
 

 

 

 םיאירממ

 "םישגהל זעהל םולחל "

 םיידוסי רפס יתבל המצעהו תוגיהנמל בחור תינכת

 התרטמו  ישיאה ןומיאה תונורקעו תימויקה היפוסוליפה תונורקע לע תתשומה תינכות הניה םיאירממ  תינכת

 ךוות דומע ,תיארחא תוחרזאל סיסב רוציל הרטמב ,לארשיב םיריעצ ברקב ,תיכרע תיתרבח תוגיהנמ חתפל

 .תיטרקומד הנידמ לש חווטה ךורא המויקל

 תינכתה יחנמ ןיב גולאיד הנובו תיכרע תוניוצמל הריתחו היצביטומ הלש םיכינחב תחפטמ םיאירממ  תינכת

 תיבהו יתתיכה םילקאה רופישל םרות ךכבו רפסה תיב תווצל םידליה ןיבו ,םמצע ןיבל םידליה ןיב ,םידליהו -

 .ירפס

 חתפמש ךילהתב רפס תיבה םעטמ החנמ םע דחיב  םיבלתשמ תינכותה יחנמש ןויערה דמוע תינכתה סיסבב

 ריקחתה םלועו םייתרבח םיקחשממ תובכרומה תויתצובק תואנדס ךרד תימצע הכרעהו תישיא תולגוסמ

 םע םיכינחה לש רשקה אוה תומוד תוינכתמ וזה תינכתה תא לידבמש המ .ירפס תיב םילקא יונישל םימזויה

 לע יונבו ךינחה לש ומלוע ביבס יתרבח  לולכת רצוי רשא  תינכותה תומישמו תינכותה לש הפשה ,םיחנמה

  .תיתרבחו תימצע תולגוסמו החלצה תומדקמה הבישח יסופד חותיפ

 םידימלתה .תוישדוחו תויעובש תומישמ ליכמה ישיא ןמוי תביתכב וסנתי םידימלתה תינכותה ךלהמב

 ץוחמו התיכב הרבח יקחשמ ךרד תדבוע הצובקה וכלהמבש יתצובק שגפמ תולעפהו תואנדס ווחי תינכותב

 תנמ לע הב רזעיהלו ךמות ףוגכ הצובקב ריכהל םידמול םידימלתה ,תויתצובק תושלוח/תוקזוח יוהיז התיכל

 הניתנ לש ןפואב יוטיב ידיל אובל תולוכי תוישיאה ויתולוכי ובש בחרמ דליל תקפסמ הצובקה .םידעיב דומעל

 דודיע תועצמאב ויתולוכי תא חתפל דליל תרשפאמ ןכ ומכו תישיאה ותולגוסמ יבגל ויתוסיפת תא קזחל ךכבו

 .הרזע קינעהלו הרזע שקבל דמול דליה .ויתושלוח לש הלכהו תוקזוח

 תוגהנתה תוביטנרטלא תאיצמו םחותינ ךרוצל םיעוריא םידימלתה י"ע ןוידל םילעומ םישגפמה ךלהמב

 תויוגהנתה לש תויצלומיס םידליה םיכרוע םורופ ותואב קחשמב ןוחצינה תא םסקמל ידכ .תויפולח



 

 

 םיכרע לש הפשה לש השיכרו ןומיאל תינושאר הריזכ תשמשמ תוליעפה .שדח םילימ רצואב תושמתשהו

 ףותיש ,תומולח תמשגה ,היצביטומ ,תישיא אמגוד ,ימצע רותיו יא ,הדמתה ,הניתנ ,תוירחא הריחב :ןוגכ

 .דועו תוגיהנמ יגוס ,הלועפ

 תולגוסמה תשוחת תקמעה ,הצובק שוביג ,המצעה ןתרטמש תואנדסו תויוליעפ תומייקתמ הנשה ךלהמב

 םיכינחל המדקה היהת תוליעפ לכ תליחתב . תוכיישה תשוחת קוזיחו החלצה תויווח לש הריצי ךות תימצעה

 המ ?רמשל המ ?ונדמל המ : ריקחת , קחשמ תמישמ ,קחשמה םע תורכיה ,דובעל םיכלוה ונחנא המ לע

  ?רפשל

 קושיח ,תויח קחשמ ,תואסיכ ץורמ ,רבחמ לבח ,תקלצ רופיס םע לבח ,ילרטאית לבח ,זירפ : תויוליעפה

 דועו  ,םירוויע לגרודכ ,תוגוזב לגרודכ ,רדגמ תספות ,ןייטשנייא תדיח ,תוחיתמ קחשמ ,ןמז תלוספק ,הדיח

   .ןוידהו םואנה תרותו הקירוטרה םוחתב תויוליעפ לש ןווגמ

 תונטקה תותיכל " האלה הז תא ריבעהלב" הצובקה לש תומזיב  טקיורפב דקמתי הנשה לש ינשה קלחה

  .תינכותב ווחש תויוליעפו םיקחשמ ,תוגיהנמ יאשונב תואצרה  ריבעת התיכ לכ ,רתוי

 םיחצנמה .הרבחה ןעמל תותיכה לש םתוחה טקיורפ תמישמ לש תיתבכש תומזי תורחת ךרעית הנשה ףוסב

