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 07/20 'סמ יבמופ זרכמל תועצה עיצהל הנמזה

   הקיטילנא ,ואידיו לוהינ ,רוגס לגעמב היזיוולט תכרעמ לש ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסאל

  רשנ תייריע רובע תינוציח  הזירכ תכרעמו
 

 היזיולט תכרעמ לש ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסאל תועצה תאזב הנימזמ )"הייריעה" :ןלהל (רשנ תייריע .א

 תושירדל םאתהב ,רשנ תייריע רובע תינוציח  הזירכ תכרעמו הקיטילנא ,ואידיו לוהינ ,רוגס לגעמב

 .)"םיתורישה" :ןלהל( ול םיפרוצמה ויחפסנבו זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיאנתלו

 .זרכמב ףסה יאנתב םתרדגהל םאתהב הז זרכמ אושנ םיתוריש תונתונה תורבחל הנפומ זרכמה .ב
 םיאנתל םאתהב לכהו םישדוח 60 דעו הייריעל הכראה תויצפוא םע םישדוח  36 ל הניה תורשקתהה ךשמ .ג

 .זרכמב םיטרופמה

 .זרכמב םיתורישה קרפב טרופמ תודובעה רואית .ד

 ימד םלשל םישרדנ העצה שיגהל םיניינועמה ,הייריעה לש טנרטניאה רתאב זרכמה יכמסמב ןייעל ןתינ .ה

 :לא רבעותש תיאקנב הרבעה תועצמאב ₪ 600 ךסב תופתתשה

 18060003                           ןובשח   887                              ףינס 10ימואל קנב  רשנ תייריע

  loritg@nesher.muni.i :ליימב יקסרדיח תירוא 'בגה לא ריבעהל שי םולשתה תרבעה לע רושיאה תא

 רשא )₪ 600 :םילמב( ₪ 600 : וניה זרכמב תופתתשהה דעב םולשתל םוכסה זרכמה יכמסמל ופרצלו 

 .הרקמ לכב ורזחוי אל

  

 בוחרב הייריעה לש תובישיה רדחב  14:00 העשב 18.05.2020 םויב עצבתי םיעיצמ שגפמ :םינמז תוחול .ו

 .רשנ 20 םולשה ךרד

 הנעמ maayan.p@nesher.muni.il   ל"אודל 12:00 העשב 25.05.20 םויל דע הרהבה תולאש תשגה .ז

 העשה דע ,  16.06.20  םויל דע העצהה תשגה  14:00 העשב 28.05.20 םויל דע ונתניי הרהבה תולאשל

 .זרכמה תוארוהל םאתהב לכהו ,12:00

 תרשע( ,₪ 10,000 ךסב הייריעה תבוטל "העצה תוברע" תיאקנב תוברע ותעצהל ףרצל בייח ןלבק לכ .ח

 .'ח  חפסנב טרופמכ ,ללוכ 16.09.20 םויל דע תוחפה לכל הפקותב דומעתש )₪  םיפלא

 ןוא קסיד ןכו העצהה יכמסמ ,תיאקנבה תוברעה :תא ליכת רשא הרוגס הפטעמב שיגהל שי זרכמה תא .ט

 .הפטעמל םיפרוצמ העצהה ספוטו תוברעה רשאכ .PDF ץבוקב םיקורס  םיכמסמה רתי לכ םע יק

 ןיבל וז הנמזהב רומאה ןיב הריתס לש הרקמ לכב .זרכמה יכמסמב תוניוצמ תופסונ תוטרופמ תוארוה .י

  .םירבוג זרכמה יכמסמ – זרכמה יכמסמב רומאה

  .יהשלכ תרחא העצה וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הייריעה ןיא .אי

 י"ע וא/ו המצעב זרכמה אושנ תודובעה תא עצבלו זרכמה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה

 .המעטמ ימ

 ריחמ תועצה תלבקל וא/ו ריחמה תועצה תאוושה יכרצל םניה הז ךמסמב םיעיפומה םינותנה לכ .בי

  .הייריעה תא םיבייחמ  לעופב ונמזוהש םיתוריש קר .לעופב הייריעה תא םיבייחמ םניאו םינלבקמ

                                                                                                                   

 ,הכרבב

 יול יעור                                                                                                                      
 ריעה  שאר                                                                                                                     

 

 



3 
 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

 םיחפסנו םיקרפ

 ףס יאנתו תורדגה ,יללכ 1 קרפ

 עוציב תוברעו זרכמב תופתתשה תוברע 2 קרפ

 הלהנמ 3 קרפ

 תורשקתה תפוקת 4 קרפ

 שרדנה תורישה 5 קרפ

 םולשתה ןפואו הרומתה 6 קרפ

 חוטיבו תוירחא חוטיבה תושירדב הדימע 7 קרפ

 )ןלבקה י"ע המלשהל( ריחמה תעצה ספוט -'א חפסנ

 תורשקתה םכסה 'ב חפסנ

 )םומינימ רכש םולשתו ןידכ םירז םידבוע תקסעה רבדב ריהצת - 'ג חפסנ

 תוידוס תרהצה - 'ד חפסנ

 תוידוס לע הרימש לע ןלבקה םעטמ אבה תובייחתה - 1'ד חפסנ

 םיחוטיב םויק לע רושיא -  'ה חפסנ

 םדוק ןויסינ לע םירושיא חסונ - 'ו חפסנ

 םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתהו ריהצת - 'ז חפסנ

 זרכמב תופתתשהל תוברע חסונ - 'ח חפסנ

 עוציב תוברע חסונ - 'ט חפסנ

 הצעומ רבחל וא/ו תושרה דבועל הבריק רדעיה רבדב הרהצה - 'י חפסנ

 םוריחב הדובעל תובייחתה בתכ - 'אי חפסנ

 זרכמ םואת יא רבדב ריהצת - 'בי חפסנ

 סמ ץעוי / ח"ור רושיא - 'גי חפסנ

 ןלבקה ריהצת - 'די חפסנ

 ןלבקה תרהצה - 'וט חפסנ

 המיתח תויוכז רושיא - 'זט חפסנ

 .הקוזחתו תוריש ,תוירחא תינכט הכימת - 'זי חפסנ

  תומייק תוכרעמ טורפ – חי חפסנ

 07/20 זרכמ/העצהה שיגמ לע םיטרפ - 'טי חפסנ

 ינכט טרפמ
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 ףס יאנתו תורדגה , עקר ,יללכ .1

 

 יללכ .1.1

 לש ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסאל תועצה תאזב הנימזמ ,)"הייריעה" :ןלהל( רשנ תייריע

 רובע תינוציח  הזירכ תכרעמו הקיטילנא ,ואידיו לוהינ ,רוגס לגעמב היזיוולט תכרעמ

 םכסהב תוברל ,זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיאנתלו תושירדל םאתהב ,רשנ תייריע

 .)"םיתורישה" :ןלהל( ול םיפרוצמה םיחפסנבו

 

  עקר .1.2
 התושרב תמייק רשא רוגס לגעמב היזיוולטה תכרעמ תא ביחרהל תניינועמ הייריעה .1.2.1

  .םייקה ךרעמל קשממתי רשא ,ףסונ תומלצמ ךרעמ תנקתה תועצמאב
 .הייריעה ימוחתב םיאצמנה םינוש םירתאב ונקתוי תופסונה תומלצמהו םיעצמאה .1.2.2
 יריחמ פ"עו ץעויה י"ע רדגויש יפכ דקומהו הצקה דויצמ קלח גרדשי הכוזה הז זרכמ תרגסמב .1.2.3

 :לולכיו ןוריחמה
 .םיתרש .1.2.3.1
 .טניילק תודמע .1.2.3.2
 .םיכסמ .1.2.3.3
  .םיגתמ .1.2.3.4
 .םירחבנ םירתאב רבייס תלוכי ילעב םיגתמ .1.2.3.5
 .תומלצמ .1.2.3.6

 "ןייל ייקס פוט" תרבח ידי לע הנקתוה רשא רוגס לגעמב היזיוולט תכרעמ תלעופ הייריעב .1.2.4

 תנשב הנקתוה תכרעמה .ה חפסנב םיעיפומה םיביכרה תא תללוכ תכרעמה , םייקה קפסה

 שדח ףוסב תמייתסמש לש הפוקתל הקוזחתו תוריש הזוח תרגסמב תקזחותמ איהו  2013

 .2020 יאמ
 פ"עו זרכמה יכמסמב טרופמכ תמייקה תכרעמל תוירחאו תורש ,הכימת קפסי הכוזה ןלבקה .1.2.5

 .)תינכט הכימת( 'ד חפסנב םיטרופמה םיאנתה

 םינוש םירתא לע בקעמו יוליג ,רותיאל ,הייפצל שמשת ןקתותש תפסונה תכרעמה תבחרה .1.2.6

 .הייריעה ידי לע ורחבייש
 הייריעה ידי לע עבקייש תופידע רדס יפ לע הגרדהב עצבתת חטשב םיעצמאה תנקתה .1.2.7

 :םיננכותמה םיעצמאהו תוכרעמה טוריפ ןלהל .יביצקת רושיאל םאתהבו

 ,הינמרג Digivod תרצות תמייקה VMS ואדיו לוהינו ןוחטיב ב"וש תכרעמ תבחרה .1.2.7.1

 .תושדחהו תומייקה תומלצמה ךרעמ לכ לע הטילש תלוכי םע

 .םימושייו תויגולונכט ללשב PTZ ו תועובק תוינוציח ליל / םוי  תומלצמ ךרעמ .1.2.7.2

 ראלולס ,טנרטניא ,IPVPN ,תיטוחלא תשר :ןוגכ םינוש םיעצמאב תרושקת ךוות .1.2.7.3

 .תיטפוא תיתשתו
 .המכח תינוציח הקיטילנא .1.2.7.4
 .הזירכ תכרעמ .1.2.7.5

 .LPR ךרעמ .1.2.7.6

 .םירחבנ םירתאב תימוקמ הטלקהל ךרעמ .1.2.7.7
 .מ"כמ תוכרעמו םיגתמ ,הניעט תוכרעמ ,הרואת יסנפ :ןוגכ םינוש םיעצמא .1.2.7.8
 שרדיתש הדובע לכו םידומע ,הריפח תודובע ,םיכילומ ,םיליבומ ,תוללוכה תויתשת .1.2.7.9

 .םימייק םירתא יוביעו גורדש וא ,םישדח םירתא תמקהל
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 :ךרוצל םייקה ןוגימהו החטבאה ךרעמ רפושיו בחרוי הלא תוכרעמ תועצמאב .1.2.8
 .הייריעה חטש לע הרקבו הטילש .1.2.8.1
 .םורחבו הרגשב העונת תמירזל םיישארה םיריצה לע הרקב .1.2.8.2
 .םינוש םינקתמבו םירתאב העיגפו םזילדנו ישעמ תעינמ חוקיפ .1.2.8.3
 הייריעה לש םינקתמו םירתאל תוצרפתהו הרידח תונויסינל העתרה םרוג תריצי .1.2.8.4

 .תובינג ךרוצל
 תועצמאב קוחרמ הטילשבו הייריעה דקומב הטילש תדמעמ תעצבתמ תומלצמב הייפצה .1.2.9

 .חיינ וא דיינ בשחמו טלבאט וא/ו דיינ ןופלט
 :תמייק תכרעמ .1.2.10

 היהי הכוזה .Digivod תרבח לש ןוחטבו ב"וש תנכות תנקתומ הייריעה דקומב .1.2.10.1

 יאנתבו תרחא VMS תנכות לע ססובמה ןורתפב הנוש ב"וש תכרעמ עיצהל יאשר

 ססובמ היהי ןורתפה .ץעויהו הייריעה יגיצנ ידי לע ריחמה תועצה בלשב רשואתש

 ,הצירפ תוכרעמ ,םיעוריא ןמוי ,הזירכ ,תומלצמ( ןוחטיב תבכש םע GIS תופמ לע

 ןוגימה יעצמא לכ בוליש תא ןובשחב איבהל הכוזה לע .)םיבכר ןוכיא ,הקוצמ

 לש ונובשח לע  היהי ןורתפה תפלחהו הייריעה תושרב םויכ םיליעפהו םימייקה

 ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסא ,תוברל ,יהשלכ הרומת תפסות אללו דבלב ןלבקה

 .הייריעהו ץעויה י"ע הרושיאו תכרעמה לש תמלשומ הדובעל דע העמטה ,הכרדה
 םהילעש ןוגימה יעצמא לכ תא הב בלשלו תמייקה תכרעמה תא ביחרהל לטוי הכוזה לע .1.2.11

  . תעל תעמ הכוזל ורבעויש הדובע תונמזה יפ לע ,הייריעה טילחת
 לש תרחא תומכ לכ וא ןוריחמב תועיפומה תויומכה לכ תא ןימזהל תבייחתמ הניא הייריעה .1.2.12

 .הכוזהמ תודובעו םיטירפ
  . זרכמה יללכ יפ לע ויהי הכוזה םע תורשקתהה יאנת .1.2.13
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   תורדגה .1.3
 ןלבקה תלעפהל תוכמסכ ריעה שאר י"ע הנומיש ימ וא/ו ;רשנ תייריע - "הייריעה" .1.3.1

 .זרכמב

 תדמועהו הז זרכמ אושנ םיתוריש קפסמה לארשיב ןידכ םושרה דיגאת -  "ןלבקה" .1.3.2

 .זרכמה לש ףסה יאנתב

 וישרומו ומעטמ אבה לכ ,ויחילש ,ןידה יכרוע ,וידבוע ,ויגיצנ תוברל - "ישאר ןלבק" .1.3.3

 .םיכמסומה

 הז זרכמ אושנ םיתורישה תקפסאל הייריעה ידי לע םסרפתהש זרכמה -  "זרכמה" .1.3.4

 .םינלבק רויס םוכיסו ,הרהבהה תובושתו תולאשו ויחפסנ לכ לע   07/20 רפסמ

 ; ריעה שאר י"ע עבקיש ימ וא/ו ריעה שאר י"ע הנומיש ףגאה להנמ -  "להנמה" .1.3.5

 יפ לע ןלבקה לש ויתויובייחתה עוציב לע חקפל הייריעה ידי לע הנומיש ימ - "חקפמה" .1.3.6

 ;זרכמה יכמסמ

 יכ  רמאנ אל ןהב ןהשלכ תויחנהו תונקת ,םיקוחב תוברל ,הזוחב םוקמ לכ - "מ"עמ" .1.3.7

  .מ"עמ ללוככ םוכסה תא וארי – מ"עמ ללוכ וניא םוכסה

  .ב"ויכו גח וא/ו השפוח וא/ו הרגפ םוי תוברל "םוי" .1.3.8

 .'ב חפסנכ ףרוצמה הזוחה – "הזוחה" .1.3.9

 .'ג חפסנכ ףרוצמה ינכטה טרפמה – "ינכטה טרפמה" .1.3.10

 תמייקה תכרעמהו ןלבקה י"ע קפוסתש תכרעמל תינכט הכימת – "תינכט הכימת" .1.3.11

 .'ד חפסנכ טרופמכ

 .ה חפסנכ טרופמכ תמייקה תכרעמה יביכרמ לכ – "תמייקה תכרעמה" .1.3.12

 תיפסכה ותעצה תא וב אלימ ןלבקהש רחאל ,'א חפסנבש תויומכה בתכ – "ןוריחמה" .1.3.13

 .טירפו טירפ לכ יבגל

 .ןלהל 1.2 ףיעסב טרופמכ ,הז זרכמ אושנ רוגס לגעמב היזיוולטה תכרעמ – "תכרעמה" .1.3.14

 תקפסא תוברל ,הכוזהמ םישרדנ רשא תולטמהו תוליעפה לכ ךס – "טקיורפה" .1.3.15

 .תמייקה תכרעמה תקוזחתו תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב התקוזחתו תכרעמה

 ןה הייריעה פ"ע טלחויש ףקיהב טקיורפ עוציבל הדובע תנמזה – "הדובע תליחת וצ " .1.3.16

 .וילע הרומתה ןתמ ךרדבו תודובעו םיעצמא ףקיהב ןהו ילכלכ ףקיהב

 

     ףס יאנת .1.4
 לכב זרכמל העצהה תשגה דעומב דמועה ,לארשיב ןידכ םושר דיגאת ,הז זרכמב ףתתשהל םיאשר

  :ןלהל םיטרופמה םירבטצמה םיאנתה

 ריע" וא "תומילא אלל ריע" לש טקיורפ עוציבב ,ישאר ןלבקכ ,חכומ ןויסינ לעב ןלבקה .1.4.1

  םילקש ןוילימ 2 לש ךסמ ךומנ היהי אלש ףקיהב ,לארשיב תימוקמ תושרב "החוטב

 :ונקתוה םהבשו 2017-2019 םינשה ןיב  םייתסהו )מ"עמ ללוכ אל(

 .הרקבו הטילש תודמע יתש םע VMS ואדיו לוהינ תנכות .1.4.1.1

 .IP תומלצמ 70 תוחפל תוללוכה ס"מט תוכרעמ .1.4.1.2

 .םייטוחלא םיקרוע 20 תוחפל לש ךרעמ .1.4.1.3
  .שרדנכ ונויסינ תחכוהל תוצלמהו םירושיא ףרציו ו חפסנ תא ןלבקה אלמי הז ףס יאנת תחכוהל
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 ריע" וא "תומילא אלל ריע" לש םיטקיורפ ינש עוציבב ,ישאר ןלבקכ ,חכומ ןויסינ לעב ןלבקה .1.4.2

 םילקש ןוילימ 1 לש ךסמ ךומנ היהי אלש ףקיהב ,לארשיב תוימוקמ תויושר יתשב "החוטב

 :ונקתוה םהבשו  2019-2017  םינשה ןיב  םייתסהו )מ"עמ ללוכ אל( טקיורפ לכל

 .הרקבו הטילש תודמע יתש םע VMS ואדיו לוהינ תנכות .1.4.2.1

 .IP תומלצמ 50 תוחפל תוללוכה ס"מט תוכרעמ .1.4.2.2

 .םייטוחלא םיקרוע 15 תוחפל לש ךרעמ .1.4.2.3
 

  .שרדנכ ונויסינ תחכוהל תוצלמהו םירושיא ףרציו ו חפסנ תא ןלבקה אלמי הז ףס יאנת תחכוהל

 םיטקיורפל רבעמ( םיפסונ םיטקיורפ השולש עוציבב ,ישאר ןלבקכ ,חכומ ןויסינ לעב ןלבקה .1.4.3

 אלש ףקיהב ,לארשיב תוימוקמ תויושר שולשב "החוטב ריע" וא "תומילא אלל ריע" לש  )ק"סב

2017- םינשה ןיב םייתסהו טקיורפ לכל  ,)מ"עמ ללוכ אל( םילקש ףלא 500 לש ךסמ ךומנ היהי

