
םיללכ   שכר  יאנת 

 

יללכ . I

אל קפסה  לש  םירחא  םיאנת  .שכרה  םכסהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ווהי  ךכיפלו , ונלש , שכרה  תונמזהב  םימישיה  םידיחיה  םיאנתה  ויהי  םיאבה  םייללכה  שכרה  יאנת  . 1
.תוגייתסה אלל  הרוחסה  תא  םילבקמו  קפסה , לש  םידגונמ  םיאנתל  םיעדומ  ונא  םא  וא  שרופמב , םהל  םידגנתמ  ונניא  םא  םג  םכסההמ , קלח  ווהי 

ףיעסב םייוניש  .םידדצה  ינש  ידי  לע  בתכב  ורשוא  םה  םא  קר  םיפקת  ויהי  םיזוחב , ןכמ  רחאל  ועצבתיש  םינוקית  ןכו  םיידדצה , םימכסההו  םירושיאה  תונמזהה , לכ  . 2
.בתכב  םה  ףא  ועצבתי  הז 

.םירחא םיתורישו  םינוקית  הקידב , הקוזחת , הבכרה , לע  ולוחי  םימילשמ  םיאנת  . 3

.קפסה  םע  תוידיתע  תואקסע  לע  םג  ולוחי  ונלש  םייללכה  שכרה  יאנת  . 4

 

םיריחמ  . II

,DDP יאנתב ונלש  תבותכל  הלבוה  תולע  לשמל   ) םכסהל םאתהב  םישרדנה  רזעה  יתוריש  לכ  לש  תולעה  תא  םיללוכו  םיעובק  םה  הנמזהב  םיטרופמה  םיריחמה 
(. הקידב תויולע  חוטיב , הזירא ,

 

הקפסא ןמז  . III

דומעל יקלח , וא  אלמ  ןפואב  לוכי , וניא  אוה  יכ  ןיבמ  קפסהש  עגרב  .םיאנת  אלל  םהב  דומעל  קפסה  לע  הבוחו  םיבייחמ  םה  םימכסומה  הקפסאה  ינמז  . 1
.הביסה תאו  יופצה , בוכיעה  ךשמ  תא  ןייצלו  בתכב , רתלאל  ונתוא  עדייל  וילע  ןמזב , ולש  תויזוחה  תויובייחתהב  דומעל  לוכי  וניא  אוהש  וא  ולש , תויזוחה  תויובייחתהב 

.הקפסאב בוכיע  בקע  סנק  וילע  ליטהל  םיאשר  ונא  ןיפוליחל , .םישיה  קוחה  תושירד  וילע  ולוחי  ולש , הקפסאה  / תורישה תויובייחתהב  דמוע  אל  קפסה  םא  . 2

 

תוירחא  . IV

תונקתהו קוחה  תא  ןכו  םירכומ  םיינכט  םיללכ  םימייקמ  םה  יכו  הזוחב , םימכסומה  תוכיאה  תומרבו  םיטרפמב  תדמוע  תקפוסמה  הרוחסה  יכ  בייחתמ  קפסה  . 1
וא לטבל  םילולעה  םימגפמ  םייקנ  םה  יכו  םידבועה , לע  הנגהלו  תונואת  תעינמל  תונקתהו  הביבס , תוכיאב  םיקסועה  םיפיעסה  טרפבו  םימישיה , תויביטרטסינימדאה 

.לבוקמה   שומישל  / הזוחב טרופמה  שומישל  םהלש  המאתהה  תא  וא  ךרעה  תא  תיחפהל 

תיחכונה , התסרגב  ( REACH תנקת  ) רבמצדב 2006 ךיראתב 18  יפוריאה  טנמלרפהו  הצעומה  ידי  לע  הלבקתהש  רפסמ 1907/2006   ( EC  ) היצלוגר םא  . 2
לש הרקמב  ונתוא  הצפי  קפסה  םושיר .) ללוכ   ) REACH תנקת לש  תושירדה  תא  תמייקמ  תקפוסמה  הרוחסה  יכ  בייחתמ  קפסה  תקפוסמה , הרוחסל  המישי 
םיירשפא םינוקית  לע  ונתוא  עדייל  ביוחמ  קפסה  . REACH תנקת לש  תושירדב  הדימע  יא  בקע  תוירוביצ ) תויושר  ללוכ   ) םיישילש םידדצ  ידי  לע  ונדגנכ  ושגויש  תועיבת 

.תאז שקבנש  ילבמו  רתלאל  תוחיטב ,) ינותנ  ןויליגב  יוניש  לשמל   ) הקפסאה יטירפל  םירושקה   REACH ינקתב

