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 תיכוכזו םוינימולא ץעוי יתוריש הזוח
  ______ תנש ______ שדוח _____ םויב _______ב םתחנו ךרענש

 

 - ן י ב -

 _____________________________ ה/ומעטמ המיתחה ישרומ תועצמאב

 ____________________________ :הניה הז םכסה ךרוצל ןתבותכ רשא

    )"ה/ןימזמה" :דרפנב תחא לכ ןלהל( ___________________________ :'לט

 דחא דצמ

 - ן י ב ל -

    _____________________________ה/ומעטמ המיתחה השרומ תועצמאב

   ____________________________ :הניה הז םכסה ךרוצל התבותכ רשא

 )"ץעויה" וא "ןנכתמה" :ןלהל( ___________________________ :'לט

 ינש דצמ

 תוכזה תלעב הניה 2 הנימזמהו )"ןיעקרקמה" :ןלהל( קלחכ םיעודיה ןיעקרקמה לש תרכוחה הניה 1 הנימזמהו  :ליאוה

 ;ל"נה םישרגמב םילעבכ םשריהל

 םיטקיורפה תא ןמעטמ ימ תועצמאב וא/ו המצעב םיקהל תונימזמה ןמ תחא לכ תודיתע ןיעקרקמה לעו  ליאוהו

 לוקיש יפל – לכהו ,הז םכסה יפל ןונכתה יתוריש ונתניי םניגב רשאו הז םכסהל 1 חפסנב טרופמכ הל םיטנוולרה

 ;הנימזמה לש ידעלבה התעד

 עגונב ץועייהו ןונכתה יתוריש תא 1 חפסנב הל םיסחוימה םיטקייורפב עצבל תונימזמה ןמ תחא לכל עיצה ןנכתמהו :ליאוהו

 .הז םכסהב טרופמכ תיכוכזו םוינימולא תודובעל

 םירושיכ ,עדי ,בר ןויסינ לעבו ,יעוצקמהו ינוגראה ךרעמה לכ לעבו םיעצמאה לכ לעב וניה יכ ,ריהצמ ןנכתמהו :ליאוהו

 וניה יכו ,הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה אולמ עוציבלו ןונכתה יתוריש עוציב ךרוצל םיצוחנה תויוחמתהו םייעוצקמ

 ;הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה עצבל איהש הניחב לכמ לגוסמו רשכומ

 םיכורכה םינותנהו תוביסנה ,םיאנתה לכ תאו ,תויושרהו הנימזמה תושירדו תויחנה תא קדב יכ ,ריהצמ ןנכתמהו :ליאוהו

 ,רתאה תא קדב ראשה ןיבו ,םיטקיורפלו ןונכתה יתורישל רשקב שקיבש היצמרופניאה לכ תא לביקו הז םכסהב

 לכב םישרדנה םיטרפה לכ תא קדב ןכו םיטקיורפהו רתאה לש םירחאהו םייזיפה ויאנת תא ריכמ אוה יכו

 הנביי הילע םויכ ןיעקרקמה לע הלחה ע"בתה תא תוברלו ןונכתה תויושר ,הרדח תייריע תוברל ,תויושרה

 ;הז םכסה יאנתל םאתהב ןונכתה יתוריש עוציב תא ומצע לע לבקל םיכסמ אוהו ,טקיורפה

 יתוריש עוציב תא ןנכתמל רוסמל הנימזמה ןוצרב ,הז םכסהב רומאכ ויתויובייחתהו ןנכתמה תורהצה יפ לעו :ליאוהו

 ;הז םכסהב טרופמכ םיטקייורפל עגונב ןונכתה יתוריש עוציב תא ומצע לע לבקל ןנכתמה ןוצרבו ןונכתה

 .ןלהל הז םכסה יאנתב טרופמכ םייטפשמה םהיסחי תא רידסהלו רידגהל םידדצה ןוצרבו :ליאוהו

 :ןלהלדכ םידדצה ןיב םכסוה ךכיפל

 תורדגה .1

 :ןמקלדכ ,םדיצב טרופמכ תועמשמה ןלהלש םיחנומל הנייהת הז םכסהב

 .ל"נה חפסנב םיראותמה םיטקיורפהמ דחא לכל סחייב 1 חפסנב טרופמכ  - "ע"בתה"
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 לע חוקיפו לוהינ םשל הנימזמה הרשקתה ומיע חוקיפו לוהינ תרבח תוברל ףוג וא/ו םדא לכו - "טקיורפה להנמ"

 ידי לע ןמזל ןמזמ ונמתיש ףוג וא/ו םדא לכ תוברלו ,ונממ קלח לכ וא טקיורפה ןונכתו עוציב

 ידי לע בתכב השרוהש ימ תוברלו ,ונממ קלח לכ וא טקיורפה עוציבו חוקיפ יכרצל הנימזמה

  .דבעידב ןיבו שארמ ןיב ,ונממ קלח לכ וא הז םכסה ןיינעל טקיורפה להנמ ידי לע וא/ו הנימזמה

 .אובמב טרופמה יפל ,טקיורפה עוציב םוקמ    - "רתא"

 לש ירקיעה וקלח וא ובור וא טקיורפה עוציב הנימזמה םעטמ ול רסמייש ימ וא ול רסמנש ימ - "ישארה ןלבקה"

 .ומעטמ הנשמה ינלבק תוברל ,טקיורפה

 ,צ"עמ ,קזב תרבח ,למשחה תרבח ,הינבהו ןונכתה תודעוו תויושר תוברל תכמסומ תושר לכ  "תוכמסומ תויושר"

 םושיר תכשל ,א"גה ,הביבסה תוכיאל דרשמה תואירבה דרשמ ,שא יבכמ ,לארשי תרטשמ

 .הרדח תייריע תוברל תימוקמ תושר וא הייריע לכו ןיעקרקמה

 .ןיינעה יפלו דרפנב ,1 חפסנב םיטרופמה םיטקייורפהמ דחא לכ  - "טקייורפה"

 .דחיב 1 חפסנב םיטרופמה םיטקייורפה לכ - "םיטקייורפה"

 הנימזמה רשקתת וא/ו הרשקתה םמע םינושה םימוחתבו תועוצקמב םיננכתמו םיסדנהמ ,םיצעוי  "םיצעויה"

 .)טקיורפה רובע ןונכת יתוריש טרפב( טקיורפב םיתוריש ןתמ םשל

 וא "ןלבקה"

  וא "םינלבקה"

 לכ וא/ו טקיורפה עוציב תודובע תא םהל רוסמת הנימזמהש םינוש םיקפס וא/ו םינלבק וא/ו ןלבק  "םיקפסה"

 .ךכ םשל םירמוח תקפסא וא/ו דויצ תקפסא וא/ו ןהמ קלח

 וא/ו דויצ תקפסא וא/ו רומיג וא/ו הינב וא/ו המקה תודובע עוציבל תועצה עיצהל תונמזה יכילה  "םיזרכמה"

 .טקיורפל רשקב תרחא הדובע לכ עוציב וא/ו םירמוח תקפסה

 קדבו םייוקיל ןוקיתל הנימזמה ןיבל וניב ךרעיש הזוחה יפל ישארה ןלבקה לש ותוירחא תפוקת  "קדבה תפוקת"

  .רומאכ תופוקתלו תוירחאל עגונב ןיד לכל ףופכבו טקיורפב

  וא "םיצעויה"

  וא "םיננכתמה"

 הנימזמה רשקתת וא/ו הרשקתה םמע םינושה םימוחתבו תועוצקמב םיננכתמו םיסדנהמ ,םיצעוי "םירחאה םיצעויה"

 קיסעהל לבוקמ רשא )טקיורפה רובע ןונכת יתוריש טרפב( טקיורפב םיתוריש ןתמ םשל

 ילעב םניהשו םייפיצפס םימוחתב םיתוריש הנימזמל וקינעיש טקייורפה לש וגוסמ םיטקייורפב

 גוזימ ץעוי ,למשח ץעוי ,היצקורטסנוק ץעוי ןוגכ ,ל"נה םייפיצפסה םימוחתב תידוחיי תויחמומ

 .ב"צויכו ריוא

 וא "הז םכסה"

 ויחפסנ לכו הז םכסה  "הז הזוח"

 

 

 הזוחה תרטמ .2

 ןנכתמהו ןנכתמל תורסומ )1 חפסנב הל םיסחוימה םיטקייורפל םאתהבו דרפנב תחא לכ( 2 הנימזמהו 1 הנימזמה .2.1

 .ויחפסנבו הז םכסהב טרופמה יפל הרומתבו םינמזה חולב ,םיאנתב ןונכתה יתוריש עוציב תא ומצע לע לבקמ

 ןיבמ תחא לכל הנסחוית ןהו דוחלו דחיב ןניא הז םכסה יפל תונימזמה תובוחו תויוכז יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל .2.2
  .דבלב 1 חפסנב טרופמכ הל ךיישה טקייורפה יפל תונימזמה
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 םאתהבו דרפנב תונימזמה ןמ תחא לכל הנסחוית ,הז םכסה יפל ןנכתמה לש ויתויוכזו ויתויובייחתה לכ .2.3

 .דבלב 1 חפסנב טרופמכ הל םיכיישה םיטקייורפל

 ןונכתה יתוריש .3

 ,1 חפסנב הל םיסחוימה םיטקייורפב ןונכתה יתוריש תא עצבל תונימזמהמ תחא לכ יפלכ תאזב בייחתמ ןנכתמה .3.1

 ,ןלהל 'א חפסנב רומאה לכ תוברלו וב םיטרופמה םיתורישה לכ תוברל הז םכסהב טרופמהו רומאה לכל םאתהב

 ותמקה טקיורפה ןונכתמ תועבונה )ןנכתמה לש ותויחמומ ימוחתל םיעגונה םיניינעב( תושירדה לכל םאתהב ,תאזו

  .)"ןונכתה יתוריש" :ןלהלו ליעל( ותיינבו

 ןנכתמה תויובייחתהו תורהצה .4

 .ןונכתה יתוריש עוציבב קוסעל ,ןיד י"פע השרומ אוה יכ ריהצמ ןנכתמה .4.1

 הנימזמה תושירד תא ,טקיורפה תא ריכמו קדב אוה יכו קודבל התואנ תונמדזה ול הנתינ יכ ריהצמ ןנכתמה .4.2

 ,םילהנה הז ללכבו ןונכתה יתוריש ןתמ םשל םישורדה םיאנתהו םיטרפה לכ תא ןכו טקיורפל רשקב היתויחנהו

 םירושיכה לעב אוה יכו ,ןונכתה תודובע לע עיפשהל יושעש רבד לכו ןונכתה אשונ לע םילחה תונקתהו םינקתה

 .הז םכסה תוארוה יפ לע ויתויובייחתה תא לעופל איצוהל

 תויושרה ידי לע הנכה יבלשב תואצמנה וא תומייקה תוינכותה לכ תוארוה תא קדבו ריכמ אוה יכ ריהצמ ןנכתמה .4.3
 םייטנבלרה םיקוקיחהו תונקתה ,םילהנה ,םינקתה לכ ול םיעודי ןכו ,ע"בתה תוברל ןיעקרקמה יבגל תוכמסומה

 םכסה יפ לע ויתויובייחתה עוציבל םישורדה םייטפשמהו םייתדבועה םינותנה לכ וידיב יכו ןונכתה יתוריש עוציבל

 .הז

 יכו רתויב ההובג תיעוצקמ המרב ןונכתה יתוריש עוציבל םישורדה ןויסינהו תלוכיה לעב אוה יכ ריהצמ ןנכתמה .4.4
 ןיד י"פע םישרומ םניה הז םכסה יפל ויתויובייחתה םויקבו ןונכתה יתוריש עוציבב ומעטמ וקסעיש םידבועה

