריק תודיחי תפלחהל
 .ליעל הרומאה תועצה עיצהל הנמזהה יכמסמב םהל הנתינ רשא תועמשמה

	.המשב הז ריהצת ןתיל ךמסומו הרבחב _________________ דיקפתב שמשמ יננה .1

 .ןיד לכ תוארוה יפל ,ףקות ירב ,תונוישירו םירושיא תלעב הרבחה .2

 .דחוימ לוהינ וא השרומ לוהינ ,קוריפ ,סוניכ יכילהב הניא הרבחה .3

 ץוחמ וא לארשיב תיטופיש האכרעב םיילילפ םיכילה תרגסמב עשרוה הרבחב הרשמ יאשונמ דחא אל ףא .4
 .רומאכ תוריבעהמ תחא רובעל ןויסינ וא לודיש ןכו ,ןולק המע תאשונ רשא הריבעב ,לארשיל

 .תועצה עיצהל הנמזהב םתרדגהכ ףסה יאנת לכב תדמוע הרבחה .5

 ףותישב לעפת אלו ,תועצה עיצהל הנמזהל עגונב תרחא תפתתשמ םע תודמע םאתת אלו המאית אל הרבחה .6
 .תועצה עיצהל הנמזהל םאתהב ןתניתש האשרהל עגונה לכב ןיפיקעב וא ןירשימב ,המיע יהשלכ ךרדב הלועפ

 "ןיינע לעב" ,הז ןיינעל .)התטילשב םידיגאת תועצמאב( ףיקע וא רישי ןפואב רחא עיצמב ןיינע תלעב הניא הרבחה .7
 .1999 -ט"נשתה ,תורבחה קוחב הז חנומ תרדגהכ

  .תמא ליעל יריהצת ןכותו יתמיתח וז ,ימש הז יכ ריהצמ ינא .8

 

 
 
 

_________________ 
 המיתח

 

 ד"וע רושיא

 בוחרב ידרשמב _________________ ןיד ךרוע ינפב עיפוה ____________ םויב יכ הזב רשאמ יננה
 ______________ רפסמ תוהז תדועת ידי לע ומצע ההיזש _______________ רמ ,_____________________
 תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהי יכו תמאה תא ריהצהל וילע יכ ויתרהזהש ירחאו

 .הילע םתחו ל"נה ותרהצה

 

_________________    ________________ 

 ךיראת                 תמתוחו המיתח     

 

 

 

 :ח"ור /ד"וע רושיא

 ה/ותמיתחב בייחל ת/ךמסומ ____________________ .ז.ת _________________ 'בג/רמ יכ הזב רשאמ יננה
 _______________.פ.ח________________ הרבחה תא

 

 _________________    ________________ 

 ךיראת                 תמתוחו המיתח      
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 ותעצהל ףרצל העצהה שיגמ לעש תיאקנבה תוברעה חסונ

 דובכל

  מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמ

 

 ,.נ.ג.א

 ____________ 'סמ תוברע  :ןודנה

 לכ םולשתל םכיפלכ הזב םיברע ונא )"עיצמה" :ןלהל( ___________________________ תשקב יפ לע .1
 דדמל דומצ אוהשכ )"ןרקה םוכס" :ןלהל( )םישדח םילקש ףלא םירשע( ח"ש 20,000 לש םוכסל דע םוכס
 םוכס" :ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע תעל תעמ םסרפתמ אוהש יפכ ןכרצל םיריחמה
 יתוריש ןתמל עיצמה םעטמ העצה תשגה םע רשקב םכיפלכ עיצמה לש ויתויובייחתה תחטבהל )"תוברעה
 .ןויקינ

 :ןמקלדכ םנה הדמצהה יאנת .2

 ידי לע םסרפתמה   ןכרצל םיריחמה דדמ היהי הז תוברע בתכ יפ לע והשלכ םוכס םכל םלשנ ובש םויב םא 
 )"שדחה דדמה" :ןלהל( לעופב םולשתה דעומב עודיהו )"דדמה" :ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 _____ לע דמע רשאו _______ םויב םסרפתה רשאו וז תוברע תאצוה דעומב עודי היהש דדמהמ הובג
 דדמה הלע ובש רועיש ותואב לדגומ אוהשכ ןרקה םוכס תא םכל םלשנ ,)"יסיסבה דדמה" :ןלהל( תודוקנ

 .יסיסבה דדמה תמועל שדחה

 .ןרקה םוכס הבוגב תוברעה םוכס ראשיי ,יסיסבה דדמהמ ךומנ היהי שדחה דדמהו היה 

 םכתשירד תלבקמ םימי 7 ךות תוברעה םוכס דע םכדי לע שרדייש םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .3
 ילבמו אוהש ןפוא לכב החיכוהל וא םכתשירד תא ססבל וא קמנל םכילע ליטנש ילבמ תאזו ,בתכב הנושארה
 טוקנל םיבייח ויהת אל יכ שרופמב תאזב םכסומ ,ןכ ומכ .עיצמהמ ל"נה םוכסה קוליס הליחת שורדנש
 יאנתכ םירחא תונוחטב שממל וא/ו עיצמל תמדקומ השירדב תונפל וא/ו עיצמה דגנ םייטפשמ םיכילהב
 קוחב התועמשמכ יופישל תובייחתה רדגב הניה תאז ונתובייחתה .ונידי לע וז תוברע םוכס םולשתל םדקומ
 .1967-ז"כשתה ,תוברעה

 םוכס ךותמ םכדי לע עבקיש םוכס לכ לע תעל תעמ ,רומאכ השירדב תוברעה תא שממל םיאשרו םיאכז םתא .4
 םוכס לע ולעי אל ,וז תוברע ןיגב ונדי לע ומלושיו םכדי לע ושרדייש םימוכסה לכ ךסש דבלבו תוברעה
 יבגל הפקות אולמב תאז תוברע ראשית ,תחא םעפב האולמב וז תוברע ושממת אלו הדימב ,ךכיפל .תוברעה
 .תשמוממ יתלבה תוברעה םוכס תרתי

 .ליעל 3 ףיעסב עובקה יפ לעו דעומב םישרדנה םימוכסה תעל תעמ םלשנ ונא 

 

 בתכ יפ לע םולשתמ ענמיהל םיאשר היהנ אל ,ןכ ומכ .איהש הביס לכמ תוברעה לטבל םיאשר היהנ אל ונא .5
 תקנעומה הרירב לכ תוברל הנעט לכ לע שארמו שרופמב הזב םירתוומ וננהו ,איהש הביס לכמ הז תוברע
 .ןידה יפ לע ליעפמל

 

 הז דעומ דע ונל רסמיהל תבייח םכמ השירד לכו ללכב דעו ____________ םויל דע ףקותב היהת תוברעה .6
 .תלטובמו הלטב תוברעה היהת הז דעומ רחאל .ונדרשמל

 

 ,בר דובכב

 ______________ קנב

 
 



13 

 

 עיצמה ןויסינ – 2 ספוט
 

 :ןמלקדכ ,עיצמה ןויסינ תא טרפל ינירה ,עיצמה ןויסינ תודוא ףסה יאנתו זרכמה תוארוהל םאתהב
 
 

 עוציב דעומ
 הדובעה

 יטרפו ןימזמה םש הדובעה תוהמו טוריפ הדובעה ףקיה
 תורשקתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

 _______________________:עיצמה תמיתח



Error! Unknown document property name. 

	 תודובע עוציבל םכסה
 2022 ________ שדוחב ____ םויב א"תב םתחנו ךרענש

 מ"עב ביבא-לת ימואלה טרופסה זכרמ    :ןיב
 ביבא-לת 2 תירטש 'חרמ     

       )"ןימזמה" :ןלהל(
    

 ;דחא דצמ    

  _____________________     :ןיבל
 __________________ .פ.ח     
 _________________ 'חרמ     

       )"ןלבקה" :ןלהל(     
 ;ינש דצמ               

 
 ויכמסמ רשא מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמב תודובע עוציבל תועצה שיגהל הנמזה בתכ ןיכה ןימזמהו ליאוה

 ;)"הנמזהה בתכ"( םכסהל 'א חפסנכ םיפרוצמ
 
 ;)ןלהל םתרדגהכ( תודובעה עצבל שקבמ ןלבקהו ליאוהו
 
 לכ לע הז םכסהב הנתומלו טרופמל םאתהב )ןלהל םתרדגהכ( תודובעה עוציבל םכסהב רשקתהל םידדצה תנווכבו ליאוהו

 ;ןלהל ויכמסמו ויחפסנ
 

 :ןמקלדכ ןלבקה ןיבו ןימזמה ןיב םכסוה ךכיפל
 

 אובמ .1
 .ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז םכסהל אובמה 1.1

 
 ףיעס וא םכסהה שוריפ ךרוצל תועמשמ לכ םהל ןיא דבלב תויחונ םשל ואבוה הז םכסהב םיפיעסה תורתוכ 1.2

 .ונממ
 

 :ונמיה דרפנ יתלב קלח םיווהמו הז םכסהל םיפרוצמ םיאבה םיחפסנה 1.3
 

 הנמזהה בתכ  - 'א חפסנ 1.3.1
 תויומכ בתכו ינכט טרפמ  - 'ב חפסנ 1.3.2
  םינמז תוחול   - 'ג חפסנ 1.3.3
 תויומכ בתכו הרומת  - 'ד חפסנ 1.3.4
 תודובע חוטיב תכירע רושיא   - 'ה חפסנ 1.3.5
 המלשה תדועת  - 'ו חפסנ 1.3.6
 קדב/עוציב תוברע חסונ  - 'ז חפסנ 1.3.7
 תועיבת לוסיח רבדב הרהצה  - 'ח חפסנ 1.3.8

 
 תונשרפ .2

  :ןלהל םהל הנותנה תועמשמה אהת ויחפסנב וא/ו םכסהב םיחנומהמ דחא לכל 2.1
 

 מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמ - "הדובעה רתא"
 

 וא "הדובעה"
 "תודובעה"

 ,םיטרפמב ,םכסהב טרופמכ ,הז םכסה אושנ תודובעה -
 םיפרוצמה םיכמסמה רתיבו תויומכה בתכב ,תוינכותב
 לכ יכ בייחתמ אל טרופסה זכרמ יכ רהבומ .םכסהל
 .לעופב ועצובי תויומכה בתכב תודובעה
 

 .ןימזמה ידי לע הנמויש ימ - "חקפמה"
  



 

   

 

2 
 טרפמ לכ ןכו הז םכסהל 'ב חפסנכ םיפרוצמה םיטרפמה - "םיטרפמה"

 .דיתעב ףרוציש
   

 הז םכסהל 'ב חפסנכ תופרוצמה תודובעה עוציב תוינכות - "תוינכותה"
 .ןלבקל םעפל םעפמ ורסמיש יפכו

 
 רומאה ןיב וא ויחפסנמ דחאב רומאה ןיבו הז םכסהב רומאה ןיב תואדו יא וא קפס ,הריתס לש הרקמ לכב 2.2

 ויחפסנ לע הז םכסה יאנת .תערכמו תיפוס אהת ותערכהו חקפמה רבדב עירכי רחא חפסנ ןיבל םיוסמ חפסנב
 דגנכ תועמשמ וד וא תואדו יא ,קפס ,הריתס לש הרקמב ושרופי אלו ,דיתעב ואובי רשאו םימייקה ,םינושה
 .םהמ הלועה הנווכה יפל אלא וחסנמ

 
 תודובעה .3

  לש הנקתהו הקפסא ,קוריפב רבודמ .טרופסה זכרמב תובאשמו )םירלי'צ( רוריק תודיחי תפלחהל תודובע עוציב 3.1
  .םיטרפמב טרופמכ לכהו רוריק ןוט 200 לש הנש 17 ןב סחדמ תפלחהב ןכו ןוט 195 רוריק תדיחי
 

 תודובעה עוציבל שארמ ךרענ ןלבקהו ,טרופסה זכרמ תא תיבשהל ילבמ ועצובי תודובעה יכ ,םכסומו רהבומ 3.2
 .תודובעה עוציב ןפואל סחיב תונעט ול ןיאו הליל תדובע תוברל רומאה ןפואב

 
 תודובעה עוציב .4

 םיפרוצמה ,תוינכותלו תויומכה יבתכל ,םיטירשתל ,םיינכטה םיטרפמל םאתהב תודובעה תא עצבי ןלבקה 4.1
 תודובעה לכ יכ בייחתמ אל טרופסה זכרמ יכ רהבומ .תושר לכו ןקת ,ןיד לכ תושירדל םאתהבו םיחפסנכ
  .לעופב ועצובי תויומכה יבתכבו םיטירשתב ,םיטרפמב תוטרופמה
 

 בייחתמ ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .םילועמ םירמוחב שומיש ךותו הלועמ ביטב ןלבקה ידי לע הנעצובת תודובעה 4.2
 ידי לע םתרטמל םירשכ ואצמנו וקדבנ רשאו קוחכ רשואמ ןקת ות לעב ןרצי לש םירמוחב שמתשהל ןלבקה
 לש תטלחומה ונוצר תועיבשלו ,םכסהה תוארוהל תקיודמו האלמ המאתהב הדובעה תא עצבי ןלבקה .חקפמה
 חוקיפה יכ רהבומ .ןניאש ןיבו הז םכסהב תוטרופמ ןהש ןיב ,חקפמה תוארוה לכ רחא תונדפקב אלמיו ,חקפמה
 אל ומויק יכו תרוקיב יעצמא אלא וניא )הזכ אהיש לככו םא( תודובעה עוציב לע ןימזמה םעטמ חקפמה לש
 .ומעטמ חקפמ יונימ תוברל הז םכסהב ויתויובייחתה לכמ ןלבקה תא ררחשי
 

 םולשת לכל יאכז היהי אל ןלבקה ,קפס רסה ןעמל .ןימזמה םע םואיתב ןלבקה י"ע עצובת רתאב תונגראתהה 4.3
 תנמ לע ,הרואתה יפוג תוברל ,דויצה לכ לע שארמ ןגראתהל בייחתמ ןלבקה .רתאב תונגראתהה םע רשקב ףסונ
 .תודובעה עוציבב בוכיע םושל םורגל אלש בייחתמ אוהו ןמזב תודובעה תא םילשהל
 

  תיתוחיטב המרב רתאה תא רוגסלו רדגל - ןימזמה תשירדל םאתהבו ךרוצה תדימבו ,הלועפ ףתשל ןלבקה לע 4.4
 .םיישילש םידדצל ןהו םוקמה ידבועל ןה הערפה הווהי אלש ךכ

 
 ,ושרדי םאב ל"נה תוקפסאהו ןימזמה תאמ ויתודובע יכרצל 'וכו סוחד ריוא ,םימ ,למשח ירוביח לבקי אל ןלבקה 4.5

 .ןלבקה תוירחאב ןנה
 

 ליעיה םעוציבל םישורדה םירבדהו םירמוחה ,םינקתמה ,םילכה ,דויצה לכ תא ונובשח לע קפסל בייחתמ ןלבקה 4.6
 .שורדה בצקב תודובעה לש

 
 ףופכב השעי )הדובעה רתאב 'ג דצ לכ ידי לע עצובתש תפסונ הדובע לכ ןכו( הדובעה עוציבש בייחתמ ןלבקה 4.7

 עוציב לע םילחה םיקוחה לכ יפל תוברל ,םייואר תוהיגו תוחיטב יאנתב ,תושר לכ תושירדו ןיד לכ תוארוהל
 הדובעב תוחיטב תדוקפו 1954 - ד"ישתה הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוח ,תונדפקב םויק הז ללכבו תודובעה
 ובשחי אל םמעטמ ימ לכו חקפמה ,ןימזמהש ול עודי יכ ריהצמ אוה יכו ,םהיפ לע ומסרופש תונקתהו םיווצהו
 תובוחה רתי לכ ןכו הדובעה תוחיטב ןיגב תיטפשמה תוירחאה לכו לעופב העצבמל וא הדובעה להנמל הרקמ לכב
 עוציב לע העדוה ןתמו "הדובע להנמ" יונימ תוברל דבלב וילעו ןלבקה לע לוחת תודובעה עצבמ לע תולטומה
 לע חקול אוה יכו היתונקתבו ל"נה הדוקפב רבד לש ועמשמכ "ישאר ןלבק" וניה יכ ריהצמ ןלבקה .תודובעה
 .רתאב 1988 - ח"משתה )היינב תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקת עוציבל תללוכה תוירחאה תא ומצע

 
 חקפמה תוארוהל םאתהבו ,ןמז לכב םירדוסמו םייקנ ןהשכ ןמצע תודובעה תאו הדובעה רתא תא רומשי ןלבקה 4.8

 לש והשלכ קלחב הדובעה םויס םע דימ .ונובשח לע לכהו תלוספהו םירמוחה יפדוע תא הדובעה רתאמ קלסי
 לש קלח ותואב ורתונש תלוספו םירמוח יפדוע ,ןוכיס ,לושכמ ,ךולכל לכ ונובשח לע ןלבקה ריסי הדובעה רתא
 .'דכו רפע תומרע רושיי ,תוריפחו תורוב יולימ לש ךרדב תוברל ,רתאה

 



 

   

 

3 
 ןתניתש( חקפמה תאמ בתכב הארוה יפל ,תותימצל וא םיוסמ ןמזל ,הדובעה עוציב תא קיספהל ןלבקה לע 4.9

 הנתינ םא אלא הנשדחי אלו ,הארוהב וניוצש הפוקתלו םיאנתל םאתהב ,)חקפמה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפל
 הרומתהמ יסחי קלח םולשתל ןלבקה יאכז אהי ,רומאכ הדובעה הקספוה .ךכ לע בתכב הארוה חקפמה ידי לע ול
 רומאה תויללכמ עורגל ילבמ תוברל( תורישיה ויתואצוה לע יוציפל ןכו ,לעופב עציבש הדובעה תומכל םאתהב
 לכב בח אהי אל ןימזמהש דבלבו ,חקפמה תעיבק יפל לכהו ,ןלבקה לש )ב"ויכו םיחוור דספה יתאצות קזנ ליעל
 תוארוהמ הארוה רפה ןלבקהש ךכ בקע הנתינ הדובעה עוציב תקספה לע הארוהה םא הז ףיעס יפל םולשת
 .הז םכסה
 

 4.11 ףיעס יפל תותימצל קספוה ןעוציבש ןיבו ןלבקה ידי לע םלשוה תודובעה עוציבש ןיב ,תודובעה עוציב םותב 4.10
 הדובעה רתא תא ןלבקה הנפי ,ןלבקה ידי לע םהמ קלח לכו הז םכסהב ןלבקה תויובייחתה תרפה ןיגב וא/ו ליעל
 .ול םיכיישה םדאו ץפח לכמ יקנ אוהשכ
 

 יאשר חקפמה אהי ,וז הנמזה יאנת יפלו ןידה יפל ןימזמה תויוכזמ עורגל ילבמ ,יזא ,רומאכ ןלבקה הניפ אל 4.11
 הדובעה תא םילשהל ,המלשוה םרט הדובעהו הדימבו ונממ ןלבקה לש ודי קלסלו הדובעה רתא תא סופתל
 םינקתמהו דויצה ,םירמוחה לכב ךכ םשל שמתשהלו ,תרחא ךרד לכב וא ,רחא ןלבק תועצמאב וא ומצעב
 וא הדובעה יבגל ,ונממ קלח לכ וא רתאה יבגל אוהש גוס לכמ ןובכיע תוכז לכ אהת אל ןלבקל .הדובעה רתאבש
 .הדובעה רתאב וא/ו ותקזחב םייוצמה דויצהו םירמוחה יבגל וא הנממ קלח לכ
 

 ידי לע ושרדיש תונכהה לכ עצבל ,םישרדנש לככ ,םירושאה לכ לבקל םימואתה לכ תא עצבל ןלבקה תוירחאב 4.12
 רבעמ םולשת לכ אלל 'וכו הרטשמ ,שא יבכמ ,קזב תרבח ,למשחה תרבח ןוגכ ותדובעב תועגונה תויושרה
 .'ד חפסנב טרופמכ הרומתל
 

 םינמז חול .5
 

 םילשיו ,ןלבקל רסמייש "הדובע תלחתה וצ"ב ןימזמה ידי לע עבקיש ךיראתב תודובעה עוציבב ליחתי ןלבקה 5.1
 .ןימזמה לש תטלחומה ונוצר תועיבשלו הז םכסה תוארוהל םאתהב תודובעה עוציב תא
 

 חול"( 'ג חפסנכ ףרוצמה םינמזה חולב םיעובקה םידעומב ןמילשהלו תודובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה 5.2
 תודובעה עוציב ךרוצל שרדנה םדאה חוכו םיבאשמה ,םיעצמאה לכ תא דימעי ןלבקה .הז םכסהל )"םינמזה
 .םינמזה חולל םאתהב ,הז םכסה יפ-לע

  
 ,םינמזה חול תא ןכדעלו םינמזה חולב ןנכותמל האוושהב תודובעה עוציב תומדקתה לע חקפמל חוודל ןלבקה לע 5.3

 עורגל ידכ םינמזה חול ןוכדעל חקפמה רושיאב ןיא ,קפס רסה ןעמל .ותעד תחנהלו חקפמה תשירד יפל לכה
 רושיאבו ןימזמל ןלבקה ןיב םואתב השעי םינמזה חולב יוניש לכ .םינמזה חולב דומעל ןלבקה לש ותובייחתהמ
 .חקפמה
 

 עובש לכ ןיגב ןימזמל םלשי ןלבקה ,ןיד לכו הז םכסה חוכמ ןימזמל םידמועה דעס וא תוכז לכמ עורגל ילבמ 5.4
 קלח ןלבקה םלשי עובשמ קלח לש רוחיא ןיגב .הרומתהמ 5% לש רועישב םכסומ יוציפ םינמזה חולב רוחיא
 תוברל ,ןוכנל אצמיש ךרד לכב ןלבקה ןמ הז םכסומ יוציפ תובגל יאשר היהי ןימזמה .רומאה רועישהמ יסחי
 םימכסומה םייוציפה םולשתב ןיא .ןימזמהמ ןלבקל עיגמה םוכס לכמ זוזיק וא תויוברע שומימ לש ךרדב
 לכמ וא תודובעה תא םייסל ותובייחתהמ ןלבקה רורחש םושמ ,ןלבקל םימולשתמ םייוכינב וא םמצעלשכ
 .םכסהה יפ לע ןלבקה לע תלטומה תרחא תובייחתה
 

