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 דובכל
 סייר רינ רמ
 רכשה לע הנוממה ןגס
 הדובע ימכסהו רכשה ףגא
 רצואה דרשמ

 ,בר סולש

 חפטנ ןוקית -תואטיסרבינואב רטוזה לגטה לש יצוביק סכסה :ןודנה

 ןקותמ אוהו ,יצוביקה םכטהל תפסנ הווהמה להונה .עדמ ירשק ביצקתמ תופתתשה רושיא לחונ בייצר

 .11.11.08 סוימ ךבתכמב תורעהל םאתהב

 .ךבתכמב 2 ףיעס חורב סכסהה רושיאל הדוא

 ,הכרבב

 ןרהא מד

 הקסעה אנ רכש הנוממ

 :סתעה

 רצואה דרשמ ,רכשה לע הנוממה - ןיול ןליא רמ
 תייתו רייוי -ןמסורג המלש 'פורפ
 תייתו/גיילמ לייכנמ -חייור ,ויתס ןביטס
 ביבא לת תטיסרבינוא ,לייכנמ -ןהכ יטומ רמ
 תי'תול צעוי -דשרב רימת רמ
 רצואה דרשמ , תותדו ךוניח זכר - ןהכ לואש רמ
 רטוזה לגסה לש סאתמה סורופה רייוי -ןרוק ןואיש רמ
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 תואטיסרבינואב הארוה יתימעל עדמ ירשק ביצקתמ ןומימל תואכזל םינוירטירק

 םילהנ-יללכ

 תומלתשה תואצוה יוסיכב תופתתשהל ,הארוה יתימע לש תימדקא תוליעפ ןומימ רשפאי ביצקתה 1
 תויעדמ תודוגאב תורבח ימדו ,םיימדקא םיסוניכו םירנימסב תופתתשה תוברל ,ל"וחבו ץראב
 .תויעוצקמו

 הטיסרבינואה תלהנה י"ע זכורמב להוני דסומב םיקסעומה הארוהה יתימע ללכ רובע ביצקתה
 .("הדעווה" ןלהל) הז ךרוצל םקותש תידסומ "תויומלתשה תדעו" תועצמאב
.2 

.10 

 רושיאל םאתהבו ףופכב עדמה ירשק ביצקתמ האלמ וא תיקלח תופתתשהל יאכז היהי הארוהה תימע
 .הדעווה
 תימע לש הרשמ ףקיהב וא הרשמ םומינימב הנתומ היהי אל עדמ ירשק ביצקתמ רשואיש םוכסה
 .הארוהה
 .קסעומ הארוהה תימע הב הנשה יבגל איה ןרקהמ עדמ ירשק ביצקת שומימל תורשפאה

 הארוה יתימע לש תומלתשהה תואצוהב תופתתשה ,םידחוימ םירקמב ,רשאל תכמסומ היהת הדעווה
 .תבקועה הנשה ביצקת ןובשח לע

 .חוריאו העיסנ תואצוה תוברל ,תופתתשה/םושיר ימד תואצוה יוסיכ :ץראב םיסנכ

 .הנשב 82500 לש םוכסל דע עדמ ירשק ביצקתמ ןומימ לבקל לכוי הארוה תימע

 לכל ןרקה יפסכ רימהל ןתינ אל .הלעמל תורומאה תורטמל קרו ךא ביצקתה יפסכב שמתשהל ןתינ
 .השקבה רושיאל םאתהב תיזכרמה ןרקהמ רבעוי ןומימה .תרחא הרטמ

 םישדוח השולשמ לחה תמיוסמ תימדקא הנשב תומלתשהל האיציל השקב שיגהל לכוי הארוה תימע
 השקבה תא רשאל לכות תויומלתשהה תדעו .(הינפלש הנשה לש ילויב 1) הנש התוא תליחת ינפל
 .הנש התואב קסעוי ןכא הארוהה תימעש יאנתב ,שארמ
 םינוירטירקהו םילהנה ,ביצקתה שומימ רחא בוקעת ןוגראלו דסומל תפתושמה בקעמה תדעו
 .ותלעפהל

 :םייסיסב םינוירטירק
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 .הארוהה תימע לש (רקחמ וא הארוה) וקוסיע ימוחתל הקיזב היהי עדמ ירשק ביצקתמ תופתתשהה