 :ונקתוה םהבשו ,2019-0172
 ;הרקבו הטילש תודמע יתש םע ואדיו לוהינ תנכות .1.4.3.1

 ;IP תומלצמ 25 תוחפל תוללוכה ס"מט תוכרעמ .1.4.3.2

 .םייטוחלא םיקרוע 10 תוחפל לש ךרעמ .1.4.3.3
 

  .שרדנכ ונויסינ תחכוהל תוצלמהו םירושיא ףרציו ו חפסנ תא ןלבקה אלמי הז ףס יאנת תחכוהל

 לוהינב ןויסינ לעב היהי  טקיורפה להנמ ,המעטמ טקיורפ להנמ גיצת הרבחה ,טקיורפה להנמ .1.4.4

 אל דחא טקיורפ ףקיה רשאכ ,"החוטב ריע" וא "תומילא אלל ריע" םוחתב תוחפל םיטקיורפ 3

 מ ךומנ היהי אל םפקיהש םיטקיורפ ינשו מ"עמ ללוכ אל םילקש 1,000,000 מ ךומנ היהי

 .מ"עמ ללוכ אל םילקש 500,000
 . ו חפסנ  תא ןלבקה אלמי הז ףס יאנת תחכוהל

 

 לע ועצובש ,תויגולונכט ןוחטיב תוכרעמ תנקתה לש םיטקיורפ 2017-2019 םינשב ול ויהש ימ .1.4.5

-מ ךומנ וניאש ףקיהב ,תודובעה ןימזמ ןיבל וניב הרישי תורשקתהב ונייהד ,ישאר ןלבקכ ודי

 ,הנקתה ,הקפסא :רובע וניה גצומה רוזחמה .הנשל )מ"עמ ללוכ אל( לארשיב  םילקש  ןוילימ 15

 ,תרושקתו הרקב ,תויגולונכט ןוחטיב תכרעמ םוחתב םיטקיורפ רובע ,יתנש תורש ןתמו הלעפה

 לוהינ - ס"מט  ,GIS תכרעמ לע תוססובמה ב"וש תוכרעמ ,הרקבו הטילש תוכרעמ :םיללוכה

 תוכרעמו הצירפ יוליג תוכרעמ ,הקיטילנא ,העונת יוליג ,NVR הטלקה תוכרעמ ,VMS ואידיו

  .חוקלה ןוצר תועיבשל ורסמנו ומייתסהש תונקתה רובע וניה שרדנה רוזחמה .הקוצמ
 . ו חפסנ ,ןובשח האור רושיא ןלבקה ףרצי הז יאנת תחכוהל

 

 זרכמ" ,6.15  סמ יבמופ זרכמ זרכמב םינפ ןוחטיבל דרשמה לש ןייכז וניה ןלבקה ,ןיפולחל וא .1.4.6

 תוימוקמה תויושרה רובע םדקתמ יגולונכט ךרעמ לש הקוזחתו הנקתה ,הקפסהל תרגסמ

 ."םירושק םיפוגו ךמס יפוג ,ויתודיחי ,דרשמה רובע ןכו תומילא אלל ריע תינכותב תופתתשמה

 תושירדה לכל םאתהב ונויסינ תא םיררשאמה ו חפסנב םירושיאה ללכ תא אלמל ןלבקה לע .1.4.7

 .זרכמה לש

 

 תושירד תא םיחיכומה םיכמסמהו ,דבלב תחא תיטפשמ תושי ידי לע שגות ןלבקה תעצה .1.4.8

 .דבלב ןלבקה םש לע ויהי זרכמב תופסונה תושירדה תאו ןויסינה
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 םילולע זרכמה יכמסמב תפסות/יוניש תכירע וא/ו שרדנכ ךמסמ ףוריצ וא/ו יאנת יולימ יא .1.4.9

 .ףסה לע העצהה תליספל איבהל
 םיאנתהמ דחאב דומעת אלש העצה .םירבטצמ םניה ליעל םיטרופמה ףסה יאנת .1.4.10

 .ףסה לע לספת

 

 התעד לוקיש יפל ,תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .1.4.11

 וא/ו רסח עדימ םילשהל ,זרכמל תועצהה תשגה רחאל ,םיעצמהמ דחא לכמ שורדל ,ידעלבה

 .ןלבקה לש ותלוכיו ונויסינל רושקה לכב ,םייביטרלקד םירושיא
 .םגדו דויצ תלבט וללכי םיצבקה ינש ,ילאטיגיד קתוע םע םותחו ספדומ ןוריחמ ףרצל ןלבקה לע .1.4.12
 הדימע יא זרכמה יכמסמב םיעיפומכ םיינכטה םיטרפמב תמלשומ הרוצב דומעל ןלבקה לע .1.4.13

 .ותעצה תליספל איבהל הלולע רומאב
 

 התשגה תעב ותעצהל ףרצל ,הייריעה םע םכסהב רושקה ןלבקה תוברל ,ןלבק לכ לע .1.4.14

 :ןלהל םישרדנה םיכמסמה לכ  תא

 .ןלבקה לש תודגאתה תדועת .1.4.14.1

 ףקת ,סמה תויושרמ םירפס לוהינל רושיא ןכו רוקמב הסנכה סמ יוכינ לע רושיא .1.4.14.2

 .תיחכונה הנשל

 תוחפל ודי לע םיקסעומל םלשמ ןלבקה יכ דיגאתה לש ןובשח האורמ רושיא .1.4.14.3

 .תוילאיצוס תויוכז ןיגב תושרפה תוברל ,קוחכ םומינימ רכש

 לעב וא ןלבקה ויפל ןיד ךרוע ידי לע תמואמו םותח ,ןלבקה  י"ע םותח ריהצת .1.4.14.4

 אל וא/ו םומינימ רכש קוח יפל הריבעב טולח ןיד קספב ועשרוה אל וילא הקיז

 ףיעס תוארוהל םאתהב םירז םידבוע קוח יפל הריבעב טולח ןיד קספב ועשרוה

 .'ג חפסנ ףרוצמכ .1976 ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל .ב2

  תעינמל תובייחתהו ריהצת - 'ז חפסנ ,םיניינע דוגינ תעינמל קוח ןיינעל ריהצת .1.4.14.5

  .םיניינע דוגינ                            

 .'ח חפסנב חסונל םאתהב זרכמה יכמסמב רומאכ זרכמ תוברע .1.4.14.6

 חסונל םאתהב הצעומ רבחל וא/ו תושר דבועל הבריק רדעיה רבדב הרהצה .1.4.14.7

 .'י חפסנ

 .'אי חפסנ חסונל םאתהב םוריח תעשב הדובעל םותח תובייחתה בתכ .1.4.14.8

 .'בי חפסנ חסונל םאתהב זרכמ םואית יא רבדב ריהצת .1.4.14.9

 . 'בכ חפסנל םאתהב העצהה שיגמ לע םיטרפ .1.4.14.10

 יכמסמ ללכו , ליעלד םיפיעסב םיטרופמ םניאו זרכמל ב"צמה םיחפסנה ראש .1.4.14.11

 .זרכמה תוארוהל םאתהב לכהו ,זרכמה

  םירושיאהמ דחא שיגי אלש ןלבק ,םירבטצמ םניה ליעל םירומאה םיכמסמה .1.4.14.12

   לש ידעלבה התעד לוקישל םאתהב לכהו לספיהל הלולע ותעצה םיכמסמהו                           

 .הייריעה                           

 

 

 



9 
 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

 עוציב תוברעו זרכמב תופתתשה תוברע .2

 זרכמב תופתתשה תוברע .2.1
 ,תימונוטוא תיאקנב תוברע שיגהל ןלבקה לע ,הייריעה םע ןלבקה תורשקתה תחטבהל .2.1.1

  ₪ 10,000 לש ךסב ,ןכרצל םיריחמה דדמל הדומצ ,תינתומ יתלב ,םישדח םילקשב

 דומעת רשא )"זרכמ תוברע" ןלהל( זרכמה יכמסמל 'ח חפסנכ ףרוצמה חסונל םאתהב

 .התולעב אשיי ןלבקהו ללוכ 16.09.20 םויל דע תוחפה לכל ףקותב

    ,קנבל ידדצ דח ןפואב הייריעה לש בתכב העדוהב הכראהל ןתינ וז תוברע לש ףקות  

   םיפסונ םוי )120( םירשעו האמ לש הפוקתל ,ברענה תמכסה תלבקב ךרוצ אלב  

 .הז ףיעסב בוקנה דעומהמ  

 רוזחי ןלבקהש תמיא לכ :םיאבה םירקמהמ רתוי וא דחא תורקב טלוחת זרכמה תוברע .2.1.2

 תמיא לכ וא/ו איהש ךרד לכב ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומה ףולח רחאל ותעצהמ וב

 תמיא לכ וא/ו םייפכ ןויקינ רסוחב וא/ו תונסיסכתב זרכמה ךלהמב גהנ ןלבקהש

 קיודמ אל יתוהמ עדימ וא העטומ עדימ הייריעל וא/ו םיזרכמה תדעוול רסמ ןלבקהש

 תוארוהה יפ לע לעפ אל אוה ,זרכמב הכוזכ ןלבקה רחבנש רחאלש תמיא לכ וא/ו

 .תורשקתהל םדקומ יאנתכ ,זרכמב תועובקה

 תורשקתה הזוח הייריעל איצמיש רחאל קר ול רזחות הכוזה ןלבקה לש זרכמה תוברע .2.1.3

 תוברע ןלהל ( זרכמה יכמסמל 'ט חפסנכ ףרוצמה חסונל םאתהב עוציב תוברעו םותח

 .תורישה ןתמ תליחת םוימ ,םוי 45 ףולחב קרו ) עוציב

 לבקל הייריעה תוריכזמ ידרשמל עיגהל ולכוי זרכמב וכז אל רשא םיפסונה םינלבקה .2.1.4

 ומע םתחנו הכוז זרכוה יכ הייריעה תאמ בתכב העדוה רחאל קר תאזו ,תוברעה תא

  .תורישה ןתמ תליחת םוימ םוי 45 ופלחו ןידכ תורשקתה הזוח

 

 עוציב תוברע     .2.2
 תיאקנב תוברע הייריעל איצמי ןלבקה תורשקתהה םכסה לע הייריעה תמיתחל יאנתכ .2.2.1

 תעדוה חולשמ רחאל הדובע ימי העבש דע  ₪ ףלא האמ םילימבו 100,000₪ ס"ע

 )"עוציבה תוברע" ןלהל( זרכמה יכמסמל "ט חפסנ"כ ףרוצמה חסונל םאתהב ,הייכזה

 םויס עגרמ םישדוח )6( השיש תפסותב הזוחה תפוקתל ףקותב אהת עוציבה תוברע

 תשירד יפל ,םעפל םעפמ ,הכיראהל בייחתמ ןלבקהו ;) םישדוח 42 ל (תורשקתהה

 תלבק םע .התולעב אשיי הכוזהו ,רומאה דעומל דע ףקותב אהת איהש ךכ ,הייריעה

 2.1 ףיעסב רומאכ זרכמה תוברע תא ןלבקל ריזחת הייריעה ,שרדנכ עוציבה תוברע

 הייריעה אהת ,הייריעה תשירד יפל תוברעה תא ןלבקה ךיראי אל וב הרקמ לכב .ליעל

 יפ לע ויתויובייחתה לכ יולימל דע תוברעה םוכס תא הדי תחת בכעלו השממל תיאשר

 .הז הזוח יפ לע הייריעל עיגמה םוכס לכ הנממ טלחל וא/ו הזוחה יכמסמ

 תובוחהמ הבוח הכוזה ןלבקה אלמי אל וב הרקמ לכב ,טלוחת עוציבה תוברע

 םרב ;שארמ עודיו םכסומ יוציפ הווהת איהו ,ויחפסנו זרכמה יכמסמב תוטרופמה

 ,ןלבקהמ םיפסונ םייוציפ עובתל הייריעה לש התוכזב עגפי אל תיאקנבה תוברעה טוליח

 .העצהה םויק יא בקע ודי-לע הייריעל ומרגי רשא םיפסונ וא/ו םירחא םיקזנ ןיגב

 הזוחב ידוסיו ירקיע יאנת וניה ליעל רומאכ עוציב תוברע תאצמה יכ תאזב שגדוי .2.2.2

 הייריעהו ,הזוחה לש תידוסי הרפהכ בשחת ,רומאכ תוברע תאצמה יאו תורשקתהה

 ,זרכמב תופתתשהה תוברע תא טלחלו רתלאל הייכזה וא/ו הזוחה תא לטבל תיאכז

 .הזוחה תרפה לע םייוציפ ןלבקהמ עובתל הייריעה תוכזמ עורגל ילבמ
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 ןלבקה יכ רוריב רחאל עוציבה תוברע תא בישת הייריעה קפסה םע תורשקתהה םויסב .2.2.3

 ןיא יכ הייריעהמ רושיא תלבק רחאלו הז זרכמ אושנ ויתויובייחתה לכ תא אלימ

 .לעופב תורשקתהה םויסמ םוי 120 דע תאזו ןלבקה יפלכ תונעט לכ הייריעל

 לש קיודמ יולימלו םויקל ןוחטבכ שמשת עוציבה תוברע ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .2.2.4

  .ויחפסנו זרכמה יכמסמ תוארוה לכ

 :לש יוסיכלו תחטבהל תוברעה שמשת ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ .2.2.5
 יולימ יא וא הרפה םע רשקב וא בקע הייריעל םרגיהל לולעה דספה וא קזנ לכ .2.2.5.1

 .הזוחהו זרכמה יאנתמ והשלכ יאנת
 איצוהל הלולע הייריעהש ,הכוזה ןלבקל םירושקה םימולשתהו תואצוהה לכ .2.2.5.2

 .הז הזוח םע רשקב םהב בייחתהל וא םלשל וא

 םלוכ ,תויוברעה ימוכס תא תובגל תיאשר הייריעה אהת ,רומאכ ,הרקמ לכב .2.2.5.3

 ,םיקזנה יבגל םכותמ ערפיהלו ,םימעפ רפסמב וא תחא םעפב ,םתצקמ וא

 .רומאכ םימולשתהו תואצוהה ,םידספהה
 ךשמהל השדח תוברע איצמהל הכוזה ןלבקה לע הבוח תוברעה הטלוח םאב .2.2.5.4

 .תורשקתהה
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 הלהנמ .3
 .זרכמה יכמסמ תשיכר .3.1

 

 הידבוע ידי לע ונתניי וא ונתינש פ"עב םהשלכ םירבסהל תיארחא היהת אל הייריעה .3.1.1

 ןיב רשקהו הלא םירבסהל רשקב העצהה ילעב לש והשלכ שוריפל וא ,הז זרכמל עגונב

 .דבלב םיכמסמ לע ססובי ,הז זרכמב םידדצה

 תיאקנב הרבעה תועצמאב םלשל ןתינ  ₪ 600 ךסב זרכמב תופתתשהה תולע תא .3.1.2

 :לא רבעותש

 רשנ תייריע

 10ימואל קנב                               קנב

 887                              ףינס

 18060003                           ןובשח

 

 :ליימב יקסרדיח תירוא 'בגה לא ריבעהל שי םולשתה תרבעה לע רושיאה תא

oritg@nesher.muni.il זרכמה יכמסמל ופרצלו 

 

  .ורזחוי אל רשא )₪  תואמ שש :םילמב( ₪  600 וניה זכרמה יכמסמ תולע םוכס

 טירפ לכל תולע תא וב םילשי רשא רוגס לסקא ץבוק רוסמיש ליימב לבקי שכורה

 עצומ

 

 :םינלבק רויסו תורהבהו תולאש   .3.2

 תובישיה רדחב םייקתי שגפמה .14:00 העשב 18.05.20 םויב עצבתי םיעיצמ שגפמ .3.2.1

 .רשנ 20 םולשה ךרד ,רשנ תייריעב

 12:00 העשב 25.05.20 ךיראתל דע שקבל ןתינ זרכמה אשונב םירבסהו תורהבה .3.2.2

 ,קלופ ןיעמ 'בגה ש"מעויה תינגס ידיל ליימל  דבלב בתכב הינפ תועצמאב

maayan.p@nesher.muni.il לטב ליימה תלבק תינופלט אדוול ןלבקה לע: 

 .דבלב דרוו ץבוקב ףרצל שי תולאשה תא .048299284

 .זרכמה יכמסמ תא ושכר רשא םינלבקל ,דבלב בתכב ןתניי הרהבה תושקבל הנעמ .3.2.3

 הרהבהה תולאש 28.05.20 םויל דע ונתניי ונפויש הרהבהה תושקבל תובושתה

 םהילע םותחל םינלבקה לעו זרכמה יכסממ דרפנ יתלב קלח ווהי בתכב תובושתהו

  .הייריעה תא הנבייחת בתכב תובושת קר .ושיגיש זרכמה יכמסמל םפרצלו

 

 םיכמסמה תשגה ןפואו העצהה תשגה .3.3

 ידרשמב 12:00 העשב 16.06.20 םויל דע תועצהה תביתל רוסמל שי זרכמה תופטעמ תא .3.3.1

 2 המוק ,ל"כנמ תכשלב  ,רשנ 20 םולשה ךרד בוחרב ישארה הייריעה ןיינב ,הייריעה

 לע רושיא לבקי ןלבקה לכו תינדי היהת הריסמה .'לבקתנ' תמתוחב התמתחה אדוולו

 תפטעמ 04-8299205 :לטב רשק רוציל ןתינ םירוריבל ןופלט .זרכמל הפטעמ תריסמ

 זרכמה תביתל סנכות אל ,תועצהה תשגהל דעומה םות רחאל הייריעב לבקתתש זרכמ

 לש ונעמו ומש רוריב ךרוצל תלוז ,הנכות תא תולגל אלבו חתפיתש אלב חלושל רזחותו

 .חלושה

 .הייריעה  לש הידימ הז זרכמ יכמסמ תא שכר רשא ןלבק קר שיגהל יאשר ריחמ תעצה .3.3.2
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 םאתהב ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומה תא תוחדל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה .3.3.3

 תא ושכר רשא םינלבקה לכל וז  התנווכ לע הייריעה עידות הז הרקמב .התעד לוקישל

 .זרכמה יכמסמ

 .ולוכ טרפמל תסחייתמה העצה שיגהל שי .המלש תחא הדיחי הווהמ ולוכ טרפמה .3.3.4

 טימשהל רוסיא לח .האולמב זרכמה תרבוח יבג לע שיגהל שי זרכמל תועצהה תא .3.3.5

 תרבוח יבג לע השגוהש העצה לוספל תוכזה הרומש הייריעל .זרכמה תרבוחמ םידומע

  .םידומע הנממ וטמשוה יכ אצמנש
 ןרצי תלבט םע ,ףד לכב םותחו ספדומ קתועב ,שגוי א חפסנב )ןוריחמה( תויומכה בתכ .3.3.6

 םע( ןרצי תלבט ללוכה DISK ON KEY  חותפ לסקא ץבוקב ילאטיגיד קתועבו םגדו

 םגדו ןרצי לש תטרופמ הלבט לולכת אלש העצה .םיריחמו םגד , )ץבוקב PDF ל הינפה

 .ףסה לע לספיהל הלולע
 לכל היינפה ,PDF טמרופב םידויצה לש םיטקפסורפה לכ תא לולכי ילאטיגידה ץבוקה .3.3.7

