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רקע:
עולם התכנון והבנייה בישראל נעדר כיום מערכת של חוקים, תקנות והנחיות המחייבות אחזקה של בנייני מגורים. 

כתוצאה מכך מבוצעת כיום ברוב הבניינים בארץ אחזקת שבר בלבד. 
כתוצאה מאי-ביצוע אחזקה מֹונַעַת תשתיות הבניינים נהרסות, שלדי הבניינים נפגעים והם מתדרדרים ומגיעים 

למצב של מבנים מסוכנים. 
עיקר הגורמים לכשלים בבניין קשורים בפגיעות של איתני הטבע - ובראשן קורוזיה, שנגרמת מרטיבות, וארוזיה, 
שנגרמת מפגיעת הרוחות ומקרינת השמש. גם לוונדליזם מצד המשתמשים יש תרומה נכבדה להתדרדרות הבניין.

כגון שטיפת רצפות באמצעות התזת מים  גם פעולות אחזקה שגויות,  ניתן למנות  בבניין  הגורמים לכשלים  בין 
מצינורות או מדליים ושימוש בחומרי ניקוי מזיקים, כגון דטרגנטים.

מחדלי  באים  דבר  של  בסופו  סדירה.  אחזקה  עבור  מהתשלום  שיעור  לאין  גדול  אחזקה  העדר  עבור  התשלום 
האחזקה לידי ביטוי בלחץ הציבורי לבצע "פינוי-בינוי" בכל מקום, אולם פתרון זה יכול להיות הולם רק פעם אחת. 

בפעם הבאה לא יועילו פתרונות קסם מסוג זה להצלת שכונות מתדרדרות מכיליון.

המדריך לתכנון מוטה תחזוקה הוא נדבך נוסף בשורה של אמצעים שיש לנקוט במטרה לתקן את המצב. מדריך זה 
מנחה את העוסקים בתכנון מבני מגורים בישראל, ומגביר את המודעוּת בקרבם לתכנון בניינים בצורה שתקל על 

אחזקתם לאורך שנים.
המדריך יוצא לאור בהמשך לסקירה ולהמלצות המופיעות בחוברת "תחזוקת מבנים גבוהים בישראל":

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/maintenance_of_residential_towers

צוות ההיגוי:

משרד הבינוי והשיכון: טלי הירש שרמן, דן רוטשילד, אסתי כהן ליס, יצחק מולדבסקי.

הרשות להתחדשות עירונית: חגי טולדנו, נועה זרמון-ברנט.

צוות היועצים: 

בני פרי, אדריכל ובונה ערים; נגה בירמן, אדריכלית / V5 אדריכלים – חוץ המבנה, פנים המבנה, תיאום ותכלול.

אמיר רוזנבלום /  עידן )ש.נ.י( – ניהול, תפעול ואחזקת מבני מגורים.

אייל רחמני; יאיר דיקמן / זינגר-הורוביץ-בוך-דיקמן – שלד הבניין, איטום והגנה ממים.

תמי הירש, אדריכלית - סביבת הבניין הקרובה.

שלמה שחוח, מהנדס / אמפריה - חשמל, תקשורת, מערכות מתח נמוך.

שלומי שילה / אילנה סאפ שירותי הנדסה בע"מ – אינסטלציה וניקוז.

מאיר לוסקי, מהנדס - מיזוג אוויר, אוור ומינדוף. 

מיכאל מרון, אדריכל – מערכות אלומיניום וזיגוג.

רוני ולטמן, מומחה לאחזקת מבנים.

איציק לזר, מומחה לבקרת בניינים ומניעת ליקויי בנייה. 

איתן נרציז / חברת שיכון ובינוי - מנהל מוקד שירות לקוחות/דיירים.

צוות ההיגוי והיועצים מרכינים את ראשם לזכרו של חבר הצוות דוד שלסקי ז"ל, שנפטר בטרם עת והותירנו ללא 
עמית, מומחה, מדריך, הוגה, עורך ומתכלל של המדריך. יהי זכרו ברוך.  

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/maintenance_of_residential_towers 


 משרד הבינוי והשיכון 
3המדריך לתכנון מוטה תחזוקה  

תוכן עניינים

רקע, צוות ההיגוי וצוות היועצים.................................................................... 2

תכנון מוטה תחזוקה – מבוא.......................................................................... 3

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה ............................................................ 6

6 .......................................................... הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום גמר חוץ )דפנות(

8 ............................................................................ הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום גגות

הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום גמר פנים..................................................................... 9

14 ............................................... הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום הסביבה הקרובה לבניין

16 ....................................................................... הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום איטום

הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום מערכות אלומיניום וזיגוג............................................. 18

הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום אינסטלציה - מים, ביוב, ניקוז וגז.................................. 20

הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום מיזוג אוויר, אוורור ומינדוף.......................................... 27

הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום חשמל, תקשורת ומערכות מתח נמוך............................ 28

31 ................................................................................................... נספחים 

נספח א' – דוגמה לרשימת אמצעי הגנה בטיחותיים – לבדיקה ובקרה................................... 31

32 ......................................... נספח ב' – דוגמה לרשימת אמצעי אחזקה והגנה על קיים המבנה

נספח ג' – מונחים רלוונטיים מתחום תחזוקת מבנים............................................................ 33

34 .................................................................. נספח ד' – דוגמת לוח פעילות לתחזוקת המבנה

נספח ה' – דוגמת יומן עבודה............................................................................................ 35

נספח ו' - הכנת ספר אחזקה/תחזוקה למבנה חדש )תיק מתקן(............................................. 36

37 ......................................... נספח ז' - דפים לדוגמה מתוך ספר אחזקה / תחזוקה )תיק מתקן(
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תכנון מוטה תחזוקה – מבוא
כללי:

עם ציפוף האוכלוסייה בישראל והגידול במספר בנייני המגורים הגבוהים ורבי הקומות, גדלה חשיבותו של תכנון 
מוטה תחזוקה במבנים אלה. מדריך זה נועד להנחות את  המתכננים והיועצים בעת הכנת תכניות לבניית בנייני 

מגורים ואת בודקי התכנון בעת בדיקת איכותו.

מהו תכנון מוטה תחזוקה?
תכנון מוטה תחזוקה הוא תכנון המפשט ומוזיל את התחזוקה של הבניין לאורך חייו. 

כולם אמורה לאפשר את  הסינרגיה של  אולם  חייהם שונה,  מורכבת של אלמנטים שאורך  הוא מערכת  הבניין 
אריכות ימיו של הבניין למשך דורות. חלקי מבנה, חומרי גמר, ריצוף, ציפויים, חיפויים ומתקנים שונים עשויים 
להיות מוחלפים לאורך חייו של הבניין ובכך לאפשר את התחדשותו שוב ושוב. תכנון טוב מאפשר התחדשות זו 

בקלות יחסית ובעלויות סבירות.
שיטת התחזוקה בישראל כיום היא "תחזוקת שבר". דהיינו, לאורך השנים לא מבוצעות בדרך כלל  פעולות תחזוקה 

ורכיבי הבניין מתכלים ונהרסים עם הזמן כתוצאה מטיפול לקוי או פשוט מחוסר טיפול.
תחזוקת שבר לעתים מתבקשת והגיונית. למשל כאשר יש כשל בברז מים מסוג נזילה, כתוצאה מפגם במתכת או 
מקרע בגומיות, לא תמיד כלכלי לבצע תחזוקת מנע לברז משום שהנזק בדרך כלל לא גדול והוא מתגלה במהרה 

ומתוקן במהרה. 
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עם זאת, שיטת "תחזוקת שבר" או "כיבוי שריפות" מביאה את המשתמש לעתים למצב של שוקת שבורה שעלויות 
תיקוניה גבוהות מאוד ביחס לעלות תיקון הכשל בתחילתו. דוגמה קלאסית לכך היא בעיות רטיבות: בעיית איטום 
בגג, שהיא בעיה נפוצה ביותר, יכולה לקבל טיפול הולם תוך שבוע מרגע גילוי הרטיבות על התקרה. לחלופין, במצב 
של הזנחה, רטיבות מתמשכת תגרום לכשל נרחב בקירות, ברצפות, בטיח ובצבע ולפגיעה גם בקונסטרוקציה של 

הבניין בטווח הרחוק )קורוזיה בברזלי זיון הבטון(.
נראה לעין בבחינה ראשונה.  תכנון טוב, על כל היבטיו, עשוי להיות קשור לתחזוקת הבניין, גם אם הדבר אינו 
לדוגמה: השמירה על יחסים נכונים בין מידותיה של המבואה הראשית לא נועדה רק לצורכי נוחות ורווחה, אלא 

גם כדי לאפשר העברת ציוד וריהוט בקלות ומבלי לפגוע בקירות וברכיבי מבנה שונים. 
מבחינת עלות-תועלת, קורה שתכנון מוטה תחזוקה מוביל לבניין יקר יותר לבנייה. הדבר לא נבדק בפירוט בעבודה 
זו, אך הנטייה היא שלעתים יש להשקיע מעט יותר כסף בבניית הבניין על מנת לחסוך תקלות יקרות אחר כך. לא 
בכל המקרים יש להשקיע יותר כסף. הצבה והפניה נכונה של מבנה לדוגמה, היא כשלעצמה לא עולה כסף ויכולה 

להניב חסכון בִאְקלוּם וכך גם במערכות.
באופן כללי, כל מתכנן ויזם יכול לשקול את היחס של עלות-תועלת עבור הפרויקט שלו.

תכנון המספק אמצעי הגנה על הבניין:
תכנון מוטה תחזוקה נועד להגן על הבניין מפני הגורמים הבאים:

מים: גשמים, שיטפונות, שבר של צנרת אספקה וכיו"ב.	 
מזג אוויר: קרינת השמש, רוחות, אבק.	 
אדם, ונדליזם: פגיעה מכאנית, שימוש לא נכון.	 
סביבה: עשן, גזים, חומציות, פגיעה מהצומח והחי, בלאי גבוה.	 

הגדרת תחום ההנחיה:
המדריך נועד להנחות את התכנון של בניין מגורים עד לשלב מתן אישור אכלוס ותעודת גמר . 

מטרות המדריך:
תכנונו והקמתו של בניין יבטיחו שמירה על מצבו התפקודי של מכלול מרכיבי המבנה וסביבתו לאורך זמן להבטחת 

בטיחותם, בריאותם ונוחותם של המשתמשים. 
של  ביצוע  לאפשר  הדרושים  הכלים  את  המבנה  לדיירי  יקנו  שלהלן  ההנחיות  פי  על  בניין  של  והקמתו  תכנונו 

אחזקה ראויה בעלויות סבירות לאורך שנים. 

דרישות תפקודיות:
בעת תכנונו של בניין וביצועו, יש להשתמש במערכות ובחומרים בני קיימא.

תכנון וביצוע של מרכיבי מערכות חיוניות או מחוללות סיכונים יאפשרו נגישות ראויה לבדיקה ולתחזוקה.
במהלך ולעת סיום ביצוע המבנה יתועדו כל מערכות הבניין ויישמרו כל המסמכים הנדרשים לתחזוקת המבנה.  

דירוג מרכיבי התכנון:
הופעת  סדר  ונוחות התחזוקה שלו.   המוצר  איכות  על  מידת השפעתם  לפי  התכנון  מרכיבי  מדרג את  המדריך 

הפתרונות הוא גם סדר העדיפות ביניהם. פתרון שמופיע ראשון ברשימה הוא המועדף ביותר. 

אופן השימוש במדריך:
היישום של הוראות המדריך ייעשה על ידי כל יועץ בתחומו. יש לקרוא את המדריך לפני תחילת התכנון. לקראת 
ממרכיביהן  אחד  כל  של  היישום  את  ולבדוק  התיוג  רשימות  על  לעבור  יש  בנייה  להיתר  התוכניות  הכנת  סיום 

בתוכניות. 
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הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה  
הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום גמר חוץ )דפנות(

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר

גמר קירות חיצוניים יהיה 1
מחומר עמיד לאורך זמן, 

אשר עלות תחזוקתו נמוכה.

דירוג הקיר לפי החיפויים 
שלו - קיר ללא חיפוי )בטון 

חשוף לדוגמה( או בחיפוי 
אינטגרלי, עדיף על קיר עם 
 )HPL/חיפוי קל )אלומיניום

וזה עדיף על חיפוי כבד. 

תלייה יבשה בחיפוי קל )אלומיניום/זכוכית/
קיר מסך(

תלייה יבשה בחיפוי כבד )אבן(

ברנוביץ'/טיח

חיפוי כבד על גבי הקיר 2
הבנוי יהיה בקיבוע עמיד 

לדורות.

חיפוי כבד )אבן לסוגיה( 
מדורג לפי רמת ההצמדה 

של האבן לקיר ולפי 
אפשרות קיום הבקרה 

עליה.

קיבוע יבש באמצעות אביזרים מוגנים בלבד

קיבוע אינטגרלי כחלק מהקיר

קיבוע באמצעות רשת ופינים

קיבוע מכאני בברגים + דבק

חיפוי קל על גבי הקיר 3
הבנוי יהיה עשוי מחומרים 

עמידים לדורות.

חיפוי קל מדורג לפי רמת 
העמידות שלו בפגעי 

מזג האוויר - גשם ולחות 
)קורוזיה(, רוח ואבק 

)ארוזיה( ושמש )קרינת 
.)UV

צביעת PVDF / אחריות על הצבע ל-20 שנה

צביעה אלקטרוסטטית בתנור / אחריות צבע 
10 ש'

צביעה רגילה 

אחריות למוצר לתקופת הבדק בלבד
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר

אלמנטים מפלדה יהיו 4
מגולוונים בחום ו/או צבועים 
במפעל במערכת צבע אנטי 
קורוזיבית דוגמת אפוקסי. 

כל הריתוכים ייעשו לפני 
הציפוי/הצביעה. לא יהיו 

ריתוכים באתר.

אלמנטים מפלדה שנפגעים 
מקורוזיה קשים לטיפול 
ול"ריפוי" ופוגעים בחזות 

הבניין.

פלדה מגולוונת בחם וצבועה במפעל ללא 
ריתוכים באתר

אלמנטים מפלדה מגולוונים ולא מרותכים 
באתר

אלמנטים מפלדה מגולוונים ומרותכים 
באתר

אלמנטים מפלדה מרותכים באתר ולא 
מגולוונים

מעקות קלים לגזוזטראות 5
יהיו עמידים לדורות וקלים 

לניקוי.

הדירוג הנמוך של הזכוכית 
נובע מכך שהזכוכית מונעת 

משב רוח במישור המעקה 
ומכך שכל לכלוך נראה 

עליה וקשה לנקותו.

נירוסטה 304/316

מעקות פלדה מגולבנת בחום / מעקות 
אלומיניום - צבועים במפעל

מעקות זכוכית )זיזית מהקרקע( 

מעקות פלדה עם ריתוכים/צביעה באתר או 
מעקות בנויים

יש להימנע משימוש 6
בפרזול ייחודי שלא ניתן 

להשיג חלפים עבורו.

ללא פרזול ייחודיאין

פרזול ייחודי

יש לייצר הגנה מפני השמש 7
לגזוזטראות/מרפסות, 
מחומרים עמידים, תוך 

התחשבות בכיוון השמש.

למניעת תוספות לא 
אחידות של סוככים 

ומצללות.

הצללה מרבית כמותר על פי כל דין

ללא יישום

יש להימנע מהשארת 8
מקומות המאפשרים עמידה 

וקינון ליונים. יש להרחיק 
עטלפים מהבניין.

תכנון ללא בליטות שמאפשרות קינוןאין

הגנה על משטחים אופקיים, חסימה של 
מסתורי כביסה והתקנת אמצעי הרחקה 

נוספים

הגנה על משטחים אופקיים

ללא יישום
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הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום גגות

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
יש לאפשר גישה נוחה 1

לגג הבניין לצורכי 
תחזוקה ובטיחות.

יש לוודא אפשרות העלאת 
ציוד אל הגג והורדת ציוד ממנו 

באמצעות עגורנים עצמיים 
ומעלונים עצמיים של משאיות, 

מבלי להזדקק למנופים מיוחדים. 
גישה נוחה לאחזקה מבטיחה 

נוחות גם בעת פינוי מהגג במקרה 
חירום.

יציאה מחדר מדרגות לגג ברוחב 90 
ס"מ נטו ונגישות לפיגום נייד משני 

צדדים.

יציאה מחדר מדרגות לגג ברוחב 90 
ס"מ נטו ונגישות לפיגום נייד מצד 

אחד.

יציאה מחדר מדרגות לגג ברוחב 90 
ס"מ נטו.

ללא יישום

בכל חדר מכונות ועל 2
הגג יותקן ברז שטיפה 

בקוטר "3/4.

יישום מלאאין

ללא יישום

יש לוודא כי דלתות 3
לגג ולחדרי מכונות יהיו 
ברוחב נטו של 90 ס"מ 

לפחות.

יישום מלאאין

ללא יישום

יש לקרות את אזורי 4
השירות בגגות )מעבים, 

מכלי מים, משאבות 
וכו'(.

על מנת להגן על הציוד ולהקטין 
את פגעי מזג האוויר; גגון עמיד 
בפני קרינת שמש; ללא הפרעה 

לתחזוקת הציוד.

קירוי מלא  

קירוי חלקי

ללא ישום

יש להכין עיגונים בגג 5
הבניין ההיקפי כולו 
כדי שבמידת הצורך 

קבלן עבודות גובה יוכל 
לעבוד.

העוגנים יתוכננו על ידי מתכנן 
השלד לעומסים הנדרשים ולמשך 

חיים ארוך.

יישום מלא

ללא יישום

דלת עם קודן לנעילה 6
ועם מנגנון פתיחה 

מרחוק על ידי רכזת 
גילוי אש.

ההנחיה נועדה לענות על 
הדרישות המנוגדות: מניעת כניסת 
אנשים בלתי מורשים לגג לעומת 
הצורך לאפשר מילוט לגג בחירום.

יישום ההנחיה

ללא יישום

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה | גמר פנים
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הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום גמר פנים

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
מרתפים

אין צורך בחיפוי קירות/מחיצות, 1
אין הכרח בציפוי טיח, ניתן 

להסתפק בצביעה.

מקומות שמשמשים לאחסנה 
ולשירות בלבד אינם דורשים גמר 

יקר. ככל שממעטים בחומרים, כך 
מוזילים את ההקמה והאחזקה. 

בטון בתבניות חלקות עם סילר. 
מחיצות מתועשות.

בלוקים בבנייה נקייה עם או 
בלי צבע רחיץ

טיח וצבע/סיד

חיפויי קיר

יש להגן על פינות של מחיצות/2
קירות בחללים שימושיים.

הפגיעות התדירות בדפנות 
מחייבות אחזקה תכופה.

שימוש באביזרי פינה קשיחים 
לכל הגובה

שימוש באביזרי פינה קשיחים 
בגובה חלקי

חיפוי בחומרים קשיחים באזור 
הפינה

ללא יישום

בחללים המשמשים למעבר של 3
ציוד/ריהוט/עגלות, יש להגן על 

מחיצות/קירות לכל אורכם. 

כדי למנוע פגיעות בדפנות יש 
להגן מפני פגיעה של עגלות 

באמצעות מגינים בולטים מהקיר, 
עשויים מחומרים קשיחים ובני 

קיימא. יש להגן על הדפנות לכל 
ארכן באמצעות חיפויים קשיחים 

לכל אורכן בגובה שבו צפויות 
פגיעות.

חיפוי קשיח לכל גובה המעבר

חיפוי קשיח בגובה צפוי 
לפגיעה ולא פחות מ-1.20 מ'

מגן מחומרים קשיחים בגובה 
מוגבל

ללא הגנה

במרתפים שאינם משמשים 4
מטרות עיקריות ניתן שלא 

להשתמש באריחי ריצוף 
ולהסתפק בחומרי השלד 

)דוגמת בטון או פלדה(, בתנאי 
שרמת הגימור שלהם תהיה 

גבוהה.

חיסכון בחומרי גמר מביא לחסכון 
בעלויות הבנייה ולהקטנת עלויות 

התחזוקה )אם אין ריצוף - אין 
צורך לתחזק ריצוף(.

בטון מוחלק ברמת הליקופטר

שכבת אפוקסי

ריצוף טרצו

ריצוף אחר
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
כללי

במצב בו מערכת מותקנת מעל 5
הנמכת תקרה, יש להתקין תקרה 

פריקה. לחלופין, יש להתקין 
פתחי שירות בגודל המתאים 
למתן השירות, שיהיו ניתנים 

לפתיחה.

על מנת לאפשר גישה נוחה 
בשעת הצורך ולמנוע הרס של 

תקרה במקרה נזק.

יישום מלא

ללא יישום

יש לספק לדיירים חליפת הגנה 6
למעלית אחת לפחות, הגדולה 

ביותר מבין מעליות הבניין, 
הניתנת להלבשה והסרה בקלות.

על מנת לאפשר הכנסה והוצאת 
ציוד וריהוט ללא פגיעה בדפנות 

המעליות בזמן אכלוס ושיפוץ.

אספקת חליפות הגנה למעלית 
הגדולה

ללא יישום

מבואות
יש לפרוס מראש הכנות למיזוג, 7

לווילונות חשמליים ולמצלמות 
אבטחה.

עלות ההכנות בשלבי הבנייה 
נמוכה מאוד. במידה שיוזמן 

הציוד, תהיה התקנתו פשוטה 
וזולה.

יישום מלא

ללא יישום

רצוי להתקין מלבנים מפלב"מ 8
ומגינים מפלב"מ בחלקן התחתון 

של דלתות כניסה לאזורי 
שירות. 

על מנת להקל על התחזוקה 
באזורים שמועדים לחבלות 

משימוש אינטנסיבי.

יישום מלא

ללא יישום

נגישות: יש לבצע את פסי 9
האזהרה הנגישים באופן שאינו 

מצריך צביעה וניתן לניקוי 
בקלות.

נועד למנוע שחיקה וצביעה 
חוזרת.

יישום מלא

ללא יישום

מומלץ שטח מבואה לפי 0.8 עד 10
1 מ"ר ליח"ד. שטח זה לא יפחת 

מ-10 מ"ר. ושטח מרבי סביר: 50 
מ"ר.

במטרה לאפשר מרחב להובלת 
ציוד ותנועה של אנשים.

יישום מלא

יישום חלקי

ללא יישום

ריצוף המבואות יהיה בעל 11
עמידות גבוהה בשחיקה 

וספיגות נמוכה.

רמת שחיקה נדרשת לא תהיה 
פחותה מרמה 4. רמת הספיגות 

של חומרים טובים נעה באזורים 
של 0.05%-0.02%. באריחים 

פחות איכותיים, רמת הספיגות 
יכולה להגיע לכ-0.5%-0.4%. 

אלה יספגו לכלוך בקלות. תקנים 
רלוונטיים: ת"י 314 ו-1555.

שימוש באריחי גרניט פורצלן 
באיכות שחיקה מרבית

שימוש באריחים לא מזוגגים

עמידה בתנאי המינימום

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה | גמר פנים
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
יש לחפות קירות מבואות 12

בחומרים קשיחים.
חומרים דוגמת אבן/קרמיקה/

זכוכית. להקטנת פגיעה בדפנות. 
בתחתית החיפוי יהיה פס בגוון 
כהה כדי להעלים את הלכלוך 

 הנוצר בעת ניקוי הרצפה.

חיפוי בחומר קשיח לכל הגובה, 
לרבות פס תחתון כהה

חיפוי בחומר קשיח הומוגני 
לכל גובה הדפנות

חיפוי חלקי בחומר קשיח

טיח וצבע בלבד

במבואות גבוהות ובחללים גבוהים 13
אחרים יש להתקין אמצעים 

לניקוי ולאחזקה בגובה. לתכנן 
תאורה בגובה 3.5-2.5 מ"ר תלויה 

או צמודת קיר להחלפה נוחה. 
מומלץ שהלובי לא יעלה על 

גובה 4 מטרים או לכל הפחות 
שחלונותיו לא יעלו על גובה זה 

על מנת לאפשר ניקוי קל.

יש להתקין גשרי אחזקה וניקוי 
או לרכוש פיגומים מכאניים 

מתנייעים במסגרת ההקמה. עבור 
פיגומים ניידים יש לייעד חדר 

אחסנה. 

יישום מלא

ללא יישום

חדרי מדרגות
בחדר המדרגות המשמש כדרך 14

מוצא בטוח בבניין בו מותקנת 
מעלית, מומלץ לחפות את 

הדפנות בחומרים זולים, למעט 
2 קומות ראשונות.

השימוש בחדרי מדרגות כאלה 
הוא מועט )העברת ציוד נעשית 

כיום במעליות או במעלונים 
מסחריים( ולכן הבלאי שלהם 

נמוך.

טיח וצבע

בטון מוחלק עם סילר

חיפויי קיר

בחדר מדרגות כאשר אין 15
מעלית - בדומה להנחיות קירות 

מבואות.

למניעת בלאי בחדרי מדרגות, בהם 
נעשה שימוש אינטנסיבי. 

חיפויים בגובה 180 ס"מ ומעלה

חיפויים בגובה עד 120 ס"מ

טיח וצבע/סיד
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר

מתקנים וחללים משותפים נוספים

רצפת חדר האשפה תהיה 16
רחיצה ומנוקזת. תהיה עדיפות 

לבטון מוחלק.

כדי לשמור על תנאי תברואה 
מספקים.

בטון מצופה באפוקסי/
קורודור/מסטרפלייט או ש"ע

בטון מוחלק ברמת הליקופטר

אריחי טרצו או חומר קשיח 
אחר על מצע מדה

שטח לחדר עגלות בבניין מגורים 17
יחושב לפי 0.5 מ"ר לעגלה.

עגלה לכל יח"דאין

עגלה לכל 2 יח"ד

עגלה לכל 3 יח"ד

יש עדיפות לאחסון אופניים 18
במחסן משותף, עם הכנות 

לטעינת אופניים חשמליים 
ומערכת מצלמות במעגל סגור. 

יש לחשב לפי 1 מ"ר לזוג 
אופניים.

 הגידול בשימוש באופניים יצר 
צורך באחסנתם ותפעולם בנוחות. 
למניעת שימוש במבואות ובאזורי 

רווחה לצורך זה יש לתכנן את 
גודל החדר ומתקניו שיתאימו 

לצורכי הדיירים המיועדים.

לפחות זוג אופניים לכל דירה

זוג אופניים לכל 2 דירות

זוג אופניים לכל 3 דירות

פיזור האופניים בפינות שונות 
במרתפים

במועדון/חדר דיירים יש לספק 19
ריהוט קל משקל כגון שולחנות 

וכסאות פלסטיק. להכין מתלים 
ללוח מחיק, טלוויזיה, מקרן 

ומספר ווים לתליית קישוטים 
ובלונים.

המטרה היא לאפשר חדר 
למגוון פעילויות תוך מינימום 
פגיעה ברצפה/קירות/תקרות 

ולמניעת השחתת החדר כתוצאה 
מהשימוש בו.

יישום מלא

יישום חלקי

מומלץ לתכנן חדר דוודים משותף 20
עם ניקוז ברצפה )טוב גם לניקוז 

בזמן שטיפת הלובי הקומתי(.

על מנת שהאחזקה תהיה קלה 
ונוחה.

יישום מלא

יישום חלקי

לפי הצורך, כאשר יש בבניין 21
מספר רב של יח"ד, יש לתכנן 

יחידת תחזוקה הכוללת חדר, תא 
ניקיון ותא שירותים. בחדר ייוחד 
מקום לשולחן עבודה עם חיבורי 

חשמל ותקשורת. בתא הניקיון 
 .)Slop-sink( יותקן עביט שופכין

בתא השירותים יותקן כיור 
לנטילת ידיים. גודל היחידה לא 

יפחת מ-12 מ"ר. החדר יתוכנן 
לפי צורכי הבניין ואנשי התחזוקה 

הנדרשים לתפעולו, בהתאם 
למפרט שיוכן על ידי יועץ 

אחזקה.

יישום מלאאין

יישום חלקי

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה | גמר פנים
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
בניינים בעירוב שימושים

בבניינים בעירוב שימושים 22
יש להפריד לגמרי בין אזורי 

השימוש והתפעול של המגורים 
לבין אלה של שאר השימושים.

כדי לאפשר איכות חיים טובה 
ורווחה של המגורים יש לייצר 

הפרדה כלכלית וטריטוריאלית 
של מוני חשמל, מים, אשפה וכל 

אמצעי אחר.

הפרדה מלאה בין השימושים 
השונים

הפרדה, למעט הכניסה 
לחניונים

הפרדה, למעט השימוש 
בחניונים

ללא הפרדה

בבניינים בעירוב שימושים יש 23
להפריד לגמרי בין המערכות 
והתשתיות של המגורים לבין 

אלה של שאר השימושים.

כדי להפריד את האחזקה בין 
השימושים ולמנוע פגיעה באיכות 

החיים של הדיירים ולחלק את 
עלויות האחזקה והניהול בין 

המגורים לשאר.

הפרדה מלאה

הפרדה, למעט תשתיות 
ומערכות בחניונים

ללא הפרדה
כללי

מומלץ לעשות שימוש בפריטי 24
בניין, באבזרים, בציוד, בחיפויים 

ובצבעים סטנדרטיים כדי 
לאפשר אחזקה נוחה וזולה.

השימוש בפריטים ובחומרים 
ייחודיים מאלץ את הממונים על 
התחזוקה להשתמש בשירותים 

של יצרנים ייחודיים ומסבך 
ומייקר את האחזקה.

יישום מלא

יישום מלא, אולם כולל בשימוש 
במערכות "לא פתוחות"

כולל שימוש בפריטים/ציוד/
חיפויים יחודיים

יש עדיפות לניצול חללים 25
משותפים להשכרה )למשרדים 

או למסחר אם השימושים 
מאושרים או למגורים(.  

