
 רתאה חותיפ - 40 קרפ
 .יללכה טרפמב 40 קרפב רמאנל המלשה הווהמה
 רושיאבו טקיורפה להנמ םע םואיתב היהת יונישל השקב לכ .תוינכתל המאתהב ושעיי חותיפה תודובע לכ
 תוחיטבו תושיגנ יצעויו תננכתמה חוקיפבו םואיתב ועצובי תודובעה .לאימרכ תייריע ,ןימזמהו תננכתמה
 . רוטקורטסנוק חוקיפבו רוטקורטסנוק יטרפל המאתהב ושעיי יביטקורטסנוק ןונכת תושרודה תודובע .תינכתל
 הפש ינבאו תוגרדמ ,םיפוציר - 40.01 קרפ תת
 ,היקשה ךרוצל םילוורש תחנה תוללוכ ןיוצש רמוח לכמ תוכרדמ וא/ו םיחטשמ לש הקיצי וא/ו ףוציר תודובע לכ
 תא ,חקפמה תוארוה יפל ,עבצב הכרדמה/חטשמה ןפודב ןמסל ןלבקה לע .םילוורשה רמוח ריחמ תא אל ךא
  .םילוורשה םוקימ
 לע .הדובעה ךילהת ךות חותיפה תודובע ינפ ךולכל וא העיגפ ינפמ רומשל ןלבקה לע הז קרפב תודובעה לכב
 ןתינ אל חקפמה תעד לוקיש יפלש ןפואב ועגפנש םיעטק/םיטנמלא ףילחהל ןלבקה לע היהי חקפמה תוארוה יפ
  .ןלבקה ןובשח לע אהת ןוקיתה וא/ו יוקינה וא/ו הפלחהה .ןוקיתל
  תבלתשמ ןבא ףוציר
 .חקפמה ידי לע תרחא ןיוצ םא אלא םיטרפל םאתהב היהי ןבאה גוס .מ"ס 6-8 יבועב תבלתשמ ןבאב ףוציר
 ןועט ןבאה ןווג ,ףוצירה ינבאב םינווג ילדבה תעינמל דחא רוציי ךיראתו דחא רוציי רתאמ היהת ןבאה תקפסא
 .ורושיאל תואמגוד איבהל שרדיי ןלבקהו חקפמה רושיא
 .חטשמה קודיהו תופיפצ תקידב רחאו רשוימו קדוהמ חטשמ יבג לע עצובי ףוצירה
 רוסמב תרסונמ ןבא תועצמאב עצובת המלשהה .יטנמגיפ ןוטבב ףוציר תמלשהב שומיש השעיי אל ןתינה לככ
  .טנמצ יט יבג לע וחנוי מ"ס 5-מ תונטק תודיחי .ירוטומ
 לע תולוע ןניא ויתודימ לכש לדוגב טקל ןבאו םיעלסל ןבאה ןיבש םיחטשב הקיצי י"ע םיחטשמ תמלשה רתות
 טנמגיפהו המלשהה תולע ,ןרציה י"ע קפוסי רשא ןבאה ןווגל םאות טנמגיפ םע טנמצב השעית המלשהה .מ"ס 5
 .דרפנב הרובע םלושי אלו תבלתשמה ןבאה תולעב תללכנ
 .תננכתמהו חקפמה רושיא לבקלו ףוציר טרפ לכמ תוחפל ר"מ 2 חטשב ףוציר תואמגוד עצבל שרדיי ןלבקה
 .הדובעב ךישמהל ןלבקה לכוי אמגודה לע רושיא תלבק רחאל קר
 תוינכתלו םיטרפל םאתהב םישורדה תומוקמב היאר ידבכל ןבאב ףוציר עוציב ללוכ ףוצירה
 .םלשומ עוציבל םישורדה הדובעהו םירמוחה לכ ןכו מ"ס 5 יבועב לוח עצמ :ללוכ ריחמה
 ר"מ   : הדידמ
 םורט ןוטב תוגרדמ
 תוינכתל המאתהב ויהי ןויזהו ןוטבה ,םיקדוהמ םיעצמ תבכש ,הקודיהו תיתשה תנכה תא לולכת הדובעה
  .תוגרדמה שארב הארתה חטשמו תוגרדמה יחלשב הארתה יספ לולכי עוציבה ,רוטקורטסנוקה
 א"מ :הדידמ
 תומורט ןגו הפש ינבא
 :םיאבה םיסופיטה יפל ויהיו יללכה טרפמב 40075 ףיעסל םאתהב ועצובי הפשה ינבא
  .תוינכותבש תודימה יפל ,ןוטב תבשות םע ,מ"ס 20/10 תודימב )דצ ןבא( תיננג  הפש ןבא
 רפעה תודובע רובע האלמ הרומת ווהי םיריחמה .םירטמב ןכרוא י"פע םולשתל הנדדמית הפשה ינבא
 עוציבל םישורדה הדובעהו דויצה ,םירמוחה לכ רובע ןכו ןוטבמ תבשות ,ןתחנה ,םינבאה תקפסא ,תושורדה
  .חקפמה ןוצר תועיבשלו תוינכתהו טרפמה י"פע הפשה ינבא לש םלשומ
 שמתשהל שי םימוקע  םיווקב .םימוקע םיעטקב הלא ןיבו םירשי םיעטקב םינבאה ןיב לדבוי אל ,םולשת ךרוצל
 .מ"ס 25 ןכרואש םינבאב
 א"מ   : הדידמ
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  תועלסמו תוריק - 40.02   קרפ תת
 שמתשהל ותנווכבש רמוחל אמגוד קפסל ןלבקה לע ,תיעבט ןבא םהב שיש םידומעו תוריק תיינב תודובע לכב
  .הדובעב ליחתהל ותורשפאב תננכתמה י"ע אמגודה הרשואש רחאל קרו
 לילצ תלעבו ,םיקדסו רפע ידיג ,םירוחמ הייקנ ,המימת תויהל ,אמגודל םיאתהל הכירצ קפוסת רשא ןבא לכ
 קרו ךא קפסל ותובייחתהמ ןלבקה תא תוררחשמ ןניא אמגודל ועלקנש תולוספ םינבא .אמגודה לש הזכ ןווגו