 .ןוריחמה ךרד עצובת ץבוק
 טירפ לכל םגד+ ןרצי טוריפ דויצ תלבטל אלמ הנעמ ללוכה תיטנגמ הידמב ינכט הנעמ .3.3.8

 .")םיגולטק סיפדהל אל( .ןרציה רתאב ינכט טרפמ / גולטקל )קניל( רושיקו
 וב ןוריחמב םוקמ לכב יכ תאזב רהבומ .מ"עמ וללכי אל ןוריחמב םיבוקנה םיריחמה .3.3.9

 )םושיי הוושו תונוכת הווש( ךרע הווש רצומל םג הנווכה ,יפיצפס ןרצי לש רצומ ןיוצמ

 דיל .הרהבה תולאש תרגסמב הייריעה ידי לע בתכבו שארמ רשוא רשא ,ל"נה רצומל

  .תמתוחבו המיתחה ישרומ תמיתחב םותחל ףתתשמה לע ףתתשמה תעצהב ןוקית לכ

 שיש תויובייחתההו תולועפה לכ לש םלשומו אלמ עוציב הנלולכת םיריחמה תועצה .3.3.10

 הרוש לכב בוקנלו ןוריחמה לכ תא אלמל ףתתשמה לע הבוח .זרכמה יכמסמ יפ לע עצבל

 הקיר תצבשמ ריתוהל רוסיא לח( 0 הרפסה תא ןייצל וא שרדנה ריחמה תא הלבטב

 טירפ ותוא תא עצבל עיצהש ימכ ןלבקה תא וארי ,הקיר רתוויתש תצבשמ .)הלבטב

 רפסמ יולימ .דבלב תחא ריחמ תעצה הלבטב הרוש לכב אלמל ןלבקה לע .םולשת אלל

 לש ספדומה קתועה ,קפס רסה ןעמל .העצהה תליספל ליבוי תחא הרושב ריחמ תועצה

 ואצמייש הרקמב( ןלבקה לש תיפסכה ותעצה ןיינעל עבוקה קתועה אוה א חפסנ

 .)ספדומה קתועל ילטגידה קתועה ןיב תוריתס

 .דבלב ןלבקה םעטמ המיתחה ישרומ ומתחי העצהה לע .3.3.11
 ףוגב ןיב ,זרכמה רמוחב תוגייתסה וא הרעה ,הקיחמ ,תפסות ,יוניש לכ םושרל ןיא .3.3.12

 אל שקבתנ אלש הזכ םושיר לכ .אוהש רחא ןפוא לכב וא יאוול בתכמב ןיבו םיכמסמה

 .העצהה תליספל איבהל לולעו הייריעה תא בייחי
 תולאש ןמז דמעמב בתכב השקב שגות ,הייריעה י"ע רשאל ןיינועמ ןלבקהש יוניש לכ .3.3.13

 .הרהבה

 הנושארה הפטעמל רשאכ ,יוהיז תלוטנ תופטעמ יתשב זרכמל םתעצה ושיגי םינלבקה .3.3.14

  א חפסנ דבלמ זרכמה יאנתב שרדנכ םירשואמו םימותח זרכמה יכמסמ ללכ ופרוצי

 לוקיש יפ לע ,רתוי וא דחא קלחב( םיכורכ םיקתוע השולשב תאזו ,תירחסמה העצהה

  .הרוגס הפטעמב םיקתעה ינשו רוקמ .)ותעד

 תעצה ירק – א חפסנכ ב"צמה דבלב רוקמ תירחסמה העצהה שגות היינשה הפטעמב .3.3.15

 הפטעמב תאזו ,ןלבקה י"ע החנה ןתנית וילע רשא ילאמיסקמ ריחמ תללוכה ריחמה

 .הרוגס

 .תירחסמ העצהו ,זרכמהו ףסה יאנתל הנעמ ,המאתהב ובתכיי תופטעמה יתש לע .3.3.16
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 .זרכמה תשגה םוימ םוי 180 ל ףקותב היהת העצהה .3.3.17

 .תידעלבה םתוירחא לעו םינלבקה לע ולוחי העצהה חולשמו תנכהב תוכורכה תויולעה .3.3.18

 .ךילהה ןיגב ומרגנש תואצוהה ןיגב יופיש/יוציפל השירדב ןלבקה הנפי אל ,בצמ םושב

 

 ןלבקה תרהצה 3.4
 יטרפ לכש רושיאו הרהצהכ םהומכ זרכמב ותופתתשהו ןלבקה לש ותעצה תשגה 3.4.1

 עדימה אולמ תא לביק ןלבקה יכו ןלבקל םיריהנו םיעודי זרכמה יכמסמו זרכמה

 ןיבמ ,תורישה תוהמ הז ללכבו תודבועהו םיטרפה ,םינותנה לכ תא ןחב ,שרדנה

 .ותעצהל םאתהב םהל םיכסהו תורישה עוציבל םישרדנה םיאנתה לכ תא עדויו

 םירושיכה ,תועידיה לכ תא ןלבקל שי יכ הרהצהכ הומכ העצהה תשגה ,ןכ ומכ

 דמוע אוהו ,זרכמה אושנ תורישה ןתמל םישורדה תורחאהו תויעוצקמה תולוגסהו

 תתל איהש הניחב לכמ לגוסמ אוה יכו ,ליעלד םירומאה םיימדקמה םיאנתה לכב

 .זרכמה יכמסמב טרופמכ זרכמה אושנ תורישה תא

 , ויחפסנו ,זרכמה יאנת לכל שארמ המכסה הווהמ ןלבקה םעטמ העצהה תשגה 3.4.2

 .תפסות וא/ו יוניש לכ אלב לכהו

 וא והשלכ טרפל רשקב העידי רסוח וא/ו הנבה יא וא/ו תועט רבדב הנעט לכ 3.4.3

 עיפומ וניאש רבד וא/ו ויחפסנ לע הזוחה וא/ו זרכמה יטרפמ םהשלכ םיטרפל

 .ןלבקה תעצה תשגה רחאל לבקתת אל ,זרכמה יכמסמב

 יחפסנ ןיבל וא/ו םכסהה חפסנ ןיבל ,זרכמה ןיב יהשלכ הריתס הלגתתש הדימב 3.4.4

 לוקיש יפ לע הייריעה הב עירכת – ב"ויכו םמצע ןיבל םניב וא/ו םירחאה זרכמה

 .הייריעה תטלחהל םאתהב לעפי יכ בייחתמ ןלבקהו ידעלבה התעד

 ,הבושת רסוח ,ףסה יאנת טעמל םתוללכב זרכמה יפיעסל הנעמל עגונ רבדהש לככ 3.4.5

 דח אלו הרורב אל הבושת וא השירדל הנעמ רסוח ,השירדל הנוע הנניאש הבושת

 יפ לע ,ףסה לע העצהה תליספל איבהל  הלולע , זרכמה יפיעסמ ףיעסב ,תיעמשמ

 .רשנ תייריע לש ידעלבה התעד לוקיש

 תמיתחו תמתוחב ויחפסנו זרכמה יכמסממ דומע לכ תיתחתב םותחל ןלבקה לע 3.4.6

 .ומעטמ המיתחה השרומ

 זרכמה יכמסמל ןלבקה י"ע ופרוצי הרהבהה תולאשל תובושתו הרהבהה תולאש 3.4.7

 לכ תיתחתב זרכמה יכמסמ ללכ לע םותחל הבוחש יפכ דומע לכ לע םותחל הבוחו

 .דומע

 ,בתכב ןלבקה הנפי םינושה זרכמה יכמסמ ןיב המאתה יא וא הריתס ןלבקה הליג 3.4.8

 יפ לע לועפל תאזב בייחתמ ןלבקה .גוהנל וילע דציכ בתכב תוארוה לבקל הייריעל

 .ונתנייש תוארוהה

 קוח תוארוהל הפופכ הז םכסה יפ לע תורשקתההש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה 3.4.9

 דרשמ רושיאב הנתומו ףופכ הז םכסה יכו ;תעל תעמ ,ףקותב אהי רשא ביצקתה

  .ןיד לכ יפ לע שרדנ ורושיא רשא רחא םרוג לכ וא/ו םינפה

 תוליעיב ,תונמוימב ,תויעוצקמב םיתורישה תא קפסל הזב בייחתמ ןלבקה 3.4.10

 .הז זרכמ יכמסמל םאתהב ,תונקיידבו

 עוציבמ תועבונה תויולעה וא/ו תואצוהה לכב אשיי ןלבקה יכ הזב שגדומו רהבומ 3.4.11

 שרופמב בתכנ םא טעמל ,זרכמה יכמסמ יפ לע םיתורישה תקפסא ןעמל שורדה לכ

 .תמיוסמה תולעב אשית הייריעה יכ
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 תומייקש יפכ תויטנוולרה תונקתהו קוחה תוארוה לכ תולח ןלבקה לע יכ רהבומ 3.4.12

  תוברל םללכבו הז זרכמל תוריש ןתמו תוליעפ עוציב אושנ רבדו ןיינע לכל םויכ

 .בקעמו החטבא תומלצמב ושמיש ןיינעב "תומר" תוארוהל

 

 םיכמסמ לע תולעבו תוידוס 3.5
 תריסמ איצוהל( אוהש םרוג לכל זרכמה יטרפ תא רוסמי אל יכ ,בייחתמ ןלבקה 3.5.1

 יפ לע םיתורישה תקפסא ךרוצל אלא שומיש םהב השעי אלו ,)קוח פ"ע םיטרפ

 ןותנ וא/ו עדימ לכ תטלחומ תוידוסב רומשל ןלבקה בייחתמ ןכ ומכ .דבלב הז זרכמ

 וירחאל ןיבו זרכמה תרגסמב ןיב ,הידבוע וא/ו הייריעה םע רשקב וילא עיגי רשא

 .הייריעל רושקה עדימ והשלכ 'ג דצל איהש הרוצ לכב ץיפהל וא/ו רוסמל אלו

 .ןלבקה לש הנשמה יקפס לעו וידבוע לע םג לוחת תוידוסל תובייחתהה

 רסמנה הייריעה שוכר םניה וב לולכה עדימה לכו וב שומישהו הז ךמסמ לע תולעב 3.5.2

 וא ומלצל ,וקיתעהל יאשר וניא ןלבקה .דבלב התשגהו העצהה תנכה םשל ןלבקל

 .תרחא הרטמ לכל )ונממ קלח לכ וא( וב לולכה ךמסמב שמתשהל

 חפסנב ףרוצמה תוידוס בתכ לע םותחל םישרדנ ומעטמ המיתחה ישרומו ןלבקה 3.5.3

 .תוידוס תרהצה - 'ד
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 זרכמה יכמסמ תמישר 3.6
 .ינכט טרפמו םיללכ םיאנת ךמסמ 3.6.1

 .)ןלבקה י"ע המלשהל( תויולע - 'א חפסנ 3.6.2

 .תורשקתה םכסה -'ב חפסנ 3.6.3

 .םירז םידבועו םומינימ רכש ןיינעב ריהצת -'ג חפסנ 3.6.4

 .תוידוס םכסה -'ד חפסנ 3.6.5

 .תוידוסל ןלבקה םעטמ אבה תובייחתה -'1ד חפסנ 3.6.6

 .םיחוטיב םויקל רושיא -'ה חפסנ 3.6.7

 .םדוק ןויסינ לע ח"ור רושיא חסונ -'ו חפסנ 3.6.8

 .םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתהו ריהצת - 'ז חפסנ 3.6.9

 .זרכמב תופתתשהל תוברע חסונ – 'ח חפסנ 3.6.10

 .עוציב תוברע חסונ – 'ט חפסנ 3.6.11

 .הבריק רדעיה רבדב הרהצה – 'י חפסנ 3.6.12

 .םוריחב הדובעל תובייחתה בתכ – א"י חפסנ  3.6.13

 .זרכמ םואית יא רבדב ריהצת -ב"י חפסנ  3.6.14

 .ח"ור סמ ץעוי רושיא -ג"י חפסנ 3.6.15

 .ןלבק ריהצת -'די חפסנ 3.6.16

 .ןלבקה תרהצה -ו"ט חפסנ 3.6.17

 המיתח תויוכז רושיא -ז"ט חפסנ 3.6.18

 .העצהה שיגמ לע םיטרפ – ב"כ חפסנ 3.6.19
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  ןתכרעהו תועצהה תקידב 3.7

 תמועל הריחמ תניחבמ הריבס יתלב איהש העצהב ללכ בשחתהל אל תיאשר הייריעה 3.7.1

 תוסחייתה רסוח לשב וא זרכמה תושירדל המאתה רסוח לשב וא ,היאנתו העצהה תוהמ

  .יעבדכ העצהה תכרעה ענומ הייריעה תעדלש זרכמה יפיעסמ ףיעסל תטרופמ

 .זרכמב הכוזכ ,איהש העצה לכ וא ,רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הייריעה 3.7.2

 :םיבלש ינשב עצבתת זרכמב תועצהה תקידב 3.7.3

 קודבת הז בלשב ,ריחמה תעצה דבלמ ןלוכ זרכמה תועצה וחתפי – 'א בלש 3.7.3.1

 םניה יכ זרכמה יכמסמ ללכ תא ןכו ףסה יאנתב ןלבק לכ לש ותדימע תא הייריעה

 .זרכמה יאנתב שקובמכ םימותחו םיניקת
 ףסה יאנתב ותדימעל ןלבקה ידי לע ושגוהש תוצלמהה תקידב עצבתת ןכמ רחאל

 .זרכמה לש

 ,ריחמה תעצה תקידב ב בלשל ורבעי זרכמב א בלש תא ורבעש םינלבק  'ב בלש 3.7.3.2

 דבלב א בלש תא ורבעש םינלבקה לש ריחמה תעצה תופטעמ וחתפיי הז בלשב

 .זרכמה יללכל םאתהב הכוזל ןויצ ןתנייו
 התדימע יבגל , רתויב ךומנה ריחמה תלעב העצהה קדבית :ריחמה תעצה תקידב

 אצמת העצההו לככ  .'ו חפסנב םיטרופמה ינכטה טרפמה לש םומינימה יאנתב

 ,ןוריחמב םיטירפב תינכט תועט אצמיתו הדימב .הכוזה העצהכ זרכות ,הניקת

 ןוקית לכ .הייריעה לש ידעלבה התעד לוקישל לספיהל ,הז עיצמ לש ותעצה הלולע

 טרפמב יונישל אלא ריחמב יוניש אלל היהי תאז השעת םאב הייריעה הרותש

 .דבלב

 םומינימה יאנתב ודמע אלש םיטירפה תא ףילחהל ןיינועמ וניא ןלבקה םאב

 ןכו ,הז ףיעסב רומאכ ןחבת הירחא רתויב הלוזה ריחמה תעצהו העצהה לספת

  .האלה

 :לוספל תיאשר הייריעה 3.7.4

 .הז זרכמב שרדנכ םיכמסמה אלל שגות רשא העצה 3.7.4.1

 .ומע חלצומ יתלב וא/ו ילילש ןויסינ הל היה רבעבש ןלבק לש העצה 3.7.4.2

  .תוילילש תוצלמה וא/ו תעד תווח ויבגל שיש ןלבק לש העצה 3.7.4.3

 יפל םיספטהו םיחפסנה פ"ע תרדוסמו האירק הרוצב ושגוי אל היכמסמש העצה 3.7.4.4

 תיאשר ,הז ףיעסב רומאכ אלש שגות רשא השקב ,זרכמה יכמסמב עיפומה רדסה

 תידעלבה התעד לוקיש פ"ע לכהו ,ללכ הב ןודל אלו ףסה לע התוא לוספל הייריעה

 .הייריעה לש

 וא/ו ןידה תוארוהמ עורגל ידכ ילאמיסקמ הלמע רועיש תעיבקב ןיא יכ הזב רהבוי 3.7.5

 ,םיפתתשמה י"ע ושגויש ריחמה תועצה תוריבס תניחבל רשאב הז זרכמ יכמסמ

 לכ תאלעהמ עונמ אהי ןלבקה ,רחא ןושל .הייריעה י"ע ןכויש ןדמואל סחיב תוברל

 ילאמיסקמה  העצהה רועיש לע והשלכ ןפואב תכמתנה ותעצה תוריבס רבדב הנעט

 .עבקנש

 יתוריש ןתמב תוכורכה ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,תואצוהה תא לולכי העצהב ריחמה 3.7.6

 ריחמל רבעמ ףסונ םולשת לכל יאכז אהי אל ןלבקהו ,זרכמה יכמסמ יפ לע הייבגה

 .זרכמה יכמסמב שרופמב בוקנה

 םירסחש וא/ו ריחמה תעצה ספוט יבג לע שגות אלש העצה לוספל תיאשר הייריעה 3.7.7

 .וז זרכמ תרבוחב תוטרופמה תוארוהה יפ לע אלש התשענש וא/ו םיטרפ הב
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 תפסות וא יוניש לש וא/ו יולימ ןועטה םוקמ תמלשה יא וא/ו ריחמ תעצה תשגה יא 3.7.8

 תפסות וא יוניש ידי לע ןיב ,םהילא סחיב תוגייתסה לכ וא זרכמה יכמסמב ושעייש

 תאז( זרכמה יכמסממ םי/דומע תשגה יא י"ע וא יאוול בתכמב ןיבו םיכמסמה ףוגב

 םורגל לולע תרחא ךרד לכב וא )םי/רסחה םי/דומעב רומאהמ תוגייתסהכ בשחי

 .העצהה תליספל

 הריחמ תניחבמ הריבס יתלב איהש העצהב ללכ בשחתהל אל תיאשר הייריעה 3.7.9

 יפיעסמ ףיעסל תטרופמ תוסחייתה רסוח לשב וא ,היאנתו העצהה תוהמ תמועל

 .יעבדכ העצהה תכרעה ענומ הייריעה תעדלש זרכמה

 
 

   הכוזה העצהה לע הטלחה 3.8
 ומכ .איהש העצה לכ וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הייריעה 3.8.1

 םולשתב ביוחתש ילבמ ךילהה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה ,ןכ

 .והשלכ יוציפ

 םתואב ותעצה תא לבקל המיכסה יכ ,בתכב ןלבקל הייריעה הרשיא אל דוע לכ 3.8.2

 יפתתשממ ימ תעצהב היהי אלו ןיא ,העצהה תא הייריעה רשאת םהב םיאנת

 .הייריעה בייחל ידכ זרכמה

 וא תובח ,הבוח לכ הילע ליטהל ידכ ,ןלבקל רשנ תייריע תיינפב היהת אל 3.8.3

 .והשלכ ישילש דצ יפלכ וא/ו ןלבקה יפלכ אוהש גוס לכמ תיפסכ תובייחתה

 קלח וא הז זרכמ יפ לע ויתויובייחתהו ויתויוכז תא בסהל יאשר היהי אל הכוזה 3.8.4

 לכהו ,ךכל הייריעה לש בתכבו שארמ המכסה הלבקתנ םא טעמל ,רחאל ןהמ

 .םיזרכמה יניד לכ יללכ יפ לע םאתהב

 תועצה תשגה ינפל ןה ,יפוסהו טלחומה ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תיאשר הייריעה 3.8.5