 .רומאכ רתויב ההובג תיעוצקמ המרו ןויסינו תלוכי ילעב ,ןונכתה יתוריש עוציבב קוסעל

 עוציב ךרוצל םישורדה םירמוחו דויצ ,םדא חכ תניחבמ םיקיפסמו םיתואנ םיעצמא לעב אוה יכ ריהצמ ןנכתמה .4.5
  .הז םכסה יפ לע ,ןונכתה יתוריש עוציב תפוקת לכב םג היהי ךכ יכ בייחתמ אוהו ןונכתה יתוריש

 ,תונמאנב ועצביו םהיעצמאו םהיתועידי ,םרשוכ ,םהיתוחוכ בטימב ושמתשי וידבועו אוה יכ בייחתמ ןנכתמה .4.6

 עדיה לכ לוצינ ךות ,םירושיכהו םיצמאמה ברימ תעקשה ךות ,ןונכתה יתוריש תא תוריסמבו הדיקשב ,תויחמומב

 לש ויתוארוה תא הז ךרוצל אלמיו הנימזמה לש טלחומה הנוצר תועיבשלו הז םכסהל םאתהב ,םעוציבל שרדנה

 ,ומעטמ ימ ידי לע וא/ו ודי לע וננכותיש ןונכתה יתורש ביטל יארחא תויהל בייחתמ ןנכתמה .טקיורפה להנמ

 .הז םכסהל םאתהב

 וא הז םכסהב םיטרופמה תויחנההו דוסיה יווק ,םינותנה יפ לע ןונכתה יתוריש תא עצבי יכ בייחתמ ןנכתמה .4.7

 ,תוכמסומה תויושרה תושירדלו ןידל םאתהבו הנימזמה ידי לע וא טקיורפה להנמ ידי לע ןמזל ןמזמ ול ונתנייש

  .םהב םייוניש לע טקיורפה להנמ תאמ בתכב רושיא לביק ןכ םא אלא ,הדפקהב םהירחא אלמי אוהו

 ןפוא םושב עירפי אלו בכעי אלש ןפואב ,ויפל ויתויובייחתה לכ תא עצביו הז םכסה תוארוה םויקב לעפי ןנכתמה .4.8
 .ישילש דצ לכ יפלכ הנימזמה יבויח םויקב העיגפל םורגי אלו טקיורפה תרגסמב הנביי רשא ןיינבה תמקהל

 ןיד לכ תוארוהלו הינבהו ןונכתה קוח תויחנהל קיודמו םלשומ ןפואב םיאתהל ןונכתה יתוריש לע יכ ןנכתמל עודי .4.9
 המאתהב השעיי ודי לע ןונכתה יתוריש עוציב יכ ןכו ,ןונכתה יתוריש םע רשקב םילחה םיגהונלו םילהנל ןכו

 .הז םכסהב ידוסי יאנת הווהמ וז המאתה יכו ,הנייהתו הדימב תוכמסומה תויושרה לש ןונכתה תויחנהל

 וא השעמ םוש עצבי אל אוה ,הז םכסה יפל ןונכתה יתוריש עוציבב יכ ,הנימזמה יפלכ תאזב בייחתמ ןנכתמה

 יתורישל רושקה לכב תוכמסומה תויושרה יפלכ הנימזמה תויובייחתהל םאות וניאש ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,לדחמ

  .ןונכתה
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 תוכמסומה תויושרה תושירדב יוניש וא ןוכדע לכל םאתהב ןונכתה יתוריש עוציבל גואדל ןנכתמה בייחתמ ,ןכ ומכ

  .ךכל עגונה לכב הנימזמל תואצוהב ןוכסיחה ברימל םורגלו ,טקייורפה עוציב ךלהמב םייקה ןידב וא

 .הזוחה יפ לע ןיבו ןיד יפ לע ןיב ,הז םכסהב ותורשקתהל העינמ לכ ןיא יכ ריהצמ ןנכתמה .4.10

 םואיתב אלא ,גוס לכמ תוירחאו תויפסכ תויובייחתהל תועגונה ןהשלכ תוטלחה לבקי אל יכ ריהצמ ןנכתמה .4.11

 .בתכבו שארמ הנימזמה רושיאבו הנימזמה םע םדקומ

 ןונכת לש בלשו בלש לכב תויוחתפתהה לכ לע הנימזמל חוודיו הנימזמה םע עובק רשק םייקי יכ ריהצמ ןנכתמה .4.12
 .ףוצרו ףטוש ןפואב טקיורפה עוציבו

 טקייורפה להנמ וא/ו הנימזמה י"ע עבקיי רשא םינמזה חולב דומעל ,הז םכסהב ידוסי יאנתכ ,בייחתמ ןנכתמה .4.13

 דחא לכ לע ,ןונכתה יתוריש עוציב תא םייסלו ,תעל תעמ םדי לע ןכדועי ל"נה םינמזה חולש יפכ ,ןנכתמל רסמייו

 ו 1 םיחפסנל ףסוותי וא ףרוציש םינמזה חולל םאתהב ,ןלהל 'א - ו 1 םיחפסנב םיטרופמהו וב םילולכה םיבלשהמ

 .)"םינמזה חול" :ןלהלו ליעל( ל"נה 'א -

 לש תידוסי הרפהכ בשחי ןנכתמה לש ויטעב םרגייש םינמזה חולב רוגיפ לכ וא םינמזה חולב ןנכתמה דצמ רוגיפ לכ

 עונמל תנמ לע ותלוכיבש לכ השע ןנכתמהש דבלבו ,ןנכתמב תוצוענה תוביסנמ עבנ אל רוגיפה םא אלא ,הז םכסה

  .םינמזה חולב דומעלו הז רוגיפ

 להנמלו הנימזמל בתכב הנפי – ןונכתה יתוריש תמלשה ךרוצל םינמזה חולב הכרא השורד יכ ןנכתמה רבס

 להנמ וא הנימזמה תטלחה יפ לע אלא םינמזה חולב תוכרוא הנתנית אל .רומאכ הכראל השקבב ,טקיורפה

 .ידעלבה םתעד לוקיש יפל ,בתכב טקייורפה

 ןנכתמה לש הדובעה תווצ .5

 שורדה ןמזה לכ לש ודצמ העקשהו תישיא תוברועמ ךותו ישיאה וחוקיפב ןנכתמה ידי לע ונתניי ןונכתה יתוריש .5.1
 .הז הזוחל םאתהב ןונכתה יתוריש עוציב לע יארחא היהי אוהו )"ןנכתמה םעטמ ישארה להנמה" :ןלהל( לש ךכל
 ןנכתמה .בתכבו שארמ הנימזמה לש התמכסהו הרושיא ןועט ןנכתמה םעטמ ישארה להנמה לש ותוהזב יוניש לכ

 שידקי ,הזוחה עוציבב תישיא ברועמ היהי ןנכתמה םעטמ ישארה להנמה ,הזוחה תפוקת לכ ךשמב יכ בייחתמ

  .ןנכתמה לש יעוצקמה תווצה לע חקפיו הנימזמה תושרל דומעי ,שרדנה ןמזה לכ תא וז הרטמל

 רשא עוצקמ ישנא לש עובק תווצ דימעי אוה ,הז הזוחל םאתהב ןונכתה יתוריש ןתמ ךרוצל יכ ,בייחתמ ןנכתמה .5.2
 .שארמ המע םואיתב הנימזמל ךכ לע ןנכתמה עידוי םתפלחה לש הרקמבו ,הנימזמה תעידיל רבעות םתוהז

 דחא לכ ףילחהל ןנכתמל תורוהל םיאשר הנימזמה וא/ו טקיורפה להנמ ויהי ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .5.3
 אשית הנימזמהש ילבמ תאז ,תע לכב ,הקמנה ןתמב ךרוצ אלל ,ידעלבה םתעד לוקיש יפ לע ותדובע תווצ ישנאמ

 .ךכ ןיגב ,רומאכ ותווצ ישנאמ ימ יפלכ וא ןנכתמה יפלכ תוירחא לכב

 הז הזוח יפ לע ויתויובייחתה עוציבל שרדנכ רפסמבו בכרהב םישנא תע לכב לולכי ןנכתמה לש הדובעה תווצ .5.4

 עוציב תבוטל הדובעה תווצ תא ביחרהל ןנכתמה בייחתמ ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .ןדעומבו ןאולמב

 .תפסונ הרומת לכ אלל ,טקיורפה להנמ לש ויתושירד יפ לע ןנכתמה ידיקפת עוציבו ןונכתה תודובע

 קפס רסה ןעמל .ןונכתה יתוריש עוציב םשל שורדה דויצה לכב וידבוע תווצ תא ונובשח לע דייצל בייחתמ ןנכתמה .5.5
 לכב אשית אל הנימזמהו ,ונובשח לעו ןנכתמה לש ותוירחאב אהת הז דויצ לש הרימשהו הקזחאה יכ רהבומ

  .איהש הביס לכמ ונממ קלחל וא דויצל והשלכ קזנ וא ןדבא ןיגב תוירחא

  הרומתה .6

 יתוריש לכ עוציבו הז םכסהב טרופמכ ויתויובייחתהו ויתודובע לכ לש אלמה ןעוציב רובע ןנכתמה לש ורכש .6.1

 הל סחוימה טקייורפל סחייב הנימזמ לכ ידי לע םלושי ,ןהב תורושקה ינחורה ןיינקה תויוכז אולמ תוברל ,ןונכתה

 .הז םכסהל 1 חפסנב טרופמכ םיאנתבו םירועישב
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 יאכז היהי אל ןנכתמהו ,טלחומו יפוס וניה הז םכסהל 1 חפסנב טרופמכ ןנכתמה לש ורכש יכ שרופמב םכסומ .6.2

 יתוריש עוציב תפוקת תוכראתה לשב תוברל ,איהש הביס לכמ והשלכ תואצוה רזחהל וא/ו יהשלכ תפסונ הרומתל

 רשא םייונישה תדימ ,היינבה בצק ,טקיורפה ףקיה יוניש ,הפוצמל רבעמ טקיורפה תודובע תוכשמיה וא/ו ןונכתה

 דבלמ ,איהש תרחא הליע לכ לשב וא/ו םינוש עוציבו יושיר ,ןונכת יבלשל טקיורפה תקולח ,הנימזמה י"ע ושרדיי

  .ןלהל 7 ףיעסב טרופמכ תואצוהה

 יריחמ ,ןונכתה יתוריש ףקיה תא קדבש רחאל עבקנ הז םכסהל 1 חפסנב טרופמכ ןנכתמה רכש יכ ריהצמ ןנכתמה .6.3

 לש יהשלכ האלעה וא/ו רקוי תפסות ,תידיתע תורקייתה לכ ןובשחב חקלו ויצעוי וא/ו וידבוע רכשו הדובעה

 .1 חפסנב טרופמכ דדמל ןנכתמה רכש תדמצה טעמל ,הדובעה רכשו םיריחמה

 םירושיאה תאצמהו ןידכ סמ תינובשח תאצוה דגנכ הנימזמה ידי לע םלושת ,םינושה היבלש לע ,רומאכ הרומתה .6.4
  .1 חפסנבו 'א חפסנב טרופמכ לכהו – םימולשתבו הדובעה תומדקתה יפ-לע םלושי רכשה .ןיד יפ לע םישרדנה

 וא ןיממ הרומת לכ הנימזמה דבלמ והשלכ ףוג וא םדאמ ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב לבקי אלו שורדי אל ןנכתמה .6.5
 .טקיורפל רושקה לכב והשלכ גוסמ

 התוניקתל אל ןכו ,הדובעה עוציבל הדצמ רושיא הווהי אל הנימזמה דצמ םייקלח תונובשח לש ומצעלשכ ןועריפ .6.6
 .יקלח ןובשח ותוא שגוה הניגבש הדובעה לש