נועד להגדיל את ההון הנצבר 
לתחזוקת הבניין )לשימוש שוטף 

או לקרן פחת(.

עם חללים מיועדים להשכרה

ללא חללים מיועדים להשכרה

חניונים
יש להעדיף חניה קונבנציונלית 26

ללא מתקני חניה.
מתקני חניה הם תלויי טכנולוגיה 

ויקרים לתחזוקה.
חניה קונבנציונלית ללא מתקני 

חניה

עד 20% מתקני חניה

עד 40% מתקני חניה

מעל 40% מתקני חניה/מתקן 
חניה אוטומטי )רובוטי(

יש לרצף חניונים בחומר עמיד 27
אשר תחזוקתו השוטפת זולה, 

תיקונו פשוט והוא נוח לאחזקה.

חיפוי אפוקסי יקר ומבריק ולכן 
הלכלוך נראה עליו והוא קשה 

לתיקון. חיפוי קורודור/מסטרפלייט 
יקר, נוח יותר לאחזקה ותיקון, 

מחוספס יותר ונראה פחות מלוכלך. 
בטון חשוף זול, סופג שמנים ותיקונו 

נראה תמיד כטלאי.

גמר קורודור/מסטרפלייט

גמר בטון חשוף חלק בגמר 
הליקופטר

גמר אפוקסי
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הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום הסביבה הקרובה לבניין

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
משטחי החצר מעל אדמה וניקוזם

קביעת הקריטריונים, הפתרונות והרכיבים לניהול הנגר, סוג התרומה )השהיה, חלחול וכד'( ושיעורם מסך 
שטח המגרש.

יש לקבוע בתוכניות את 1
עובי שכבת אדמת הגן, שלא 
יפחת מ-40 ס"מ. יש להרחיק 

את התשתיות )שוחות, תאי 
ביקורת( מדפנות המבנה. 

האדמה תהיה נקייה מחרסית 
וטין.

מניעת ליקויים - עמידה 
בשחיקה, יכולת השהיית הנגר 

בהתאם לסוג קרקע, תיחום 
סביב אזורי גינון, אבן שפה 

 לתיחום.

קביעת עובי שכבת אדמת הגן - 
לא פחות מ-40 ס"מ

הרחקת מים מקירות המבנה 
ופינוי עודפי מים

אבני שפה מותאמות לפינוי עודפי 
המים מהמדרכות לאזורי הגינון, 

שילוב תשתיות )שוחות, תאי 
ביקורת(

יש לתכנן ניקוז מהיר של 2
השטחים הפתוחים ובמידת 

האפשר לתכנן מקומות 
להשהיית נגר, ריסון וחלחול.

במקומות בהם צפויים משקעים 
רבים בזמן קצר יש לתכנן מראש 

אזור השהיית נגר שלא יפגע 
בתפקוד המבנה והשטחים 

הפתוחים.

ניקוזים בשיפועים מתאימים לסוג 
התשתית וכן פתרון השהיית נגר

ניקוזים בשיפועים מתאימים לסוג 
התשתית 

פתרונות אחרים

יש לייעד שטחים לחלחול או 3
להתקין אמצעי החדרת מי נגר 
עילי למי התהום על פי תמ"א 

-34ב.

יש חשיבות גדולה להחדרת מי 
הנגר העילי באזורים העירוניים 

לאקויפר. כל מגרש צריך לתרום 
את חלקו לכך.

במתחם יועד שטח העולה על 
15% לחלחול טבעי

במתחם יועד שטח עד 15% 
)כולל( לחלחול טבעי

אין במתחם חלחול טבעי

יש לתכנן את הריצוף, לרבות 4
שיפועים המרחיקים את מי 

הנגר מהבניין והמפנים אותם 
לגינון ו/או למערכות ניקוז 

עירוניות.

התייחסות לשיפועים, אבני 
שפה, ביסוס, הרחקת/השהיית  

 מי נגר, מדרגות ומעקות.

יצירת הפסקות באבני השפה 
לזרימת מי הנגר לגינון

יש לרצף באבנים משתלבות 5
את שטחי החצר שמיועדים 

לשביל/חניה ובפרט כל אזור 
כזה שנמצא על תשתיות תת 

קרקעיות.

זאת על מנת שבמקרה של 
כשל תשתית, עלות פירוק 

השביל והחזרתו לקדמותו תהיה 
מינימלית )לעניין זה משתלבות 

לעומת אספלט/בטון הן יתרון 
משמעותי(.

יישום מלא

יישום חלקי

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה  | הסביבה הקרובה לבניין



 משרד הבינוי והשיכון 
15המדריך לתכנון מוטה תחזוקה  

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר

משטחי החצר מעל מרתפים וניקוזם
יש לתכנן את הגינון מעל 6

מרתפים כפי שמתכננים גגות 
ירוקים. לאפשר שכבת גינון 

בעובי של 40 ס"מ לפחות, 
לתכנן מערכת השקיה וניקוז 

ולהתייחס למיחזור מים במידת 
האפשר.

יש להתייחס למערכת כגג ירוק: 
לתכנן ולפרט שכבות של גג 

ירוק, לפרט אמצעי ניקוז ולפרט 
אם ייעשה איסוף ושימוש חוזר 

 במי השקיה.

בהתאם לתקן 1476 חלק 1 - 
בדיקת אטימות מעטפת הבניין 

לחדירת מים: גגות ומרפסות

אמצעי ניקוז מיוחדים

יצירת חדר טכני במרתף למערכת 
מים מושבים

יש לתכנן שטחים מרוצפים/7
מחופים כגון רחבות, שבילים 

ודרכי גישה, מסעות, חניות 
וכד', תוך התייחסות לניהול מי 

 נגר וניקוזם.

ניקוז המים, איטום, אפשרות 
 להשהיה מקומית.

פירוט שיפועי ניקוז ואזורי חלחול  

אם נבחר ריצוף מחלחל, יש לספק 
פירוט שכבות מתחת לריצוף 

מחלחל להשהיית הנגר ונקיטת 
אמצעים לחלחול ו/או הרחקת הנגר

עצים ושתילה
נטיעת עצים בסמוך למבנה 8

תתחשב במסד שלו ובמרתפים, 
במטרה שלא לפגוע בהם 

ובאיטומם, תוך הרחקה 
מתשתיות ומערכות.

מניעת פגיעה בחלקי המבנה 
ותשתיות השירות. יש להימנע 
מנטיעת עצים בעלי 'שורשים 
אלימים' גם בקרבת צוברי גז 

וקירות דיפון.

הגבלת שורשים

תיאום עם מיקום קווי ואביזרי 
התשתיות

נטיעת עצים בסמוך לגבול 9
מגרש קדמי.

הכנת בתי גידול בהתאם לסוג 
העץ ובגודל מתאים לו לכל 

הפחות.

הקצאת בתי גידול לעצים במרתף 
20% משטח המגרש ומעלה

הקצאת בתי גידול לעצים במרתף 
עד 19% משטח המגרש

גדרות, סורגים, שערים, מעקים, עמודי תאורה, מצללות וכיו"ב
יש לספק הגנה על חלקי 10

הפלדה הבאים במגע עם 
קרקע/אדמה. כל הריתוכים 

ייעשו לפני הציפוי/הצביעה. 
לא יהיו ריתוכים באתר.

יש למנוע הצטברות של מים 
ולחות ופגיעה קורוסיבית של 

חלקי הפלדה הקונסטרוקטיביים 
בשל סכנת קריסה. כנ"ל לגבי 

 שאר חלקי הפלדה.
יש לגלוון את רכיבי הפלדה 

ולצבוע בצבעים נוגדי חלודה.

יישום מלא

ללא יישום

חניות לרכב
יש להמעיט בחניות חצי-11

אוטומטיות ואוטומטיות.
זאת על מנת להפחית עלויות 

תחזוקה, שהן משמעותיות 
לעומת חניה קונבנציונלית.

יישום מלא

ללא יישום



16

הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום איטום

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
איטום גגות

יש להעדיף איטום גגות שטוחים 1
ביריעות ביטומניות.

יריעות ביטומניות הן מוצר 
תעשייתי לא יקר המיוצר 

בבקרת איכות גבוהה, 
אורך החיים שלהן ארוך 

במיוחד ויש אפשרות נוחה 
"להטליא" אותן בנקודות 

כשל.

איטום ביריעות ביטומניות

שימוש ביריעות איטום מסוג אחר

איטום במערכות מריחה

איטום בזפת ביטומנית בשפיכה 
ידנית

הנחיות לאיטום חדרים רטובים בתוכניות העבודה
יש להעדיף איטום של רצפת 2

החדרים הרטובים במריחות עבות 
של אלסטומרים קרים או במריחות 
עבות של פוליאוריתן ביטומני. יש 
לאטום על הרולקות ועד מעל לפני 

הריצוף.

המערכת קלה לביצוע 
וידועה לכל בעלי המקצוע 

בתחום האיטום. יש לאטום 
בקפידה כל חדירה של 

צנרת. 

יש הנחיה מלאה בתוכניות

לא צוין בתוכניות

העברת צנרת אספקת מים בתקרה, 3
וצנרת ביוב בפירים הממוקמים 
מאחורי הקבועות. כך שהרצפה 

נקייה מצנרת.

בצורה זו המים באספקה 
ניתנים לטיפול בקלות בעת 
נזילה ומי הביוב מתרחקים 

מיידית מחדר הרחצה.

יש הנחיה מלאה בתוכניות

הנחיה/תכנון חלקי

לא צוין בתוכניות

מומלץ לאטום גם מעל לשכבת 4
המדה בטיח הידראולי )איטום 

צמנטי( גמיש, רצוי עם רשת שריון, 
לרבות רצועות איטום בפינות. או 

מתחת לשכבה הביטומנית, על 
הבטון.

מערכת כפולה מונעת נזקים 
לשכנים.

יש הנחיה מלאה בתוכניות

לא צוין בתוכניות

יש לבצע חגורות מתחת לכל 5
הקירות/המחיצות בשולי החדרים 

הרטובים.

החגורות והאיטום יוצרות 
מעצרה למים החודרים 
מתחת לריצוף ומונעות 

הצפה של חדרים סמוכים.

יש הנחיה מלאה בתוכניות

לא צוין בתוכניות

יש לאטום קירות של מקלחונים 6
ודפנות של אמבט במריחות 

גמישות קרות במספר מריחות.

הגנה על דפנות החדרים 
הרטובים מונעת התפשטות 

הרטיבות לחדרים סמוכים.

יש הנחיה מלאה בתוכניות

לא צוין בתוכניות

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה | איטום16



 משרד הבינוי והשיכון 
17המדריך לתכנון מוטה תחזוקה  

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר

הנחיות לאיטום גזוזטראות ומרפסות בתוכניות העבודה
יש לאטום גזוזטראות על פי 7

ההנחיות לאיטום חדרים רטובים.

יש הנחיה מלאה בתוכניותאין

לא צוין בתוכניות

יש לאטום מרפסות גג לפי 8
ההנחיות לאיטום גגות.

יש הנחיה מלאה בתוכניותאין

לא צוין בתוכניות

הנחיות לאיטום מתחת לחיפויי חוץ בתוכניות העבודה
יש להנחות איטום של דפנות 9

הבניין לפני ביצוע החיפוי. בבנייה 
קונבנציונלית יש להשתמש 

במוספים אוטמים בעת יישום 
שכבת ההרבצה על דפנות הבניין. 

יש הנחיה מלאה בתוכניותאין

לא צוין בתוכניות

יש להנחות לאטום כל מיתד )דיבל( 10
ובורג החודרים את שכבת האיטום 

הנ"ל.

יש הנחיה מלאה בתוכניותאין

לא צוין בתוכניות

איטום והגנה במפגש הבניין עם הקרקע ובמרתפים
בכל מפגש בין קיר חיצוני לאדמת גן, 11

יש לתכנן איטום יסודי, בכל שטחי 
המגע של הקיר והאדמה, ועד לגובה 

של 50 ס"מ מעל גובה האדמה.

הרחקת מים מהמרתפים 
ומהיסודות מונעת חדירת 

מים למרתפים ופגיעה 
בביסוס.

יש הנחיה מלאה בתוכניות

לא צוין בתוכניות

במפגש בין דופן הבניין לקרקע 12
רצוי להתקין סינר בטון אופקי או 

ריצוף ברוחב של כ-1 מ'.

אזכור בתוכניותכנ"ל

לא צוין בתוכניות

יש להנחות בתוכניות לאטום 13
מבחוץ את כל דפנות המרתפים, 

לרבות הרצפה, תוך העדפת יריעות 
איטום ביטומניות לאיטום אופקי 

והתזת ביטומן לאיטום אנכי, ולהגן 
על שכבת האיטום באמצעות לוחות 

מוקצפים או לפי מפרט יצרן.

כשלים באיטום המרתפים 
מהווים חלק נכבד מליקויי 
הבנייה. הקפדה על ביצוע 

איטום באופן מקצועי 
עשויה לחסוך כספי אחזקה 

רבים.

איטום ביריעות והגנה מלאה לפי 
הוראות יצרן

איטום ביריעות ביטומניות ללא 
הגנה 

איטום במריחת זפת ביטומנית 
והגנה בלוחות מוקצפים

איטום במריחת זפת ביטומנית

יש להנחות בתוכניות לאטום 14
בקפידה כל מעבר של צנרת 
ומוליכים דרך דפנות המסד 

והמרתפים.

יישום מלאכנ"ל

יישום חלקי
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הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום מערכות אלומיניום - קירות מסך, חיפוי וזיגוג

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
שטחים משותפים

בבניינים רבי קומות יש לערוך 1
בדיקת משטר רוחות לפני 

תחילת התכנון.

תוצאות הבדיקה יכתיבו את סוג 
קירות המסך/החלונות/החיפויים 

בבניין.

נערכה בדיקת משטר רוחות

לא נערכה בדיקת משטר רוחות

יש להימנע משילוב דלת כניסה 2
ראשית עם מנגנון בהלה.

רצוי להפריד בין התנועה 
היומיומית של הבאים לבין 

התנועה בחירום. אין מניעה לבצע 
שתי דלתות. במקרה כזה, דלת 
הכניסה יכולה להיות צרה יותר.

דלת כניסה + דלת מילוט נפרדת

דלת כניסה אחת המשמשת גם 
למילוט

קירות מסך וחיפויי קיר

יש לתכנן מתקני ניקיון 3
ואחזקה של החזיתות בגובה.

פתרונות מקובלים: פיגום תלוי 
)גונדולה( נע על מסילה אפקית 

או מנוף סובב או למצער - נקודות 
עיגון.

מתוכנן פיגום תלוי או מנוף סובב

מתוכננות נקודות עיגון לכבלים 
וקו חיים

יש להימנע מהתקנת חיפויי 4
קיר מחומרים קלים בגובה 

אדם.

חיפויים קלים נפגעים בקלות 
מפגיעות אדם ורכב ומוונדליזם. 

הותקנו חיפויים קשיחים בגובה 
אדם ומטה

הותקנו מגינים מקומיים בגובה 
אדם ומטה

לא מיושם

מסתורי כביסה ומערכות

יש לתכנן רשתות או מסתורים 5
נגד יונים, שיכסו את כל שטח 

הפתחים. רצוי שהמרווחים לא 
יעלו על 10 ס"מ. 

בהעדר פתרונות נאותים נגד 
מכת היונים נאלצים הדיירים או 

הממונים על האחזקה להתקין 
פתרונות מאולצים ולא מובנים.

הותקנו רשתות/מסתורים

לא הותקנו כל אמצעים להגנה 
נגד יונים

חלונות, דלתות, ויטרינות 6
ומעקים

יש ליישם ההנחיה גם בפריטים 
המותקנים בחזיתות של דירות 

מגורים )המהוות חלק מהרכוש 
המשותף(

אין

אגפים קבועים בחלונות 7
יתוכננו כך שניתן יהיה להגיע 

אליהם בקלות לצורך ניקוי.

המרחק המרבי ממקום עמידתו 
של המנקה אל השטח המיועד 

לניקוי לא יעלה על מוטת יד של 
אדם - כ-50 ס"מ.

מיושם במלואו

מיושם חלקית

לא מיושם כלל
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כנפיים של דלתות או חלונות 8
יתוכננו כך שניתן יהיה להובילן 

במעלית או באמצעי הרמה 
קבוע המותקן בבניין.

כדי למנוע צורך בהזמנת מנוף 
לצורך הרמת הפריט - המייקרת 

את האחזקה.

מיושם במלואו

לא מיושם / לא ניתן ליישום 
)לדוגמה: אין מעלית בבניין(

מעקה מזוגג משלד מתכת יש 9
לתכנן בליווי מהנדס. מרחק 
ניצבים מפינות המעקה לא 

יעלה על 80 ס"מ. יש לעגן את 
הניצבים לבטון באמצעות עמוד 

פלדה מגולוון. 

ההוראה נועדה למנוע עקירת 
המעקה כתוצאה מהפעלת כוחות 

אנכיים. יש ליישמה מכיוון 
שלעתים לא מתייחסים למעקה 

כאל אלמנט קונסטרוקטיבי.

ההנחיה יושמה והתכנון אושר על 
ידי מהנדס השלד

ההנחיה יושמה בתכנון

לא ניתנה התייחסות בתכנון

יש להמנע מתכנון אגפי 10
חלונות/דלתות/כנפיים/

ויטרינות שמידותיהם עולות על 
210X320 ס"מ )כלומר, כנפיים 

קלות לשינוע במידות של 
100X200 ס"מ כל אחת לכל 

היותר(.

כדי להבטיח זמינות ואספקה 
מהירה וכן נוחות בהובלה 

והתקנה.

מיושם במלואו

מיושם למעט פריטים מיוחדים 
בקומת הקרקע

לא מיושם

יש להבטיח גישה נוחה 11
לתפעול, אחזקה וניקיון של 

פריטים שהותקנו בבניין בכל 
גובה שהוא, גם בתוך המבנה 

וגם מחוץ לו )לדוגמה: ויטרינות 
גבוהות במבואות(

יש להתקין גשרי אחזקה וניקוי 
או לרכוש פיגומים מכאניים 

מתנייעים במסגרת ההקמה. עבור 
פיגומים ניידים יש לייעד חדר 

אחסנה. 

יישום מלא

לא מיושם
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
אזורים רטובים

הנחיות אלה רלוונטיות גם לפנים דירות, שכן יש להן השפעה על דירות שכנות ועל רכוש משותף

גובה המילוי באזורים הרטובים 1
יתוכנן כך שיאפשר שיפוע 

נדרש של קווי קולחין ותעלות 
ניקוז, ולא יפחת מ-15 ס"מ.

קשה ליישם הנחת צנרת 
דלוחין שהשיפוע שלה הוא 

2% לאורכו של חדר שירותים 
ממוצע במילוי רדוד.

יישום מלא

לא מיושם

יש לאטום את רצפת הבטון 2
לפני התקנת צנרת באזורים 

הרטובים. יש להיזהר לא לפגוע 
באיטום בעת התקנת הצנרת. 

יש לאטום גם לאחר ההתקנה.

יש לקרוא את ההנחיות 
הרלוונטיות בפרק "איטום".

הימנעות מהנחת צנרת על רצפות

איטום לפני ואחרי הנחת הצנרת

איטום אחרי הנחת הצנרת בלבד

אין להניח צנרת במילוי 3
באזורים יבשים.

צנרת במילוי מהווה מפגע 
ועלולה לגרום נזקים לדירה 
ולדירות שכנות. יש להימנע 

ככל האפשר ממפגעים מסוג 
זה בחללים יבשים.

יישום מלא

לא מיושם

מומלץ להתקין את צנרת הזנת 4
המים בתקרות ולא במילוי של 
הריצוף. את הקבועות להתקין 

בצמוד לפירי ביוב וכך צנרת 
הביוב ברצפה היא מינימלית.

התועלות מביצוע צנרת הזנת 
המים באופן הנ"ל הן: זיהוי 
מיידי של כשל, גישה קלה 

לתיקונו ומניעת נזקים כתוצאה 
מחלחול הרטיבות לתשתית 

הריצוף. 

יישום מלא

יישום חלקי

לא מיושם

יש להימנע מבורות חלחול ללא 5
פתרון 'גלישה' / מוצא למערכת 

ניקוז עירונית או לשפיכה 
חופשית.

פתרון 'גלישה' ימנע קריסת 
הקווים המחוברים אל בורות 
החלחול באירועים של פרקי 

גשם חזקים.

יישום מלא

לא מיושם

יש לתכנן ולבצע ניקוז שכבת 6
המילוי של רצפת חדרים 

רטובים )ביחוד מאזור פינת 
המקלחת ותחתית האמבט( אל 

מסתור הכביסה שבסמוך.

מערכת כזאת תמנע הרטבת 
מתמשכת של המילוי. נזילת 

המים מהנקזים תעורר את 
חשדם של הבעלים ותאפשר 

טיפול בבעיה כשהיא 
בתחילתה.

יישום מלא

לא מיושם

יש לתכנן ניקוז ארונות 7
מערכות/מונים אל קו ניקוז 

במפלס הפיתוח ולהימנע ככל 
שניתן מתכנון וביצוע בשפיכה 

חופשית.

ניקוז ארונות מונים בשפיכה 
חופשית  גורם לנזקים כבדים 
לעבודת הפיתוח או לחניונים 

)מקום המוצא של שפך הניקוז( 
ועלול להוות גם מפגע בטיחותי.

יישום מלא

לא מיושם
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יש לתכנן שיפועים וניקוז 8
בריצוף חדרי מכונות. יציאות 

 4X4" הניקוז יהיו לפחות
ויחוברו למערכת ניקוז עירוני.

בחדרי מכונות יש דליפות של 
נוזלים. ללא ניקוז יש חשש 
להצטברות נוזלים וליצירת 

נזקים שתיקונם מסובך ויקר.

יישום מלא

יישום חלקי )שפיכה חופשית 
לאגן היקוות(

לא מיושם

מערכות המים והביוב 9
המשרתות שירותים ומטבחים, 

לרבות מז"חים, יהיו נגישות 
לצורך מתן שירות אחזקה. כל 
מערכות הביוב יצוידו בפתחי 

גישה לצורך ניקוי.

אי קיום הדרישה מחייב 
הריסת חלקי בניין לצורך גישה 

למערכות ומסבך/מייקר את 
האחזקה. פתחי הגישה יהיו עם 

אביזר פתיחה בהברגה.

יישום מלא

לא מיושם

גגות

רצוי למקם ברזי שירות עם 10
ניקוז במקומות שימושיים 

בקומת הגג, במרכז ובקצוות 
נגדיים של הגג.

לאפשר לדיירים ולאנשי 
התחזוקה שימוש יעיל ונוח 

לצורכי אחזקה וניקיון.

יישום מלא

לא מיושם

יש להתקין מסדים מבטון, או 11
מחומר אחר קשיח ובר קיימא, 

לכל פריטי הציוד על הגג.

מסדים מיועדים למניעת פגיעה 
באיטום הגג. אין להסתפק 

באלמנטים ארעיים ולא 
מקובעים כהלכה.

יישום מלא

לא מיושם

ניקוז מרתפים

ניקוז מים מלוכלכים: יש 12
להתקין זוג משאבות בנצילות 
גבוהה, מופרדת מאזור החניה, 

עם גישה למגופי סניקה - 
מומלץ על חיבור של בקר טבול 

איכותי לבקרת מבנה. 

במבנים מעל 30 יח"ד רצוי 
להתקין מערכת בקרת מבנה. 

רגש טבול מאפשר התרעה על 
תקלות ושליטה על המערכת 

בכל עת.

רגש טבול + חיבור לבקרת מבנה

רגש טבול + זמזם בלוח הפיקוד 
ו/או התרעה סלולרית

מיושם עם הפרדה מהחניה ללא 
בקר

מיושם בבניין, ללא הפרדה מאזור 
החניה וללא בקר

רגש טבול + חיבור לבקרת מבנהכנ"לניקוז עם הסנקת מי גשם: כנ"ל13

רגש טבול + מזם בלוח הפיקוד ו/
או התרעה סלולרית

מיושם עם הפרדה מהחניה ללא 
בקר

מיושם בבניין, ללא הפרדה מאזור 
החניה וללא בקר
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פתח גישה במפלס ללא מתקן כנ"לניקוז מתקני חניה מכניים: כנ"ל14
חניה - משאבה יבשה

פתח גישה במפלס ללא מתקן 
חניה - משאבה רגילה

פתח גישה במעבר חופשי למתקן 
- משאבה רגילה

פתח גישה מתחת למתקן - 
משאבה רגילה

חדרי משאבות ומאגרים

רצוי להתקין חדר משאבות 15
למערכת כיבוי ומי צריכה 

משולב עם שתי משאבות או 
שלוש גם לצריכה וגם לכיבוי 

בפורמט FIRE MODE עם 
משנה תדר לכל משאבה וחיבור 

לבקרת מבנה.

ההוראה נועדה לאפשר נוחות 
באחזקה ובהחלפת ציוד.

FIRE MODE עם בקר לכל 
משאבה

FIRE MODE עם בקר אחד לכל 
זוג משאבות

משאבות נפרדות לכיבוי וצריכה 
עם בקר לכל משאבה

משאבות נפרדות לכיבוי וצריכה 
עם בקר לכל זוג משאבות

מומלץ לייצר מעקף לחדר 16
המשאבות למצבים בהם יש 

הפסקת חשמל או תקלה 
במשאבה. 

במצבים אלה יפחת לחץ המים 
לחלק מהדיירים, אך יאפשר 

תפקוד סביר.

ישום מלא המאפשר אספקת 
מים לכל הדיירים בניין

יישום מלא המאפשר אספקת 
מים חלקית

ללא יישום

חדר משאבות המיועד לצריכה 17
 וכיבוי אש:

שטח חדר משאבות יותאם 
לציוד שמותקן בו ויאפשר 

גישה נוחה למערכות.

ההוראה נועדה לאפשר נוחות 
באחזקה ובהחלפת ציוד.

8 מ"ר ומעלה

בין 6.5 ל-8 מ"ר

קטן מ-6.5 מ"ר 

חדר משאבות המיועד לצריכה 18
+ כיבוי אש + ספרינקלרים 

 ומשאבה חשמלית:
שטח חדר משאבות יותאם 
לציוד שמותקן בו ויאפשר 

גישה נוחה למערכות.

ההוראה נועדה לאפשר נוחות 
באחזקה ובהחלפת ציוד.

16 מ"ר ומעלה

בין 13.5 ל-16 מ"ר

קטן מ-13.5 מ"ר 

חדר משאבות המיועד לצריכה 19
+ כיבוי אש + ספרינקלרים 

 ומשאבת דיזל:
כנ"ל

ההוראה נועדה לאפשר נוחות 
באחזקה ובהחלפת ציוד.

22 מ"ר ומעלה 

בין 20 ל-22 מ"ר

קטן מ-20 מ"ר 
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חדר משאבות לכיבוי אש 20
 בלבד:

כנ"ל

ההוראה נועדה לאפשר נוחות 
באחזקה ובהחלפת ציוד.

6 מ"ר ומעלה

בין 4.5 ל- 6 מ"ק

קטן מ- 4.5 מ"ר 

מאגר מים משותף לצריכה 21
וכיבוי: יש לאטום בחומרים 

העומדים בדרישות ת"י 5452.

ההוראה נועדה לאפשר שמירה 
על היגיינה ולאפשר חיטוי 

וניקוי שנתי על פי חוק בריאות 
העם.

בטון משופר לאטימות + איטום 
 PVC

בטון משופר לאטימות + איטום 
מאושר משהב"ר 

בטון ללא שיפור אטימות + 
PVC איטום

בטון ללא שיפור אטימות + 
איטום מאושר משהב"ר

מאגר מים משותף לצריכה 22
וכיבוי: יש לאפשר ריקון 

המאגר ללא משאבה טבולה.

ההוראה נועדה לאפשר שמירה 
על היגיינה ולאפשר חיטוי 

וניקוי שנתי על פי חוק בריאות 
העם.

יישום מלא 

לא מיושם

לחדרים הטכניים תבוצע 23
הכנה למערכת בקרה ושליטה 
הכוללת: הכנה למצלמה, רגש 

הצפה ומערכת שליטה על ברז 
חשמלי.

מערכות אלו נועדו לסגירת 
מילוי מים במקרה של הצפה. 

אלו יחווטו לחדר אב בית 
ולעמדה מרכזית בלובי. 

יישום מלא 

לא מיושם

ציוד אינסטלציה במרתפים

מגופים, תחנות שליטה וברזים 24
יהיו משולטים בבירור ונגישים 

לטיפול בהינף יד ללא ציוד 
הגבהה. 

ההוראה נועדה לאפשר נוחות 
מרבית באחזקה.

ברזים מותקנים במקום נגיש עד 
גובה 1.8 מ'

ברזים מותקנים כנ"ל בגובה שבין 
1.80 מ' ל-2.20 מ'

ברזים מותקנים במקום נגיש מעל 
גובה 2.20 מ'

בתוכניות מצוינת דרישה 25
לעמידת המגופים בת"י על 
פי סוג המערכת שבה הם 
מותקנים, כגון אישור למי 

 ULFM שתייה או אישור
למערכת המתזים.

ההוראה נועדה לשפר את 
הבקרה על סוג הפריטים 

ואיכותם בעת התכנון. 

יישום מלא 

לא מיושם

רצוי למקם ברזי שירות עם 26
ניקוז במקומות שימושיים 

בקומת המרתף, 1 בכל אזור 
חדר מדרגות ועוד 2 בקצוות 

נגדיים של החניון.

לאפשר לדיירים ולאנשי 
התחזוקה שימוש יעיל ונוח 

לצורכי אחזקה וניקיון.

יישום מלא

יישום חלקי
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר

התקנת צנרת בתקרת מרתפים 27
תאפשר גובה מזערי של 2.20 
מ' באזורים שבהם יש תנועת 

רכב.

ניתן למקם צנרת על קירות או 
בשולי התקרות. רצוי להתקינה 
מעל תחתית קורות, תוך סימון 

שרוולי מעבר בקורות.