ףסונב םייוציפ  עובתל  תוכזה  תא  ונמצעל  םירמוש  ונא  .בתכב  םידדצה , ןיב  תרחא  םכסומ  ןכ  םא  אלא  םישיה , קוחל  םאתהב  תוירחא  תועיבת  שיגהל  םיאכז  ונא  . 3
הקפסאה וא  םימגפה  תרסהל  תושרדנה  תויולעה  לכב  אשי  קפסה  תפסונ ,) הקפסא  וא  םימגפ  תקחרה   ) םילשמ עוציב  לש  הרקמב  .םילשמ  עוציב  עובתל  תוכזל 

.יפוד    אלל  לעפ  קפסה  ןכ  םא  אלא  המוגפה , הרוחסה  תקפסאל  רשקהב  ונל  ומרגייש  םייפסכו  םייתאצות  םיפיקע , םיקזנ  םג  ללוכ  םייוציפל  העיבת  .המילשמה 

קלחה ומכ  ןמז  קרפ  ותוא  ךשמל  השדח  תוירחא  תפוקת  קינעהל  שי  ןקותמ , וא  ףלחומ  קלח  רובע  .המישיה  הפוקתה  איה  קוחב , העובקה  תוירחאה  תפוקת  . 4
.ירוקמה 

.ונתשירד   יפ  לע  תוחכוה  ךכל  קפסיו  תרכומ  תוכיא  תחטבה  תכרעמ  קזחתיו  עבקי  קפסה  . 5

 

, הלבוהה לשב  םימרגנה  ינוציח  ןפואב  תוארל  ןתינש  םיקזנ  תניחבמו  תומכהו , גוסה  תניחבמ  קרו  ךא  קדבית  הרוחסה  קפסה , לש  תוכיאה  תחטבה  תובוח  רואל  . 6
.םגפ לע  העדוהב  בוכיע  יבגל  רערעל  תוכזה  לע  רתוומ  קפסה  .םייוליג  תעמ  םימי  ךותב 10  רחואמה  לכלו  בוכיע  אלל  תוכיא  ימגפ  לע  עידוי  הנוקה  .םתעגה  תעב 

 

ןונכתו  יתיישעת  ןיינק  תויוכז  םיישילש , םידדצ  תויוכז  . V

, בוציע טנטפ , תויוכז  לשמל  ומכ  םיישילש , םידדצ  לש  יתיישעת  ןיינק  תויוכז  טרפב , ללוכ , םיישילש , םידדצ  תויוכזמ  היונפ  תקפוסמה  הרוחסה  יכ  בייחתמ  קפסה  . 1
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תויולע וא  םייוציפ  ינפמו  תויניינק  תויוכז  תרפה  יבגל  תועיבת  לש  הרקמב  קזנ  לכ  ונתאמ  עונמלו  ונתוא  תוצפל  בייחתמ  קפסה  .םיירחסמ  תומשו  םיירחסמ  םינמיס 
.בתכב  הנושארה  ונתשירד  תלבק  םע  דימ , תאזו  הזוחה , יפ  לע  הרוחס  לש  הריכמה  וא  שומישה  בקע  ומרגייש 

ןיאו םירצוי , תויוכז  ידי  לע  ןגומ  הז  שוכר  .ונשוכר  וראשיי  ונידי , לע  קפוסמה  רמוח  לכ  ןכו  המודכו , םינותנ  יאשנ  םייטסיטטס , םיליפורפ  םימגד , םיטוטרש , םיבוציע , . 2
תורטמל וב  שמתשהל  וא  הז , שוכרב  שמתשהל  םיישילש  םידדצל  רוסא  ןכ  ומכ  .ונרושיא  אלל  םיישילש  םידדצ  ידיל  םהמ  םיעבונה  םירצומה  תא  אל  ןכו  וריבעהל 

.הזוחהמ  תגסל  ונל  רשפאי  הז  ןיעמ  השעמ  לכ  ףסונב , .הזוח  תרפה  בקע  וקנעוי  םייוציפ  יכ  ןכתיי  וכלהמב  הזוחב , עבקנה  ןמזה  קרפ  םות  רחאל  םג  םוסרפ ,

 

חוטיב  . VI

םירצומה ידי  לע  וא  ויגיצנ  ידי  לע  וידבוע , ידי  לע  ודי , לע  ומרגיי  רשא  םיקזנה  תא  תוסכל  ידכ  קיפסמ  יוסיכ  םע  תובח  חוטיב  תסילופל  ונובשח , לע  גאדי , קפסה 
.קזנ  עוריא  לכל  יוסיכה  םוכס  יבגל  ונתשירד , יפ  לע  ונתוא , עדיי  קפסה  .םמצעב  םיקפוסמה 

 

חולשמ תוארוה  . VII

.ונרובע רתויב  הכומנה  תולעבו  רתויב  המיאתמה  הלבוהה  תטישב  רוחבל  בייחתמ  קפסה 

 

םולשתו   תינובשח  תאצוה  . VIII

.עוציבה  וא  הקפסאה  רחאל  םישיה , "מ  עמה יוהיז  ללוכ  תוינובשח , שיגהל  הבוח  תרחא , עבוק  שכרה  םכסה  ןכ  םא  אלא  . 1