 הרומתב םילולכ םניאש םיתוריש .7

  :ןלהל תוטרופמה תואצוהב אשית הנימזמה ,ליעל 6.2 ףיעסב רומאה ףא לע .7.1

 .תוינכת תספדה .7.1.1

 .להנמה ידי לע ונמזוה רשאו תוכמסומה תויושרל השגה םשל םישורדה ,םילדומו םימוליצ .7.1.2

 תודובע יכ תאזב רהבומ .טקיורפה עוציבל תושורדה הקתעה תודובע תנמזהב תוריבסב לועפל בייחתמ ןנכתמה .7.2

 הנעצובת הקתעהה תודובע יכ רהבומ דוע .שארמ הנימזמה י"ע הנרשואת ,תוינועבצ תוינכת ןוגכ ,תוגירח הקתעה

  .דבלב תובשחוממ תונמזה תועצמאבו הנימזמה י"ע עבקיי רשא תוקתעה ןוכמב

 הדובעה ךרוצל ול תושורדה תוקתעה ןיגב תואצוה רזחהל יאכז היהי אל ןנכתמה יכ תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .7.3
 .ודרשמב תימינפה

 סמ תינובשחו הקסע תינובשח .8

 ,)קתעה + רוקמה( םיקתוע ינשב ,קוחב רדגומכ ,הקסע תינובשח ,ודי לע תשגומה תינובשח לכל ףרצל בייחתמ ןנכתמה

 .הדי לע ול אצמותש תימינפ הקולח יפל הנימזמ לכ רובע ןנכתמה לש תוינובשחה סקנפמ םיחוקלה

 טקיורפה להנמ רשיאש םוכסה הבוגב ,סמ תינובשח הנימזמה לש תונובשחה תלהנהל ןנכתמה ריבעי םולשתה תלבק םע

 .םולשתל ןנכתמל

 לכ ןיגב מ"עמה תא םלשת הנימזמה .תע התואב לוחיש יקוחה רועישב ןנכתמה לש תינובשח לכל ףסוותי ףסומ ךרע סמ

 .מ"עמה םולשת דעומ היהי ונועריפ דעומש קישב ,םולשת

 םואית .9

 ןנכתמה .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע םהשלכ םיתוריש םירחא םיננכתמ לצא ןימזהל תיאשר אהת הנימזמה יכ םכסומ

 בייחתמ ןנכתמה ,ןכ ומכ .רומאכ תודובעה תריסמ ןיגב הנימזמה יפלכ תונעט וא תועיבת ול הנייהת אלו ול ןיא יכ ריהצמ

 .טקיורפה עוציבב הנימזמה ידי-לע וקסעויש םיננכתמה ראש םע אלמ םואיתב הז םכסה יפל ןונכתה יתוריש תא עצבל

 טקיורפה להנמ תויוכמסו תוח"וד .10
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 להנמ ידי לע ונמוזיו ,רידת ןפואב ומייקתיש תועובקה ןונכתה תובישי תרגסמב ,טקיורפה להנמל רוסמי ןנכתמה .10.1
 ןיד טקיורפה להנמל שרדייש לככ .ןונכתה יתוריש עוציב תומדקתה לע ןובשחו ןיד ,ותעד לוקיש יפ לע טקיורפה

 להנמל רוסמי ןנכתמהו ןנכתמהמ תאז שורדי טקיורפה להנמ ,ןונכתה יתוריש תומדקתהל עגונב ףסונ ןובשחו

  .טקיורפה להנמ י"ע השירדה דעוממ םימי 3 ףולחמ רחואי אלו שרדנכ בתכב ןובשחו ןיד טקיורפה

 אוה רשא הדובעה עוציבב וא/ו ןנכתמה יתוריש עוציבב רוגיפ וא/ו םגפ לכ לע טקיורפה להנמל חוודי ןנכתמה .10.2

  .רומאה רוגיפה וא/ו םגפה לש ותולגתה רחאל דימ ,העוציב לע חקפמה

 לע חיגשהל ,םקלח וא םלוכ ןונכתה יתוריש תא תע לכב קודבל טקיורפה להנמ יאשר ,ותוכמס תלעפה ךרוצל .10.3

 ,ןנכתמה דרשמב רוקיב תועצמאב תוברל ,ומעטמ ימ וא/ו ןנכתמה י"ע תישענה הדובעה ביט תא קודבל ,םעוציב

 ןנכתמה םאה קודבל טקיורפה להנמ יאשר ןכ .טקיורפה לש ליעיה ומודיק ךרוצל שרדייש לככ הארוה לכ תתלו

 להנמל רוסמל בייחתמ ןנכתמה .אוה ויתוארוה תאו הנימזמה תוארוה תא ,הז םכסה תוארוה תא הכלהכ עצבמ

  .ומעטמ ימ ידי לע וא/ו ודי לע שרדייש רבסה לכ טקיורפה

 םאתהב ןנכתמה ידי לע ונכוה רשא ןונכתה יתורישב םירושקה ,םירחא םיכמסמ וא תוינכת טקיורפה להנמ רשיא .10.4
 להנמ תשירד וא רושיא וררחשי אל - הז הזוחל םאתהב םניכהל ןנכתמהמ שרד טקיורפה להנמש וא הז הזוחל

 לע וא טקיורפה להנמ לע ליטהל ידכ םהב ןיאו ,האלמה תיעוצקמה ותוירחאמ ןנכתמה תא רומאכ טקיורפה

 ןונכת ךרוצל שרדנל םאתהב תיעוצקמה םתוכיאל וא םיכמסמה וא תוינכתה ביטל יהשלכ תוירחא הנימזמה

 .טקיורפה תמקהו

 םירצוי תויוכזו םיכמסמב תויוכז .11

 יפל ,טקיורפה להנמל רוסמל ןנכתמה בייח ,ןיינעה יפל ,קדבה תפוקתב וא ןונכתה יתוריש עוציב ךלהמ ידכ ךות .11.1
 לע עבקייש ןמזה ךות ,ןנכתמה ידי לע ונכוהש םיכמסמלו תוינכתל תומלשה וא רתי טוריפ ,טקיורפה להנמ תשירד

 .טקיורפה להנמ ידי

 ידיל הזוחה אבוה םא ןכמ רחאל ףאו ,ןונכתה יתוריש ךלהמב תע לכב ,הנימזמה וא טקיורפה להנמ תשירד יפ לע .11.2
 ,תוינכותה תא הנימזמל ןנכתמה רוסמי - ןונכתה יתוריש עוציב תא ןנכתמה םייסש וא איהש הביס לכמ רמג

 ןיב( בשחמה יצבק לכ ,תוגצמה ,םימגדה ,הדובעה תוריינ ,םיטרפמה ,םיבושיחה ,םימישרתה ,תופמה ,םיטירשתה

 :ןלהל( ותושרב םיאצמנו ןונכתה יתורישל םיסחייתמה םירחאה םיכמסמה לכ תא ןכו )DWG טמרופב רתיה

 .)"הדובעה יכמסמ"

 הז ףיעסב רומאה לעו הדובעה יכמסמל ףסונב ,חקפמה ידיל רוסמל ןנכתמה בייח ,ןונכתה יתוריש עוציב רמג םע .11.3
  .תונכדועמ ןהשכ ,הז םכסה יפ לע ןנכתמה לש ונונכת םוחתב תוינכת לש תחא הרדס םג ,ליעל

 ןכ ינפל הקספוה םא ןיבו ןנכתמה לש ותדובע המייתסה םא ןיב ,הדובעה יכמסמב םירצויה תוכז אהת הנימזמל .11.4
 הדובעה יכמסמב םירצויה תוכז תיינקה רובע רכשה לכ תא תללוכ הז םכסהב העובקה הרומתהו יהשלכ הביסמ

 .תע התואל דע ןנכתמה ידי לע ונכוהש הנימזמל

 לכבו הדובעה יכמסמ לכב ןיינקה תוכזו םירצויה תוכז – הז םכסה תוארוהל םאתהב ןנכתמה רכש םולשתל ףופכב .11.5

 הנימזמה .הנימזמל םיכייש - הנימזמה רובע וא/ו טקיורפל רשקב הלא הדובע יכמסמ י"פע ועצוב רשא תודובעה

 ,ליעל רומאכ הלא הדובע יכמסמ י"פע ועצוב רשא תודובעה לכבו הדובעה יכמסמב שומיש לכ תושעל תיאשר אהת

 דבלבו ,ךכ ןיגב הרומת לכ ןנכתמל םלושתש ילבמ תאזו ,םָיוניש תוברלו םירחא םיצעוי תועצמאב שומיש תוברל

  .דבלב טקיורפל לבגוי רומאכ שומישש

 וא ולוכ ,טקיורפה תא רוכמת הנימזמה וב הרקמב םג ולוחי הז ק"ס תוארוה יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל

  .)"'ג דצ ןנכתמ" :ןלהל( רחא ןנכתמ ול רשא ישילש דצל ,ותצקמ

 היניע תואר יפל תאזו ,הדובעה יכמסמ לכב תפסות וא ןוקית ,יוניש תוברל ,שומיש תושעל תיאשר אהת הנימזמה .11.6
  .הדובעה תמלשה ךרוצל רחא ןנכתמל םתוא רוסמל תוברל ,ןהשלכ תולבגמ אלבו
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 היהי אל אוהו רחא ךמסמ לכו הדובעה יכמסמ לע וא/ו ותדובע לע ,ןובכיע תוכז תוברל ,תוכז לכ אהת אל ןנכתמל .11.7
 לכ לע שארמ תאזב רתוומ ןנכתמה .תיטפשמ תוניידתה וא תקולחמ לש הרקמב םג הנימזמהמ םתוא עונמל יאכז

 אוהש גוס לכמ םירצוי תוכז לש תועיבתל ןיבו תויפסכ תועיבתל ןיב ,הנימזמה לש וז התוכז ןיגב הנעבותו הנעט

 .אוהש גוס לכמ תועיבתל ןיבו

 הנימזמה רושא אלל והשלכ םרוגל םריבעי אלו ,ב"צויכו םירחא םיכמסמ ,הדובעה יכמסמ תא ןנכתמה קיתעי אל .11.8

 .בתכב

 לוטיב וא/ו םויס לש הרקמ לכב ןהו הז םכסה תפוקת לכב ןה לוחי הז ףיעסב רומאה יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .11.9
  .הז םכסה

 רמג ידיל הזוחה תאבה .12

 להנמ יניעב וא היניעב הארתש הביס לכמו תע לכב הנימזמה תיאשר ,הז םכסהב רחא םוקמ לכב רומאה ףא לע .12.1
 – רומאכ העדוה הנתינ .ןנכתמל ךכ לע בתכב העדוה ידי לע רמג ידיל ,ותצקמ וא ולוכ ,הז םכסה איבהל ,טקיורפה

 יפלכ אוהש גוסו ןימ לכמ העיבת וא/ו הנעט לכ אהת אל ןנכתמלו ,העדוהב בוקנ היהיש ךיראתב הזוחה םייתסי

 .ךכל עגונב הנימזמה

 :ןמקלדכ תוארוהה הנלוחת רומאכ לטוב וא רמג ידיל הזוחה אבוה .12.2

 וא רמג ידיל הזוחה תאבהל דע עציב אוהש ןונכתה יתורישמ קלח ותוא דעב ןנכתמל םלשת הנימזמה .12.2.1
 :ןלהל( ןונכתה יתוריש עוציב לש יקלחה רועישל םאתהב ,טקיורפה להנמ י"ע עבקייש םוכס – ולוטיב

 .הז םכסה יפ-לע הרומתה לש טלחומו רומג קוליסל תאזו ,)"הרומתה תרתי"