גובה נקי של 3.00 מ' ומעלה בחניון 
בשרוולים  צנרת  מעבר  או  העליון 

דרך הקורות

גובה נקי שבין 2.40 מ' ל-3.00 מ' 
בחניון העליון

גובה נקי של 2.40 מ' בחניון העליון

ארונות כיבוי אש יהיו עשויים 28
מחומרים קשיחים ועמידים, 

יותקנו במקומות מופרדים 
מהחניה ויאפשרו גישה נוחה 

לתפעול ואחזקה.

מטרת ההוראה למנוע פגיעה 
מכאנית על ידי כלי רכב 

ולאפשר נגישות נוחה.

יישום מלא

יישום חלקי

מערכת קולטנים - ביוב

רצוי לתכנן את צנרת הביוב 29
ברצף אנכי.

נקודות אי רציפות מהוות 
נקודות כשל פוטנציאליות. אי 
רציפות עלולה לגרום לרעידות 

בצנרת. 

יישום מלא

יישום חלקי

יש עדיפות לצנרת במסתורי 30
הכביסה או בפירים הניתנים 
לגישה ללא שבירת/הריסת 

חלקי מבנה.

מטרת ההוראה למנוע נזקים 
בעת כשל, לאפשר איתור 

כשלים בקלות ולאפשר גישה 
נוחה לאחזקה.

יישום מלא

יישום חלקי

יש להעדיף צמ"גים גלויים או 31
בפירים נגישים.

נועד לאפשר אחזקה נוחה, 
ללא צורך לשבור חלקי בניין 

לצורך נגישות.

מיושם במלואו

מיושם חלקית

לא מיושם

רצוי למקם קבועות סניטריות 32
קרוב ככל האפשר לצנרת 

האנכית/לקולטנים.

קולטן במרחק עד 1 מ' מאסלה מקל על הביצוע והאחזקה.
ועד 2 מ' משאר הקבועות

קולטן המצוי בין המרחקים דלעיל 
לבין המרחקים המצוינים למטה

קולטן במרחק של מעל 3 מ' 
מאסלה ומעל 3.5 מ' מהשאר

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה | אינסטלציה - מים, ביוב, ניקוז וגז
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר

מערכת אספקת מים אנכית במבנה

כל צנרת המים תתוכנן ברצף 33
אנכי. 

נקודות אי רציפות מהוות 
נקודות כשל פוטנציאליות. אי 

רציפות גורמת לרעשים בצנרת. 

יישום מלא

יישום חלקי

לא מיושם

רצוי להתקין את צנרת המים 34
בהתקנה גלויה או בפירים עם 

דלתות גישה.

מטרת ההוראה למנוע נזקים 
בעת כשל, לאפשר איתור 

כשלים בקלות ולאפשר גישה 
נוחה לאחזקה.

יישום מלא

יישום חלקי

לא מיושם

ארונות מים בגרעין המרכזי: 35
יש לרשום מידות מינימליות 

בתוכניות ההגשה להיתר.

מטרת ההוראה לקיים 
בקרה מוקדמת על עמידה 

בסטנדרטים.

יישום מלא

לא מיושם

מערכת סולרית במבנה עד 7 קומות 

יש לשמור על מעברים נוחים 36
בין הקולטים.

מטרת ההוראה לאפשר גישה 
נוחה לקולטים לצורך אחזקה.

רוחב מעבר - 70 ס"מ ומעלה

רוחב מעבר - בין 50 ל-70 ס"מ

רוחב מעבר עד 50 ס"מ

להקפיד על מיקום דודי מים 37
דירתיים במקום נוח לאחזקה 

ובמרחק שאינו עולה על 25 מ' 
מהצרכן וכך להימנע ממשאבות 

סחרור.

במטרה לחסוך במים ובאנרגיה 
וליעילות מרבית.

הצבת דודים במסתורי כביסה או 
במקום אחר בדירה

הצבת דודים בחדר דודים קומתי

הצבת דודים על הגג

תוואי צנרת המים מהקולטים 38
אל הדודים יהיה גלוי ונגיש 

בשטח המשותף.

מטרת ההוראה לאפשר גישה 
נוחה לצנרת לצורך אחזקה. 

מעבר צנרת במסתורי כביסה 
או בחדרי שירות עונה על 

הדרישה.

יישום מלא

לא מיושם
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רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר

יש לסמן מראש את מעבר 39
צנרת המים החמים בין 

הקולטים לדודים בין הקומה 
הטיפוסית העליונה ובתחום 

הגגות העליונים, תוך הבטחת 
גישה נוחה ושילוב אופטימלי 

בחזיתות.

מטרת ההוראה לאפשר תכנון 
מראש של מעבר צנרת דרך 

אזורים משותפים בלבד ו/או 
בתוואי מסומן ומאושר מראש 

בתחום דירות הגג, תוך מתן 
אפשרות מיטבית לאחזקה ותוך 

שילובם בחזית.

יישום מלא ללא מעבר דרך 
אזורים פרטיים

יישום מלא עם מעבר דרך אזורים 
פרטיים בגג

יישום חלקי. מחייב גישה לחלק 
מהצינורות על ידי מנוף

לא מיושם

מערכות שופכין ודלוחין דירתיות

קופסאות ביקורת ומחסומים 40
בתוך חדרי האמבט ורחצה 
ימוקמו במקום גלוי ונגיש.

מטרת ההוראה לאפשר גישה 
נוחה לאחזקה ולהחדרת פתילת 

ניקוי.

יישום מלא

יישום חלקי

לא מיושם

הנחיה בתוכניות למכסים 41
איכותיים של מחסומים 

וקופסאות ביקורת, מחומרים 
לא קורוזיביים וניתנים לפירוק 

בקלות.

נועד לאפשר אחזקה נוחה גם 
על ידי המשתמשים.

יישום מלא

לא מיושם

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה | אינסטלציה - מים, ביוב, ניקוז וגז
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הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום מיזוג אוויר, אוורור ומינדוף

רמות יישום לפי סדר עדיפותהערות/הסבריםההנחיהמספר
מרתפים וחללים טכניים

אוור של חדרים רטובים )דוגמת 1
חדרי משאבות( יופרד מאוור 

חללים אחרים.

על מנת להפחית בצריכת 
חשמל של אוורור חדרים 
בעלי אחוז לחות גבוהה. 

יישום מלא

לא מיושם

יש להרחיק ככל האפשר מפוחי 2
אוור חניונים תת קרקעיים 

ממיסעות וממקומות חניה, יש 
להעדיף חדרי מפוחים נפרדים.

כדי למנוע מכשולים בתנועה 
ובחניה וכדי למנוע פגיעה 

בציוד. 

מפוחים מותקנים בחדרים נפרדים

מפוחים מותקנים באזורים בהם לא 
מצוי רכב

יש מפוחים במיסעות ומקומות חניה

יש לאפשר גישה נוחה למפוחים 3
וללוחות הזנה ובקרה במרתפים 

ועל הגג. יש לייעד מרווחי תפקוד 
בכל מקום בו נדרשת תחזוקה.

נועד לפשט ולהוזיל את 
האחזקה.

יישום מלא

לא מיושם במלואו

יש להתקין ציוד מתוצרת אחידה 4
ובשירות אחיד בכל הבניין ובכל 
מערכותיו. יש להעדיף מערכת 

שירות פתוחה לכל הציוד בבניין.

ההנחיה נועדה להבטיח 
פישוט האחזקה ומיעוט 
בנותני שירותים בבניין. 

"מערכת פתוחה" היא 
מערכת שאינה מחייבת מתן 

שירות על ידי ספק אחד. 
כך נמנע מונופול במתן 

השירותים.

המערכות פתוחות ואחידות. ניתן 
לקבל שירות לכולן על ידי ספק אחד

המערכות פתוחות אך לא ניתן לקבל 
להן שירותים על ידי ספק אחד

המערכות אינן אחידות. לא כולן 
פתוחות. השירותים ניתנים על ידי 

מספר ספקים
יש לשלט כל רכיב ציוד, לרבות 5

רישום ייעוד הציוד והנתונים 
הטכניים שלו.

ההנחיה נועדה לאפשר 
נוחות בתחזוקה.

יישום מלא

לא מיושם

דירות
הנחיה זו רלוונטית למדריך משום שהיא משפיעה על הרכוש המשותף ועל הדירות השכנות.

יש לייעד מקום נסתר למעבים 6
ולמשאבות חום למיזוג מלא 

של הדירות, גם אם לא הותקנו 
מערכות מיזוג מלא בעת האיכלוס.

ההנחיה נועדה למנוע 
התקנות ארעיות במהלך 

השנים.

יישום מלא

לא מיושם

יש להתקין מערכות ניקוז מזגנים 7
לכל הדירות )גם אם לא מותקנים 

בהן מזגנים בעת האיכלוס(

ההנחיה נועדה למנוע 
התקנות ארעיות במהלך 

השנים.

יישום מלא

לא מיושם

יש להקצות מקום מספיק למעבה 8
מיזוג אויר דירתי ומשאבות חום 
ולהשאיר מקום לתוספת מעבה 
עתידי. יש לאפשר גישה נוחה 

בעמידה לטיפול בהם.

ההנחיה נועדה למנוע 
התקנות ארעיות במהלך 

השנים.

יישום מלא

לא מיושם
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הנחיות לתכנון מוטה תחזוקה בתחום חשמל, תקשורת ומערכות מתח נמוך

רמות יישום לפי סדר הערות/הסבריםההנחיהמספר
עדיפות

מבואות ראשיות
יש למקם ריכוזי מונים במבואת 1

הכניסה של הבניין ולהימנע מ"חדרי 
חשמל". 

הדרישה מבטיחה גישה נוחה 
ללוחות החשמל ומונעת שימושים 

חלופיים בחדרים הטכניים - אלה 
מהווים מכשול לשירות ומסכנים 

את המערכות.

יישום מלא

לא מיושם

רצוי למקם ארונות תקשורת במבואה 2
הראשית או באחד מהחללים 
המשותפים בקומת הכניסה.  

ההנחיה נועדה להבטחת גישה 
נוחה לתפעול ולאחזקה.

יישום מלא

לא מיושם

רצוי לייעד חללים בעומק 80 ס"מ 3
מתחת ללוחות חשמל לצורך הזנת 

כבלים.

הזנת החשמל לבניין מגורים 
נעשית בצנרת כבלים עבה 
שרדיוס הסיבוב שלה גדול.

יישום מלא

לא מיושם

קומות הבניין
יש להעדיף מיקום לוחות חשמל 4

משותפים במבואה הקומתית בקיר 
שאינו גובל בדירת מגורים.

מטרת ההנחיה למנוע את הצורך 
למגן את הלוחות והכבלים מפני 

השראות אלקטרומגנטיות.

יישום מלא

יישום חלקי

לא מיושם

יש לתכנן פירים אנכיים למערכות 5
החשמל לכל גובה הבניין, ללא 

פיתולים.

מבטיח התקנה )השחלה( מהירה, 
זיהוי מהיר, קלות בשינויים 

ואחזקה נוחה. 

יישום מלא

יישם חלקי

רצויה הדלקת תאורה באזורים 6
משותפים לזמן קצוב באמצעות 

חיישנים/גלאי נפח.

התאורה נדלקת רק כאשר יש 
נוכחות של אנשים ונוצר חיסכון 

באנרגיה.

יישום בכל החללים 
המשותפים

יישום בחלק מהחללים 
המשותפים

לא מיושם

רצוי להתקין מערכת בקרת מבנה 7
במבנים גבוהים ורבי קומות.

המערכת מאפשרת שליטה מלאה 
על כל המערכות בבניין, איתור 
תקלות מהיר וחיסכון באנרגיה.

יישום מלא

לא מיושם

יש לייעד מעגלי תאורה בצריכת 8
אנרגיה נמוכה לתאורה מתמדת 

בין השעות 22:00-06:00 בחללים 
משותפים )מבואות, מעברים, 

חניונים(.

במטרה למנוע הדלקה של תאורה 
בעלת צריכת אנרגיה נמוכה 

בשעות בהן כמעט ולא משתמשים 
בבניין, ניתן יהיה להיכנס למתכונת 

מצומצמת בהיקפי התאורה.

יישום מלא

לא מיושם

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה | חשמל, תקשורת ומערכות מתח נמוך
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רמות יישום לפי סדר הערות/הסבריםההנחיהמספר
עדיפות

קומת כניסה 
יש למקם גנרטור )אם נדרש( באזור 9

נגיש ונוח לתפעול, לאחזקה ולשינוע.
מפשט את ההתקנה, התפעול 

והאחזקה השוטפת.
יישום מלא

יישום חלקי

לא מיושם

לוחות חשמל 
יש להגדיר ציוד ברמת 10KA ומבנה 10

לוח תואם את המקובל במבנים 
מסחריים. 

מיושם במלואואין

לא מיושם

יש להתקין מערכת כליא ברק )אם 11
נדרש על פי דין( בכל לוח משותף.

הגנה בפני ברקים - מניעת קצר 
חשמלי או נפילות מתח רגעיות 

ההורסות את הציוד.

יישום מלא

לא מיושם

מתקנים משותפים נוספים

יש להגן על לוחות חשמל ותקשורת 12
המותקנים על גגות באמצעות מבנה 

בר קיימא. יש להגן על החזית של 
לוחות חשמל שחזיתם חשופה על ידי 

גגון בעומק 60 ס"מ לפחות.

יישום מלאאין

לא מיושם

בכל חדר מכונות יש להתקין לוח 13
חשמל לשירות. לוח החשמל יהיה 
תלת פאזי ויכלול שקע תלת פאזי 

A25*3 ושלושה שקעי כוח חד 
פאזיים A16*1. כל השקעים יהיו 

מאובטחים על ידי מפסק פחת 
ומאמ"תים מתאימים.

ההוראה נועדה לאפשר מתן 
שירות ואחזקה נוחים.

יישום מלא

לא מיושם

מעלית - יש לתכנן ככל הניתן מעלית 14
יעד שחוסכת בפעולות המעלית. 

לבחור מעלית בעלת יעילות אנרגטית 
גבוהה וצריכת חשמל נמוכה. להתקין 

תאורה הנדלקת לפי חיישנים בתא 
המעלית. להתקין מעלית עמידה 
במים למקרה של הצפות בבניין. 

חומרי גמר המעלית יהיו בני קיימא 
וניתנים לניקוי בקלות - כגון פלב"מ.

יישום מלאאין

יישום חלקי

לא מיושם
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רמות יישום לפי סדר הערות/הסבריםההנחיהמספר
עדיפות

כללי
יש להעדיף כי כל התאורה 15

המשותפת לדירות תהיה בנורות מסוג 
.LED

ההוראה נועדה להוזיל את עלויות 
צריכת האנרגיה ולהאריך את אורך 

החיים של גופי התאורה.

יישום מלא בכל הבניין

יישום בשטחים 
משותפים ובגזוזטראות

יישום בשטחים 
משותפים בלבד

לא מיושם

יש להתקין תאורה מתאימה 16
במעברים אל הציוד וליד הציוד על 

גגות שעליהם מותקן ציוד שיש 
לתחזקו.

יישום מלאאין

לא מיושם

יש לוודא נגישות לטיפול ולפירוק 17
ליחידות העיבוי של מיזוג האוויר.

יישום מלאאין

לא מיושם

במקומות חניה לאופניים תותקן 18
עמדת הטענה לאופניים חשמליים. 

מערכת שמצריכה הגדרות של 
קישור בין בעלי הדירה לנקודת 

הטעינה. לבירור מול יועץ 
החשמל.

יישום מלא

לא מיושם

בבניינים בהם מותקן גנרטור, הוא 19
יגבה את המערכות הרשומות 

להלן, בנוסף לאלה שנדרשו על 
ידי הרשויות השונות: משאבות מי 

שתייה, אינטרקום, מעלית, שער 
החניון, מתקני חניה. 

אלו מערכות אשר מניעת השימוש 
בהן מגבילה את כלל דיירי הבניין.

גיבוי כל המערכות 
המצוינות בסעיף זה

גיבוי מערכת מי שתייה, 
אינטרקום ושערים 

בנוסף למערכת חירום

גיבוי מערכת מי שתייה 
בנוסף למערכת חירום

גיבוי מערכות חירום 
בלבד

רצוי להכין תשתיות למערכות מתח 20
נמוך כרשום להלן, גם אם המערכות 
לא נדרשו על ידי הרשויות: מערכת 

מיחשוב לניהול ואחזקה, מערכת 
מצלמות, מערכת שילוט דיירים.

הכנת תשתיות היא זולה מאד בעוד 
שהוספתן לאחר סיום הבנייה עולה 

פי כמה. תוכניות של המערכות 
המצויינות בסעיף זה יוכנו על ידי 

יועצים המתמחים בתחום.

יישום מלא

לא מיושם

רצוי להתקין בחניונים עמדות הטענה 21
לרכב חשמלי.

מספר כלי הרכב החשמליים 
הולך וגדל. רצוי להכין תשתיות 

לטעינתם ולתכנן את גידול 
המערכת בעתיד.

הכנת תשתיות ל-31% 
מכלי הרכב ומעלה

הכנת תשתיות עד 
ל-30% מכלי הרכב

הכנת תשתיות עד 
ל-10% מכלי הרכב

לא מיושם

הנחיות המדריך לתכנון מוטה תחזוקה | חשמל, תקשורת ומערכות מתח נמוך
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נספחים

נספח א'
דוגמה לרשימת אמצעי הגנה בטיחותיים – לבדיקה ובקרה:

ברז כיבוי אש, הידרנט.. 1

גלגילון כיבוי אש.. 2

זרנוק.. 3

מטפה כיבוי.. 4

ו/או . 5 התקשורת  הזנות  לרבות  שלה,  האזעקה  מתקן  ו/או  אש  כיבוי  מרכזת  לרבות  ואש  עשן  גלאי  מערכת 
החשמל  אל כל פריטיה.

מערכת מתזי כיבוי אש לרבות מאגר המים או מכלי הגז שלהם וכן המשאבות ו/או מכלי הלחץ שלהם.. 6

גנרטור לשעת חירום.. 7

גופי תאורה המחווים אל כיוון יציאת חירום ובכללם גופי תאורה דו-תכליתיים.. 8

שילוט חירום.. 9
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נספח ב'
דוגמה לרשימת אמצעי אחזקה והגנה על קיים המבנה:

שלד הבניין.. 1

מרחבים מוגנים.. 2

חזיתות ומרכיבי מעטפת המבנה.. 3

פיתוח החצרים )שפ"פ(, ריצוף, מדרגות, גדרות, קירות תומכים, גינון ונטיעות.. 4

איטום של חלקי בניין כנגד חדירת מים ובכללם: גג המבנה, מרפסות/גזוזטראות, חלקי מבנה המצויים מתחת . 5
לפני הקרקע וחדרים/חללים רטובים כגון חדרי אמבט, שירותים ומטבחים. 

צנרת/תעלות ניקוז של גגות /מרפסות/גזוזטראות, צנרת מי גשם, שוחות ניקוז.. 6

צנרת ניקוז של ציוד ו/או מיכון המייצר עודפי מים כגון מזגנים, משאבות מים וכיו"ב.. 7

מחסומי רצפה ותעלות ניקוז. . 8

קופסאות ביקורת של צנרת שופכין ודלוחין.. 9

שוחות למערכות ביוב, חשמל ותקשורת.. 10

משאבות סניקת מי צריכה/מי ניקוז/מי דלוחין/מי שופכין, ארון משאבות, חדר משאבות, שוחת משאבות.. 11

מערכות טיפול במים, איגום, טיהור מים, הכלרה, סחרור מים, שעוני מים.. 12

בריכות שחייה, בריכות נוי.. 13

מפוחים להוצאת אוויר מזוהם מאזורים סגורים בבניין.. 14

לוחות חשמל, צנרת ומוליכי חשמל, תאורה, הארקה, נקודות קצה.. 15

לוחות תקשורת, צנרת ומוליכי תקשורת, אנטנות וצלחות לוויין, נקודות קצה.. 16

בלוני גז / חדר בלוני גז / מרכזיית בלוני גז / צובר גז תת קרקעי, שעוני גז / לוח שעוני גז. . 17

מערכות מתח נמוך: מערכת בקרת כניסה / מערכת כריזה / מערכת מחשוב / מערכת בקרה /מערכת התרעה . 18
נגד שריפות, לרבות לוחות, צנרת ומוליכים, נקודות קצה. 

מעליות, מעלונים ואמצעי שינוע.. 19

חדר אשפה, מצנח אשפה, דחסן אשפה, דחסן קרטונים.. 20
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נספח ג'
מונחים רלוונטיים מתחום תחזוקת מבנים

אחזקה וקיים מבנים – הפעילות השוטפת לשמירת המשך קיומו ותפקודו של המבנה, סביבתו, מערכותיו . 1
ומרכיביו לאורך זמן בהתאם לשימוש המיועד.

אמצעי הגנה בטיחותי חיוני – אמצעי הנדרש להתקנה במבנים על פי תקנות התו"ב ו/או לפי ת"י 1525, או . 2
שנדרש להתקנה על ידי רשות או יועץ בטיחות מוסמך על ידי הרשות. רשימת האמצעים מפורטת בנספח א' 

בסוף הפרק.

אמצעי אחזקה והגנה על קיים – אמצעי שנדרש להתקנה במבנים לצורך אחזקה שלהם ושמירה על קיומם. . 3
רשימת האמצעים מפורטת בנספח ב' בסוף הפרק.

ביקורת תקופתית – ביקורת המבנה הנערכת על ידי האחראי על האחזקה בתדירות שאינה קטנה מהמפורט . 4
בת"י 1525.

דרישת אחזקה – דרישה המהווה חלק מקובץ דרישות להתקנה של אמצעי הגנה בטיחותי חיוני או של אמצעי . 5
אחזקה והגנה על קיום של הבניין או שנדרשים להתקנה על ידי מהנדס אחזקה או כל מי שהוסמך לכך.

הנדסאי/טכנאי אחזקה – הנדסאי, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, או טכנאי, שתחום התמחותם . 6
הוא בנושא אחזקה או כל בעל עניין שהוסמך לביצוע עבודות אחזקה על פי חוק. 

חומרי ציפוי/חיפוי קשיחים – חומרי ציפוי/חיפוי עשויים מחומרים קשיחים ועמידים לדורות, דוגמת אבן, . 7
קרמיקה, זכוכית, פלדת אל חלד וכיו"ב. 

חומרי ציפוי בני קיימא – חומרים כנ"ל, גם אם אינם קשיחים, כגון אלומיניום מוגן, לוחות ציפוי בלחץ גבוה . 8
)HPL( עמידים בקרינה, לוחות צמנטיים מוגני ארוזיה וכיו"ב.

ו/או . 9 המיוצרים  וכיו"ב  חומרים   – מוגנות  מתכות   / מוגנים  אבזרים   / מוגנים  חיפויים   / מוגנים  חומרים 
מטופלים כנגד קורוזיה, ארוזיה ופגיעה מכאנית - כגון גלוון לפלדה; אילגון לאלומיניום; צביעת מתכות במפעל 
באבקות אלקטרוסטטיות או בהתזה של  ציפויים עמידים בפגעי מזג אויר; חיסום זכוכית; ריבוד זכוכית וכיו"ב.

יומן עבודה - טבלת דיווח על ביצוע אחזקה על פי לוח פעילות לתחזוקת המבנה או מערכת ממוחשבת לניהול . 10
מערך תחזוקה של מבנה - ראו דוגמה בנספח ה' להלן.

יועץ/יועצים – המתכננים המלווים את מתכנן הבניין, לרבות מתכנני התשתיות והמערכות, מתכנני הפיתוח . 11
והפנים וכן היועצים המלווים את המתכננים בהנחיות, במפרטים ובפרטים.

לוח פעילות לתחזוקת המבנה – לוח תקופתי המושתת על רשימת התיוג לאחזקה, שכולל את כל פעולות . 12
האחזקה שצריכות להיעשות בבניין ואת המועדים שלהן - ראו דוגמה בנספח ד' להלן.

מתכנן – המתכנן של הבניין, בין אם הוא אדריכל, מהנדס בניין או הנדסאי, כל אחד בתחום בו הוא רשאי . 13
לפעול על פי ייחוד הפעולות הרלוונטי אליו.

הממונה על התחזוקה – או "הממונה" – בהתאם להגדרות ת"י 1525 חלק 1 – לרבות מבקש הבקשה להיתר, . 14
בעל זכות בנכס או מפעיל המבנה לשימוש מסוים.

מטרד סביבתי - נזק כתוצאה מפעילות כולל רעש, זיהום אוויר, זיהום קרקע, רעידות ורטט, פליטת קרינה וגזי . 15
אדמה, עוצמת תאורה, זיהום אוויר, ריחות, זיהום תברואתי, מזיקים.

ידי . 16 על  או שהוכנה   1525 בת"י  הכלולה  לדרישות האחזקה  תיוג  רשימת   - לתחזוקה/אחזקה  תיוג  רשימת 
האחראי על האחזקה של המבנה, אולם לא תפחת מדרישות ת"י 1525.  

ת"י 1525 - חלק 1 - ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור.. 17
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ת"י 1525 - חלק 2 -  תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה- מערכות שרות.. 18

ת"י 1525 - חלק 3 - ניהול תחזוקת בניינים: בניינים שאינם בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות . 19
)רלוונטי למדריך זה בבניינים רבי שימושים המכילים מגורים(. 

ת"י 1525 – חלק 4 – ניהול תחזוקת בניינים: קובץ מסמכי הבניין.. 20

והפעולות . 21 השוטפת  האחזקה  פעולות  כולל  המבנה,  קיים  לשמירת  הנדרשות  הפעולות  מכלול   - תחזוקה 
הארגוניות הקשורות בה.

נספח ד' 
דוגמת לוח פעילות לתחזוקת המבנה

לוח פעילות לתחזוקת מבנה מגורים )דוגמה בלבד(
מקרא: ת - תלת חודשי; מ - חצי שנתי; נ - שנתי

דצמ נוב אוק ספט אוג יול יונ מאי אפר מרץ פבר ינו מערכת/ציוד מס'
מ ת נ ת חניון

ת ת ת ת לובי 
מ מ גג

ת ת ת ת גינה חיצונית
ת ת ת ת חדר כושר

ת ת ת ת חדר אשפה
מ מ חדר מדרגות

ת מ ת מ פיר אשפה
מ מ אחזקת חוץ מבנה
מ מ איטום קירות
מ ת נ ת מפוח אוויר 

צנטריפוגלי
מ ת נ ת מפוח דיחוס אוויר 

חדר מדרגות
מ מ רכזת CO בחניון

מ ת נ ת גנרטור
מ נ לוח חשמל

מ ת מ ת מערכות תאורה
ת ת ת ת תאורת חירום

נ מ שער חשמלי 
מ נ עמדת כיבוי אש
מ נ רכזת גילוי אש

ח ח ח ח מ ח ח ח ח ח מ ח מעליות
נ מ מאגר מים
נ מ מחשב השקיה

נספחים
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נספח ה'
דוגמת יומן עבודה

תאריך מס'
התקלה

תיאור שעה
התקלה

תיאור 
התיקון

מבצע 
העבודה

שעות 
שהושקעו

עלות 
תיקון

הערות
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נספח ו':
הכנת ספר אחזקה/תחזוקה למבנה חדש )תיק מתקן(:

בחוק המכר )צו מכר דירות....( קיימות מספר הוראות המתייחסות לתחזוקת המבנה ולתיק בניין:
חובת מסירת מפרט והוראות תחזוקה ושימוש )תיקון מס' 5( תשע"א-2011

המוכר דירה חייב לצרף לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש. )א(   .2

קביעת מתחזק )תיקון מס' 3( תשס"ב-2002

בסעיף זה – 6א. )א( 
"חוזה מכר" – לרבות המפרט וחוזה נספח לעניין מתחזק;  

"מתחזק" – כמשמעותו בסעיף 71)ב()1( לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.  

לא יקבע מוכר בחוזה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם    )ב(   
או רובם, יתבצעו על ידי מתחזק, אלא אם כן נכללו בחוזה המכר פרטים הנוגעים למתחזק, לרבות זהותו   

ותנאי ההתקשרות עמו.

תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן )א(, השוללת או המגבילה את  )ג(   
הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על 
שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, 
ברוב הקבוע בסעיף 71)ב()1( לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום 

שלוש השנים האמורות, לתקופה שתיקבע על ידם.

ומתוך טופס של מפרט
בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל   10.2

דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. )א( 

בטיחות,  מערכות  לרבות  בדירה  המותקנות  השירות  מערכות  של  מונעת  ותחזוקה  כוללת  תחזוקה  )ב( 
מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.

תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. )ג( 
מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר  )ד( 

טלפון ליצירת קשר.

המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין תוכנית והוראות תחזוקה של המערכות   10.3
וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:

פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. )א( 
בטיחות,  מערכות  לרבות  בבניין  המותקנות  השירות  מערכות  של  מונעת  ותחזוקה  כוללת  תחזוקה  )ב( 

מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.
תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. )ג( 

מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר  )ד( 
טלפון ליצירת קשר.

רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסמיליה. )ה( 
תוכניות עדות )AS MADE( למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת,  )ו( 

מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.

המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או 
הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה(,מיד עם מינויה.

נספחים
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מתוך חוק המקרקעין – הגדרת מתחזק:

החלטות בעלי הדירות )תיקון מס' 24( תשס"ב-2002
)א( החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין   .71
שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח 

לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה.

)ב( )1( בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים   
של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, 

יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור )בחוק זה – מתחזק(.
שיותר  הדירות  בעלי  בידי  תתקבל  החלפתו  לעניין  או  מסוים  מתחזק  עם  התקשרות  לעניין  החלטה   )2(  

ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

)ג( דינו של שכר המתחזק כדין הוצאה שבעלי דירות חייבים להשתתף בה, כאמור בסעיף 58)א(.  