 םכסהה יפ לע ויתויוכז רתימ עורגל ילבמ ןימזמה יאשר ,5.2 ףיעסב רומאכ ותובייחתה רחא ןלבקה אלימ אל 5.5
 תועצמאב ,ןתצקמ וא ןלוכ תודובעה תא עצבל ,שארמ םימי 7 ןלבקל ךכ לע העדוה ןתנש רחאלו ,ןיד לכ יפ-לעו

 יאשר היהי ןימזמה .ךכב תוכורכה תואצוהה לכב אשי ןלבקהו ,ןלבקה ןובשח לע תרחא ךרד לכב וא רחא ןלבק
 לכמ םתוכנלו ,תויללכה ויתואצוה יוסיכל 15% תפסותב תורומאה תואצוהה תא איהש ךרד לכב ןלבקהמ תובגל
 תואצוהה תובגל תנמ לע עוציבה תוברע תא שממל ןימזמה יאשר אהי ןכ .אוהש ןמז לכב ןלבקל עיגיש םוכס
 .תורומאה
 

 
 הרומתה .6

 .םכסהל 'ד חפסנב טרופמכ הרומתה תא ,ןלבקל ןימזמה םלשי ,הז םכסהב ןלבקה תויובייחתה לכ יולימל ףופכב 6.1
  .ןיד לכ יפ לע בייחתמה יוכינ לכ הרומתהמ הכני ןימזמהו תפסונ הרומת לכל יאכז היהי אל ןלבקה
 
 

 .לעופב ועצוביש תודובעל םאתהבו תויומכה בתכב ןלבקה בוקניש יריחמל םאתהב היהת הרומתה יכ רהבומ 6.2
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 אל קפסהו ,יוניש לכ הרומתב לוחי אל יכ רהבומ 6.3 לש הרקמב ףסונ םולשת וא/ו רזחה וא/ו יוציפ לכל יאכז היהי

 תויורקייתה וא/ו תודונת וא/ו םייוניש לש הרקמב ןכו ,הז ךילה אושנ תודובעה וא/ו םירמוחה יריחמב יוניש
 דדמב תודונת וא/ו םייוניש לש הרקמב ןכו רחא עבטמ לכ וא/ו ב"הרא לש רלודה לומ לא שדחה לקשה לש רעשב
 ימדב וא/ו םיילאיצוסה םימולשתב וא/ו רחא דדמ לכב וא/ו הינבה תומושת דדמב וא/ו ןכרצל םיריחמה
  .חוטיבה

 
 םרט ןלבקה איצוהש תואצוה תוברל ,תודובעה עוציבב תוכורכה תואצוהה לכ תא תללוכ הרומתה רהבומ ןכ 6.4

  .תודובעה םע רשקב הז םכסהב ותורשקתה
 

 חפסנב טרופמכ תועיבת לוסיח רבדב הרהצהה חסונ לע םותחל ןלבקה בייחתמ יפוסה םולשתה תלבקל יאנתכ 6.5
 .םכסהל 'ח

 
 דיבעמ – דבוע יסחי רדעה .7

 וניה ןלבקה יכ ,הדובע םכסה הווהמ וניאו יאמצע ןלבק ןיבל ןימזמ ןיב םכסה וניה הז םכסה יכ ,תאזב רהבומ 7.1
 דבוע יסחי םימייקתמ אל ,ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה ןיבל םיתורישה ינתונמ ימ ןיבל וא וניב יכו יאמצע קסע לעב
 .אוהש גוס לכמ ,תופתוש יסחי וא תונכוס יסחי ,האשרה יסחי ,דיבעמ -

 
 תותחפהו תופסות ,םייוניש .8

 רחא אלמל בייחתמ ןלבקה .הלבגה אלל תאזו תודובעה ףקיהב םייוניש לע ןלבקל תורוהל יאשר היהי ןימזמה 8.1
 עוציב ,תודובעה ףקיה תנטקה ,תודובעה ףקיה תלדגה ,רתיה ןיב ,ועמשמ "םייוניש" חנומה .ןימזמה תוארוה
 ועצובי םייונישה .הזב אצויכו תומאתה עוציב ,םכסהב וטרופש ולאל תויתוהמ ןניאש תופסונ וא/ו תונוש תודובע
 .תפסונ הרומת לכ אלל ןלבקה ידי לע
 

 ןימזמל ןלבקה ידי לע השגוה םא אלא ,םכסהב עובקה םינמזה חול תא תונשל ידכ םייוניש לש םמויקב ןיא 8.2
 .שארמו בתכב דעומה תייחד רשיא חקפמהו םייונישה תא עצבל הארוהה תלבק םע דיימ ךכל תדחוימ השקב
 

 תויעוצקמה וא/ו תוינכטה תולאשה ןמ טרפו טרפ לכ ראתל תינכט תורשפא ןיא יכ ,ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה 8.3
 םכסהל דיתעב ףרצלו ןיכהל ךרוצ שי ,תוינכתה ןמ קלח יכו תודובעה ךלהמ ךות תוררועתמה תוינונכתה וא/ו
  .םכסההמ קלח ווהי ןפוריצ םעו
 

 תפוקת תכראה יא תמחמ םעוציבמ לודחל וא ,םייונישה תוברל ,תודובעה עוציב תא בכעל יאשר היהי אל ןלבקה 8.4
 חקפמה תעיבקל ותמכסה יא תמחמ וא חקפמה ידי לע ועבקנש יפכ םייונישל ותמכסה יא תמחמ וא עוציבה
  .עוציבה תפוקת תכראהל ותשקבל רשקב
 

 שרדנ םתוא םייונישה יכ ידעלבה ותעד לוקיש יפ לעו חקפמה ידי לע עבקיו הדימב ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ 8.5
 לעופב ודדמנש תויומכה יפל בשוחת ולא םייוניש עוציב רובע הרומתה ,םייתוהמ םייוניש םניה עצבל ןלבקה
 .15% לש תתחפהב 2019 ילוי לקד ןוריחמל םאתהב עבקתו )"הדידמה"(

 
 םיתוריש ינתונ תקסעה .9

 הרשכה ילעבו םיסונמ ,םינמוימ ,םייתוכיא םיתוריש ינתונ תועצמאב תודובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה 9.1
 .הז םכסהב טרופמכ םינמזה חולל םאתהבו תונמוימב ,תוליעיב ,הז םכסהל םאתהב תודובעה עוציבל המיאתמ
 

 תועצמאב תודובעה עוציב תא קיספהל ןלבקה ןמ שורדל ,םיקומינ ןתמב ךרוצ אלבו תע לכב ,יאשר היהי חקפמה 9.2
 תועש 24-מ רחואי אל םיתורישה ןתונ תבצה תא ןלבקה קיספי ,רומאכ חקפמה שרד .םיוסמ םיתוריש ןתונ
 .רחא םיאתמ םיתוריש ןתונ ,רומאה דעומב ,ומוקמב דימעיו רומאכ ותשירד תא ול רסמ חקפמהש רחאל
 

 שמשי רשא )"גיצנה"( הז םכסהב טרופמכ תודובעה לוהינב עדיו ןויסינ לעב ,ומעטמ עובק גיצנ הנמי ןלבקה 9.3
 ידיב שארמ רשואת ,רומאכ הנומיש ןלבקה גיצנ תוהז .תודובעה עוציב לע חקפיו ןלבקה םעטמ טקיורפה להנמכ
 תויוליעפ לכ םואית תוברל תודובעה עוציב תא הווליו ןלבקה לש ךמסומה וחוכ אבכ שמשי ןלבקה גיצנ .ןימזמה
 ןימזמה .שארמו בתכב ןימזמה תאז רשיא םא אלא ,ףלחוי אל ןלבקה גיצנ .ומעטמ םיתורישה ינתונו ןלבקה
 םימי 3 ךות רחא גיצנ תונמל בייחתמ ןלבקהו ,איהש הביס לכמו תע לכב גיצנה תפלחה תא שורדל יאשר אהי

 .ןימזמה ןוצר תועיבשל היהי רשא
 

 חוטיבו יופיש תוירחא .10
 

 תוירחא
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 םהשלכ םיישילש םידדצ יפלכ וא/ו ןימזמה יפלכ תטלחומו האלמ ,תידעלב תוירחא יארחא היהי ןלבקה 10.1

 ישילש דצ לכל וא/ו וידבועל וא/ו ןימזמל וא/ו וידבועל וא/ו ומצעל םרגייש ןדבוא לכל וא/ו ,ףוג וא שוכר ,קזנ לכל
 ןלבקה ידי לע ןהילא רשקב וא תודובעה עוציבמ האצותכ ,ל"נהמ הזיא לש םשוכרל וא/ו ,דיגאת וא םדא ,והשלכ
 ימ לכ ידי לע וא םהידבועו הנשמה ינלבק ידי לע תוברל ,ותורמל ןותנש ימ לכ וא/ו ומעטמ ימ וא/ו וידבוע וא/ו

 תפוקתבו תודובעה עוציב תפוקתב תאז לכ ,תינלשר הדובע לכמ האצותכ וא/ו םמעטמ לעופה וא םתורמל ןותנש
 .קדבה

 
 הזיא ןיגב ולוחי ואו/ו ולטויש גוס לכמ האצוה וא/ו םולשת וא/ו יוציפ וא/ו סנק לכ םולשתב אשיי ןלבקה 10.2

  .םהמ האצותכ וא ליעל 10.1 ףיעסב םיטרופמה םיעוריאהמ
 

 ימד ,יפסכ םוכס לכ ,ךכל הנושארה ותשירד םוימ םימי העבש ךותב ,ול םלשלו ןימזמה תא תופשל בייחתמ ןלבקה 10.3
 השירדב םירושקה ,)ןיד-ךרוע תחרט רכשו טפשמ תואצוה תוברל( ןימזמל ומרגייש האצוה וא םולשת ,דספה ,קזנ
 דגנ ,ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה תוברל ,והשלכ םרוג ידי לע טקנית וא/ו שגותש ,ישילש דצ תעיבת תוברל ,העיבת וא/ו

 םרדעה וא/ו םמויק תלאשל רשקב תוברל ,תודובעה עוציבל רושקה ןיינע לכב ומעטמ רחא וא/ו וידבוע וא/ו ןימזמה
 םולשת ,סמ ,בוח ,תובח ,בויח לכ םע רשקב וא/ו ןימזמה ןיבל ומעטמ ימ וא/ו ןלבקה ןיב דיבעמ-דבוע יסחי לש
 שומיש םע רשקב העיבת וא/ו השירד לכ תוברל ןכו ,אוהש רוקמ לכמ ,רומאכ םיסחימ םיעבונה תוירחא וא/ו הבוח
 תורחא ןיינק תויוכז תרפה וא/ו רחא םדאל וא/ו ןימזמל ךיישה אוהש גוס לכמ רמוח וא/ו םיכמסמ תקתעה וא/ו

  .והשלכ ישילש דצ וא/ו ןימזמה לש
 

 ,םוכס תלבגה אללו תע לכב ,ךכל הנושארה ותשירד םוימ םימי העבש םותב ,ןימזמה תא הצפיו ןלבקה הפשי ןכ
 טפשמ תואצוה תוברל( ול םרגיהל םילולע וא ול ומרגייש האצוה וא םולשת ,דספה ,קזנ ימד ,יפסכ םוכס לכ ןיגב
 תא רטופ ןלבקהו ,םהמ האצותכ וא/ו ליעל 10.1 ףיעסב םיטרופמה םיעוריאהמ הזיא ןיגב ,)ןיד-ךרוע תחרט רכשו

  . רומאכ קזנל תוירחא לכל ומעטמ םיאבה לכו ןימזמה
 

 וא ומשב ןמזל ןמזמ לעופה םדא לכו ןימזמה תא תושעל ידכ שרפתת אלו הב ןיא הז םכסה תוארוהמ הארוה םוש 10.4
 ופוגל םרגיהל םילולעה האצוה וא דספה ,קזנ ,ןדבוא לכ דעב רחא וא םייוציפב םבייחל ידכ וא םיארחא ,ומעטמ
 ,תינלשר הלועפ תמחמ ,'ג דצ וא םמעטמ לעופה רחא םדא לכו וידבוע ,ןלבקה תוברל ,והשלכ םדא לש ושוכרל וא
 אשיי ודבל ןלבקהו ,תודובעה עוציב וא םכסהה םויקמ תעבונה וא הרושקה תרחא הביס וא ןוסא הרקמ ,לדחמ
 .ליעל םיטרופמה םירקמהמ הרקמ לכב תואצותל תוירחאב

 
 ,שוכר וא ףוג ,קזנ לכל איהש תובח לכב ואשיי אלו םיארחא ויהי אל ומעטמ לעופ וא/ו אבש ימ לכ וא/ו ןימזמה 10.5

 .םמעטמ ימל וא/ו םהידבועל וא/ו םשוכרל וא/ו הנשמ ינלבקל וא/ו ןלבקל ומרגייש איהש העיגפ וא/ו
 

 דצ לש שוכרל םרגייש לוקלק וא/ו קזנ לכל יארחא היהי ןלבקה יכ רהבומ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 10.6
 ןוצר תועיבשלו ליעי ןפואב ונובשח לע םילוקלקה וא/ו םיקזנה ןקתי ןלבקה .תויושר לש שוכר תוברל ישילש
 .קוזינש שוכרב לפטל םיכמסומה

 
 םיקזנה תא םירחא תועצמאב וא ומצעב ןקתל יאשר היהי ןימזמה ,הז םכסהב ןלבקה תויובייחתהמ עורגל ילבמ 10.7

 ןוקיתב תוכורכה תואצוהה לכב אשיי ןלבקהו ,ןלבקה ןובשח לע הז 9 ףיעס תוארוה יפל םנקתל יארחא ןלבקהש
  .ןימזמה לש תויללכ תואצוה 15% תפסותב םירומאה םיקזנה

 
 ויתויוכז רתימ עורגל ילבמ ,יאשר ןימזמה היהי ,הז ףיעס תוארוה יפל ומולשתל יארחא היהי ןלבקהש םוכס לכ 10.8

 אוהש ןמז לכב ןימזמה תאמ ןלבקל עיגיש וא עיגמה םוכס לכמ ותוכנל וא ותובגל ,ןיד לכ יפ לע וא הז םכסה יפ לע
  .תרחא ךרד לכב ןלבקהמ ותובגל יאשר אהי ןכו

 
  – חוטיב
 
 תפוקת לכ ךשמל ,ונובשח לע םייקלו ךורעל ןלבקה בייחתמ ,ןיד יפ לעו הז םכסה יפ לע ןלבקה תוירחאמ עורגל ילבמ .10.9

 ,רצומה תובח חוטיב ןכו ,ול ליבקמה רחא חסונב וא "טיב" חסונב תוינלבק תודובע םינוכיסה לכ חוטיב ,תודובעה
 יחוטיב תכירע רושיא" :ןלהל( הז חפסנל ףרוצמה המקה/תוינלבק תודובע חוטיב םויק רושיא 'ה חפסנב טרופמכ
 .)"ןלבקה
 

 תובח תסילופב קיזחהלו ךישמהל ומעטמ ימ תועצמאב ןיבו ומצעב ןיב בייחתמ ןלבקה ,תודובעה תריסמל יאנתכ .10.10
 אושנ תודובעה םע רשקב ןיד יפ לע תוירחא וילע תלטומ דוע לכ "ןלבקה יחוטיב תכירע רושיא"ב טרופמכ רצומה
 ךשמל הרקמ לכבו הז םכסה תרגסמב ומעטמ ימ ידי לע וא/ו ודי לע םינתינה םיתורישה וא/ו םירצומה וא/ו םכסהה
 .םינש 7-מ תחפת אלש הפוקת
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 חוטיבו רצומה תובח חוטיבב יביטקאורטרה ךיראתה .10.11 עוציב תליחת דעוממ רחואמ היהי אל תיעוצקמה תוירחאה

 .ומעטמ םיאבהו ןלבקה ידי לע תודובעה
 

 תפוקת םות ינפל .ויחטבמ ידיב םותח אוהשכ ,םיחוטיבה םויק רושיא תא ,ןימזמה ינפב גיצהל בייחתמ ןלבקה .10.12
 הפוקת ךשמלו ףקותב הז םכסה דוע לכ ,תפסונ חוטיב תפוקתל ,ןכדועמ םיחוטיב םויק רושיא ןלבקה איצמי ,חוטיבה
  .ליעל 10.9 ףיעסב רומאכ תפסונ
 

 רחא םרוג לכ ןכו( הגרד לכמ הנשמה ינלבק ,םינלבק ,ןימזמה תא לולכי תוינלבקה תודובעה חוטיבב חטובמה םש .10.13
 תורק םרט חטובמה םשב ותוא לולכל ויפלכ תובייחתה תמייק ןימזמלש רחא םרוג לכו ,)תודובעה עוציבב ברועמה
 .חוטיבה הרקמ
 

 תליחת דעומ ינפל םימי 10-מ רחואי אל ,ןימזמה ינפב גיצהל ןלבקה בייחתמ ,ןימזמה דצמ השירד לכב ךרוצ אלל .10.14
 קתוע ןכו ,ויחטבמ ידיב םותח אוהשכ ,תודובעה חוטיב תכירע רושיא תא ,ןעוציבל םדקומ יאנתכו ,תודובעה עוציב
 ליחתהל וא/ו ןימזמה ירצחל שוכר איבהל ןלבקהמ עונמל יאשר היהי ןימזמה .ךרעש תוינלבקה תודובעה תסילופ לש
 דגנכ הנעט לכ תולעהלמ עונמ היהי ןלבקה יכ םכסומ .דעומב אצמוי אל רומאכ רושיאש הרקמב תודובעה עוציבב
 רושיאה  תא איצמה םרטב  ןימזמה ירצחל שוכר איבהל וא תודובעב ליחתהל ול רשפאתי אלש ךכ בקע ןימזמה
  .רומאכ
 

 ןלבקה בייחתמ ןכ-ומכ .ל"נה םיחוטיבה תא קודבל ,תוביוחמה אל ךא ,תוכמסה ויהי ומעטמ הנומיש ימל ןכו ןימזמל .10.15
 .ליעל הז ךמסמ יפ לע תובייחתהל םיחוטיבה םיאתהל תנמ לע שרדייש ןוקית וא יוניש לכ עצבל
 

 ידי לע םיחוטיבה תקידבב יכ ל"נה ריהצמ ןכו ,םיחוטיבה ףקיהו ביט יבגל תוירחא לכמ ןימזמה תא ררחשמ ןלבקה .10.16
 א/ו הז םכסה יפ לע ןלבקה לע תלטומה הבוח לכמ עורגל ידכ ןיא ,וזכ השעתו הדימב ,ומעטמ ימ ידי לע וא/ו ןימזמה
  .ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה לע יהשלכ תוירחא ליטהל ידכ ךכב ןיאו ןיד יפ לע
 

 תסילופ חוכמ ולבקתיש חוטיבה ילומגת ,תודובעה חוטיבל 'א קרפב הסוכמה קזנ תורק לש הרקמב יכ ,רהבומ .10.17
  .דבלב קזנה ןוניכל ושמשי תוינלבקה תודובעה
 

 :תואבה תוארוהה תא לולכת )"תודובעה חוטיב" :ןלהל( תוינלבקה תודובעה חוטיב תסילופ .10.18
  .םישדוח 24 תב תבחרומ הקוזחת תפוקת ןכו םוי 30 תב הצרה תפוקת .10.18.1
 חפסנב רומאכ ןלבקה ידי לע ךרענש תוינלבק תודובע חוטיב תרגסמב לולכל ןלבקה לע ,ןימזמה תשירדל .10.18.2

 הרקמ תורק םרט חטובמה םשב ללכיהל ויפלכ תובייחתה תמייק ןימזמלש תויוכז לעב וא םרוג לכ ,חוטיבה
 .ויפלכ םג ולוחי הז ףיעס תוארוה לכ .חוטיבה ילומגתל בטומכ וא חטובמכ ,חוטיבה

 .תודובעה ךרעמ 20% לש ךסמ ותחפי אל 'א קרפ תרגסמב תובחרהה .10.18.3
 קרפ תרגסמב ןעשמ תשלחהו דער תבחרה ןכו םייעקרק תת םילבכ וא םינקתמ ,תורוניצל ףיקע קזנ תבחרה .10.18.4

  .בוקנה תוירחאה לובגמ 20% לש ךסמ ותחפי אל 'ב
 

 תא ,ומעטמ הנשמ ינלבק תועצמאב וא ומצעב ,ןלבקה שוכרי תודובעה חוטיב רושיאב םיטרופמה םיחוטיבל ףסונב .10.19
  :םיאבה םיחוטיבה

 .ןיד יפ לע שרדנכ בכר – הבוח חוטיב .10.19.1
 .ליעל 10.19.1 ףיעסב רומאכ הבוח חוטיב ויבגל ךורעל הבוח ןיאש בכר ילכל ףוג יקזנ ןיגב תוירחא חוטיב .10.19.2
 תוירחאה לובגמ תחפי אלש ךסב בכר ילכב שומישה בקע ישילש דצ לש שוכרל קזנ ןיגב תוירחא חוטיב .10.19.3

  .יטרדנטסה
 לכלו )ה"מצ( יסדנה ינכמ דויצל שוכר חוטיבו תודובעהמ קלח הווהמ וניאו תודובעל שמשמה דויצל חוטיב .10.19.4

 תוירחא לובגב ישילש דצ יפלכ תוירחאל יוסיכ ללוכ ,רתאל ומעטמ ימו ןלבקה ידי לע אבויש רחא דבכ דויצ
 טרופמכ שוכר חוטיב ךורעל אלש יאשר ןלבקה ,רומאה ףא לע .ילכ לכ ןיגב ₪ 1,000,000 לש ךסמ תחפי אלש
 ףיעסב טרופמה רוטפה יכו ולש ונוכיס לע ןכ השוע אוה יכ ריהצמ אוה םלוא ,וקלחב וא ואלמב ,הז ףיעסב