 תיאשר הנימזמה היהת ,ליעל 12.2.1 ק"סל םאתהב ,הרומתה תרתי תא ןנכתמל הנימזמה המליש .12.2.2

 העיבת וא/ו הנעט לכ אהת אל ןנכתמלו ,ךכל םיכסמ ןנכתמהו רחאל ןונכתה יתוריש עוציב תא רוסמל

 .ללכבו ךכל עגונב הנימזמה יפלכ אוהש גוסו ןימ לכמ

 ,הז םכסהמ ןנכתמה לש רורחש הווהי הרומתה תרתי תא ןנכתמל הנימזמה םולשת יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל .12.3

 ןנכתמה ובש הרקמב םג ,הנימזמה רובעב ןונכתה יתוריש תא עצבל םיאשר םירחא םיננכתמ ויהי ולא תוביסנבו

 ךכל עגונב הנימזמה יפלכ אוהש גוסו ןימ לכמ העיבת וא/ו הנעט לכ אהת אל ןנכתמלו ,ךכל ותודגנתה תא עיבי

 םיכסה אל ןנכתמה םלואו הרומתה תרתי תא ול םלשל ןנכתמל הנימזמה העיצה ןהב תוביסנב יכ םכסומ .ללכבו

 תרתי תא ןנכתמל המליש הנימזמה וליאכ רבדה בשחיי הז ףיעס תוארוה ךרוצל יזא ,הרומתה תרתי תא לבקל

 .הז םכסה יפ לע הרומתה לש טלחומו רומג קוליסל בשחיי רבדהו הרומתה

 ןונכתה יתורישב םירושקה םיכמסמה רתי לכבו הדובעה יכמסמב ,תוינכתב שמתשהל תיאשר היהת הנימזמה .12.4

 ,רכש לכ ןנכתמל םלשלמ הרוטפ היהתו ,דבלב הז םכסה אושנ טקייורפל רושקה לכב ןנכתמה ידי-לע ונכוהש

 ורכשל רבעמ ,ןונכתה יתורישב םירושקה םיכמסמה רתי לכבו תוינכתב שומישה דעב והשלכ יוציפ וא הרומת

 .ותדובע תקספה דע המלשוהש הדובעה ןיגב ,הז םכסה יפ לע עיגמה

 לש הנעט וא העיבת תוכז לכמ עורגל ידכ ,ויפיעס יתת לע ,ליעל הז 12 ףיעסב רומאב ןיא יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .12.5

 .ןיד לכ יפ-לע וא הז םכסהב תורחא תוארוה יפל ,ןנכתמה ידי-לע הזוחה תרפה ןיגב ןנכתמה דגנכ הנימזמה
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 הזוחה לוטיב .13

 :םיאבה םירקמהמ דחא לכ תורקב הזוחה תא ידיימ ןפואב לטבל הנימזמה תיאשר ,ליעל 12 ףיעס תוארוהמ עורגל ילבמ

 לביקש רחאל ,הרפהה תא ןקית אל ןנכתמהו ,הז םכסהב תורומאה ויתויובייחתהמ רתוי וא תחא רפה ןנכתמה .13.1

 .הארתהב עבקנש ןמזה ךות ,טקיורפה להנמ תאמ ךכ לע הארתה

 ןנכתמהו עבקנש דעומב המויס תא החיטבמה הרוצב ותדובעב םדקתמ אוה ןיאש ןנכתמב הרתה טקיורפה להנמ .13.2
 דעומב הדובעה םויס תא טקיורפה להנמ תעדל םיחיטבמה םידעצ הארתהה תלבק ךיראתמ םוי 15 ךות טקנ אל

 .עבקנש

 ולטוה וא/ו לעופל האצוה יכילה ודגנ וטקננ וא/ו םיכילה תאפקהב וא/ו קוריפ יכילהל סנכנ וא/ו לגר טשפ ןנכתמה .13.3
 ותלוכי תא קפסב הדימעמה יהשלכ תרחא הביסמ וא/ו תיטפשמ הלועפל רשכ יתלב השענ וא/ו ושוכר לע םילוקיע

 ןנכתמה דרשמב תולעבב יוניש ערא ובש הרקמב תוברל ,הז םכסהב ויתויובייחתה תא לעופל איצוהל ןנכתמה לש

 הדימעמה יהשלכ תרחא הביסמ וא/ו הנימזמה לש שארמ רושיא אלל ןנכתמה םעטמ ישארה להנמה לש יוניש וא/ו

 .הז הזוחב ויתויובייחתה תא לעופל איצוהל ןנכתמה לש ותלוכי תא קפסב

 הרפהה ןוקית יא רבדב וא ןנכתמה דצמ הזוחה לש הרפה רבדב בתכב טקיורפה להנמ רושיא ,הז םכסה ןיינעל .13.4

 .הז רושיאב רומאל הרואכל היאר הווהי

 היהי אל ןנכתמה ,הז ףיעסב םיראותמה םירקמהמ רתוי וא דחא תורקב יכ שרופמב תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .13.5
  .)ליעל התרדגהכ( הרומתה תרתיל יאכז

 םייוניש .14

 הנימזמה תיאשר ,)"םייונישה" :ןלהל( םהשלכ תופסות וא םייוניש ןונכתה יתורישב סינכהל הנימזמה תעדב היה .14.1

 ףופכב ןונכתה יתוריש תא עצבי ןנכתמהו ,ךכ לע העדוה ןנכתמל חולשל טקיורפה להנמ תועצמאב וא המצעב

 .םייונישל

 םכסהב טרופמכ ןונכתה יתוריש ןיגב הרומתב הלולכ םייונישה ןיגב ןנכתמל הרומתה יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .14.2

 רבודמ יכ טקיורפה להנמ עבקי םא אלא ,םייונישה עוציב ןיגב תפסונ הרומת לכל יאכז היהי אל ןנכתמהו ,הז

 לכהו ,םייונישה עוציב לש ןנכתמל תפסונה תולעה לע ססבתהב ,הרומתל תפסות םלושת זאש ,םייתוהמ םייונישב

 ,םינמזה חולב יונישל הליע ווהי אל םייונישה יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .טקיורפה להנמ ידי לע עבקיש יפכ רועישב

 ןיינעל .טקיורפה להנמ י"ע םאתומ םינמז חול עבקיי - םייתוהמ ויהי םייונישהש לככו בתכב להנמה רושיאב אלא

  :םייתוהמ םייוניש תניחבב ויהי אל ןלהל תוטרופמה תוביסהמ םיעבונה םייוניש – הז ףיעס

 ;ןונכתב יוקיל וא/ו תועט .14.2.1

 ינפב שארמ ךכ לע עירתה אל ןנכתמהו המרגורפה דוסיב דמעש ביצקתה תרגסמב דמוע וניא ןונכתה .14.2.2
 ;הנימזמה וא/ו טקיורפה להנמ

  ;ןנכתמה י"ע הז הזוח תוארוהמ וליא יא תרפהמ ןיפיקעב וא ןירשימב בייחתמ יונישה .14.2.3

 םימגדה ןונכת תמלשה ךלהמב ףקותב ויהש תוכמסומ תויושר תשירדמ םיבייחתמ םייונישה .14.2.4

  ;םייסופיטה

 םימגדה ןונכת תמלשה תעב ףקותב ויהש םינקתו תונקת ,קוח תושירדמ םיבייחתמ םייונישה .14.2.5

  ;םייסופיטה

 ךרוצה בקע וא/ו תוינכת לש ףסונ טוריפב ךרוצה בקע ועבנש תפסונ הדובע וא/ו תופסות וא/ו םייוניש .14.2.6
  ;עוציבה בלשב ורצונש תויעב ןורתפב
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 ןונכתה יתוריש תא רוסמלו םעצבל תיאשר הנימזמה היהת – םייונישה תא עצבל יהשלכ הביסמ ןנכתמה בריס .14.3

 םייונישש הרקמב .ךכל ןנכתמה תמכסה תלבקב ךרוצ אלל לכה ,היניעב הארייש ימל םייונישה עוציבב םירושקה

 .ונושש םיקלח םתואמ ןנכתמה לש ותוירחא רסות ,ןנכתמה תועצמאב אלש ועצובי ולאכ

 הזוחה תבסה .15

 ןקלח וא ןלוכ ויתובוח תאו ויתויוכז תא תוחמהל וא/ו בסהל וא/ו ריבעהל לוכי וניא ןנכתמה יכ תאזב םכסומ .15.1

 .הנימזמה לש שארמו בתכב תשרופמ המכסה אלל והשלכ ישילש דצל הז םכסהב

 הלוכ ,רחאל ןונכתה תדובע עוציב תא רסמ וא ןתצקמ וא הז םכסה יפ לע ויתובוח וא ויתויוכז תא ןנכתמה ריבעה .15.2
 ןמ ותוא רוטפל ידכ ךכב אהי אל ,ךכל הנימזמה לש בתכב תשרופמ המכסהה תא לביקש רחאל ,התצקמ וא

 .הז םכסה תוארוהל םאתהב וילע תולטומה תויובייחתההו תוירחאה

 אלל והשלכ ישילש דצל הז םכסהב היתובוח תאו היתויוכז תא תוחמהל וא/ו בסהל וא/ו ריבעהל תיאשר הנימזמה .15.3
 .ןנכתמה תמכסה תלבקב ךרוצ אללו ,הלבגה

 היהתו ןנכתמה םע רתוי הרושק הנימזמה אהת אל ,הנימזמה ידי לע הזוחה לטובי ובש הרקמב ,קפס רסה ןעמל .15.4
 .היניע תואר יפל רחא ןנכתמ לכל ,ןתמלשה וא/ו ןונכתה תודובע תא רוסמל ,לוטיבל רחואמ דעומ לכב ,תיאשר

 יקלח עוציב .16

 הנתינש וא ,ויחפסנבו הז הזוחב םיטרופמה םיתורישהמ קלח קר וללכי לעופב ועצוביש ןונכתה יתורישש לככ .16.1

 תאזו - )"יקלח עוציב" :ןלהל( ןונכתה יתורישב םילולכה םיתורישהמ קלח עצבל אלש טקיורפה להנמ תאמ הארוה

 םתוא רובע יאכז אוה ול )ויחפסנו הזוח תוארוהל םאתהב( הרומתהמ קלחה ןנכתמל םלושי – השעמל םעוציב ינפל

 ןעמל .יהשלכ תפסות אלל ,תאזו ,)עיגה הז הזוח תוארוהל םאתהב םעוציבל דעומהשו( לעופב עציבש םיתורישה

 דעומהש ןונכתה יתורישמ םיקלח ןיגב הרומתל יאכז היהי אל ןנכתמה ,רומאכ הרקמב יכ ,רהבומ קפס רסה

  .ומצע תעד לע םעוציב תא םידקה ןנכתמהו עיגה םרט םעוציבל בלשהו

 תא םיקהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תיאשר היהת הנימזמה יכ שרופמב רהבומ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .16.2

 תומכ תא םצמצל וא לידגהל ןכו ,ללכ ומיקהל אל וא ,ןוכנל אצמתש יפכ םיבלשב ,דבלב וקלח וא/ו ולוכ טקיורפה

 יפל – תאזו ,םיטקייורפהמ קלח קר םיקהל וא ,הז הזוח יפל ןונכתה יתוריש ונתניי םניגב רשא ר"מה וא תודיחיה

 וא םוצמצ ןיגב הנעט לכ היהת אל ןנכתמלו ,הקמנהב ךרוצ אללו תע לכב ןנכתמל העדוהב ,ידעלבה התעד לוקיש

 ול עיגת רשא הרומתה תא לביקש דבלבו ,ןונכתה יתוריש ףקיה וא/ו הז הזוח אושנ ר"מה וא תודיחיה ףקיה תלדגה

