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03-5764242 ןופלט :
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: םושייבו שומישב  הנמזהב , םישגדו  תוארוה 

ןוטבה תנמזה  . 1

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

ךמוס תמאתהו  רתאב  ןוטבה  תלבק  . 3

זתומ ןוטב 

ןוטבה תבורעת  לש  םדקומ  ןכת  ךרוצל  לעפמה  להנמל  הדובעה  לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  הזתהב  םושייל  ןוטב  תנמזה  .א 
.םישרדנ םהו  הדימב  הקיליסורקימו  הדלפ  יביס  ללוכ  םימיאתמ  םלג  ירמוח  תניחבו 

.םימדקומ םייוסינל  םאתהב  קרו  ךא  ויהי  ובכרהו  ןמזומה  ןוטבה  גוס  .ב 
.הביבסה יאנתו  בוכיעה  ךשמב  תובשחתה  ךות  יופצה  הזתהה  בצקל  םאתות  חולשמ  לכב  ןוטבה  תומכ  .ג 
.ןוטבה לעפמ  להנמל  טקייורפה  להנמ  ןיב  םואת  תשיגפ  םייקתת  רתאל  ןוטבה  תקפסא  תליחת  ינפל  .ד 

, המיאתמ תונגראתהו  בל  תמושת  תובייחמ  דחוימב , רעוס  יפרוח  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  וא  ינוציק  יברש  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  .א 
.״ןוסנה״ בח ' גולונכטו  תוזתהה  עצבמ  ןלבקה  טקייורפה , להנמ  ןיב  שארמ  םוכיסל  ףופכ 

רחאל רתויב  רצק  ןמז  קרפ  םייתסת  ותעפשהש  ךכ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמל  םאתוי  תורשקתהה  בכעמ  ףסומה  ןונימ  .ב 
.ותזתה

עוגפל וא  ןוטבה  תא  ״ףוטשל   " לולעש םשג  יאנתב  הזתה  עצבל  ןיא  הרוקמ , וניאש  חותפ  םוקמב  תעצבתמ  הזתהה  תדובעו  הדימב  .ג 
.האלמה ותושקתה  דעש  ןמזה  חווטב  וב 

.ןוטבה תנמזה  ינפל  דוע  ןלהלש ,  4 ב ' ףיעסב 4 א ,' טרופמכ  הנכהה  תודובע  לכ  תא  םילשהל  שי  .ד 
.םישרדנה רזעה  יעצמא  לכו  דויצה  תוניקת  תא  שארמ  קודבל  שי 

ןוסנהל תורומש  תויוכזה  לכ  תועצבתמה  הזתה  תודובעבו  דכו )' םיפתרמ  תורהנמ ,  ) םיראומ אל  תומוקמב  הזתה  תודובעב  .ה 
.םימיאתמ תוחיטבו  הרואת  יעצמא  שארמ  ןיכהל  שי  הכשח  תועשב  מ״עב  לארשי ) )

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  ׳״ע  חולשמ  תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
הייטס .לעפמב  ןוטבה  תסמעה  עגרמ  תוקד  לש 90  ןמז  חווטל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ  הנתמה -  ךשמ  .ד 
(. ףיעס 2 תורעה  םג  ןלהל  האר   ) ונגיצנ םע  שארמ  יגולונכט  םואת  י׳  , פע םיגירח  םירקמב  רשפאתת  הז  ןמז  קרפ  תרגסממ 

.הזתהה תבאשמל  ותקירפ  תליחת  ינפל  ןיע  תעיבטב  ןוטבה  ךמוס  ןחב״  ״הבוטרה״  הטישב  הזתה  תודובעב  .ה 
תא ןוחבלו  תוקד  לש כ-15  ןמז  קרפל  הכומנ  בובס  תוריהמב  לוברע  ידכ  ךות  רתאב  בכעל  שי  שרדנהמ , לילד  לבקתנש  ןוטב  .ו 

.תינש ךמוסה 
תדועתב תרתומה  תיברימה  םימה  תפסות  הנייוצו  הדימב  קרו  ךא  םימ  ףיסוהל  ןתינ  שרדנהמ  שבי  ךמוסב  לבקתהש  ןוטבל  .ז 