  .ואולמב חוטיבה ךרענ וליאכ לוחי ,ןלהל 10.23
 ,תויאשמ ,םירוטקרט ,תוזגלמ ,םידיינ םיפונמ םג שרופמב םיללכנ "בכר ילכ" תרדגהב ,קפס רסה ןעמל .10.19.5

 .גוס לכמ םיענוממ םילכו םיררגנו םיררוג
 

 :תויללכ תוארוה .10.20
 בייחת ןימזמהש ימ לכו ומעטמ םיאבה ,ןימזמה ידי לע ךרענש חוטיב לכל םימדוקו םיינושאר םיחוטיבה .10.20.1

 .ויבגל ינושאר היהי חוטיבה יכ חוטיב הרקמל םדוק בתכב
 בייחתה ןימזמהש ימ לכו ומעטמ םיאבה ,ןימזמה יפלכ בובישה תוכז לע רותיו ףיעס םיללוכ םיחוטיבה .10.20.2

 .ןודזב קזנל םרגש ימ תבוטל לוחי אל רותיווה םלוא ,ויפלכ ףולחתה תוכז לע רתוול
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 ןיא יכ רהבומ םלוא ,קחמיי רומאכ גירח יכ אדוול ןלבקה לע ,יתבר תונלשר גירח הסילופב םייקו לככ .10.20.3

  .ןיד יפ לע חטבמה תויוכז וא/ו חטובמה תובוחמ עורגל ידכ רומאב
 ילבמו תוברל ,הסילופב םיחטובמהמ ימ ידי לע בל םותב חוטיבה יאנת םויק יא ויפל ףיעס םיללוכ םיחוטיבה .10.20.4

 אל ,העיבת תשגהב רוחיא  וא/ו יהשלכ הבוח םויק יא וא/ו הסילופה יאנת תרפה רומאה תויללכמ עורגל
 .הסילופה יפ לע יופישל ןימזמה תויוכזמ עיקפי

 םיחוטיבל הרושקה תרחא תולע לכבו תימצעה תופתתשהב ,חוטיבה תוימרפב אשיי ודבל ןלבקה יכ רהבומ .10.20.5
 .ל"נה

 
 רדגב ןניה ,ול םיוולנה םיחפסנבו הז חפסנב תוטרופמה ,)יוסיכה יאנתו תוירחאה תולובג תוברל( חוטיבה תושירד ללכ .10.21

 ןלבקה .ןיד יפ לעו הז םכסה יפ לע ותובח אולממ ותוא תורטופ ןניא רשא ,ןלבקה לע תולטומה תוירעזמ תושירד
  .ל"נל רושקה לכב ומעטמ ימו ןימזמה יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ תולעהלמ עונמ היהי יכ ,ריהצמ
 

 ,ןיד יפ לעו הז םכסהב םישרדנה םיחוטיבל םימילשמ וא/ו םיפסונ םיחוטיב ךורעל ךרוצ שי ןלבקה תעדלש לככ .10.22
  .רומאכ םימילשמה וא/ו םיפסונה םיחוטיבה תא ךורעל ןלבקה בייחתמ
 

 םרגייש קזנ לכ ןיגב ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ול היהת אל יכ ריהצמ ןלבקה .10.23
 ינלבק ידי לע וא/ו ודי לע אבומה ,המודכו םיפונמ ,ה"מצ ,בכרה ילכ לכל תוברל ,ותוירחאבש וא/ו ותקזחב ,שוכרל
 ורובע יופישל יאכז אוהש קזנ לכל ןכו הנימזמה ירצחל תוברל הז םכסה אושנ םיתורישה ןתמ םוקמל ומעטמ הנשמה
 לע וא ודי-לע םיכרענה םיחוטיבה תרגסמב )הסילופב הבוקנה תימצעה תופתתשהה אלמלא יופישל יאכז היהש וא(
 לכמ ומעטמ םיאבה וא/ו ןימזמה תא תאזב רטופ ןלבקהו ,ואל םא ןיבו םיחוטיב ודי לע וכרענ םא ןיב ,ומעטמ ימ ידי

 דחא ידי לע העיבת שגותו הדימב .ןודזב קזנל םרגש םדא תבוטל לוחי אל רומאכ רוטפה .רומאכ קזנל תוירחא
 תא תופשל ןלבקה בייחתמ ,המעטמ םיאבה דגנכ וא/ו הנימזמה דגנכ ןלבקה לש הנשמה ינלבק וא/ו םינלבקהמ
 .ןכ תושעל הנושארה התשירד םע דימ הנימזמה
 

 וללכי ,הז םכסה עוציב םע רשקב הנשמ ינלבק םע ,ללכב םא ,ךורעיש תורשקתהה יזוחב יכ ךכל גואדל בייחתמ ןלבקה .10.24
 יפלכ תוירחאב אשונה אוה ןלבקה יכ תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .ול תומוד וא הז חפסנ אושנ חוטיבה תושירד
 ומעטמ הנשמ ןלבק ידי לע ועצוביש יהשלכ תוליעפ וא/ו תודובע תוברל ואולמב הז םכסה עוציב םע רשקב ןימזמה
 רומאל רשקבו בקע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םרגייש קזנ וא/ו ןדבוא לכ ןיגב ןימזמה תא תופשל יארחא היהי ןלבקהו
 קזנ וא/ו ןדבוא םא ןיב ,םרגיי םא ,ןלבקה םעטמ הנשמ ןלבק ידי לע ועצובש ןיבו ודי לע ועצובש ןיב ,הז םכסהב
 ואל םא ןיבו ליעלד תוסילופהמ ימב הסוכמ רומאכ
 

 ישעמ בקע םרגייש דספהו ןדבא ,קזנ לכ ןיגב ןימזמה יפלכ תידעלב תוירחאב אשונ ןלבקה יכ ,תאזב םכסומו רהבומ .10.25
 דספהו ןדבוא ,קזנ לכ ןיגב ןימזמה תא הצפיו הפשי ןלבקהו ,ומעטמ םיישילש םידדצ וא/ו הנשמה ינלבק ילדחמ וא/ו

 םיסוכמ רומאכ דספהו ןדבא ,קזנ םא ןיב ,רומאכ םיישילש םיידדצו הנשמה ינלבק ילדחמ וא/ו ישעמ בקע םרגייש
 .ואל םא ןיבו ךורעל ןלבקה בייחתהש תוסילופהמ ימב
 

 ןלבקה תא ררחשי אל חטבמה ידי לע חוטיב ילומגת םולשת יא וא םולשת יכ שרופמב תאזב םכסומ קפס רסה ןעמל .10.26
 העיבתל הליעה תא הסכמ וניא חוטיבהש הרקמב תוברל ,ןיד יפ לע וא הז םכסה יפ לע ןלבקה לע תלטומה תוירחאה ןמ
 .רחא הרקמ לכ וא קספנ ,עבתנ ,םרגנש קזנה וא העיגפה יוסכל םיקיפסמ םניא חוטיבה ילומגתש הרקמב וא
 

 םוכס תא ןכדעל הבוחה הלח ןלבקה לע ,איהש הביס לכמ תודובעה ךרעב םייוניש ולוחי חוטיבה תפוקת ךלהמבו היה .10.27
  .רומאה ןוכדעה עוציב לע חטבמה רושיא תא ןימזמל חולשלו ,ריבס ןמז ךות הסילופב חוטיבה
 

 רושיא איצמהל ןלבקה לע ,איהש הביס לכמ ,ןתמלשה םרט ןלבקה ידי לע תודובעה הנקספות וב הרקמב הרקמ לכב .10.28
 תאזו ,וילע הרוי ןימזמהש רחא ףוג לכ וא/ו ןימזמה ידיב ,תוינלבק תודובע חוטיב תסילופ תכירע ךשמה לע ויחטבממ
 .ןלבקל יפוס ןובשח תכירעל םדקומ יאנתכ
 

 היונמה ןלבקה דצמ יהשלכ תובייחתה תרפהו םידדצה ןיבש תורשקתהל תויתוהמ ןניה הז קרפב ןלבקה תויובייחתה .10.29
 .םכסהה לש תידוסי הרפה הווהת הז קרפב

 
 קדבה תפוקתו תודובעה תמלשה .11

 קודבי ובש דעומ םהיניב ומאתי םידדצה .בתכב חקפמלו ןימזמל ןלבקה ךכ לע עידוי ,תודובעה עוציב םלשוה 11.1
 .ןלבקה תעדוה הלבקתנש רחאל םוי 21-מ רחואי אל היהי הז דעומ רשאכ תודובעה תא ןימזמה
 

 :ןלהלד םיאנתה ומייקתהש רחאל אלא המלשהה תדועת ןלבקל ןתנית אל 11.2
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 יפכו שקבתיש יפכ טמרופב ןונכת יצבק תוברל תוינכתה לש םיטס ינש ןימזמל רסמ ןלבקה 11.2.1

 .)as made( לעופב ועצובש
 

 .ןכ תושעל ודי לע שרדנש לככ ,המלשה וא/ו ןוקית ןועטה לכ תא חקפמה ןוצר תועיבשל עציב ןלבקה 11.2.2
 

   
 .תועיבת לוסיח רבדב הרהצהה ןימזמל איצמה ןלבקה 11.2.3

  
 םיאנתה לכ ואלמתהו ,םכסהה יפ לע שרדנה תא תומאותו ונוצר תועיבשל ועצוב תודובעה יכ ןימזמה אצמ 11.3

 המלשהה תדועת .הז םכסהל 'ו חפסנכ ב"צמה חסונב המלשה תדועת ןלבקל ןתנית ,ליעל 11.2 ףיעסב םיעובקה
 .ןימזמה ידי-לע המתחנ םא אלא ןימזמה תא בייחת אל
 

 םעצבי ןלבקהו םייונישו תומלשה ,םינוקית תמישר םידדצה וכרעי ,םינוקית וא םייוניש עצבל שיש ןימזמה עבק 11.4
 .המאתהב ליעל רומאה לוחי ,םתמלשה םע .חקפמה ידי לע עבקיש ןמזה קרפ ךותב
 

 רחאל הלגתהש וא ףשחנ אלש יוקילל איהש תוירחא וזיאמ ןלבקה תא ררחשל ידכ המלשה תדועת ןתמב ןיא 11.5
 חקפמה ידי לע הרושיאו הדובעה תקידב יכ ,תאזב רהבומ רפס רסה ןעמל .חקפמה ידי לע תודובעה וקדבנש
 .ל"נה תוירחאהמ ןלבקה תא םיררחשמ םניא

 
 .ינכטה טרפמה תוארוהל םאתהב תודובעה לע תוירחא ןתמב ביוחמ היהי ןלבקה 11.6

 
 םגפ לכ ןוקיתל יארחא ןלבקה היהי ,ןיד לכ יפל ותוירחאמו הז םכסה יפל ןלבקה לש ותוירחאמ עורגל ילבמ 11.7

 תמלשה םוימ לחה ,הדובעהמ קלח לכ ןיגב ,תאזו ,התרגסמב ונקתוהש םינקתמלו הדובעל עראיש גוסו ןימ לכמ
 תויחנהל םאתהבו חקפמה תעדוה רחאל תיברמה תוריהמב עצובי ןוקיתה .קדבה תפוקת םות דעו הדובעה
 תא ןקתל יאשר ןימזמה אהי דעומב ןוקית שורדה תא ןלבקה ןקתי אלו הדימב .ןלבקה לש ונובשח לעו חקפמה
 ונקתוהש םינקתמהמ וא הדובעהמ קלח ,ףלחוה וא ןקות .ןוקיתה תולעב ןלבקה תא בייחלו ומצעב ןוקית שורדה
 וניה רומאה קלחה ןוקית וא תפלחה םוי וליאכ ןקותמה וא ,ףלחומה קלחה יבגל הז ףיעס תוארוה ולוחי ,הב
 הז םכסה תוארוה לכ הפלחהה וא ןוקיתה עוציב לע ולוחי ןכ .הלילח רזוחו קלח ותואב הדובעה תמלשה םוי
 .םיביוחמה םייונישב

 
 םישוביש ,ןימזמה תעדל ,םורגל לולע םנוקיתש וא ,ןוקיתל ןימזמה תעדל םינתינ אל ,םהמ קלח וא םימגפה םא 11.8

 בייח היהי ןלבקהו בתכב ןלבקל ןימזמה ךכ לע עידוי ,תודובעב םישמתשמל וא/ו ןימזמל םירכינ םיקזנ וא
 תא בייחת ,תקמונמ היהת רשא ,חקפמה לש ותעיבקו ,חקפמה ידי לע עבקייש םוכסב ,ןימזמל םייוציפ םולשתב
 .ןלבקה

 
 תפוקתב ןה יארחא ןלבקה היהי ,ןיד לכ חוכמו קדבה תפוקתב ןלבקה תוירחאמו הזוחה תוארוהמ עורגל ילבמ 11.9

 תלטומה תוירחאל ףופכב ,תודובעב הלגתיש ידוסי םגפ לכל קדבה תפוקת םות רחאל םינש 7 ךשמב ןהו קדבה
 :םיאבה םירקמהמ דחא לכ תורקב ןכו םכסהה תוארוה וא/ו ןיד לכ תוארוה יפ לע ןלבקה לע

 
 .הריבס הקידבב ותולגתה עונמל ידכ הווסוה וא רתסוה וא רתסומ היה םגפה םא )א(

 
 .ןידבש הבוח לש יהשלכ הרפהב רושק וא עבונ םגפה םא )ב(

 
 םגפו קדבה תפוקת םות רחאל אלא ,ערא אלש והשלכ עוריא תורקב קר ,יוליגל היה ןתינ םגפה םא )ג(

 .ןיד לכ תארוה וא/ו םכסהה תוארוהמ הארוה תרפהמ עבונ הז
 

 תונוחטב .12
 ,םכסהה תמיתח דמעמב ,ןימזמל ןלבקה איצמי ,ןדעומבו ןאולמב ןלבקה לש ויתויובייחתה לכ יולימ תחטבהל 12.1

 לש רועישב הז םכסהל 'ז חפסנב םיעובקה חסונבו םיאנתב ,תינתומ יתלבו תימונוטוא ,ילארשי קנב לש תוברע
 .)"עוציבה תוברע" :ןלהל(  הרומתהמ 10%

 
 תלבק רחאל םישדוח השולש לש הפוקתלו ,לעופב תודובעה עוציב תפוקת לכ ךשמל ףקותב אהת עוציבה תוברע 12.2

 . המלשה תדועת
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 לע ,ןיד לכ יפ לע וא םכסהה יפ לע ןלבקהמ ול ועיגיש יופיש וא יוציפ ,םולשת לכ ןלבקהמ תובגל יאכז ןימזמה 12.3

 . הקלח וא הלוכ , עוציבה תוברע שומימ ידי
 

 וא/ו עורגל ילבמ יאשר ןימזמה אהי ,םכסהה יאנתמ יאנת רפי ןלבקהו הרקמב ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 12.4
 יפל ,וקלח וא ולוכ עוציבה תוברע םוכס תא טלחל ,ןיד לכ תוארוה וא/ו םכסהה תוארוה יפ לע ויתויוכזב עוגפל
 .ידעלבה ותעד לוקיש
 

 םכסהה יפ לע ןימזמה יפלכ ןלבקה לש ויבויחמ עורגל ידכ ןימזמה ידי לע השומימב וא  עוציבה תוברע ןתמב ןיא 12.5
 לע וא םכסהה יפ לע ול עיגיש וא עיגמה דעס לכ עובתל ןימזמה תויוכזמ עורגל ידכב וא ןיד לכ תוארוה יפ לע וא
 .ןיד לכ יפ
 

 שומימה םוימ םימי 7 ךות ןימזמל איצמהל ןלבקה בייח ,הקלח וא הלוכ , עוציבה תוברע שומימ לש הרקמב 12.6
 .תוברעה םוכס תוברל ,השמומש תוברעל םיהזה םיאנתבו הפוקתל השדח עוציב תוברע ,רומאכ
 

 יפל ,הפקיה תלדגהבו התבסהב ,התייבגב ,הפקות תכראהב ,עוציבה תוברע תאצוהב תורושקה תואצוהה לכ 12.7
 .ודי לע ומלושיו ןלבקה לע ולוחי ,ןיינעה
 

 המויסו םכסהה תפוקת .13
 .הז םכסהב טרופמכ תוירחאה תפוקת םויסל דעו ותמיתח דעוממ ףקותב היהי הז םכסה 13.1

 
 .םכסהה לש תידוסי הרפה הווהת םתרפהו הז םכסה ירקיעמ םניה 12-ו ,11.7 ,11.6 ,9 ,8 ,5 ,3  םיפיעס 13.2

 
 תרחא הרפה לכ וא( בתכב ןימזמה תשירדמ םימי 14 ךותב הנקות אלש תידוסי הרפה ןלבקה י"ע םכסהה רפוה 13.3

 ,רומאכ הרפהה לשב הז םכסה לוטיב לע טילחה ןימזמהו )בתכב ןימזמה תשירדמ םוי 30 ךותב הנקות אלש
 םכסומה יוציפה םוכס יכ םימיכסמ םידדצה .עוציבה תוברע םוכס הבוגב םכסומ יוציפל ןימזמה יאכז היהי

 יפל ןימזמה תויוכז רתימ עורגל ידכ וז הארוהב ןיא .הז םכסה אושנ תודובעה תוהמב בשחתהב ריבס אוה
 .ךכמ הובג יוציפל ותוכז תוברל ,ןיד לכ יפל וא/ו םכסהה
 

 )רתוי וא( דחא שחרתהב ,ןיד לכ וא/ו הז םכסה חוכמ םידדצה ןמ ימל םידמועה דעס וא/ו תוכז לכמ עורגל ילבמ 13.4
 הרפה םכסהה תא רפה ינשה דצה :רתלאל םכסהה תא לטבל יאשר דצ לכ היהי ,ןלהל םיטרופמה םירקמהמ
 םוי 30 ךותב הנקות אלש תרחא הרפה לכ וא( ןכ תושעל בתכב השירדמ םימי 14 ךותב הנקות אלש תידוסי

 ,םיסכנ סנוכ וא להנמ וא קרפמ ול הנומ וא/ו םיסכנ תלבק וצ ינשה דצה דגנ ןתינ וא/ו )ןכ תושעל בתכב השירדמ
 .ינמז וא עובק
 

 םיסכנ וא/ו םיפסכ לע לוקיע לטוה וב הרקמב רתלאל םויס ידיל הז םכסה איבהל יאשר ןימזמה היהי ןכ 13.5
 .םכסהה יפל ויתויובייחתה תא אלמל ןלבקה תלוכיב עגופש ןפואב ןלבקה לש םייתוהמ
 

 וא תוכז לכמ טעמל ילבמ ,יאשר ןימזמה היהי ,הז 13.4 ףיעס יאנת יפ לע םויס ידיל הז םכסה ןימזמה איבה 13.6
 תא םילשהלו תודובעה רתאמ ןלבקה לש ודי תא קלסל ,ןיד לכ יפ לע וא םכסהה יפ לע ותושרל םידמועה דעס
 רתאבש םינקתמהו דויצה ,םירמוחה לכב ךכ םשל שמתשהלו ,תרחא ךרד לכב וא ומצעב תודובעה עוציב
 יוסיכל םתריכממ הרומתב שמתשהלו םירומאה םינקתמהו דויצה ,םירמוחה יפדוע תא רוכמל ףאו ,תודובעה
 .םכסהה יפל ןלבקהמ ול םיעיגמה םימוכסה
 

 וא ולוכ ,הז םכסה איבהל ,איהש הביס לכמו תע לכב ןימזמה יאשר ,הז םכסהב רחא םוקמ לכב רומאה ףא לע 13.7
 העדוהב עבקנש םויב םכסהה לטובי ,רומאכ העדוה ןלבקל ןימזמה ןתנ .ןלבקל בתכב העדוהב ,ומויסל ,וקלח
 ידי לע ורשואש יפכ ,העדוהה ןתמ דעומל דע לעופב ועצובש תודובעה רובע קר ןלבקל םלשי ןימזמהו רומאכ
 .ותעיבקל ףופכבו חקפמה

  
 יללכ .14

 
 םיכמסומה טפשמה יתבל תינקומ תידעלבה טופישה תוכמסו לארשי תנידמ ןיד וניה הז םכסה לע לחה ןידה 14.1

 .רחא טפשמ תיב לכל אלו דבלב ופי ביבא-לת טופיש זוחמב
 

 םכסה חוכמ ויתויובייחתה וא/ו ויתויוכז תא דבעשל וא/ו בסהל וא/ו תוחמהל וא/ו ריבעהל אל בייחתמ ןלבקה 14.2
  .שארמו בתכב ןימזמה רושיא אלל ,ןקלח וא ןלוכ ,הז
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 תא דבעשל וא/ו בסהל וא/ו תוחמהל וא/ו ריבעהל טלחומה ותעד לוקיש יפלו תע לכב יאשר היהי ןימזמה 14.3

 ןפואב הז םכסה חוכמ ןלבקה לש ויתויוכז הנעגפת אלש דבלבו ,הז םכסה יפל ויתויובייחתה וא/ו ויתויוכז
 .יתוהמ
 

 לכ בכעל וא זזקל יאשר היהי ןימזמה .ןיד לכ חוכמ ול הנותנה ןובכיע וא זוזיק תוכז לכ לע הזב רתוומ ןלבקה 14.4
 לכ וא הז םכסה יפל ןלבקהמ ול עיגי וא עיגמה םוכס לכמ ,רחא םכסה לכ וא הז םכסה יפל ןלבקל עיגמה םוכס
 .רחא םכסה
  

  .םכסהה לע ולוחי אל ,1974-ד"לשת ,תונלבק הזוח קוחל 3 ףיעס תוארוה 14.5
 

 ,םמצע ןיבל םניב ,ויכמסמ וא ויחפסנ ,םכסהה תוארוה ןיב הריתס וא המאתה יא ,תוריהב יא לש הרקמ לכב 14.6
 .חקפמה תעיבקל ףופכב ,תויוכזה ברימ תא ןימזמל םינקמה םישוריפו תוארוה ןתוא ולוחי

 
 לש ודיצמ רותיו הווהי אל ,הז םכסה יאנתמ והשלכ יאנתמ תוטסל ןימזמה דצמ המכסה לכ וא הליחמ ,רותיו 14.7