 .הנימזמה תויחנה יפל ודי לע לעופב ונתינש םיתוריש םתוא ןיגב

 ,ליעל ותרדגהכ 'ג דצ ןנכתמ ול רשא ישילש דצל ,ותצקמ וא ולוכ ,טקיורפה לש הריכממ עבני יקלחה עוציבהש לככ .16.3
 ןונכתל ול םישורדה םינותנה לכ תא ול רוסמל ,'ג דצ ןנכתמ םע ותדובע םאתלו הלועפ ףתשל בייחתמ ןנכתמה יזא

 עגונב הנימזמה תשירדל םאתהב ,שרדנה לככ ב"צויכו הדובעה יכמסמ תא ול רוסמל הז ללכבו טקיורפה עוציבלו

  .ךכל

  חוטיבו תוירחא .17

 םעוציב לשב תוברל םעוציב בקע וא ןונכתה יתוריש םע רשקב הנימזמל ומרגיש דספה וא קזנ לכל יארחא ןנכתמה .17.1
 וא/ו ןיד לכ תוארוהמ וא תויחנהמ הייטס תמחמ ואו/ו תוריהז רסוחב וא/ו תונמוימ רסוחב וא/ו ינלשר ןפואב

 םע דימ ,רומאכ םרגייש דספה וא קזנ לכ דעב הנימזמה תא תוצפל בייחתמ אוהו ,הז םכסה תוארוהמ הייטסמ

  .הנימזמה לש הנושארה התשירד

 לכ בקע וא/ו ןונכתה יתוריש בקע וא ןונכתה יתוריש םע רשקב ומרגייש םיקזנל ,ישילש דצ יפלכ יארחא ןנכתמה .17.2
 דימ הנימזמה תא תוצפלו תופשל בייחתמ אוהו ,ויקסעומ וא/ו ויחילש ידי לע וא/ו ודי לע השעיש לדחמ וא/ו השעמ

 םידספהה לכ ןיגב תוברל ,רומאכ םיקזנ ןיגב ישילש דצ ידי לע הדגנ שגותש העיבת לכ ןיגב הנושארה התשירד םע

  .רומאכ העיבת ינפמ ןנוגתהל ךרוצהמ האצותכ תוברל ,ךכמ האצותכ הנימזמל ומרגייש תואצוההו
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 ,םהשלכ םיקזנ הל ומרגיי ליעל 17.2-ו 17.1 םיפיעסב תוראותמה תוביסנה תמחמש הרובס היהת הנימזמהש םוימ .17.3

 אולמ יוסיכל ,ןנכתמל םיעיגמה םיפסכה ךותמ רעושמה קזנה םוכס תא הדי תחת בכעל תיאשר הנימזמה היהת

 קדצומ םיפסכה בוכיעש טקיורפה להנממ תעד תווח ןתניתש דבלבו ,ןיד קספ ןתניי רשא דע ,יופצה קזנה ףקיה

 .ןנכתמה ידי לע ועוציב ךרדלו םכסהל םאתהב

 וחוכמ םיאבל וא/ו ןימזמל תורחא וא תורתוימ תואצוה וא/ו םידספה וא/ו םיקזנל םורגי ןנכתמהש הרקמ לכב .17.4
 תודובע עוציב וא/ו החנזה ,תונלשרמ האצותכ וא ומויק יא לשב וא/ו ויפיעסמ דחא וא הז םכסה תרפהמ האצותכ

 .הנימזמל ומרגיש תואצוהה וא/ו םידספהה לכ תא םלשל ןנכתמה בייחתמ ,תיעוצקמ יתלב הרוצב

 םיארחא המעטמ םילעופה וא הנימזמה תא תושעל ידכ – שרפתת אלו – הב ןיא הז םכסה תוארוהמ הארוה םוש .17.5

 לש ושוכרל וא ופוגל םרגיהל לולעה דספה וא קזנ ,ןדבא לכ דעב רחא בויח לכב וא םייוציפב םבייחל ידכ וא

 ,תונלשר ,הלועפ תמחמ ישילש דצ לכ לש וא ,ומעטמ וא ומשב ןמזל ןמזמ לעופה רחא םדא לכ לשו וידבוע ,ןנכתמה

 ודבל ןנכתמהו ,ועוציב ןפואמ וא הז םכסה עוציבמ תעבונה וא הרושקה תרחא הביס לכ וא ןוסא הרקמ ,לדחמ

 .ליעל םיטרופמה םירקמהמ הרקמ לכ תואצותל תוירחאב אשיי

 יתלב קלח הווהמו 'ג חפסנכ הז םכסהל ףרוצמה חוטיבה חפסנב םיטרופמה םיחוטיבה תא םייקיו ךורעי ןנכתמה .17.6

  .ונמיה דרפנ

 לע רושיא תאצמהב רחאי ןנכתמהש הדימב יכ רהבומ ,ותרפה ןיינעל הז םכסהב תרחא הארוה לכמ עורגל ילבמ .17.7
 :ןלהל( ףקותבו ,רוקמב ,חוטיבה תרבח ידי לע םותח ,1 'ג חפסנכ הז םכסהל ב"צמה חסונב םיחוטיבה תכירע

 תא איצמהל ןנכתמה לע – הז ןיינעלו( ואיצמהל ןנכתמה לע היה וב דעומהמ םימי 10 לע הלועה ,)"חוטיבה רושיא"

 ,ונייה .ףקותב רושיאב הנש ידמ ופילחהלו ,הז םכסה תמיתח דעוממ םימי 10 ךות ליעל ותרדגהכ חוטיבה רושיא

 הווהי רבדה יזא ,)םדוקה רושיאה לש ופקות םויס ינפל םימי 7 ,תאזו ,ףקותב חוטיב רושיא איצמהל הנש ידימ

 רהבומ רומאכ תוביסנב ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,הז םכסה לש תידוסי הרפה

 דע ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,ןנכתמל עיגמה םולשת לכ טלחל וא/ו בכעל תיאשר אהת הנימזמה יכ שרופמב

  .ליעל ותרדגהכ חוטיב רושיא תאצמהל

 רחאל םיתוריש ןתמ רוסיאו םיניינע דוגינ רדעיה .18

 רושקה רחא םרוג לכל ןכו ומעטמ ימל וא/ו ןלבקל וא/ו ומעטמ ימל וא/ו ישארה ןלבקל ,םיצעויל קינעי אל ןנכתמה .18.1
 העצה תנכהל רשקב תוברל ,הז םכסה אושנ ןונכתה יתורישל ןיפיקעב וא ןירשימב רושקה תוריש לכ טקיורפב

 הרומתב ןיב ,רחא תוריש לכ וא ןוילע חוקיפ וא חוקיפ ,תונובשח תקידב וא תכירע ,תויומכ בושיח ,ץועי ,זרכמל

 רושיא תתל אלש תיאכז אהת הנימזמה .שארמו בתכב הנימזמה רושיא תא ךכ לע לביק םא אלא ,הרומתב אל ןיבו

  .ידעלבה התעד לוקיש יפ לעו ,הקמנה אלל רומאכ

 .טקיורפל םיתוריש קפסמה רחא םרוג וא/ו ץעוי וא/ו קפסמ יהשלכ הלמע לבקל אלש בייחתמו ריהצמ ןנכתמה .18.2

 .הנימזמה לש םיסרטניאה תבוטלו הנימזמה רובע תונמאנב קרו ךא ומעטמ ימ וא/ו ןנכתמה לעפי תודובעה עוציבב .18.3
 יוטיב ידיל האב איהש יפכ הרומתל רבעמ ןונכתה תודובע עוציבמ האנה תבוט חמצת אל ומעטמ ימל וא/ו ןנכתמל

 בצמב וא הנימזמה לש םיסרטניאה םע םיניינע דוגינב אצמיהל לולע אוה וב בצמב ומצע דימעי אל אוהו הז הזוחב

  .רומאכ האנה תובוט ול וחמציש

 יתוריש אושנ טקיורפה עוציב תא ןלבקה םייס ובש םויהמ הנשה םותל דע ןנכתמה תא תובייחמ הז ףיעס תוארוה .18.4
 הז םכסה אבוה םא ףא – עבוקה אוה םהיניב רחואמה ךיראתהו ןלבקה םע יפוסה ןובשחה רמגל דע וא ןונכתה

 .ומויס ינפל יהשלכ הביסמ לטוב וא רמג ידיל

 דגואמ ףוג ןנכתמה היה םאו ותורישב אצמנש ימ לכ וא/ו וידבוע לכ תא ,הז ףיעס תוארוה םויקב בייחי ןנכתמה .18.5
 .דגואמה ףוגה ירבח לכ תא םג הז ףיעס תוארוה םויקב בייחי אוה

 ומעטמ םילעופה הלא לכו וידבוע לכ ידי לע םותח ךמסמ – ותשירד יפל – טקיורפה להנמל איצמי ןנכתמה .18.6

 .הז ףיעס תוארוה םויקב םיביוחמהו
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 תוידוס תרימש .19

 תוברל ,הדובעה יכמסמל עגונה עדימ אוהש םרוג לכל תולגל אלו תטלחומ תוידוס לע רומשל בייחתמ ןנכתמה .19.1

 תוברל ,ועוציבל וא/ו טקייורפל ,ןונכתה יתורישל םיסחייתמה םיכמסמהו תוינכותה רתי לכו תומישר ,םיטוטרש

 .ונובשח לע וא/ו ומעטמ ונכוהש ןיבו ןנכתמה י"ע ונכוהש ןיב - םיקתעה

 .הז םכסה עוציב בקע וילא עיגתש וא העיגהש העידי לכ דוסב רומשל בייחתמ ןנכתמה .19.2

 שארמ הרושיאב קרו ךא ,המוק תוינכתו תוציקס טקיורפה לש תוימדה וימוסרפלו ורתאל תולעהל יאשר ןנכתמה .19.3
 .הנימזמה לש בתכבו

 דיבעמ דבוע יסחי תלוחת יא .20

 םה ךכמ עמתשמה לכ לע ןנכתמל הנימזמה ןיב הז םכסהב םירצונה םיסחיה יכ רהצומו םכסומ קפס רסה ןעמל .20.1
 ןיב רוציל ידכ ויאנתמ יאנתב וא הז םכסהב ןיא יכ ריהצמ ןנכתמהו ,יאמצע ןלבק ןיבל הדובע תנימזמ ןיבש םיסחי

 עוציב ךרוצל ומעטמ וקסעויש םידבועה לכ יכו דיבעמ דבוע יסחי הנימזמה ןיבל ומעטמ ימ וא ןנכתמה

 דבוע יסחי לכ הנימזמה ןיבו םניב ויהי אלו דבלב ןנכתמה לש םידבועכ ובשחיו ויהי הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה

 .דיבעמ

 םולשת לכו סמ לכו ימואל חוטיבל םולשת ,הסנכה סמ ,הדובע רכש תוברל( ןנכתמה ידבועל םימולשתה לכ .20.2

 ןונכתה יתוריש עוציב ןיגב תוירחאהו םינוכיסה לכו תואצוהה רתי לכו םהשלכ םיסימ ימולשת )רחא ילאיצוס

  .אוהש ןפואו הרוצ לכב ךכל תיארחא אהת אל הנימזמהו ןידכ ודי לע ומלושיו ןנכתמה לע ולוחי

 ןיב דיבעמ דבוע יסחי םימייקתמ יכ ךכל ךמסומה ףוג י"ע וא/ו טפשמה תיב י"ע עבקיי ,ליעל רומאה ףא לע ,םא .20.3

  .)םיזוחא םיעברא( 40% – ב תחפות הז םכסהל '1 חפסנב התרדגהכ הרומתה זא יכ ,ןנכתמה ןיבל הנימזמה