  .המשגהה ךילהתב םזי ושגפיו פאטראטס תממחל ואצי

 תולגוסמ תוגיהנמ ימוחתב הארשה יררועמ םירופיסו םינכתל םיישדוחב םעפ ופשחי םידליה הנשה ךלהמב

  .םולחה תא םישגהש דע רתיו אל השק דבעו םלחש םדא :אוה יזכרמה ביטרנהש  תומולח תמשגהו תימצע

 סויגו יתצובק ,ישיא ןומיא : לש בוליש םניה םיאירממ תינכות לש תונורתיהו  תוידוחייה :םוכיסל

 ןרקסמ  גולאיד תריצי רמולכ .רבוב לש תימויקה השיפתה יפ לע ישיא ןמויו םיקחשמ  שומישב םידימלתה

 .הביבסהו ימצע לע ימצע תא םידמלמה  תיתצובק הקימנידו הרבח יקחשמ םע םישגפמ .תומזיו הריציל

  .החלצה תומדקמ תויוגהנתה ןומיאל םידימלתל יסיפ יתרבח בחרמ תריצי



 

 

 םיאירממ תינכות - סובליס

 ו- ׳ה -׳ד תותיכ

 תורטמ  שגפמה אשונ  שדוח
  שגפמה

  תויונמוימ םייזכרמ םיגשומ
 -תושכרנ

  יזיפ/יתרבח/ישגר

  תורעה

  רבמבונ
 

 ףותישו תורכיה
 הלועפ

 ןוחבלו ריכהל
 םילקא תא

 התיכה

 ,הלועפ ףותיש
 ריקחת ,הבשקה

 םירבחל הבשקה
 התיכב

 

 + שוביג ךשמה
  תורכיה

 שוביג ךשמה
 הלועפ ףותישו

 הליפנ ,הלועפ ףותיש
 החלצהל ךרדב

 ירבחל תיזיפ תוברקתה
 התיכב

 

  רבמצד
 

 תימינפ תוננובתה
  התיכל יירבח תרכהו

 ירבח תא ריכהל
 רתוי התיכה

 רקחתל ,קמועל
 ינשה תא דחא

 ינא המב ,ילש םולחה
 ,ילש גיהנמה ימ ,קזח
 הרזע ךירצ ינא המב

  תוחיתפ ,ימצע ןוחטיב

 דחא ונגרפ םידליה יבש תודחוימה
 המ ולגיו ינשל
 ידליש דוחייה
 םיאור התיכה

 םהב

  ןגרפמ ינא דציכ  ,ןוגרפ ,דוחיי

 תררועמ האצרה
 ןמוא תנדס /הארשה

 םלחש ןמא תרכה
 לעו ןטק ליגמ

 ולש ךרדה
 תמשגהל
 ויתומולח

 ,רותיו יא ,הנומא
 המשגה ,תומולח

  תומולחה לע רתוול אל

 דחא ונגרפ םידליה יבש תודחוימה
 המ ולגיו ינשל
 ידליש דוחייה
 םיאור התיכה

 םהב

  ןגרפמ ינא דציכ  ,ןוגרפ ,דוחיי

 לע תוירחא תחיקל תוניוצמו תוירחא
 ילש דיתעה

 תבצה ,ידיתע ןונכת
 תורטמ

 ןמז תלוספק 

 תישיא תוירחא ראוני
 תיתרבחו

 הלועפ ףותיש
 תוירחאה םוקמו

 לכ לש תישיאה
 דלי

 הרטמ ,הלועפ ףתיש
 תוירחא ,תפתושמ

 תישיא

 תוקטמ זוכיר

 גיהנמ םע תורכיה תוגיהנמ
 הנדס -

 ,ןוזח ,םולח ,תוגיהנמ
 ,תוירחא ,המשגה
 הרטמ ,תוביוחמ

  

 ריבעת + תועמשמ תוגיהנמ ךשמה
 האלה הז תא

   הניתנ ,הרזע ,הרטמ

 ראורבפ
 

 ףותיש ,הצובק לש החוכ תווצ תדובע תועדומ תודקמתה
 הלועפ

  םייתרבח םירשק קוזיח

 - תועדומ תודקמתה
 תוכייש

 ,ימצע תא רידגמ ינא ךיא 
 תימצע תוכייש

  תימינפ תוננובתה

 – המצעה שגפמ תומצועו תוקזוח
 ישיא רופיס

 ,הנומא ,םילושכמ
 ,תוקזוח

 הנדס ישגר לוהינ

   תיתרבח תומזי
 

 ? פאטראטס  



 

 

 

 

 

 

 

 