 .רחא הרקמל הווש הריזג הנממ ודמלי אלו תוכז התוא לע ןימזמה
 

 תויוכזמ וא/ו הז םכסה תוארוהמ עורגל ידכב "הנורוק"ה תפיגמל םירושקה םיעוריאב ןיא יכ תאזב רהבומ 14.8
 .הז םכסה יכרצל "ןוילע חוכ"כ םהב תוארל ןיא יכו םידדצה

 
 

 אל הז םכסהב יוניש לכ .םידדצה ןיב םימדוק תונבההו תומכסהה ,תויובייחתהה ,םיגצמה לכ לטבמ הז םכסה 14.9
 .םידדצה ינש ידי לע םתחנו בתכב השענ םא אלא ףקת היהי
 

 העדוהה החלשנ .הז םכסהל אובמב רומאכ ותבותכל חלשית ,הז םכסה יפל והנשמל דחא דצ לש העדוה לכ 14.10
 - הילימיסקפב העדוהה החלשנ ;התחילש דעומ רחאל תועש 72 התדועתל העיגה וליאכ הוארי ,םושר ראודב
 .התחילש דעומ רחאל תועש 24 התדועתל העיגה וליאכ הוארי

 
 

 םותחה לע םידדצה ואב היארלו
 
 

 
 ___________________________     ________________________ 
 ןלבקה          ןימזמה   
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 הנמזהה בתכ – 'א חפסנ
 ]הינפהה ךרד לע[
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 דחוימ ינכט טרפמ - 'ב חפסנ
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 תודובעה עוציבל תומדקתהה יבלשו םינמז חול - 'ג חפסנ

 
 

 
 .ןימזמה תאמ ןלבקל תודובעה תליחת וצ ןתממ  הדובע ישדוח 5 ךותב רתויה לכל ומייתסי תודובעה ללכ
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  הרומת – 'ד חפסנ
 

 _________________ לש ללוכ ךס לע ודמעי הז םכסה אושנ תודובעה עוציב רובע תיפוסה הרומתה .1
 .)"הרומתה" :ןלהל(   ₪ )__________________________ םילימבו(

 
 .ןידכ מ"עמ ףסוותי םימולשתה לכל .2

 
 ,תודובעה ןונכתב ךורכה לכו תוינכותה םירמוחה ,תודובעה לכ תא תללוכ הרומתה יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .3

 ןהב תודובעה לכ לש האלמה ןתמלשהל דע - ללכה ןמ אצוי אלל – ןעוציבל םישרדנה םירמוחה לכ תקפסא
 .ויחפסנ לע הז םכסה יפ לע ןלבקה ביוחמ

 
 ותעצה לע ךמתסהבו ססבתהב ,תודובעה עוציבל הז הזוחב ומיע רשקתה ןימזמהש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה .4

 רשא ,שארמ םכסומו עובק ,יפוס הזוח רכשל הרומתב ,ךכב ךורכה לכ לע תודובעה לכ תא עצבל ותובייחתהו
  .הז הזוחב שרופמב םיטרופמה םירקמב טעמל ,איהש הביס לכמ הנתשי אל
 

 :םיאבה םידעומב םלושת הרומתה .5
 

  .םכסהה תמיתחמ םימי 7 ךותב םלושת הרומתה ךסמ 15% §
 .ןימזמה ןוצר תועיבשל תודובעה םויסמ םימי 30 ךותב םלושת הרומתה ךסמ 70% §
 תדועת תא ןלבקה לבקי וב דעומהמ םימי 30 ךותב םלושת )הרומתה קוליס( הרומתה תרתימ 15% §

 .תודובעל המלשהה
 

 תא ןימזמל איצמי ןלבקהש רחאל קר השעי יפוסה ןובשחה לש וקוליס יכ תאזב םכסומ ,ליעל רומאל ףסונב .6
 :םיאבה םיכמסמה
 

 ,הזוחל רשקבו תודובעל רשקב חקפמהו ןימזמה דגנכ ןלבקה לש ויתועיבת לוסיח רבדב הרהצה 6.1
 .הז םכסהל 'ח חפסנכ ףרוצמהו עובקה חסונב תאזו

 
 .)as made( לעופב ועצובש יפכ תוינכתה לש םיטס ינש 6.2

 
 לע שרדנש לככ ,המלשה וא/ו ןוקית ןועטה לכ תא חקפמהו חקפמה ןוצר תועיבשל עציב ןלבקה 6.3

 .ןכ תושעל ודי
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 ןלבקה יחוטיב תכירע רושיא – 'ה חפסנ

 
 הסילופה יקרפ

 
 /תוירחא תולובג יפל הקולח

 חוטיב ימוכס

 +חסונ הסילופ 'סמ
רודהמ

 ה

 ךיראת
 הליחת

 םוכס /תוירחאה לובג םויס ךיראת
 חוטיב

 ףקותב םיפסונ םייוסיכ

מ םוכס
בט
 ע

 

 תודובע םינוכיסה לכ
 תוינלבק

 ,318 ,316 ,314 ,313 ,309  ₪ ₪ 600,000   טיב 
324, 328 

 
 

   תובחרה
 
 
 

   ₪      הצירפו הבינג
 וילע /ךומס שוכר
 םידבוע

 תודובעה יוושמ 20%    
 הובגה ₪ 500,000 וא
 םהינבמ

₪  324 

   ₪ תודובעה יוושמ 20%     הרבעהב שוכר
   ₪ תודובעה יוושמ 20%     לק דויצו רזע ינבמ
   ₪ תודובעה יוושמ 20%      תוסירה יוניפ 'צוה

 רכש 'צוה
 םילכירדא

   ₪ תודובעה יוושמ 20%    

   ₪ תודובעה יוושמ 20%      תויושר 'צוה
 תופסונ 'צוה
  תויחרכה

   ₪ תודובעה יוושמ 20%    

 חוטיב םוכס תבשה
 ותומדקל

   ₪ תודובעה יוושמ 20%    

 ןונכתמ רישי קזנ 
 היוקל הדובע ,יוקל
 םייוקל םירמוחו

  ₪ תודובעה יוושמ 20%    

 ןונכתמ ףיקע קזנ 
 היוקל הדובע ,יוקל
 םייוקל םירמוחו

  ₪  תוירחאה לובג אולמ    

 
 'ג דצ

    5,000,000 ₪  302, 304, 307, 309, 
312, 315, 318, 321, 
322, 328, 329. 

 עבונה שוכרל קזנ 
 בכר ילכב שומישמ

    2,000,000 ₪   

 עבונה ףוגה קזנ
 ה"מצב שומישמ

   ₪ תוירחאה לובג אולמ    

 ,318 ,309 ,304 ,302 ₪ 20,000,000     םידיבעמ תוירחא
319, 328 

 
 ,321 ,309 ,304 ,302 ₪ 4,000,000   טיב   רצומה תובח

 .)םישדוח 12( 332 ,328
 

 חפסנב ןיוצמה יפכ םיאתמה תורישה דוק תא ןייצל שי ,רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( :םיתורישה טוריפ
  :)'ג

 .)םיצופיש( 074 ,)ה"מצ( 067 ,))תויתשת תוברל( תויחרזא תודובע קפס( 069 ,)הנבמ ידומצו תוכרעמ גורדשו הנקתה( 029 ,)םייוניפ/ תוסירה( 027
  :הסילופה יוניש/לוטיב
 שקבמל םושר ראודב העדוה חולשמ רחאל םוי 60 אלא ףקותל סנכיי אל ,רושיאה שקבמ תבוטל יוניש טעמל ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא יוניש
 .לוטיבה וא יונישה רבדב רושיאה
 :רושיאה תמיתח

 :חטבמה

 רושיאה תקפנה ךיראת  המקה/ תוינלבק תודובע חוטיב – םיחוטיב םויק רושיא
)___/___/_________( 

 ללוכ וניא הז רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא
 חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו הסילופה יאנת לכ תא
 .רושיאה שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה רבגי

 רושיאה שקבמ דמעממ הקסעה יפוא חטובמה רושיאה שקבמ
 םש
 וא/ו מ"עב א"ת ימואלה טרופסה זכרמ
 וא/ו וילהנמ וא/ו וידבוע וא/ו א"ת תייריע
 םמעטמ ימ

 םש
 םינלבק וא/ו _________
 הנשמ ינלבק וא/ו

 תוינלבק תודובע☒
  םיתוריש ןתמ☐
 םירצומ תקפסא ☒
 ______ :רחא☐

 ןימזמ☒
 ןייכז☐
 הנשמ ינלבק☐
 םיתוריש ןימזמ☐
 םירצומ ןימזמ ☒
 ______ :רחא☐

 .פ.ח/.ז.ת

510861842 

 .פ.ח/.ז.ת

 ןעמ
 6948202 ,ביבא-לת ,2 תירטש 'חר
 

 ןעמ
  



 

   

 

16 
 

 'ו חפסנ
 

 תודובעה עוציבל המלשה תדועת
 
 

 לע עצבל בייחתה )"ןלבקה" :ןלהל( ___________ רשא תודובעה לש ןעוציב םלשוה __________ ךיראתב יכ רשאל וננה
 איצוהל ,ןלבקה ןיבל )"ןימזמה" :ןלהל( מ"עב ימואלה טרופסה זכרמ ןיב ךרענ רשא _________ םוימ םכסהה תושירד יפ
 .תוירחאה תופוקתלו קדבה תפוקתל רשקב ויתויובייחתה
 

 .רומאכ ןימזמה יגיצנ ןוצר תועיבשל ועצובו ןימזמה יגיצנ ידי לע וקדבנ ל"נה תודובעה
 

 .תרחא בייחמ םרשקה וא/ו םירבדה ןכות םא אלא ,םכסהב םהל ןתינ רשא שוריפה היהי םיחנומה לכל
 

 .ל"נה םכסהה יפל ויתויובייחתהמ תובייחתה לכמ ןלבקה תא תררחשמ וז הדועת ןיא
 

 .____________ קדבה תפוקת תליחת ךיראת
 
 

 :קדובה תווצה
 
 
 _______________ המיתח  _________________ חקפמה 
 
 ________________ המיתח __________________ ןימזמה גיצנ 
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 'ז חפסנ
 עוציבה תוברע חסונ

 דובכל
 מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמ
 

 ,.נ.א
 ____________ 'סמ תוברע :ןודנה

 
 לש םוכסל דע םוכס לכ םולשתל םכיפלכ הזב םיברע ונא )"ןלבקה" :ןלהל( ___________ תשקב יפ לע .1

 ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ אוהשכ )"ןרקה םוכס" :ןלהל( )ח"ש __________________ ( ח"ש ______________
 םע רשקב םכיפלכ ןלבקה לש ויתויובייחתה תחטבהל ,)"תוברעה םוכס" :ןלהל( ןלהל םיטרופמה םיאנתל םאתהב
 .)"םכסהה" :ןלהל( __________ םוימ םכסה יפ לע תודובעה עוציב

 
 :ןמקלדכ םה הדמצהה יאנת .2

 
 הכשלה ידי לע םסרפתמה ןכרצל םיריחמה דדמ היהי הז תוברע בתכ יפ לע והשלכ םוכס םכל םלשנ ובש םויב םא
 היהש דדמהמ הובג )"שדחה דדמה" :ןלהל( לעופב םולשתה דעומב עודיהו )"דדמה" :ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה
 ,)"יסיסבה דדמה" :ןלהל( תודוקנ ____ לע דמע רשאו _______ םויב םסרפתה רשאו וז תוברע תאצוה דעומב עודי
 שדחה דדמהו היה .יסיסבה דדמה תמועל שדחה דדמה הלע ובש רועיש ותואב לדגומ אוהשכ ןרקה םוכס תא םכל םלשנ
 .ןרקה םוכס הבוגב תוברעה םוכס ראשי יסיסבה דדמהמ ךומנ היהי

 
 ,בתכב הנושארה םכתשירד תלבקמ םימי 7 ךות תוברעה םוכס דע םכדי לע שרדייש םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .3

 קוליס הליחת שורדנש ילבמו אוהש ןפוא לכב החיכוהל וא םכתשירד תא ססבל וא קמנל םכילע ליטנש ילבמ תאזו
 וא/ו ןלבקה דגנ םייטפשמ םיכילהב טוקנל םיבייח ויהת אל יכ שרופמב תאזב םכסומ ,ןכ ומכ .ןלבקהמ ל"נה םוכסה
 .ונידי לע וז תוברע םוכס םולשתל םדקומ יאנתכ םירחא תונוחטב שממל וא/ו ןלבקל תמדקומ השירדב תונפל

 
 תוברעה םוכס ךותמ םכדי לע עבקיש םוכס לכ לע תעל תעמ ,רומאכ השירדב תוברעה תא שממל םיאשרו םיאכז םתא .4

 הדימב ,ךכיפל .תוברעה םוכס לע ולעי אל ,וז תוברע ןיגב ונדי לע ומלושיו םכדי לע ושרדייש םימוכסה לכ ךסש דבלבו
 יתלבה תוברעה םוכס תרתי יבגל הפקות אולמב תאז תוברע ראשית ,תחא םעפב האולמב וז תוברע ושממת אלו

 .ליעל 3 ףיעסב עובקה יפ לעו דעומב םישרדנה םימוכסה תעל תעמ םלשנ ונא .תשמוממ
 

 הז תוברע בתכ יפ לע םולשתמ ענמיהל םיאשר היהנ אל ,ןכ ומכ .איהש הביס לכמ תוברעה לטבל םיאשר היהנ אל ונא .5
 .ןידה יפ לע ןלבקל תקנעומה הרירב לכ תוברל הנעט לכ לע שארמו שרופמב הזב םירתוומ וננהו ,איהש הביס לכמ

 
 ונדרשמל הז דעומ דע ונל רסמיהל תבייח םכמ השירד לכו התאצוה םוימ הנש לש הפוקתל דע ףקותב היהת תוברעה .6

 .תלטובמו הלטב תוברעה היהת הז דעומ רחאל .________________-ב
 

 .ליעל 6 ףיעסב העיפומה ונדרשמ תבותכל בתכב ונל רסמיתש העדוהב ,הבסהל תנתינ אהת תוברעה .7
 

  .וז תוברע יפ לע ןידכ השירדכ בשחת אל ,הילימיסקפ תועצמאב תוברעה יפ לע השירד .8
 

 ,בר דובכב 
 ______________ 

 )קנב(
 !לבקתי אל רחא חסונ :הרעה

  



 

 ,  
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 'ח חפסנ
 

 תועיבת לוסיח רבדב הרהצה
 
 

 דובכל
 מ"עב ביבא לת ימואלה טרופסה זכרמ
 

 ,.נ.א
 

 :ןלהל( יפוסהו ללוכה ןובשחה תא שיגהל הזב םידבכתמ _____________________________________ מ"חה ונא
 ןיגבו )"תודובעה" :ןלהל( ונעציב ןתוא תודובעה לכ עוציב ןיגב ,____________________________ -ל )"יפוסה ןובשחה"
 .)"םכסהה" :ןלהל( ___________ םוימ וניניב םכסהל םאתהב וניתויובייחתה רתי עוציב
 

 :ןלהלדכ תאזב םירשאמו םיריהצמ וננה
 

 עוציב תרומתו ןאולמב תודובעה עוציב ןיגב הרומתה ןובשח לע חקפמה ידי לע תרשואמה תיפוסהו תללוכה הרומתה יכ .א
 הרומתה" :ןלהל( ח"ש ___________ ךסב הניה ,יפוסה ןובשחה תשגה דעומל דע םאולמב וניתויובייחתה רתי

 .)"תיפוסה
 

 וא/ו תועיבת לכ ונל הנייהת אלו ונל ןיא חקפמה ידי לע רשואמה יפוסה ןובשחב טרופמכ תיפוסה הרומתל טרפ יכ .ב
 וא/ו ל"נה םכסהל רשקב ,ומעטמ וא וחוכמ ואוביש וא/ו םיאבה הלא לכ יפלכ וא/ו ןימזמה יפלכ אוהש גוס לכמ תונעט
 .ונממ עבונה וא/ו וב ךורכה לכ וא/ו הז םכסהב ןיפיקעב וא ןירשימב רושקה לכל

 
 ________ לש ךסב ונל העיגמה הרתיה תלבקבו ח"ש __________ ךס הכ דע ונלביק תיפוסה הרומתה ןובשח לע יכ .ג

 .םכסהה יפ לע וניתויובייחתה עוציב ןיגב ,ונל העיגמה םכסהה תרומת אולמ תא ונלביק ח"ש
 

 רשקבו תודובעה תמלשה רחאל עצבל םיבייח ונאש תויובייחתהה רתי עוציבמ ונתוא ררחשל ידכ ליעל רומאב ןיא .ד
 .תוירחאה תופוקתל

 
 םותחה לע םויה ואב היארלו

 
 

   
 המיתח  ךיראת
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 ריוא גוזימ תוכרעמ – 15 קרפ

 
 יללכ 15.1

 
   

 םיללכ םיאנת   15.1.1
 ינכטה טרפמב תוטרופמה תוינכטה תושירדה לכ לע הנעי רשא ןקתמ קפסל בייח ןלבקה
  .תוינכתבו

 עוציבב ססבתהל בייח ךכיפלו תוינכתל המלשה הווהמ ןלהל אבומה ינכטה טרפמה
  .הז תא הז םימילשמה טרפמה לע ןהו תוינכתה לע ןה ןקתמה
 ןיוצ אל וא ןיוצ םא ןיב ןקתמה לש הניקת הלועפל שרדנה לכ ןיקתיו קפסי ןלבקה
  .טרפמב וא תוינכתב
 :תואבה תושירדהו תויחנהה פ"ע הדובעה עצובת ןכ ומכ
 .הינבה תונקתו ,הינבהו ןונכתה קוח .1
  ,)הינטירבו ב"הרא ינקת םרדעהבו( םייטנוולר םיילארשי םינקת .2

   וא )ןשעו שא ינפב הנגה( 1001 ילארשי ןקת תוברל                         
 .ןשע תאצוה יחופמל PART  2, BS-7346 ,1990 יטירב ןקת                          

 .שא יוביכ תויושר תוארוה .3
 :תופתתשהב תידרשמ-ןיבה הדעווה תאצוהב ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה .4

  .צ"עמו ןוכישהו יוניבה דרשמ ,ןוחטיבה דרשמ                         
 .08 'סמ קרפ : למשח תודובעל .א
 .11 'סמ קרפ :העיבצ תודובעל .ב
 .15 'סמ קרפ :ריוא גוזימ תודובעל .ג
 .19 'סמ קרפ :תורגסמ תודובעל .ד

 .םיפדנמ -תודבעמב תוחיטב 1839 ילארשי ןקת .5
 .)ASHRAE( ינקירמאה רוריקו ריווא גוזימ יסדנהמ תדוגא לש יעוצקמה ךירדמה .6

 
   הנבמהו תוינכתה תקידב  15.1.2

 תוינכת ןוגכ ,םוקמב םירושקה םיכמסמב ןייעלו עוציבה רתא תא קודבל בייח ןלבקה
 לדוג ,השיג יכרד ןוגכ ,םוקמב הדובעה עוצב יאנת תא ריכהלו הינבה תוינכת ,זרכמה
 תא ןובשחב איבהלו רבחתהל וילע ןהילא תומייקה תויתשתה בצמ תא ןוחבל .'וכו םיחתפ
  ולא תויתשתב תומאתה עוציב תוברל ולא תויתשתל תורבחתהב תוכורכה תויולעה לכ
 .שרדייש לככ םירזיבאו תרנצ יקלח תפלחה
        תעידי יאו ליעל ןיוצמכ םיאנתה תא ןובשחב איבהל ןלבקה לע העצה תשגה םע
        לכות אל ,דויצו עוציב ,השיג יכרדו םוקמ ,הדובעל רשקב זרכמה יולימל םיאנתה
 .ןהשלכ תועיבתל הביס שמשל
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 םואתו הנבמ יאנת 15.1.3

 תובשחתה ךות הנבמה יאנתל דויצה לש קיודמה יאנתהו םוקימה תא םיאתהל בייח ןלבקה
  .'וכו תורוק ,למשח ,היצלטסניא תכרעמ ןוגכ ,הנבמב םיעיפומה םירחא םיטנמלאב
 לש םייתואיצמה םיאנתל םאתהב יונישל ןתינו קיודמ וניא תוינכתב דויצה םוקימ
 םוקמה יאנתל המאתהב אלו םירחא םינלבק םע םואת אלל ועצובי רשא תודובע .הנבמה
  .ןלבקה לע ,ושרדיי רשא םייונישה ןיגב תואצוהה הנלוחת

   
 םינמז תוחול תללוכה עוציבל תטרופמ תינכות  15.1.4

 תודובעה עוציבל תטרופמ תינכות,הדובעה תליחת םע וחוכ אב וא ןימזמל שיגי ןלבקה
 בשחתמהו הנבמה עוציב לש יללכה םינמזה חולב בלושמה הדובעה עוציבל םינמז תוחולו
 .ןלהל ןיוצמכ עוציבה תפוקתב
 םינלבק םע םואתו אלמ בוליש ךות ,ןיינבה תומדקתה ךות ותדובע תא עצבל בייח ןלבקה
 .תורחא תודובעל םיקזנ וא םיבוכיע ,תוערפהל םורגל  ילבמ םירחא

 
 הדובעהו םירמוחה ,דויצה ביט  15.1.5

 יגוס תא ןייצי ןלבקה .זרכמה תושירד לע תונעל םיבייח הדובעהו םירמוחה דויצה לכ
 דויצה לכ זרכמה בלשב ושרדיש יפכ םיפסונ םיטרפו םינרציה תומש ,עצומה דויצה
  לש תושירדל וא יאקירמא ןקתל וא ילארשי ןקתל םיפופכ ויהיו םישדח ויהי םירמוחהו
 עצובת הדובעה לכ ."רורוואו רוריק ,םומיח יסדנהמל תיאקירמאה הדוגאה לש ךירדמה"
 וקחרוי המוגפ הדובע וא רמוח ,דויצה לכ .יעוצקמ ןפואב םילועמ הכאלמ ילעב י"ע
  .םינקתו תושירדל םימיאתמה םיטנמלא וקפוסי םוקמבו ןיינבהמ
 רשא ,דויצו םירמוח לש םגדמה תוקידב לכ תא ונובשח לע עצבל ,שרדיי םאב בייח ןלבקה
  .הינבה רחאל ודי לע קפוסי