  ןנכתמה דצמ תויוכז לע רותיו .21

 וא ,םויס ידיל הזוחה תא האיבהו הז הזוח יפ לע הל הנותנה יהשלכ תוכזב וא/ו תוכמסב הנימזמה השמתשה .21.1

 העיבת תליע ןנכתמל היהת אל – ותצקמ וא ולוכ ,ועוציב תא הקיספה וא ,ותצקמ וא ולוכ ,הזוחה תא הלטיב

 וא/ו םייוציפ עובתל יאכז אהי אל ןנכתמהו תרחא הביס לכ לשב וא/ו רומאכ היתולועפ ןיגב הנימזמה דגנ יהשלכ

 הקספהה ,לוטיבה בקע ול םרגיהל םילולעה חוור תוברל ,דספה לכ וא/ו ןיטינומב העיגפ ,קזנ דעב והשלכ םולשת

  .תרחא הביס לכמ וא/ו

 וא/ו רמג ידיל ותאבה וא/ו הזוחה לוטיב םע תיאשר הנימזמה אהת ,הז הזוח יפ לע הנימזמה תויוכזמ עורגל ילבמ .21.2
 הלבגה אלל שמתשהלו )"רחאה ןנכתמה" :ןלהל( רחאל ןנכתמה יתוריש עוציב ךשמה תא רוסמל ,ועוציב תקספה

 רשא אוהש גוס לכמ םידעצב טוקנל אלש בייחתמ ןנכתמה .הז הזוח יפ לע ןנכתמה ידי לע ונכוהש הדובעה יכמסמב

 הדובעה יכמסמ תריסמ תא לכסל ידכ וא/ו רחא ןנכתמ ידי לע ןונכתה יתוריש עוציב ךשמה תא לכסל ידכ םהב שי

 לכ תריסמ ידי לע תוברל ,רחאה ןנכתמה םע ותדובע תא םאתלו הלועפ ףתשל בייחתמ הז ללכבו ,רחא ןנכתמ ידיל

 .שרדנה לככ ב"צויכו הדובעה יכמסמ תא ול רוסמל הז ללכבו רחאה ןנכתמל ושרדיש םינותנה

 םימוכס זוזיק .22

 עיגמה םוכס לכ ונממ תוכנלו זזקל תיאשר הנימזמה אהת - והשלכ םוכס הז הזוח יפל הנימזמה תאמ ןנכתמל עיגה .22.1
 דצמ הזוחה תרפה ןיגב היקזנ זוזיק ,קר אל ךא תוברל הז הזוח יפל ןנכתמה תאמ הנימזמל עיגהל יושעש וא/ו

 לע ןיד לכ וא/ו הז םכסה חכמ תולטומה תולועפ וא/ו תואצוה בקע הבייחתה איה םהב םימוכסה זוזיק ,ןנכתמה

  .ב"צויכו ןנכתמה

 .הנימזמה יפלכ זוזיק תוכז לכ אהת אל ןנכתמל יכ ,רהבומ .22.2
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 יללכ .23

 םכסה יפל ויתויובייחתה עוציבב ךישמהל תאזב בייחתמו ,ריהצמ ןנכתמה הז םכסהב םוקמ לכב רומאה ףא לע .23.1
 יחטש תשיכר לש הרקמב תוברל הנימזמה ידיחימ ימל וא/ו הנימזמל םיסכנ סנוכ הלילח הנומיש הרקמב ףא ,הז

 לע םולשתל רבעמ ףסונ םולשת אלל ,םיסכנה סנוכ שומישל הדובעה יכמסמ ודמעי ,הזכ הרקמ לכב יכו ,טקיורפה

  .הז םכסה יפ

 םע רשקב תוכמסומה תויושרה ידי לע ונתנייש רתיה וא רושיא לכ הל רוסמלו הנימזמל גיצהל בייחתמ ןנכתמה .23.2
  .טקיורפה להנמ וא/ו הנימזמה תשירד םע דיימ ודי לע ןונכתה יתוריש עוציב תרגסמב טקייורפה

 הזוחה תורתוכ .ויאנתמ םיאנתו הזוחהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ,וילא םיפרוצמה םיחפסנהו הז םכסהל אובמה .23.3
 .הז םכסה לש ותונשרפל ילכ הנשמשת אל ןהו דבלב תואצמתההו תויחונה תלקהל ופסוה

 .ךפהלו םיבר ןושל ןידכ וניד דיחי ןושלב וב רמאנש םוקמ לכ .23.4

 רותיוכ בשחיי אל ,ןיד לכ יפ לע וא הז םכסה יפ לע היתויוכזמ תוכזב הנימזמה דצמ שומישב רוחיא וא שומיש יא .23.5
 .הרומאה תוכזה לע הנימזמה דצמ

 ,רחא הרקמל םידקת ושמשי אל – םיוסמ הרקמב ןנכתמל הנימזמה דצמ ונתינש הכרא וא יוניש ,החנה ,רותיו .23.6

 .בתכב ונתינ םא אלא רומאכ הכרא וא רותיול ףקות היהי אל – הרקמ לכבו

 הז םכסה יפ לע םיארחא ןנכתמה ידיחי לכ ויהי ,דחא ףוג וא םדאמ רתויל סחייתמ "ןנכתמ" חנומהש הרקמב .23.7

 .דוחלו דחיב

 רבד לכל בייחי וידבוע וא ןנכתמה ידיחימ דחא ידי לע םתחיי רשא ,הז םכסהל רשקב ,אוהש גוס לכמ ,ךמסמ לכ .23.8
 תחא ידי לע םתחיי רשא ,הז םכסהל רשקב ,אוהש גוס לכמ ,ךמסמ לכ .וידיחי לכ תא וא/ו ןנכתמה תא ןיינעו

 .תרחאה הנימזמה תא הרקמ םושב בייחי אל הנימזמה תודיחימ

 וא הנימזמה ידבוע תוברל ,םדא לכ ידי לע דיתעב ושעיש וא רבעב ושענש הפ לעב החטבה וא גצמו הרהצה לכ .23.9

 .הנימזמה תא ובייחי אל ,הז םכסהל עגונה רבד לכב ,היחילש

 היהת אל הנימזמה .םידדצה ןיב הנתומהו םכסומה תא םיפקשמ הז םכסה יאנת יכ ,םידדצה ןיב הזב םכסומ .23.10

 םניאש בתכב וא הפ לעב תויובייחתהו םימכסה ,ריחמ תועצה ,םיגצמ ,תורהצה ,םימוסרפ ,תוחטבה לכב הרושק

 .ותמיתח ינפל ושענשו הז םכסהב םיללכנ

 .הזב לטב – הפ לעב וא בתכב ,םידדצה ןיב השענ םאב ,הז םכסהל םדוק הזוח לכ יכ הזב םכסומ .23.11

 .םידדצה תמיתחבו ,בתכב תושעיהל בייח הז םכסה לש יוניש לכ .23.12

 ,הליע ,תוכז לכמ םיערוג םניאו הזל הז םירבטצמ םה הזוחה יפ לע הנימזמל םינקומה םידעסהו תופורתה לכ .23.13

 ןיגב וא/ו הזוחה יפ לע ןנכתמה תויובייחתה תרפה ןיגב ,ןיד יפ לע הנימזמל םיעיגמה םירחא דעס וא הפורת

 .ןנכתמה לש לדחמ וא/ו השעמ וא/ו רומאכ הרפה לכמ האצותכ הנימזמל ומרגיש םיקזנה

 ,וב היהי רשא והשלכ דעצב טוקנל יאשר ןנכתמה היהי אל ,םידדצה ןיב תקולחמ וא ךוסכס לש הרקמ לכב .23.14

 שרופמב ,שארמ רתוומ ןנכתמהו )העינמ יווצ תוברל( טקייורפל בוכיע וא הערפהל םורגל ,ןיפיקעב וא ןירשימב

 .וז ותוכז לע ,רזוח יתלב ןפואבו

 וא הזוחה לוטיב לש הרקמב תוברל ,ונממ עבונה לכו הז םכסהל רשקב ךוסכס לכב ןודל ךמסומה טפשמה תיב .23.15

 יזוחמה טפשמה תיב וניה – טקיורפהמ ורורחש וא/ו ןנכתמה לש ורכשל רשקב ךוסכס לש הרקמב תוברלו ,ומויס

 .תיניינעה םתוכמס יפל ,ופי-ביבא-לתב םולשה טפשמ תיב וא ופי – ביבא-לתב

 אל – לארשיב םייגולונכטה תועוצקמב םיאמדקאהו םילכירדאה ,םיסדנהמה תכשל יכ רהבומ קפס רסה ןעמל

 .רומאכ ךוסכס לכב ןודל תכמסומ היהת
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 רפי ןנכתמהו הדימב יכ רהבומ ,ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע הנימזמה לש היתויוכזב עורגל וא/ו עוגפל ילבמ .23.16
 ןנכתמה לש ויתויובייחתהמ וזיא עוציבב רוחיא תוברל ,תרחא הרפה וא/ו תידוסי הרפה ויאנתמ הזיא וא הז םכסה

 הנימזמהמ העדוה ךכ לע לביק ןנכתמהש םוימ םימי 7 רחאל הנקות אל וז הרפהו ,ויחפסנ לע הז םכסה יפ לע

 ףוכאל וא/ו הז םכסה לטבל ,רחא דעס לכל ףסונב ,תיאשר היהת הנימזמהו ,תידוסיל ךופהת וז ותרפה יזא ,בתכב

 הידספה אולמ תא הרומתה ךסמ טלחל וא/ו זזקל וא/ו עובתל ףסונבו ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע הז םכסה

  .הז םכסה תרפה בקע היקזנו

 תועדוה חולשמ .24

 ל"נה תובותכה יפ לע והנשמל דצ ידי לע חלשתש העדוה לכ .הזוחל תרתוכב טרופמכ ןה הז םכסה יכרצל םידדצה תובותכ

 הרגוש וא תישיא הריסמב הרסמנש העדוה לכו ,םושר ראודב החלשנש תעמ תועש 72 רובעכ התדועתל העיגה וליאכ בשחית

 ,תחלשמה הילימיסקפהמ קפומה חולשמה רושיאב בוקנה דעומב וא התריסמ תעב הלבקתנכ בשחת הילימיסקפה תכרעמב

 .ןינעה יפל

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 

 

 ןנכתמה  הנימזמה
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 םולשתה יאנתו םיטקייורפה תמישר - 1 חפסנ

 :םיטקייורפה תמישר .1

 הרומתה ךס שרגמה רפסמ ע"בתה הקלח/שוג הנימזמה טקייורפה םש

 :םולשתה יאנת .2

 לכל סחייב ןנכתמל הנימזמה םלשת ,הז םכסה יפ לע ןנכתמה תויובייחתה םויקו ןונכתה יתוריש ןתמ תרומת

 ךס" ךותמ ןלהלש הלבטב עוציב בלש ותואל עובקה "הרומתה זוחא" תא ליעלש הלבטבש םיטקייורפהמ דחא

 ליעלש הלבטב עובקה "הרומתה

 הרומתה זוחא עוציבה יבלש

 10% ינושאר ןונכת

 20%  יפוס ןונכת

 10% טרופמ ןונכת

 10% ןלבק תריחבו זרכמ תאצוה

 – SHOP גניוארד פוש תוינכת רושיא
DRAWINGS ןלבקה לש 

10% 

 30% ןוילע חוקיפ

 10% םכסמ ח"ודו רמג תדועת

 חפסנב טרופמכ ןונכתה יתוריש עוציב תומדקתהל םאתהב ןנכתמל םלושת ,2.1 ףיעסב רומאכ הרומתה יכ ,רהבומ .2.1

 ידי לע עוציבה יבלשמ דחא לכ תמלשה רבדב הנימזמה רושיא תלבק רחאל תאזו ליעלש עוציבה יבלש תלבטבו 'א