 הזיאל עגונב ,היתושירדמ עורגל וא/ו ףיסוהל ןכו תורהבה שקבל ,ןכמ רחאל ןהו

 דצ םע וא/ו םקלח וא םלוכ ,םינלבקה ןיבמ ימ םע ,הז ךילהב םירכזנה םיניינעהמ

 .והשלכ ישילש

 עורג ןויסינ לשב תמיוסמ העצהב רוחבל אלש תיאשר אהת הייריעה יכ ,הזב רהבומ 3.8.6

  .ןלבקה םע תמדוק תורשקתהב הל היהש

 .הכוזכ איהש העצה לכ וא ,רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הייריעה 3.8.7

 םמויקב הייריעה בשחתת הילוקיש תרגסמב ,זרכמה יכמסמב רומאב עוגפל ילבמ

 תונמוימהו תויעוצקמה ,םיילכלכה תונורתיה בטימ תא הל םיקינעמה םינותנ לש

 .ויחפסנו זרכמה יכמסמב םיבוקנה םיתורישה תקפסאב תוחונה ברימ ןכו

 .םיפתתשמ רפסמ ןיב הייכזה תא לצפל התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר הייריעה 3.8.8

  תוידעלבל תבייחתמ הייריעה ןיא 3.8.9

 תוכיאה ןויצ רשא ןלבקה תעצה רבגת ,םינלבקה ןיב םכסמה ןויצב ןיוויש יהי םאב 3.8.10

  .רתוי ההובג ול ןתינש

 םיבלשב ועצובי תודובעה יכ תורוהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תיאשר הייריעה 3.8.11

 .תודובעהמ קלח קר עצבל וא/ו הייריעה י"ע עבקי םייותיע רשא

 ותונימא תא תועצהה תריחבב הילוקיש ןובשחב תחקל תיאשר אהת הייריעה 3.8.12

 תויושר לשו הייריעה לש הנויסינ תאו עצומה הזוחה תא עצבל ןלבקה לש ורשוכו

 ןלבקה רוסמיש עדימה לע ךמתסהב ןיב ,רבעב ןלבקה םע םירחא םיפוגו תוימוקמ
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 תדעו ידיב אצמייש רחא עדימ לכ לע ךמתסהב ןיבו זרכמה יכמסמ תרגסמב

 .הייריעה ביצקת ילוקיש תא ןכו םיזרכמה

 תופסונ תורהבה וא/ו םיפסונ םיטרפ םיפתתשמהמ שורדל תיאשר אהת הייריעה 3.8.13

 ותעצהו ןלבקה תא ןוחבל תנמ לע תועצהה תחיתפ רחאל םג אלמה הנוצר תועיבשל

 .םייוכינ תוחודו מ"עמ תוחוד ,םינזאמ תוברל ,רומאכ ,הילוקיש תרגסמב

 וא התשענש העצה לכ לוספל הייריעה תיאשר ,הז זרכמ תוארוהב עוגפל ילבמ 3.8.14

 .ןקלח וא ןלוכ ,הז זרכמ תוארוה יפ לע אלש השגוהש

 קלח הווהמהו זרכמל ב חפסנכ ףרוצמה םכסהה לע םותחל בייחתמ זרכמב הכוזה 3.8.15

 תמיתח דמעמב ומלשוי וב םירסחה םיטרפה רשאכ ,זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב

 תמיתחל יאנת ,ןכ ומכ .תוכוזה תועצהה וא/ו זרכמה יכמסמל םאתהב םכסהה

 , 'ט חפסנב שרדנכ  עוציב תוברע תיאקנב תוברע תאצמה אוה םכסהה לע הייריעה

 יפל ,םכסהה לש ופקות תפוקתל וא םכסהב העובקה הפוקתל הפקת אהת רשא

 םויק רושיא ספוט תאצמה אוה םכסהה לע המיתחל ףסונ יאנת ;םהיניבמ ךוראה

 תמיתחל ףסונ יאנתו ;חוטיבה תרבח י"ע שרדנכ םותח - ’ה חפסנ - םיחוטיב

 ןעמל ומעטמ םיאבה לכו וידבוע לכו ףתתשמה תמיתח אוה םכסהה לע הייריעה

 'ד םיחפסנכ םיפרוצמה תוידוס תרימש יחפסנ לע זרכמה יפ לע םיתורישה תקפסא

  .1ד -ו

  ה חפסנ םיחוטיב םויקל רושיא תא הייריעל שיגהל בייחתמ זרכמב הכוזה ןלבקה 3.8.16

 ךות ט חפסנל םאתהב עוציב תוברעו הייריעה םעטמ חוטיבה ץעוי י"ע רשואש

  .הייכזה לע העדוהה תלבק םוימ רתויה לכל םימי )7( העבש

 זרכמה תוארוהו םכסהה עוציבל שרדנה לכ תא דימעהל בייחתמ הכוזה ןלבקה 3.8.17

 .הדובע תלחתה וצו הייריעהמ הייכזה תעדוה תלבקמ םוי 15 ךות

 םא תוברל ,םתחייש םכסהב םייוניש סינכהל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה 3.8.18

 הל תועודי ויה אלש תודבוע התעידיל ואבוה וא/ו םינותנ ונתשהש תעדל חכווית

  .זרכמה לש ומוסרפ תעב

 וא/ו זרכמה יאנתמ יתוהמ ןפואב גייתסי וא/ו ותעצהמ וב רוזחי זרכמב הכוזהו היה 3.8.19

 לע המיתח ךרוצל העפוה – יא תוברל ,הנממ תועבונה תויובייחתהב דומעי אלש

 תמיתח תעב הייריעל םכסהה עוציבל תוברע תשגה יא וא/ו יפוסה וחסונב םכסהה

 הרימש יספוט תשגה יא וא/ו םיחוטיב םויק רושיא ספוט תשגה יא וא/ו םכסהה

 םכסהה תא לטבל וא/ו זרכמב הייכזה תא לטבל תיאשר הייריעה אהת ,תוידוס לע

 הכוזל בתכב העדוהב תאזו ,זרכמב תופתתשהה תוברע תא טלחל וא/ו םתחנ םא

 .ןיד לכ יפ לע הייריעה תויוכזמ עורגל ידכ הז ףיעסב ןיא , )"העדוהה" :ןלהל(

 תאזו הדיבש תיאקנבה תוברעה תא טלחל הייריעה תיאשר ,העדוהה חולשמ םוימ

 ,הדי לע עבקייש ימל זרכמה עוציב תא רוסמל וא/ו םידדצה ןיב םכסומ יוציפכ

 לע הייריעה תא הצפי אוהו הדגנ העיבת וא/ו הנעט לכ אהת אל הכוזה ףתתשמלו

 .ךכ בקע וא/ו ךכמ האצותכ הל ומרגייש האצוה וא/ו דספה לכ

 רחא דעס לכ עובתלו לועפל הייריעה תויוכזמ עורגל ידכ ליעל ףיעסב רומאב ןיא 3.8.20

 .ןיד לכ יפ לע וא/ו םכסהה וא/ו זרכמה יכמסמ יפ לע התושרל דמועה

 היכזה תא לטבל תיאשר הייריעה אהת ,ןיד לכ תוארוהמו ליעל רומאמ עורגל ילבמ 3.8.21

 :םיאבה םירקמב זרכמב
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 רחא םדא וא ףתתשמה יכ ,התעד תחנהל ,תוחכוה הייריעה ידיב שישכ 3.8.21.1

 םע רשקב יהשלכ האנה תבוט וא ןורוד ,קנעמ ,דחוש עיצה וא ןתנ ומעטמ

 ;זרכמב היכזה

 תרגסמב הנתינש ףתתשמה לש איהשלכ הרהצה יכ הייריעל ררבתה 3.8.21.2

 תיתוהמ הדבוע הייריעל הליג אל ףתתשמהש וא הנוכנ הניא זרכמה יכמסמ

 .זרכמב הכוזכ ותעיבק לע עיפשהל ידכ הב היה הייריעה תעדל רשא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

   תורשקתה תפוקת .4
 תמיתח םוימ םישדוח 36 לש הפוקתל היהי הכוזה ןלבקה םע תורשקתהה םכסה 4.1

 .םהינבמ רחואמה יפל הדובע תלחתה וצ תלבק םוימ וא םכסהה לע םידדצה

 תפוקת תא , ידעלבה התעד לוקיש יפל ךיראהל )היצפוא( הריחב תוכז אהת הייריעל 4.2

 לכ ךסש ךכ ,הפוקת לכ םישדוח 12 תונב ,תופסונ תופוקת יתשב הז םכסה לש ופקות

 םות ינפל םוי םישולש דע עצבתת הכראה .םישדוח 60 לע הלעת אל תורשקתהה תפוקת

 לכ לש המויס ינפל ןכו זרכמה דוסיב םירומאה םינושארה תורשקתהה ישדוח 36

 .םישדוח 12 תב היצפוא

 תע לכב םימי 120 לש שארמ העדוהב תורשקתהה תא םייסל תוכזה תדמוע הייריעל 4.3

 םכסה תרפה הווהי רבדהש ילבמ ידעלבה התעד לוקיש יפל ,הביס וא יאנת אללו הצרתש

 הנושארה הנשה ףולח רחאל וניה רומאה תורשקתהה םויס דעומש דבלבו ,הדיצמ

 . ליעל 4.1 ףיעסב רומאכ םכסהל

 םכסהה תפוקת תא ךיראהל תורשפא אהת הייריעל ,ליעלד 4.2 ףיעסב רומאה ףא לע 4.4

 תאזו תללוכה תורשקתהה תפוקת םויס רחאל ,םיפסונ םישדוח 6 לש הפוקתל דע

 .שדח זרכמ לש םודיקו הנכה ךרוצל
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  שרדנה תורישה .5
 םירתאה לש תפטוש הקוזחת עוציבו םישדח םירתא תמקהו דקומה ךרעמ גורדש .5.1

 .םיחפסנלו זרכמה יללכל םאתהב לכהו םימייקה תוכרעמהו

  חי חפסנב תוטרופמ הייריעב תומייקה תוכרעמה טרפמ .5.2

 תא קודבל ןלבקה לע .זרכמל ב חפסנב תוטרופמ טקיורפב עוציב תושירדו ינכטה טרפמה .5.3

 םייופצה םינמזה תוחולב ותדימע אדוול תנמ לע תויעוצקמבו תונקיידב םיאנתה לכ

 תושירדל םאתהב םיתואנו םייואר הקזחאו תוריש ןתמבו , 2021 -ו 2020 הדובעה תונשב

 .זרכמה יכמסמב

 הייריעה תינכת תא שממל ידכב ןלהל וטרופיש םינמז תוחולב ןכומ תויהל ןלבקה לע .5.4

 .עבקיש ז"ולל םאתהב

 עוציבל ןלבקל התרבעהו הייריעה י"ע המותח הדובע תנמזה תלבקמ ולחי שומימה ינמז

 תעדוה תלבק עגרמ וידיל לבקל ןלבקה לעש תומייקה תוכרעמה תקוזחת דבלמ , טקיורפ

 .תידימב הייכזה

 :םיאבה םיכילהתה ועצובי עוציבל טקיורפ תלבק תעב

  רתאל טרופמ תויומכ בתכ ןלבקל ריבעי ץעויה .5.4.1

  רתאב רויס וכרעי ןלבקהו ץעויה .5.4.2

 רושיאל םידויצ תלבטו הנקתהל הציקס ללוכ טרופמ ןונכת לולכיש CDR ןיכי ןלבקה .5.4.3

 .ותעצהב ורשואש םידויצה פ"ע ץעויה

 .לעופב הנקתהה עוציב

 .ץעויל הריסמ .5.4.4

 .הלבק ינחבמ .5.4.5

 .ןקתמ קית ללוכ הייריעל הריסמ .5.4.6

 .הרומתה קרפב רומאל םאתהב ןובשח תנכה .5.4.7

 

 טקיורפה עוציב יבלשו תודובעה םושיי
 הדובעה תינכת תא שיגהלו ראתל ןלבקה לע ,יטנוולרה בלשל הדובע תליחת וצ תלבק םע .5.5

 תליחת וצב ורדגויש םינמזה תוחול תרגסמב תאז לכ ,טקיורפה עוציבל ודי לע תעצומה 

 .הדובעה

 .הייריעה ידי לע רשואיו םינושה הדובעה יבלש תא טרפמה טנאג חולב שגות תינכותה .5.6

 :םיאבה םיבלשה תא ןובשחב איבתו לולכת הדובעה תינכות .5.7

 .ץעויה שיגיש PDR ה פ"ע ץעויה םע חטש רויס .5.7.1

 .יטוחלא תרושקת רקס עוציב .5.7.2

 :לולכיש Critical design review( CDR(  תשגהו יפוס ןונכת רקס .5.7.3

 .עצובש תרושקתה רקס סיסב לע תרושקתה ךרעמ תסירפ .5.7.3.1

 .ןוריחמה סיסב לע קפוסיש יפוסה דויצהו תוכרעמה תגצה .5.7.3.2

 .םייפוס םינמז תוחול .5.7.3.3

 .טקיורפה תווצ .5.7.3.4

 .תונקתהה ךרעמ .5.7.3.5

 .ץעויה י"ע הרושיאו הנקתהה עוציב .5.8

 .תינכט הכימת קרפב טרופמכ תכרעמ קית תשגה .5.9
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 תורשקתהה תפוקתב םיננכותמ םינמז תוחול
 . םידיימו םיפוחד םינמז תוחולב טקיורפה תא עצבל היריעה תנווכב .5.10

 :עוציבל םיננוכתמה םינמזה תוחול ןלהל .5.11

 לש סנק םלשי הכוזה ןלבקה .הכוזה תזרכהמ םוי 21 ךות עצובי דקומה ךרעמ גורדש .5.11.1

 איה הריסמה יכ רהבומ ,דקומה גורדש ימי 21 ל רבעמ רוחיא םוי לכ רובע ח"ש 2,000

 .הייריעה גיצנ וא ץעויה לש רושיא

 רשאכ תורשקתהה תפוקת ךלהמב םישדח םירתא םירשעכ םיקהל הייריעה תנווכב .5.11.2

 םינמזה תוחולב ליבקמב ) דקומה גורדש ללוכ אל ( םירתא 6 דע ןלבקה ידי לע ועצובי

 :ןלהל טרופמכ םיעובקה

 :ןלהל רומאה תא לולכי רתא תמקהל ז"ול .5.12

 הכוזה ןלבקה .טקיורפה רתאב רויס תללוכה הייריעב השיגפל העגהל הדובע ימי 3 ךות .5.12.1

 .רויס עוציבל םימי  3 ל רבעמ רוחיא םוי לכ רובע ח"ש 1,000 לש סנק םלשי

 עוציב שרדנ םאב ,טקיורפה רושיאל טרופמ CDR תשגה השיגפהמ הדובע ימי 5 ךות .5.12.2

 ח"ש 1,500 לש סנק םלשי הכוזה ןלבקה .םיפסונ הדובע ימי 2 לש הכרא ןתנית  תוריפח

 ץעויה לש רושיא שרדנ יכ רהבומ ,CDR ה תשגהל םימי  5 ל רבעמ רוחיא םוי לכ רובע

 .הייריעה גיצנ וא

 הכוזה ןלבקה.הייריעהמ רושיא תלבק םוימ הדובע ימי הרשע ךות רתא תמקה עוציב .5.12.3

 רהבומ ,רתא תמקהל םימי  10 ל רבעמ רוחיא םוי לכ רובע ח"ש 2,000 לש סנק םלשי

 .הייריעה גיצנ וא ץעויה לש רושיא איה הריסמה יכ

 21 ךות םייטנוולרה םימרוגה לכמ הריפח ירושיא שיגי ןלבקה ,הריפח שרדית םאב .5.12.4
 .םימי

 

 תמקהל םימי  21 ל רבעמ רוחיא םוי לכ רובע ח"ש 2,000 לש סנק םלשי הכוזה ןלבקה .5.12.5

 .הייריעה גיצנ וא ץעויה לש רושיא איה הריסמה יכ רהבומ ,תוריפח ללוכ רתא
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 :םולשתה ןפואו הרומתה .6
 הרומתל יאכז ןלבקה אהי ,הייריעה לש אלמה הנוצר תועיבשל זרכמה ויתויובייחתה אולמ עוציב ןיגב

 :ןלהל טרופמה יפ לע
 

 תאצוה דעומב הקזחאה תולע ףקיהל םאתהב תישדוחה הקוזחתה םולשת רובעב .6.1

 םרוגה י"ע תינובשחה רושיא רחאל 30 + ףטושב ןועבר לכ הייריעה םלשת תינובשחה

 .הייריעה םעטמ ןובשחה רושיאל יארחאה וניה יכ עבקיש
 תרגסמב עצבת הייריעהש טקיורפ לכ וא/ו םירתאב תונקתה עוציב לע םולשת רובעב .6.2

 רומאכ הייריעה י"ע ךמסומה םרוגה רושיאמ םוי 30 ךות עצובי םולשתה ,הז זרכמ

 .ליעל 8.1 ףיעסב
 

 לכמ ,תורשקתהה תפוקת םותמ םימי )30( םישולשמ רחואי אל יפוס ןובשח שיגי ןלבקה .6.3

 םוימ םימי )90( םיעשתמ רחואי אל דע הז יפוס ןובשח קודבת הייריעה ;איהש הביס

 םישולש ךות ןלבקל םלושת )העיגמ םא( ןלבקל העיגמה הרומתה ,ןלבקל וריבעתו ותלבק

  .ןידכ סמ תינובשח הייריעל ןלבקה איצמיש םוימ םיפסונ םימי )30(
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 חוטיבו תוירחא חוטיבה תושירדב הדימע 7
 

 ,הנואת לכ ןיגב תוברלו ,לדחמ וא/ו השעמ לכל תטלחומו האלמ תוירחא יארחא אהי ןלבקה 7.1

 הידבועל וא/ו הייריעל ומרגייש ,ללכה ןמ אצוי ילב ,אוהש הזיא ,קזנ וא ,הלבח ,תוכנ ,הלחמ

 םיקזנ תוברל ,שוכרל וא/ו ףוגל ,והשלכ רחא םדא וא/ו המעטמ אבש ימל וא/ו היחולש וא/ו

 וא/ו ןלבקה לש ,אוהש גוסו ןימ לכמ ,לדחמ וא השעמ לשב ,ותקזחאב םילקועמלו םימושינל

 ןתממ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,עבונה לכבו רשקב ומעטמ אבש ימ לכ וא/ו ויחולש וא/ו וידבוע