  .שרדנל דוגינב םינבא קפסל רשפאש ןלבקל החכוה  הנשמשת אלו ,שרדנכ םינבא
 ,תואבה תודובעה ןיוצש גוס לכמ ריק תיינב לש הדובעה ריחמב תולולכ הנייהת תויומכה בתכב ןיוצ םא אלא
  :דרפנ םולשתו הדידמ אלל
  .ריקה בגב חוטבו ןיקת הדובע בחרמ תריפחו שרדנה קמועל ריקה דסמ תריפח .א
  .טרופמכ דוסיה תקיצי .ב
  .טרופמכ ןויזה לזרב לכ .ג
  .תיכנא םירבוחמ תכתמ וא דובל ץע תוינבתב שמתשהל ןלבקה לע - ריקה בגב .ד
 ,רוחל רוח ןיב 'מ 2.00-מ תחפת אלש תופיפצבו טרופמכ תוינבתב םינגועמ רוניצ יעטקמ זוקינ ירוח תנקתה .ה
 לכל רטיל 20 רועישב סג ץצח תורורצ חינהל שי זוקינה ירוח בגב .4"-מ תוחפ אל ךא ,טרופמכ תורוניצה רטוק
  ריקה בג יולימ ידכ ךות זוקינ רוח
 ירפתל רוחש .יס.יו.יפ ליפורפ תסנכהו )ןויזה לזרב תדרפה ללוכ( מ"ס 2 בחורב םייכנא םירפת תנקתה .ו

 םיחוורמב וא/ו ונמוסש תומוקמב ועצובי םירפתה .חקפמה י"ע תרשואמ אמגוד יפ לע ,מ"ס 20 בחורב תוטשפתה
  .א"מ 7 לש םיברימ
  .סג ץצחב רוניצה יוסיכ ללוכ ,תרחא ןיוצ םא אלא ,מ"מ 90 לש ילאמינימ רטוקב זוקינל ירושרש רוניצ תחנה .ז
 שומישל חקפמה י"ע שארמ רשוא יולימה רמוחש יאנתבו ,ימוקמ יולימ וא ירלונארג רמוח לש ריקה בגב יולימ .ח
 תיתחתב יולימ ללוכ .תרחא ןיוצ םא אלא ריקה שארמ מ"ס 50 דע ריקה בגב יולימה הבוג ,ריקה בגב יולימכ
 .תיסרח - זקנמ יתלב רמוח לש ריקה בגב הריפחה
 .עקרקה הבוג לעמ אוה ריקהש םוקמ לכב ינפ וד ןבא יופיח .ט
 .עוציבה יטרפל םאתהב תודימבו דוביעב ןבאב םייולגה וידיצב ריקה יופיח .י
 עוציבה יטרפל םאתהב תובכש ןבאב ריק שאר רמג .א"י

 א"מ – ןויקנ / הבישי תוריק    :הדידמ
 ק"מ – ךמת תוריק

 חקפמה רושיא לבקלו א"כ 'מ 3.00 לש ילאמינימ ךרואב ,ריקה טרפ יפל אמגודל תוריק יעטק עצבל ןלבקה לע
 תונבלו ונובשח לע וקרפל ןלבקה לע הזוח/זרכמה תוארוה לכ תא םאות וניא ריקהו הדימב .הדובעה ךשמה ינפל
  .חקפמה רושיא תלבק דע םיפסונ םי/עטק
 .הלא םיעלסב שמתשהל היהי ןתינ הלא םיאנתל םימיאתמה םיעלס רתאה חטשב ואצמיו הדימב
 ק"מ  :הדידמ
 הבישי יעלסו םיעלס תורוש ,תועלסמ
 תוריקב בולישל םיעלסכו הבישי יעלס ,םיעלס תורוש ,העלסמ יעלסכ שומישל ורמשיי רתאב םימייקה  םיעלס
  .ןבאה בצמלו לדוגל המאתהב ,חותיפה תוינכתלו יטרפל םאתהב םינוש חותיפ יטנמלאבו
 .רתאהמ הנופת ,יפונה חותיפה יטרפל המאתהב שומישל היואר הניאש ןבא לכ
 .חקפמה לש םדקומ רושיא םינועט התופיפצו התרוצ ,ןבאה גוס ,היינבה ןפוא .םייעבט עלס ישוגמ ונביי תועלסמ
  .תוחפל ר"מ 10 לע ול ךומסב וא רתאב הנביתש העלסמ תמגודלו היינב ינפל עלס תמגודל ןתניי רושיאה
 .'מ 0.5 -כ ןהבוגש תורושב םיעלסה תחנה ,העלסמל תבשות תנכה ךרוצל הריפח :תללוכ הדובעה
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 יחוורמ ויהי םיעלסה תורוש ןיבש ךכ עצובת העלסמה .טרפה יפל ק"מ 1 חפנב םיעלס לולכת הנושארה הרושה
 .מ"ס 10-100 ןיבש בחורב הליתש
 .ןבאה הבוגל דע ןג תמדא העלסמה לעמש חטשהו םיעלסה תורוש ןיב םיחוורמה
 א"מ - ךומיתל םיעלס תורוש / תיננג העלסמ  :הדידמ
 