 וא ץראב תימדקא תוליעפב ליעפ ןפואב ףתתשמש ימל עדמ ירשק ביצקתמ תואכזל תופידע ןתנית
 .(המודכו רטסופ ,לנאפב תופתתשה ,האצרה) ל"וחב
 .תימדקא תוליעפ/סנכל ןמזוה רשא הארוה תימעל תופידע ןתנית
 דע ה"ממכ םיקסעומל קתו :ןורתי) דסומב קתוו ילעבל עדמ ירשק ביצקתמ תואכזל תופידע ןתנית
 .(ח"סשת
 ,םיטנדוטס תייחנה ,םוחת זוכיר ומכ) הארוה דבלמ ,דסומב םיפסונ םידיקפת םיאלממל לקשמ ןתניי
 .(המודכו
 .סנכה םוחתב שדח סרוק תנכהל תופידע ןתנית
 .ןוגראל דסומה ןיב בתכב המכסה רחאל קר ולעפוי הלאל םיפסונ םינוירטירק



 ןרושיא יכילהו תושקב

 תימדקא תוליעפ ןומימל השקב תשגה

 השקבה .(חפסנ האר) דסומב תויומלתשה תדעול השקב שיגי עדמ ירשק ביצקתמ ןומימ שקבמה הארוה תימע

 .תויומלתשהה תדעו רושיאל ןכמ רחאלו ,הנמנ אוה הילע תימדקאה הדיחיה שאר וא ,גוחה שאר תצלמהל שגות

 השקבה יטרפ

 :לולכת השקבה

 ('וכו תיעוצקמ תומלתשה ,סנכ) תננכותמה תימדקאה תוליעפה רואית-

 תננכותמה תימדקאה תוליעפה ךשמ-

 (דסומ ,ריע ,ץרא) תננכותמה תימדקאה תוליעפה םוקמ -

 םיננכותמה הרזחהו האיציה ידעומ -

 הנמזהה בתכמ יקתעה -

 חוויד

 םיפסכ ףגאל שיגהל וילע היהי ץראב וא ל"וחב תימדקא תוליעפמ לגס רבח לש ובוש דעוממ םוי םישולש ךות

 ןכו הרזחהו האיציה ידעומ תא טרפי ח"ודה .תימדקא תוליעפ ךרוצל ץראב וא ל"וחב תומלתשה ח"וד הרקבו

 .ןוכרדב הרזחו האיצי ידעומ םוליצו (שיו הדימב) תוירוקמ תולכק ףוריצב ,ל"וחב ויתואצוה תא

 תונבשחתה

 תונבשחתהה .הבצקהה תלבק דעוממ םוי 30 ךות השעית לגסה רבחל המלושש הבצקהה יבגל תונבשחתהה

 :ןח תונבשחתהה ךרוצל תורכומה תואצוהה .תעל תעמ תוגוהנ ויהיש יפכ הסנכה סמ תויחנהל םאתהב השעית

 .(הלבקו סמ תינובשח ןכו ירוקמ סיטרכ ףרצל שי) הסיט סיטרכ -

 ביוחי ,תימדקאה תוליעפה ךשממ "תיתועמשמ הכורא" תוהשהו הדימב) .תונולמב הניל רובע תולבק

 (.הז ףיעסב תופתתשהב הארוהה תימע

 .ונממו הפועתה הדש לא תוינוריעניב תועיסנ לע תולבק -

 " בכר תריכש לע תולבק -

 :הרעה

 לש תיטרפ העיטנמ תעבונה תולע תפסות היהת תימדקא תוליעפל העיסנה תרגסמבו הרקמב ,קפס רסה ןעמל

 .וז תולע תפסות ןיגב תואצוה רזחה ול םלושי אל ,הארוהה תימע

 .םיבורקה העיסנה/הסיטה ידעומ יפל סנכה ירחא וא ינפל הנתמהה ןמזמ רתוי הכורא תוהש |
 תופתתשה תבייחמ הרזחבו תימדקאה תוליעפל הרובחתהמ תבייחתמ הנניאש תולע לכ ,בכר תריכש יבגל םג "
 .הארוהה תימע



  

 המגודל ספוט

    

 דסומכ תולומלתשהה תדעו | :לא

 םוקמו אשונה טרפל אנ) תרטמל עדמ ירשק ביצקתמ חייש/רלוד לש ךס ת/שקבמ ינירה
 :(רשפאה תדימב תונמזהו םירושיא ףרצל ןכ ומכו תומלתשה/סנכה

 םיכיראת
 תומלתשהה/סנכה/העיסנה דעי

 -דע -מ

 ןופלט המיתח גוח הגרד ז.ת םש

          
 תימדקאה הדיחיה/גוחה שאר תצלמה

 שאר םש  
 :ךיראת :גוחה שאר תמיתח | :גוחה

 דסומב תויומלתשהה תדעו

 ךסב עויס רשאל אל/רשאל טלחוה , םוימ ל"הנשל 'סמ הבישיב

 . דסומב עדמה ירשק ביצקתמ

 תויומלתשהה תדעו שאר
 ךיראת דסומב

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  
   