 ימ וא/ו ויחולש וא/ו וידבוע וא/ו ןלבקה לש לדחמ וא השעממ וא/ו הז זרכמ אושנ םיתוריש

 .הזוחה יכמסמ יפ לע ןלבקה תובייחתה עוציבב ןיפיקעב וא ןירשימב םירושקה ומעטמ אבש

 .םה/ה/ול עיגיש קזנה ימד לכב ,הרקמה יפל םי/קוזינה תא וא/ו הייריעה תא הצפי ןלבקה

 לכמ המעטמ אבש ימ תאו היחולש ,הידבוע ,הייריעה תא שארמו ןיטולחל ררחשמ ןלבקה

 ועראש רחא קזנ לכ וא יפסכ קזנ ,הלבח ,תוכנ ,הלחמ ,הנואת לכ ןיגבו לכל תובחו תוירחא

 .איהש הליע לכב ,שוכרל וא/ו ףוגל ,םדא לכל ,הז ףיעסל אשירהמ האצותכ

 םדא לכל וא דבועל ןיד קספ יפ לע םיעיגמה יוציפ וא קזנ ימד לכ םלשל בייחתמ ןלבקה 7.2

 הז זרכמ אושנ םיתוריש ןתמ ידכ ךות אוהש לכ קזנ וא הנואתמ האצותכ ותורישב אצמנה

 יפ לע ןלבקה תויובייחתה עוציבב ,ןיפיקעבו ןירשימב ,םירושקה לדחמ וא השעמ וא/ו

  .זרכמה

 וא העיבת לכ דגנכו קזנ לכ לע הייריעה תא תומלשב תופשלו תוצפל הזב בייחתמ ןלבקה 7.3

 וא/ו ןהידבועמ ימ דגנ וא/ו הדגנ ,והשלכ םדא ידי לע שגותש ,איהש הליע לכמ ,השירד

 ליעל 7.2-ו 7.1 ףיעסב טרופמש קזנ וא הלבח ,הנואת לכ ןיגב ,ןמעטמ אבש ימ וא/ו היחולש

 .םהל ומרגיש תויטפשמה תואצוהה תוברל ,שוכרל וא/ו ףוגל ,םדא לכל

 האצותכ םרגנש ,קזנ לע םמעטמ אבש ימ וא/ו היחולש וא/ו הידבוע וא/ו הייריעה עבתת םא 7.4

 םתבוחל קספיש םוכס לכ םלשל וא םדגנכ העיבתה תא קלסל ןלבקה לע אהי ,ליעל רומאהמ

 .יפוס ןיד קספב טפשמ תיב ידי לע םהמ ימ תבוחל וא/ו

 לש תיעוצקמ האיגש בקע הל םרגיש קזנ לכ ןיגב הייריעה תא הפשיו יארחא אהי ןלבקה   7.5

 .תיעוצקמה ותבוח יולימב החנזה וא/ו לדחמ וא/ו ןלבקה

 ולגתי רשא ליעל רומאכ תונלשרו תואיגש לש םירקמ יבגל םג לוחת ןלבקה לש ותוירחא 7.6

 .הזוחה תפוקת םות רחאל

 תוארוה םויק יא וא/ו תונלשר בקע הייריעל םרגייש דספה וא קזנ לכל יארחא היהי ןלבקה 7.7

 .ונובשח לעו האלמה ותוירחא לעו שרדנכ ויתולועפ תא חטבי ךכ ךרוצלו הז םכסה

 וא/ו ןלבקה לע תלטומ ,םיתורישה תקפסא רובע תידעלבה תוירחאה יכ םידדצה ןיב םכסומ 7.8

 .םכסהה תוארוה עוציבב םיקסעומה ומעטמ ימ

 דצל וא/ו הייריעל ומרגייש ןדבוא וא/ו האצוה וא/ו דספה וא/ו קזנ לכל יארחא היהי ןלבקה 7.9

 הניא הקלחב וא התומלשב הדובעהש ךכ בקע וא/ו םיתורישה תקפסא ןיגב והשלכ ישילש

 .הז םכסה יפ לע ןלבקה תויובייחתהל םאתהב תעצובמ

 יפלכ וא/ו הייריעה יפלכ תידעלב יארחא ןלבקה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 7.10

 לעופה םדא לכ יפלכ וא/ו הדי לע םיקסעומה יפלכ וא/ו הייריעה ידי לע םיקסעומה םידבועה

 יפסכ קזנ תוברל ,אוהש גוס לכמ רחא קזנ וא ןדבא וא שוכרל וא ףוגל קזנ לכל ,המעטמ

 וא תועט וא השעמ בקע ,םיתורישה תקפסא ךלהמב וא/ו האצותכ םשוכרל וא םהל םרגיש

 .ומעטמ ימ וא ןלבקה לש הטמשה
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 תוירחא לכמ התורישב אצמנה םדא לכ וא/ו הידבוע וא/ו הייריעה תא רטופ ןלבקה 7.11

 .ליעל רומאכ ,ןלבקה תוירחאב אצמנה קזנ וא ןדבוא לכל

 השירד וא/ו ול םרגייש קזנ לכ ןיגב הייריעה תא תוצפלו תופשל בייחתמ ןלבקה 7.12

 הייריעה .ךכל רשקב דומעת ןהב תורחאו תויטפשמ תואצוה תוברל הדגנ שגותש העיבת וא/ו

 לע ,הייריעה תא הצפי וא/ו םלשי ןלבקהו רומאכ ,העיבת וא/ו השירד ,קזנ לע ןלבקל עידות

 יוציפל העיבת וא/ו השירד לכ לע ןלבקה תא עדיית הייריעה .היאנתו הנושארה התשירד יפ

 לע תוברלו ,הלאכש תועיבת ןיגב הנגהה תא להנל ומצע לע לבקמ ןלבקהו ,קזנ תמירג וא/ו

 .וז הנגה ןיגב תוכורכה תואצוהה לכב תאשלו ,הייריעה

 וא/ו ול ומרגנש דספה וא/ו קזנ וא/ו האצוה וא/ו םולשת לכב הייריעה האשנ 7.13

 האצותכ וא/ו בקע וא/ו ןיגב )ויחולשו ןלבקה ידבוע ללוכ( והשלכ ישילש דצל וא/ו ושוכרל

 האצוה וא/ו םולשת לכ ידיימ ןפואב הייריעל ריזחהל ןלבקה לע היהי ,םיתורישה תקפסאמ

 .הנושארה התשירד םע דיימ ליעל רומאכ ,םידספהה וא/ו םיקזנה לכ לע ותופשלו ל"נכ

 ןיגב ומלשל הביוח וא המלש איהש םוכסה לכ תוכנל וא/ו זזקל תיאשר הייריעה 7.14

 תחטבהל הזכ םוכס לכ בכעל תיאכז אהת ןכו ,ונממ ןלבקל עיגיש םוכס לכמ ,רומאכ העיבת

 ןימ לכמ העיבת ןיגב וא/ו קזנ ימד םלשל היופצ אהת הייריעה וב הרקמ לכב ,ל"נכ םולשת

 תוברעה לכ תא וא קלח טלחל תיאכז היהת הייריעה הזכ הרקמב .והשלכ ישילש דצל גוסו

  .םכסהה תמיתח תעב הל הרסמנש תיאקנבה

 וא/ו תורשקתהה הזוחב םירומאה םיאנתה תא ריסחמ וניא ליעל רומאה לככ 7.15

 .וילע ףיסוהל אב אלא םיחוטיבה םויק רושיא יחפסנב
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 )ןלבקה י"ע המלשהל( ריחמה תעצה ספוט -'א חפסנ

 .מ"עמ תוללוכ אל תויולעה לכ

 .תואלבטב תויולעה תא אלמל ןלבקה לע

 לסקא ץבוקב רסמיי ןוריחמה .זרכמה יללכל םאתהב ןוריחמ , ריחמה תעצה תא ףרצל ןלבקה לע .1
 .זרכמב תופתתשהה ימד םולשת רחאל רוגס
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 :ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוהו הנתוה ,רהצוה ךכיפל

 

 יללכ .1

 

 .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ויחפסנו זרכמה יכמסמ ,הז םכסהל אובמה .1.1

 תושרופמה זרכמה תושירד תא םייקמה ןפואב השעית ,העצהה תוברל ,םכסהה תונשרפ .1.2

 .רתויב האלמה הרוצב תועמתשמהו

 .ןהיפ לע הז םכסה תוארוה שרפל ןיאו ,דבלב תויחונל תושמשמ הז םכסהבש תורתוכה .1.3

 

 תורדגה .2

 םא תלוז ,זרכמה יכמסמב םהל הנותנה תועמשמה ןתנית ,ויחפסנ לע ,הז םכסהבש םיחנומל .2.1

 .רשקהה ןמ תרחא עמתשמ

 םיפסונ םיתוריש ןכו זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיתורישה - "םיתורישה" הז םכסהב .2.2

 .העצהב ןלבקה בייחתה םהילא

 

 תורשקתהה תפוקת .3

 י"ע םכסהה תמיתח םוימ םישדוח 36 לש הפוקתל היהת הז םכסה יפל תורשקתהה .3.1.1

 .םידדצה

 תפוקת תא , ידעלבה התעד לוקיש יפל ךיראהל )היצפוא( הריחב תוכז אהת הייריעל .3.1.2

 זרכמה יאנתב ,הפוקת לכ םישדוח 12 תונב ,תופסונ תופוקת עברא הז םכסה לש ופקות

 60 לע הלעת אל תורשקתהה תפוקת לכ ךס ,תפסונ הפוקת התואל תויוכזה תורבטצהב

  .)"תללוכ תורשקתה תפוקת ":ןלהל( כ"הסב םישדוח

 דוסיב  ליעל הרומאה תורשקתה תפוקת לכ םות ינפל םוי םישולש דע עצבתת הכראה .3.1.3

 .םישדוח 12 תב היצפוא לכ לש המויס ינפל ןכו זרכמה

 תע לכב םימי 120 לש שארמ העדוהב תורשקתהה תא םייסל תוכזה תדמוע הייריעל .3.1.4

 םכסה תרפה הווהי רבדהש ילבמ ידעלבה התעד לוקיש יפל ,הביס וא יאנת אללו הצרתש

 הנושארה הנשה ףולח רחאל וניה רומאה תורשקתהה םויס דעומש דבלבו ,הדיצמ

 . ליעל 3.1.1 ףיעסב רומאכ םכסהל

 םכסהה תפוקת תא ךיראהל תורשפא היהת הייריעל , 3.1.2 ףיעסב רומאה ףא לע .3.1.5

 ףיעסב הרומאה תללוכה תורשקתהה תפוקת םויס רחאל םישדוח 6 תב תפסונ הפוקתל

  .שדח זרכמ לש םודיקו הנכה ךרוצל 3.1.2

 

 קפסה תורהצהו תויובייחתה .4

 תוטרופמה תושירדהו זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיאנתה לכ תא ארק אוה יכ ריהצמ קפסה .4.1

 תרגסמב ןלבקהמ תושרדנה תויובייחתהה לכל בייחתמ אוהו ,םתוא ןיבה אוה יכ ,םהב

 אוה טרפבו ,העצהה תרגסמב ומצע לע לטנ אוהש תופסונ תויובייחתהל ןכו זרכמה יכמסמ

 ,תונמוימבו תויחמומב ,תוליעיב ,העצהב עצומה ריחמב םיתורישה תא קפסל בייחתמ

 םדקומה יפל ,העצהב וא זרכמה יכמסמב םיעובקה םידעומבו ,הייריעה ןוצר תועיבשל

 .הז םכסה תוארוהל ףופכבו זרכמה יכמסמב רומאל םאתהב לכה - םהיניבמ

 ונויסינ ,ותושרבש ןוישירה לע םיטרפ םללכבו ,ותעצהב רסמש םיטרפה לכ יכ ריהצמ קפסה .4.2

  .ותעצה תשגה םויב םינוכנו םיאלמ םניה ,םיתורישה תא קפסל ותלוכיו
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 ,הז םכסה יפ לע ויתויובייחתה יולימל רושקה לכב הייריעה םע הלועפ ףתשל בייחתמ קפסה .4.3

 הייריעה תעדוה תלבק םע דימ ,ןוקית ןועטה לכ תא ןקתלו רפשל תובייחתה תוברל ,ויחפסנ לע

  .ךכב ךרוצה רבדב

 םע רושקה רחא םרוג לכו הייריעב םיכמסומה םימרוגה םע הלועפ ףתשל בייחתמ קפסה .4.4

 .םיתורישה תלבקל ףתושה רחא םרוג לכ וא הייריעה

 

 תוידוס .5

 .ומסרפל ןיאו ,ידוס וניה הייריעה ידי לע ול רסמייש עדימ לכש ול עודי יכ ,ריהצמ קפסה .5.1

 לכ וא/ו םדא לכ תעידיל איבהל וא רוסמל ,עידוהל ,ריבעהל אלו דוסב רומשל בייחתמ קפסה .5.2

 ,הז םכסה עוציב תפוקת ךותב ,הז םכסה עוציב םע רשקב וילא עיגתש העידי לכ ,רחא םרוג

 יאש ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה ;רומאכ העידיב שומיש לכ תושעל אל ןכו ,הירחא וא הינפל

 )םיימשר תודוס( 'ה ןמיס ,ז קרפ יפל הריבע הווהמ הז ןטק ףיעס יפ לע ויתויובייחתה יולימ

 .1977 – ז"לשתה ,ןישנועה קוחל

 הז ללכבו ,תוידוסה תרימשל רושקה לכב הייריעה תויחנה יפ לע לועפל בייחתמ קפסה .5.3

 ;םינותנה ,דוביעלו תומיאל ,ןומיסל ,ףוסיאל ,עדימל השיגה ילהונו עדימה תחטבא תרדסהל

 תונקתהו 1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח תוארוה תא ריכמ אוה יכ ,ריהצמ ןלבקה

 לש ותוידוסו ותרימשל עגונה רחא קוקיח לכמו הז קוחמ בייחתמכ לעפי יכו ,ויפ לע ונקתוהש

 .ותושרב אצמיש עדימה

 .הז ףיעסב טרופמכ ,עדימה תוידוס תרימשל ןוחטב יעצמאב טוקנל בייחתמ קפסה .5.4

 שומיש וא עדימ יוליג לשב ומלשיש םולשת וא היפלכ העיבת לכ ןיגב הייריעה תא הפשי קפסה .5.5

 .ןיד לכל םאתהבו קזנ תחכוהל ףופכב ,קפסה ידי לע הז ףיעס תרפה לשב םרגנש ,עדימב

 הנתינו העיבתה לע זרכמה ךרועל עדונש רחאל דימ  העדוה קפסל הנתינש יאנתב עצובי יופישה

 .מ"ומ להנלו ןנוגתהל תורשפא קפסל

 

  חוטיבו תוירחא .6

 תויהל םיכירצ וא/ו וקפוסי וא/ו וקפוסש םיתורישה ביטל היריעה יפלכ יארחא היהי  קפסה .6.1

 לכל םרגייש קזנ לכל יארחא קפס היהי ,ןיד יפ לע ותוירחאמ עורגל ילבמ .ודי לע םיקפוסמ

 םילעופה וא/ו ודי לע םיקסעומה ןמ ימ לש וא/ו ולש םיינלשר לדחמ וא/ו השעמ בקע והד ןאמ

 .הז םכסה יפ לע םיתורישה ןתמ ךרוצל ומשבו ורובע

 ,ויתובוחו ותובייחתהמ עורגל ילבמו ןיד לכ יפ לעו ליעל רומאכ קפסה לש ותוירחא תחטבהל .6.2

 תוירחא תמייק דוע לכו םכסהה תפוקת לכ ךשמב ונובשח לע םייקלו ךורעל קפסה בייחתמ

 אלש דבלבו ,ותעד לוקיש יפל רומאכ תוירחא תחטבהל םימיאתמ םיחוטיב ויפלכ ןידבש

 הווהמה  'ה חפסנ ,םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוטב םיטרופמה םיאנתהו םיחוטיבהמ ותחפי

   .)"םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוט" :ןלהל( הז םכסהמ דרפנ יתלב קלח

 לכ וילע ולוחיו ה חפסנ ( יחוטיב םויק רושיא חסונ תא קפסא איצמי הקוזחתה תפוקתב .6.3

 הז  ףיעסב תוניוצמה תוארוהה

 םיחוטיבל םהשלכ םימילשמ וא/ו םיפסונ םיחוטיב תכירעב ךרוצ היהי קפסה תעדלו היה .6.4

 םילשמה חוטיבה תא םייקלו ךורעל קפסה בייחתמ ,םיחוטיבה תכירע רושיאב םיטרופמה

 וא/ו ףסונ חוטיב לכ לע המאתהב ולוחי חוטיבה יפיעס תוארוה -רומאכ ףסונה חוטיבה וא/ו

 .םילשמ
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 ,רתיה ןיב ,בייחתמ אוהו ,הז חפסנב םירכזנה םיחוטיבה יאנת לכ רחא אלמל בייחתמ קפסה .6.5

 תעמ הנשדוחת קפסה תוסילופ יכ ,אדוולו גואדל ,םדעומבו םאולמב חוטיבה ימד תא םלשל

 ןיינעלו ,םכסהה יפ לע תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב ףקותב הנייהתו ,ךרוצה יפל ,תעל

 וא/ו םצמצל ידכ וב שיש השעמ לכ תושעל אלו ,ליעל .16.1 ףיעסב רומאכ תיעוצקמ תוירחא

 ,שגדוי .הימרפה ימולשת לע םירושיא ןימזמה תשקבל איצמהלו םיחוטיבה ףקות תא עיקפהל

  .קפסה יחוטיבב םיבוקנה תוימצעה תויופתתשהה ימוכסב אשיי קפסה יכ

 

 הייכזה דעוממ רחואי אל ,ןימזמל איצמהל קפסה בייחתמ ןימזמה דצמ השירד לכב ךרוצ אלל .6.6

 םיתורישה ןתמ תליחת םרט הרקמ לכבו ,וז תורשקתה אושנ ,זרכמה יכמסמב טרופמכ וא/ו

 רושיא חסונל םאתהב ליעל רומאכ קפסה יחוטיב תכירע רבדב רושיא  ,םתליחתל יאנתכו

 יכ ,ול עודי יכ ,ריהצמ קפסה .ומעטמ חטבמה ידי לע ןידכ םותח אוהשכ ,םיחוטיב  תכירע

 ימדקמו הלתמ יאנת וניה חטבמה ידי לע ןידכ םותח אוהשכ םיחוטיבה תכירע רושיא תאצמה

 לע קפסה לש ויתויובייחתהמ ערגת אל ותאצמה יא םלואו ,ודי לע םיתורישה ןתמ תלחתהל

  .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ

 

 איהש לכ הרוצב עורגל וא םצמצל ידכ קפסה ידי לע ל"נה םיחוטיבה תכירעב ןיא יכ ,רהבומ .6.7

 ידכ םיחוטיבה תכירעב היהי אלו ,זרכמה יכמסמ וא/ו םכסהל םאתהב ויתויובייחתהמ

 וא/ו קזנ לכ ןיגב המעטמ ימ וא/ו ןימזמה תא תוצפל וא/ו תופשל ותבוחמ קפסה תא ררחשל

  .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע ול יארחא קפסהש ןדבוא

 