 היקשהו ןוניג תודובע – 41 קרפ
 .יללכה טרפמב 41 קרפב רמאנל המלשה הווהמה
 יללכ
 חקפמה תוארוה יפלו דחוימה טרפמה יפל , 2009 תנשמ יללכה טרפמב 41 קרפ יפ לע הנעצובת תודובעה לכ
 .רתאב
 עקרקה תרשכה - 41.01 קרפ תת
 תיננג המדא
 קמוע ,רתאב חקפמהו ןימזמה לע תלבוקמה הדבעמ ידי לע רשואמ ביטמ היירופ ןג תמדא קפסל ןלבקה לע
  .מ"ס 30 תוחפל היהי ןוניגה יחטשב ןגה תמדא
 היהת המדאה ,'מ 1.0 לע הלעי אלש קמועמו עקרקה לש תוירופו תונוילע תובכשמ היהת קפוסתש המדאה
 .םיקיזמו תולחמ ,םייתנש בר םיבשעמ ,רז רמוח לכמ הייקנ ,תיתיסרח אלו תינוניב דע הלק הסור הרט תמדא
 :)ןג תמדא( תיאלקח עקרקב םישרדנ םיכרע

 תושרדנ תומר הדידמ תדיחי דוסיה
 מ"ס 0-40  קמועל

 תפסומ ןשד תומכ
 תשרדנ המר תגשהל

(N) ןקנח
  

  ףורצ ןקנח ג"ק 1 10 םנודל ג"ק

 רסח ןקנח ג"ק לכל
 -רפוס םנוד/ג"ק 10 15  ןוילמ יקלח (P) ןחרז

 קלח לכל ,טפסופ
 .רסח ןחרז ןוילמ

 ןגלשא 'ד/ג"ק 80 12  ןוילמ יקלח (K) ןגלשא
 הברהב הכומנ המרהשכ ,ירולכ
 .תשרדנהמ

 תואה="אתלד"( F "אתלד" 
   )אתלד תינוויה

-3,100  
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
  םישרדנ םיכרע תודיחי ןמיסה שורפ הקידבה ןומיס הקידבה אשונ

 
 תוכילומ EC תוחילמ

 תילמשח
 /סומילימ
 מ"ס
 

 2 - מ ןטק

 תחיפס סחי SAR )תוילאקלא(ןורתנ
 ןורתנה

 רסח
   םידמימ

 10 -מ ןטק
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 תננכתמה רושיאל ורבעוי הקידבה תואצות .תואלקחה דרשמ לש הדש תוריש תודבעמ י"ע השעית הקידבה
 רושיאל לאימרכ תייריעלו

 ק"מ  :הדידמ
 תיננגה המדאה רוזיפ
 קוידב .תוינכותב םישרדנה םיהבגלו םיעופישל היהי עקרקה סוליפ ,םיידי תדובעב וא ינאכמ ילכב עצובי רוזיפה
 עקרקה יכ רובס חקפמהו הדימב .מ"ס 5 לע הלוע ןרטוקש םינבא לוקיס םג לולכת סוליפה תדובע .מ"ס 5-/+ לש
  .מ"ס 40 קמועל שירח עצבל ןלבקה לע היהי ,התחנה רחאל הדימה לע רתי תקדוהמ
 היבשע תטבנהל ןוניגה יחטש לכ תא תינמז היקשה תכרעמ תועצמאב תוקשהל ןלבקה לע המדאה רוזיפ רחאל
 עגונה לכב תרנכ זוקינ תושר רושיאבו תפסונ הרומת אלל תאז לכ ,הרבדה ירמוחב ךרוצה תדימב התדמשהו
 .הרבדה ירמוחב שומישל
 שירח
 השעיי שירחה עקרקה בויט תליחת ינפל מ"ס 40 קמועל שירח עצבל ןלבקה לע רושייהו המדאה רוזיפ רחאל
  .ינדי ןפואב תונטק תוגורעבו םיינאכמ םיעצמאב
 