)ד( על המתחזק יחולו, לעניין ניהול החשבונות ואישורם והמצאת מידע לבעלי הדירות, החובות המוטלות   
על גזבר בסעיף 16 לתקנון המצוי שבתוספת.

 

נספח ז' 
דפים לדוגמה מתוך ספר אחזקה/תחזוקה )תיק מתקן(
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	Story
	אובמ – הקוזחת הטומ ןונכת
	:יללכ
	 ןונכת לש ותובישח הלדג ,תומוקה יברו םיהובגה םירוגמה יניינב רפסמב לודיגהו לארשיב הייסולכואה ףופיצ םע יניינב תיינבל תוינכת תנכה תעב םיצעויהו םיננכתמה  תא תוחנהל דעונ הז ךירדמ .הלא םינבמב הקוזחת הטומ.ותוכיא תקידב תעב ןונכתה יקדוב תאו םירוגמ
	?הקוזחת הטומ ןונכת והמ
	 .וייח ךרואל ןיינבה לש הקוזחתה תא ליזומו טשפמה ןונכת אוה הקוזחת הטומ ןונכת
	 תא רשפאל הרומא םלוכ לש היגרניסה םלוא ,הנוש םהייח ךרואש םיטנמלא לש תבכרומ תכרעמ אוה ןיינבה םייושע םינוש םינקתמו םייופיח ,םייופיצ ,ףוציר ,רמג ירמוח ,הנבמ יקלח .תורוד ךשמל ןיינבה לש וימי תוכירא וז תושדחתה רשפאמ בוט ןונכת .בושו בוש ותושדחתה תא רשפאל ךכבו ןיינבה לש וייח ךרואל םיפלחומ תויהל.תוריבס תויולעבו תיסחי תולקב
	 הקוזחת תולועפ  ללכ ךרדב תועצובמ אל םינשה ךרואל ,ונייהד ."רבש תקוזחת" איה םויכ לארשיב הקוזחתה תטיש.לופיט רסוחמ טושפ וא יוקל לופיטמ האצותכ ןמזה םע םיסרהנו םילכתמ ןיינבה יביכרו
	 וא תכתמב םגפמ האצותכ ,הליזנ גוסמ םימ זרבב לשכ שי רשאכ לשמל .תינויגהו תשקבתמ םיתעל רבש תקוזחת הרהמב הלגתמ אוהו לודג אל ללכ ךרדב קזנהש םושמ זרבל ענמ תקוזחת עצבל ילכלכ דימת אל ,תוימוגב ערקמ .הרהמב ןקותמו
	 תויולעש הרובש תקוש לש בצמל םיתעל שמתשמה תא האיבמ "תופירש יוביכ" וא "רבש תקוזחת" תטיש ,תאז םע םוטיא תייעב :תוביטר תויעב איה ךכל תיסאלק המגוד .ותליחתב לשכה ןוקית תולעל סחיב דואמ תוהובג הינוקית בצמב ,ןיפולחל .הרקתה לע תוביטרה יוליג עגרמ עובש ךות םלוה לופיט לבקל הלוכי ,רתויב הצופנ היעב איהש ,גגב לש היצקורטסנוקב םג העיגפלו עבצבו חיטב ,תופצרב ,תוריקב בחרנ לשכל םורגת תכשמתמ תוביטר ,החנזה לש.)ןוטבה ןויז ילזרבב היזורוק( קוחרה חווטב ןיינבה
	 .הנושאר הניחבב ןיעל הארנ וניא רבדה םא םג ,ןיינבה תקוזחתל רושק תויהל יושע ,ויטביה לכ לע ,בוט ןונכת אלא ,החוורו תוחונ יכרוצל קר הדעונ אל תישארה האובמה לש היתודימ ןיב םינוכנ םיסחי לע הרימשה :המגודל .םינוש הנבמ יביכרבו תוריקב עוגפל ילבמו תולקב טוהירו דויצ תרבעה רשפאל ידכ םג
	 הדובעב טוריפב קדבנ אל רבדה .היינבל רתוי רקי ןיינבל ליבומ הקוזחת הטומ ןונכתש הרוק ,תלעות-תולע תניחבמ אל .ךכ רחא תורקי תולקת ךוסחל תנמ לע ןיינבה תיינבב ףסכ רתוי טעמ עיקשהל שי םיתעלש איה הייטנה ךא ,וז הלוכיו ףסכ הלוע אל המצעלשכ איה ,המגודל הנבמ לש הנוכנ הינפהו הבצה .ףסכ רתוי עיקשהל שי םירקמה לכב.תוכרעמב םג ךכו םּולְקִאב ןוכסח בינהל
	.ולש טקיורפה רובע תלעות-תולע לש סחיה תא לוקשל לוכי םזיו ןנכתמ לכ ,יללכ ןפואב
	:ןיינבה לע הנגה יעצמא קפסמה ןונכת
	:םיאבה םימרוגה ינפמ ןיינבה לע ןגהל דעונ הקוזחת הטומ ןונכת
	.ב"ויכו הקפסא תרנצ לש רבש ,תונופטיש ,םימשג :םימ
	 .

	.קבא ,תוחור ,שמשה תנירק :ריווא גזמ
	 .

	.ןוכנ אל שומיש ,תינאכמ העיגפ :םזילדנו ,םדא
	 .

	.הובג יאלב ,יחהו חמוצהמ העיגפ ,תויצמוח ,םיזג ,ןשע :הביבס
	 .

	:היחנהה םוחת תרדגה
	 . רמג תדועתו סולכא רושיא ןתמ בלשל דע םירוגמ ןיינב לש ןונכתה תא תוחנהל דעונ ךירדמה
	:ךירדמה תורטמ
	 תחטבהל ןמז ךרואל ותביבסו הנבמה יביכרמ לולכמ לש ידוקפתה ובצמ לע הרימש וחיטבי ןיינב לש ותמקהו ונונכת .םישמתשמה לש םתוחונו םתואירב ,םתוחיטב
	 לש עוציב רשפאל םישורדה םילכה תא הנבמה יריידל ונקי ןלהלש תויחנהה יפ לע ןיינב לש ותמקהו ונונכת .םינש ךרואל תוריבס תויולעב היואר הקזחא
	:תוידוקפת תושירד
	.אמייק ינב םירמוחבו תוכרעמב שמתשהל שי ,ועוציבו ןיינב לש ונונכת תעב
	.הקוזחתלו הקידבל היואר תושיגנ ורשפאי םינוכיס תוללוחמ וא תוינויח תוכרעמ יביכרמ לש עוציבו ןונכת
	  .הנבמה תקוזחתל םישרדנה םיכמסמה לכ ורמשייו ןיינבה תוכרעמ לכ ודעותי הנבמה עוציב םויס תעלו ךלהמב
	:ןונכתה יביכרמ גוריד
	 תעפוה רדס  .ולש הקוזחתה תוחונו רצומה תוכיא לע םתעפשה תדימ יפל ןונכתה יביכרמ תא גרדמ ךירדמה .רתויב ףדעומה אוה המישרב ןושאר עיפומש ןורתפ .םהיניב תופידעה רדס םג אוה תונורתפה
	:ךירדמב שומישה ןפוא
	 תארקל .ןונכתה תליחת ינפל ךירדמה תא אורקל שי .ומוחתב ץעוי לכ ידי לע השעיי ךירדמה תוארוה לש םושייה ןהיביכרממ דחא לכ לש םושייה תא קודבלו גויתה תומישר לע רובעל שי היינב רתיהל תוינכותה תנכה םויס .תוינכותב
	  הקוזחת הטומ ןונכתל ךירדמה תויחנה
	)תונפד( ץוח רמג םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	1
	1
	1
	1

	 היהי םיינוציח תוריק רמג ,ןמז ךרואל דימע רמוחמ.הכומנ ותקוזחת תולע רשא
	 היהי םיינוציח תוריק רמג ,ןמז ךרואל דימע רמוחמ.הכומנ ותקוזחת תולע רשא

	 םייופיחה יפל ריקה גוריד ןוטב( יופיח אלל ריק - ולש יופיחב וא )המגודל ףושח םע ריק לע ףידע ,ילרגטניא )HPL/םוינימולא( לק יופיח .דבכ יופיח לע ףידע הזו
	 םייופיחה יפל ריקה גוריד ןוטב( יופיח אלל ריק - ולש יופיחב וא )המגודל ףושח םע ריק לע ףידע ,ילרגטניא )HPL/םוינימולא( לק יופיח .דבכ יופיח לע ףידע הזו

	/תיכוכז/םוינימולא( לק יופיחב השבי היילת)ךסמ ריק
	/תיכוכז/םוינימולא( לק יופיחב השבי היילת)ךסמ ריק
	)ןבא( דבכ יופיחב השבי היילת
	חיט/'ץיבונרב


	2
	2
	2

	 ריקה יבג לע דבכ יופיח דימע עוביקב היהי יונבה.תורודל
	 ריקה יבג לע דבכ יופיח דימע עוביקב היהי יונבה.תורודל

	 )היגוסל ןבא( דבכ יופיח הדמצהה תמר יפל גרודמ יפלו ריקל ןבאה לש הרקבה םויק תורשפא.הילע
	 )היגוסל ןבא( דבכ יופיח הדמצהה תמר יפל גרודמ יפלו ריקל ןבאה לש הרקבה םויק תורשפא.הילע

	דבלב םינגומ םירזיבא תועצמאב שבי עוביק
	דבלב םינגומ םירזיבא תועצמאב שבי עוביק
	ריקהמ קלחכ ילרגטניא עוביק
	םיניפו תשר תועצמאב עוביק
	קבד + םיגרבב ינאכמ עוביק


	3
	3
	3

	 ריקה יבג לע לק יופיח םירמוחמ יושע היהי יונבה.תורודל םידימע
	 ריקה יבג לע לק יופיח םירמוחמ יושע היהי יונבה.תורודל םידימע

	 תמר יפל גרודמ לק יופיח יעגפב ולש תודימעה תוחלו םשג - ריוואה גזמ קבאו חור ,)היזורוק( תנירק( שמשו )היזורא(.)UV
	 תמר יפל גרודמ לק יופיח יעגפב ולש תודימעה תוחלו םשג - ריוואה גזמ קבאו חור ,)היזורוק( תנירק( שמשו )היזורא(.)UV

	הנש 20-ל עבצה לע תוירחא / PVDF תעיבצ
	הנש 20-ל עבצה לע תוירחא / PVDF תעיבצ
	 עבצ תוירחא / רונתב תיטטסורטקלא העיבצ'ש 10
	 הליגר העיבצ
	דבלב קדבה תפוקתל רצומל תוירחא



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	4
	4
	4
	4

	 ויהי הדלפמ םיטנמלא םיעובצ וא/ו םוחב םינוולוגמ יטנא עבצ תכרעמב לעפמב .יסקופא תמגוד תיביזורוק ינפל ושעיי םיכותירה לכ ויהי אל .העיבצה/יופיצה.רתאב םיכותיר
	 ויהי הדלפמ םיטנמלא םיעובצ וא/ו םוחב םינוולוגמ יטנא עבצ תכרעמב לעפמב .יסקופא תמגוד תיביזורוק ינפל ושעיי םיכותירה לכ ויהי אל .העיבצה/יופיצה.רתאב םיכותיר

	 םיעגפנש הדלפמ םיטנמלא לופיטל םישק היזורוקמ תוזחב םיעגופו "יופיר"לו.ןיינבה
	 םיעגפנש הדלפמ םיטנמלא לופיטל םישק היזורוקמ תוזחב םיעגופו "יופיר"לו.ןיינבה

	 אלל לעפמב העובצו םחב תנוולוגמ הדלפרתאב םיכותיר
	 אלל לעפמב העובצו םחב תנוולוגמ הדלפרתאב םיכותיר
	 םיכתורמ אלו םינוולוגמ הדלפמ םיטנמלארתאב
	 םיכתורמו םינוולוגמ הדלפמ םיטנמלארתאב
	 אלו רתאב םיכתורמ הדלפמ םיטנמלאםינוולוגמ


	5
	5
	5

	 תוארטזוזגל םילק תוקעמ םילקו תורודל םידימע ויהי.יוקינל
	 תוארטזוזגל םילק תוקעמ םילקו תורודל םידימע ויהי.יוקינל

	 תיכוכזה לש ךומנה גורידה תענומ תיכוכזהש ךכמ עבונ הקעמה רושימב חור בשמ הארנ ךולכל לכש ךכמו.ותוקנל השקו הילע
	 תיכוכזה לש ךומנה גורידה תענומ תיכוכזהש ךכמ עבונ הקעמה רושימב חור בשמ הארנ ךולכל לכש ךכמו.ותוקנל השקו הילע

	304/316 הטסורינ
	304/316 הטסורינ
	 תוקעמ / םוחב תנבלוגמ הדלפ תוקעמלעפמב םיעובצ - םוינימולא
	 )עקרקהמ תיזיז( תיכוכז תוקעמ
	 וא רתאב העיבצ/םיכותיר םע הדלפ תוקעמםייונב תוקעמ


	6
	6
	6

	 שומישמ ענמיהל שי ןתינ אלש ידוחיי לוזרפב.ורובע םיפלח גישהל
	 שומישמ ענמיהל שי ןתינ אלש ידוחיי לוזרפב.ורובע םיפלח גישהל

	ןיא
	ןיא

	ידוחיי לוזרפ אלל
	ידוחיי לוזרפ אלל
	ידוחיי לוזרפ


	7
	7
	7

	 שמשה ינפמ הנגה רצייל שי ,תוספרמ/תוארטזוזגל ךות ,םידימע םירמוחמ.שמשה ןוויכב תובשחתה
	 שמשה ינפמ הנגה רצייל שי ,תוספרמ/תוארטזוזגל ךות ,םידימע םירמוחמ.שמשה ןוויכב תובשחתה

	 אל תופסות תעינמל םיככוס לש תודיחא.תוללצמו
	 אל תופסות תעינמל םיככוס לש תודיחא.תוללצמו

	ןיד לכ יפ לע רתומכ תיברמ הללצה
	ןיד לכ יפ לע רתומכ תיברמ הללצה
	םושיי אלל


	8
	8
	8

	 תראשהמ ענמיהל שי הדימע םירשפאמה תומוקמ קיחרהל שי .םינויל ןוניקו.ןיינבהמ םיפלטע
	 תראשהמ ענמיהל שי הדימע םירשפאמה תומוקמ קיחרהל שי .םינויל ןוניקו.ןיינבהמ םיפלטע

	ןיא
	ןיא

	ןוניק תורשפאמש תוטילב אלל ןונכת
	ןוניק תורשפאמש תוטילב אלל ןונכת
	 לש המיסח ,םייקפוא םיחטשמ לע הנגה הקחרה יעצמא תנקתהו הסיבכ ירותסמםיפסונ
	םייקפוא םיחטשמ לע הנגה
	םושיי אלל





	תוגג םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	1
	1
	1
	1

	 החונ השיג רשפאל שי יכרוצל ןיינבה גגל.תוחיטבו הקוזחת
	 החונ השיג רשפאל שי יכרוצל ןיינבה גגל.תוחיטבו הקוזחת

	 תאלעה תורשפא אדוול שי ונממ דויצ תדרוהו גגה לא דויצ םיימצע םינרוגע תועצמאב ,תויאשמ לש םיימצע םינולעמו .םידחוימ םיפונמל קקדזהל ילבמ החיטבמ הקזחאל החונ השיג הרקמב גגהמ יוניפ תעב םג תוחונ.םוריח
	 תאלעה תורשפא אדוול שי ונממ דויצ תדרוהו גגה לא דויצ םיימצע םינרוגע תועצמאב ,תויאשמ לש םיימצע םינולעמו .םידחוימ םיפונמל קקדזהל ילבמ החיטבמ הקזחאל החונ השיג הרקמב גגהמ יוניפ תעב םג תוחונ.םוריח

	 90 בחורב גגל תוגרדמ רדחמ האיצי ינשמ דיינ םוגיפל תושיגנו וטנ מ"ס.םידדצ
	 90 בחורב גגל תוגרדמ רדחמ האיצי ינשמ דיינ םוגיפל תושיגנו וטנ מ"ס.םידדצ
	 90 בחורב גגל תוגרדמ רדחמ האיצי דצמ דיינ םוגיפל תושיגנו וטנ מ"ס.דחא
	 90 בחורב גגל תוגרדמ רדחמ האיצי.וטנ מ"ס
	םושיי אלל


	2
	2
	2

	 לעו תונוכמ רדח לכב הפיטש זרב ןקתוי גגה.3/4" רטוקב
	 לעו תונוכמ רדח לכב הפיטש זרב ןקתוי גגה.3/4" רטוקב

	ןיא
	ןיא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל


	3
	3
	3

	 תותלד יכ אדוול שי ויהי תונוכמ ירדחלו גגל מ"ס 90 לש וטנ בחורב.תוחפל
	 תותלד יכ אדוול שי ויהי תונוכמ ירדחלו גגל מ"ס 90 לש וטנ בחורב.תוחפל

	ןיא
	ןיא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל


	4
	4
	4

	 ירוזא תא תורקל שי ,םיבעמ( תוגגב תורישה תובאשמ ,םימ ילכמ.)'וכו
	 ירוזא תא תורקל שי ,םיבעמ( תוגגב תורישה תובאשמ ,םימ ילכמ.)'וכו

	 ןיטקהלו דויצה לע ןגהל תנמ לע דימע ןוגג ;ריוואה גזמ יעגפ תא הערפה אלל ;שמש תנירק ינפב.דויצה תקוזחתל
	 ןיטקהלו דויצה לע ןגהל תנמ לע דימע ןוגג ;ריוואה גזמ יעגפ תא הערפה אלל ;שמש תנירק ינפב.דויצה תקוזחתל

	  אלמ יוריק
	  אלמ יוריק
	יקלח יוריק
	םושי אלל


	5
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	 גגב םינוגיע ןיכהל שי ולוכ יפקיהה ןיינבה ךרוצה תדימבש ידכ לכוי הבוג תודובע ןלבק.דובעל
	 גגב םינוגיע ןיכהל שי ולוכ יפקיהה ןיינבה ךרוצה תדימבש ידכ לכוי הבוג תודובע ןלבק.דובעל

	 ןנכתמ ידי לע וננכותי םינגועה ךשמלו םישרדנה םיסמועל דלשה.ךורא םייח
	 ןנכתמ ידי לע וננכותי םינגועה ךשמלו םישרדנה םיסמועל דלשה.ךורא םייח

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל
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	 הליענל ןדוק םע תלד החיתפ ןונגנמ םעו תזכר ידי לע קוחרמ.שא יוליג
	 הליענל ןדוק םע תלד החיתפ ןונגנמ םעו תזכר ידי לע קוחרמ.שא יוליג

	 לע תונעל הדעונ היחנהה תסינכ תעינמ :תודגונמה תושירדה תמועל גגל םישרומ יתלב םישנא.םוריחב גגל טולימ רשפאל ךרוצה
	 לע תונעל הדעונ היחנהה תסינכ תעינמ :תודגונמה תושירדה תמועל גגל םישרומ יתלב םישנא.םוריחב גגל טולימ רשפאל ךרוצה

	היחנהה םושיי
	היחנהה םושיי
	םושיי אלל





	םינפ רמג םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	םיפתרמ
	םיפתרמ
	םיפתרמ
	םיפתרמ


	1
	1
	1

	 ,תוציחמ/תוריק יופיחב ךרוצ ןיא ןתינ ,חיט יופיצב חרכה ןיא.העיבצב קפתסהל
	 ,תוציחמ/תוריק יופיחב ךרוצ ןיא ןתינ ,חיט יופיצב חרכה ןיא.העיבצב קפתסהל

	 הנסחאל םישמשמש תומוקמ רמג םישרוד םניא דבלב תורישלו ךכ ,םירמוחב םיטעממש לככ .רקי .הקזחאהו המקהה תא םיליזומ
	 הנסחאל םישמשמש תומוקמ רמג םישרוד םניא דבלב תורישלו ךכ ,םירמוחב םיטעממש לככ .רקי .הקזחאהו המקהה תא םיליזומ

	 .רליס םע תוקלח תוינבתב ןוטב.תושעותמ תוציחמ
	 .רליס םע תוקלח תוינבתב ןוטב.תושעותמ תוציחמ
	 וא םע הייקנ היינבב םיקולבץיחר עבצ ילב
	דיס/עבצו חיט
	ריק ייופיח
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	2

	/תוציחמ לש תוניפ לע ןגהל שי.םיישומיש םיללחב תוריק
	/תוציחמ לש תוניפ לע ןגהל שי.םיישומיש םיללחב תוריק

	 תונפדב תורידתה תועיגפה.הפוכת הקזחא תובייחמ
	 תונפדב תורידתה תועיגפה.הפוכת הקזחא תובייחמ

	 םיחישק הניפ ירזיבאב שומישהבוגה לכל
	 םיחישק הניפ ירזיבאב שומישהבוגה לכל
	 םיחישק הניפ ירזיבאב שומישיקלח הבוגב
	 רוזאב םיחישק םירמוחב יופיחהניפה
	םושיי אלל
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	 לש רבעמל םישמשמה םיללחב לע ןגהל שי ,תולגע/טוהיר/דויצ .םכרוא לכל תוריק/תוציחמ
	 לש רבעמל םישמשמה םיללחב לע ןגהל שי ,תולגע/טוהיר/דויצ .םכרוא לכל תוריק/תוציחמ

	 שי תונפדב תועיגפ עונמל ידכ תולגע לש העיגפ ינפמ ןגהל ,ריקהמ םיטלוב םיניגמ תועצמאב ינבו םיחישק םירמוחמ םייושע לכל תונפדה לע ןגהל שי .אמייק םיחישק םייופיח תועצמאב ןכרא תויופצ ובש הבוגב ןכרוא לכל.תועיגפ
	 שי תונפדב תועיגפ עונמל ידכ תולגע לש העיגפ ינפמ ןגהל ,ריקהמ םיטלוב םיניגמ תועצמאב ינבו םיחישק םירמוחמ םייושע לכל תונפדה לע ןגהל שי .אמייק םיחישק םייופיח תועצמאב ןכרא תויופצ ובש הבוגב ןכרוא לכל.תועיגפ

	רבעמה הבוג לכל חישק יופיח
	רבעמה הבוג לכל חישק יופיח
	 יופצ הבוגב חישק יופיח'מ 1.20-מ תוחפ אלו העיגפל
	 הבוגב םיחישק םירמוחמ ןגמלבגומ
	הנגה אלל
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	 םישמשמ םניאש םיפתרמב אלש ןתינ תוירקיע תורטמ ףוציר יחיראב שמתשהל דלשה ירמוחב קפתסהלו יאנתב ,)הדלפ וא ןוטב תמגוד( היהת םהלש רומיגה תמרש.ההובג
	 םישמשמ םניאש םיפתרמב אלש ןתינ תוירקיע תורטמ ףוציר יחיראב שמתשהל דלשה ירמוחב קפתסהלו יאנתב ,)הדלפ וא ןוטב תמגוד( היהת םהלש רומיגה תמרש.ההובג

	 ןוכסחל איבמ רמג ירמוחב ןוכסיח תויולע תנטקהלו היינבה תויולעב ןיא - ףוציר ןיא םא( הקוזחתה.)ףוציר קזחתל ךרוצ
	 ןוכסחל איבמ רמג ירמוחב ןוכסיח תויולע תנטקהלו היינבה תויולעב ןיא - ףוציר ןיא םא( הקוזחתה.)ףוציר קזחתל ךרוצ

	רטפוקילה תמרב קלחומ ןוטב
	רטפוקילה תמרב קלחומ ןוטב
	יסקופא תבכש
	וצרט ףוציר
	רחא ףוציר



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	יללכ
	יללכ
	יללכ
	יללכ
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	 לעמ תנקתומ תכרעמ וב בצמב הרקת ןיקתהל שי ,הרקת תכמנה ןיקתהל שי ,ןיפולחל .הקירפ םיאתמה לדוגב תוריש יחתפ םינתינ ויהיש ,תורישה ןתמל.החיתפל
	 לעמ תנקתומ תכרעמ וב בצמב הרקת ןיקתהל שי ,הרקת תכמנה ןיקתהל שי ,ןיפולחל .הקירפ םיאתמה לדוגב תוריש יחתפ םינתינ ויהיש ,תורישה ןתמל.החיתפל

	 החונ השיג רשפאל תנמ לע לש סרה עונמלו ךרוצה תעשב.קזנ הרקמב הרקת
	 החונ השיג רשפאל תנמ לע לש סרה עונמלו ךרוצה תעשב.קזנ הרקמב הרקת

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל
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	 הנגה תפילח םיריידל קפסל שי הלודגה ,תוחפל תחא תילעמל ,ןיינבה תוילעמ ןיבמ רתויב.תולקב הרסהו השבלהל תנתינה
	 הנגה תפילח םיריידל קפסל שי הלודגה ,תוחפל תחא תילעמל ,ןיינבה תוילעמ ןיבמ רתויב.תולקב הרסהו השבלהל תנתינה

	 תאצוהו הסנכה רשפאל תנמ לע תונפדב העיגפ אלל טוהירו דויצ.ץופישו סולכא ןמזב תוילעמה
	 תאצוהו הסנכה רשפאל תנמ לע תונפדב העיגפ אלל טוהירו דויצ.ץופישו סולכא ןמזב תוילעמה

	 תילעמל הנגה תופילח תקפסאהלודגה
	 תילעמל הנגה תופילח תקפסאהלודגה
	םושיי אלל


	תואובמ
	תואובמ
	תואובמ
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	 ,גוזימל תונכה שארמ סורפל שי תומלצמלו םיילמשח תונוליוול.החטבא
	 ,גוזימל תונכה שארמ סורפל שי תומלצמלו םיילמשח תונוליוול.החטבא

	 היינבה יבלשב תונכהה תולע ןמזויש הדימב .דואמ הכומנ הטושפ ותנקתה היהת ,דויצה.הלוזו
	 היינבה יבלשב תונכהה תולע ןמזויש הדימב .דואמ הכומנ הטושפ ותנקתה היהת ,דויצה.הלוזו

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל
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	 מ"בלפמ םינבלמ ןיקתהל יוצר ןותחתה ןקלחב מ"בלפמ םיניגמו ירוזאל הסינכ תותלד לש .תוריש
	 מ"בלפמ םינבלמ ןיקתהל יוצר ןותחתה ןקלחב מ"בלפמ םיניגמו ירוזאל הסינכ תותלד לש .תוריש

	 הקוזחתה לע לקהל תנמ לע תולבחל םידעומש םירוזאב.יביסנטניא שומישמ
	 הקוזחתה לע לקהל תנמ לע תולבחל םידעומש םירוזאב.יביסנטניא שומישמ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל
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	 יספ תא עצבל שי :תושיגנ וניאש ןפואב םישיגנה הרהזאה יוקינל ןתינו העיבצ ךירצמ.תולקב
	 יספ תא עצבל שי :תושיגנ וניאש ןפואב םישיגנה הרהזאה יוקינל ןתינו העיבצ ךירצמ.תולקב

	 העיבצו הקיחש עונמל דעונ.תרזוח
	 העיבצו הקיחש עונמל דעונ.תרזוח

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל
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	 דע 0.8 יפל האובמ חטש ץלמומ תחפי אל הז חטש .ד"חיל ר"מ 1 50 :ריבס יברמ חטשו .ר"מ 10-מ.ר"מ
	 דע 0.8 יפל האובמ חטש ץלמומ תחפי אל הז חטש .ד"חיל ר"מ 1 50 :ריבס יברמ חטשו .ר"מ 10-מ.ר"מ

	 תלבוהל בחרמ רשפאל הרטמב.םישנא לש העונתו דויצ
	 תלבוהל בחרמ רשפאל הרטמב.םישנא לש העונתו דויצ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
	םושיי אלל
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	 לעב היהי תואובמה ףוציר הקיחשב ההובג תודימע.הכומנ תוגיפסו
	 לעב היהי תואובמה ףוציר הקיחשב ההובג תודימע.הכומנ תוגיפסו

	 היהת אל תשרדנ הקיחש תמר תוגיפסה תמר .4 המרמ התוחפ םירוזאב הענ םיבוט םירמוח לש םיחיראב .0.02%-0.05% לש תוגיפסה תמר ,םייתוכיא תוחפ .0.4%-0.5%-כל עיגהל הלוכי םינקת .תולקב ךולכל וגפסי הלא.1555-ו 314 י"ת :םייטנוולר
	 היהת אל תשרדנ הקיחש תמר תוגיפסה תמר .4 המרמ התוחפ םירוזאב הענ םיבוט םירמוח לש םיחיראב .0.02%-0.05% לש תוגיפסה תמר ,םייתוכיא תוחפ .0.4%-0.5%-כל עיגהל הלוכי םינקת .תולקב ךולכל וגפסי הלא.1555-ו 314 י"ת :םייטנוולר

	 ןלצרופ טינרג יחיראב שומישתיברמ הקיחש תוכיאב
	 ןלצרופ טינרג יחיראב שומישתיברמ הקיחש תוכיאב
	םיגגוזמ אל םיחיראב שומיש
	םומינימה יאנתב הדימע



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר
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	 תואובמ תוריק תופחל שי.םיחישק םירמוחב
	 תואובמ תוריק תופחל שי.םיחישק םירמוחב

	/הקימרק/ןבא תמגוד םירמוח .תונפדב העיגפ תנטקהל .תיכוכז ןווגב ספ היהי יופיחה תיתחתב ךולכלה תא םילעהל ידכ ההכ.הפצרה יוקינ תעב רצונה
	/הקימרק/ןבא תמגוד םירמוח .תונפדב העיגפ תנטקהל .תיכוכז ןווגב ספ היהי יופיחה תיתחתב ךולכלה תא םילעהל ידכ ההכ.הפצרה יוקינ תעב רצונה
	 