 .ןנכתמה

 ויתויובייחתה לכ .דוחלו דחיב תונימזמה תא בייחל הז םכסהב ןיא יכ רהבומ ,םכסהב רומאכו קפס רסה ןעמל .2.2

 טרופמכ הל םיכיישה םיטקייורפל םאתהבו דרפנב תונימזמה ןמ תחא לכל סחייב קרו ךא ןה ןנכתמה לש ויתויוכזו

 .דבלב הז חפסנב

 רשאכ טקיורפה להנמ י"ע ןובשחה רושיא םויב עודיה םירוגמל היינבה תומושת דדמל םידומצ ויהי הרומתה ימוכס .2.3

  דדמ אוה סיסבה דדמ

 .שדוחב םעפ רשאמ רתוי אל ןובשח שיגי ןנכתמה .2.4

 .רשואמה יסחיה ןובשחה סחייתמ וילא ןורחאה עוציבה שדוח םותמ 45 + ףטוש םלושי םולשתה .2.5
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 ןונכתה יתורישו הדובעה תלוכת – 'א חפסנ

 :יללכ .1

 :תודובעה רואית 1.1

 .103 - ו 102 םישרגמ לע דחא לכ תומוק 25 םירוגמ ילדגמ 3 1.1.1

 482 שרגמ לע םידרשמו םיעוריא םלוא דחוימ הנבמ 1.1.2

 747-751 םישרגמ לע ףוחה ךרואל רחסמ ינבמ 5 1.1.3

 טקיורפה ףקיה 1.2

 .ךסמ תוריק ןונכת 1.2.1

 .םוינימולא תותלדו תונולח ןונכת 1.2.2

 .תונירטיו ןונכת 1.2.3

 .שרדייו הדימב ,םוינימולא ירפב יופיח ןונכת 1.2.4

 .תינוציחה תפטעמה לש הקזחאו יוקינל םיעצמא וא/ו תכרעמ ןונכת 1.2.5

 .םוינימולאמ יושעה טנמלא לכ ןונכת 1.2.6

 וקב תימי הביבסל םימיאתמה םיטרפ תויהל םיבייח עוציבה יטרפ לכו םיהמ רצק קחרמב הנבמה יכ הדבועב בשחתי ץעויה

 .םיל ןושאר

 ןונכתה תדובע הלא .2

 ינושאר ןונכת 2.1

 םקוי וב הנבמה יננכתמ םע םואיתו תוצעייתה ,תומדקומ תוריקח ,רתאב םירוקיב ,ןימזמה םע המרגורפה רוריב 2.1.1
 .םיצעויה םעו טקיורפה

 וא טקיורפה ןונכתב תוכורכה תורחאו תויקוחה תויעבל רשקב םירחא םימרוג וא תומכסומה תויושרב רוריב 2.1.2

 .ל"נה תויושרה רושיא תלבקב

 .ותרוצו טקיורפה תלועפ תונורקע תעיבק 2.1.3

 םיללכה םירוריבה תונקסמ םוכיס ללוכ ,ןקתמה לש תינורקעה הרוצה תא תוראתמה תומדקומ תוינכת תנכה 2.1.4

 .תומדקומה תוריקחהו

 .טקיורפה ךרע לש רעושמ ןדמוא תנכה 2.1.5

 יפוס ןונכת 2.2

 .ותרוצו טקיורפה תלועפ תונורקע תעיבק 2.2.1

 םיכמסמהו ןימזמה גיצנ םע תומכסומהו תיפוסה הרוצה תא תוראתמה תויפוס תוינכת תנכהב לכירדאל ץועיי 2.2.2

 .םיצעויה םעו םינבמה יננכתמ םע תורומאה תוינכתה םואיתו ,הז בלשל םישורדה םירחאה

 .טקיורפה ךרעל רעושמה ןדמואה ןוכדע 2.2.3
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 טרופמ ןונכת 2.3

 .שרדייש לככ טקיורפב תוכימתהו םוינימולאה תוכרעמל םייטטס םיבושיח תנכה 2.3.1

 .ןימזמה גיצנ רושיאב םוינימולאה תכרעמל םישורדה םירמוחה תריחב 2.3.2

 שרדנה לכו םוינימולא תומישר ,םיכתחהו םיטרפה לכ ללוכ ,תורבסומו תוטרופמ תוינכת תנכהב לכירדאל ץועיי 2.3.3

 .ןקתמה עוציבל

 .טקיורפה אושנל רושקה לכב ןרושיאו םיצעויה תוינכת תרוקיבו םואית 2.3.4

 .ןקתמה עוציבל זרכמ תכירעל שרדנכ תויומכ בתכו ינכט טרפמ תנכה 2.3.5

 תנתינהו "רודמר" וא "לקד" תמגודכ ,ש"בהשמ תנוכתמכ תויומכ יבתכל הנכות תועצמאב ונכוי תויומכה יבתכ 2.3.6

 .סיפדתבו טקסיד ג"ע תויומכ יבתכל תורחא תונכותל םג הרמהל

 .םיללכה תויומכה יבתכו םיטרפמב םבולישו םיצעויה לש תויומכה יבתכו םיטרפמה םואית 2.3.7

 .תויומכה יבתכו םיטרפמה לע ססובמ ןקתמה ךרע ןדמוא תנכה 2.3.8

 גיצנ תשירד יפלו טקיורפה עוציבל שרדייש יפכ םימילשמ םיטרפו הדובע תוינכת תנכהב לכירדאל ץועייו עויס 2.3.9

 .ןימזמה

 :לולכי ןנכתמה לש ןוילעה חוקיפה - עוציבה לע ןוילע חוקיפ 2.4

 .תפדעומה העצהה לע תקמונמ הצלמה ןתמו ,םינלבקה לש תורחתמה תועצהה תניחב 2.4.1

 םע תורשקתהה ךילהתה לכ יווילו תועצהל תינעוצקמ תעד תווח תניתנ תוברל םינלבקה םע מ"ומב תופתתשה 2.4.2

 .עצבמה ןלבקה

 .)SHOP – DRAWINGS תוינכת( – ןרושיאו ןלבקה ידי לע תוכרענה תוטרופמה עוציבה תוינכת תקידב 2.4.3

 ךילהת תקידבו תודבעמב םירוקיב תוברל אלמה רוצייל דעו םרושיאב לחה ,םינושה םיטנמלאה רוציי ירחא בקעמ 2.4.4
 הדבעמב רוקיב( .ינכטה טרפמב שרדייש לככ ,םינושה םיטנמלאל רוציי רחאל הדבעמ תוקידב ללוכ רוצייה ןפואו

 .)ןימזמה י"ע ןמומי ל"וחב

 ינפל ןיב ,םהב םייח ןלבקהש םינוקיתה עוציב לעו םיכמסמה רתילו תוינכתל םאתהב ןקתמה עוציב לע ןוילע חוקיפ 2.4.5
 .קדבה תפוקתב ןיבו הנבמה תריסמ

 .רתאב חקפמל םירבסה ןמו הכרדה 2.4.6

 .ויביכר לש רוציה ילעפמבו רתאב רוקיב לכ רחאל םיאצממה לעו ןקתמה עוציב תומדקתה לע ןימזמה גיצנל חוויד 2.4.7

 .ןקתמה עוציב ןמזב ןלבקה םע םירוריבב תופתתשהו ןימזמה גיצנל ץועי 2.4.8

 .עוציב רמג רושיאו ןקתמה תלבק 2.4.9

 ןובשחה יקלח םואיתבו רתאב חקפמה לש תויומכה ירושיא לע ךמתסהב ןלבקה לש יפוסה ןובשחה רושיאו הקידב 2.4.10
 .םדי לע ורשוא ולאש רחאל םיצעויה תויחמומ רדגבש תודובעב ןלבקה לש יפוסה

 קדבה תפוקת 2.5

 לככ ףתתשהל הנבמ לכ תיינב רמג םוימ םינושארה םישדוחה 36 ךשמב ץעויה בייחתמ הזוחב םוקמ לכב רומאל ףסונב

 םייוניש עוציבב לפטל ,ץעויה תדובעל תורושקה תונושה תודובעה לש קדבהו תרוקיבה תכירע תעב ץועייב ,רבדה שרדייש

 םיבייחתמה תויחמומ םוחתב םיתוריש םתוא לכ ןתילו קדבה תפוקת םותל דע שארמ וארנ אלש תומאתה יא בקע

 .סדנהמה תדובעל תורושקה תונושה תודובעב םייוקיל וא/ו םייונישמ
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 .ליעל טרופ אל םא םג םלשומ ןונכת תלבקל שרדנה טרפ וא אשונ לכ וללכיו םייברמ ויהי ץועייה יתוריש

 .הנשמ ינלבק וא םירטוז תועצמאב אלו ישיא ןפואב םיתורישה תא ןתיי ץעויה 2.6
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  חוטיב – 'ג חפסנ

 חוטיב 

 םייקל בייחתמ ןנכתמה ,הז םכסה יפ לע ןיבו ןיד יפ לע ןיב ןנכתמה לש ויתויובייחתהמו ותוירחאמ עורגל ילבמ )א(
 דוע לכו ,הזוחה תפוקת לכ ךשמב ,ומעטמ הנשמ ינלבקו םינלבק םש לעו ,ןימזמה םש לע ,ומש לע ונובשח לע

 ףרוצמה חוטיבה תכירע רושיאב םיטרופמה םיחוטיבה תא ,ןיד לכ יפ לע וא/ו הזוחל םאתהב תמייק ותוירחא

 חוטיב תרבחב )חוטיבה תכירע רושיא -ןלהל( 1ג חפסנכ ןמוסמו ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמהו הז םכסהל

  .ןיד לכ יפ לע םייקל וילע רשא חוטיב לכל ףסונב תאזו לארשיב ןיטינומ תלעבו ןידכ תישרומ

 1 ףיעסב ןיוצמה תיעוצקמה תוירחאה חוטיב תא תעל תעמ שדחל בייחתמ ןנכתמה ,ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ

 .הז םכסה יפ לע תורשקתהה םויס רחאל םינש 7 ךשמב תוחפל םיחוטיבה תכירע רושיאל

 איצמהל בייחתמ ןנכתמה ,הז םכסה יפ לע תוליעפה תליחתל םדקומ יאנתכו ,ןימזמה דצמ השירדב ךרוצ אלל )ב(
 הז םכסהל ףרוצמה חסונל םאתהב ,ויחוטיב תכירע רבדב רושיא ,הז םכסה לע המיתחה דמעמב ןימזמה ידיל

 ןימזמה תאז שקבי םא .תוסילופה לש ןפקות םות םע דימ םיחוטיבה שודיח לע רושיא איצמהלו .1ג חפסנכ

 ןיגב םולשתה תולבק תאו חוטיבה תוסילופ תא ,הנושארה ותשירד יפל ,ןימזמל איצמהל בייח ןנכתמה היהי

 .תוסילופה רובע ודי לע תומלושמה חוטיבה תוימרפ

 רבדב רושיא תווהל ידכ םייונישב וא/ו םתאצמהב ,םירומאה םיחוטיבה תכירעב ןיא יכ שרופמב הזב םכסומ )ג(

 יפ-לע וא הז םכסה יפ-לע ןנכתמה לש ותוירחא תא םצמצת אלו ןימזמה לע יהשלכ תוירחא ליטת אלו םתמאתה

 .ןיד לכ

 תכירע רושיאב רומאה ןמ םיבייחתמה תוירחאה תולובגו םיחוטיבה ביט יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל )ד(

 תא עובקלו תובחל ותפישח תא ןוחבל וילעו ,ןנכתמה לע תלטומה תירעזמ השירד תניחבב םניה ,םיחוטיבה