 בוחר טוהיר - 42 קרפ
 ץע תודובע
 ,םישלופמ םיעיקב אלל ,םיקרח תפקתה וא ןובקיר ינמיס םוש אלל שביו אירב ,שדח ,חבושמ גוסמ היהי ץעה לכ
 תוטרופמה תושירדל ןמוא תורגנל ץעה םיאתי תוניחבה לכמ .םירחא םימגפ םוש אללו ךולכלו ןמוש ימתכ אלל
 .206 ,205 םיפיעס ,35 י"תב
 רדגומה ילארשיה ןקתה תושירד יפל היצנגרפמיא ךילהתו ,14%-10% תוחל תגרדל שובי ךילהת רובעי ץעה
 .262 כ"מפמב
 שיגי ןלבקה .'דכו ולש םיביסה ןוויכ ,והארמ יבגל ,רתאב חקפמה וא תננכתמה לש םדקומ רושיא ןועט ץעה
 ,םיקלחה רוציי תעב .ץעה ידומעו תוחולמ תגציימ אמגוד ,וללה םיקלחה רוצייב וליחתיש ינפל חקפמה רושיאל
 תודחוימ תושירד רדעהב .לכירדאה תוארוהל םאתהב ,םיכומסה תוחולה לש 'דכו םיביסה ןוויכ ,ןווגה ומאתוי
 לדוגב םתויה תורמל םיאירב םניאש םיסוקיס .35 י"ת השרמש יפכ רפסמבו רטוקב ,םיאירב םיסוקיסה ויהי
 יביס ןוויכל םאתומ בוביס םעו ,גוס ותואמ אירב ץע יקקפב ומתסיו ץעה ךותמ ואצוי 35 י"ת יפל רתומה רפסמבו

 ומתסיו ואצוי םיסוקיס הזיא וא םיסוקיס ייוביר בקע ץעה תא לוספל םא ידעלבה עבוקה היהי לכירדאה .ץעה
 .ל"נה םיקקפב
  ץעמ םירצומ תבכרה

 .רוטקורטסנוק יטרפל םאתהב השעית בחור לכב ץע וא לזרבמ היצקורטסנוקל ץע תוחול לש רוביחו הבכרה
 לדוג ,ןיממ ויהי תכתמ וא ןוטבל םירוביח ,םינגוע ,קוזיחה יוו ,םיגרבה לכ .םידילח יתלב ויהי רוביחל םיגרבה
  .ולגועי וא ומטקי תודחה תוניפהו תוטילבה ,םיזיזה לכ .תטלחומ תוביצי חיטביש גוסו

  תואמגוד
 הסכמה עבצב ועבציי אל תורגנ יקלח .םירצומה תא קפסי םרטב ץע יביכר וא תוחול לש תואמגוד שיגי ןלבקה
 רושיא תא הרקמ לכב הנועט העיבצה ,הפוקש הכל ןוגכ םיפוקש םירמוחב ועבציי אלא יעבטה הארמה תא
  .רוצייבו ךותיחב לחוי םרטב 'וכו םיביסה ןוויכ ,ןווגה ,יללכה הארמה תא קודביש חקפמה
  תורגנ תעיבצ
 .תננכתמה תטלחה יפל הריחבה .ע"ש וא רובמט לש "תינרו" עבצ תובכש 3-ב וא ןתשפ ןמשב ועבצי תוחולה לכ
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 טרופסו םיקחשמ ינקתמ
 יללכ
 ןקתל המאתהבו ןרציה יטרפמו תוארוה יפל הנקתהו הלבוה ,הקפסא ללוכ םירצומהו םינקתמה לכ לש ריחמה
 הרבחלו חטשמהו ןקתמה יביכר לכל םינקתה ןוכמ ירושיא גיצהל שרדיי ןלבקה .םינקתה ןוכמ רושיא ללוכו