	 ,הבוגה לכל חישק רמוחב יופיחההכ ןותחת ספ תוברל
	 ,הבוגה לכל חישק רמוחב יופיחההכ ןותחת ספ תוברל
	 ינגומוה חישק רמוחב יופיחתונפדה הבוג לכל
	חישק רמוחב יקלח יופיח
	דבלב עבצו חיט
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	 םיהובג םיללחבו תוהובג תואובמב םיעצמא ןיקתהל שי םירחא ןנכתל .הבוגב הקזחאלו יוקינל היולת ר"מ 3.5-2.5 הבוגב הרואת .החונ הפלחהל ריק תדומצ וא לע הלעי אל יבולהש ץלמומ תוחפה לכל וא םירטמ 4 הבוג הז הבוג לע ולעי אל ויתונולחש.לק יוקינ רשפאל תנמ לע
	 םיהובג םיללחבו תוהובג תואובמב םיעצמא ןיקתהל שי םירחא ןנכתל .הבוגב הקזחאלו יוקינל היולת ר"מ 3.5-2.5 הבוגב הרואת .החונ הפלחהל ריק תדומצ וא לע הלעי אל יבולהש ץלמומ תוחפה לכל וא םירטמ 4 הבוג הז הבוג לע ולעי אל ויתונולחש.לק יוקינ רשפאל תנמ לע

	 יוקינו הקזחא ירשג ןיקתהל שי םיינאכמ םימוגיפ שוכרל וא רובע .המקהה תרגסמב םיעיינתמ רדח דעייל שי םידיינ םימוגיפ .הנסחא
	 יוקינו הקזחא ירשג ןיקתהל שי םיינאכמ םימוגיפ שוכרל וא רובע .המקהה תרגסמב םיעיינתמ רדח דעייל שי םידיינ םימוגיפ .הנסחא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל


	תוגרדמ ירדח
	תוגרדמ ירדח
	תוגרדמ ירדח
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	 ךרדכ שמשמה תוגרדמה רדחב תנקתומ וב ןיינבב חוטב אצומ תא תופחל ץלמומ ,תילעמ טעמל ,םילוז םירמוחב תונפדה.תונושאר תומוק 2
	 ךרדכ שמשמה תוגרדמה רדחב תנקתומ וב ןיינבב חוטב אצומ תא תופחל ץלמומ ,תילעמ טעמל ,םילוז םירמוחב תונפדה.תונושאר תומוק 2

	 הלאכ תוגרדמ ירדחב שומישה תישענ דויצ תרבעה( טעומ אוה םינולעמב וא תוילעמב םויכ םהלש יאלבה ןכלו )םיירחסמ.ךומנ
	 הלאכ תוגרדמ ירדחב שומישה תישענ דויצ תרבעה( טעומ אוה םינולעמב וא תוילעמב םויכ םהלש יאלבה ןכלו )םיירחסמ.ךומנ

	עבצו חיט
	עבצו חיט
	רליס םע קלחומ ןוטב
	ריק ייופיח
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	 ןיא רשאכ תוגרדמ רדחב תוריק תויחנהל המודב - תילעמ.תואובמ
	 ןיא רשאכ תוגרדמ רדחב תוריק תויחנהל המודב - תילעמ.תואובמ

	 םהב ,תוגרדמ ירדחב יאלב תעינמל .יביסנטניא שומיש השענ
	 םהב ,תוגרדמ ירדחב יאלב תעינמל .יביסנטניא שומיש השענ

	הלעמו מ"ס 180 הבוגב םייופיח
	הלעמו מ"ס 180 הבוגב םייופיח
	מ"ס 120 דע הבוגב םייופיח
	דיס/עבצו חיט



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	םיפסונ םיפתושמ םיללחו םינקתמ
	םיפסונ םיפתושמ םיללחו םינקתמ
	םיפסונ םיפתושמ םיללחו םינקתמ
	םיפסונ םיפתושמ םיללחו םינקתמ
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	 היהת הפשאה רדח תפצר תופידע היהת .תזקונמו הציחר.קלחומ ןוטבל
	 היהת הפשאה רדח תפצר תופידע היהת .תזקונמו הציחר.קלחומ ןוטבל

	 האורבת יאנת לע רומשל ידכ.םיקפסמ
	 האורבת יאנת לע רומשל ידכ.םיקפסמ

	/יסקופאב הפוצמ ןוטבע"ש וא טיילפרטסמ/רודורוק
	/יסקופאב הפוצמ ןוטבע"ש וא טיילפרטסמ/רודורוק
	רטפוקילה תמרב קלחומ ןוטב
	 חישק רמוח וא וצרט יחיראהדמ עצמ לע רחא
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	 םירוגמ ןיינבב תולגע רדחל חטש.הלגעל ר"מ 0.5 יפל בשוחי
	 םירוגמ ןיינבב תולגע רדחל חטש.הלגעל ר"מ 0.5 יפל בשוחי

	ןיא
	ןיא

	ד"חי לכל הלגע
	ד"חי לכל הלגע
	ד"חי 2 לכל הלגע
	ד"חי 3 לכל הלגע
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	 םיינפוא ןוסחאל תופידע שי תונכה םע ,ףתושמ ןסחמב םיילמשח םיינפוא תניעטל .רוגס לגעמב תומלצמ תכרעמו גוזל ר"מ 1 יפל בשחל שי.םיינפוא
	 םיינפוא ןוסחאל תופידע שי תונכה םע ,ףתושמ ןסחמב םיילמשח םיינפוא תניעטל .רוגס לגעמב תומלצמ תכרעמו גוזל ר"מ 1 יפל בשחל שי.םיינפוא

	 רצי םיינפואב שומישב לודיגה  .תוחונב םלועפתו םתנסחאב ךרוצ ירוזאבו תואובמב שומיש תעינמל תא ןנכתל שי הז ךרוצל החוור ומיאתיש וינקתמו רדחה לדוג.םידעוימה םיריידה יכרוצל
	 רצי םיינפואב שומישב לודיגה  .תוחונב םלועפתו םתנסחאב ךרוצ ירוזאבו תואובמב שומיש תעינמל תא ןנכתל שי הז ךרוצל החוור ומיאתיש וינקתמו רדחה לדוג.םידעוימה םיריידה יכרוצל

	הריד לכל םיינפוא גוז תוחפל
	הריד לכל םיינפוא גוז תוחפל
	תוריד 2 לכל םיינפוא גוז
	תוריד 3 לכל םיינפוא גוז
	 תונוש תוניפב םיינפואה רוזיפםיפתרמב
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	 קפסל שי םירייד רדח/ןודעומב תונחלוש ןוגכ לקשמ לק טוהיר םילתמ ןיכהל .קיטסלפ תואסכו ןרקמ ,היזיוולט ,קיחמ חולל םיטושיק תיילתל םיוו רפסמו.םינולבו
	 קפסל שי םירייד רדח/ןודעומב תונחלוש ןוגכ לקשמ לק טוהיר םילתמ ןיכהל .קיטסלפ תואסכו ןרקמ ,היזיוולט ,קיחמ חולל םיטושיק תיילתל םיוו רפסמו.םינולבו

	 רדח רשפאל איה הרטמה םומינימ ךות תויוליעפ ןווגמל תורקת/תוריק/הפצרב העיגפ האצותכ רדחה תתחשה תעינמלו.וב שומישהמ
	 רדח רשפאל איה הרטמה םומינימ ךות תויוליעפ ןווגמל תורקת/תוריק/הפצרב העיגפ האצותכ רדחה תתחשה תעינמלו.וב שומישהמ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
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	 ףתושמ םידווד רדח ןנכתל ץלמומ זוקינל םג בוט( הפצרב זוקינ םע.)יתמוקה יבולה תפיטש ןמזב
	 ףתושמ םידווד רדח ןנכתל ץלמומ זוקינל םג בוט( הפצרב זוקינ םע.)יתמוקה יבולה תפיטש ןמזב

	 הלק היהת הקזחאהש תנמ לע.החונו
	 הלק היהת הקזחאהש תנמ לע.החונו

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
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	 ןיינבב שי רשאכ ,ךרוצה יפל ןנכתל שי ,ד"חי לש בר רפסמ את ,רדח תללוכה הקוזחת תדיחי דחויי רדחב .םיתוריש אתו ןויקינ ירוביח םע הדובע ןחלושל םוקמ ןויקינה אתב .תרושקתו למשח .)Slop-sink( ןיכפוש טיבע ןקתוי רויכ ןקתוי םיתורישה אתב אל הדיחיה לדוג .םיידי תליטנל ןנכותי רדחה .ר"מ 12-מ תחפי הקוזחתה ישנאו ןיינבה יכרוצ יפל םאתהב ,ולועפתל םישרדנה ץעוי ידי לע ןכויש טרפמל.הקזחא
	 ןיינבב שי רשאכ ,ךרוצה יפל ןנכתל שי ,ד"חי לש בר רפסמ את ,רדח תללוכה הקוזחת תדיחי דחויי רדחב .םיתוריש אתו ןויקינ ירוביח םע הדובע ןחלושל םוקמ ןויקינה אתב .תרושקתו למשח .)Slop-sink( ןיכפוש טיבע ןקתוי רויכ ןקתוי םיתורישה אתב אל הדיחיה לדוג .םיידי תליטנל ןנכותי רדחה .ר"מ 12-מ תחפי הקוזחתה ישנאו ןיינבה יכרוצ יפל םאתהב ,ולועפתל םישרדנה ץעוי ידי לע ןכויש טרפמל.הקזחא

	ןיא
	ןיא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	םישומיש בוריעב םיניינב
	םישומיש בוריעב םיניינב
	םישומיש בוריעב םיניינב
	םישומיש בוריעב םיניינב
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	 םישומיש בוריעב םיניינבב ירוזא ןיב ירמגל דירפהל שי םירוגמה לש לועפתהו שומישה.םישומישה ראש לש הלא ןיבל
	 םישומיש בוריעב םיניינבב ירוזא ןיב ירמגל דירפהל שי םירוגמה לש לועפתהו שומישה.םישומישה ראש לש הלא ןיבל

	 הבוט םייח תוכיא רשפאל ידכ רצייל שי םירוגמה לש החוורו תילאירוטירטו תילכלכ הדרפה לכו הפשא ,םימ ,למשח ינומ לש.רחא יעצמא
	 הבוט םייח תוכיא רשפאל ידכ רצייל שי םירוגמה לש החוורו תילאירוטירטו תילכלכ הדרפה לכו הפשא ,םימ ,למשח ינומ לש.רחא יעצמא

	 םישומישה ןיב האלמ הדרפהםינושה
	 םישומישה ןיב האלמ הדרפהםינושה
	 הסינכה טעמל ,הדרפהםינוינחל
	 שומישה טעמל ,הדרפהםינוינחב
	הדרפה אלל
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	 שי םישומיש בוריעב םיניינבב תוכרעמה ןיב ירמגל דירפהל ןיבל םירוגמה לש תויתשתהו.םישומישה ראש לש הלא
	 שי םישומיש בוריעב םיניינבב תוכרעמה ןיב ירמגל דירפהל ןיבל םירוגמה לש תויתשתהו.םישומישה ראש לש הלא

	 ןיב הקזחאה תא דירפהל ידכ תוכיאב העיגפ עונמלו םישומישה תא קלחלו םיריידה לש םייחה ןיב לוהינהו הקזחאה תויולע.ראשל םירוגמה
	 ןיב הקזחאה תא דירפהל ידכ תוכיאב העיגפ עונמלו םישומישה תא קלחלו םיריידה לש םייחה ןיב לוהינהו הקזחאה תויולע.ראשל םירוגמה

	האלמ הדרפה
	האלמ הדרפה
	 תויתשת טעמל ,הדרפהםינוינחב תוכרעמו
	הדרפה אלל


	יללכ
	יללכ
	יללכ
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	 יטירפב שומיש תושעל ץלמומ םייופיחב ,דויצב ,םירזבאב ,ןיינב ידכ םייטרדנטס םיעבצבו.הלוזו החונ הקזחא רשפאל
	 יטירפב שומיש תושעל ץלמומ םייופיחב ,דויצב ,םירזבאב ,ןיינב ידכ םייטרדנטס םיעבצבו.הלוזו החונ הקזחא רשפאל

	 םירמוחבו םיטירפב שומישה לע םינוממה תא ץלאמ םיידוחיי םיתורישב שמתשהל הקוזחתה ךבסמו םיידוחיי םינרצי לש.הקזחאה תא רקיימו
	 םירמוחבו םיטירפב שומישה לע םינוממה תא ץלאמ םיידוחיי םיתורישב שמתשהל הקוזחתה ךבסמו םיידוחיי םינרצי לש.הקזחאה תא רקיימו

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	 שומישב ללוכ םלוא ,אלמ םושיי"תוחותפ אל" תוכרעמב
	/דויצ/םיטירפב שומיש ללוכםיידוחי םייופיח
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	 םיללח לוצינל תופידע שי םידרשמל( הרכשהל םיפתושמ םישומישה םא רחסמל וא  .)םירוגמל וא םירשואמ
	 םיללח לוצינל תופידע שי םידרשמל( הרכשהל םיפתושמ םישומישה םא רחסמל וא  .)םירוגמל וא םירשואמ

	 רבצנה ןוהה תא לידגהל דעונ ףטוש שומישל( ןיינבה תקוזחתל.)תחפ ןרקל וא
	 רבצנה ןוהה תא לידגהל דעונ ףטוש שומישל( ןיינבה תקוזחתל.)תחפ ןרקל וא

	הרכשהל םידעוימ םיללח םע
	הרכשהל םידעוימ םיללח םע
	הרכשהל םידעוימ םיללח אלל


	םינוינח
	םינוינח
	םינוינח
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	 תילנויצנבנוק הינח ףידעהל שי.הינח ינקתמ אלל
	 תילנויצנבנוק הינח ףידעהל שי.הינח ינקתמ אלל

	 היגולונכט ייולת םה הינח ינקתמ.הקוזחתל םירקיו
	 היגולונכט ייולת םה הינח ינקתמ.הקוזחתל םירקיו

	 ינקתמ אלל תילנויצנבנוק הינחהינח
	 ינקתמ אלל תילנויצנבנוק הינחהינח
	הינח ינקתמ 20% דע
	הינח ינקתמ 40% דע
	 ןקתמ/הינח ינקתמ 40% לעמ)יטובור( יטמוטוא הינח
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	 דימע רמוחב םינוינח ףצרל שי ,הלוז תפטושה ותקוזחת רשא.הקזחאל חונ אוהו טושפ ונוקית
	 דימע רמוחב םינוינח ףצרל שי ,הלוז תפטושה ותקוזחת רשא.הקזחאל חונ אוהו טושפ ונוקית

	 ןכלו קירבמו רקי יסקופא יופיח השק אוהו וילע הארנ ךולכלה טיילפרטסמ/רודורוק יופיח .ןוקיתל ,ןוקיתו הקזחאל רתוי חונ ,רקי .ךלכולמ תוחפ הארנו רתוי ספסוחמ ונוקיתו םינמש גפוס ,לוז ףושח ןוטב.יאלטכ דימת הארנ
	 ןכלו קירבמו רקי יסקופא יופיח השק אוהו וילע הארנ ךולכלה טיילפרטסמ/רודורוק יופיח .ןוקיתל ,ןוקיתו הקזחאל רתוי חונ ,רקי .ךלכולמ תוחפ הארנו רתוי ספסוחמ ונוקיתו םינמש גפוס ,לוז ףושח ןוטב.יאלטכ דימת הארנ

	טיילפרטסמ/רודורוק רמג
	טיילפרטסמ/רודורוק רמג
	 רמגב קלח ףושח ןוטב רמגרטפוקילה
	יסקופא רמג





	ןיינבל הבורקה הביבסה םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	םזוקינו המדא לעמ רצחה יחטשמ
	םזוקינו המדא לעמ רצחה יחטשמ
	םזוקינו המדא לעמ רצחה יחטשמ
	םזוקינו המדא לעמ רצחה יחטשמ
	 ךסמ םרועישו )'דכו לוחלח ,היהשה( המורתה גוס ,רגנה לוהינל םיביכרהו תונורתפה ,םינוירטירקה תעיבק.שרגמה חטש


	1
	1
	1

	 תא תוינכותב עובקל שי אלש ,ןגה תמדא תבכש יבוע קיחרהל שי .מ"ס 40-מ תחפי יאת ,תוחוש( תויתשתה תא .הנבמה תונפדמ )תרוקיב תיסרחמ הייקנ היהת המדאה.ןיטו
	 תא תוינכותב עובקל שי אלש ,ןגה תמדא תבכש יבוע קיחרהל שי .מ"ס 40-מ תחפי יאת ,תוחוש( תויתשתה תא .הנבמה תונפדמ )תרוקיב תיסרחמ הייקנ היהת המדאה.ןיטו

	 הדימע - םייוקיל תעינמ רגנה תייהשה תלוכי ,הקיחשב םוחית ,עקרק גוסל םאתהב הפש ןבא ,ןוניג ירוזא ביבס.םוחיתל
	 הדימע - םייוקיל תעינמ רגנה תייהשה תלוכי ,הקיחשב םוחית ,עקרק גוסל םאתהב הפש ןבא ,ןוניג ירוזא ביבס.םוחיתל
	 


	 - ןגה תמדא תבכש יבוע תעיבקמ"ס 40-מ תוחפ אל
	 - ןגה תמדא תבכש יבוע תעיבקמ"ס 40-מ תוחפ אל
	 הנבמה תוריקמ םימ תקחרהםימ יפדוע יוניפו
	 יפדוע יוניפל תומאתומ הפש ינבא ,ןוניגה ירוזאל תוכרדמהמ םימה יאת ,תוחוש( תויתשת בוליש)תרוקיב
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	 לש ריהמ זוקינ ןנכתל שי תדימבו םיחותפה םיחטשה תומוקמ ןנכתל רשפאה.לוחלחו ןוסיר ,רגנ תייהשהל
	 לש ריהמ זוקינ ןנכתל שי תדימבו םיחותפה םיחטשה תומוקמ ןנכתל רשפאה.לוחלחו ןוסיר ,רגנ תייהשהל

	 םיעקשמ םייופצ םהב תומוקמב שארמ ןנכתל שי רצק ןמזב םיבר עגפי אלש רגנ תייהשה רוזא םיחטשהו הנבמה דוקפתב.םיחותפה
	 םיעקשמ םייופצ םהב תומוקמב שארמ ןנכתל שי רצק ןמזב םיבר עגפי אלש רגנ תייהשה רוזא םיחטשהו הנבמה דוקפתב.םיחותפה

	 גוסל םימיאתמ םיעופישב םיזוקינרגנ תייהשה ןורתפ ןכו תיתשתה
	 גוסל םימיאתמ םיעופישב םיזוקינרגנ תייהשה ןורתפ ןכו תיתשתה
	 גוסל םימיאתמ םיעופישב םיזוקינ תיתשתה
	םירחא תונורתפ
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	 וא לוחלחל םיחטש דעייל שי רגנ ימ תרדחה יעצמא ןיקתהל א"מת יפ לע םוהתה ימל יליע.ב34-
	 וא לוחלחל םיחטש דעייל שי רגנ ימ תרדחה יעצמא ןיקתהל א"מת יפ לע םוהתה ימל יליע.ב34-

	 ימ תרדחהל הלודג תובישח שי םיינוריעה םירוזאב יליעה רגנה םורתל ךירצ שרגמ לכ .רפיוקאל.ךכל וקלח תא
	 ימ תרדחהל הלודג תובישח שי םיינוריעה םירוזאב יליעה רגנה םורתל ךירצ שרגמ לכ .רפיוקאל.ךכל וקלח תא

	 לע הלועה חטש דעוי םחתמביעבט לוחלחל 15%
	 לע הלועה חטש דעוי םחתמביעבט לוחלחל 15%
	 15% דע חטש דעוי םחתמביעבט לוחלחל )ללוכ(
	יעבט לוחלח םחתמב ןיא
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	 תוברל ,ףוצירה תא ןנכתל שי ימ תא םיקיחרמה םיעופיש םתוא םינפמהו ןיינבהמ רגנה זוקינ תוכרעמל וא/ו ןוניגל.תוינוריע
	 תוברל ,ףוצירה תא ןנכתל שי ימ תא םיקיחרמה םיעופיש םתוא םינפמהו ןיינבהמ רגנה זוקינ תוכרעמל וא/ו ןוניגל.תוינוריע

	 ינבא ,םיעופישל תוסחייתה  תייהשה/תקחרה ,סוסיב ,הפש.תוקעמו תוגרדמ ,רגנ ימ
	 ינבא ,םיעופישל תוסחייתה  תייהשה/תקחרה ,סוסיב ,הפש.תוקעמו תוגרדמ ,רגנ ימ
	 


	 הפשה ינבאב תוקספה תריציןוניגל רגנה ימ תמירזל
	 הפשה ינבאב תוקספה תריציןוניגל רגנה ימ תמירזל


	5
	5
	5

	 תובלתשמ םינבאב ףצרל שי םידעוימש רצחה יחטש תא רוזא לכ טרפבו הינח/ליבשל תת תויתשת לע אצמנש הזכ.תויעקרק
	 תובלתשמ םינבאב ףצרל שי םידעוימש רצחה יחטש תא רוזא לכ טרפבו הינח/ליבשל תת תויתשת לע אצמנש הזכ.תויעקרק

	 לש הרקמבש תנמ לע תאז קוריפ תולע ,תיתשת לשכ היהת ותומדקל ותרזחהו ליבשה תובלתשמ הז ןיינעל( תילמינימ ןורתי ןה ןוטב/טלפסא תמועל.)יתועמשמ
	 לש הרקמבש תנמ לע תאז קוריפ תולע ,תיתשת לשכ היהת ותומדקל ותרזחהו ליבשה תובלתשמ הז ןיינעל( תילמינימ ןורתי ןה ןוטב/טלפסא תמועל.)יתועמשמ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	םזוקינו םיפתרמ לעמ רצחה יחטשמ
	םזוקינו םיפתרמ לעמ רצחה יחטשמ
	םזוקינו םיפתרמ לעמ רצחה יחטשמ
	םזוקינו םיפתרמ לעמ רצחה יחטשמ
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	 לעמ ןוניגה תא ןנכתל שי תוגג םיננכתמש יפכ םיפתרמ ןוניג תבכש רשפאל .םיקורי ,תוחפל מ"ס 40 לש יבועב זוקינו היקשה תכרעמ ןנכתל תדימב םימ רוזחימל סחייתהלו.רשפאה
	 לעמ ןוניגה תא ןנכתל שי תוגג םיננכתמש יפכ םיפתרמ ןוניג תבכש רשפאל .םיקורי ,תוחפל מ"ס 40 לש יבועב זוקינו היקשה תכרעמ ןנכתל תדימב םימ רוזחימל סחייתהלו.רשפאה

	 :קורי גגכ תכרעמל סחייתהל שי גג לש תובכש טרפלו ןנכתל טרפלו זוקינ יעצמא טרפל ,קורי רזוח שומישו ףוסיא השעיי םא.היקשה ימב
	 :קורי גגכ תכרעמל סחייתהל שי גג לש תובכש טרפלו ןנכתל טרפלו זוקינ יעצמא טרפל ,קורי רזוח שומישו ףוסיא השעיי םא.היקשה ימב
	 


	 - 1 קלח 1476 ןקתל םאתהב ןיינבה תפטעמ תומיטא תקידבתוספרמו תוגג :םימ תרידחל
	 - 1 קלח 1476 ןקתל םאתהב ןיינבה תפטעמ תומיטא תקידבתוספרמו תוגג :םימ תרידחל
	םידחוימ זוקינ יעצמא
	 תכרעמל ףתרמב ינכט רדח תריציםיבשומ םימ
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	/םיפצורמ םיחטש ןנכתל שי םיליבש ,תובחר ןוגכ םיפוחמ תוינח ,תועסמ ,השיג יכרדו ימ לוהינל תוסחייתה ךות ,'דכו.םזוקינו רגנ
	/םיפצורמ םיחטש ןנכתל שי םיליבש ,תובחר ןוגכ םיפוחמ תוינח ,תועסמ ,השיג יכרדו ימ לוהינל תוסחייתה ךות ,'דכו.םזוקינו רגנ
	 


	 תורשפא ,םוטיא ,םימה זוקינ.תימוקמ היהשהל
	 תורשפא ,םוטיא ,םימה זוקינ.תימוקמ היהשהל
	 


	  לוחלח ירוזאו זוקינ יעופיש טוריפ
	  לוחלח ירוזאו זוקינ יעופיש טוריפ
	 קפסל שי ,לחלחמ ףוציר רחבנ םא ףוצירל תחתמ תובכש טוריפ תטיקנו רגנה תייהשהל לחלחמרגנה תקחרה וא/ו לוחלחל םיעצמא


	הליתשו םיצע
	הליתשו םיצע
	הליתשו םיצע
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	 הנבמל ךומסב םיצע תעיטנ ,םיפתרמבו ולש דסמב בשחתת םהב עוגפל אלש הרטמב הקחרה ךות ,םמוטיאבו.תוכרעמו תויתשתמ
	 הנבמל ךומסב םיצע תעיטנ ,םיפתרמבו ולש דסמב בשחתת םהב עוגפל אלש הרטמב הקחרה ךות ,םמוטיאבו.תוכרעמו תויתשתמ

	 הנבמה יקלחב העיגפ תעינמ ענמיהל שי .תורישה תויתשתו םישרוש' ילעב םיצע תעיטנמ זג ירבוצ תברקב םג 'םימילא.ןופיד תוריקו
	 הנבמה יקלחב העיגפ תעינמ ענמיהל שי .תורישה תויתשתו םישרוש' ילעב םיצע תעיטנמ זג ירבוצ תברקב םג 'םימילא.ןופיד תוריקו

	םישרוש תלבגה
	םישרוש תלבגה
	 ירזיבאו יווק םוקימ םע םואיתתויתשתה
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	 לובגל ךומסב םיצע תעיטנ.ימדק שרגמ
	 לובגל ךומסב םיצע תעיטנ.ימדק שרגמ

	 גוסל םאתהב לודיג יתב תנכה לכל ול םיאתמ לדוגבו ץעה.תוחפה
	 גוסל םאתהב לודיג יתב תנכה לכל ול םיאתמ לדוגבו ץעה.תוחפה

	 ףתרמב םיצעל לודיג יתב תאצקההלעמו שרגמה חטשמ 20%
	 ףתרמב םיצעל לודיג יתב תאצקההלעמו שרגמה חטשמ 20%
	 ףתרמב םיצעל לודיג יתב תאצקהשרגמה חטשמ 19% דע


	ב"ויכו תוללצמ ,הרואת ידומע ,םיקעמ ,םירעש ,םיגרוס ,תורדג
	ב"ויכו תוללצמ ,הרואת ידומע ,םיקעמ ,םירעש ,םיגרוס ,תורדג
	ב"ויכו תוללצמ ,הרואת ידומע ,םיקעמ ,םירעש ,םיגרוס ,תורדג
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	 יקלח לע הנגה קפסל שי םע עגמב םיאבה הדלפה םיכותירה לכ .המדא/עקרק .העיבצה/יופיצה ינפל ושעיי.רתאב םיכותיר ויהי אל
	 יקלח לע הנגה קפסל שי םע עגמב םיאבה הדלפה םיכותירה לכ .המדא/עקרק .העיבצה/יופיצה ינפל ושעיי.רתאב םיכותיר ויהי אל

	 םימ לש תורבטצה עונמל שי לש תיביסורוק העיגפו תוחלו םייביטקורטסנוקה הדלפה יקלח יבגל ל"נכ .הסירק תנכס לשב.הדלפה יקלח ראש הדלפה יביכר תא ןוולגל שי.הדולח ידגונ םיעבצב עובצלו
	 םימ לש תורבטצה עונמל שי לש תיביסורוק העיגפו תוחלו םייביטקורטסנוקה הדלפה יקלח יבגל ל"נכ .הסירק תנכס לשב.הדלפה יקלח ראש הדלפה יביכר תא ןוולגל שי.הדולח ידגונ םיעבצב עובצלו
	 


	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל


	בכרל תוינח
	בכרל תוינח
	בכרל תוינח
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	-יצח תוינחב טיעמהל שי.תויטמוטואו תויטמוטוא
	-יצח תוינחב טיעמהל שי.תויטמוטואו תויטמוטוא

	 תויולע תיחפהל תנמ לע תאז תויתועמשמ ןהש ,הקוזחת.תילנויצנבנוק הינח תמועל
	 תויולע תיחפהל תנמ לע תאז תויתועמשמ ןהש ,הקוזחת.תילנויצנבנוק הינח תמועל

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םושיי אלל





	םוטיא םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	תוגג םוטיא
	תוגג םוטיא
	תוגג םוטיא
	תוגג םוטיא
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	1

	 םיחוטש תוגג םוטיא ףידעהל שי.תוינמוטיב תועיריב
	 םיחוטש תוגג םוטיא ףידעהל שי.תוינמוטיב תועיריב

	 רצומ ןה תוינמוטיב תועירי רצוימה רקי אל יתיישעת ,ההובג תוכיא תרקבב ךורא ןהלש םייחה ךרוא החונ תורשפא שיו דחוימב תודוקנב ןתוא "אילטהל".לשכ
	 רצומ ןה תוינמוטיב תועירי רצוימה רקי אל יתיישעת ,ההובג תוכיא תרקבב ךורא ןהלש םייחה ךרוא החונ תורשפא שיו דחוימב תודוקנב ןתוא "אילטהל".לשכ

	תוינמוטיב תועיריב םוטיא
	תוינמוטיב תועיריב םוטיא
	רחא גוסמ םוטיא תועיריב שומיש
	החירמ תוכרעמב םוטיא
	 הכיפשב תינמוטיב תפזב םוטיאתינדי


	הדובעה תוינכותב םיבוטר םירדח םוטיאל תויחנה
	הדובעה תוינכותב םיבוטר םירדח םוטיאל תויחנה
	הדובעה תוינכותב םיבוטר םירדח םוטיאל תויחנה