  
 םירושיא  15.1.6

  חוכ אב וא ןנכתמה רושיא הנועט היהת ןלבקה י"ע אוהש לכ עוציב וא רוציי ,הנמזה לכ
 ןנכתמה י"ע הליחת ורשואי הינבה רתאב םיעצבמה ןלבקה לש הנשמה ינלבק לכ .ןימזמה
 ,דויצה לש תומלשומ הדובע תוינכתו הנמזהל דויצה תמישר .בתכב ןימזמה חוכ אב וא
  .םיקתעה 3 -ב ושגוי תוינכתהו המישרה  .ןנכתמה רושיאל ןה םג הנשגות
 ןיינבהמ קלוסי רושיא לביק אל רשא דויצ .ןיינבב ןקתויו אבוי רושיא לביק רשא דויצ קר
 לספנ וא רושיא לביק אל רשא ,עוצקמ לעב וא הנשמ ןלבק קסעוי אל ןכ ומכ .ןלבקה י"ע
 .ןימזמה חוכ אב וא ןנכתמה י"ע

 
 םיפילחת  15.1.7

  ."ךרע הווש וא" ןיוצ םהיבגל רשא דויצ יטרפ רובע םיפילחת עיצהל יאשר ןלבקה
                            .שרדנ רשא דויצל ךרע הווש אצמיו הדימב ןנכתמה י"ע היהי ףילחתה רושיא
  .ותעצה תשגה םע עיצהל ותעדב שי רשא , םיפילחתה תא ןייצל בייח ןלבקה
 תא קפסל וילע היהי ,ריחמה תעצה ןמזב םהשלכ םיפילחת ודי לע וניוצ אלו הדימב
 .שרדנש יפכ ,דויצה
 

 םנויקינו םתנגה ,םירמוחב ,דויצב לופיט 15.1.8
 ,ותומלשל יארחא היהיו דעוימה םוקמב םירמוחהו דויצה תא ביציו ןסחאי ,ליבוי ןלבקה
 גאדיו )דיס וא חיט ןוגכ( הינבה ידכ ךות םימרגנה םיקזנ ,ריוא גזמ תועיגפ ינפמ ותנגה
  .וחוטיבל
 יקלח ןכו םינסחואמ םא ןיבו םהיתודוסי לע םיבצומ םא ןיב םירמוחהו דויצ יקלח לכ
 ,קבא ,ךולכל ,העיגפ ינפמ ונגויו וסוכי ,)דודיב ,תורוניצ ,תולעת ןוגכ( הרומג יתלב הדובע
  .'וכו תויח תסינכ ,םשג

 .םירחא לש הדובעל ,וידבוע ידי לע וא ודי לע ומרגנ רשא םיקזנה לע יארחא היהי ןלבקה
 לא הנבמהמ ותדובע לש תלוספו םיריישה קוליסל גאדיו הנבמה ןויקינ לע רומשי ןלבקה
  .הדובע םוי לכ רמגב ךכל דעוימה םוקמ
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 תונכה  15.1.9

 ,םיחתפ ,םירבעמ ,תודוסי תוינכת ןלבקה רוסמי הזוחה תמיתח םותמ םייעובש ךות
 ורסמיי תוינכתה .רוריק וא ריוואה גוזמ ןקתמל תושורדה למשח תודוקנ ,הפצר ימוסחמ
 .עוציבל ןכמ רחאלו ןנכתמה רושיאל
 ןימזמה רושיאל עוציבל תטרופמ תינכת שיגי ןלבקה הזוחה תמיתח םוימ םימי הרשע ךות
 ימוסחמ ,םיחתפ ,םירבעמ ,תודוסי תוינכת ראשה ןיב וללכי ולא תוינכת וחוכ אב וא
 םיטרפה ראש לכו רוריק וא ריוואה גוזמ ןקתמל תושורדה למשח תודוקנ ,הפצר
 וא ןימזמה יע שרדייש לככ ןונכתה ןקתל בייחמ ןלבקה .הדובעה עוציב ךרוצל םישרדנה
 .תטרופמ תינכת רושיא םרטב דויצ תנמזה וא/ו הדובעה ליחתת אל הרקמ לכב .וחוכ אב

 
 הדובעה עוציב  15.1.10

 םידבועה תווצו הדובעה עוציב לע תועיבקב חקפיש הסונמ הדובע להנמ קפסי ןלבקה
 ,ול רסמית רשא הארוה לכו רתאב ןלבקה חוכ אב שמשי הדובעה להנמ  .הדובעה עוציבל
 .ןנכתמה רושיא ולבקי ןלבקה םעטמ חקפמ ןנכתמו הדובעה להנמ ,ןלבקל הרסמנ וליאכ
 ןלבקה .'וכו םייוניש ,הדובעה ךלהמ יבגל תורעהה לכ ומשריי וב הדובע ןמוי להני ןלבקה
 ,םיבסימ ,םיעונמ :ןוגכ ,לופיט םינועטה םירזיבאה לכל החונ השיג היהתש גאדי

 .ןיינבב דויצה תנקתה ירחא 'וכו םיננסמ םימותסש
 

   הדובעב םיקוח םויקו םירתיה ,תונוישיר    15.1.11
 יפל ,תאזב בייחתמ ,זרכמה יכמסמ יפ-לע ןלבקה לש ויתויובייחתה רתימ עורגל ילב
 :ןמקלדכ ןיינעה
 וא/ו וידבוע ידי-לע וא/ו וידי-לע לעופל התאצוה רשא ,הז םכסה יפל הלועפ לכ יכ .1

 קרו ךא אלא עצובת אל ,ןיד לכ יפל רתיה תלבק וא/ו יושיר הנועט ,םירחאה ויקסעומ
 .ןיד לכ תוארוהל םאתהב ,םישרדנה רתיהה וא/ו יושירה תרדסהו תלבק רחאל

 ידי-לע וא/ו םירחאה ויקסעומ וא/ו וידבוע ידי-לע וא/ו וידי-לע עצובתש הלועפ לכ יכ .2
 ,קוחה תושירד לכל תויצ ךותו תופיפכבו םאתהב אהת ,תודובעל רשקב ,ומעטמ ימ
 תונקת ,םיינוריע רזע יקוח ,םהיפ-לע ונקתוהש תונקתהו הנידמה יקוח תוברל
 תויושר ידי-לע ועבקנש תושירדו םיווצ ,תוימוקמו תויתכלממ הדובע תונקת ,תוחיטב
 .תודובעה םע רשקב םייטנוולרה ,תוכמסומ

 םידבועה ,אוה יכ ,ךכל בייחתמ אוהו ,ול םירכומו םיעודי םיקוחה יטרפ לכ יכ .3
 ויחולש ,)ינמז ןפואב ןיבו עבק ךרדב ןיב( תודובעה םע רשקב וידי-לע םיקסעומה
 .םהילא רשקבו תודובעה עוציב תעב ,םיקוחה תושירד רחא ואלמי ,ומעטמ םירחאו

 ךכ םשל ,הדובעב תוחיטבה יללכ לכ לע תינדפק הרימש ךות תודובעה תא עצבל .4
 ןכו ,תודובעה עוציב םע רשקב םישורדה תוריהזה יעצמא לכב טוקנל ןלבקה בייחתמ
 בייחתמ ןלבקה .שוכרל וא שפנל הנכס תווהל םילולעה לדחמ וא השעמ לכמ ענמיהל
 וא/ו ויקסעומל וא/ו וידבועל תוקיודמ תוארוה ןתיל ומעטמ תוחיטב הנוממ תונמל
 גואדלו ,תוחיטבה יללכ לע הרימש ךות ,תודובעה עוציב םע רשקב ,ומעטמ ימל
 .ולא תוארוה עוציבל

 תמרוגה תרחא הלועפ לכו ךותיר ,ךותיח ,םומיח :ןוגכ היולג שאב תודובע עוציב תעב .5
 תוטשפתה תעינמל םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לע ,היולג שא וא תוצוצינ תורצוויהל
 ,םיקילד םירמוח לש לורטנו הקחרה ,םינימז יוביכ יעצמא םויק תוברל ,ץוציפ/שאה
 .'דכו הציצח

 תדוקפל םאתהב קמועל םדא תליפנ תעינמל םישרדנה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה .6
 תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקתלו 1970 - ל"שת )שדח חסונ( הדובעב תוחיטבה
 )הבוגב הדובע( הדובעב תוחיטבה תונקתלו ,2019 – ט"עשתה ,)ןוקית( )היינב
 .הדובעה םויק תוביסנב םיבייחתמה תוריהזה יללכלו 2007 - ז"סשתה
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  םייוניש    15.1.12

 הלולכ הניאש תפסונ הדובע רדגב הניה תמייוסמ הדובעש עבקי ןימזמה חכ אבש לככ
 אב לש בתכב םירושיאו תוארוהל םאתהב םייונישה תא ןלבקה עצבי ,ןלבקה םע םכסהב
 הדיחי יריחמ ךמס לע עבקי ,ערגיי וא ףסוותי רשא םייונישה דעב םולשתה .ןימזמה חכ
 ,יונישה לש וכרע תעיבקל הדיחי יריחמ ועבקנ אלו הרקמב .תויומכה בתכב םיעיפומש יפכ
 יונישה תולע תא עבקיש אוה ןימזמה חכ אבו ריחמ חותינ ללוכ יוניש תעצה ןלבקה שיגי
 יונישל ןימזמה חוכ אב לש רושיא לבקל בייח ןלבקה .תבייחמו תיפוס היהת ותעיבקו
 ורדגוי אל תולעת וא תרנצ יאוותב םייוניש קפס רסה ןעמל .עוציבה ינפל ,עצומה ריחמלו
 .תפסונ הדובע וא יונישכ
 

 תודיערו שער תעינמ    15.1.13
 .הריבס המר לעמ תודיערל םורגי אלו שער השעי אל ודי לע ןקתומה דויצהש גאדי ןלבקה
 וא םידרפומ תודוסי :םינושה דויצה יגוסב םיאבה םיטנמלאה תא ןלבקה ןיקתי ךכ םשל
 יטסוקא דודיב ,תרנצל םייציפק םילתמ ,םייציפק תודיער ימלוב ,ךרוצה יפל םיפצ
 .'וכו תולעתל םיקיתשמו יטסוקא דודיב ,תופצרו תוריק ךרד תולעתו תרנצ ירבעמל
 עצבי,תוזרפומ תודיער וא שערל ןנכתמה לש ותעד יפל םורגת דויצה תלועפו הדימב
 ,םיקיתשמ תפסות ןוגכ תודיערהו שערה לוטיבל םישורדה םייוניש ונובשח לע ןלבקה
  .'וכו דויצ יקלח תפלחה ,ןוזיא ,תודיער ימלוב

 
 הדולחו היזורוק ינפמ הנגה 15.1.14

 תונוש תוכתמ יתש ןיב עגמה .הדולחו היזורוק דגנ ןלבקה י"ע ונגוי תכתמה יקלח לכ
 י"ע עצובת תכתמ יקלח תעיבצ .ןולפט ןוגכ ילמשח דדבמ תועצמאב היזורוק דגנ חטבוי

 ןמש תדרוהל ימיכ לופיט רחאל עצובת העיבצ לכ .יפוס עבצ תבכשו דוסי תובכש יתש
 י"ע תכתמה ינפ לש ינאכמ יוקינ ירשפא ןיפוליחל ,)יטמורכ  לופיט( עבצ חטשמ תריציו

 .תכתמה לש הדולחה  תופילק לכ תדרוהל דע הדלפ תשרבמ
 .םוימדק הפוצמ הדלפ וא ם"בלפ ,זילפמ ויהי םימואהו םיגרבה לכ

 
 חוטיבו םיקזנ 15.1.15

 הנשמה ינלבק וא וידבוע ,ותדובע רשא תונואתו תולבח ,םיקזנה לכל יארחא היהי ןלבקה
 אשי ןלבקה .ולא םיקזנב תורושקה תואצוהה לכב אשי ןלבקה .שוכר וא םדאל ומרגי ולש
 וא הנשמ ןלבק ,דבוע לכל קוחב ןיוצמכ וא ןיקיזנ ימד םולשתב תורושקה תואצוהה לכב
 ןלבקה  .ריוואה גוזימ ןקתמב תורושקה תודובעה עוציב ידכ ךות ,ותושרב אצמנה םדא
  :םיאבה םיטרפה תא ןימזמה תבוטו ותבוטל ,ונובשח לע חטבי
  .ותושרב םילעופה םישנא ,הנשמ ינלבק ,םידבוע ,הדובע ילכ ,דויצ ,םירמוח ,תודובע
  .ןימזמה ידיל ותומלשב ןקתמה תריסמל דע היהת חוטיבה תפוקת
  .חוטיבה םוכסו הזוחה יאנת יבגל ןימזמה חוכ אב תמכסה תא לבקי ןלבקה

 

 תוקידב 15.1.16
 ןוכמ י"ע תורוקיבה לכ תא ונובשח לע עצביו ןלבקה גאדי םימגדמ תוקידבל ףסונב
 תא גישי ,תואירבה דרשמ ,שא יבכמ ,תוימוקמ תויושר ,למשח תרבח ,ילארשיה םינקתה
 רצוימה דויצ תוקידב ךורעל ןמזוי ןימזמה חוכ אב וא ןנכתמה .םישורדה םירושיאה לכ
 תוירחאמ ןלבקה תא ורטפי אל הלא תוקידב ךא ,דויצה ינרצי לש הכאלמ יתבב ,ץראב
 .ןיינבב םינקתמה לש הניקת הלועפו תוניקתל
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 תללוכ הדובעה 15.1.17

 אלו ,ריוואה גוזימ תדובעמ קלח אוה ,הז טרפמב תועיפומה תוולנה תודובעה לכ עוציב
 םינלבק לומ םימואית ,םיחתפ תחיתפ ,םואית :ןוגכ ,תיפסכ תפסות הז עוציב לע םלושי

 יוניבה בצמ תרזחה ,תוסיוו ,דויצ תפנה ,הנקתה ,הקפסא ,םיחוורמ תמיטא ,םירחא
 עוציבל הדובעה תושירדמ עבונ וא הז טרפמב טרופמה רתי לכו הדובעה םותב ותומדקל
 .ךכל םיוולנה םיסימהו הדובע רכש ללוכ ,םלשומ

 
 תיזוח תופידע    15.1.18

 םייקה הזוח ןיבו הז טרפמב בתכנה ןיב םימיוסמ םיפיעסב הריתס וא תוליפכ שיו הדימב
 .תבייחמו תיפוס היהת ותעיבקש ןימזמה חכ אב אשונב עירכי ,חוקלה ןיבו ןלבקה ןיב

 
 ןלבק תוירחא  15.1.19

  .הדובעה תוינכותל ומיאתיש ,ץחל ילפמ יבושיח ומצעב עצבל ןלבקה תוירחאב
 .תוינכותב יוניש ןיא וב הרקמב םג הלח וז תוירחא

 
 הנשמ ינלבק תלעפה  15.1.20

 ,םלוכ תא לוספל וליפא וא ,הנשמ ןלבק לכל דגנתהל ,ומעטמ גיצנ וא ,ןימזמה לש ותוכז
 הז ןלבקש ירחא םג הנשמ ןלבק לוספל ןימזמה לש ותוכז .םיקומינ תקמנה תבוח אלל
 .ותדובע תא ליחתה

 
 השירד יפ לע אלש הדובע עוציב  15.1.21

 יא לשב הדובעה לש ןוכנ אל עוציבל הקדצה לכ ןתנית אלו תיפסכ הרומת לכ ןתנית אל
 .תוינכותב וא תויומכה בתכב ,טרפמב בותכה לש העידי יא וא הנבה
 וא תוריהב יאל ששח שי וילא רשקב רשא רבד לכ יבגל ןנכתמה םע ץעייתהל ןלבקה לע
 .הריתס

 
 תלוספ יוניפ  15.1.22

 .הדובעה ןמז לכ ךלהמב ןלבקה תוירחאב איה קוחכ רתאהמ תלוספ יוניפ
 .ותדובעמ עבנש ךולכלה לכ תא הקני ןלבקה

 
 תוכרעמל השיג  15.1.23

 תומייק וא ןיקתה ותוא ריוואה גוזימ תוכרעמל החונ השיגל גואדל ןלבקה תוירחאב
 עוצקמה ילעב םע תאז םאתל ןלבקה לע .םינוקיתו תפטוש הקזחא ךרוצל רתאב
 .השיגל עגונב תרצונש היעב לכ לע חקפמלו ןנכתמל חוודלו ,םירחאה
 

 שער תומר  15.1.24
 .םיגזוממה םיללחב dba40 םומיסקמ לש שער תמרב דומעת תכרעמה

 

 ןלבקה רושיא    15.1.25
  .הז טקייורפב העיפומה גוזימ תכרעמ תנקתה ןפוא יבגל איקב תויהל ןלבקה לע
 ןפוא יבגל תקוושמה הרבחהמ הכרדה לביק ןלבקה יכ אוה הדובעה תלבקל יסיסב יאנת
 .ןרציה תויחנה פ"ע היהי תכרעמה עוציב הרקמ לכב .ךכ לע רושיא ול שיו ,הנקתהה
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 הדובעה רמג  15.1.26
 לש ןוכנ תוסיוול ןקתמה לש יללכ יוקינל ,םירייש קוליסל ןלבקה גאדי ותדובע רמג םע
 ,תוסיו ירישכמ ,םרז ינגמ ,ריוא ירזפמ ןוגכ ,תוסיוו וא ןוויכ םינועטה םירזיבאה
  .ןנכתמל בתכב ורסמי םיתוסיוה תואצות .'וכו םיטטסומרת
  :אבה רמוחה תא ללוכה לועפתו הקזחא קית םיקתעה העבראב איצמי ןלבקה
 .םינכדועמ למשחו תולעת ,תרנצ לש הדובע טוטרש .1
 .ריוואה גוזימ תודובעל ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא .2
 .תוגרדמ ירדח סוחדו ןשעה תאצוה תוכרעמל ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא .3
 לכ יפ לע ןשעה תאצוהו רורוואה ,ריוואה גוזימ תודובע עציב לע ןלבקה רושיא .4

 .תכרעמה תוניקתו םישרדנה םינקתה
 .הקזחא ,הלעפה תוארוה .5
 ,הדובעה ךלהמב ועצובש םייונישה לכ םיעיפומ ןהב )AS MADE( תודע תוינכות .6

 .םרזו הקופת ינותנ ללוכ לעופב ןקתוהש דויצה
 ירדחב ולתיו תיכוכז תרגסמב ורגסומי ,תרנצה תמיכס ןכ ומכו למשחו דוקיפ תוינכת .7

 .תונוכמ
 .םרז תרתי ןוויכו סמוע 'זרפמא ,קפסה ןויצ םע םינוש םיעונמ ןומיס תואלבט .8
 .שורדה ןוויכה ןויצ םע ןוחטיבו דוקיפ ירזיבא ןומיס תלבט .9

 ,דודיב ירמוח גוסל שא יבכמ רושיאו למשח תרבח י"ע ןקתמה תלבק רושיא קתעה .10
 .הדובעה ךשמב שרדיי רשא  רחא רושיא

 .תוזכרמ תואלבטו תוינכות יבג לע תולעפהו תוסיו חווד .11
  .דוקיפו חוכ תומכס לש תונכדועמ תוינכת ואצמיי למשח חול לכב .12

 
 לע תורבגתה ,ןקתמה תלעפהב ,ןימזמה לש הקזחא שיא ,הזוחה תרגסמב ךירדי ןלבקה
  .ךכ לע  הקזחא שיא תאמ רושיא איצמיו 'וכו םייעובש ,םיימוי םילופיט ,תונוש תולקת
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 תורש ,תוירחא ןקתמה תלבק  15.1.27
 םימי שדוח ךשמב ןקתמה לש הניקת הלועפ רחאל ךרעית ןקתמה תלבק
  .תודע תוינכותו לועפתו הקזחא יקית תריסמ רחאלו )ףרוחב םוי 15  -ו ץיקב םוי 15(

 תליחתו םינקתמה לש תינויסינ הלעפה תליחת לע ןימזמה חוכ אבו ןנכתמל עידוי ןלבקה
  .רומאכ הניקתה הלעפהה
  .ןימזמה תורשל ונממ םיקלח ולעפוה םא ףא תומלשב קר ןקתמה לבקתי ןכ ומכ
  .ןימזמה חוכ אבו ןנכתמה י"ע ךרעית ןקתמה תלבק
 רשא ןקתמהש תוירחא ןתיי ןלבקה .ותלבק םוימ םייתנש ךשמל היהת ןלבקה תוירחא
 לע םינוע ותלועפו וקפסהו הדובעבו דויצב םימגפ אלל הלועמ ביטמ ונייה ודי לע עצוב
 .תוינכתהו טרפמה תושירד
 לכ תא עצביו ןקתמה לש הניקת הלועפל יארחא היהי ןלבקה תוירחאה תפוקת ךלהמב
 תרגסמב ןימזמה חכ אבו ןרציה תויחנה יפ לע םישרדנה םיפטושה םילופיטהו םינוקיתה
 אלל ועצוביו ןימזמה חכ אב םע שארמ ומאותי םינוקיתהו םילופיטה תפטוש הקזחא
 טעמל( ונובשח לע םירמוח דויצ ,םיפלח תקפסה ללוכ ,ןיינבב הדובעה ךלהמב הערפה
  .ןקתמה  לש הפוצרו הניקת הלועפ חיטבהל תנמ לע  ) םילכתמ םירדגומה םיקלח תולע
  .ןמז םומינימ ךות ןקותי םגפהו רתויה לכל תועש 24  ךות היהת תורש תאירקל תונעיהה
 םעפ תוחפל לש תורידתב םייתפוקת םילופיט ןלבקה עצבי תורשה תודובע תרגסמב
 קוזיח ,תועוצר תחיתמ ,זוריג ,ןומיש ,םיננסמ תפלחה וא יוקינ :ראשה ןב לולכיש ןועברב
 .'וכו זג יולימ ,ררקמ הבעמ תורוניצו יוקינ ,םישבימ תפלחה ,תוליזנ לוטיב ,םיגרב
 ףסונב השירד יפ לע לבקל ןתינ ותוא יטרדנטסה םילבוי הזוח פ"ע עצבתי תורישה
  .הז טרפמל
 תפוקת ךלהמ לכב ףסונ םולשת לכ אלל ונובשח לע ןלבקה י"ע ועצובי ל"נה תולועפה לכ
  .תוירחאה
 עצבל ןימזמה יאשר ,טרופמכ תורש תודובע וא םינוקיתה תא עצבי אל ןלבקהו הדימב
  .ןלבקה לש ונובשח לע ל"נה תודובעה תא
  .ןימזמל ןיקת הלועפ בצמב ןקתמה תא ןלבקה רוסמי תוירחא תפוקת םותב
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 דחוימ ינכט טרפמ     15.2
 