  תויונמוימ םייזכרמ םיגשומ  שגפמה תורטמ שדוחה אשונ  שדוח
 -תושכרנ

  יזיפ/יתרבח/ישגר

  תורעה

 תורטמ  שגפמה אשונ  שדוח
  שגפמה

  תויונמוימ םייזכרמ םיגשומ
 -תושכרנ

  יזיפ/יתרבח/ישגר

  תורעה

 ץרמ
 

 'ו תותיכ ירגתא עסמ
 

  ןולשיכ םע תודדומתה
 םע תודדומתה

 יתרבח ץחל

 
 ,תוררגנ ,יתרבח ץחל

 הבשקה ,ילש לע הדימע
 ימצעל

  
   יתרבח ץחל

     הניתנו חוכ
     ןויוושו תונוש

 המגוד םייח חרוא
 תישיא

 שכרנה םושיי
 ייח חרואב

   

 - 'ו תותיכ םיגיהנמ ירגתא עסמ
 לירפא

 
 תומד םע שגפמ
 הארשה תררועמ

 רדס ,ןמז לוהינ ,תומישמ 
 תויופידע

 הנדס 

 רפשמ ינא דציכ ןמז לוהינ
 ילש םויה רדס תא

   

 רדס ,תוטבלתה רחוב ינא דציכ תוטלחה תלבק
 הטלחה ,תויופידע

  

 לירפא
 

 ? גיהנמ והימ
 ,גיהנמה תונוכת

 תירוטסיה תוגיהנמ

 אשונב תומישמ
 ףותישו תוגיהנמ

 ףותישו הלועפ
  הלועפ

 / תוגיהנמ יגוסל הפישח
 /תירטילטוט תוגיהנמ
  תיטרקומד תוגיהנמל

  

 ץחל םע תודדומתה 
 החלצהו

  ישגר לוהינ תויודדומתה ,םירגתא 

  יאמ
 

  תירגתא תוליעפ 
 "ןבלה בדב"

 'ד תותיכ 
 

 רב ילזירג
 'ה תותיכ

 
 'ו תותיכ

 םיגיהנמ עסמ

 
 תירגתא תוליעפ

 ד-  ןבלה בד
 'ה - רב ילזירג

 
 
 

 םע תודדומתה
 ץחל , םירגתא
 שוביג ,דחפו

  ,יתצובק

   

 " 'ו תותיכ
  םיגיהנמ עסמ

 תוליעפ תוקספה
 תונטקה תותיכל

 
 תואצרה תרבעה
 אשונב 'ג תותיכב

 תוגיהנמ

 איש תויוליעפ  
 םוכיסו

  .הנשה



 

 

 תינכותה יאנת

 תדובע ,טקיורפב תוברועמה תוכנחמו תלהנמ ,יכוניחה תווצהו ס"יב לש אלמ הלועפ ףותיש .1

 .החימצמ תרושקת ,תושימג ,תווצ

 תושירד ןיב רבחמה רשק שיא הווהי רשא "רוטקיורפ" ומעטמ טקיורפ יארחא הנמי ס"יב .2

 .רפסה תיב ןיבל רוטנמ/טקיורפה

 3 - ץוחה תויוליעפ רובע תועסהה לכ לש תויולעב אשיי ס"יב  -ץוח תויוליעפל תועסה .3

 .הנשב םיסובוטוא

 הוולמ הרומ ףרצל הבוח ץוח תוליעפ לכל -ץוח תוליעפל הוולמ הרומ .4

 .תוליעפ ישדוח 8 כ"הס -ינויב תמייתסמו רבמבונב הליחתמ תינכותה .5

 ןה  תרחא ןכות תוליעפ תלבקמ הבכש לכש ךכ תונבומ תויוליעפה  -תינכתה תוחתפתה ףצר .6

  :אישה יעוריאב ןכ ומכ תומישמבו םירגתאב רועישה יכרעמב

 ירגתא עסמ -ו תותיכ "רב ילזירג" ירגתא קראפ - 'ה תתיכ ,"ןבל בד " ירגתא קראפ - 'ד תותיכ

  .םכסמ םיגיהנמ עסמ -

 כ"הס -  'ו , 'ה , 'ד לשמל : רתוי וא הבכש לכב תותיכ 3  תובכש 3  קלח וחקייש ירשפא תינכותב .7

  .תותיכ 9

  .תחא הבכשל קר תורשפא םג הנשי .8

 

 תינכותה ףקיה .9

 4-5 כ"הס -תכנחמה תוחכונב ODT תוליעפ /הנדס: האילמ תיעובש העש 1 .9.1.1

 תוישדוח תועש

 תוליעפל תונכה /םיבושמ/תוכנחמ םע תוחיש /תולהנמ שדוחב העש 2 .9.1.2

 הבכש לכל (  םיגיהנמ עסמ / רב ילזירג/ ןבל בד :תחא תירגתא איש תוליעפ .9.1.3

 .תפתושמ איש תוליעפ

 פאטראטס תממחל עסית התיכ לכמ ןושאר םוקמ – תיתרבח תומזי תורחת .9.1.4

  



 

 

 

 םישדוח 8 ל תחא התכל תינכותה תולע .10

 רואיב התיכל ריחמ

 תוליעפ ,היחנה ,יוויל ,דיבעמ תולע ללוכ  ₪ 20,000

 תחא תירגתא

 

 רפסה תיב ןומימב ץוח תוליעפל תחא העסה רפסה תיב ןומימב העסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