	2
	2
	2

	 תפצר לש םוטיא ףידעהל שי תובע תוחירמב םיבוטרה םירדחה תוחירמב וא םירק םירמוטסלא לש שי .ינמוטיב ןתירואילופ לש תובע ינפל לעמ דעו תוקלורה לע םוטאל.ףוצירה
	 תפצר לש םוטיא ףידעהל שי תובע תוחירמב םיבוטרה םירדחה תוחירמב וא םירק םירמוטסלא לש שי .ינמוטיב ןתירואילופ לש תובע ינפל לעמ דעו תוקלורה לע םוטאל.ףוצירה

	 עוציבל הלק תכרעמה עוצקמה ילעב לכל העודיו םוטאל שי .םוטיאה םוחתב לש הרידח לכ הדיפקב .תרנצ
	 עוציבל הלק תכרעמה עוצקמה ילעב לכל העודיו םוטאל שי .םוטיאה םוחתב לש הרידח לכ הדיפקב .תרנצ

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל
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	 ,הרקתב םימ תקפסא תרנצ תרבעה םימקוממה םיריפב בויב תרנצו הפצרהש ךכ .תועובקה ירוחאמ.תרנצמ הייקנ
	 ,הרקתב םימ תקפסא תרנצ תרבעה םימקוממה םיריפב בויב תרנצו הפצרהש ךכ .תועובקה ירוחאמ.תרנצמ הייקנ

	 הקפסאב םימה וז הרוצב תעב תולקב לופיטל םינתינ םיקחרתמ בויבה ימו הליזנ.הצחרה רדחמ תידיימ
	 הקפסאב םימה וז הרוצב תעב תולקב לופיטל םינתינ םיקחרתמ בויבה ימו הליזנ.הצחרה רדחמ תידיימ

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	יקלח ןונכת/היחנה
	תוינכותב ןיוצ אל


	4
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	 תבכשל לעמ םג םוטאל ץלמומ םוטיא( ילוארדיה חיטב הדמה ,ןוירש תשר םע יוצר ,שימג )יטנמצ וא .תוניפב םוטיא תועוצר תוברל לע ,תינמוטיבה הבכשל תחתמ.ןוטבה
	 תבכשל לעמ םג םוטאל ץלמומ םוטיא( ילוארדיה חיטב הדמה ,ןוירש תשר םע יוצר ,שימג )יטנמצ וא .תוניפב םוטיא תועוצר תוברל לע ,תינמוטיבה הבכשל תחתמ.ןוטבה

	 םיקזנ תענומ הלופכ תכרעמ.םינכשל
	 םיקזנ תענומ הלופכ תכרעמ.םינכשל

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל


	5
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	 לכל תחתמ תורוגח עצבל שי םירדחה ילושב תוציחמה/תוריקה.םיבוטרה
	 לכל תחתמ תורוגח עצבל שי םירדחה ילושב תוציחמה/תוריקה.םיבוטרה

	 תורצוי םוטיאהו תורוגחה םירדוחה םימל הרצעמ תוענומו ףוצירל תחתמ.םיכומס םירדח לש הפצה
	 תורצוי םוטיאהו תורוגחה םירדוחה םימל הרצעמ תוענומו ףוצירל תחתמ.םיכומס םירדח לש הפצה

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל
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	 םינוחלקמ לש תוריק םוטאל שי תוחירמב טבמא לש תונפדו.תוחירמ רפסמב תורק תושימג
	 םינוחלקמ לש תוריק םוטאל שי תוחירמב טבמא לש תונפדו.תוחירמ רפסמב תורק תושימג

	 םירדחה תונפד לע הנגה תוטשפתה תענומ םיבוטרה.םיכומס םירדחל תוביטרה
	 םירדחה תונפד לע הנגה תוטשפתה תענומ םיבוטרה.םיכומס םירדחל תוביטרה

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	הדובעה תוינכותב תוספרמו תוארטזוזג םוטיאל תויחנה
	הדובעה תוינכותב תוספרמו תוארטזוזג םוטיאל תויחנה
	הדובעה תוינכותב תוספרמו תוארטזוזג םוטיאל תויחנה
	הדובעה תוינכותב תוספרמו תוארטזוזג םוטיאל תויחנה
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	 יפ לע תוארטזוזג םוטאל שי.םיבוטר םירדח םוטיאל תויחנהה
	 יפ לע תוארטזוזג םוטאל שי.םיבוטר םירדח םוטיאל תויחנהה

	ןיא
	ןיא

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל
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	 יפל גג תוספרמ םוטאל שי.תוגג םוטיאל תויחנהה
	 יפל גג תוספרמ םוטאל שי.תוגג םוטיאל תויחנהה

	ןיא
	ןיא

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל


	הדובעה תוינכותב ץוח ייופיחל תחתמ םוטיאל תויחנה
	הדובעה תוינכותב ץוח ייופיחל תחתמ םוטיאל תויחנה
	הדובעה תוינכותב ץוח ייופיחל תחתמ םוטיאל תויחנה
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	 תונפד לש םוטיא תוחנהל שי היינבב .יופיחה עוציב ינפל ןיינבה שמתשהל שי תילנויצנבנוק םושיי תעב םימטוא םיפסומב .ןיינבה תונפד לע הצברהה תבכש
	 תונפד לש םוטיא תוחנהל שי היינבב .יופיחה עוציב ינפל ןיינבה שמתשהל שי תילנויצנבנוק םושיי תעב םימטוא םיפסומב .ןיינבה תונפד לע הצברהה תבכש

	ןיא
	ןיא

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל


	10
	10
	10

	 )לביד( דתימ לכ םוטאל תוחנהל שי םוטיאה תבכש תא םירדוחה גרובו.ל"נה
	 )לביד( דתימ לכ םוטאל תוחנהל שי םוטיאה תבכש תא םירדוחה גרובו.ל"נה

	ןיא
	ןיא

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל


	םיפתרמבו עקרקה םע ןיינבה שגפמב הנגהו םוטיא
	םיפתרמבו עקרקה םע ןיינבה שגפמב הנגהו םוטיא
	םיפתרמבו עקרקה םע ןיינבה שגפמב הנגהו םוטיא


	11
	11
	11

	 ,ןג תמדאל ינוציח ריק ןיב שגפמ לכב יחטש לכב ,ידוסי םוטיא ןנכתל שי הבוגל דעו ,המדאהו ריקה לש עגמה.המדאה הבוג לעמ מ"ס 50 לש
	 ,ןג תמדאל ינוציח ריק ןיב שגפמ לכב יחטש לכב ,ידוסי םוטיא ןנכתל שי הבוגל דעו ,המדאהו ריקה לש עגמה.המדאה הבוג לעמ מ"ס 50 לש

	 םיפתרמהמ םימ תקחרה תרידח תענומ תודוסיהמו העיגפו םיפתרמל םימ.סוסיבב
	 םיפתרמהמ םימ תקחרה תרידח תענומ תודוסיהמו העיגפו םיפתרמל םימ.סוסיבב

	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב האלמ היחנה שי
	תוינכותב ןיוצ אל


	12
	12
	12

	 עקרקל ןיינבה ןפוד ןיב שגפמב וא יקפוא ןוטב רניס ןיקתהל יוצר.'מ 1-כ לש בחורב ףוציר
	 עקרקל ןיינבה ןפוד ןיב שגפמב וא יקפוא ןוטב רניס ןיקתהל יוצר.'מ 1-כ לש בחורב ףוציר

	ל"נכ
	ל"נכ

	תוינכותב רוכזא
	תוינכותב רוכזא
	תוינכותב ןיוצ אל


	13
	13
	13

	 םוטאל תוינכותב תוחנהל שי ,םיפתרמה תונפד לכ תא ץוחבמ תועירי תפדעה ךות ,הפצרה תוברל יקפוא םוטיאל תוינמוטיב םוטיא ןגהלו ,יכנא םוטיאל ןמוטיב תזתהו תוחול תועצמאב םוטיאה תבכש לע.ןרצי טרפמ יפל וא םיפצקומ
	 םוטאל תוינכותב תוחנהל שי ,םיפתרמה תונפד לכ תא ץוחבמ תועירי תפדעה ךות ,הפצרה תוברל יקפוא םוטיאל תוינמוטיב םוטיא ןגהלו ,יכנא םוטיאל ןמוטיב תזתהו תוחול תועצמאב םוטיאה תבכש לע.ןרצי טרפמ יפל וא םיפצקומ

	 םיפתרמה םוטיאב םילשכ ייוקילמ דבכנ קלח םיווהמ עוציב לע הדפקה .היינבה יעוצקמ ןפואב םוטיא הקזחא יפסכ ךוסחל היושע.םיבר
	 םיפתרמה םוטיאב םילשכ ייוקילמ דבכנ קלח םיווהמ עוציב לע הדפקה .היינבה יעוצקמ ןפואב םוטיא הקזחא יפסכ ךוסחל היושע.םיבר

	 יפל האלמ הנגהו תועיריב םוטיאןרצי תוארוה
	 יפל האלמ הנגהו תועיריב םוטיאןרצי תוארוה
	 אלל תוינמוטיב תועיריב םוטיא הנגה
	 תינמוטיב תפז תחירמב םוטיאםיפצקומ תוחולב הנגהו
	תינמוטיב תפז תחירמב םוטיא


	14
	14
	14

	 םוטאל תוינכותב תוחנהל שי תרנצ לש רבעמ לכ הדיפקב דסמה תונפד ךרד םיכילומו.םיפתרמהו
	 םוטאל תוינכותב תוחנהל שי תרנצ לש רבעמ לכ הדיפקב דסמה תונפד ךרד םיכילומו.םיפתרמהו

	ל"נכ
	ל"נכ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי





	גוגיזו יופיח ,ךסמ תוריק - םוינימולא תוכרעמ םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	םיפתושמ םיחטש
	םיפתושמ םיחטש
	םיפתושמ םיחטש
	םיפתושמ םיחטש


	1
	1
	1

	 ךורעל שי תומוק יבר םיניינבב ינפל תוחור רטשמ תקידב.ןונכתה תליחת
	 ךורעל שי תומוק יבר םיניינבב ינפל תוחור רטשמ תקידב.ןונכתה תליחת

	 גוס תא וביתכי הקידבה תואצות םייופיחה/תונולחה/ךסמה תוריק.ןיינבב
	 גוס תא וביתכי הקידבה תואצות םייופיחה/תונולחה/ךסמה תוריק.ןיינבב

	תוחור רטשמ תקידב הכרענ
	תוחור רטשמ תקידב הכרענ
	תוחור רטשמ תקידב הכרענ אל


	2
	2
	2

	 הסינכ תלד בולישמ ענמיהל שי.הלהב ןונגנמ םע תישאר
	 הסינכ תלד בולישמ ענמיהל שי.הלהב ןונגנמ םע תישאר

	 העונתה ןיב דירפהל יוצר ןיבל םיאבה לש תימוימויה עצבל העינמ ןיא .םוריחב העונתה תלד ,הזכ הרקמב .תותלד יתש.רתוי הרצ תויהל הלוכי הסינכה
	 העונתה ןיב דירפהל יוצר ןיבל םיאבה לש תימוימויה עצבל העינמ ןיא .םוריחב העונתה תלד ,הזכ הרקמב .תותלד יתש.רתוי הרצ תויהל הלוכי הסינכה

	תדרפנ טולימ תלד + הסינכ תלד
	תדרפנ טולימ תלד + הסינכ תלד
	 םג תשמשמה תחא הסינכ תלדטולימל


	ריק ייופיחו ךסמ תוריק
	ריק ייופיחו ךסמ תוריק
	ריק ייופיחו ךסמ תוריק


	3
	3
	3

	 ןויקינ ינקתמ ןנכתל שי.הבוגב תותיזחה לש הקזחאו
	 ןויקינ ינקתמ ןנכתל שי.הבוגב תותיזחה לש הקזחאו

	 יולת םוגיפ :םילבוקמ תונורתפ תיקפא הליסמ לע ענ )הלודנוג( תודוקנ - רעצמל וא בבוס ףונמ וא.ןוגיע
	 יולת םוגיפ :םילבוקמ תונורתפ תיקפא הליסמ לע ענ )הלודנוג( תודוקנ - רעצמל וא בבוס ףונמ וא.ןוגיע

	בבוס ףונמ וא יולת םוגיפ ןנכותמ
	בבוס ףונמ וא יולת םוגיפ ןנכותמ
	 םילבכל ןוגיע תודוקנ תוננכותמםייח וקו


	4
	4
	4

	 ייופיח תנקתהמ ענמיהל שי הבוגב םילק םירמוחמ ריק.םדא
	 ייופיח תנקתהמ ענמיהל שי הבוגב םילק םירמוחמ ריק.םדא

	 תולקב םיעגפנ םילק םייופיח .םזילדנוומו בכרו םדא תועיגפמ
	 תולקב םיעגפנ םילק םייופיח .םזילדנוומו בכרו םדא תועיגפמ

	 הבוגב םיחישק םייופיח ונקתוההטמו םדא
	 הבוגב םיחישק םייופיח ונקתוההטמו םדא
	 הבוגב םיימוקמ םיניגמ ונקתוההטמו םדא
	םשוימ אל


	תוכרעמו הסיבכ ירותסמ
	תוכרעמו הסיבכ ירותסמ
	תוכרעמו הסיבכ ירותסמ


	5
	5
	5

	 םירותסמ וא תותשר ןנכתל שי חטש לכ תא וסכיש ,םינוי דגנ אל םיחוורמהש יוצר .םיחתפה .מ"ס 10 לע ולעי
	 םירותסמ וא תותשר ןנכתל שי חטש לכ תא וסכיש ,םינוי דגנ אל םיחוורמהש יוצר .םיחתפה .מ"ס 10 לע ולעי

	 דגנ םיתואנ תונורתפ רדעהב וא םיריידה םיצלאנ םינויה תכמ ןיקתהל הקזחאה לע םינוממה.םינבומ אלו םיצלואמ תונורתפ
	 דגנ םיתואנ תונורתפ רדעהב וא םיריידה םיצלאנ םינויה תכמ ןיקתהל הקזחאה לע םינוממה.םינבומ אלו םיצלואמ תונורתפ

	םירותסמ/תותשר ונקתוה
	םירותסמ/תותשר ונקתוה
	 הנגהל םיעצמא לכ ונקתוה אלםינוי דגנ


	6
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	 תונירטיו ,תותלד ,תונולחםיקעמו
	 תונירטיו ,תותלד ,תונולחםיקעמו

	 םיטירפב םג היחנהה םשייל שי תוריד לש תותיזחב םינקתומה שוכרהמ קלח תווהמה( םירוגמ)ףתושמה
	 םיטירפב םג היחנהה םשייל שי תוריד לש תותיזחב םינקתומה שוכרהמ קלח תווהמה( םירוגמ)ףתושמה

	ןיא
	ןיא


	7
	7
	7

	 תונולחב םיעובק םיפגא עיגהל היהי ןתינש ךכ וננכותי.יוקינ ךרוצל תולקב םהילא
	 תונולחב םיעובק םיפגא עיגהל היהי ןתינש ךכ וננכותי.יוקינ ךרוצל תולקב םהילא

	 ותדימע םוקממ יברמה קחרמה דעוימה חטשה לא הקנמה לש לש די תטומ לע הלעי אל יוקינל.מ"ס 50-כ - םדא
	 ותדימע םוקממ יברמה קחרמה דעוימה חטשה לא הקנמה לש לש די תטומ לע הלעי אל יוקינל.מ"ס 50-כ - םדא

	ואולמב םשוימ
	ואולמב םשוימ
	תיקלח םשוימ
	ללכ םשוימ אל



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר
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	8
	8

	 תונולח וא תותלד לש םייפנכ ןליבוהל היהי ןתינש ךכ וננכותי המרה יעצמאב וא תילעמב.ןיינבב ןקתומה עובק
	 תונולח וא תותלד לש םייפנכ ןליבוהל היהי ןתינש ךכ וננכותי המרה יעצמאב וא תילעמב.ןיינבב ןקתומה עובק

	 ףונמ תנמזהב ךרוצ עונמל ידכ תרקיימה - טירפה תמרה ךרוצל.הקזחאה תא
	 ףונמ תנמזהב ךרוצ עונמל ידכ תרקיימה - טירפה תמרה ךרוצל.הקזחאה תא

	ואולמב םשוימ
	ואולמב םשוימ


	 םושייל ןתינ אל / םשוימ אל)ןיינבב תילעמ ןיא :המגודל(
	 םושייל ןתינ אל / םשוימ אל)ןיינבב תילעמ ןיא :המגודל(
	 םושייל ןתינ אל / םשוימ אל)ןיינבב תילעמ ןיא :המגודל(
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	 שי תכתמ דלשמ גגוזמ הקעמ קחרמ .סדנהמ יווילב ןנכתל אל הקעמה תוניפמ םיבצינ תא ןגעל שי .מ"ס 80 לע הלעי דומע תועצמאב ןוטבל םיבצינה .ןוולוגמ הדלפ
	 שי תכתמ דלשמ גגוזמ הקעמ קחרמ .סדנהמ יווילב ןנכתל אל הקעמה תוניפמ םיבצינ תא ןגעל שי .מ"ס 80 לע הלעי דומע תועצמאב ןוטבל םיבצינה .ןוולוגמ הדלפ

	 תריקע עונמל הדעונ הארוהה תוחוכ תלעפהמ האצותכ הקעמה ןוויכמ המשייל שי .םייכנא הקעמל םיסחייתמ אל םיתעלש.יביטקורטסנוק טנמלא לאכ
	 תריקע עונמל הדעונ הארוהה תוחוכ תלעפהמ האצותכ הקעמה ןוויכמ המשייל שי .םייכנא הקעמל םיסחייתמ אל םיתעלש.יביטקורטסנוק טנמלא לאכ

	 לע רשוא ןונכתהו המשוי היחנההדלשה סדנהמ ידי
	 לע רשוא ןונכתהו המשוי היחנההדלשה סדנהמ ידי


	ןונכתב המשוי היחנהה
	ןונכתב המשוי היחנהה
	ןונכתב המשוי היחנהה


	ןונכתב תוסחייתה הנתינ אל
	ןונכתב תוסחייתה הנתינ אל
	ןונכתב תוסחייתה הנתינ אל
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	 יפגא ןונכתמ ענמהל שי/םייפנכ/תותלד/תונולח לע תולוע םהיתודימש תונירטיו םייפנכ ,רמולכ( מ"ס 210X320 לש תודימב עונישל תולק לכל תחא לכ מ"ס 100X200.)רתויה
	 יפגא ןונכתמ ענמהל שי/םייפנכ/תותלד/תונולח לע תולוע םהיתודימש תונירטיו םייפנכ ,רמולכ( מ"ס 210X320 לש תודימב עונישל תולק לכל תחא לכ מ"ס 100X200.)רתויה

	 הקפסאו תונימז חיטבהל ידכ הלבוהב תוחונ ןכו הריהמ.הנקתהו
	 הקפסאו תונימז חיטבהל ידכ הלבוהב תוחונ ןכו הריהמ.הנקתהו

	ואולמב םשוימ
	ואולמב םשוימ


	 םידחוימ םיטירפ טעמל םשוימעקרקה תמוקב
	 םידחוימ םיטירפ טעמל םשוימעקרקה תמוקב
	 םידחוימ םיטירפ טעמל םשוימעקרקה תמוקב


	םשוימ אל
	םשוימ אל
	םשוימ אל
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	 החונ השיג חיטבהל שי לש ןויקינו הקזחא ,לועפתל לכב ןיינבב ונקתוהש םיטירפ הנבמה ךותב םג ,אוהש הבוג תונירטיו :המגודל( ול ץוחמ םגו)תואובמב תוהובג
	 החונ השיג חיטבהל שי לש ןויקינו הקזחא ,לועפתל לכב ןיינבב ונקתוהש םיטירפ הנבמה ךותב םג ,אוהש הבוג תונירטיו :המגודל( ול ץוחמ םגו)תואובמב תוהובג

	 יוקינו הקזחא ירשג ןיקתהל שי םיינאכמ םימוגיפ שוכרל וא רובע .המקהה תרגסמב םיעיינתמ רדח דעייל שי םידיינ םימוגיפ .הנסחא
	 יוקינו הקזחא ירשג ןיקתהל שי םיינאכמ םימוגיפ שוכרל וא רובע .המקהה תרגסמב םיעיינתמ רדח דעייל שי םידיינ םימוגיפ .הנסחא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי


	םשוימ אל
	םשוימ אל
	םשוימ אל





	זגו זוקינ ,בויב ,םימ - היצלטסניא םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	םיבוטר םירוזא
	םיבוטר םירוזא
	םיבוטר םירוזא
	םיבוטר םירוזא
	ףתושמ שוכר לעו תונכש תוריד לע העפשה ןהל שי ןכש ,תוריד םינפל םג תויטנוולר הלא תויחנה
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	1

	 םיבוטרה םירוזאב יולימה הבוג עופיש רשפאיש ךכ ןנכותי תולעתו ןיחלוק יווק לש שרדנ.מ"ס 15-מ תחפי אלו ,זוקינ
	 םיבוטרה םירוזאב יולימה הבוג עופיש רשפאיש ךכ ןנכותי תולעתו ןיחלוק יווק לש שרדנ.מ"ס 15-מ תחפי אלו ,זוקינ

	 תרנצ תחנה םשייל השק אוה הלש עופישהש ןיחולד םיתוריש רדח לש וכרואל 2%.דודר יולימב עצוממ
	 תרנצ תחנה םשייל השק אוה הלש עופישהש ןיחולד םיתוריש רדח לש וכרואל 2%.דודר יולימב עצוממ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	2
	2
	2

	 ןוטבה תפצר תא םוטאל שי םירוזאב תרנצ תנקתה ינפל עוגפל אל רהזיהל שי .םיבוטרה .תרנצה תנקתה תעב םוטיאב.הנקתהה רחאל םג םוטאל שי
	 ןוטבה תפצר תא םוטאל שי םירוזאב תרנצ תנקתה ינפל עוגפל אל רהזיהל שי .םיבוטרה .תרנצה תנקתה תעב םוטיאב.הנקתהה רחאל םג םוטאל שי

	 תויחנהה תא אורקל שי."םוטיא" קרפב תויטנוולרה
	 תויחנהה תא אורקל שי."םוטיא" קרפב תויטנוולרה

	תופצר לע תרנצ תחנהמ תוענמיה
	תופצר לע תרנצ תחנהמ תוענמיה
	תרנצה תחנה ירחאו ינפל םוטיא
	דבלב תרנצה תחנה ירחא םוטיא
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	 יולימב תרנצ חינהל ןיא.םישבי םירוזאב
	 יולימב תרנצ חינהל ןיא.םישבי םירוזאב

	 עגפמ הווהמ יולימב תרנצ הרידל םיקזנ םורגל הלולעו ענמיהל שי .תונכש תורידלו גוסמ םיעגפממ רשפאה לככ.םישבי םיללחב הז
	 עגפמ הווהמ יולימב תרנצ הרידל םיקזנ םורגל הלולעו ענמיהל שי .תונכש תורידלו גוסמ םיעגפממ רשפאה לככ.םישבי םיללחב הז

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	 תנזה תרנצ תא ןיקתהל ץלמומ לש יולימב אלו תורקתב םימה ןיקתהל תועובקה תא .ףוצירה תרנצ ךכו בויב יריפל דומצב.תילמינימ איה הפצרב בויבה
	 תנזה תרנצ תא ןיקתהל ץלמומ לש יולימב אלו תורקתב םימה ןיקתהל תועובקה תא .ףוצירה תרנצ ךכו בויב יריפל דומצב.תילמינימ איה הפצרב בויבה

	 תנזה תרנצ עוציבמ תולעותה יוהיז :ןה ל"נה ןפואב םימה הלק השיג ,לשכ לש ידיימ האצותכ םיקזנ תעינמו ונוקיתל תיתשתל תוביטרה לוחלחמ .ףוצירה
	 תנזה תרנצ עוציבמ תולעותה יוהיז :ןה ל"נה ןפואב םימה הלק השיג ,לשכ לש ידיימ האצותכ םיקזנ תעינמו ונוקיתל תיתשתל תוביטרה לוחלחמ .ףוצירה

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
	םשוימ אל
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	 אלל לוחלח תורובמ ענמיהל שי תכרעמל אצומ / 'השילג' ןורתפ הכיפשל וא תינוריע זוקינ.תישפוח
	 אלל לוחלח תורובמ ענמיהל שי תכרעמל אצומ / 'השילג' ןורתפ הכיפשל וא תינוריע זוקינ.תישפוח

	 תסירק ענמי 'השילג' ןורתפ תורוב לא םירבוחמה םיווקה יקרפ לש םיעוריאב לוחלחה.םיקזח םשג
	 תסירק ענמי 'השילג' ןורתפ תורוב לא םירבוחמה םיווקה יקרפ לש םיעוריאב לוחלחה.םיקזח םשג

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	 תבכש זוקינ עצבלו ןנכתל שי םירדח תפצר לש יולימה תניפ רוזאמ דוחיב( םיבוטר לא )טבמאה תיתחתו תחלקמה.ךומסבש הסיבכה רותסמ
	 תבכש זוקינ עצבלו ןנכתל שי םירדח תפצר לש יולימה תניפ רוזאמ דוחיב( םיבוטר לא )טבמאה תיתחתו תחלקמה.ךומסבש הסיבכה רותסמ

	 תבטרה ענמת תאזכ תכרעמ תליזנ .יולימה לש תכשמתמ תא ררועת םיזקנהמ םימה רשפאתו םילעבה לש םדשח איהשכ היעבב לופיט.התליחתב
	 תבטרה ענמת תאזכ תכרעמ תליזנ .יולימה לש תכשמתמ תא ררועת םיזקנהמ םימה רשפאתו םילעבה לש םדשח איהשכ היעבב לופיט.התליחתב

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	 תונורא זוקינ ןנכתל שי זוקינ וק לא םינומ/תוכרעמ לככ ענמיהלו חותיפה סלפמב הכיפשב עוציבו ןונכתמ ןתינש.תישפוח
	 תונורא זוקינ ןנכתל שי זוקינ וק לא םינומ/תוכרעמ לככ ענמיהלו חותיפה סלפמב הכיפשב עוציבו ןונכתמ ןתינש.תישפוח

	 הכיפשב םינומ תונורא זוקינ םידבכ םיקזנל םרוג  תישפוח םינוינחל וא חותיפה תדובעל )זוקינה ךפש לש אצומה םוקמ(.יתוחיטב עגפמ םג תווהל לולעו
	 הכיפשב םינומ תונורא זוקינ םידבכ םיקזנל םרוג  תישפוח םינוינחל וא חותיפה תדובעל )זוקינה ךפש לש אצומה םוקמ(.יתוחיטב עגפמ םג תווהל לולעו

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר
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	 זוקינו םיעופיש ןנכתל שי תואיצי .תונוכמ ירדח ףוצירב 4X4" תוחפל ויהי זוקינה.ינוריע זוקינ תכרעמל ורבוחיו
	 זוקינו םיעופיש ןנכתל שי תואיצי .תונוכמ ירדח ףוצירב 4X4" תוחפל ויהי זוקינה.ינוריע זוקינ תכרעמל ורבוחיו

	 לש תופילד שי תונוכמ ירדחב ששח שי זוקינ אלל .םילזונ תריצילו םילזונ תורבטצהל.רקיו ךבוסמ םנוקיתש םיקזנ
	 לש תופילד שי תונוכמ ירדחב ששח שי זוקינ אלל .םילזונ תריצילו םילזונ תורבטצהל.רקיו ךבוסמ םנוקיתש םיקזנ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	 תישפוח הכיפש( יקלח םושיי)תווקיה ןגאל
	םשוימ אל
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	 בויבהו םימה תוכרעמ ,םיחבטמו םיתוריש תותרשמה תושיגנ ויהי ,םיח"זמ תוברל לכ .הקזחא תוריש ןתמ ךרוצל יחתפב ודיוצי בויבה תוכרעמ.יוקינ ךרוצל השיג
	 בויבהו םימה תוכרעמ ,םיחבטמו םיתוריש תותרשמה תושיגנ ויהי ,םיח"זמ תוברל לכ .הקזחא תוריש ןתמ ךרוצל יחתפב ודיוצי בויבה תוכרעמ.יוקינ ךרוצל השיג

	 בייחמ השירדה םויק יא השיג ךרוצל ןיינב יקלח תסירה תא רקיימ/ךבסמו תוכרעמל םע ויהי השיגה יחתפ .הקזחאה.הגרבהב החיתפ רזיבא
	 בייחמ השירדה םויק יא השיג ךרוצל ןיינב יקלח תסירה תא רקיימ/ךבסמו תוכרעמל םע ויהי השיגה יחתפ .הקזחאה.הגרבהב החיתפ רזיבא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	תוגג
	תוגג
	תוגג
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	 םע תוריש יזרב םקמל יוצר םיישומיש תומוקמב זוקינ תווצקבו זכרמב ,גגה תמוקב.גגה לש םיידגנ
	 םע תוריש יזרב םקמל יוצר םיישומיש תומוקמב זוקינ תווצקבו זכרמב ,גגה תמוקב.גגה לש םיידגנ

	 ישנאלו םיריידל רשפאל חונו ליעי שומיש הקוזחתה.ןויקינו הקזחא יכרוצל
	 ישנאלו םיריידל רשפאל חונו ליעי שומיש הקוזחתה.ןויקינו הקזחא יכרוצל

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	 וא ,ןוטבמ םידסמ ןיקתהל שי ,אמייק רבו חישק רחא רמוחמ.גגה לע דויצה יטירפ לכל
	 וא ,ןוטבמ םידסמ ןיקתהל שי ,אמייק רבו חישק רחא רמוחמ.גגה לע דויצה יטירפ לכל