 הנבמה רואת 15.2.1
  .ביבא לת ףסוי רדה טרופס בר הנבמ ,ימואלה טרופסה זכרמב עצבתת ןלהל תראותמה הדובעה   

 
  םייק בצמ רואת  15.2.2

 .YORK תרצותמ םירלי'צה לכ
  .ק.ט 180 לש הקופתל  YVAA0215CDF םגד דבלב רוריק 1 'סמ  רוריק תדיחי .1

 .2014 רוצי תנש
 .תחא לכ ק.ט 100 לש הקופתל XLPA0365TE םגד םומיח/רוריק 3,4  רוריק תודיחי .2

 .2014 רוצי תנש
 .רוריק ןוט 175 -כ לש הקופתל YAER0673B50 םגד דבלב רוריק 5 'סמ רוריק תדיחי .3
 תחא הבאשמ . 36m לש ץחל לפמל  600gpm לש הקיפסל םימ רורחסל תובאשמ 4 .4

 .םילגעמה תשולשל תיברזר תחא הבאשמ .דחיב 3,4 תודיחי תתרשמ
 

  תננכותמה תכרעמה רואת  15.2.3
  .רוריק ןוט 195 לש הקופתב שדח רלי'צב 5 'סמ ןשי רלי'צ תפלחה
 .תושדח תובאשמ יתשב םומיח/רוריק םירלי'צ םימ לגעמל הרושקה 3,4 'סמ הבאשמ תפלחה
  .רוריק ןוט 100 לש דרפנ רלי'צ לומ הבאשמ לכ
  .תושדחה םימה תומכסל םאתהב יונישל םימה תרנצ תמאתה
  .םייונישל תמייקה הרקבה תכרעמ תמאתה
 .תולבוהו תופנה ,שיבכ תריגסל םימידקמה םימואתה לכ תא תללוכ הדובעה
 

 הדובעה רואת 15.2.4
 לכ תלבקו תויושר לומ םואית ,םישיבכ תריגס ,תופנה ,תושורדה תולבוהה לכ .1

 .דעומב הדובעה עוציבל םישרדנה םירושיאה
 רושיא תשגה ללוכ רדוסמ הטירג רתאל התרבעהו תובאשמו םימ רוריק תדיחי קורפ .2

 .ךכ לע
 .רתאהמ וקוליסו שומישל אלש םימ תרנצ ךרעמ קוריפ .3
 .םימ רוריק תדיחי לש הנקתהו הקפסא .4
 .םירק םימ תובאשמ 2 לש המאתהו הנקתה ,הקפסא .5
 .תדדובמ םימ תרנצ לש הנקתהו הקפסא .6
 השדחה הדיחיה תנזהל םישדח םילבכ תקפסא וא םימייק למשח ירוביח תמאתה .7

 .תושירדל םאתהב
 .שדחה רלי'צל למשח תיינמו היגרנא תדידמ תכרעמ לש הנקתה .8
 .תמייקה הרקבב תוחפל םישדוח 24 לש הפוקתב למשחהו היגרנאה ינותנ ףוסיא .9

  .הרקבה זכרמב ותגצהו ןקתוהש שדחה דויצל רתאב הרקבה תכרעמ תמאתה .10
 .ריוא גוזימ דויצ תבצהו הדובע תוינכות תנכה .11
  .למשח תוחול לש הנקתהו הקפסא ,ןונכת .12
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 תללוכ הדובעה   15.2.5

 .2 ףיעסב ל"יעל טרופמה לכ תא תללוכ הדובעה .1
 .םיטרפו טרפמ יפ לע טקיורפה לש הקיטסוקא ץעוי תויחנה םושי .2

   .םיטרפמה תלבק שורדל ןלבקה תוירחאב
 .)ושרדיי םאב( עוניש יעצמאו םימוגיפ .3
 .דויצ תבצהל ןוטב תויבוק .4
  רובע סבג וא םיקולב ,ןוטבב תוביצחו םיחודיק ,םירבעמ ,םיחתפ תחיתפ .5

  ותומדקל בצמה תרזחה ךות תיעוצקמ הרוצב םתמיטא ,'וכו תרנצ תולעת   
  .תודובעה ריחממ קלחכ השעי   

 .זוקינלו למשחל תודיחיה רוביח .6
  .םילעבלו חקפמל ןקתמה תריסמו םימלשומ םיתוסיוו תולעפה .7
 תרבח ,1001 ןקת תכמסומ הדבעמ/ילארשיה םינקתה ןוכמ :י"ע תושרדנה תורוקיבה לכ .8

 םישורדה םירושיאה לכ תשגהו תואירבה דרשמ ,שא יבכמ ,תוימוקמ תויושר ,למשח
 .הדובעה ריחממ קלחכ

 םירמוחה לכ תקפסהו אלמ יתנש תוריש ללוכ  םישדוח 24 -ל םיאלמ תורשו תוירחא .9
  .למשחו םילכתמ םירמוח טעמל םישורדה   

 .םילעבהו ןנכתמה ,חקפמה י"ע ותומלשב ןקתמה תלבק םוימ תאז לכ                       
 

 ןונכתה יאנת      15.2.6
  םינקתמה ןונכת ןמזב ןובשחב וחקלנ רשא תיסחיה תוחלהו הרוטרפמטה יאנת                 
 :ןמקלדכ םה                 

 ץוח יאנת .1
  .חל םוחדמ טייהנרפ 78 ,שבי םוחדמ טייהנרפ 95 :ץיקב                      
 .שבי םוחדמ טייהנרפ 40 :ףרוחב                      

 םינפ יאנת .2
  .תרקובמ אל תוחל 50% ,ץיקב טייהנרפ 73 תויחונל םינפה יאנת                      
  .ףרוחב טייהנרפ 72                      
 

 ריווא תררוקמ תיאמצע םימ רוריק תדיחי  15.2.7
                            .ריווא תוררוקמ תומלשומ תויאמצע םימ רוריק תודיחי קפסי ןלבקה .1

 . 134A  רוריק זג יולימ םע ר"חיב  לש םלשומ רצומ היהת הדיחיה
 .CARRIER  וא YORK   וא TRANE תרצותמ רמגומ רצומ היהת הדיחיה       

 םיסחדמ ינש תוחפל לולכת הדיחיה .האלמ הלועפל הנכומו תמלשומ היהת הדיחיה .2
 ,םירזיבאו זג תרנצ ,ריווא הבעמ ,םימ ררקמ  םייטמרה ימס םייגרוב          
 ,םימ םוטא חול ךותב םיענתמ ,תונגה ,ילמשח טווח םע דוקיפ לנפ למשח חול          
  .תפתושמ הדלפ תייצקורטסנוק יבג לע ורבוחי  הדיחיה  ביכרמ          
 )  low noise level( טקש גוסמ היהת הדיחיה          

 .עוציבל תורשואמה דויצה תואלבטו תוינכותב טרופמכ היהת הדיחיה תקופת .3
   דע תולקת אלל לעפית הדיחיה ךא  35°Cלש ץוח 'פמטל תננכותמ הדיחיה תקופת .4

      תלבט וא תויומכ בתכב תרחא רדגוה אלו הדימב תאז לכ .  45°Cלש ץוח 'פמט
 .דויצה

  .ןמש ןעטמו ןמש תבאשמב דיוצמ תורשל ןתינ ,יטמרה ימס יגרוב היהי – סחדמה .5
 .םייציפק תודיער ימלב לע ןקתוי סחדמה ,הקיניו הסיחד קותינ יזרבב דיוצי סחדמה

 .ןמש ןגא םמחמב דיוצי סחדמה .ויפופילב םיטטסומרת י"ע ןגוי סחדמה עונמ                        
        םע קפוסי סחדמ לכ  םרז תרתי תונגה םע הכר הענתהב השעת סחדמה תענתה                        
    .הפיצר הקירפ תכרעמ םע יגרוב סחדמ תוגרד תקירפ תכרעמ                        
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  .תורוניצו לימרת גוסמ היהיו הרישי תוטשפתהל רוריק ילגעמ ינשב דיוצי ררקמה .6

  .קורפל םינתינה םישאר ינש לעב היהי םוחה ףילחמ    
  .םישארה ךותב ולגרועיו תשוחנמ ויהי ררקמה  תורוניצ    
 .רטמ 6 לש ילאמיסקמ ץחל לפמו 0.0005 לש םוהיז םדקמל רחבי דייאמה    

 ררקמה ,הפטעמה תא ףטועה ילמשח םמחמ י"ע האיפק דגנ ןגוי דייאמה הטעמה                        
              .ןבל עובצ ןוולוגמ חפ וא ספליסו הזג תפיטע םע 2" יבועב סקלפמרא י"ע דדובי                        

 ידכ )By PASS( ףקוע רוניצו קותינ יזרב ונקתוי דייאמל רבוחתש םימה תרנצ לע .7
 רוניצהו סנכנה רוניצה לע .ררקמה ךרד אלש םימה תורוניצה תכרעמ תפיטש רשפאל
 תרנצ .ררקמה יוקינו ןוקיר ךרוצל 1" רטוקב םיירודכ םיזרב ונקתוי ררקמהמ אצויה
 .םיילג וד םישימג םירבחמ םע דייאמל רבוחת םימה

 ,תרוקיב תיניע ,ינורטקלא תוטשפתה םותסש ,לוק קיתשמ – לולכי רוריקה זג לגעמ .8
 םיזרב ,ןמשו הסיחד ,הקיני יצחל תאירקל םינועש תכרעמ ,רזוח לא םותסש
 תוחפל 1" יבועב סקלפומרא גוסמ דודיב י"ע דדובת הלוכ הקיניה תרנצ .םייטנגמ
 .ספליסו הזג הפוצמ

 רטוקב רפת אלל תשוחנ תורוניצמ יונבה ןושחנ ססובמ ריווא הבעמ לולכת הדיחיה .9
 .שטניאל תועלצ 14 לע הלעת אלש תופיפצב מ"מ 2 יבועב םוינימולא תועלצו 5/8" לש
  .לזונ לש רתי רוריקל לגעמ םע הנבי הבעמה
                   זגה תרנצ לכ תאו הללוסה תועלצ תא .תוחפל הבעמ יחופמ השולש לולכי הבעמה
  ךרע הווש וא "דלוגילב" גוסמ הנגה יופיצב הדיחיה ריחממ קלחכ תופצל שי היולגה

 .תועצהה תשגה ןמזב רשואמ       
 רשפאתת  microchannel condenser coil  גוסמ יוביע תוללוס  םע הדיחי תקפסא .10

 .ןימזמה וא ןנכתמה י"ע הדובעה עוציב תליחת ינפל שארמ דחוימ רושיא רחאל קר
  .תוחפל םישדוח 60 לש הפוקתל קפס תוירחא ןתנית  הלא תוללוס לע

  .םשג םוטאו רוגס זגרא ךותב הנביי – דוקיפו למשח חול .11
 ךופיהו רסוחל רסממו םיענתמ ,םיתמ"אמ ,םיקספמ ,ישאר קספמ :לולכי חולה
 תגרדומ הלעפהל רקב לולכי חולה .רסממו רמייט+ סנמיס תמגודכ ןנווכתמ תוזאפ
 םיאתמ קפסהב םילבק חולה לולכי ףסונב .תורזוח תוענתה תעינמלו םיסחדמ לש
 ינגמ לולכת דוקיפה תכרעמ .למשח תרבח תושירדל םאתהב קפסהה לפוכ ןוקיתל
 ,םימ תמירז קספמ ,םימח םימו םירק םימל הנגה טטסומרת ,ןמשו הובג ,ךומנ ץחל
 .ר"חיבמ םלשומ טווח ןכו הדיחיה תלועפ לע טלושה  בשחוממ רקבו  דוקיפ ינעגמ
 לש ירוקמה דוקיפל ףסונב .הפיצר הרוצב הסיחדה ץחל תרימשל דוקיפ בכרוי חולב
 טטסומרתו םימ תמירז קספמ :ללוכה ףסונ ינוציח הנגה דויצ ןלבקה ןיקתי הדיחיה
 .ןגמ םימח םימו םירק םימל הנגה
 .ןקתה תושירד פ"ע שא יוביכו יוליג תכרעמ לולכי חולה

 תכרעמל םאתומ הדיחיה ריחממ קלחכ הנבומ תרושקת סיטרכ םע קפוסת הדיחיה .12
  .םימ םוטא חולב ןקתוי הדיחיה רקב .רתאב תמייקה /תננכותמה הרקבה

 ףתושמ ןירצילג רטמונמ ןקתוי םוח ףילחמ לכ לש םימ תאיציל םימ תסינכ ןיב .13
 .םוחה ףילחמ לע ץחלה לפמ דודמיש

 תרצות  2" לש תיטטס העיקשל תודיער ידדובמ יבג לע ןוטב דוסי לע בכרות הדיחיה .14
MASON. ןלבקה לע הרקמ לכב(.אוהש גוס לכמ ימוגמ תודיער ידדובמל רושיא ןיא 

 )םייקו הדימב טקיורפה לש הקיטסוקא ץעוי םע העיקשו םימלובה  גוס הליחת רשאל
 לופיטל השיג רשפאל ידכ למשח חול דצל הדלפמ ינקת הדימע חטשמ תנקתה .15

 תיפוסה הטלחהה .הדובעה ריחממ קלחכ ךרוצה תדימב ןלבקה י"ע קפוסי הקוזחתו
 .דבלב ןנכתמה תוכמסב היהת הדימעה חטשמ תוציחנ לע
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 םימ רורחס תובאשמ 15.2.8

  .דויצ תואלבטבו תוינכתב ןיוצמכ ,םירק םימ תובאשמ יתש תסוויו ליעפי ,ביכרי ,קפסי ןלבקה
 .רשואמ ךרע הווש וא " תובאשמ עינמה" תרצותמ הניהת תובאשמה
   .ד"לס IP-55 1450 םימ ןגומ עונמ םע דיחא יכנא הנבמ תולעב ויהי תובאשמה .1

    ,הדלפ תקיצימ תיב ,ינאכמ םטא ,ימדק ץחל בסמ ,הטסורינ ריצב ודיוצי תובאשמה          
   .זוקינו רורווא יזרב ,הזנורב ץיאמ

 עונמל לעמ .הלעמל ותמרה י"ע ץיאמהו עונמה קוריפ רשפאת תילאקיטרו הבאשמ .2
 ."יניס עבוכ" םשג תופיט תרידח ענומה יוסיכ ןקתוי הבאשמ

 תרשפאמהו תוליצנ 70% -מ התוחפ אל תוליצנ תלעב הדובע תדוקנב רחבת הבאשמה .3
 תמוקע םוחת לכ תא הסכי עונמה קפסה 20% -ב הבאשמה תיב ךותב ץיאמה תלדגה
         .ילאנימונה קפסההמ תוחפ 30% -ב לודג היהיו הלועפה

 תנכה ,תוינכתב טטרושמכ ףצ ןוטב דוסי יבג לע וא הדיחיה ךותב בצות הבאשמה .4
  .ריחמב לולכ תובאשמל יטרנא סיסב

 .םיינוציח םיצחלמ תישפוח היהת הבאשמהש חיטבי הבאשמה לא תרנצה רוביח .5
 הרקמ םושב ךא הרקתהמ וא ןוטבה סיסב לע ןעשת הבאשמה לא תרבחתמה תרנצה
  .הבאשמה ינגוא לע ןעשת אל

 .םישימג םירוביח תועצמאב היהי הבאשמה לא תרנצה רוביח .6
 תבוח ןלבקה לע הלח זא םג .תרחבנה רוריקה תדיחימ קלחכ תובאשמה קפסל ןתינ .7

 .הדיחיהמ דרפנב רושיאה
 

 םימ ירזיבאו תרנצ   15.2.9
  :ןמקלדכ םימ ירזיבאו תרנצ תכרעמ ליעפיו ביכרי ,קפסי ןלבקה                    

  הרוחש הדלפמ ויהי ,הבעמ ימ ,םימח/םירק םימ תכרעמל םישמשמה תורוניצה .1
  י"ע היהי תורוניצה רוביח , 4" לעמ רפת םעו ,ללכבו 4" דע רפת אלל "40  לוידקס"
 . ASME B31.4 יאקירמא ןקת יפ לע ילמשח ךותיר

 ךלהמב בלש לכל המיאתמ הדורטקלאב ילמשח ךותיר י"ע ושעי תרנצה ירוביח .2
 הרידח חיטבהל םינקתל םאתהב ושעי םיכתורמה תרנצה יעטק ןיב קחרמ .ךותירה
 )הזאפב ודבועי( ורדומי ךותירל םידעוימה תורוניצה תופש .ךותירה לש האלמ
 .ןקתה תושירדל םאתהב

 םיללוכה םירטקלאיד םידירפמ י"ע ושעי תשוחנ תרנצל הדלפ תרנצ ןיב םירוביח  .3
 .הדלפל תשוחנה ןיב ילמשח םרז רבעמ תעינמל ילמשח דודיב

 לעמ הזנורב תבשות םע הגרבה רשקמ י"ע 2" רטוק דע םירזיבא וא םירישכמל רוביח .4
  .םינגוא י"ע  2"  רטוק

 רכומ ר"חיב לש םינכומ םירצומ ויהי 'וכו םיבכור ,תותשק - ןוגכ תורוניצה ירזיבא .5
  .הינבה רתאב ורצויי אלו

 'ב גרד םינוולוגמ ויהי ,םיכר םימ תכרעמ תוטשפתה ,זוקינל םישמשמה תורוניצה .6
  .תינוק הגרבה םע םירשקמ תועצמאב הגרבה י"ע היהי תרנצה רוביח 103  י"ת יפל

 רשפאל ידכ םילותיפ וא תוטשפתה יקרפ םע םירשי םיווקב ונקתוי תורוניצה .7
 יוצרו רתויב םיכומנ תומוקמל הזוקינ חיטבת תרנצה תנקתה .תימרת תוטשפתה
 0.4 % היהי ירעזמה עופישה  .תונוכמה רדחל

 םאתהב םייתש וא תחא ךמת תדוקנב ריפה ןפודל ונגועי ישאר ריפב םייכנא םימ יווק .8
 יבועב סקלפומרא דודיב ודדובי ל"נה הניגעה תודוקנ .) fixing point ( תרנצה ךרואל

 ריחמב לולכ היהי תודדובמה הניגעה תודוקנ ריחמ .ספליסו הזג יופיצב מ"מ 32
 .תרנצה תדובע

 וא תקוש ךרד זוקינ תכרעמ לא  1/4" תשוחנ תרנצ י"ע ורבוחי רורוואה תודוקנ לכ .9
 .ירודכ זרב לולכת ריוא זוקינ תדוקנ לכ .ךפשמ
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  .ךולכלו הדולח תרסהל ץוחבמו םינפבמ ידוסי ןפואב וקוני תורוניצה לכ .10

 יסקופא תמגודכ דוסי עבצ תובכש שולש י"ע עבצי תדדובמ תרנצ לש ינוציחה הקלח
 .רובמט לש 80
 תובכש שולשו דוסי עבצ תחא הבכשב עבצת לדגמ ימ וא יוביע ימל תדעוימה תרנצ
 .הז טרפמ יפ לע העובצו היקנ איה רשאכ רתאל קפוסת תרנצה .יפוס עבצ

 ריחמב לולכ םשג דגנ הנגה "ןומעפ" תנקתה ןלבקה תוירחאב ריק וא גג ךרד רבעמב .11
  .הדובעה

 רשא םיזרב ונקתוי םימה תרנצב םיילאקיטרווה םיעטקה לש תוכומנה תודוקנב .12
 .תוינכותב שרופמב רבדה ןיוצ אל םא םג זוקינל ורבוחי

 .רוניצה ריחמב תולולכ הניהת הבוגב תנקתומה תרנצ הז ללכבו תרנצה תוכימת לכ .13
 ןלבקה תוירחאב .תוהבגומ ןוטב תויבוק לע ובצוי גגה לע תודמועש תרנצ תוכימת .14

 תויבוק/םיסיסבה עוציב םואתל ישארה ןלבקל ןוטב תויבוקו םיסיסב תינכות תרבעה
 גוזימ ןלבק י"ע הלא ןוטב תויבוק לש הנקתהו הקפסא ןיפוליחל וא  גגה תקיצי ינפל
 .גגל םוטיא תעירי יבג לע ובצוי הלא תויבוק .הדובעה ריחממ קלחכ ריואה

 םילתמה .ךרע הווש וא "סרפלטמ" ר"חיב י"ע רצוימכ סופיטמ ויהי תורוניצה ילתמ .15
 דע 3/8" הלתמל ילמינימ גרוב רטוק .רוניצ לש תיריצ העונתו הבוג ןוויכ ורשפאי
  6" רוניצ דע 'מ 5  -ו  4"  רוניצ דע 'מ 2 םילתמה ןיב קחרמה , 6" רוניצ דע 3" רוניצ
  .'מ 3  לכ ונקתוי םילתמה םייכנא תורוניצב .הלעמו

 ופיקי רשא מ"ס 35 ךרואב יבוע מ"מ 1.5  ןוולוגמ חפ יפכוא ונתניי םידדובמ תורוניצב .16
 הכימתה םוקמב ןכ .דודיבב העיגפ תעינמל תווצקב םילגועמ ויהיו רוניצה תיצחמ תא
 לש דבוכה תרבעה חיטבהל תנמ לע ץעמ עטק וא חישק דודיב רמוח תעבט ןתנית
  .הכימתה לא רוניצה