 .תננכתמהו ןימזמה תריחב יפל ויהי רצומ ותוא תרגסמב םיטנמלא לש תונוש תויורשפאו םינווג .תרציימה
 ףס תושירד – תרציימ הרבח
 ןויסנ תלעב ,החגשה ילוטנ םירתאב תינפוג תוליעפל םינקתמ - 1497 י"תל רתיה תלעב רשוכ ינקתמ תרבח
 ה'גנינ ימחתמ השימח תוחפל לש הנקתה םכותמ ,תונורחאה םינשה שמחב רשוכ ימחתמ 20 תוחפל תנקתהב
 ןרציל םינקתה ןוכממ תודועת יתש תוחפל וא הז זרכמ אושנ םינקתמל 1497 י"תל םינקת ןוכמ רושיא ,םירגובל
 ,םיינוציח ה'גנינו רשוכ ינקתמל תידועי םינומיא תייצקילפא תלעבו 1497 י"ת תושירדל הז זרכמ אושנ םימחתמ
 .רשוכ תמרו רדגמ ,יפיצפס רתאל םאתהב םינומיא המיאתמ רשא תירבעה הפשב היצקילפא
 ה'גנינ ינקתמ לולסמ
 בוציע .הז טרפמל םיפרוצמה תויומכה בתכבו חותיפה תינכתב טרופמל המאתהב עצובי ה'גנינ ינקתמ לולסמ
 .תינכתה לש תושיגנו תוחיטב יצעוי םע םואיתב ושעיי הנקתהה .ןימזמל ןרציה ןיב םואיתב ויהי רמג ינווגו יפוס
 .הנמזה דעוממ םייעובש היהי הקפסאה ןמז
 'פמוק  : הדידמ
 הללצה תוכרעמ
 תכרעמה .ןרציה לש דחוימה טרפמלו תויומכה בתכב טרופמל ,תוינכתל םאתהב עצובת הללצהה תכרעמ
 הדובע תוינכת תנכה תללוכ הדובעה .שרדנה גוסהמ הללצה תוכרעמ תמקהב חכומ ןויסינ לעב ןלבק י"ע עצובת
 רושיאל ,ךרוצה תדימב תורחא תוינכתו הללצה תיימדהו הימדה ,תויבוציעו תויביטקורטסנוק תוינכת ללוכ
 .רוטקורטסנוקהו תננכתמה ,ןימזמה
 ,סוסיבה יקלח תקיצי ,סוסיבל הריפח ,הדובעה עוציבל םישרדנה םירמוחה לכ תקפסא הדובעה תללוכ ןכ ומכ
 תנקתה ,שורדה לוזרפה תנכה תוברל ,תורשואמ היצקורטסנוק תוינכת יפ לע ןויזה ללוכ ,םידומעה תבצהו ןוגיע
 ןכו ןרציה תוארוה יפ לע םישורדה לצה ישרפממ ךוכיסה תנקתה ,החיתמו הילת ירזיבאו הכירד ילבכ תכרעמ
 תבצהל דעוימה ןוטבה חטשמ עוציב ינפל ועצובי סוסיבה תודובע לכ .תושרדנה העיבצהו רומיגה תודובע לכ
  .ה'גנינה לולסמ ינקתמ
 ןקתלו 5093 י"תל םימאות ,UV תנירק דגנכ םיבצוימ ,HDPE ההובג תוסיחדב ןליתאילופמ ויהי לצה ישרפמ
 תואבכל תיצראה תושרה תושירדב םידמועו רצומל םינקתה ןוכממ רתיה יפל , NFPA 701-99  יאקירמאה
 םיטוחה ,שרפמה תגירא יטוח קזוח ומכ תוחפה לכל קזוח ילעב םיטוחב היהת םישרפמה תריפת .הלצהו
 םע םירוביח תוניפבו הלופכ הריפת עצובת םילבכל םילוורש ךרואל .UV תנירק דגנכ םה ףא ולפוטי הריפתל
 .תשלושמ הריפת עצובת םידומע
 קזוח ילעב ,םישעותמ םירצומ ויהי תכתמה יקלח לכ .םינש 10 תוחפה לכל היהת לצה ישרפמ לע תוירחאה
 עבצב רונתב העיבצב םיעובצו םח ןווליג םינוולוגמ ויהי תכתמה יקלח לכ .תשרדנה החיתמל םיאתמה
  .תוליער אלל ינתירואילופ
 565 י"תל םאתהב םירשואמ ויהי םילבכה לכ
 יארחאה ינפב ףרוחב ןוסחא תארקל םתרישקו םלופיקלו םתחיתמו םישרפמה תשירפל המגדה עצבל ןלבקה לע
 .ןימזמה םעטמ ךכ לע
 ר"מ – הדידמ
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 רודיג – 44 קרפ
 יללכ - תורגסמ

 רומיגהו םירוביחה ,םירמוחה ויהי ,םיטרפ רדעהב .םיטרפמלו םיטרפל ,תוינכתל ומיאתי תורגסמה ירצומ לכ
 .חקפמה רושיאל עוציבה ינפל ושגויו םינקתלו תושירדל םימיאתמו תיעוצקמ הניחבמ םינוכנ
 ביכר לכ לש ותמאתה קודבלו םינושה תורגסמה ירצומ ובצוי םהילע םיטנמלאה םוקימ תמאתה אדוול ןלבקה לע
 .םמוקימלו םיטנמלאל חטשב
 שומיש לע רושיא לבקל שי תרמגומ אמגוד תשגה ינפל .הדולחו הפילקמ הישפוח ,םימגפ תרסח היהת תכתמה
  .תינכתב שרופמב ןיוצ אלש רמוחב
  .טירפה ריחמב יוניש אלל ,םהיביכרמ לכ לע ,םיינורקע אל םיטרפ תונשל תוכזה תא םמצעל םירמוש םיננכתמה
 תודובע לכ .חקפמה רושיאל ,תורגסמה ירצומ תא עצבל ןווכתמ אוה וב הכאלמה תיב יטרפ תא גיצי ןלבקה
 תננכתמה רושיאו הבכרהה ינפל הכאלמה תיבב חקפמהו תננכתמה רושיא – םירושיא תונועט תורגסמה
 אדוויו תושרדנה תודימה תא עצבמה קודבי עוציבה תליחת ינפל .אמגוד תבכרה רחאל ,היינבה רתאב חקפמהו
 .הדובעה לש קיודמ עוציבל םישורדה םינותנה לכ וידיב םייוצמ יכ
 .תננכתמהו חקפמה רושיאב קר ושעיי יוניש וא הייטס .תובייחמ תינכתב תודימה לכ