	 העיגפ תעינמל םידעוימ םידסמ קפתסהל ןיא .גגה םוטיאב אלו םייערא םיטנמלאב.הכלהכ םיעבוקמ
	 העיגפ תעינמל םידעוימ םידסמ קפתסהל ןיא .גגה םוטיאב אלו םייערא םיטנמלאב.הכלהכ םיעבוקמ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	םיפתרמ זוקינ
	םיפתרמ זוקינ
	םיפתרמ זוקינ
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	 שי :םיכלכולמ םימ זוקינ תוליצנב תובאשמ גוז ןיקתהל ,הינחה רוזאמ תדרפומ ,ההובג - הקינס יפוגמל השיג םע לובט רקב לש רוביח לע ץלמומ .הנבמ תרקבל יתוכיא
	 שי :םיכלכולמ םימ זוקינ תוליצנב תובאשמ גוז ןיקתהל ,הינחה רוזאמ תדרפומ ,ההובג - הקינס יפוגמל השיג םע לובט רקב לש רוביח לע ץלמומ .הנבמ תרקבל יתוכיא

	 יוצר ד"חי 30 לעמ םינבמב .הנבמ תרקב תכרעמ ןיקתהל לע הערתה רשפאמ לובט שגר תכרעמה לע הטילשו תולקת.תע לכב
	 יוצר ד"חי 30 לעמ םינבמב .הנבמ תרקב תכרעמ ןיקתהל לע הערתה רשפאמ לובט שגר תכרעמה לע הטילשו תולקת.תע לכב

	הנבמ תרקבל רוביח + לובט שגר
	הנבמ תרקבל רוביח + לובט שגר
	 דוקיפה חולב םזמז + לובט שגרתירלולס הערתה וא/ו
	 אלל הינחהמ הדרפה םע םשוימרקב
	 רוזאמ הדרפה אלל ,ןיינבב םשוימרקב אללו הינחה
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	ל"נכ :םשג ימ תקנסה םע זוקינ
	ל"נכ :םשג ימ תקנסה םע זוקינ

	ל"נכ
	ל"נכ

	הנבמ תרקבל רוביח + לובט שגר
	הנבמ תרקבל רוביח + לובט שגר
	/ו דוקיפה חולב םזמ + לובט שגרתירלולס הערתה וא
	 אלל הינחהמ הדרפה םע םשוימרקב
	 רוזאמ הדרפה אלל ,ןיינבב םשוימרקב אללו הינחה



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר
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	ל"נכ :םיינכמ הינח ינקתמ זוקינ
	ל"נכ :םיינכמ הינח ינקתמ זוקינ

	ל"נכ
	ל"נכ

	 ןקתמ אלל סלפמב השיג חתפהשבי הבאשמ - הינח
	 ןקתמ אלל סלפמב השיג חתפהשבי הבאשמ - הינח
	 ןקתמ אלל סלפמב השיג חתפהליגר הבאשמ - הינח
	 ןקתמל ישפוח רבעמב השיג חתפהליגר הבאשמ -
	 - ןקתמל תחתמ השיג חתפהליגר הבאשמ


	םירגאמו תובאשמ ירדח
	םירגאמו תובאשמ ירדח
	םירגאמו תובאשמ ירדח
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	 תובאשמ רדח ןיקתהל יוצר הכירצ ימו יוביכ תכרעמל וא תובאשמ יתש םע בלושמ יוביכל םגו הכירצל םג שולש םע FIRE MODE טמרופב רוביחו הבאשמ לכל רדת הנשמ.הנבמ תרקבל
	 תובאשמ רדח ןיקתהל יוצר הכירצ ימו יוביכ תכרעמל וא תובאשמ יתש םע בלושמ יוביכל םגו הכירצל םג שולש םע FIRE MODE טמרופב רוביחו הבאשמ לכל רדת הנשמ.הנבמ תרקבל

	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב
	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב

	 לכל רקב םע FIRE MODEהבאשמ
	 לכל רקב םע FIRE MODEהבאשמ
	 לכל דחא רקב םע FIRE MODEתובאשמ גוז
	 הכירצו יוביכל תודרפנ תובאשמהבאשמ לכל רקב םע
	 הכירצו יוביכל תודרפנ תובאשמתובאשמ גוז לכל רקב םע
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	 רדחל ףקעמ רצייל ץלמומ שי םהב םיבצמל תובאשמה הלקת וא למשח תקספה .הבאשמב
	 רדחל ףקעמ רצייל ץלמומ שי םהב םיבצמל תובאשמה הלקת וא למשח תקספה .הבאשמב

	 םימה ץחל תחפי הלא םיבצמב רשפאי ךא ,םיריידהמ קלחל.ריבס דוקפת
	 םימה ץחל תחפי הלא םיבצמב רשפאי ךא ,םיריידהמ קלחל.ריבס דוקפת

	 תקפסא רשפאמה אלמ םושיןיינב םיריידה לכל םימ
	 תקפסא רשפאמה אלמ םושיןיינב םיריידה לכל םימ
	 תקפסא רשפאמה אלמ םושייתיקלח םימ
	םושיי אלל
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	 הכירצל דעוימה תובאשמ רדח:שא יוביכו םאתוי תובאשמ רדח חטש רשפאיו וב ןקתומש דויצל.תוכרעמל החונ השיג
	 הכירצל דעוימה תובאשמ רדח:שא יוביכו םאתוי תובאשמ רדח חטש רשפאיו וב ןקתומש דויצל.תוכרעמל החונ השיג
	 


	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב
	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב

	הלעמו ר"מ 8
	הלעמו ר"מ 8
	ר"מ 8-ל 6.5 ןיב
	 ר"מ 6.5-מ ןטק
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	 הכירצל דעוימה תובאשמ רדח םירלקנירפס + שא יוביכ +:תילמשח הבאשמו םאתוי תובאשמ רדח חטש רשפאיו וב ןקתומש דויצל.תוכרעמל החונ השיג
	 הכירצל דעוימה תובאשמ רדח םירלקנירפס + שא יוביכ +:תילמשח הבאשמו םאתוי תובאשמ רדח חטש רשפאיו וב ןקתומש דויצל.תוכרעמל החונ השיג
	 


	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב
	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב

	הלעמו ר"מ 16
	הלעמו ר"מ 16
	ר"מ 16-ל 13.5 ןיב
	 ר"מ 13.5-מ ןטק


	19
	19
	19

	 הכירצל דעוימה תובאשמ רדח םירלקנירפס + שא יוביכ +:לזיד תבאשמול"נכ
	 הכירצל דעוימה תובאשמ רדח םירלקנירפס + שא יוביכ +:לזיד תבאשמול"נכ
	 


	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב
	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב

	 הלעמו ר"מ 22
	 הלעמו ר"מ 22
	ר"מ 22-ל 20 ןיב
	 ר"מ 20-מ ןטק



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	20
	20
	20
	20

	 שא יוביכל תובאשמ רדח:דבלבל"נכ
	 שא יוביכל תובאשמ רדח:דבלבל"נכ
	 


	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב
	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.דויצ תפלחהבו הקזחאב

	הלעמו ר"מ 6
	הלעמו ר"מ 6
	ק"מ 6 -ל 4.5 ןיב
	 ר"מ 4.5 -מ ןטק


	21
	21
	21

	 הכירצל ףתושמ םימ רגאמ םירמוחב םוטאל שי :יוביכו.5452 י"ת תושירדב םידמועה
	 הכירצל ףתושמ םימ רגאמ םירמוחב םוטאל שי :יוביכו.5452 י"ת תושירדב םידמועה

	 הרימש רשפאל הדעונ הארוהה יוטיח רשפאלו הנייגיה לע תואירב קוח יפ לע יתנש יוקינו.םעה
	 הרימש רשפאל הדעונ הארוהה יוטיח רשפאלו הנייגיה לע תואירב קוח יפ לע יתנש יוקינו.םעה

	 םוטיא + תומיטאל רפושמ ןוטב PVC
	 םוטיא + תומיטאל רפושמ ןוטב PVC
	 םוטיא + תומיטאל רפושמ ןוטב ר"בהשמ רשואמ
	 + תומיטא רופיש אלל ןוטבPVC םוטיא
	 + תומיטא רופיש אלל ןוטבר"בהשמ רשואמ םוטיא


	22
	22
	22

	 הכירצל ףתושמ םימ רגאמ ןוקיר רשפאל שי :יוביכו.הלובט הבאשמ אלל רגאמה
	 הכירצל ףתושמ םימ רגאמ ןוקיר רשפאל שי :יוביכו.הלובט הבאשמ אלל רגאמה

	 הרימש רשפאל הדעונ הארוהה יוטיח רשפאלו הנייגיה לע תואירב קוח יפ לע יתנש יוקינו.םעה
	 הרימש רשפאל הדעונ הארוהה יוטיח רשפאלו הנייגיה לע תואירב קוח יפ לע יתנש יוקינו.םעה

	 אלמ םושיי
	 אלמ םושיי
	םשוימ אל


	23
	23
	23

	 עצובת םיינכטה םירדחל הטילשו הרקב תכרעמל הנכה שגר ,המלצמל הנכה :תללוכה זרב לע הטילש תכרעמו הפצה.ילמשח
	 עצובת םיינכטה םירדחל הטילשו הרקב תכרעמל הנכה שגר ,המלצמל הנכה :תללוכה זרב לע הטילש תכרעמו הפצה.ילמשח

	 תריגסל ודעונ ולא תוכרעמ .הפצה לש הרקמב םימ יולימ תיב בא רדחל וטווחי ולא .יבולב תיזכרמ הדמעלו
	 תריגסל ודעונ ולא תוכרעמ .הפצה לש הרקמב םימ יולימ תיב בא רדחל וטווחי ולא .יבולב תיזכרמ הדמעלו

	 אלמ םושיי
	 אלמ םושיי
	םשוימ אל


	םיפתרמב היצלטסניא דויצ
	םיפתרמב היצלטסניא דויצ
	םיפתרמב היצלטסניא דויצ


	24
	24
	24

	 םיזרבו הטילש תונחת ,םיפוגמ םישיגנו רוריבב םיטלושמ ויהי דויצ אלל די ףניהב לופיטל .ההבגה
	 םיזרבו הטילש תונחת ,םיפוגמ םישיגנו רוריבב םיטלושמ ויהי דויצ אלל די ףניהב לופיטל .ההבגה

	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.הקזחאב תיברמ
	 תוחונ רשפאל הדעונ הארוהה.הקזחאב תיברמ

	 דע שיגנ םוקמב םינקתומ םיזרב'מ 1.8 הבוג
	 דע שיגנ םוקמב םינקתומ םיזרב'מ 1.8 הבוג
	 ןיבש הבוגב ל"נכ םינקתומ םיזרב'מ 2.20-ל 'מ 1.80
	 לעמ שיגנ םוקמב םינקתומ םיזרב'מ 2.20 הבוג


	25
	25
	25

	 השירד תניוצמ תוינכותב לע י"תב םיפוגמה תדימעל םה הבש תכרעמה גוס יפ ימל רושיא ןוגכ ,םינקתומ ULFM רושיא וא הייתש.םיזתמה תכרעמל
	 השירד תניוצמ תוינכותב לע י"תב םיפוגמה תדימעל םה הבש תכרעמה גוס יפ ימל רושיא ןוגכ ,םינקתומ ULFM רושיא וא הייתש.םיזתמה תכרעמל

	 תא רפשל הדעונ הארוהה םיטירפה גוס לע הרקבה .ןונכתה תעב םתוכיאו
	 תא רפשל הדעונ הארוהה םיטירפה גוס לע הרקבה .ןונכתה תעב םתוכיאו

	 אלמ םושיי
	 אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	26
	26

	 םע תוריש יזרב םקמל יוצר םיישומיש תומוקמב זוקינ רוזא לכב 1 ,ףתרמה תמוקב תווצקב 2 דועו תוגרדמ רדח.ןוינחה לש םיידגנ
	 םע תוריש יזרב םקמל יוצר םיישומיש תומוקמב זוקינ רוזא לכב 1 ,ףתרמה תמוקב תווצקב 2 דועו תוגרדמ רדח.ןוינחה לש םיידגנ

	 ישנאלו םיריידל רשפאל חונו ליעי שומיש הקוזחתה.ןויקינו הקזחא יכרוצל
	 ישנאלו םיריידל רשפאל חונו ליעי שומיש הקוזחתה.ןויקינו הקזחא יכרוצל

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר
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	 םיפתרמ תרקתב תרנצ תנקתה 2.20 לש ירעזמ הבוג רשפאת תעונת שי םהבש םירוזאב 'מ.בכר
	 םיפתרמ תרקתב תרנצ תנקתה 2.20 לש ירעזמ הבוג רשפאת תעונת שי םהבש םירוזאב 'מ.בכר

	 וא תוריק לע תרנצ םקמל ןתינ הניקתהל יוצר .תורקתה ילושב ןומיס ךות ,תורוק תיתחת לעמ.תורוקב רבעמ ילוורש
	 וא תוריק לע תרנצ םקמל ןתינ הניקתהל יוצר .תורקתה ילושב ןומיס ךות ,תורוק תיתחת לעמ.תורוקב רבעמ ילוורש

	 ןוינחב הלעמו 'מ 3.00 לש יקנ הבוג םילוורשב תרנצ רבעמ וא ןוילעהתורוקה ךרד
	 ןוינחב הלעמו 'מ 3.00 לש יקנ הבוג םילוורשב תרנצ רבעמ וא ןוילעהתורוקה ךרד
	 'מ 3.00-ל 'מ 2.40 ןיבש יקנ הבוגןוילעה ןוינחב
	ןוילעה ןוינחב 'מ 2.40 לש יקנ הבוג
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	28

	 םייושע ויהי שא יוביכ תונורא ,םידימעו םיחישק םירמוחמ םידרפומ תומוקמב ונקתוי החונ השיג ורשפאיו הינחהמ.הקזחאו לועפתל
	 םייושע ויהי שא יוביכ תונורא ,םידימעו םיחישק םירמוחמ םידרפומ תומוקמב ונקתוי החונ השיג ורשפאיו הינחהמ.הקזחאו לועפתל

	 העיגפ עונמל הארוהה תרטמ בכר ילכ ידי לע תינאכמ.החונ תושיגנ רשפאלו
	 העיגפ עונמל הארוהה תרטמ בכר ילכ ידי לע תינאכמ.החונ תושיגנ רשפאלו

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי


	בויב - םינטלוק תכרעמ
	בויב - םינטלוק תכרעמ
	בויב - םינטלוק תכרעמ
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	 בויבה תרנצ תא ןנכתל יוצר.יכנא ףצרב
	 בויבה תרנצ תא ןנכתל יוצר.יכנא ףצרב

	 תווהמ תופיצר יא תודוקנ יא .תוילאיצנטופ לשכ תודוקנ תודיערל םורגל הלולע תופיצר .תרנצב
	 תווהמ תופיצר יא תודוקנ יא .תוילאיצנטופ לשכ תודוקנ תודיערל םורגל הלולע תופיצר .תרנצב

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי


	30
	30
	30

	 ירותסמב תרנצל תופידע שי םינתינה םיריפב וא הסיבכה תסירה/תריבש אלל השיגל.הנבמ יקלח
	 ירותסמב תרנצל תופידע שי םינתינה םיריפב וא הסיבכה תסירה/תריבש אלל השיגל.הנבמ יקלח

	 םיקזנ עונמל הארוהה תרטמ רותיא רשפאל ,לשכ תעב השיג רשפאלו תולקב םילשכ.הקזחאל החונ
	 םיקזנ עונמל הארוהה תרטמ רותיא רשפאל ,לשכ תעב השיג רשפאלו תולקב םילשכ.הקזחאל החונ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
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	 וא םייולג םיג"מצ ףידעהל שי.םישיגנ םיריפב
	 וא םייולג םיג"מצ ףידעהל שי.םישיגנ םיריפב

	 ,החונ הקזחא רשפאל דעונ ןיינב יקלח רובשל ךרוצ אלל.תושיגנ ךרוצל
	 ,החונ הקזחא רשפאל דעונ ןיינב יקלח רובשל ךרוצ אלל.תושיגנ ךרוצל

	ואולמב םשוימ
	ואולמב םשוימ
	תיקלח םשוימ
	םשוימ אל
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	 תוירטינס תועובק םקמל יוצר תרנצל רשפאה לככ בורק.םינטלוקל/תיכנאה
	 תוירטינס תועובק םקמל יוצר תרנצל רשפאה לככ בורק.םינטלוקל/תיכנאה

	.הקזחאהו עוציבה לע לקמ
	.הקזחאהו עוציבה לע לקמ

	 הלסאמ 'מ 1 דע קחרמב ןטלוקתועובקה ראשמ 'מ 2 דעו
	 הלסאמ 'מ 1 דע קחרמב ןטלוקתועובקה ראשמ 'מ 2 דעו
	 ליעלד םיקחרמה ןיב יוצמה ןטלוקהטמל םיניוצמה םיקחרמה ןיבל
	 'מ 3 לעמ לש קחרמב ןטלוקראשהמ 'מ 3.5 לעמו הלסאמ



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	הנבמב תיכנא םימ תקפסא תכרעמ
	הנבמב תיכנא םימ תקפסא תכרעמ
	הנבמב תיכנא םימ תקפסא תכרעמ
	הנבמב תיכנא םימ תקפסא תכרעמ
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	 ףצרב ןנכותת םימה תרנצ לכ .יכנא
	 ףצרב ןנכותת םימה תרנצ לכ .יכנא

	 תווהמ תופיצר יא תודוקנ יא .תוילאיצנטופ לשכ תודוקנ .תרנצב םישערל תמרוג תופיצר
	 תווהמ תופיצר יא תודוקנ יא .תוילאיצנטופ לשכ תודוקנ .תרנצב םישערל תמרוג תופיצר

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
	םשוימ אל
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	 םימה תרנצ תא ןיקתהל יוצר םע םיריפב וא היולג הנקתהב.השיג תותלד
	 םימה תרנצ תא ןיקתהל יוצר םע םיריפב וא היולג הנקתהב.השיג תותלד

	 םיקזנ עונמל הארוהה תרטמ רותיא רשפאל ,לשכ תעב השיג רשפאלו תולקב םילשכ.הקזחאל החונ
	 םיקזנ עונמל הארוהה תרטמ רותיא רשפאל ,לשכ תעב השיג רשפאלו תולקב םילשכ.הקזחאל החונ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
	םשוימ אל
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	 :יזכרמה ןיערגב םימ תונורא תוילמינימ תודימ םושרל שי.רתיהל השגהה תוינכותב
	 :יזכרמה ןיערגב םימ תונורא תוילמינימ תודימ םושרל שי.רתיהל השגהה תוינכותב

	 םייקל הארוהה תרטמ הדימע לע תמדקומ הרקב.םיטרדנטסב
	 םייקל הארוהה תרטמ הדימע לע תמדקומ הרקב.םיטרדנטסב

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	 תומוק 7 דע הנבמב תירלוס תכרעמ
	 תומוק 7 דע הנבמב תירלוס תכרעמ
	 תומוק 7 דע הנבמב תירלוס תכרעמ
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	 םיחונ םירבעמ לע רומשל שי.םיטלוקה ןיב
	 םיחונ םירבעמ לע רומשל שי.םיטלוקה ןיב

	 השיג רשפאל הארוהה תרטמ.הקזחא ךרוצל םיטלוקל החונ
	 השיג רשפאל הארוהה תרטמ.הקזחא ךרוצל םיטלוקל החונ

	הלעמו מ"ס 70 - רבעמ בחור
	הלעמו מ"ס 70 - רבעמ בחור
	מ"ס 70-ל 50 ןיב - רבעמ בחור
	מ"ס 50 דע רבעמ בחור
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	 םימ ידוד םוקימ לע דיפקהל הקזחאל חונ םוקמב םייתריד 'מ 25 לע הלוע וניאש קחרמבו תובאשממ ענמיהל ךכו ןכרצהמ.רורחס
	 םימ ידוד םוקימ לע דיפקהל הקזחאל חונ םוקמב םייתריד 'מ 25 לע הלוע וניאש קחרמבו תובאשממ ענמיהל ךכו ןכרצהמ.רורחס

	 היגרנאבו םימב ךוסחל הרטמב.תיברמ תוליעילו
	 היגרנאבו םימב ךוסחל הרטמב.תיברמ תוליעילו

	 וא הסיבכ ירותסמב םידוד תבצההרידב רחא םוקמב
	 וא הסיבכ ירותסמב םידוד תבצההרידב רחא םוקמב
	יתמוק םידוד רדחב םידוד תבצה
	גגה לע םידוד תבצה
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	 םיטלוקהמ םימה תרנצ יאוות שיגנו יולג היהי םידודה לא.ףתושמה חטשב
	 םיטלוקהמ םימה תרנצ יאוות שיגנו יולג היהי םידודה לא.ףתושמה חטשב

	 השיג רשפאל הארוהה תרטמ .הקזחא ךרוצל תרנצל החונ הסיבכ ירותסמב תרנצ רבעמ לע הנוע תוריש ירדחב וא.השירדה
	 השיג רשפאל הארוהה תרטמ .הקזחא ךרוצל תרנצל החונ הסיבכ ירותסמב תרנצ רבעמ לע הנוע תוריש ירדחב וא.השירדה

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר
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	 רבעמ תא שארמ ןמסל שי ןיב םימחה םימה תרנצ המוקה ןיב םידודל םיטלוקה םוחתבו הנוילעה תיסופיטה תחטבה ךות ,םינוילעה תוגגה ילמיטפוא בולישו החונ השיג.תותיזחב
	 רבעמ תא שארמ ןמסל שי ןיב םימחה םימה תרנצ המוקה ןיב םידודל םיטלוקה םוחתבו הנוילעה תיסופיטה תחטבה ךות ,םינוילעה תוגגה ילמיטפוא בולישו החונ השיג.תותיזחב

	 ןונכת רשפאל הארוהה תרטמ ךרד תרנצ רבעמ לש שארמ וא/ו דבלב םיפתושמ םירוזא שארמ רשואמו ןמוסמ יאוותב ןתמ ךות ,גגה תוריד םוחתב ךותו הקזחאל תיבטימ תורשפא.תיזחב םבוליש
	 ןונכת רשפאל הארוהה תרטמ ךרד תרנצ רבעמ לש שארמ וא/ו דבלב םיפתושמ םירוזא שארמ רשואמו ןמוסמ יאוותב ןתמ ךות ,גגה תוריד םוחתב ךותו הקזחאל תיבטימ תורשפא.תיזחב םבוליש

	 ךרד רבעמ אלל אלמ םושייםייטרפ םירוזא
	 ךרד רבעמ אלל אלמ םושייםייטרפ םירוזא
	 םירוזא ךרד רבעמ םע אלמ םושייגגב םייטרפ
	 קלחל השיג בייחמ .יקלח םושייףונמ ידי לע תורוניצהמ
	םשוימ אל


	תויתריד ןיחולדו ןיכפוש תוכרעמ
	תויתריד ןיחולדו ןיכפוש תוכרעמ
	תויתריד ןיחולדו ןיכפוש תוכרעמ


	40
	40
	40

	 םימוסחמו תרוקיב תואספוק הצחרו טבמאה ירדח ךותב.שיגנו יולג םוקמב ומקומי
	 םימוסחמו תרוקיב תואספוק הצחרו טבמאה ירדח ךותב.שיגנו יולג םוקמב ומקומי

	 השיג רשפאל הארוהה תרטמ תליתפ תרדחהלו הקזחאל החונ.יוקינ
	 השיג רשפאל הארוהה תרטמ תליתפ תרדחהלו הקזחאל החונ.יוקינ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
	םשוימ אל


	41
	41
	41

	 םיסכמל תוינכותב היחנה םימוסחמ לש םייתוכיא םירמוחמ ,תרוקיב תואספוקו קוריפל םינתינו םייביזורוק אל.תולקב
	 םיסכמל תוינכותב היחנה םימוסחמ לש םייתוכיא םירמוחמ ,תרוקיב תואספוקו קוריפל םינתינו םייביזורוק אל.תולקב

	 םג החונ הקזחא רשפאל דעונ.םישמתשמה ידי לע
	 םג החונ הקזחא רשפאל דעונ.םישמתשמה ידי לע

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל





	ףודנימו רורווא ,ריווא גוזימ םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	תופידע רדס יפל םושיי תומר
	תופידע רדס יפל םושיי תומר



	םיינכט םיללחו םיפתרמ
	םיינכט םיללחו םיפתרמ
	םיינכט םיללחו םיפתרמ
	םיינכט םיללחו םיפתרמ


	1
	1
	1

	 תמגוד( םיבוטר םירדח לש רווא רוואמ דרפוי )תובאשמ ירדח.םירחא םיללח
	 תמגוד( םיבוטר םירדח לש רווא רוואמ דרפוי )תובאשמ ירדח.םירחא םיללח

	 תכירצב תיחפהל תנמ לע םירדח רורווא לש למשח .ההובג תוחל זוחא ילעב
	 תכירצב תיחפהל תנמ לע םירדח רורווא לש למשח .ההובג תוחל זוחא ילעב

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	2
	2
	2

	 יחופמ רשפאה לככ קיחרהל שי םייעקרק תת םינוינח רווא שי ,הינח תומוקממו תועסיממ.םידרפנ םיחופמ ירדח ףידעהל
	 יחופמ רשפאה לככ קיחרהל שי םייעקרק תת םינוינח רווא שי ,הינח תומוקממו תועסיממ.םידרפנ םיחופמ ירדח ףידעהל

	 העונתב םילושכמ עונמל ידכ העיגפ עונמל ידכו הינחבו .דויצב
	 העונתב םילושכמ עונמל ידכ העיגפ עונמל ידכו הינחבו .דויצב

	םידרפנ םירדחב םינקתומ םיחופמ
	םידרפנ םירדחב םינקתומ םיחופמ
	 אל םהב םירוזאב םינקתומ םיחופמבכר יוצמ
	הינח תומוקמו תועסימב םיחופמ שי


	3
	3
	3

	 םיחופמל החונ השיג רשפאל שי םיפתרמב הרקבו הנזה תוחוללו דוקפת יחוורמ דעייל שי .גגה לעו.הקוזחת תשרדנ וב םוקמ לכב
	 םיחופמל החונ השיג רשפאל שי םיפתרמב הרקבו הנזה תוחוללו דוקפת יחוורמ דעייל שי .גגה לעו.הקוזחת תשרדנ וב םוקמ לכב

	 תא ליזוהלו טשפל דעונ.הקזחאה
	 תא ליזוהלו טשפל דעונ.הקזחאה

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	ואולמב םשוימ אל


	4
	4
	4

	 הדיחא תרצותמ דויצ ןיקתהל שי לכבו ןיינבה לכב דיחא תורישבו תכרעמ ףידעהל שי .ויתוכרעמ.ןיינבב דויצה לכל החותפ תוריש
	 הדיחא תרצותמ דויצ ןיקתהל שי לכבו ןיינבה לכב דיחא תורישבו תכרעמ ףידעהל שי .ויתוכרעמ.ןיינבב דויצה לכל החותפ תוריש

	 חיטבהל הדעונ היחנהה טועימו הקזחאה טושיפ .ןיינבב םיתוריש ינתונב איה "החותפ תכרעמ" ןתמ תבייחמ הניאש תכרעמ .דחא קפס ידי לע תוריש ןתמב לופונומ ענמנ ךכ.םיתורישה
	 חיטבהל הדעונ היחנהה טועימו הקזחאה טושיפ .ןיינבב םיתוריש ינתונב איה "החותפ תכרעמ" ןתמ תבייחמ הניאש תכרעמ .דחא קפס ידי לע תוריש ןתמב לופונומ ענמנ ךכ.םיתורישה

	 ןתינ .תודיחאו תוחותפ תוכרעמהדחא קפס ידי לע ןלוכל תוריש לבקל
	 ןתינ .תודיחאו תוחותפ תוכרעמהדחא קפס ידי לע ןלוכל תוריש לבקל
	 לבקל ןתינ אל ךא תוחותפ תוכרעמהדחא קפס ידי לע םיתוריש ןהל
	 ןלוכ אל .תודיחא ןניא תוכרעמה ידי לע םינתינ םיתורישה .תוחותפםיקפס רפסמ


	5
	5
	5

	 תוברל ,דויצ ביכר לכ טלשל שי םינותנהו דויצה דועיי םושיר.ולש םיינכטה
	 תוברל ,דויצ ביכר לכ טלשל שי םינותנהו דויצה דועיי םושיר.ולש םיינכטה

	 רשפאל הדעונ היחנהה.הקוזחתב תוחונ
	 רשפאל הדעונ היחנהה.הקוזחתב תוחונ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	תוריד
	תוריד
	תוריד
	.תונכשה תורידה לעו ףתושמה שוכרה לע העיפשמ איהש םושמ ךירדמל תיטנוולר וז היחנה
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	 םיבעמל רתסנ םוקמ דעייל שי אלמ גוזימל םוח תובאשמלו ונקתוה אל םא םג ,תורידה לש.סולכיאה תעב אלמ גוזימ תוכרעמ
	 םיבעמל רתסנ םוקמ דעייל שי אלמ גוזימל םוח תובאשמלו ונקתוה אל םא םג ,תורידה לש.סולכיאה תעב אלמ גוזימ תוכרעמ

	 עונמל הדעונ היחנהה ךלהמב תויערא תונקתה.םינשה
	 עונמל הדעונ היחנהה ךלהמב תויערא תונקתה.םינשה

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	7
	7
	7

	 םינגזמ זוקינ תוכרעמ ןיקתהל שי םינקתומ אל םא םג( תורידה לכל)סולכיאה תעב םינגזמ ןהב
	 םינגזמ זוקינ תוכרעמ ןיקתהל שי םינקתומ אל םא םג( תורידה לכל)סולכיאה תעב םינגזמ ןהב

	 עונמל הדעונ היחנהה ךלהמב תויערא תונקתה.םינשה
	 עונמל הדעונ היחנהה ךלהמב תויערא תונקתה.םינשה

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	8
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	8