לכב אשי  קפסה  תאז , השעי  אל  אוה  םא  .תבותכתה  ראש  לכו  חולשמה  יכמסמ  סמה , תוינובשח  לכ  יבג  לע  ונלש  הנמזהה  רפסמ  תא  טרפל  יארחא  היהי  קפסה  . 2
.ךכמ תועבונה  תוכלשהה 

.המיאתמ  תינובשח  תלבקו  הזוחה , יפ  לע  עוציבה , / הקפסאה דעומ  ינפל  אל  ךא  ןיוצמה , דעומב  ליחתת  םולשתה  ידעומ  תריפס  . 3

.הרוחסב םגפ  בקע  הנולת  שיגהל  תוכזה  לעו  קפסה  תויובייחתה  לכ  לע  עיפשי  אל  םולשתה  דעומ  .םיריחמלו  םיאנתל  המכסהכ  בשחיי  אל  םולשתה  . 4

.ונתרבחב םיגוהנה  םולשתה  יאנת  יפ  לע  םולשתה  תא  עצבנ  ונא  בתכב , שרופמב  תרחא  ןיוצמ  ןכ  םא  אלא  . 5

 

ןוילע  חוכ  . IX

תולועפה לש  בוכיע  וא  הלבגהל  םימרוגה  םירחא  םיעוריא  וא  םימרוג  וא  תותבשה  תותיבש , והשלכ , גוסמ  קסעל  תוערפה  ןכו  םימוד , םיעוריאו  המחלמ  ללוכ  ןוילע , חוכ 
תוכזה תא  קפסל  וקינעי  אל  הלא  ןיעמ  הגיסנ  וא  בוכיע  .הזוחהמ  יקלח  וא  אלמ  ןפואב  תגסל  וא  הרוחס  לבקל  ונתובייחתה  תא  תוחדל  ונל  ורשפאי  ונלש , תויקסעה 

.םייוציפ  עובתל 

 

 

םיקפסה  תוגהנתה  דוק  . X

םינקתו הדובע  הביבס , תוכיא  יבגל  םיידוסי  םינקתו  אמייק  רב  חותיפ  יבגל  ימואלניב  ןפואב  םירכומה  תונורקעה  לש  טוריפו  רואית  ליכמ  ונלש  םיקפסה  תוגהנתה  דוק 
םייסל םיאשר  ונא  .ונלש  םיקפסה  תוגהנתה  דוקל  תייצי  קפסה  . http://www.heidelbergcement.com/en/purchasing תבותכב : הז  דוקב  ןייעל  ןתינ  .םיילאיצוס 

.ונלש םיקפסה  תוגהנתה  דוקב  םיראותמה  םינקתהו  תונורקעה  תא  רפמ  קפסהו  הדימב  בתכב , תמדקומ  העדוה  ןתמ  רחאל  שרדנ , רבדה  םא  שכרה –  םכסה  תא 
.םיקפסה  תוגהנתה  דוקב  םיראותמה  םינקתל  םה  ףא  םיתייצמ  ולש  הנשמה  ינלבקו  וידבוע  יכ  חיטבהל  קפסהמ  םיפצמ  ונא  ףסונב ,

 

שכרה  יאנת  לש  תבייחמה  הסרגהו  טופישה  םוחת  םישיה , קוחה  עוציבה , םוקמ  . XI

.תורישה תא  עצבל  ךירצ  וב  םוקמה  וא  הרוחסה  תא  קפסל  שי  וילא  םוקמה  היהי  עוציבה  םוקמ  . 1

.לארשיב םישיה  קוחל  םיפופכ  ויהי  וללה  םיאנתהו  םכסהה  . 2

טופישה תוכמסל  ונתעד , לוקיש  יפ  לע  וא  ביבא , לתב  טפשמה  יתבו  טופישה  תוכמס  ידיל  רבעות  יזוחה  רשקה  לש  רשקהב  וא  יבגל  ררועתת  רשא  תקולחמ  לכ  . 3
.קפסה לש  תיללכה 
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.דבלב עדימ  תורטמל  שמשת  וללה  שכרה  יאנת  לש  תילגנאה  הסרגה  בתכבו , שרופמב  תרחא  םכסומ  ןכ  םא  אלא  .תירבעב  םיבותכ  וללה  םייללכה  שכרה  יאנת  . 4
.תעבוקה   איה  תירבעה  הסרגה  תילגנאה , הסרגהו  תירבעה  הסרגה  ןיב  הריתס  לש  הרקמב 

 

: הארוה תולטב  . XII

.ךכמ  עפשוי  אל  םיאנתה  ראש  ףקות  ףקת , יתלבל  ךופהי  וא  ףקת  וניא  וללה  םייללכה  שכרה  יאנתב  םיאנתהמ  דחאו  הדימב 

 

"מ עב לארשי )  ) ןוסנה

AG טנמצ גרבלדייה  תצובקמ 

 

ילוי 2015  הסרג :
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