 ידי לע אצמויש םיחוטיבה תכירע רושיא תא קודבל ,תבייח אל ךא ,תיאשר היהת ןימזמה .6.8

 הבחרה וא/ו המאתה וא/ו ןוקית וא/ו יוניש לכ עצבל בייחתמ קפסהו ,ליעל רומאכ קפסה

 .הז םכסה יפ לע ויתויובייחתהל רושיאה אשונ םיחוטיבה תא םיאתהל תנמ לע ושרדייש

 ליעל טרופמכ םייונישה תשירדלו הקידבה תכירעל ןימזמה תויוכז יכ ,בייחתמו ריהצמ קפסה

 םיחוטיבה יבגל איהש תוירחא לכ וא/ו הבוח לכ ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה לע תוליטמ ןניא

 עורגל ידכ ןהב ןיאו ,םרדעה יבגל וא ,םפקותו ,םפקיה ,םביט ,םיחוטיבה תכירע רושיא אשונ

 ןיב תאזו ,ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע קפסה לע תלטומה איהש תוירחא וא/ו הבוח לכמ

 תכירע רושיא תא וקדב םא ןיב ,ואל םא ןיבו ליעל טרופמכ םייוניש תכירע ושרד םא

  .ואל םא ןיבו םיחוטיבה

 

 יא תוברל ,ץעויה לע תולטומה תובוחה לש בל םותב םויק יא ויפל ףיעס וללכי קפסה יחוטיב .6.9

 תויוכזב ועגפי אל תוסילופה יאנתמ יאנת לש הרפה וא/ו העיבת תשגה יא וא/ו העדוה ןתמ

  .יופיש תלבקל ןימזמה

 

 י"ע הסילופה יאנת תרפה בקע הילע תשויש םוכס לכ ןיגב ןימזמה תא תופשל בייחתמ קפסה .6.10

 .ומעטמ םילעופה וא/ו קפסה

 

 םיחוטיב תכירע רושיאב טרופמכ תוירחאה תולובגו םיחוטיבה ביט תעיבק יכ ,תאזב םכסומ .6.11

 םכסה יפל ותובח אולממ ותוא תרטופ הניאש קפסה לע תלטומה םומינימ תשירד תניחבב הנה

 ריהצמ קפסה .םאתהב תוירחאה תולובג תא עובקלו תובחל ותפישח תא ןוחבל ץעויה לע .הז

 לכב המעטמ ימ וא/ו ןימזמה יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ תולעהלמ עונמ אוה יכ תאזב רשאמו
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 יוסיכה ףקיה וא/ו הבוג אשונב תרחא הנעט לכ וא/ו םירומאה תוירחאה תולובגל רושקה

  .ודי לע אצוהש יחוטבה

 

 ודי לע םרגייש קזנ וא/ו ןדבואל תוירחא לכמ המעטמ ימ וא/ו ןימזמה תא הזב רטופ קפסה .6.12

 חוטיב ךרענ םא ןיב ,קפסה לש ותוירחאב וא וחוקיפב אצמנה םירחא שוכרל וא/ו ושוכרל

 הלא םיחוטיב תרגסמב יופישל יאכז םא ןיב ,וקלחב ןיבו ואולמב םא ןיב ,ואל םא ןיבו וניגב

 .ןודזב קזנל םרגש ימ תבוטל לוחי אל הז רוטפ  ,איהש הביס לכמ ואל םא ןיבו

 

 םיתורישה ןתמ םע רשקב וא/ו תרגסמב הנשמ ינלבק םע ותורשקתהב יכ ,בייחתמ קפסה .6.13

 ינלבק ויפל ףיעס תורשקתהה ימכסהב לולכל יארחא אהי אוה ,הז זרכמ וא/ו םכסה אושנ

 םתורשקתה תפוקת לכ ךשמל תאזו ,הז םכסהב םישרדנה םיחוטיבב זוחאל ובייחתי הנשמה

 ןעמל .ליעל .16.1 ףיעסב רומאכ תפסונ הפוקת לכ ךשמל ,תיעוצקמ תוירחא ןיינעלו קפסה םע

 תלטומ ,הנשמה ינלבקל תואנ יחוטיב יוסיכ רדעיה וא/ו םויקל תידעלבה תוירחאה ,קפס רסה

 .קפסה לע

 

 תכירע רושיאב םיטרופמה םיחוטיבה ןמ והשלכ חוטיב םצמוצי וא לטובי םא יכ םכסומ .6.14

 רבדב וא/ו םהמ ימ וא םיחוטיב תכירע רבדב רושיא קפסה איצמי אל םא וא/ו חוטיבה

 תוארוהל רומאכ אצמויש רושיאה םיאתי אל םא וא ,ליעל ףיעסב רומאכ דעומב םשודיח

 םיחוטיבה תא ךורעל התעד לוקיש יפל ,תבייח אל ךא ,תיאשר היהת ןימזמה ,הז םכסה

 תוירחא ליטהל ידכב ךכב היהיש ילבמ ,ונובשח לעו קפסה םש לע םתצקמ וא םלוכ ,רומאכ

 לע וילע תלטומה יהשלכ תוירחאמ קפסה תא רוטפל וא המעטמ ימ וא/ו ןימזמה לע יהשלכ

 לכב ,הנושארה התשירד םע דימ ןימזמה תא הפשי קפסה .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ

 תומכסומ הרוקת תויולע תפסותב הלא םיחוטיב רובע חוטיב ימדכ ןימזמה המלישש םוכס

 תוארוה יפ לע קפסה תאמ ןימזמל עיגמה בוח בשחיי רומאכ יופישה םוכסו , 20% לש רועישב

 .הז םכסה

 

 ויהי אל ,תיעוצקמ תוירחא חוטיב טעמל ,קפסה תוסילופ יחסונ יכ ,שרופמב תאזב םכסומ .6.15

  ."טיב" יוסיכ יאנתמ לפונ וניאש רחא חסונ לכ וא 2016 "טיב"כ עודיה חסונהמ םיתוחנ

 

 ידיב ןידכ םותח םיחוטיב םויק לע רושיאה ספוט תא הז םכסה תמיתח דמעמב איצמי קפסה .6.16

 רושיאה תריסמ .ליעל םירכזנה םיחוטיבה תכירעו םויק לע לארשיב םישרומה קפסה יחטבמ

 הכזמ ותרפה רשא הז םכסהב ירקיע יאנת הניה םידעומב ןימזמל קפסה יחטבמ ידי-לע םותח

 םות םע דימ חוטיב רושיא איצמיו בושי ןלבקה .םכסהה תרפה ןיגב תופורתב ןימזמה תא

 יהשלכ השירד תלבקב ךרוצ אלל תאזו ,הז םכסה לש ותולח ןמז לכ ךשמב ,חוטיבה תפוקת

 .ןימזמהמ

 

 ידיב דיקפהל קפסה בייחתמ ,קפסה יחוטיב תפוקת םות דעומ ינפל םוי 7 -מ רחואי אל .6.17

 תא דיקפהל ךישמהלו תפסונ הנשל ופקות תכראה ןיגב םיחוטיב תכירע רושיא תא ןימזמה

 יפ לע תורשקתהה תפוקת לכ ךשמל חוטיב תנש ידמ ןכדועמה םיחוטיבה תכירע רושיא

 רושיא תא איצמהלו ךישמהל קפסה בייחתמ ,תיעוצקמ תוירחא חוטיב ןיינעל( םכסהה

  .)ליעל 9.1 ףיעסב תובייחתהל םאתהב תופסונ תופוקתל  חוטיבה
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 םיחוטיב םויק לע םירושיאה וא/ו חוטיבה תוסילופ תאצמהו םנוקית וא/ו םיחוטיבה תכירע .6.18

 תוירחא וילע וליטי אלו םיחוטיבה תמאתה לע ןימזמהמ והשלכ רושיא ווהי אל ןימזמל

 וא הז םכסה יפ-לע קפסה לש ותוירחא תא םצמצל ידכ ךכב אהי אל וא/ו ךכל רשקב יהשלכ

  .ןיד לכ יפ-לע

 וא/ו קפסה לש לדחמ וא השעמ אלוליא םיחטובמ ויה רשא םיקזנל יארחא היהי ודבל קפסה .6.19

 התחפהל ומרגי רשא ,םהידבועו הנשמ ינלבק ,תודובע יעצבמ םינלבק תוברל ,ומעטמ םילעופה

 קפסה יכ ,רהבומ .םיקזנ םתוא ןיגב םימלושמ ויה רשא חוטיבה ילומגת לש תיקלח וא האלמ

 תימצעה תופתתשהה םוכסל תחתמ םהש םיקזנ תוברל םיחטובמ יתלב םיקזנל יארחא היהי

 .תוסילופב העובקה

 תויללכב עוגפל ילבמו ןנושלכ חוטיבה תוסילופ תוארוה לכ תא םייקלו רומשל בייחתמ קפסה .6.20

 .חוטיבה תוסילופב תוללכנה תוריהזהו תוחיטבה תוארוה לכ לע רומשל ,רומאה

 יארחא קפסה היהי ,ןימזמה תויוכז תא עיקפמה ןפואב תוסילופה תוארוה תא קפסה רפה .6.21

 וא/ו יפסכ קזנ לכ לע ןימזמה יפלכ יהשלכ הנעט ול היהתש ילבמ ידעלבו אלמ ןפואב םיקזנל

 .תאז בקע ול םרגיש רחא

 .םכסהה לש תידוסי הרפה הווהמ ויאנת לכ לע 6 ףיעס תרפה              

 

 הרומת .7

 טרופמה רוחמתל םאתהב הייריעה  םלשת ,הז םכסה יפל קפסה ידי לע םיתוריש ןתמ תרומת .7.1

 .זרכמל 'א חפסנב ןלבקה תעצהל םאתהבו זרכמב

 תורומאה תורומתלו םידעומל זרכמה יללכל םאתהב העיגמה הרומתה תא םלשת הייריעה .7.2

 .זרכמה יכמסמב

 

 ןובכעו זוזיק .8

 ,הז הזוח יפ לע הנממ עיגמה םוכס לכ דגנכ ,תישדוחה תינובשחה תרגסמב הכוזת הייריעה .8.1

 .קפסה ןיבל הניבש רחא הזוח יפ לע וא הז הזוח יפ לע הל עיגמה בוח לכ

 תרחא ךרד לכב רומאה בוחה תא תובגל הייריעה לש התוכזמ תוערוג ןניא הז ףיעס תוארוה .8.2

 .הז הזוחב הל תונקומה הייריעה לש תורחא תויוכזמו

 םלשל קפסה בייחתה ותוא םוכס לכ ,קפסל הלש בוח לכמ בכעל וא זזקל לכות הייריעה .8.3

 רוטפי אל ,יהשלכ הביסמ ,וקלחב וא ואולמב ,זוזיקה עוציב יא .ליעל רומאה חוכמ ,הייריעל

 .הייריעל ובוח אולמ רזחהמ קפסה תא

 יפ לע  הייריעה תיאכז הל  הפורת וא דעס לכמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא ,קפסה רסה ןעמל .8.4

 .ןיד לכ

 

 

 

 

 תופורתו תורפה .9

 הביס לכמ ,תויסיסבה ויתויובייחתהמ תחאב םכסה יפ לע ויתויובייחתהב ןלבקה דמע אל .9.1

 ךות הרפהה תא ןקית אלו ,ךכב לחה םרט םא ןיבו םיתורישה ןתמב ליחתה םא ןיב ,איהש

 ידעלבה התעד לוקיש יפל הייריעה תיאשר ,הייריעה ןמ בתכב הארתה תלבקמ םימי 14
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 תוכזמ עורגל ילבמ תאזו םכסהה תא לטבל וא תפסונ הארתה אלל תורשקתהה תא קיספהל

 .ןיד לכ יפ לע וא הז םכסהב רמאנה יופישל הייריעה

 וא ןלוכ ,ויתויובייחתהב דומעל לכוי אל יכ תרבתסמ תורשפא תמייק יכ תעדל קפסה חכונ .9.2

 ליחתה םא ןיב ,הז םכסהב ועבקנש םידעומב דומעל לכוי אל יכ וא ,איהש הביס לכמ ,ןתצקמ

 ,רומאכ קפסה עידוה .להנמל בתכבו הפ לעב דימ ךכ לע עידוי ,ואל םא ןיבו הדובעה עוציבב

 תויוכזב עוגפל ילבמ תורשקתהה תא קיספהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפל הייריעה תיאשר

 .ןיד לכ יפ לע הייריעה

 ,ןלהלד םירקמהמ דחא לכב ,תיאשר הייריעה אהת ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .9.3

 לטבל ,םירבדה תותימא יבגל ןלבקה לומ הקידבו  ,םוי 14 לש הארתה רחאל ,בתכב העדוהב

 :רחא ןלבקל םכסהה יפ לע םיתורישה ןתמ תא רוסמל וא/ו םכסהה תא

 סוניכ וצ ןתינשכ וא ,לגר תטישפ תשקב קפסה דגנ השגוה וא לגרה תא טשופ קפסהשכ )1(

 הטלחה ודי לע הלבקתנ דיגאת אוהש קפס לש הרקמבו םקלח וא םלוכ ,ויסכנ יבגל םיסכנ

 הרשפל עיגה אוהש וא קורפ וצ ודגנ ןתינ וא קורפל השקב ודגנ השגוהש וא ןוצרמ קוריפ לע

 ןעמל הרשפ וא הכרא תלבק ןעמל וישונל הנפ אוהש וא םקלח וא םלוכ וישונ םע רודיס וא

  .1983-ג"משת  )שדח חסונ( תורבחה תדוקפל םאתהב םתיא רדסה

 .התחיתפ דעוממ םוי 60 ךות ,הקלוס וא הלטוב אל השקבהו הרקמב ףקת רומאה לכ

 .בתכב שארמ הייריעה תמכסה אלל ,רחאל ותצקמ וא ולוכ םכסהה תא בסמ קפסהשכ )2(

 .םכסהה עוציבמ קלתסמ קפסהשכ )3(

 ,הייריעה תושירד יפ לע תופיצרב םנתונ וניאש וא םיתורישה ןתמ תא קיספמ קפסהשכ )4(

  .םיתורישה ןתמב ךישמהל הייריעהמ בתכב הארוהל תייצמ וניאו

 וא ןתנ קפסה לש ומשב רחא םדא וא קפסהש ,התעד תחנהל תוחכוה הייריעה ידיב שישכ )5(

 לכל וא םכסהל רשקב איהשלכ האנה תבוט וא ,ןורוד ,קנעמ ,דחוש אוהשלכ םדאל עיצה

 .םכסהה עוציבב ךורכה רבד

 וא ,הנוכנ הניא הז םכסה תמיתח םע רשקב הנתינש ,קפסה לש יהשלכ הרהצה יכ ררבתה )6(

 לע עיפשהל ידכ הב היה ,הייריעה תעדל רשא תיתוהמ הדבוע הייריעל הליג אל קפסהש

 .ומע תורשקתהה

 םיקיודמ םניאש תוח"וד וא/ו םינותנ וא/ו תורהצה הייריעל ןודזב ריבעה קפסה יכ ררבתה )7(

 .וידיקפת עוציב תרגסמב

 תידוסי הרפה םיווהמ ליעל )7(-)1( םיפיעסב םיבוקנה םירקמה יכ ,רהבוי קפס רסה ןעמל )8(

 .הרוגס המישר םיווהמ םה ןיאו קפסה ידי לע םכסהה לש

 וא הז םכסה יפ לע רחא דעס לכל קפסה וא הייריעה תוכזמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא .9.4

 .הרפהה ןיגב ןיד לכ יפ לע

 

 םיכמסמב תופידע .10

 םכסה תוארוה ולוחי ,הז םכסה ןיבל העצהה וא זרכמה תרבוח תוארוה ןיב הריתס לש הרקמ לכב

 תרבוח תוארוה ןיב הריתס לש הרקמ לכב ;)הייריעה י"ע ונתינש תויוגייתסהל תובושתל ףופכב( הז

 םיכסהש תויובייחתה םג ,ליעל רומאה ףא לע ;זרכמה תרבוח תוארוה ולוחי ,העצהה ןיבל זרכמה

 .ןלבקה תא הנבייחת ,זרכמ תעצהל השקבב תוטרופמה הבוחה תושירדל רבעמ העצהב קפסה ןהל

 

 תוידעלב רדעיה .11
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 ןמ םיתוריש לבקל הלוכי הייריעהו הייריעהמ תודובע תלבקב תוידעלב היהת אל תורישה קפסל

 קפסמ שקבל אלש הייריעה תיאשר ןכו ,והשלכ רחא םרוג לכמ ,רחא גוס לכמו ,הז הזוח אושנ גוסה

 לוקיש יפל לכה ,המצעב ולא םיתוריש עצבלו ,ללכ םיתוריש והשלכ רחא םרוג לכמ וא תורישה

 .הייריעה לש טלחומה התעד

 

 םכסה יפ לע תויוכזו תובוח תאחמה .12

 ךכל הנתינ ןכ םא אלא ,הז םכסהמ תעבונה הבוח וא תוכז לכ רחאל תוחמהל יאשר וניא קפסה

 קפסה תא ררחשל ידכ ךכב היהי אל ,רומאכ הייריעה תמכסה הנתינ ;בתכבו שארמ הייריעה תמכסה

 .הז םכסה יפלו ןיד לכ יפ לע יהשלכ הבוח וא תוירחאו תובייחתהמ

 

 םייוניש .13

 .בתכבו םידדצה ינש תמכסהב השעיי הז םכסה תארוהב יוניש לכ

 

 דיבעמ דבוע יסחי םויק יאו תורשקתהה .14

 תא אלמי ,קוסיעה םוחתב יאמצע ןלבקכ הייריעל הז םכסה אושנ םיתורישה תא ןתיי ןלבקה .14.1

 ריהז תעד לוקיש תלעפה ךות ,שרדנה ןמזה אולמבו תוריסמב ,תוזירז ,תונמאנב ודיקפת

 .ודיקפתמ בייחתמכ ,הייריעה לש םיסרטניאה לע הרימשו

 הייריעהו ןלבק לש םיסחי םניה םהיניב םיסחיה יכ תאזב םיריהצמו םימיכסמ םידדצה .14.2

-דבוע יסחי ומויס םע וא/ו םכסהה תפוקת לכב םהיניב ומייקתי אלו םימייקתמ אל יכו תוריש

 .ךכמ עבונהו ךורכה לכ לע ,דיבעמ

 .ןכ תושעל ותנווכב ןיאו הייריעה לש תינוגראה תרגסמב בלתשמ וניא יכ ריהצמ ןלבקה .14.3

 יעוצקמ םדא חוכב םיתורישה עוציבל וידיקפת עוציב ךרוצל רזעיהל טילחי ןלבקהו הדימב .14.4

  .הז םכסהב רומאכ הרומתה ךותמו ונובשח לע ןכ השעי אוה ,ומעטמ םידבוע וא/ו

 ידכ ךכב ןיא ,יעוצקמ םדא חוכב רזעיהל ןלבקה רחביש לככ יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .14.5