   תורגסמ תודובע
 הדיחא היהת הדלפה .הדלפמ ויהי םירבחמו םילבכ ,תובייש ,םימוא ,םיגרב ,רוביחה ירזיבא ,תכתמה יקלח לכ
 ,רתאב חקפממ רושיאב קרו ךא ושעיי חטשב ועצוביש םיכותיר .ןווליגה רחאל ךתרל ןיא .ןווליגל םיאתמ גוסמו

 ועבצייו ןכמ רחאל ופיושי םיכותירה .םילבוקמה םיימואלניבה םינקתל םאתהב םיאלמ םיכותיר ויהי םיכותירה
  .םיעוקשו לגועמ שאר ילעב ויהי םיגרבה לכ .ץבאב רישע עבצב
  ןווליג
 םח ןווליג היהי ןווליגה  ISO 9002 ןקת ות אשונה לעפמב קר עצובי ןווליגה ,םינוולוגמ ויהי תכתמה יטנמלא לכ
 ורבעי ןווליגל םיביכרה .ץבא 98.5% תוחפל ליכיו .G.O.B תוכיאב היהי יופיצל ץבאה 918 י"תל םאתהב הליבטב
 י"תב שרדנהמ תחפי אל יופיצה יבוע. 450° 'פמטב ץבאב הליבטו סקלפב הליבט הצמוחב יוקינ ,םינמוש תרסה

  .ןווליגב העיגפ אלל תוטילב ףיישל שי העיבצה ינפל .2005 ןוקית 918
 העיבצ
 לש ילאמינימ יבועל רונתב רוהט רטסאילופ סיסב לע הקבאב תיטאטסורטקלא העיבצב ועבציי םיטנמלאה לכ

 תרסהל ריווא ץחלב ןכו םינמושו ןוצמח תרסהל לוח תזתהב תכתמה יביכר וקוני העיבצה  ינפל .ןורקימ 80-100
 לע עבצה יבועל  הקידב הכאלמה תיבב עצובת העיבצה רחאל .יוקינהמ  םייתעש ךותב השעית העיבצה .קבא
  .תילכירדאהו חקפמה רושיאב קר השעיי ןווגב יוניש ,עוציבה יטרפב ןיוצמל םאתהב היהי עבצה ןווג .785 י"ת יפ
 .תננכתמהו חקפמה רושיאל אבות העובצ אמגוד
  ךותיר
 וקוני ךותירה יחטש .127 י"ת תושירד יפל הכמסה תדועת ילעב םיכתר י"ע קרו ךא עצוביו ילמשח היהי ךותירה
  .ךותירה תדובע עוציב ינפל הדולחו ךולכלמ בטיה
 ,ךכ לע עידוי אל םאב .ותעצה תשגה תעב ךכ לע עידוי ,תוינכתב םיניוצמה םיליפורפה תא ןלבקה גישי אל םא
  .תוינכתב ןמוסמה יפ לע הדובעה עוציבל שורדה רמוחה לכ תא ודיב שי וליאכ רבדה שרפתי

  םירוביח
  ןכמ  רחאל   וסוכי  רוציפהו  ףוישה תומוקמ  .םיקלח םיירושימ םיחטש תלבק דע רוצפל שי םירוביחה  לכ תא
 םע םיפיצרו תקיודמ תירטמואיג הרוצ ילעב ויהי םילוגיעהו תוניפה ,םיפופיכה לכ .יסקופא  םוינימב  הרזח
 .)"גנורג"( תולעמ 45-ב ויהי םיליפורפה לש םיבצינה םירוביחה לכ .םכשמה
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 תורדגו תוקעמ
 םאתהב ועצובי תוקעמה לכ .םיטרפלו חותיפה תינכתל םאתהב ועצובי םירעשהו תורדגה ,דיה יזחאמ ,תוקעמה
 הנכהה תודובע לכ תא ללוכ ריחמה .םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה יקלח לכ .2142 י"תלו 1142 י"תל
 ירמוח לכו םירצומה תקפסא ,חקפמה תויחנהלו חטשב שרדנל םאתהב ריק שארל ןוגיע וא ןוטב דוסי ,תושרדנה
 .חקפמה ידי לע ושרדיי רשא םינוקיתה לכו רתאב הנקתהו הלבוה ,רזעה
 א"מ  די יזחאמ ,תוקעמ ,תורדג  :הדידמ
 'חי     םירעש  
 

 תובחרו םישיבכ תלילס - 51 קרפ
 קוריפו הנכה תודובע
 םיצע תתירכו תקתעה
 םאתהב השעית םיצע תתירכ .תורעיה דיקפ רושיאבו םונורגא םע םואיתב השעיי רתאב םירגובה םיצעב לופיטה
 ,התירכה רתיה תורמל ,רקסב ללכנ אלו ותתירכ שרדיתש רגוב ץע לכ ,חותיפה תוינכתל המאתהבו םיצעה רקסל
 .התירכל רושיא תלבקל רתאב חקפמה לא תונפל שי