 .םאתהב ,םהב תוירחאה תולובג תאו ויחוטיב

 וא/ו שוכרל קזנ וא/ו ןדבא לכ ןיגב ןימזמה דגנכ העיבת וא השירד ,הנעט לכ ול היהת אל יכ הזב ריהצמ ןנכתמה )ה(
 הבוקנה תימצעה תופתתשהה אלמלא יופישל יאכז היהש וא( ורובע יופישל יאכז ןנכתמהש קזנ לכ ןיגב

 .רומאכ קזנל תוירחא לכמ ןימזמה תא תאזב רטופ אוהו ,ויחוטיב תרגסמב )הסילופב

 וניאש וא חטובמה והשלכ קזנ ןיגב יהשלכ תוירחאמ ןנכתמה תא ררחשל ידכ ,ליעל הז ףיעס תוארוהב ןיא )ו(

 .רומאכ חוטיבה תוסילופב חטובמ

 ןאולמב םייק אלש וא ,הז םכסה תוארוה יפ לע םהב רשקתהל וילע רשא ,חוטיבה יזוח לכב ןנכתמה רשקתה אל )ז(

 ןנכתמל הנתנש רחאל ,יאשר ןימזמה :תואבה תוארוהה ולוחי ,חוטיבה יזוח תושירד לכ תא ןדעומב וא/ו

 תיביר ,םימד תוברל ,חוטיב ימד םלשל וא/ו ויתחת חוטיב יזוחב רשקתהל ,שארמ םוי 15 לש בתכב הארתה

 .חוטיבה יזוח יפל ,הדמצה ישרפהו
 

 .ןנכתמה לע ויתואצוה לכ ולוחי ,ליעל רומאכ ןימזמה השע

 

 .יהשלכ תובח ןימזמה לע ליטהל ידכ וא ,הז ףיעסב תוטרופמה ןנכתמה תובוחמ עורגל ידכ ל"נה תוארוהב ןיא

 אלמל ןנכתמה בייחתמ ,םכסהה תפוקת לכ ךרואלו ,ליעל הז םכסהב םוקמ לכב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ )ח(
 ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ךא רקיעבו ויווצו ויתונקת ימואל חוטיבל קוחה תוארוה תושירד לכ רחא

 הז םכסה תפוקת לכ ךשמב תע לכב ויהי ,ינמז וא ירקמ ןפואב תוברל ,ומעטמ םילעופהו וידבוע לכש ןפואב

 .ל"נה קוחה יפ לעש תויוכזה לכל םיאכז

 יכ אדוויו ,ולש הנשמה ינלבקו וידבוע ,וילהנמ תעידיל ואבוי הז קרפ תוארוה יכ ךכל םורגל בייחתמ ןנכתמה )ט(
 הנשמה ינלבק חוטיב תרגסמב ןהו ויחוטיב תרגסמב ןה ועצובי ,הז קרפ תוארוה שומימל םישרדנה םירודיסה

 .)ללכב םא( ודי לע וקסעויש

 דימ ךכ לע עידוהל ןנכתמה בייחתמ הז ףיעסב רומאכ תוסילופהמ וזיא תרגסמב הרואכל הסוכמה עוריא תורקב )י(

 ןנכתמה .םירומאה םיחוטיבה שומימ םשל שרדייש לככ הלועפ םמיע ףתשל בייחתמו ,ןימזמלו חטבמל בתכב

  .םהיפל ןימזמה תויוכז לש שומימו הרימש םשל שרדייש לככ ןימזמה םע הלועפ ףתשל בייחתמ
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 תונב תורבח וא/ו םא תורבח וא/ו מ"עב ___________ תוברל וניה "ןימזמ"ה ,חוטיבה רושיאו הז ףיעס ךרוצל )אי(

  .טקיורפה להנמ וא/ו תובולש תורבח וא/ו

 תכירע יאו ,הז םכסהב םיידוסי םיאנת םניה ןימזמל םיחוטיבה רושיא תאצמהו ןנכתמה י"ע םיחוטיבה תכירע )בי(

 .הזוחה לש תידוסי הרפהכ ובשחיי ןנכתמה י"ע םיחוטיבה רושיא תאצמה יא וא/ו םיחוטיבה
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 1.ג חפסנ

 םיחוטיב תכירע רושיא

 

 _____________ךיראת

 דובכל

 )"ןימזמה" - ןלהל ( ___________________.פ.ח _______________

 ,.נ.א/ג

 )"ןנכתמה" :ןלהל( ................................................................ :ונחטובמ :ןודנה 

 יאנתל םאתהב חוטיב תוסילופ תכירע רושיא  

 )"הזוחה" :ןלהל( .................... ךיראתמ ............................רפסמ הזוח  

 ................................... - ל............................. ןיב  

 חוקיפ תוברל הז ללכבו ,ןנכתמה תוליעפ ןיגב ,ןלהל םיטרופמה םיחוטיבה תא ונכרע יכ תאזב םירשאמ וננה
 םחתמ( ____________ תמקהל טקיורפ םע רשקב ןונכתה םואיתל תוירחא תא ןכו ןונכת ,עוציבה לע ןוילע

 :ןמקלדכ ,ל"נה הזוחב רדגומכ )טקיורפל םאתהב םיאתהל שי – םירוגמו רחסמ ,הינח ,םידרשמ

 .םמעטמ םיאבהו טקייורפה להנמ וא/ו ןימזמה וא/ו הנשמ ינלבק וא/ו ןנכתמה : םיחוטיבה לכב חטובמה םש

 

 תיעוצקמ תוירחא חוטיב .1

 

 .םיסדנהמל יפש יאנתמ תחופ וניא:יוסיכה ףקיה

 

 ........................ םוי דע ...................... םוימ  :חוטיב תפוקת

 

 עוראל $ ____________  :תוירחא לובג

   .חוטיבה תפוקתל רבטצמב כ"הסב $ _____________    

 

 לש יעוצקמ לדחמ וא השעמ ןיגב ןיד יפ לע חטובמה לש תיקוחה ותוירחא תא תחטבמ הסילופה

 ללוכ וניא חוטיבה .ןודנבש הזוחה יפל םהיתורש ןתמו םתדובע עוציבל רשקב ,ומעטמ םיאבהו ןנכתמה

  .ןנכתמה ידבוע דצמ הליעמ וא ,םיכמסמ ןדבא ,בוכיע וא שומיש ןדבא רבדב הלבגה

  .ןעשמ תשלחה ,דער ,שוכרל וא/ו ףוגל קזנ ןיגב תובח רבדב הלבגה לכל הפופכ הניא הסילופה

 ידיחימ דחא לכ רובע דרפנב ךרענ וליאכ חוטיבה בשחיי ויפל ,תבלוצ תוירחא ףיעס תללוכ הסילופה

 ,ןודנבש הזוחה םע רשקב ןנכתמה תוליעפ תליחת םוימ תיביטקאורטר הלוחת תלעב הניהו ,חטובמה
 .הזוחה םתחנ םרטב הלחה תאז תוליעפ םא םג
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 ישדוח 12 יטמוטוא ןפואב הסילופה לולכת ,ונתרבחב שדוחת אל הסילופהו הדימב יכ םירשאמ וננה

  .ליעל הבוקנה חוטיבה תפוקתל רבעמ יוליג תפוקת

 

 

 ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב .2

  

 ....................... םוי דעו .................... םוימ :חוטיב תפוקת

  

 .עוראל.........................    :תוירחא לובג

 .חוטיבה תפוקתל רבטצמב כ"הסב ..........................

 -.____________ /עוריא לכל US$_______________ -מ תחפי אל חטובמה תוירחאה לובג(

$US חוטיבה תנש לכב םיעוריאה לכל רבטצמב(.  

 

 םיגירח תללוכ הנניאו שוכרל קזנ וא תינפוג העיגפ ןיגב ,ישילש דצ יפלכ חטובמה תוירחא תא תחטבמ הסילופה

 ,םימוגפ םיירטינס םינקתמ ,הניעטו הקירפ ,המרה ירישכמ ,הלהב ,ןופטיש ,תוצצופתה ,שא :םע רשקב תולבגהו

 ,תיעקרק תת תרנצ ,התבשה ,התיבש ,ןעשמ תשלחה ,תודיער ,וב לעופ חטובמהש שוכר ,יתנואת םוהיז
 .ימואל חוטיבל דסומה דצמ ףולחת תועיבתו

 .חטובמה ידיחימ דחא לכ רובע דרפנב ךרענ וליאכ חוטיבה בשחיי ויפל ,תבלוצ תוירחא ףיעס תללוכ הסילופה

 

 םידיבעמ תובח חוטיב .3

 

 ........................ םוי דע ...................... םוימ :חוטיב תפוקת

 

 - ו דבועל $ ______________ ל ךרע הווש ךסמ תחפי אל  :תוירחא לובג
 והשלכ עוריאל )ב"הרא לש רלוד _____________( $ _______________

 .חוטיבה תפוקתל כ"הסבו

 

 תדוקפ יפל םתקסעה ךלהמב וא/ו בקע ףוג יקזנל ןנכתמה ידי לע םיקסעומה יפלכ תובח תחטבמ הסילופה

 ,קמועבו הבוגב תודובע רבדב גייס לכ ללוכ וניא חוטיבה .םימוגפ םירצומל תוירחאה קוחו )שדח חסונ( ןיקיזנה

 םהידבועו הנשמ ינלבק ,םינלבק יפלכ חטובמה תובח רבדב ןכו הדובע תועש ,רעונ תקסעה ,םילערו תונויתפ

  .דיבעמו דבוע יסחי םימייקתמ םמיע

 ,טקייורפה להנמ וידבוע ,וילהנמ ,ןימזמה דגנכ ףולחת תוכז לע רותיו ללכנ ל"נכ ונדי לע םיכרענה םיחוטיבב •
 .ןודז תנווכב קזנל םרגש םדא תבוטל לוחי אל רותיוהש דבלבו ,קזנ לכ םע רשקב םמעטמ םיאבהו
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 רשקב ורובע וא/ו ןימזמה י"ע ךרענה רחא חוטיב לכל םימדוק םניה ויפ לע יאנתל םיפופכ ל"נה םיחוטיבה •

 הרקמ תורקב ולא םיחוטיב ףותישל השירד לכ לע םירתוומ ונאו ,ןנכתמה יתוריש אושנ תודובעה םע

 .חוטיבה

 יפ לע ןימזמה תויוכזב עגפת אל ומעטמ ימ וא ןנכתמה ידי לע הסילופה יאנתמ יאנת לש בל םותב הרפה •

  .הסילופה

 ןנכתמה לע הלח םיקזנב תימצע תופתתשהו חוטיבה תוימרפ םולשתל תוירחאהש ונל עודי יכ םירשאמ ונא •

 .ןימזמה לע אלו ,דבלב

 אלא ,איהש הביס םושמ ולטובי אלו ומצמוצי אל ל"נכ ונדי לע םיכרענה םיחוטיבה יכ םיבייחתמ ונא ןכ ומכ •
 .שארמ םוי 30 תוחפל ,םושר ראודב הבותכ העדוה הרבחל ונדי לע חלשת ןכ םא

 וא/ו ________________ וא/ו _______________ תוברל וניה "ןימזמ"ה ,הז רושיא ךרוצל •

  .טקיורפה להנמ וא/ו תובולש תורבח וא/ו תונב תורבח וא/ו םא תורבח וא/ו _____________

 

 ,הז רושיאב רומאה יפ לע ונוש אלש המכ דע תוירוקמה חוטיבה תוסילופ לש תויוגייתסהלו םיאנתל ףופכ ונרושיא 

 .ונתרבח םשב םותחל ךמסומ הטמ םותחהו

 

 

 םתוחה םש  חטבמה תמיתח

 

  