 .תרנצל עבק תודוקנ ונתניי ןכ .תורוניצה לקשמל תוכימת ונתניי םיילקיטרו םיווקב .17
 תמגודכ תודיער םלובב ודיוצי רוניצה רבוחמ הילאש הנוכמל םיבורקה םילתמ

"Vibration Mountains".  
 ויהי 2" דע םיפוגמ .רשפאה תדימב דחא לעפמ תרצותמ ויהי םיפוגמו םימותסש .18

 "םינובה" וא "ביגש" תמגודכ דודיבל תהבגומ תידי םע אלמ רבעמ ירודכ סופיטמ
 תרוסמתו רוגס/חותפ ןומיס םע "רפרפ" סופיטמ ויהי 2" לעמ םימותסש .דבלב
  ."בכוכה" תמגודכ תינוזלח

 םיננסמה ."בכוכה" תמגודכ "MESH" 60 תשר םע ינוסכלא סופיטמ ויהי םיננסמה .19
  .)ןנסמה ריחמב לולכ זרבה ריחמ( זוקינ קקפו ירודכ הפיטש םותסשב ודיוצי

 .Y סופיטמ "בכוכה" תמגודכ טקש גוסמ ץיפק יפדמ סופיטמ ויהי םירזוח לא םיזרב .20
 א"ז .דויצה קוריפ תא ורשפאי  'וכו רוריק ילדגמ ,תובאשמ ,םינגזמ לא תרנצה רוביח .21

  .םינגוא וא דרוקר ירוביח ונתניי
  אוהש ץחלב םימה תרנצ קדבית דודיבה ינפל .הבכרהה רמגב היהת תרנצה תקידב .22

 רמשיהל בייח ץחלה .םידרוקרהו םינגואה ,ךותירה תודוקנ לכ וקדבי .הדובע ץחל 1.5
 .חטשב חקפמה י"ע ץחל תקידב עוציב רשאל ןלבקה לע .תועש 24 לש ילאמינימ ןמזל
 תידוסי הפיטש י"ע תורוניצה לכ לש ידוסי יוקינ ןלבקה ךורעי ,תכרעמה תלעפה ינפל
  ןובשח לע הדבעמ תקידבל םימ תמגוד חקלית .תרנצב םיננסמה לכ יוקינו תשר ימב
 .ןלבקה

 םע הקבדהב רבוחמ חישקו הבע ןפוד לעב יס.יו.יפמ היושע היהת זוקינ תרנצ .23
  .Y גוסמ םירזבאב קר ושעי תרנצה יעטק ןיב  םירוביחה .םימיאתמ םירזיבא
 קירפ קקפ ללוכה ןופיס ןיקתהל שי תילאקיטרו זוקינ תדוקנל תורבחתה לכב
 תיוזב השעת הצקה תדיחי תברקב זוקינה תדוקנ .םירמוח תסנכהו הפיטש רשפאיש
 ןיב רבוחיש שימגה רוניצל םיאתמה רטוקב המיטא תיימוג הפוסב לולכתו 45% לש
  .חישקה רוניצל הצקה תדיחי

 .דבלב ןיירושמ שימג רוניצב השעת זוקינ תדוקנל הצק תדיחי ןיב זוקינ תרנצ .24
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 :רתאל תרנצ יוניפו הסנכה .25
  תמלשהל השורדה תרנצה לכ( תומוקל תרנצ תסנכה ןובשחב תחקל ןלבקה לע .א

 הדובעב .םיריפהו ןיינבה תריגס ינפל )ןיקתו לעופ ןקתמ תלבקל ,המוקה
 וינפל תודמועה תויורשפאה תא ןובשחב תחקל ןלבקה לע םייק ןיינבב תעצבתמה
 .ל"נל תיפסכ תפסות רשואת אל .תרנצ תסנכהל

 יוניפה תלועפ הדובעה רמגב תרנצ תויראש רתאהמ קלסלו תונפל ןלבקה תבוח .ב
 . חקפמה םע םואתב השעת

 
  םימ תרנצ דודיב 15.2.10

  :ןמקלדכ םימ תרנצ דודיב ןיקתיו קפסי ןלבקה                   
  :ןמקלדכ דדובת הנבמל ץוחמ תנקתומה םימח/םירק םימ תרנצ .1

 ןוולוגמ חפ תוינבת ךותל ןטירואילופ תקיצי י"ע דדובת 3" לש רטוק דע תרנצ .א
 םוח רבעמ םדקמ .'קמל  'רג 90 דודיבה תופיפצ .מ"מ  0.6 יבועב רונתב ןבל עובצ
 2" היהי דודיבה יבוע .0.17 יברימ

 חפ תפיטע םע 1" יבועב סקלפומרא דודיב י"ע דדובת 3" מ ןטקה רטוקב תרנצ .ב
  .מ"מ 0.6 יבועב רונתב ןבל עובצ ןוולוגמ

 :ןמקלדכ דדובת הנבמ ךותב תנקתומה םירק םימ תרנצ .2
  2" יבועב  DUAL-TEMP )סלגרביפ( תיכוכז רמצ י"ע דדובת 4" לש רטוק דע תרנצ .א

 קזוחמ םוינימולא ריינ( םידא תמיסחל שמשמה ילניגירוא ןוילע יופיצ ללוכ רשא
 יברימ םוח רבעמ םדקמ .תוחפל 'קמל  'רג 90 דודיבה תופיפצ .)ןוילע ןבל יופיצ +

 . ןבל עובצ מ"מ 0.6 יבועב חפ יוסיכב ףוטע 0.28
 4-3" רטוקב תקנצ .סקלפמרא תפילק י"ע דדובת 4" -מ ןטקה רטוקב םימ תרנצ .ב

 לע תולחשומ ויהי תופילקה , 1" יבועב הטמו 2" רטוקב תרנצו מ"מ 32 יבועב
 לכ .רוניצה לע תושבלומו ךרואל תוכותח וא םייכרוא םירפת אלל רוניצה
 עגמ קבד י"ע הזל הז וקבדוי תופילקה לש םייבחורה וא םייכרואה םיכתחה
 תבכש חרמת הילעו 50%  לש הפיפחב הזג ףפולת דודיבל לעמ .ותושבייתה רחאל
 0.28 םוח רבעמ םדקמו ק"מ/ג"ק 112 רמוחה תופיפצ .ספליס
 ףוס .הצקה תדיחיל רשפאה לככ בורק עיגי הצק תדיחי הניזמה תרנצ לע דודיב
 עונמל ידכ ינוקיליס המיטא רמוח י"ע םטאי הדיחיל בורקה דודיבה עטק
  .דודיבל תחתמ לא רודחל םימ תופיטמ

 יעטקמ לע ןעשת תרנצה .דודיבל ץוחמ ויהי תרנצה תוכימת ,ל"נה םירקמה לכב .3
 יבועב ןוולוגמ חפ יפכוא ונקתוי ןעשמה תודוקנל תחתמ .ץע תויבוק וא חישק דודיב

 .מ"ס 35 ךרואב מ"מ  1.5
 

  הדידמ ירישכמ  15.2.11
 :ןלהל ןיוצמכ הדידמ ירזיבא ןיקתיו קפסי ןלבקה
 הלקסה תליחתב הריצע זרבב דיוצי ץחלה דמ .ןירצילג םע 4" רטוקב - םילוגע ץחל ידמ
  .דדמנה םיצחלה םוחתל המיאתמ הלקס םע קפא - וגמ תמגודכ היהיו

 לש האיציו הסינכב ובכרוי ץחל ידמ .הלריפסו יכרד -תלת זרב םע היהת ץחל ידמ תנקתה
   .תינכתב שרדנש  תומוקמבו ררקמ ןושחנ ,הבאשמ לכ
 ודיוציו תוחפל 9" ךרואב ויהי להכ וא תיפסכ םע םיינתיוז וא םייכנא – םימל םוח ידמ
 אלוממ םיאתמ סיכ םע ןקתויו זילפמ היהי ששגה .תנגומ תיכוכזו הטורח הלקסב
 .רלסקו תמגודכ ויהי םוח ידמ .תיתכתמ תבורעתב
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 תילמשח היצלטסניא    15.2.12

  םיליבומ
 היולג הנקתהב .מ"מ 16 ילאמינימ רטוק .מ"מ 13.5 רטוקב תרנצב שמתשהל ןיא .א

 .מ"מ 19 ילמינימ רטוק
 קר .יטטסורטקלא ךילהתב יתקבא רטסאילופ יסקופא עבצב ועבציי הדלפ חפ תולעת .ב

 .ץבאב יושע יפוסו דוסי עבצב ושעיי םוקמב םינוקית
 מ"ס 10 בחורב םח ץבאב הליבטב ןוולוגמ רטוק מ"מ 6 לוגע לזרבמ תשר תולעת .ג

 הילתל םיקוזיחו םילתמ ,םיאשנמ ללוכ .מ"ס 3 םייפתכו מ"ס 8 תוניפ הבוג .הלעמו
 .םח ץבאב םינוולוגמ תוריקל וא הרקתה ןמ

 .לעופב תואשונ ןהש םילבכה לקשממ 200% לש סמועל תודעוימ ויהי תולעתה .ד
 ,תוחפל ר"ממ 16 ךתחב ףיצר תשוחנמ הקראה ךילומב תוקרואמ הנייהת תולעתה
 .תולעתה ריחמב לולכ ל"נה

  םילבכ
 90 לש 'פמטב דימע דודיב םע תשוחנ יכילומ ילעב 3FR-XY2N גוסמ ויהי םילבכה .א

 .תולעמ
 יכילומ ילעב NHXHXFR180E90 גוסמ ויהי ןשע תאצוה תוכרעמל שא יניסח םילבכ .ב

 .תולעמ 180 לש 'פמטב דימע דודיב םע תשוחנ
 וידב ןומיס םע ףוקש יטסלפ טרס וא הטורח תיקסיד תועצמאב עצובי םילבכ ןומיס .ג

 .קיחמ יתלב
 CAT 7 גוסמ תרושקת ילבכ .ד

 
 

 יללכ דוקיפו למשח תוחול    15.2.13
 תוכרעמל םירושקה למשחה תוחול תא ןיקתהלו קפסל ,ןנכתל ןלבקה תוירחאב
 . טקיורפב רורוואו ריוואה גוזימ
 טרפ בייחמה אוה ,ידרשמ ןיבה יללכה טרפמב ,הז הנשמ קרפב עיפומה ינכטה טרפמה
 :ןלהל םיטרופמה תופסותלו םייונישל
  .)ISO 9002( 9002 י"ת יפל תרשואמ תוכיא תחטבא תכרעמ היהת חולה ןרציל .1
      י"ת תושירדב הדימעל ילארשיה םינקתה ןוכמ לש הכמסה היהת חולה ןרציל .2

 ויפיעסו ויקלח לכ לע   61439 רתויב ינכדעה
 יפל םידימע תוחולהש םידיעמה תורכומו םיכמסומ תודבעמ יכמסמ גיצי ןרציה .3

 תוחול לע ןקת ות תנקתהל םישרדנה םירושיאה לעב אהיו ,ל"נה ןקת ות תושירד
 תרדגומ םהב םיגולטק שי ןרצילש רמולכ תיטרדנטס רוצי תטישב רצויי חולה.למשחה
 יספמ רוביח תוטיש ,םייטרדנטס תודימו םיטרפ ללוכ תוחולה םירצוימ הב הטישה
 םילנפ ךותב םירזיבאה רודיס ,רזיבאה לש הנקתהה תטיש ,רזיבאה לא הריבצה
 חולה תבחרהל תוטיש ןכו םהלש ילנימונה םרזהו יזיפה םלדוגל םאתהב םייטרדנטס
 חולה תא םיאתהל תנמ לע תויטרדנטס אל תודימב חול רצוי ,שרדיו הדימב.דיתעב
 ועצובי )ללוכ( רפמא 63  םרזמ למשחה תוחול לכל.ריחמ תפסות אלל ול דעוימה םוקמל
 ףסונב םירקב תנקתהל םג רומש םוקמ וללכי תוחולה .שא יובכו יוליג תכרעמל תונכה
 .IEC ןקת וא ילארשי ןקת יפל תינקת היהת תוינכתב ןומיסה תטיש .שרדנ םאב 30% -ל

  2010 הסרג AUTOCAD תינכתב תובשחוממ ויהי רושיאל ןלבקה שיגי ןתוא תוינכותה .4
  .הלעמו
 תודוקנ לכ תא הרידגמה תטרופמ ןומיס תטיש תויהל תבייח דוקיפה תוינכותב
 .תנבומו האירק הרוצב ןתוא תרפסממו רוביחה

 חולה תקידב ספוטב הוולת ןרציה לעפמב חולה תקידבל ןנכתמהו חקפמה תנמזה .5
 .ויטרפ לכל םותחו אלוממ אוהשכ ,ןרציה ידי לע התשענש
 
 



 

 

16 

 
 דויצ תפסוה םירשפאמה םיירלודומ הבכרה ירזיבא ללוכ תירלודומ הטישב הנביי חולה .6

 ,תירלודומ הינבל םימיאתמה םירוח םע םיימינפ םיליפורפ וללכי םיאתה ,ישוק אלל
 .שא רבעמ תעינמל תטלחומ הציחמ/הדרפה ןקתות אתו את לכ ןיב
 . ןנכתמה םע הליחת רשואיש רכומ תוחול ןרצי י"ע וקפוסי תוחולה יאת
 ורשואיו רכומ ןרצימ וקפוסי תוחולה יאת .מ"מ 2 היהי תוחולל ילאמינימ ןפוד יבוע
 . ןנכתמהו חקפמה םע שארמ
  .U-100 ןוולוגמ הדלפ ליפורפמ סיסב וללכי הפצרה לע הדמעהל חול

 .שא יובכו יוליג תכרעמל תונכה ועצובי )ללוכ( רפמא 63  םרזמ למשחה תוחול לכב .7
 תעב יוביכ זג תחירב תורשפא ענמיש הזכ היהי הלעמו רפמא 63 - מ חול הנבמ .א

 3 לש הדימעל םילבכה תנקתה רחאל ומטאי חולב םירבעמה לכ .יוביכה תלועפ
 תוחלו C 040-0 לש הביבס 'פמטב הדובעל ומיאתי  חולה הנבמו דויצה .תועש
 .90% דע לש תיסחי

  .חולה לש האלמ הדובע תעב םיטווב תרצונה םוחה תומכ לש בושיח שיגי ןרציה .ב
 לש ןיקתה דוקפיתל תרתומה המרל לעמ הלעת אל חולה ךותב 'פמטה תילע .ג

 .וכותב דויצה
 תוחלו סויזלצ תולעמ 50 דע -10 לש הביבס תרוטרפמטב הדובעל םיאתי חולה .ד

 .זוחא 90 לש תיסחי
 הז ףיעסב רומאכ היהי חולה הנבמ - "וילאמ הבכ" יטסלפ למשח חול הנבמ .ה

 :םיאבה םינרציה דחאמ קפוסיו
 .דנרגל .1 
 .טסלפ אדע .2 
 .סנמיס/וקסינ  .3 

 
 לש אמייק רבו רורב ןומיסב ונמוסיו עבצ אללו דבלב תשוחנמ ויהי תוזפל הריבצה יספ .8

1L, 2L, 3L. וא יופצ ילאנימונ םרזמ תוחפל זוחא 30 ב הובג היהי הריבצה יספ םרז 
 .םהיניבמ הובגה - ישאר קספמ לש ילאנימונ םרזמ רתוי הובג תחא הגרדב

 תוחוכבו הדובע ימרזב הדימע תניחבמ בחרמב םרודיסו הריבצה יספ תנקתה .9
 ןקת יפל םירשואמ םיבושיחו תואלבטל םאתהב היהת רצק ימרזב םיווהתמה

43671DIN ןרציה שיגי ףסונב .ימוקמה ןרציל עדיה תא קפסמה ימוקמה ןרציה לש וא 
 םינותנ יפל ןקתמב חתפתהל לולעה רצק םרזב חולה הנבמו הריבצה יספ תדימע בושיח
 .ןנכתמה רוסמיש

 - ויהי תוחולה ךותב םיכילומה לש םיינקתה רכיהה יעבצ .10
 טלוו 230 תונזה .1

 םוח - הזפ
 לוחכ - "0"
 קורי/בוהצ - הקראה

  טלוו 24 חתמ .2
C.A C.D 
 םודא )+( )0(
)N( )-( רוחש 

 בשחמל וא רקבל טווח .3
INPUT - קורי 

OUTPUT - םותכ. 
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 חולב ןקתומה דויצה רואת .11
 ןוכמה ןומיס וא ,םיאתמ אוה וילא ןקתה ןומיס עבטומ היהי ןלהלש דויצה לכ לע
 ץיבדנסמ היהי ינוציחו ימינפ חול טוליש .יטנוולרה ןקתל ותמאתה תא רשאמה
 םיקספמ טוליש .לגעמה דועי לש רצוקמ רואתו לגעמ רפסמ ללוכ ימינפ טוליש .טורח
 ,רתומ יברימ לויכ ,לויכ ,ילנימונ םרז ,…חולמ ןזומ ,קספמה םש תא לולכי םיישאר
  .תורגסמ וא םיגרב תועצמאב חולל דמצוי טוליש .לבכה םגדו רבוחמ לבכ ךתח
 :טולישה ןווג

 .םיליגר םילגעמ – רוחש
 .דואמ ךומנ חתמ - קורי

 םייטמוטוא םיקספמ .12
 .)MOULDED CASE )M.C.C.B גוסמ יטקפמוק ימרת יטנגמ יטמוטוא קספמ .1

 .IEC ןקת יפל רצק םרז ליבגמ גוסמ ויהי םיקיספמה לכ
 .ICS=ICU היהי םיקיספמה קותינ רשוכ
 KA 35 לש רצק םרז קותינ רשכ ילעב ויהי רפמא 160 לש םימרז דע םיקספמ

RMS 2-947  יפל  תוחפל IEC, תקידב ICS. 
 קותינ רשוכ ילעבו תוינורטקלא תונגה םע ויהי הלעמו רפמא 250-מ םיקספמה
 ןכו ,רתי סמוע ינפב הנגהה תא םהב ןווכל היהי ןתינ רשא א"ק 35 לש רצק םרז
  .ההשומו ידיימ רצק םרז ינפב
  םילולכה קוחרמ הקספה לילסו קתונמ בצמב הליענ יעצמא וללכי םיקספמה
 .הדיחיה יריחמב
 .ריחמ תפסות לכ אלל ,השורדה תומכב רזע יעגמב ודיוצי םיקספמה ,ןכ ומכ
 ודיוצי חולה לש תיזחהמ םילעפומ תויהל םיכירצ רשא םיקספמ לש תוידי
 .הדיחיה ריחמב םילולכ םה םג רשא םידמצמב
 .תוימרט תונגה אלל םיקיספמ רובע תיפסכ תפסות ןתנת אל

 )B.C.M( MINIATURE CIRCUIT BREAKER )ז"אמ( ריעז יטמוטוא קספמ .2
 םילגעמ לע הנגהב( .םיבטוק רפסמל ץבוקמ וא דחא בטוק ילעב ויהי םיקספמה
 תרזעב םייעפומ-דח םי"זאמ השולש וצבוקי ,הרואתל םידעוימה םייעפומ תלת
 KA10 לש רצק םרזל קותינ רשוכ ילעב ויהי הלא םיקספמ .)ףתושמ הלעפה טומ

RMS 947- 2 יפל תוחפלIEC. הדימב הליענ יעצמא רובע תפסות לכ ןתנית אל 
            .ז"אמה ריחמב לולכ אוה שרדנו
 גוסמ )תומיאת(  CORDINATION יפל םיביכרה ורחבי עונמ תחטבאו הנזה לגעמב
2 )TYPE( ןקת יפל IEC. 