םיבוביסב לוברע  תמלשה  תשרדנ  םימה , תפסות  רחאל  רטיל , דע 30  לש  תונטק  תויומכב  הגרדהב  עצבתת  םימה  תפסות  .חולשמה 
.הרוסא חולשמה  תדועתב  תנייוצמה  םימה  תומכמ  הגירח  .תינש  ןוטבה  ךמוס  ןחב״  לוברעה  רמגב  .תוחפל  תוקד  ךשמב 3  םיריהמ 
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םושייו שומיש  . 4

זתומ ןוטב  ינוקית  . 5

ןוטבה קזוח  תרקב  . 6

.״סונוק״ה תטישב  ןוטבה  ךמוס  תא  ןוחבל  ןתינ  אל  דכו )' םייטתניס  םיביס  / הדלפ יביס   ) תבורעתל םיביס  םיפסומ  םהב  םירקמב  .ח 
.הזתהה יכרוצל  םאתהב  רתאב  םימה  תפסות  עצבתת  ״השביה״  הטישב  הזתה  תודובעב  .ט 

: ךכ עצבתת  ״השביה״  הטישב  ןוטבל  םיפסומ  תפסות  .י 
.השביה ןוטבה  תבורעת  םע  ולברועי  םייתקבא -  םיפסומ 

(. ״הזיד״  ) הזתהה ריחנב  םימה  םע  ובברועי  םילזונ  םיפסומ 

.הרקבו תודיחא  יכרוצל  ״השביה״  הבכשב  הזתהב  םימה  תכורצת  תא  בתכב  דעתי  הזתהה  עצבמ  ןלבקה  .אי 
.חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .בי 

הנקתה חטשה , ינפ  ןויקינו  ףפור  רמוח  קוליס  ללוכ  תושרדנה  תונכהה  לכ  ומלשוי  הזתהל  ןושארה  ןוטבה  חולשמ  תנמזה  ינפל  .א 
'. דכו שרדנ  רבדהו  הדימב  חטשה , ינפ  תבטרה  ןויז , תותשר  םינגוע , לש  עוביקו 

.רזעה יעצמא  לכו  הזתהה  דויצ  לכ  תוניקת  קדבית  ןושארה  ןוטבה  חולשמ  תנמזה  ינפל  .ב 
.הזתהה תודובע  תליחתל  חקפמה  רושיא  לבקל  שי  ינוציח , חוקיפ  תחת  תעצבתמ  הדובעהו  הדימב  .ג 

.ליעל ףיעסב 3  טרופמכ  ןוטבה  ךמוס  תמאתה  תבייחמ  הזתהה  תליחת  .ד 
: לע שגדה  תמיש  ךות  קרפ 54  ״לוחכה ) רפסה״   ) ןיינב תודובעל  ידרשמ  ןיבה  טרפמב  ןייוצמל  םאתהב  עצבתת  ןוטבה  תזתה  .ה 

.קצונה חטשמה  ינפל  בצינב  הזתה 
.ןויזה תותשר  לש  יוסיכ  יבוע  לע  הדפקה 

.הנותחתה הבכשה  לש  חטשה  ינפ  ןויקינו  סופסיח  לע  הדפקה  תשרדנ  תובכשב  הזתהב 
.ףסונ ןוטב  תזתה  ינפלו  תימיכה  ותורשקתה  ינפל  עצבתי  חטשה  ינפמ  ןוטב  יפדוע  קוליס 

.תלופנה תומכ  לש  הפוצר  הניחב 

.הזתהה רוזאמ  ירשפאה  םדקהב  הקלסל  שי  תרזוח , הקיציל  תלופנב  שמתשהל  ןיא  תלוספ -  יוניפ  .ו 
תחירמ וא  םימ  תזתה  תועצמאב  םייוור  זתומ  ןוטב  ינפ  תחטבה  ךות  ירשפאה  רתויב  םדקומה  דעומב  ליחתת  הרפשאה  הרפשא -  .ז 

תומכה םימעפ   1.5  ) קרפ 54 ידרשמ  ןיבה  טרפמה  תושירד  תא  תמאותה  תומכב  (, Curing Compound  ) הרפשא בילחת 
(. ר״מ  1 ןרציה ל -  י׳  תצלמומה ע,