 םאתהבו יללכה טרפמב 41 קרפב רומאל םאתהב השעית הקתעהה .םונורגא יווילב השעיי ,םיצע תקתעה ךילה
 תקלחמו םונורגאה תויחנהל םאתהב תימוקמה תושרה חטשב השעית םיצעה תקתעה .תורעיה דיקפ תוארוהל
 הקתעהה .האלמ הטילקל דע ותקתעה רחאל ץעב לופיטל יארחא היהי ןלבקה ,שדחמ םיצעה םוקימל ףונו םינג
 .םונורגאה תוארוה יפ לעו המיאתמה הנועב השעית
 'חי : הדידמ
 םיצע תנגה
 עצובת רשא םיצע .רתאב חקפמהמ רושיא תלבק רחאל אלא עזגמ תוחפו 'מ 2 קחרמב הדובעב לחי אל ןלבקה
 הבוגבו ץעה עזגמ 'מ 1 קחרמב תירוכסיא חפב רודיג םביבס םיקהל שי ,םידבכ םילכב תיביסאמ הדובע םביבס

 רתאב חקפמה תוארוהל םאתהב תכתמ ינתיווז 4-ב תקזוחמ תוחפל 'מ 1.8
  ףושיח
 תודובעל םידעוימה םיחטשב קר עצובי ףושיחה .חטשה יוקינו היחמצ תרסה תוברל מ"ס 20 דע לש קמועל עצובי

 וא תומרעב רמשית ףושיחה תמדא .רומישל םיצע יעזגמ 'מ 2 קחרמ דע עצובי ףושיחה .חטשה ללכב אלו רפע
 המדא לש הריפח עצובתו הדימב .רתאב חקפמה תויחנהל םאתהב חטשל רזחותו רתאב זכורמב םיקשב
 .ףושיחה תמדאמ דרפנב הנסחאלו וז המדא דירפהל שי )קמוע תמדא( מ"ס 40-מ רתוי הקמועש
   ר"מ  :הדידמ
 היקשה תכרעמל םילוורש
 :ןלהלדכ תויחנהל םאתהבו תינכות פ"ע םילוורשה תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה
 שיבכ תחתמ רבעמב .תויתשתה קודיה רחאל  עצובת םילוורשה תחנהו הלעתה תריפח -
 ,הדלפ תורוניצ וחנוי םישיבכ תחתמ רבעמב.תינכתה י"פע רטוקב םילוורש וחנוי םיליבש/תוכרדמ/טלפסא
 ןליתאילופ תורוניצ וחנוי םיפוציר/תוכרדמ תחתמ רבעמב .תננכותמ העסימ ינפמ מ"ס 120  לש הריפח קמועב
  .תננכותמה הנוילעה הבכשה ינפמ מ"ס 70 לש הריפח קמועב ,ל"נכ
 .לוורשה ךותל ותחירב עונמל תנמ לע לוורשה תווצקב בטיה רשקיש ןוליינמ הכישמ לבח ןקתוי לוורש לכב -
 .םירבחמ אללו םיפיצר ויהיו  תננכותמה עקרקה סלפמל ץוחמ מ"ס 50 תווצקב וטלבי םילוורשה -
 .היקשה תכרעמל לוורש םוקימל ליבש/הכרדמה ילושב ןומיס עצובי םיליבשבו תוכרדמב -

 .ןוניגה ןלבקלו ןנכתמל הריבעיו ךמסומ דדומ י"ע "עוציב רחאל" תוינכות ןיכי ,םילוורשה תא עצבמה ןלבקה
  א"מ  :הדידמ
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 רפע תודובע
 יללכ
 תורחא תושירדו עוציבה ןפוא .חקפמה י"ע רשואי רשא גוסמ םיינכמ םילכ תועצמאב הנעצובת רפעה תודובע
  .)51( תובחרו םישיבכ תלילסל יללכה טרפמב 5102 קרפב טרפמל םאתהב ויהי

  יולימו הביצח/הריפח
 ךות עצובת הדובעה .רתאב חקפמה י"ע שרדייש יפכ וא רפע תודובע תינכתל םאתהב השעית חטשב הריפחה
 .רומישל םידעוימה םיצעמ 'מ 2-מ ןטק קחרמב הריפח עצובת אל .םיכומס םיחטשב םייקה בצמה לע הרימש
 ץעוי ידי לע רושיאו הקידב רחאל עצמכ וב שומיש תורשפאל ,ךכל דעוימה םוקמב רתאב רמשיי הריפחה רמוח
 .חטשב חקפמהו עקרק
 .יולימ רמוחכ שמשי חקפמהו עקרקה ץעוי ידי לע שומישל רשואש רמוח קר
 .חקפמה תוארוהל םאתהב יושר יוניפ רתאל חטשהמ הנופי ,רתאב שומיש וב השעי אל רשא הריפחה רמוח
 .ק"מ - הדידמ
 ימוקמ יולימ
 תא יולימה רמוחמ קלסי ןלבקה .חקפמה י"ע רשואמ ביטמ ,הדובעה רתאב רפחנש רמוחמ השעיי ימוקמ יולימ
 םיבגר וא םינבא ושרוי אל יולימה רמוחב .יתכתמ וא ינגרוא רמוח לכו היחמצ ,םישרוש :ןוגכ ,םירזה םירמוחה לכ
 )קודיה רחאל וטנ( מ"ס 20 דע תוקדוהמה תובכשה יבוע 25% דע # 200 הפנ רבוע זוחא ,5" לע הלועה לדוגב
 תוביטרה .MOD. A.A.S.H.T.O ינקת יפל לכה .םומיסקמהמ תוחפל 98% לש תילאמיסקמ תופיפצ תלבק תשרדנו