  םיחיטבמ קתנמ .13
 .ףיעסב רומאכ                          
 

 דוקיפ ירזיבאו רזע ירסממ ,םינעגמ ,םיענתמ .14
  .תוחפל תולעפה 000,03,00  -לו 3AC לש הדובע יאנתל ומיאתי - םינעגמ
 .םילבק תוכרעמ םע הדובעל ומיאתי םילבק ינעגמ
 םידרפנ םילילס ילעב טלוו 400/230 לש חתמל -ו לדבמ גוסמ ויהי - דוקיפ יאנש
 :אבה טורפה יפל םיפנס השימח ויהי םיאנשל .תוינכותב ןותנה קפסהבו

 .ילנימונה חתמהמ 0 ± 2.5% ± 5%
 םירקמב .רפמא 5-0 לש ינשמ םרזלו VA10 לש קפסהב ויהי םרזה ינשמ - םרז יאנש
 .רפמא 0-1 ינשמה םרזה היהי תרחא ןיוצמש
 .1ASSCL, 5<N - קויד תגרד
 .טלוו 0001 - דודב תמר
 תוזאפ שלש וא תחא הזאפ ,רפמא 40 דע לש םימרזל ףלד םרז ירסממ - תחפ ירסממ
 .mA30, TYPE-A לש הגילז םרזל ויהי
 .מ"מ 22.5 לש רטוקבו לנפה לע הנקתהל ויהי הקספההו הלעפהה ינצחל לכ - םינצחל
 .V230 -ב רפמא 10 -ל C.N4 -ו O.N 4 עגמ ויהי ןצחל לכל
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  מ"מ 52.2 רטוקב הנייהת ןומיסה תורונמ   - ןומיס תורונמ
 .טלוו 24 -ל חתמה תדרוהל תכרעמ ללוכ mA18 םרזל LED גוסמ
 .טלוו 0100 לש הקידב חתמלו טלוו 280 לש יזפ חתמל ויהי - רתי חתמ יניגמ
 תיזאפ תלת הנגהל .הנגהה תלועפ לע היצקידניא םע תוינכותב ןמוסמכ הקירפה םרז
 חולב תנגומו הרוגס אספוק ךותב ונקתוי םיניגמה .םיבטק 4 רתי חתמ יניגמ ונקתוי

 .למשחה
 .הקירפ ילילס םע טלוו 460 לש חתמל ויהי - םילבק

 הדידמ ירישכמ .15
 לש קויד ילעב מ"מ x 105  105 תודימב ,חולה תותלד יבג לע הנקתהל ויהי םרזה ידמ

 איש גוחמ וללכיו )רפמא 5/5 לש יאנש םג( םרז יאנש ךרד ורבוחי םרזה ידמ לכ .1.5%
 .שוקיב

 .םיבצמ 7-ל םיילרגטניא תוזאפ יררוב ילעב ויהי חתמה ידמ .1
 בתכב םימושרה םימגדהמ ויהי םידדומ יברו םיילטיגיד הדידמ ירישכמ .2

 .ךשמהבו הדידמה ינפואב ,תויומכה
  תוחולב דויצל םירשואמ םינרצי .16

 
 :)B.C.C.M( יטקפמוק קספמ .1

MOELLER 
MERLIN GERIN 
ABB SACE 
LEGRAND 

 :)C.B.M( ז"אמ .2
 

MOELLER 
MERLIN GERIN 
ABB SACE 
LEGRAND 

 :םינעגמ .3
MOELLER 
TELEMECHNIQUE 
ABB 
SIEMENS 

 :דוקיפ יקספמו סמועב םיקספמ .4
 

MOELLER 
MERLIN GERIN 
ABB SACE 
BACO 
BRETTER 

 :דוקיפ ירסממ .5
IZUMI 
MOELLER 
TELEMECHNIQUE 
OMRON 

 :םינצחל .6
IZUMI 
MOELLER 
SIEMENSE 
BACO 
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 ידגנ ללוכ טלוו 460 ילאנימונ חתמל  קפסה ילבק .7
 :הקירפ

RODERSTEIN 
COMAR  

 א.מ.א.ק
 :דוקיפ יאנש .8

 הדלוח יאנש
 חכ-קרב

 :םרז יאנש .9
 ענ-דמ

GANZ 
IME 

 :הדידמ ירישכמ .10
SACI 
ARDO 
GANZ 

 :דדומ - בר .11
SATEC 
POWER MEASUREMENT 
ELSPEC 

 :םיקדהמ .12
WIELAND 
WAGO 
PHOENIX 
ENTRELEC 

  : SSR ירסממ .13
                                                                                   CARLO GAVAZZI 

 :רתי חתמ יניגמ .14
DEHN 
M.G 
SRS 

 
 

 :תורעה
 .טקייורפב תוחולה לכב דיחא היהי דויצה גוס .1
  . RF רסממ . שאה יוליג ךרעמל רבוחיש דוקיפ רסממב בייח חול לכ .2
  ירסממ ללוכ קוחרמ  הקספה לילס וללכי תוחולב םיישארה םרזה יקספמ לכ .3

 יוליג לש הרקמל -רפמא טלוו 100 לדבמ יאנש י"ע טלוו 24 חתמב הלעפהל רזע
 .למשחה חולב שא

 .חולה ריחממ קלחכ ןקתה תושירד פ"ע שא יוביכו יוליג תכרעמ לולכי חולה .4
 ללוכ שרדנכ הנבמ תרקב לש רקב רובע דרפנ הדש וכותב ללוכ  חולה הנבמ ריחמ .5

 קפסיש תינכות יפ לע ילמשחה וטוויחו ותבכרה ,הרקבה ןלבקמ רקבה תלבק
 .הרקבה ןלבק
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  היזורוק דגנ הנגהו העיבצ תודובע  15.2.14

 םינגומ ויהי ןקתמה יקלח לכש חיטבהל ידכ םיליעיה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה .1
 .היזורוקו הדולח ינפמ

 .םימיאתמה םיעצמאב ,תונוש תוכתמ ןיב ןלבקה דירפי הרקמ לכב .2
 .םיימדק יופיצ םע וא םינוולוגמ ויהי 'וכו תויקסדה ,םימואה ,םיגרבה לכ .3
 טרפמב םירחא םיפיעסב שרדנל םאתהב העיבצהו הנכהה תודובע תא עצבי ןלבקה .4

 ןועט עובצ קלח לכ לש יפוסה ןווגה :ןלהלש רואיתה יפלו דחוימה טרפמב ,הז
 ןימזמל שי םאב אדוול ןלבקה לע העיבצה ינפל .חקפמה/ןנכתמה לש םדקומ רושיא
 .הלא םינווגב שמתשהל וילע ןכ םאבו םימיוסמ עבצ ינווגל םיטרדנטס

 .רשואמ ךרע הווש וא " רובמט" תרבח לש םיילאניגרוא ויהי םיעבצה לכ .5
 .היקנ תשרבמב השעת העיבצה .ןרציה לש תירוקמ הזיראמ השעת העיבצה .6
 רוניצ ינפ תלבק דע תינאכמ הדלפ תשרבמ י"ע העיבצה ינפל וקוני הדלפ תורוניצ .7

 .הדולחמ םייקנ
 רישע דוסי עבצ תובכש שולשב עבצת התקונש רחאל תדדובמ יתלב הדלפ תרנצ .8

 .ןוילע יפוס עבצ תובכש יתשו ץבא
 .ץבא רישע דוסי עבצ תובכש שולשב עבצת התקונש רחאל תדדובמ הדלפ תרנצ .9

 תבכשו תנוולוגמ תכתמל םאתומ דוסי עבצ תבכשב עבצת היולג תנוולוגמ תרנצ .10
 .יפוס עבצ

 ראותמל םאתהב לפוטת סיסב וא הכימתל תשמשמה הדלפ תייצקורטסנוק .11
 .ליעל 4 ו 3 םיפיעסב

 תדוקנ יוקינ י"ע השעת תנבלוגמ תרנצ וא היצורטסנוק ךותיר לש ןובליג ןוקית .12
 ילאמנימ יבועב ץבא רישע עבצ תובכש יתש לש העיבצ, תינכמ תשרבמ םע ךןתירה
 . הבכיש לכל ןורקימ 60 לש

 וילע ןכלו עבצב ךולכל עונמל גאדי ןלבקה ,הינבה רתאב השעת העיבצהש הרקמב .13
 .םימיאתמה תוריהזה יעצמא לכב טוקנל

 .ונובשח לע  ןלבקה י"ע הקוני עבצב ךולכל לכ .14
 דעו תודובעה עוציב תעבו םתלבוה תעב םיעובצה םיחטשה תנגהל גאדי ןלבקה .15

 ןלבקה עצבי אוהש לכ םרוג י"ע עבצב העיגפ לש הרקמ לכב .ןקתמה תלבק ךיראת
 .ונובשח לעו םתולגתה םע דימ םישורדה עבצה ינוקית
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  ותוסיוו ןקתמה תלעפה 15.2.15
  .ותוסיוו ןקתמה תלעפה עוציבל םישורדה םילכהו םירמוחה לכ תא קפסי ןלבקה
  :תואבה תוקידבה ועצובי
  .םרז תרתי ןוויכ ,םיעונמה לש 'זרפמא תקידב .1
 .תכרעמב ןוחטיבה ירזיבא לכו םרז תורתי יקספמ לש הלועפה תקידב .2
  ינושחנב רתי םומיח ןוויכ ,םיטטסומרת תוטשפתה ימותסש ןוויכו הלועפ תקידב .3
  .רוריק       

 םילנפ ,םיטטסומרת ,ןשע/שא יפדמ,םייטמוטואה דוקיפה ירזיבא לכ תוסיוו תקידב .4
 .תוקעזאו תוחטבא ,םיינורטקלא       

 לעופב בצמה םושירו תוינכותב עיפומה יפ לע ןקתמה חטש לכב םימ תויומכ תוסיוו .5
  .תואלבטו הקידבל תוינכות יבג לע       

  ,םילדגמ ,תובאשמ ,םיחופמ ,תודיחי :תכרעמה יביכר לכ לש רופסמו טוליש ,םושיר .6
  'ץיוודנס יטלש י"ע 'וכו דוקיפ תוחול ,םיטטסומרת ,םיזרב ,םידייאמ ,םיבעמ       
  .םיאתמ לדוגב םיקבדומ םיטורח      
 

 ,םיצחל תוברל תכרעמה ינותנ לכ םע םיבותכ תוחוד ןנכתמל ןלבקה שיגי הדובעה רמגב
 .דרפנב הדיחיו הדיחי לכו רדחו רדח לכב חצ ריוא תויומכ ,רזפמ לכב ריוא תויומכ
 .םוי 15 ךשמל  ןקתמה תא ןלבקה לעפוי םיתוסיוה רמגב
 חקפמה ןנכתמה לש םנוצר תועיבשל ןקתמה תא  ןלבקה ליעפי וז הצרה תפוקת רחאל
  .הדובע רמג ףיעסב רדגומכ הצרה תלעפה לחת ןכמ רחאלו ןימזמהו

 
 

  טקיורפל ריוא גוזימ תוינכות תלבט  15.2.16
 

   תורעה  תינכות  הנבמ  תינכות רפסמ
   םייק בצמ היגרנא רדח םימ תמכס   טרופס בר הנבמ 7174-1
    שדח בצמ היגרנא רדח םימ תמכס   טרופס בר הנבמ 7174-2

 
 

 םימ רוריק תודיחי   15.2.17
 

 תורעה 2 'חי ןומיס
  גג םוקימ
 ןוט רוריקב תללוכ הקופת
 רוריק

195  

  c 7.0° הקפסא םירק םימ 'פמט
  c 12.0° הרזח םירק םימ 'פמט
  c 35.0°  ץוח 'פמט
  יגרוב סחדמ גוס
  2 זג ילגעמ 'סמ
   תשוחנ  יוביע תוללוס
   ףיצר  הסיחד ץחל תרימש
  gpm 600  םימ תקיפס
  S&T םוח ףילחמ גוס
 דחוימב הטקש CARRIER 30XB 0800 תמגודכ
 .הדיחיב זגה תרנצ לע ללוכ דלוגיילב יוביע תוללוס יופיצ

 



מ"עב ריוא גוזימ תורש תרקב םילבוי
3000946-30 :סקפ 0359446-30 :לט
 

11/01/2022 זרכמ
דף מס':     001 תובאשמו רוריק תדיחי תפלחה - ףסוי רדה - טרופסה זכרמ

5  'סמ רוריק תדיחי תפלחה 51 קרפ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

5  'ס מ  ר ו ר י ק  ת ד י ח י  ת פ ל ח ה  51 ק ר פ       

      

ש ד ח  ד ו י צ ו  ם י ק ו ר י פ  1.51 ק ר פ  ת ת       

      
'סמ KROY תרצותמ  םימ רוריק תדיחי קוריפ     15.1.010
ןימזמה .השרומ תלוספ רתאל הלש קוליסו 5      
קרפל ןלבקהמ שורדל תוכזה תא ומצעל רמוש      
םתוא ריבעהלו הנשיה הדיחיהמ םיקלח      
ריחמב לולכ             1.00 'פמוק .ותושרל  
      
םימח/םירק םימ רורחסל הבאשמ קוריפ     15.1.020
תלוספ רתאל הקוליסו 4,3  תודיחיל הרושקה      
ריחמב לולכ             1.00 'פמוק .השרומ  
      
םימח/םירק םימ תרנצ יכרעמ קוליסו קוריפ     15.1.030
תרנצ :תללוכ קוריפה תדובע .שומישל םניאש      
לכו םידדובמ םירזיבא ,תוכימת ,תדדובמ      
ריחמב לולכ             1.00 'פמוק .תמלשומ הדובע .רושקה  
      
הקפסא ,הפנה ,שיבכ תריגס ,הלבוה ,םימואת     15.1.040
,ריוא יוביע םימ רוריק תדיחי לש הנקתהו      
לש הקופתל ההובג תוליצנ ,הטקש הדיחי      
:ללוכ דויצ תואלבט פ"ע רוריק ןוט 591      
ץחל תרימש .םיסחדמל הקתשה יאת .א      
.הפיצר הסיחד          
.2" תיטטס העיקשל םייציפק תודיער ימלוב .ב      
ללוכ ישאר קספמ םע למשחל רוביח .ג      
.םייק הנזה לבכל תורבחתה         
.םימל רוביח .ד      
.םיסיסב תינכות .ה      
.קפסהה לפוכ רופישל םילבק  .ו      
זגה תרנצלו יוביעה תוללוסל דלוגיילב יופיצ  .ז      
.הדיחיב          
י"ע השדח הדיחיל םייק סיסב תמאתה .ח      
.הדלפ תייצקורטסנוק          
.תמייק הרקבל םאתומה תרושקת םאתמ .ט      
תושרדנה הפנההו הלבוהה תודובע לכ .י      
םאב שיבכ תריגס ללוכ הדובעה עוציבל         
.שרדיי         

                    1.00 'פמוק REIRRAC וא KROY  תמגודכ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.51 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב ריוא גוזימ תורש תרקב םילבוי
3000946-30 :סקפ 0359446-30 :לט
 

11/01/2022

דף מס':     002 תובאשמו רוריק תדיחי תפלחה - ףסוי רדה - טרופסה זכרמ
5  'סמ רוריק תדיחי תפלחה 51 קרפ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
םימ רורחס תובאשמ לש הנקתהו הקפסא     15.1.050
'מ 63 ץחל לפמב mpg 003 לש הקיפסל      
:תוברל      
.םיסיסב תינכות .א      
.דוקיפלו למשחל םימל רוביח .ב      
םייציפק תודיער ימלוב םע יטרנא סיסב .ג      
.2" לש העיקשל         
.ד"לס0541 עונמ .ד      
.יניס עבוכ .ה      
רובע RE2356 MRST םגד עינמה תמגודכ      

                    2.00 'פמוק 4,3 םימייק םירלי'צ  

שדח דויצו םיקוריפ 1.51 כ"הס          

      

ה י ר ז י ב א ו  ת ד ד ו ב מ  ת ר נ צ  2.51 ק ר פ  ת ת       

      

תרנצל םיסחיתמ הז קרפב םיפיעסה לכ      
ףצקומ ןטירואילפ דודיב .םידדובמ םירזיבאו      
. תרנצ רובע ןבל עובצ חפ תפיטעב 2" יבועב      
תפיטעב םירזיבאל 2" יבועב סקלפומרא דודיב      
. ספליסו הזג      
      
ןוקיר ללוכ רטוק לכב תמייק תרנצל תורבחתה     15.2.010
ללוכ האלמ תורישכל תכרעמה תרזחהו םימ      
ריחמב לולכ             1.00 'פמוק . טקיורפה ךלהמב שרדיש לוככ  דודיב ינוקית  
      
04 לוידקס רוניצ לש הנקתהו הקפסא     15.2.020

                   80.00 .ל"נכ דודיבב דדובמ 6" רטוקב רטמ   
      
T ,םירבעמ ,תותשק לש הנקתהו הקפסא     15.2.030
לודגה רטוקה יפל דדמיי .דדובמ  8" רטוקב      

                    4.00 .ומצע רזיבאה לש 'חי   
      
T ,םירבעמ ,תותשק לש הנקתהו הקפסא     15.2.040
לודגה רטוקה יפל דדמיי .דדובמ  6" רטוקב      

                   40.00 .ומצע רזיבאה לש 'חי   
      
6" רטוקב רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסא     15.2.050

                    8.00 .דדובמ 'חי   
      
רבעמ ירודכ זרב לש הנקתהו הקפסא     15.2.060

                    2.00 .ביגש תרצות דדובמ 2/1.1" רטוקב .אלמ 'חי   
      

                    4.00 1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  15.2.070
      

                    6.00 2/1 - 4/3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  15.2.080
      
      

2.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 7174-2021   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ריוא גוזימ תורש תרקב םילבוי
3000946-30 :סקפ 0359446-30 :לט
 

11/01/2022

דף מס':     003 תובאשמו רוריק תדיחי תפלחה - ףסוי רדה - טרופסה זכרמ
5  'סמ רוריק תדיחי תפלחה 51 קרפ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      
AT תוסיו זרב לש הנקתהו הקפסא     15.2.090

                    1.00 .דדובמ 6" רטוקב 'חי   
      
04-שמ ןנסמ לש הנקתהו הקפסא     15.2.100

                    2.00 .דדובמ 6" רטוקב 'חי   
      
ילג וד שימג רבחמ לש הנקתהו הקפסא     15.2.110

                    6.00 .דדובמ 6" רטוקב תרנצל 'חי   
      
רזוח לא לש הנקתהו הקפסא     15.2.120

                    2.00 .דדובמ 6" רטוקב 'חי   
      
4" רטוקב םימ ץחל דמ לש הנקתהו הקפסא     15.2.130

                    3.00 .יכרד תלת זרב ללוכ ןירצילג םע 'חי   
      

                    6.00 36 שגר םימב רטמומרת לש הנקתהו הקפסא 'חי  15.2.140
      
4/3" רטוקב ירא תרצות ריוא ררחשמ     15.2.150

                    6.00 4/3" ירודכ זרב ללוכ 'חי   
      
םלשומ ssap yb ךרעמ לש הנקתהו הקפסא     15.2.160
4" רטוקב ענוממ ילאנויצרפורפ זרב ססובמ      
:ללוכ ףיעסה ץחל לפמ סיסב לע חתפנ      
.הרזחו הקפסא תמייק תרנצל תורבחתה .1      
4" קותינ יזרב ינש לש הנקתהו הקפסא .2      
.ףתושמ וק לע רטמונמ .3      
.ומילב תמגודכ ילאנויצרופורפ ילמשח זרב .4      
.דדובמ ךרעמ .5      
רוביחו זרב עונמל תילמשח הנזה תמאתה.6      
. רקבל       

                    1.00 'פמוק תמלשומו האלמ הדובע  
      
יטנגמ הקיפס דמ לש הנקתהו הקפסא     15.2.170
הרקבה תכרעמל רוביח ללוכ דדובמ  6" רטוקב      
םגד  SNEMEIS תמגודכ      

                    1.00 'פמוק MAG5000+7ME6520  

הירזיבאו תדדובמ תרנצ 2.51 כ"הס          
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מ"עב ריוא גוזימ תורש תרקב םילבוי
3000946-30 :סקפ 0359446-30 :לט
 

11/01/2022

דף מס':     004 תובאשמו רוריק תדיחי תפלחה - ףסוי רדה - טרופסה זכרמ
5  'סמ רוריק תדיחי תפלחה 51 קרפ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  3.51 ק ר פ  ת ת       

      
למשח חולב תמייקה למשחה תנזה תמאתה     15.3.010
:השדחה הדיחיה רובע שרדנל ישאר      
.שדח A036 קספמל ישאר קספמ תפלחה .1      
הנזה ילבכ  לש הפסוה וא הפלחה ,המאתה .2      
ןרצי תושירד יפ לע שרדנ ךתחל םימייק          
ויהי הדיחיב רוביחל םייפוס םילבכ .ןקתהו          
.תשוחנ גוסמ          

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הדובע  
      
הבאשמל תומייק למשח תונזה תמאתה     15.3.020
ללוכ תושדח תובאשמה יתש רובע  הקרופש      
,תונגהו םינעגמ ,םישדח םילבכ תקפסא      
,הבאשמ עונמ לכל יוויח תורונ םיררוב      
תילמשח היצלטסניא תמאתהו המלשה      
.טקפ יקספמו      

                    1.00 'פמוק .תובאשמ 2 רובע תמלשומ הדובע  
      
תכירצל הדידמ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     15.3.030
ינשמ רוביח ללוכ  רוריק תדיחי לש למשחה      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הדובעל שורדה לכו םרזה  
      
ןקתויש ישרפה ץחל דמ לש הנקתהו הקפסא     15.3.040
.הרזח ישאר רוניצל הקפסא ישאר רונצ ןיב      
תונכה עוציב הדיחיה ריחמב ABUH תמגודכ      
םיירודכ קותינ יזרב ללוכ תמייק תרנצב      

                    1.00 .דודיב ינוקיתו 'חי   
      
ןקתומ םימ 'פמט שגר לש הנקתהו הקפסא     15.3.050
.םימה תרנצב םאתומ סיכ ךותב      
עוציב הדיחיה ריחמב .Am02-4 גוסמ שגרה      

                    6.00 .דודיב ינוקית ללוכ תמייק תרנצב תונכה 'חי   
      
ץוח תוחלו 'פמט שגר לש הנקתהו הקפסא     15.3.060

                    1.00 CINORTOR תרצותמ 'חי   
      
חול ןיב תרושקת ילבכו תילמשח היצלטסניא     15.3.070
לבכ ללוכ םיטרופמה םירזיבאה לכו דוקיפ      

                    1.00 'פמוק . ישאר רקבל חול ןיב תרושקת  
      
תובאשמ 2 , רלי'צ : שדחה דויצה לש המאתה     15.3.080
תרקב תכרעמב הקיפס דמ 'פמט ישגר,      
םירטמרפה לכ תגוצת ללוכ םייקה הנבמה      
בשחמב םיכסמ תמאתה ,הדיחיה רקבמ      
.השדחה תכרעמל תיבה להנמ לצא הרקבה      
ןלבק ןומיז ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב      
.הדובעה לכ עוציבל הנבמה לש הרקבה      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הדובע  

דוקיפו למשח 3.51 כ"הס          
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11/01/2022

דף מס':     005 תובאשמו רוריק תדיחי תפלחה - ףסוי רדה - טרופסה זכרמ
5  'סמ רוריק תדיחי תפלחה 51 קרפ

ריחמ      

כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  4.51 ק ר פ  ת ת       

      
תוריש ללוכ תוירחא םייתנשו תוסיו ,הלעפה     15.4.010
ריחמב לולכ             1.00 'פמוק .ןקתוהש שדחה דויצל  

תונוש 4.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5  'סמ רוריק תדיחי תפלחה 51 כ"הס          
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11/01/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     006 תובאשמו רוריק תדיחי תפלחה - ףסוי רדה - טרופסה זכרמ

  

כ"הס  

5  'סמ רוריק תדיחי תפלחה 51 קרפ   
  
שדח דויצו םיקוריפ 1.51 קרפ תת    
  
הירזיבאו תדדובמ תרנצ 2.51 קרפ תת    
  
דוקיפו למשח 3.51 קרפ תת    
  
תונוש 4.51 קרפ תת    
  
5  'סמ רוריק תדיחי תפלחה 51 כ"הס   

 

  

כ"הס  

 יללכ כ"הס   

מ"עמ %71    

מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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