וללכיש ןנכתמה  תושירד  / ינכטה טרפמה  תוארוהל  םאתהב  עצבתת  זתומ  ןוטב  תבורעתל  הדלפ  יביס  תפסות  הדלפ -  יביס  תפסות  .ח 
תליחת ינפל  ףסונ  לוברע  לברועת  הדלפ  יביס  הליכמה  ןוטב  תבורעת  .ק״מ  / ג״קב םיביסה  תומכו  םהיתודימ  םיביסה , גוס  תרדגה 

.תבורעתב םיביסה  גוליפ  תודיחא  תחטבהל  ףסונ  לוברע  עצבתי  ןוטבה  תקירפב  הקספה  לכ  רחאלו  הקירפה 
.םייטתניס םיביס  יבגל  םג  ןוכנ  הדלפ  יביס  יבגל  רומאה  לכ  םייטתניס -  םיביס  תפסות  .ט 

.הקרפה תליחת  ינפל  תוחפל  תוקד  ךשמב 5  םיריהמ  םיבוביסב  לוברע  עצבתי  רתאב , תעצבתמ  םיביסה  תפסותו  הדימב  .י 
, ךמוסה םיטגרגאה , גוריד  תבורעתה , תמאתה  תניחבל  ינויסינ  חולשמל  הרקמ  לכב  בשחי  הזתהל  ןוטב  לש  ןושאר  חולשמ  .אי 

לעפמ להנמל  טקייורפה  להנמ  ןיב  םואתב  שארמ  עבקייו  ןטק  היהי  ןושארה  חולשמב  ןוטבה  חפנ  .הזתהה  דויצל  דכו ' םיביסה  תלוכת 
.ןוטבה

תוקבדיהב הפרות  וא  השלוח  תודוקנ  ץצח , יניק  וא  היצגרגס ו/ ירוזא  םימגפ , בקע  ןוקית  בייחמכ  רדגוה  זתומ  ןוטב  חטשו  הדימב  א . 
.מ״ס תוחפל 3  היהי  תותיסה  קמוע  .״םיאירב״ו  םידיחא  ןוטב  ינפ  חיטביש  קמועל  םוגפה  רוזאה  לכ  ינפ  לע  ןוטבה  תותיס  עצובי  דכו ,'

.םייקנו םיספסוחמ  ויהי  ותתוסש  ןוטבה  ינפ 
.תתוסש רוזאה  לכ  יולימ  חיטביש  יבועב  הבכשב  ןוטב  תזתה  תועצמאב  עצבתי  ןוקיתה  .ב 

םינוקיתל דחוימ  טלמ  תועצמאב  ןוקיתה  תא  עצבל  ןנכתמהמ , רושיא  לבקתהו  הדימב  ןתינ , ימוקמ  ןוקיתב  רבודמ  םהב  םירקמב  .ג 
.הזתהב אלו  החירמב  םשוימה 

.ןנכתמ / חקפמ / הדובעה ןימזמ  י׳  שארמ ע' לבקתהל  בייח  ןוקיתל  רושיא  .ד 

קרפ 54. ידרשמ  ןיבה  טרפמב  רומאל  םאתהב  עצבתת  זתומ  ןוטב  קזוח  תרקב  .א 
קלח 1 י׳ 26  ' תל םאתהב  ולטינש  םימגדמ  תקידב  י׳  תושעיהל ע' הלוכי  ״הבוטרה״  הטישב  הזתהל  קפוסש  ירט  ןוטב  תרקב  .ב 

.אבומ ןוטב  לכ  רובע  לבוקמכ 
אלו תבורעתה  יביכרמ  תויומכל  קרו  ךא  ״ןוסנה״  בח ' תבייוחמ  ״השביה״  הטישב  הזתהל  ןוטב  תבורעת  תקפסא  לש  םירקמב  .ג 

.קזוחה תואצותל 
אלו הדימב  ״המד״  תזתה  לש  חטשמ  וא  הזתהה  חטשמ  וחדקנש  םילילג  תועצמאב  קרו  ךא  קדב״  הדלפ  יביס  ליכמה  ןוטב  קזוח  .ד 

.ידועייה זתומה  רוזאב  עוגפל  םיצור 
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