 תוירחאב אשיי ןלבקה ,ןכ ומכ .הייריעל ןלבקה ןיב דיבעמ-דבוע יסחי לש םרדעה לע עיפשהל

   .וידבועמ  דחא לכ לש וילדחמ וא/ו וישעמ וא/ו ויתולועפ לכל האלמה

 תנווכ תורמל יכ ,הז םכסה לש ותליחת ירחא והשלכ דעומב ,יהשלכ הביסמ עבקי םא .14.6

 יכו ,דבוע תקסעהכ ןלבקה לש ותקסעה תא םיאור ,הז םכסהב יוטיב ידיל האבש ,םידדצה

 ןיב הזב הנתומו םכסומ ירה ,דבוע לע םילחה םיאנתהו םינידה ותקסעה לעו וילע םילח

 עובקל םאתהב בשוחי ,הז םכסה תובקעב ותקסעה לשב ,דבועכ ןלבקה לש ורכש יכ םידדצה

 לע עבקיי יפכ לוכה ,רשפאה לככ םימוד הגרדו דיקפתב תימוקמ תושר ידבוע יבגל הז ןיינעל

 הז ןיינעל עובקה יפל רכשה בשוחי ,רומאכ המוד וא ההז דיקפת ןיאבו .הייריעה שאר ידי

 םכסה יפל רומאכ םכסה רדעהב וא הז גוסמ םידבוע לע םילחה םייצוביקה הדובעה ימכסהב

 םוימ ערפמל השעיי רכשה בושיח .הייריעה שאר תעדל ,ןיינעל בורקה יצוביקה הדובעה

 שדחה בושיחהו ,אסיג דחמ ,הז םכסה י"פע םייוכיזהו םיבויחה לכו הז םכסה לש ותליחת

 .תידדה וזזוקי ,אסיג ךדיאמ ,רומאה
 

 טופיש .15

 .לארשי תנידמ יניד לוחי הז הזוח לע .15.1

 תיב םיכמסומה טפשמה יתבל היהת הז הזוחמ םיעבונה ןיינעו רבד לכ יבגל טופישה תוכמס .15.2

 .תיניינעה םתוכמסל םאתהב הפיחב יזוחמה טפשמ תיב וא תוירק/הפיחב םולשה טפשמ
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 תועדוהו םידדצה תובותכ .16

 :ליימיא___________ :ןופלט ____________ :רשק שיא םש .16.1

___________________. 

 

 :ליימיא ___________ :ןופלט ____________ :רשק שיא םש .16.2

 ______ _______________ןלבקה תבותכ ___________________

 

 דצמ חלשיתש העדוה לכ .הז םכסהל תרתוכב בוקנכ םניה ,הז םכסה ןיינעל םידדצה תובותכ .16.3

 ,סקפה רישכמב םיכמסמה תרבעה רבדב רושיא ףרוצמ הלו הילימיסקפ תעדוהב והנשמל

  .הז םכסה ייכרצל העדוהכ בשחת ,םכסהה תרתוכב וניוצש הילימיסקפה ירפסמ יפל

 

 תרתוכב הניוצש תבותכה יפל ,ינורטקלא ראוד תעדוהב והנשמל דצמ חלשיתש העדוה לכ .16.4

 .הב יוניש לע והנשמל דצ עידוה ןכ-םא-אלא ,הז םכסה ייכרצל העדוהכ בשחת ,םכסהה

 

 ,ליעלד םידדצה לש םתבותכ יפל םושר ראודב שומיש ידי לע ראוד ירבד חולשמ ,ןכ ומכ .16.5

  .הב יוניש לע והנשמל דצ עידוה ןכ-םא-אלא ,העדוהל איה םג בשחת

 

 רישכמב חולשמל התריסמ תעמ תועש 72 םותב ןתדועתל ועיגה וליאכ הנבשחת ולא תועדוה .16.6

 התריסמ תעב ,ינורטקלא ראודב וא דיב הרסמנ םאו ,ןיינעה יפל ,ראודב וא/ו הילימיסקפה

 .ןיינעה יפל התחילש וא

 

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 

  

 

_______________                             _________________ 

 קפסה      הייריעה                           
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 םומינימ רכש םולשתו ןידכ םירז םידבוע תקסעה רבדב ריהצת - 'ג חפסנ

 םעטמ המיתחה השרומ ,_______ 'סמ .ז.ת אשונ ,______________ מ"חה ינא 

 רמול ילע יכ קוחכ יתרהזוהש רחאל )"ןלבקה" :ןלהל( ____________ ורפסמש __________________

  :ןמקלדכ ,בתכב ,תאזב ריהצמ  ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועה לכל יופצ היהא יכו תמאה תא

  :הלאמ דחא הרבחב םייקתה יכ ריהצמ יננה  .1 

 הנשב םירז םידבוע קוח יפל הריבעב טולח ןיד קספב ועשרוה אל ,וילא הקיזה לעבו ןלבקה )א(

  .ריהצתה תמיתח דעומל המדקש

 קוח יפל רתוי וא תוריבע יתשב טולח ןיד קספב ועשרוה וילא הקיזה לעב וא ןלבקה םא )ב(

 תמיתח דעומל ומדקש םינשה שולשב התייה אל הנורחאה העשרהה – םירז םידבוע

   .ריהצתה

  –הז ףיעס ןיינעל 

 וב הטילשה לעב  םג -םדא ינב רבח אוה ןלבקה םאו עויסה לבקמ ידי לע טלשנש ימ – "הקיז לעב"

  .וב הטילשה לעב תטילשבש רחא םדא ינב רבח וא

 ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח – "םירז םידבוע קוח"

 .1991 -א"נשתה

  .1968 -ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב התועמשמכ – "הטילש"

  :הלאמ דחא ןלבקב םייקתה יכ ריהצמ יננה .2

 .םומינימ רכש קוח יפל הריבעב ועשרוה אל וילא הקיזה לעבו ןלבקה )א(

 תמיתח דעומב ךא ,םומינימ רכש קוח יפל תחא הריבעב ועשרוה וילא הקיזה לעב וא ןלבקה )ב(

  .העשרהה דעוממ תוחפל הנש הפלח ריהצתה

 דעומב ךא ,םומינימ רכש קוח יפל רתוי וא תוריבע יתשב ועשרוה וילא הקיזה לעב וא ןלבקה )ג(

   .הנורחאה העשרהה דעוממ תוחפל םינש שולש ופלח ריהצתה תמיתח

 -הז ףיעס ןיינעל

  .1981 -א"משתה ,)יושיר( תואקנבה קוחב םתועמשמכ – "הטילש" -ו "הקזחה" ,"הטילש יעצמא" 

 :הלאמ דחא לכ - "הקיז לעב" 

 .ןלבקה ידי לע טלשנש םדא ינב רבח )1( 

 :הלאמ דחא ,םדא ינב רבח אוה ןלבקה םא )2(



37 
 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

 ;וב הטילשה לעב )א(  

  המוד ,ןיינעה יפל ,ויפתוש וא ויתוינמ ילעב בכרהש םדא ינב רבח )ב( 

 םדאה ינב רבח לש  ותוליעפ ימוחתו ,תורישה  קפס לש רומאכ בכרהל ותוהמב

 ;תורישה  קפס לש ותוליעפ ימוחתל םתוהמב םימוד

 ;הדובעה רכש םולשת לע תורישה  קפס םעטמ יארחאש ימ  )ג(

 טלשנש ,רחא םדא ינב רבח – תיתוהמ הטילש טלשנש םדא ינב רבח אוה עויסה לעב םא )3(

  ;תורישה קפסב טלושש ימ ידיב תיתוהמ הטילש

 ןושחב ה"כ םוי רחאל הרבענש ,םומינימ רכש קוח יפל הריבעב ,טולח ןיד קספב עשרוה – "עשרוה"

   .)31.10.02( ג"סשתה

   .1987 -ז"משתה ,םומינימ רכש קוח – "םומינימ רכש קוח" 

 ינב רבחב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסב רתוי וא םיעבר השולש לש הקזחה – "תיתוהמ הטילש"

  .םדא

 ןכות יכו יתמיתח איה הז ןויליג ילושב העיפומה המיתחה יכ ,_____________ אוה ימש יכ ריהצמ יננה

  .תמא-יריהצת

 __________                         

 המיתח +ריהצמה םש                                                                                      ךיראת       

 רושיא

 1971 -א"לשת ,)שדח חסונ( תויארה תדוקפל 15 ףיעסל םאתהב

 שדוחב ___ םויב יכ ת/רשאמ ,_______ בוחרמ ,)___________.ר.מ( ד"וע ,_____________ ,מ"חה ינא

 'סמ .ז.ת ידי-לע ומצע ההיזש _____________ 'בג/רמ__________ ידרשמב ינפב עיפוה ____ תנש ____

 יכו ,תמאה תא ריהצהל וילע יכ ,ותוא יתרהזהש רחאל הז ריהצת לע םתחו תישיא יל רכומה / _________

  .ינפב הילע םתחו ותרהצה תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי אל םא ,קוחב םיעובקה םישנועה לכל יופצ אהי

            

           

 ד"וע , _________________ 
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 תוידוס תרהצה - 'ד חפסנ

 לגעמב היזיולט תכרעמ לש ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסאל  זרכמ םע רשקב תוידוס תרימשל תובייחתה 
 תינוציח  הזירכ תכרעמו   הקיטילנא ,ואידיו לוהינ ,רוגס

 
 

 )"ןלבקה" :ןלהל( __________________ 'בח םעטמ המיתח השרומ ,_______ מ"חה ינא יכ ריהצמ יננה

 תאו 1977 -ז"לשת ,ןישנוע קוחל 119 -ו 118 םיפיעסה תא בל תמושתב יתארק ,____________ ורפסמש

 םעטמ דיקפת אלממ לע הלחה תוידוסה תבוחל םיעגונה ,1981-א"משתה תויטרפה תנגה קוחל 'ב 23 ףיעס

 .הנידמה םע הזוח לעב לע וא/ו ל"נה םיקוחה עוציבב קסעומה וא הנידמה

 ודי-לע קסעומה לכ תאו ותוא םיבייחמו וילא םינווכמ םהש עדויו םנכות תא ריכמ ןלבקה יכ ,ריהצמ יננה

 .םהיפל הריבע הווהמ וז הרהצה יפ לע ויתובייחתה יולימ יא יכו

 

 ןישנועה קוח

 

-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחב ותועמשמכ רקובמ ףוג םע וא הנידמה םע הזוח לעב םדא היה )א( :118 ףיעס

 ,הזוחה עוציב בקע וילא ועיגיש תועידי דוסב רומשל תובייחתה שי הזוחבו  )בלושמ חסונ( 1958

 הנש רסאמ – וניד ,הלבקל ךמסומ היה אלש םדאל רומאכ העידי ,ןידכ תוכמס אלל ,רסמ אוהו

 .תחא

 םלואו ;הזוחה עוציב םשל ,ןלבקכ וא דבועכ ,קסעוהש ימ תוברל -"הזוח לעב" ,הז ףיעסב )ב(                

 דוסב רומאכ תועידי רומשל תובייחתהה לע עדי אלש הז ףיעס יפל םשאנל הבוט הנגה וז אהת

 .בל םותב העידיה תא רסמ אוהו

 

 ךמסומ וניאש םדאל ורסמ אוהו ,דוסב ורמשל וילעש שרופמ יאנתב ימשר ךמסמ ול רסמנש ימ :119 ףיעס

 ותוחיטב ןכסל ידכ וב שיש השעמ השע וא ותרימשב לשרתה  ;תחא הנש רסאמ – וניד ,ולבקל

 .םישדח השש רסאמ – וניד ,ךמסמה לש

 

 :תויטרפה תנגה קוח

 

 וא ןידכ תוכמס יפ לע םיברל םסרופ עדימה םא תלוז ,הרוסא ירוביצ ףוג תאמ עדימ תריסמ )א( :ב 23 ףיעס

 .הריסמל ותמכסה ןתנ וילא סחייתמ עדימה רשא םדאהש וא ןידכ תוכמס יפ לע םיברה ןויעל דמעוה

 

 

 בייחתמהו דיקפתה יולימ בגא ותעידיל עיגהש רבד לכ דוסבש רבדכ הארי ודיקפת יולימב יכ ריהצמ ןלבקה

 .ןיד לכ יפ לע

 

 

 ___________________ :המיתח      ________________ :ךיראת
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 תוידוס לע הרימש לע ןלבקה םעטמ אבה תובייחתה – 1'ד חפסנ

 
  דובכל
 רשנ תייריע
 
 ,.נ.ג.א
 

 רשנ תייריעל ןתמל הזוח םע רשקב תוידוס תרימשל תובייחתה
 07/20 'סמ יבמופ זרכמ תרגסמב

 
 :ןלהל( __________ כ קסעומה _____________ ז .ת  ת/אשונ _____________ הטמ םותחה ינא
 ,)"ןלבקה" :ןלהל(__________ :'בח יפלכו" ) הייריעה":ןלהל( רשנ תייריע יפלכ הזב ריהצמ )"דבועה"
 :ןמקלדכ
 

 ריבעהל אלשו שומיש תושעל אלו קיתעהל אל ,תטלחומו הרומג תוידוסב רומשל ת/בייחתמ ינא  .1
 ,תרחא הקתעה תרוצ לכ וא/ו סיפדת וא/ו םוליצ הז ללכבו ,קיתעהל םירחאל תושרהל וא/ו םירחאל
 יעוצקמ וא/ו יטרפ וא/ו ישיא וא/ו ירחסמ וא/ו יקסע עדי תוברל עדימ לכ ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב
 בשחמ יצבק וא/ו רמוח וא/ו המושר וא/ו תינכת וא/ו םיכמסמ וא/ו םינותנ וא/ו אוהש גוס לכמ וא/ו

 ,בתכב ןיבו יפ לעב ןיב ,םירחאמ וא/ו הייריעהמ יתלביק וא ידיל ועיגהש ,םיברה תלחנ םניא רשא
 הייריעה םע ןיפיקעב וא/ו ןירשימב םירושקה ,םיתורישה תקפסא וא/ו יתדובע לש יאוול רצותכ וא/ו
 .)"עדימה" :ןלהל( הז זרכמ םע וא/ו

 וא/ו וב תושעל תיאשר איהו הייריעה לש תידעלבה התולעבב וניה עדימה יכ יל עודי יכ ריהצמ ינירה .2
 .ידעלבה התעד לוקיש יפל שומיש לכ ,ונממ קלח לכב

  
 טוקנלו חטבואמו רוגס םוקמבו תוידוסב ,הדפקהב עדימה תא רומשל בייחתה ןלבקה יכ יל עודי .3

 ןכו ,והשלכ 'ג דצ ידיל ותעגה וא/ו עדימה לש ונדבוא תעינמ םשל םישרדנה תוריהזה יעצמא לכב
 לש עבקה תוארוה יטרפ תא ןסחאלו רומשל דציכ הייריעה תויחנהל םאתהב לועפל בייחתה ןלבקה
 תנקתה תועצמאב ,רתיה ןיב ,הייריעה תושירדל םאתהב לכהו רחא עדימ לכו יארשאה יסיטרכ
 ףסונבו ,תרחא המושר לכו יארשאה יסיטרכ לש עבקה תוארוה ורמשיו ונסחואי הבש תפסכ
 רמוחל אלמ יבושחמ יוביגו םיפדה תסירג ,בשחמה תכרעמל רמוחה לכ לש הקירס תועצמאב
 .בשחמב ןסחואמה

 
 שומיש לכ תושעל לכוא אל איהש הביס לכמ יתדובע םויס לש הרקמב ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .4

 תוכז לע טלחומו יפוס רותיוו ת/רתוומ ינאו שומיש וב תושעל והשלכ 'ג דצל רשפאא אלו עדימב
 הייריעל רתלאל וריבעהלו ורמשל בייחתמו עדימה תא תללוכה יהשלכ הידמב וא/ו עדימב ןובכיעה
 .התשירד םע

 
 תוצפל םיבייחתמ ונאו ונממ קלחל וא/ו עדימל ומרגיש ןדבואו קזנ לכל תטלחומ תוירחאב אשא ינא .5

 האצותכ ול ומרגיש האצוה וא/ו קזנ לכ ןיגב הנושארה התשירד םע דימ ,הייריעה תא תופשל וא/ו
 וא/ו הפורת לכב עוגפל וא/ו עורגל ילבמ תאזו ,הז תובייחתה בתכב תורומאה ייתויובייחתה תרפהמ
 .הזוחה וא/ו ןיד לכ חכמ הייריעה יאכז םהל דעס

 

 לע תוידוס לע הרימש אשונב ונילע תלטומה הבוח לכמ עורגל ידכ וז תויובייחתהב ליעל רומאב ןיא .6
  .1981 – א"משתה ,תויטרפ תנגה קוח יפל תוברל ,ןיד לכ יפ

 

_____________________                   ____________________ 

  ךיראת                                 דבועה תמיתח
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 םיחוטיב םויק לע רושיא -  'ה חפסנ

 
 :רושיאה תקפנה ךיראת  םיחוטיב םויק רושיא 

 טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא 
 הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו הסילופה יאנת לכ תא ללוכ וניא הז רושיאב
 שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל
 .רושיאה

 רושיאה שקבמ דמעמ הקסע יפוא חטובמה רושיאה שקבמ

  רשנ תייריע
 וא/ו  הנימזמה(

 תונב תורבח
 לש םידבועו

  )ל"נה

 םש

 

 

 .פ.ח/.ז.ת

 

 

 ןעמ

 

 ן"לדנ☐

  םיתוריש *

 םירצומ תקפסא*

 ______ :רחא☐

 

 

 

 ריכשמ☐

 רכוש☐

 ןייכז☐

 הנשמ ינלבק☐

 םיתוריש ןימזמ*

 םירצומ ןימזמ*

 ______ :רחא☐

 

 .פ.ח/.ז.ת

____________ 

 

 ןעמ

 

 

 
 

 םייוסיכ

 חוטיבה גוס

 

 תולובג יפל הקולח
 ימוכס וא תוירחא

 חוטיב

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופה

 ךיראת
 הליחת

 ךיראת
 םויס

 ףקותב םיפסונ םייוסיכ חוטיב םוכס /תוירחאה לובג
  םיגירח לוטיבו

 יוסיכ דוק ןייצל שי
 'ד חפסנל םאתהב

 עבטמ םוכס

 טיב  'ג דצ
______ 

  תבלוצ תוירחא 302  ₪ 4,000,000  

 יופיש בחרה 304

 ינלבקו םינלבק 307
  הנשמ

 ףולחת לע רותיו 309
     תבוטל

  רושיאה שקבמ       

 ל"למה תועיבת 315
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 םייוסיכ

 רושיאה שקבמ 318
 ףסונ חטובמ

 תוינושאר 328

 שקבמ שוכר 329
  ג דצכ בשחי רושיאה

        

 תוירחא
 םידיבעמ

 

 טיב 
______ 

 יופיש בחרה 304  ₪     20,000,000  

 ףולחת לע רותיו 309
  שקבמ

  רושיאה       

 היה ףסונ חטובמ 319
  בשחיו

  םדיבעמכ       

 תוינושאר  328

 

 