	 הבעמל קיפסמ םוקמ תוצקהל שי םוח תובאשמו יתריד ריוא גוזימ הבעמ תפסותל םוקמ ריאשהלו החונ השיג רשפאל שי .ידיתע.םהב לופיטל הדימעב
	 הבעמל קיפסמ םוקמ תוצקהל שי םוח תובאשמו יתריד ריוא גוזימ הבעמ תפסותל םוקמ ריאשהלו החונ השיג רשפאל שי .ידיתע.םהב לופיטל הדימעב

	 עונמל הדעונ היחנהה ךלהמב תויערא תונקתה.םינשה
	 עונמל הדעונ היחנהה ךלהמב תויערא תונקתה.םינשה

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל





	ךומנ חתמ תוכרעמו תרושקת ,למשח םוחתב הקוזחת הטומ ןונכתל תויחנה
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
	היחנהה

	םירבסה/תורעה
	םירבסה/תורעה

	 רדס יפל םושיי תומרתופידע
	 רדס יפל םושיי תומרתופידע



	תוישאר תואובמ
	תוישאר תואובמ
	תוישאר תואובמ
	תוישאר תואובמ


	1
	1
	1

	 תאובמב םינומ יזוכיר םקמל שי ירדח"מ ענמיהלו ןיינבה לש הסינכה ."למשח
	 תאובמב םינומ יזוכיר םקמל שי ירדח"מ ענמיהלו ןיינבה לש הסינכה ."למשח

	 החונ השיג החיטבמ השירדה םישומיש תענומו למשחה תוחולל הלא - םיינכטה םירדחב םייפולח םינכסמו תורישל לושכמ םיווהמ.תוכרעמה תא
	 החונ השיג החיטבמ השירדה םישומיש תענומו למשחה תוחולל הלא - םיינכטה םירדחב םייפולח םינכסמו תורישל לושכמ םיווהמ.תוכרעמה תא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	2
	2
	2

	 האובמב תרושקת תונורא םקמל יוצר םיללחהמ דחאב וא תישארה  .הסינכה תמוקב םיפתושמה
	 האובמב תרושקת תונורא םקמל יוצר םיללחהמ דחאב וא תישארה  .הסינכה תמוקב םיפתושמה

	 השיג תחטבהל הדעונ היחנהה.הקזחאלו לועפתל החונ
	 השיג תחטבהל הדעונ היחנהה.הקזחאלו לועפתל החונ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	3
	3
	3

	 מ"ס 80 קמועב םיללח דעייל יוצר תנזה ךרוצל למשח תוחולל תחתמ.םילבכ
	 מ"ס 80 קמועב םיללח דעייל יוצר תנזה ךרוצל למשח תוחולל תחתמ.םילבכ

	 םירוגמ ןיינבל למשחה תנזה הבע םילבכ תרנצב תישענ.לודג הלש בוביסה סוידרש
	 םירוגמ ןיינבל למשחה תנזה הבע םילבכ תרנצב תישענ.לודג הלש בוביסה סוידרש

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	ןיינבה תומוק
	ןיינבה תומוק
	ןיינבה תומוק


	4
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	4

	 למשח תוחול םוקימ ףידעהל שי ריקב תיתמוקה האובמב םיפתושמ.םירוגמ תרידב לבוג וניאש
	 למשח תוחול םוקימ ףידעהל שי ריקב תיתמוקה האובמב םיפתושמ.םירוגמ תרידב לבוג וניאש

	 ךרוצה תא עונמל היחנהה תרטמ ינפמ םילבכהו תוחולה תא ןגמל.תויטנגמורטקלא תוארשה
	 ךרוצה תא עונמל היחנהה תרטמ ינפמ םילבכהו תוחולה תא ןגמל.תויטנגמורטקלא תוארשה

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םושיי
	םשוימ אל
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	5

	 תוכרעמל םייכנא םיריפ ןנכתל שי אלל ,ןיינבה הבוג לכל למשחה.םילותיפ
	 תוכרעמל םייכנא םיריפ ןנכתל שי אלל ,ןיינבה הבוג לכל למשחה.םילותיפ

	 ,הריהמ )הלחשה( הנקתה חיטבמ םייונישב תולק ,ריהמ יוהיז .החונ הקזחאו
	 ,הריהמ )הלחשה( הנקתה חיטבמ םייונישב תולק ,ריהמ יוהיז .החונ הקזחאו

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	יקלח םשיי


	6
	6
	6

	 םירוזאב הרואת תקלדה היוצר תועצמאב בוצק ןמזל םיפתושמ.חפנ יאלג/םינשייח
	 םירוזאב הרואת תקלדה היוצר תועצמאב בוצק ןמזל םיפתושמ.חפנ יאלג/םינשייח

	 שי רשאכ קר תקלדנ הרואתה ןוכסיח רצונו םישנא לש תוחכונ.היגרנאב
	 שי רשאכ קר תקלדנ הרואתה ןוכסיח רצונו םישנא לש תוחכונ.היגרנאב

	 םיללחה לכב םושייםיפתושמה
	 םיללחה לכב םושייםיפתושמה
	 םיללחהמ קלחב םושייםיפתושמה
	םשוימ אל
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	 הנבמ תרקב תכרעמ ןיקתהל יוצר.תומוק יברו םיהובג םינבמב
	 הנבמ תרקב תכרעמ ןיקתהל יוצר.תומוק יברו םיהובג םינבמב

	 האלמ הטילש תרשפאמ תכרעמה רותיא ,ןיינבב תוכרעמה לכ לע.היגרנאב ןוכסיחו ריהמ תולקת
	 האלמ הטילש תרשפאמ תכרעמה רותיא ,ןיינבב תוכרעמה לכ לע.היגרנאב ןוכסיחו ריהמ תולקת

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	 תכירצב הרואת ילגעמ דעייל שי תדמתמ הרואתל הכומנ היגרנא םיללחב 22:00-06:00 תועשה ןיב ,םירבעמ ,תואובמ( םיפתושמ.)םינוינח
	 תכירצב הרואת ילגעמ דעייל שי תדמתמ הרואתל הכומנ היגרנא םיללחב 22:00-06:00 תועשה ןיב ,םירבעמ ,תואובמ( םיפתושמ.)םינוינח

	 הרואת לש הקלדה עונמל הרטמב הכומנ היגרנא תכירצ תלעב םישמתשמ אלו טעמכ ןהב תועשב תנוכתמל סנכיהל היהי ןתינ ,ןיינבב.הרואתה יפקיהב תמצמוצמ
	 הרואת לש הקלדה עונמל הרטמב הכומנ היגרנא תכירצ תלעב םישמתשמ אלו טעמכ ןהב תועשב תנוכתמל סנכיהל היהי ןתינ ,ןיינבב.הרואתה יפקיהב תמצמוצמ

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל



	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ
	רפסמ

	היחנהה
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	םירבסה/תורעה

	 רדס יפל םושיי תומרתופידע
	 רדס יפל םושיי תומרתופידע



	 הסינכ תמוק
	 הסינכ תמוק
	 הסינכ תמוק
	 הסינכ תמוק
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	 רוזאב )שרדנ םא( רוטרנג םקמל שי.עונישלו הקזחאל ,לועפתל חונו שיגנ
	 רוזאב )שרדנ םא( רוטרנג םקמל שי.עונישלו הקזחאל ,לועפתל חונו שיגנ

	 לועפתה ,הנקתהה תא טשפמ.תפטושה הקזחאהו
	 לועפתה ,הנקתהה תא טשפמ.תפטושה הקזחאהו
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	יקלח םושיי
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	 למשח תוחול
	 למשח תוחול
	 למשח תוחול
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	 הנבמו 10KA תמרב דויצ רידגהל שי םינבמב לבוקמה תא םאות חול .םיירחסמ
	 הנבמו 10KA תמרב דויצ רידגהל שי םינבמב לבוקמה תא םאות חול .םיירחסמ

	ןיא
	ןיא

	ואולמב םשוימ
	ואולמב םשוימ
	םשוימ אל
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	 םא( קרב אילכ תכרעמ ןיקתהל שי.ףתושמ חול לכב )ןיד יפ לע שרדנ
	 םא( קרב אילכ תכרעמ ןיקתהל שי.ףתושמ חול לכב )ןיד יפ לע שרדנ

	 רצק תעינמ - םיקרב ינפב הנגה תויעגר חתמ תוליפנ וא ילמשח.דויצה תא תוסרוהה
	 רצק תעינמ - םיקרב ינפב הנגה תויעגר חתמ תוליפנ וא ילמשח.דויצה תא תוסרוהה

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל


	םיפסונ םיפתושמ םינקתמ
	םיפסונ םיפתושמ םינקתמ
	םיפסונ םיפתושמ םינקתמ
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	 תרושקתו למשח תוחול לע ןגהל שי הנבמ תועצמאב תוגג לע םינקתומה לש תיזחה לע ןגהל שי .אמייק רב ידי לע הפושח םתיזחש למשח תוחול.תוחפל מ"ס 60 קמועב ןוגג
	 תרושקתו למשח תוחול לע ןגהל שי הנבמ תועצמאב תוגג לע םינקתומה לש תיזחה לע ןגהל שי .אמייק רב ידי לע הפושח םתיזחש למשח תוחול.תוחפל מ"ס 60 קמועב ןוגג
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	ןיא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	 חול ןיקתהל שי תונוכמ רדח לכב היהי למשחה חול .תורישל למשח יזאפ תלת עקש לולכיו יזאפ תלת דח חוכ יעקש השולשו A25*3 ויהי םיעקשה לכ .A16*1 םייזאפ תחפ קספמ ידי לע םיחטבואמ.םימיאתמ םית"מאמו
	 חול ןיקתהל שי תונוכמ רדח לכב היהי למשחה חול .תורישל למשח יזאפ תלת עקש לולכיו יזאפ תלת דח חוכ יעקש השולשו A25*3 ויהי םיעקשה לכ .A16*1 םייזאפ תחפ קספמ ידי לע םיחטבואמ.םימיאתמ םית"מאמו

	 ןתמ רשפאל הדעונ הארוהה.םיחונ הקזחאו תוריש
	 ןתמ רשפאל הדעונ הארוהה.םיחונ הקזחאו תוריש
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	 תילעמ ןתינה לככ ןנכתל שי - תילעמ .תילעמה תולועפב תכסוחש דעי תיטגרנא תוליעי תלעב תילעמ רוחבל ןיקתהל .הכומנ למשח תכירצו ההובג אתב םינשייח יפל תקלדנה הרואת הדימע תילעמ ןיקתהל .תילעמה .ןיינבב תופצה לש הרקמל םימב אמייק ינב ויהי תילעמה רמג ירמוח.מ"בלפ ןוגכ - תולקב יוקינל םינתינו
	 תילעמ ןתינה לככ ןנכתל שי - תילעמ .תילעמה תולועפב תכסוחש דעי תיטגרנא תוליעי תלעב תילעמ רוחבל ןיקתהל .הכומנ למשח תכירצו ההובג אתב םינשייח יפל תקלדנה הרואת הדימע תילעמ ןיקתהל .תילעמה .ןיינבב תופצה לש הרקמל םימב אמייק ינב ויהי תילעמה רמג ירמוח.מ"בלפ ןוגכ - תולקב יוקינל םינתינו
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	היחנהה
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	 רדס יפל םושיי תומרתופידע
	 רדס יפל םושיי תומרתופידע



	יללכ
	יללכ
	יללכ
	יללכ
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	 הרואתה לכ יכ ףידעהל שי גוסמ תורונב היהת תורידל תפתושמה.LED
	 הרואתה לכ יכ ףידעהל שי גוסמ תורונב היהת תורידל תפתושמה.LED

	 תויולע תא ליזוהל הדעונ הארוהה ךרוא תא ךיראהלו היגרנאה תכירצ.הרואתה יפוג לש םייחה
	 תויולע תא ליזוהל הדעונ הארוהה ךרוא תא ךיראהלו היגרנאה תכירצ.הרואתה יפוג לש םייחה

	ןיינבה לכב אלמ םושיי
	ןיינבה לכב אלמ םושיי
	 םיחטשב םושייתוארטזוזגבו םיפתושמ
	 םיחטשב םושיידבלב םיפתושמ
	םשוימ אל
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	 המיאתמ הרואת ןיקתהל שי לע דויצה דילו דויצה לא םירבעמב שיש דויצ ןקתומ םהילעש תוגג.וקזחתל
	 המיאתמ הרואת ןיקתהל שי לע דויצה דילו דויצה לא םירבעמב שיש דויצ ןקתומ םהילעש תוגג.וקזחתל

	ןיא
	ןיא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	 קוריפלו לופיטל תושיגנ אדוול שי.ריוואה גוזימ לש יוביעה תודיחיל
	 קוריפלו לופיטל תושיגנ אדוול שי.ריוואה גוזימ לש יוביעה תודיחיל

	ןיא
	ןיא

	אלמ םושיי
	אלמ םושיי
	םשוימ אל
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	 ןקתות םיינפואל הינח תומוקמב .םיילמשח םיינפואל הנעטה תדמע
	 ןקתות םיינפואל הינח תומוקמב .םיילמשח םיינפואל הנעטה תדמע

	 לש תורדגה הכירצמש תכרעמ תדוקנל הרידה ילעב ןיב רושיק ץעוי לומ רוריבל .הניעטה.למשחה
	 לש תורדגה הכירצמש תכרעמ תדוקנל הרידה ילעב ןיב רושיק ץעוי לומ רוריבל .הניעטה.למשחה
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	 אוה ,רוטרנג ןקתומ םהב םיניינבב תומושרה תוכרעמה תא הבגי לע ושרדנש הלאל ףסונב ,ןלהל ימ תובאשמ :תונושה תויושרה ידי רעש ,תילעמ ,םוקרטניא ,הייתש .הינח ינקתמ ,ןוינחה
	 אוה ,רוטרנג ןקתומ םהב םיניינבב תומושרה תוכרעמה תא הבגי לע ושרדנש הלאל ףסונב ,ןלהל ימ תובאשמ :תונושה תויושרה ידי רעש ,תילעמ ,םוקרטניא ,הייתש .הינח ינקתמ ,ןוינחה

	 שומישה תעינמ רשא תוכרעמ ולא.ןיינבה ירייד ללכ תא הליבגמ ןהב
	 שומישה תעינמ רשא תוכרעמ ולא.ןיינבה ירייד ללכ תא הליבגמ ןהב

	 תוכרעמה לכ יוביגהז ףיעסב תוניוצמה
	 תוכרעמה לכ יוביגהז ףיעסב תוניוצמה
	 ,הייתש ימ תכרעמ יוביג םירעשו םוקרטניאםוריח תכרעמל ףסונב
	 הייתש ימ תכרעמ יוביגםוריח תכרעמל ףסונב
	 םוריח תוכרעמ יוביגדבלב
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	 חתמ תוכרעמל תויתשת ןיכהל יוצר תוכרעמה םא םג ,ןלהל םושרכ ךומנ תכרעמ :תויושרה ידי לע ושרדנ אל תכרעמ ,הקזחאו לוהינל בושחימ.םירייד טוליש תכרעמ ,תומלצמ
	 חתמ תוכרעמל תויתשת ןיכהל יוצר תוכרעמה םא םג ,ןלהל םושרכ ךומנ תכרעמ :תויושרה ידי לע ושרדנ אל תכרעמ ,הקזחאו לוהינל בושחימ.םירייד טוליש תכרעמ ,תומלצמ

	 דועב דאמ הלוז איה תויתשת תנכה הלוע היינבה םויס רחאל ןתפסוהש תוכרעמה לש תוינכות .המכ יפ ידי לע ונכוי הז ףיעסב תונייוצמה.םוחתב םיחמתמה םיצעוי
	 דועב דאמ הלוז איה תויתשת תנכה הלוע היינבה םויס רחאל ןתפסוהש תוכרעמה לש תוינכות .המכ יפ ידי לע ונכוי הז ףיעסב תונייוצמה.םוחתב םיחמתמה םיצעוי
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	 הנעטה תודמע םינוינחב ןיקתהל יוצר.ילמשח בכרל
	 הנעטה תודמע םינוינחב ןיקתהל יוצר.ילמשח בכרל

	 םיילמשחה בכרה ילכ רפסמ תויתשת ןיכהל יוצר .לדגו ךלוה לודיג תא ןנכתלו םתניעטל.דיתעב תכרעמה
	 םיילמשחה בכרה ילכ רפסמ תויתשת ןיכהל יוצר .לדגו ךלוה לודיג תא ןנכתלו םתניעטל.דיתעב תכרעמה

	 31%-ל תויתשת תנכההלעמו בכרה ילכמ
	 31%-ל תויתשת תנכההלעמו בכרה ילכמ
	 דע תויתשת תנכהבכרה ילכמ 30%-ל
	 דע תויתשת תנכהבכרה ילכמ 10%-ל
	םשוימ אל
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	םינבמ תקוזחת םוחתמ םייטנוולר םיחנומ
	 ויתוכרעמ ,ותביבס ,הנבמה לש ודוקפתו ומויק ךשמה תרימשל תפטושה תוליעפה – םינבמ םייקו הקזחא.דעוימה שומישל םאתהב ןמז ךרואל ויביכרמו
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	 וא ,1525 י"ת יפל וא/ו ב"ותה תונקת יפ לע םינבמב הנקתהל שרדנה יעצמא – ינויח יתוחיטב הנגה יעצמא 'א חפסנב תטרופמ םיעצמאה תמישר .תושרה ידי לע ךמסומ תוחיטב ץעוי וא תושר ידי לע הנקתהל שרדנש.קרפה ףוסב
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	 .

	 .םמויק לע הרימשו םהלש הקזחא ךרוצל םינבמב הנקתהל שרדנש יעצמא – םייק לע הנגהו הקזחא יעצמא.קרפה ףוסב 'ב חפסנב תטרופמ םיעצמאה תמישר
	3
	 .

	 טרופמהמ הנטק הניאש תורידתב הקזחאה לע יארחאה ידי לע תכרענה הנבמה תרוקיב – תיתפוקת תרוקיב.1525 י"תב
	4
	 .

	 יעצמא לש וא ינויח יתוחיטב הנגה יעצמא לש הנקתהל תושירד ץבוקמ קלח הווהמה השירד – הקזחא תשירד.ךכל ךמסוהש ימ לכ וא הקזחא סדנהמ ידי לע הנקתהל םישרדנש וא ןיינבה לש םויק לע הנגהו הקזחא
	5
	 .

	 םתוחמתה םוחתש ,יאנכט וא ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב ותועמשמכ ,יאסדנה – הקזחא יאנכט/יאסדנה .קוח יפ לע הקזחא תודובע עוציבל ךמסוהש ןיינע לעב לכ וא הקזחא אשונב אוה
	6
	 .

	 ,ןבא תמגוד ,תורודל םידימעו םיחישק םירמוחמ םייושע יופיח/יופיצ ירמוח – םיחישק יופיח/יופיצ ירמוח .ב"ויכו דלח לא תדלפ ,תיכוכז ,הקימרק
	7
	 .

	 הובג ץחלב יופיצ תוחול ,ןגומ םוינימולא ןוגכ ,םיחישק םניא םא םג ,ל"נכ םירמוח – אמייק ינב יופיצ ירמוח.ב"ויכו היזורא ינגומ םייטנמצ תוחול ,הנירקב םידימע )HPL(
	8
	 .

	 וא/ו םירצוימה ב"ויכו םירמוח – תונגומ תוכתמ / םינגומ םירזבא / םינגומ םייופיח / םינגומ םירמוח לעפמב תוכתמ תעיבצ ;םוינימולאל ןוגליא ;הדלפל ןוולג ןוגכ - תינאכמ העיגפו היזורא ,היזורוק דגנכ םילפוטמ.ב"ויכו תיכוכז דוביר ;תיכוכז םוסיח ;ריוא גזמ יעגפב םידימע םייופיצ  לש הזתהב וא תויטטסורטקלא תוקבאב
	9
	 .

	 לוהינל תבשחוממ תכרעמ וא הנבמה תקוזחתל תוליעפ חול יפ לע הקזחא עוציב לע חוויד תלבט - הדובע ןמוי.ןלהל 'ה חפסנב המגוד ואר - הנבמ לש הקוזחת ךרעמ
	10
	 .

	 חותיפה יננכתמ ,תוכרעמהו תויתשתה יננכתמ תוברל ,ןיינבה ןנכתמ תא םיוולמה םיננכתמה – םיצעוי/ץעוי.םיטרפבו םיטרפמב ,תויחנהב םיננכתמה תא םיוולמה םיצעויה ןכו םינפהו
	11
	 .

	 תולועפ לכ תא ללוכש ,הקזחאל גויתה תמישר לע תתשומה יתפוקת חול – הנבמה תקוזחתל תוליעפ חול.ןלהל 'ד חפסנב המגוד ואר - ןהלש םידעומה תאו ןיינבב תושעיהל תוכירצש הקזחאה
	12
	 .

	 יאשר אוה וב םוחתב דחא לכ ,יאסדנה וא ןיינב סדנהמ ,לכירדא אוה םא ןיב ,ןיינבה לש ןנכתמה – ןנכתמ.וילא יטנוולרה תולועפה דוחיי יפ לע לועפל
	13
	 .

	 ,רתיהל השקבה שקבמ תוברל – 1 קלח 1525 י"ת תורדגהל םאתהב – "הנוממה" וא – הקוזחתה לע הנוממה.םיוסמ שומישל הנבמה ליעפמ וא סכנב תוכז לעב
	14
	 .

	 יזגו הנירק תטילפ ,טטרו תודיער ,עקרק םוהיז ,ריווא םוהיז ,שער ללוכ תוליעפמ האצותכ קזנ - יתביבס דרטמ.םיקיזמ ,יתאורבת םוהיז ,תוחיר ,ריווא םוהיז ,הרואת תמצוע ,המדא
	15
	 .

	 ידי לע הנכוהש וא 1525 י"תב הלולכה הקזחאה תושירדל גוית תמישר - הקזחא/הקוזחתל גוית תמישר  .1525 י"ת תושירדמ תחפת אל םלוא ,הנבמה לש הקזחאה לע יארחאה
	16
	 .

	.רומיגו םיביכר :םיניינב תקוזחת לוהינ - 1 קלח - 1525 י"ת
	17
	 .

	.תורש תוכרעמ -הבורקה םתביבסו םירוגמ יניינב :םיניינב תקוזחת  - 2 קלח - 1525 י"ת
	18
	 .

	 תוריש תוכרעמ - הבורקה םתביבסו םירוגמ יניינב םניאש םיניינב :םיניינב תקוזחת לוהינ - 3 קלח - 1525 י"ת .)םירוגמ םיליכמה םישומיש יבר םיניינבב הז ךירדמל יטנוולר(
	19
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	.ןיינבה יכמסמ ץבוק :םיניינב תקוזחת לוהינ – 4 קלח – 1525 י"ת
	20
	 .

	 תולועפהו תפטושה הקזחאה תולועפ ללוכ ,הנבמה םייק תרימשל תושרדנה תולועפה לולכמ - הקוזחת.הב תורושקה תוינוגראה
	21
	 .

	 'ד חפסנ
	הנבמה תקוזחתל תוליעפ חול תמגוד
	)דבלב המגוד( םירוגמ הנבמ תקוזחתל תוליעפ חול
	יתנש - נ ;יתנש יצח - מ ;ישדוח תלת - ת :ארקמ
	'ה חפסנ
	הדובע ןמוי תמגוד
	:'ו חפסנ
	:)ןקתמ קית( שדח הנבמל הקוזחת/הקזחא רפס תנכה
	:ןיינב קיתלו הנבמה תקוזחתל תוסחייתמה תוארוה רפסמ תומייק )....תוריד רכמ וצ( רכמה קוחב
	2011-א"עשת )5 'סמ ןוקית( שומישו הקוזחת תוארוהו טרפמ תריסמ תבוח
	.שומישו הקוזחת תוארוהו טרפמ רכמה הזוחל ףרצל בייח הריד רכומה )א( .2
	2002-ב"סשת )3 'סמ ןוקית( קזחתמ תעיבק
	– הז ףיעסב )א( .א6
	;קזחתמ ןיינעל חפסנ הזוחו טרפמה תוברל – "רכמ הזוח" 
	.1969-ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוחל )1()ב(71 ףיעסב ותועמשמכ – "קזחתמ" 
	   םלוכ ,ףתושמה שוכרה לש הניקתה הקזחההו לוהינה יכ ,ןונקתב וא רכמה הזוחב רכומ עבקי אל )ב(    ותוהז תוברל ,קזחתמל םיעגונה םיטרפ רכמה הזוחב וללכנ ןכ םא אלא ,קזחתמ ידי לע ועצבתי ,םבור וא.ומע תורשקתהה יאנתו
	 תא הליבגמה וא תללושה ,)א( ןטק ףיעס יפל קזחתמ םע ןושארה תורשקתהה הזוחב הינת לש הפקות )ג(  לע הלועה הפוקתל הפי וחוכ ןיא ,םויסל הזוחה תא איבהל תורידה ילעב לש וא ףתושמה תיבה תוגיצנ לש תוכזה ,ףתושמה תיבב תורידה ילעב וטילחה ןכ םא אלא ,קזחתמה ידי לע הקזחההו לוהינה תליחת םוימ םינש שולש םותב ,תורשקתהה הזוח ףקות תא ךיראהל ,1969-ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוחל )1()ב(71 ףיעסב עובקה בורב.םדי לע עבקיתש הפוקתל ,תורומאה םינשה שולש
	טרפמ לש ספוט ךותמו
	 לכל םאתהב רוסמל שיש ,רומיגה ירמוחלו תוכרעמה לכל הקוזחת תוארוה ונתניי הרידה תריסמ תעב 10.2:ןיינעב תוריד רכמה קוח יפ לע תוברל ןיד
	.םרומיג לע הרידה יביכר לכ תקוזחתל תופטוש תולועפ )א(
	 ,תוחיטב תוכרעמ תוברל הרידב תונקתומה תורישה תוכרעמ לש תענומ הקוזחתו תללוכ הקוזחת )ב(.הלאב אצויכו תוינכמורטקלא תוכרעמ ,ריווא גוזימ תוכרעמ
	.תושרדנ םא ,תויתפוקתו תופטוש תורוקיב ןויפאו תורידת )ג(
	 רפסמו קפס/ןרצי תומש תוברל ,הרידב םינקתומה תוכרעמו דויצ לש תוירחא תודועתו ינכט טרפמ )ד(.רשק תריציל ןופלט
	 תוכרעמה לש הקוזחת תוארוהו תינכות ןיינבב הנושארה הרידה תרסמנ ול רשא הריד שכורל רוסמי רכומה 10.3:ןיינעב תוריד רכמה קוח יפ לע תוברל ןיד לכל םאתהב רוסמל הבוח שיש ןיינבה לש רומיגה ירמוחו
	.םרומיג לע ןיינבה יביכר לכ תקוזחתל תופטוש תולועפ )א(
	 ,תוחיטב תוכרעמ תוברל ןיינבב תונקתומה תורישה תוכרעמ לש תענומ הקוזחתו תללוכ הקוזחת )ב(.הלאב אצויכו תוינכמורטקלא תוכרעמ ,ריווא גוזימ תוכרעמ ,תוילעמ
	.תושרדנ םא ,תויתפוקתו תופטוש תורוקיב ןויפאו תורידת )ג(
	 רפסמו קפס/ןרצי תומש תוברל ,הנבמב םינקתומה תוכרעמו דויצ לש תוירחא תודועתו ינכט טרפמ )ד(.רשק תריציל ןופלט
	.הילימסקפ רפסמו ןופלט רפסמ תוברל חותיפהו תוכרעמה ,ןיינבה לש םיננכתמה תווצ תמישר )ה(
	 ,תרושקתו למשח ,תירטינס היצלטסניא לש דבלב תופתושמה תוכרעמל )AS MADE( תודע תוינכות )ו(.חותיפבו הנבמב תוינכמורטקלא תוכרעמו תוחיטב תוכרעמ
	 וא תינמזה תוגיצנל םתוא רוסמל רומאה הרידה שכור לע היפלו בתכב היחנה םירומאה םיכמסמל ףרצי רכומה.היונימ םע דימ,)הנומתש הנושארה( תורידה ילעב לש העובקה
	:קזחתמ תרדגה – ןיעקרקמה קוח ךותמ
	2002-ב"סשת )24 'סמ ןוקית( תורידה ילעב תוטלחה
	 ןיב ,הריד לעב לכ בייחת תוטלחהה רפסב המשרנו ןונקתל םאתהב הלבקתנש תורידה ילעב לש הטלחה )א( .71 חותפ היהי תוטלחהה רפס ;התלבק ירחא הריד לעבל היהש ןיבו הטלחהה תלבק תעשב הריד לעב היהש.הריד לעב לכל הריבס תע לכב ןויעל
	 םישילש ינשש תורידה ילעב לש בורב הלבקתהש הטלחהב וא ןונקתב ,עובקל םיאשר תורידה ילעב )1( )ב(  ,םבור וא םלוכ ,ףתושמה שוכרה לש הניקתה הקזחההו לוהינה יכ ,םהיתורידל םידומצ ףתושמה שוכרה לש.)קזחתמ – הז קוחב( רומאכ הרטמל ומע ורשקתי תורידה ילעבש ימ ידי לע ועצבתי
	 רתויש תורידה ילעב ידיב לבקתת ותפלחה ןיינעל וא םיוסמ קזחתמ םע תורשקתה ןיינעל הטלחה )2( .םהיתורידל דומצ ףתושמה שוכרה תיצחממ
	.)א(58 ףיעסב רומאכ ,הב ףתתשהל םיבייח תוריד ילעבש האצוה ןידכ קזחתמה רכש לש וניד )ג( 
	 תולטומה תובוחה ,תורידה ילעבל עדימ תאצמהו םרושיאו תונובשחה לוהינ ןיינעל ,ולוחי קזחתמה לע )ד( .תפסותבש יוצמה ןונקתל 16 ףיעסב רבזג לע
	 
	 'ז חפסנ
	)ןקתמ קית( הקוזחת/הקזחא רפס ךותמ המגודל םיפד
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