 OPT,OPT+ 4%- היהת
 ויהי אל ,תועוצרב יולימה השעיי םהב תומוקמב .רוזיפ תעב היצגרגס השרות אלו ,דיחא ביטב היהי רמוחה
 דיחא ביטמ רמוחה היהי תועוצר 2 ןיב שגפמה ךרואל .תודומצ תובכש 2 ןיב םיפפוח תועוצרה ןיב םישגפמה
 תוביטרב רזופי רמוחה .תיתשה ינפל וליבקי ןהש ךכ עצובת תובכשה תיינב .וקלוסי שגפמה ךרואלש םיבגרהו

 םוחת תוצק לש האלמה השיבכה תא רשפאתש הרוצב יולימה תא עצבי ןלבקה .הנממ הנטק וא תילאמיטפוא
 םג טרופמה קודיהה תלבק תחטבהל תוללוסה תבחרה שורדל יאשר חקפמהו תוינכותב םינמוסמה יולימה
 .תווצקב
 הליע ווהי אל םיפדועה קוליסו תוללוסה תבחרה .ווהתיש יולימה יפדוע תא ןלבקה קלסי ,השיבכה םויס רחאל
 .ףסונ םולשתל
 )קודיה( ק"מ  :הדידמ
  תויופיפצ

 96% לש תופיפצל דע קדהל שי םינבמלו תוינחל םידעוימה םיחטשב םייולימה תאו הריפחה תיתחת תא
  . MOD. A.A.S.H.T.O  יפל 'סקמהמ
  .תובחרו םישיבכ תלילסל יללכה טרפמב 51027 ףיעסב טרופמל םאתהב עצבל שי קודיההו השיבכה תא
  רקובמ קודיה

  .דבלב יולימ יחטשל דדמיי רקובמה קודיהה .חקפמה תוארוה יפל רחא חטש לכו ךרדמ יחטש לכל תחתמ עצובי
 . 40.2 קרפ האר - ולא תודובע יפיעס יריחמב לולכ תויתשת/םיעצמ לש רקובמ קודיה

 מ"ס 20 יברימה ןייבועש תובכשב עצובי קודיהה ךילהת לכו MOD. A.A.S.H.T.O יפל 98% איה קודיהה תופיפצ
  .OPT,OPT+ 4% תוביטרבו
 ךרד תרוצ
  .םיעצמה רוזיפ תליחת ינפל ךרד תרוצ ןיכהל ןלבקה לע תובחרו םיליבש תלילסל םידעוימה תומוקמב
  :תואבה תודובעה תא תללוכ ךרדה תרוצ



 

 

 

9 

 םייקה בצמל תמלשומ תורבחתהו ,שרדייש יפכ יבועב יולימ וא הריפח י"ע םיננכותמה םיהבגל חטשה תאבה .א
  .תינכתל םאתהב
  .יללכה טרפמה תויחנהל םאתהב תיתשה קודיה .ב
  .תלוספהו םיפדועה קוליס .ג

 ר"מ : הדידמ
 תויתשתו םיעצמ

  אבומ יולימ
 ליכי אל יולימה .רתוי לק וא תמייקה עקרקל ובכרהו והנבמב המוד רפעמ היהי ,שרדייו הדימב ,יולימה רמוח
 ןלבקה לע .20% לע הלעי אל יולימב םינבאה חפנ רועיש .ןבאה לש הלודגה הדימב מ"ס 10 לעמ לדוגב םינבא
 םאתהב מ"ס 15 יברימה ןייבועש תובכשה רוזיפ ךות עצובי יולימה .יולימה רמוחל שארמ חקפמה רושיא לבקל
 .01.02.03 ףיעסב תויחנהל
 ק"מ  : הדידמ
 ם י ע צ מ
 רמאנ ןכ םא אלא ,יללכה טרפמב 5103 ףיעס יפלו 51 טרפמ יפ לע הנעצובת הז הזוח תרגסמב עצמה תודובע
 .ןלהל תרחא
 ןבאב שומיש השרוי .עוצבה יטרפב טרופמכו יללכה טרפמב 510322 ףיעס יפ לע שרדנכ ,'א גוסמ היהי עצמה
 .)רכרוכב שומיש השרוי אל( .הבצחמ רמוחו הסורג
 היהי הבכשה יבוע ,יללכה טרפמב 510324 ףיעס תוארוה יפ לע ועצובי עצמה תובכש לש השיבכהו רוזיפה
 .תוינכתב ןיוצמכ
 טרפמב 5100.37 ףיעס תוארוה י"פע ,ק"מ יפל םולשתל ודדמי םיעצמה ,תוחפל 98% היהת תופיפצה תגרד
 .יללכה
 ק"מ  : הדידמ