 תובח חוטיב
  רצומ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 טיב

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

₪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תבלוצ תוירחא 302

 יופיש בחרה 304

 ינלבקו םינלבק 307
  הנשמ

 ףולחת לע רותיו 309
     תבוטל

  רושיאה שקבמ       

 ל"למה תועיבת 315

 רושיאה שקבמ 318
 ףסונ חטובמ

 תוינושאר 328

 שקבמ שוכר 329
 ג דצכ בשחי רושיאה
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 םייוסיכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :*)'ג חפסנב תטרופמה המישרה ךותמ תורישה דוק תא ןייצל שי ,רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( םיתורישה טוריפ

 

066  098  

 * הסילופה יוניש/לוטיב

 שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי  60 אלא ףקותל סנכיי אל  ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש
 .לוטיבה וא יונישה רבדב רושיאה

 רושיאה תמיתח

 :חטבמה
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  םדוק ןויסינ לע רושיא חסונ - 'ו חפסנ

 
  ףס יאנתב הדימע

 
 
 םייללכ םיטרפ .1

 

 __________________________________________________ :עיצמה םש .1.1

 

 _____________________________________________________ :תבותכ .1.2

 

 ןויסינ .2

 תושרב "החוטב ריע" וא "תומילא אלל ריע" לש טקיורפ עוציבב ,ישאר ןלבקכ ,חכומ ןויסינ לעב עיצמה .2.1

 םייתסהו )מ"עמ ללוכ אל( טקיורפ לכל לקש ןוילימ 2 לש ךסמ ךומנ היהי אלש ףקיהב ,לארשיב תימוקמ

 :ונקתוה םהבשו

 .הרקבו הטילש תודמע יתש םע VMS ואדיו לוהינ תנכות .2.1.1

 .IP תומלצמ 70 תוחפל תוללוכה ס"מט תוכרעמ .2.1.2

 .םייטוחלא םיקרוע 20 תוחפל לש ךרעמ .2.1.3

 

 תושר םש 'סמ

 תפוקת
 טורפ ,עוציבה
 ןהבש םינשה
 טקיורפה עצוב

 ףקיה
 תורשקתהה

 1 תוחפל
 םילקש ןוילימ
 מ"עמ ללוכ אל

 פ"ע טקיורפה תלוכת
 :ףסה יאנת תושירד

 
 רשקה שיא םש

 תורשקתה יטרפו

1      

 

  .ל"נה ןויסינה יטרפ תחכוהל תוצלמהו םירושיא ףרצל שי
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 ףס יאנתב הדימע
 
 
 םייללכ םיטרפ .3

 

 __________________________________________________ :עיצמה םש .3.1

 

 _____________________________________________________ :תבותכ .3.2

 

 ןויסינ .4

 "החוטב ריע" וא "תומילא אלל ריע" לש םיטקיורפ ינש עוציבב ,ישאר ןלבקכ ,חכומ ןויסינ לעב עיצמה .4.1

 ללוכ אל( טקיורפ לכל לקש ןוילימ 1 לש ךסמ ךומנ היהי אלש ףקיהב ,לארשיב תוימוקמ תויושר יתשב

 :ונקתוה םהבשו םייתסהו )מ"עמ

 .הרקבו הטילש תודמע יתש םע VMS ואדיו לוהינ תנכות .4.1.1

 .IP תומלצמ 50 תוחפל תוללוכה ס"מט תוכרעמ .4.1.2

 .םייטוחלא םיקרוע 15 תוחפל לש ךרעמ .4.1.3

 

 תושר םש 'סמ

 תפוקת
 טורפ ,עוציבה
 ןהבש םינשה
 טקיורפה עצוב

 ףקיה
 תורשקתהה

 1 תוחפל
 םילקש ןוילימ
 מ"עמ ללוכ אל

 פ"ע טקיורפה תלוכת
 :ףסה יאנת תושירד

 
 רשקה שיא םש

 תורשקתה יטרפו

1      

2      

 

  .ל"נה ןויסינה יטרפ תחכוהל תוצלמהו םירושיא ףרצל שי
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  ףס יאנתב הדימע
 
 
 םייללכ םיטרפ .1

 

 __________________________________________________ :עיצמה םש .1.1

 

 _____________________________________________________ :תבותכ .1.2

 

 ןויסינ .2

 לש  )ק"סב םיטקיורפל רבעמ( םיפסונ םיטקיורפ השולש עוציבב ,ישאר ןלבקכ ,חכומ ןויסינ לעב עיצמה .2.1

 לש ךסמ ךומנ היהי אלש ףקיהב ,לארשיב תוימוקמ תויושר שולשב "החוטב ריע" וא "תומילא אלל ריע"

 :ונקתוה םהבשו ,2019-2017 םינשה ןיב םייתסהו טקיורפ לכל  ,)מ"עמ ללוכ אל( םילקש ףלא 500

 ;הרקבו הטילש תודמע יתש םע ואדיו לוהינ תנכות .2.2

 ;IP תומלצמ 25 תוחפל תוללוכה ס"מט תוכרעמ .2.3

 .םייטוחלא םיקרוע 10 תוחפל לש ךרעמ .2.4

 

 תושר םש 'סמ

 תפוקת
 טורפ ,עוציבה
 ןהבש םינשה
 טקיורפה עצוב

 ףקיה
 תורשקתהה
 500 תוחפל
 םילקש ףלא

 מ"עמ ללוכ אל

 פ"ע טקיורפה תלוכת
 :ףסה יאנת תושירד

 
 רשקה שיא םש

 תורשקתה יטרפו

1      

2      

3      

 

  .ל"נה ןויסינה יטרפ תחכוהל תוצלמהו םירושיא ףרצל שי
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  ףס יאנתב הדימע

 
 
 םייללכ םיטרפ .1

 

 __________________________________________________ :עיצמה םש .1.1

 

 _____________________________________________________ :תבותכ .1.2

 

 ןויסינ .2

 םיטקיורפ 3 לוהינב ןויסינ לעב היהי  טקיורפה להנמ ,המעטמ טקיורפ להנמ גיצת הרבחה ,טקיורפה להנמ .2.1

 1,000,000 מ ךומנ היהי אל דחא טקיורפ ףקיה רשאכ ,"החוטב ריע" וא "תומילא אלל ריע" םוחתב תוחפל

 ..מ"עמ ללוכ אל םילקש 500,000 מ ךומנ היהי אל םפקיהש םיטקיורפ ינשו מ"עמ ללוכ אל םילקש

 תושר םש 'סמ

 תפוקת
 ןהב ,עוציבה

 להנמ
 להינ טקיורפה

 טקיורפה תא

 ףקיה
 תורשקתהה

 1 תוחפל
 םילקש ןוילימ
 מ"עמ ללוכ אל

 :טקיורפה תלוכת

 
 רשקה שיא םש

 תורשקתה יטרפו

1      

 תושר םש 'סמ

 תפוקת
 ןהב ,עוציבה

 להנמ
 להינ טקיורפה

 טקיורפה תא

 ףקיה
 תורשקתהה
 500 תוחפל
 םילקש ףלא

 מ"עמ ללוכ אל

 :טקיורפה תלוכת

 
 רשקה שיא םש

 תורשקתה יטרפו

1      

2      

 

  .ל"נה ןויסינה יטרפ תחכוהל תוצלמהו םירושיא ףרצל שי
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  ףס יאנתב הדימע

 
 
 םייללכ םיטרפ .1

 

 __________________________________________________ :עיצמה םש .1.1

 

 _____________________________________________________ :תבותכ .1.2

 

 ח"ור רושיא .2

 ןלבקכ ודי לע ועצובש ,תויגולונכט ןוחטיב תוכרעמ תנקתה לש םיטקיורפ 2017-2019 םינשב ול ויהש ימ .2.1

  םילקש 15,000,000-מ ךומנ וניאש ףקיהב ,תודובעה ןימזמ ןיבל וניב הרישי תורשקתהב ונייהד ,ישאר

 רובע ,יתנש תורש ןתמו הלעפה ,הנקתה ,הקפסא :רובע וניה גצומה רוזחמה .הנשל )מ"עמ ללוכ אל( לארשיב

 תוכרעמ ,הרקבו הטילש תוכרעמ :םיללוכה ,תרושקתו הרקב ,תויגולונכט ןוחטיב תכרעמ םוחתב םיטקיורפ

 ,העונת יוליג ,NVR הטלקה תוכרעמ ,VMS ואידיו לוהינ - ס"מט  ,GIS תכרעמ לע תוססובמה ב"וש

 .הקוצמ תוכרעמו הצירפ יוליג תוכרעמ ,הקיטילנא

  .חוקלה ןוצר תועיבשל ורסמנו ומייתסהש תונקתה רובע וניה שרדנה רוזחמה .2.2

 _______________:ךיראת

 דובכל

 רשנ תייריע

 

 מ"עב ___________________ תרבח ידי לע שגומה 07/20 רפסמ יבמופ זרכמ רובע יפסכ רוזחמ רושיא :ןודנה

 

 _______ םוימ עיצמה תרהצה תא ונרקיב ,הלש ןובשחה יאורכו )"עיצמה" :ןלהל( מ"עב _________ תשקבל

 ל יכ רשאל ינרהו ,ףסה  יאנתל  3.1.4 ףיעסב שרדנכ יפסכ רוזחמל רשקב ,ןודנב טרופמכ ________ זרכמ רובע

 ללוכ  אל םילקש ןוילימ 15 תוחפל לש  ףקיהב יפסכ רוזחמ לעב וניה ,)עיצמה( מ"עב _____________________

 .2017-2019 ירק ,הז זרכמ םוסרפל ומדקש םינשה 3-ב לארשיב הנש לכב  מ"עמ

 

 .הב לולכה עדימה תא ,תויתוהמה תוניחבה לכמ ,תואנ ןפואב תפקשמ ל"נה הרהצהה ,ונתעדל

 ,בר דובכב  

________________________ 

 ןובשח יאור

 "החוטב ריע" וא "תומילא אלל ריע" לש םיטקיורפ השולש עוציבב ,ישאר ןלבקכ ,חכומ ןויסינ לעב עיצמה .2.3

 ללוכ אל( טקיורפ לכל לקש ןוילימ 1 לש ךסמ ךומנ היהי אלש ףקיהב ,לארשיב תוימוקמ תויושר שולשב

 :ונקתוה םהבשו ,2019-2017 םינשה ןיב םייתסהו )מ"עמ

______________________________________________________________________ 
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  םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתהו ריהצת - 'ז חפסנ

 םיניינע דוגינל ששח רותיאל ןולאש
 

 ___________________________________ תימוקמה תושרה

 ___________________________________ דיקפתל ת/דמעומ
 

  תונוהכו םידיקפת -   'א קלח
 

 םיישיא םיטרפ .1

 _____________________________________________ :החפשמ םש
 ______________________________________________  :יטרפ  םש

 ___/___/___ הדיל תנש |__|__|__|__|__|__|__|__|__| תוהז  'סמ
 :_________דוקימ_______________בושי/ריע________________  'חר :תבותכ
 ________________ :דיינ ןופלט 'סמ :_______________________ ןופלט 'סמ
 

 םיקוסיעו םידיקפת  .2
 םינש 4 לש הפוקתל םימדוק םיקוסיעו םידיקפתו םייחכונ םיקוסיעו םידיקפת טוריפ
 .)'דכו ת/ץעויכ ,תי/ןלבקכ ,דיגאתב הרשמ ת/אשונכ ,ת/יאמצעכ ,ה/ריכשכ תוברל( הרוחא
 ..)ב"ויכו התומע ,תופתוש ,הרבח( גוס לכמ דיגאתב םידיקפתל םג סחייתהל אנ

 םידיקפת םג שרופמב ןייצל שי( תובדנתהב וא רכשב םידיקפתל סחייתהל אנ
 .)תובדנתהב

 לש תוליעפה ימוחת ותבותכו קיסעמה םש

 קיסעמה
 ימוחתו דיקפתה

 תוירחאה
 הקסעה יכיראת 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

 םיירוביצ םידיקפת .3
 .ליעל 2 הלאשב וניוצ אלש תוירוביצ תונוהכו ירוביצה תורישב םידיקפת טוריפ
 .הרוחא םינש 4 לש הפוקתל םימדוק םידיקפתלו םייחכונ םידיקפתל סחייתהל אנ
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 דיקפתה יולימ יכיראת דיקפתה            ףוגה          
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 םיליבקמ םיפוגב וא םינוירוטקרידב תורבח .4
 ,םירחא םיפוג וא תויושר ,םידיגאת לש םיליבקמ םיפוגב וא םינוירוטקרידב תורבח טוריפ
 .םיירוביצ םניאש םא ןיבו םיירוביצ םה םא ןיב
 .הרוחא םינש 4 לש הפוקתל תומדוק תונוהכלו תויחכונ תונוהכל סחייתהל אנ

 םש

 ףוג/תושר/דיגאתה

 וקוסיע םוחתו

 תלחתה ךיראת

 ךיראתו הנוהכה

 המויס

 הנוהכה גוס

 וא ינוציח רוטקריד(

 )תוינמ ילעב םעטמ

 רבודמש לככ

 גוסהמ רוטקרידב

 םג טרפל אנ -ינשה

 תדחוימ תוליעפ

 :ןוגכ ,ןוירוטקרידב

 וא תודעווב תורבח

 .םירחא םידיקפת

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 תימוקמה תושרה תוליעפל רשק  .5

 חרזאכ אלש ,רשק וא הקיז ,וב ןיינע לעב התאש ףוגל וא ,ךל ויה וא ,שי םאה
 םיפוגל וא ,דובעל ת/דמעומ ה/תא הבש תימוקמה תושרה תוליעפל ,תוריש לבקמה
 תושרה תטילשבש םיירוטוטטס םידיגאתל רשק וא הקיז הז ללכבו( וילא םירושקה
 ?)םהילא רושק אוהש םירחא םיפוגל וא ,דובעל ת/דמעומ ה/תא הבש תימוקמה
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 .הרוחא םינש 4 לש הפוקתלו םייחכונ םירשקלו תוקיזל סחייתהל אנ
 .טרופמ ןפואב רשק וא הקיז לכ ןייצל אנ
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 – וא ,רוטקרידכ ןהכמ וא/ו ףוגב תוקזחא ול שיש ימ לכ תוברל ףוגב "ןיינע לעב"
 טרפל ךרוצ ןיא( ול ינוציח ץעוי וא/ו ותוא גציימ וא/ו וב דבוע וא/ו וב םיליבקמ םיפוגב
 - םידיגאתב , 8661 ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ועמשמכ דיגאתב ןיינע לעבכ אלש הקזחא
 . 1)הסרובב םירחסנה
 אל / ןכ

 :י/טרפ ,ןכ םא
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 החפשמ יבורק יבגל 2- 5תולאשב רומאכ םידיקפת טוריפ  .6

 .ךתחפשמ יבורק יבגל ליעל 2-5 םיפיעסב ,רומאכ ,םידיקפת טוריפ
 .דבלב הווהב תונוהכלו םידיקפתל סחייתהל שי

 

 ושרדנש םייטנבלרה םיטרפהו תיתחפשמה הברקה גוס ,בורקה םש תא טרפל אנ

 םוחתו דיגאתה םש טרפל שי ,ןוירוטקרידב הרבח ךגוז ת/ןב םא ,לשמל( ליעל תולאשב
 .)ןוירוטקרידב תדחוימ תוליעפו הנוהכה גוס ,הנוהכה תלחתה ךיראת ,וקוסיע

 

 
 1968 – ח"כשת ,ךרע תוריינ קוח 1

 - דיגאתב ,"ןינע לעב

 רוטקריד תונמל יאשרש ימ ,וב העבצהה חוכמ וא דיגאתה לש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחב קיזחמש ימ )1

 דיגאת וא ,יללכה ולהנמכ וא דיגאתה לש רוטקרידכ ןהכמש ימ ,יללכה ולהנמ תא וא דיגאתה לש םירוטקרידהמ רתוי וא דחא
 םירשע תונמל יאשר וא וב העבצהה חוכמ וא ולש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחו םירשע קיזחמ רומאכ םדאש
 - וז הקספ ןיינעל ;ולש םירוטקרידהמ רתוי וא םיזוחא השימחו

 ;ןרקה יסכנב םילולכה ךרעה תוריינב קיזחמכ תונמאנב תופתושמ תועקשהל ןרק להנמ וארי ) א(

 ןינעל ;םירומאה ךרעה תוריינב קיזחמכ ןמאנה תא םג וארי ,ןמאנ תועצמאב ךרע תוריינב םדא קיזחה  )ב(

 - רדסהל ןמאנכ ודיקפת חוכמ קר ךרע תוריינב קיזחמש ימ טעמלו םימושיר תרבח טעמל "ןמאנ" ,הז

 סמ תדוקפל 102 ףיעסב ותרדגהב ,םידבועל תוינמ תאצקהל ,ןמאנכ וא )ו()2()א( 46ףיעס יפל ותועמשמכ

 ;הסנכה

 .םימושיר תרבח טעמל ,דיגאת לש תב הרבח )2
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 .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב " - בורק"
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

 דיקפתב םינוממל וא םיפופכל תוקיז .7
 ךל םיפופכ וא )ןיפיקעב וא ןירשימב( ךילע םינוממ תויהל םירומאש ימו ה/תא םאה
 םאה  ?םירחא םינוגראב תפתושמ הנוהכב םינהכמ ,ת/דמעומ ה/תא וילאש דיקפתב
 וא החפשמ ירשק ,םייקסע םירשק ומכ ,תורחא תורגסמב תופיפכ יסחי םכיניב םימייקתמ
 ?תורחא תוקיז
 אל / ןכ
 :י/טרפ ,ןכ םא

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךדימעהל םילולעה ,ךיבורק לש וא ךלש םיניינעו םידיקפת .8
 םילולעש ,ךיבורק לש וא ךלש, ליעל וטרופ אלש םיניינעו םידיקפת לע ךל עודי םאה
 ?ת/דמעומ ה/תא וילאש דיקפתב םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךתוא דימעהל
  .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב " -בורק"
 אל / ןכ

 :י/טרפ ,ןכ םא
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 םילולעש ךיברוקמ לשו םירחאה ךיבורק לש םיניינעו תונוהכ ,םיקוסיע ,םידיקפת .9
 .םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךדימעהל
 ,םירחאה ךיבורק לש םירחא םיניינעו תונוהכ ,םיקוסיע ,םידיקפת לע ךל עודי םאה
 םירבח הז ללכבו( ךיברוקמ לש וא ,ליעל תולאשב סחייתהל תשקבתה אל םהילאש
 םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךתוא דימעהל םילולעש ,)םייקסע םיפתושו םיבורק
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 ?ת/דמעומ ה/תא וילאש דיקפתב
 .הנושאר הגרדמ םניאש םיבורקלו םגוז ינבלו םיחאל םג סחייתהל אנ
 םידיקפת המגודל( ליעל 1-8 תולאשב תלאשנ םהילעש םיאשונל דחוימב סחייתהל אנ
 םהל שיש רשקו ,םיליבקמ םיפוגב וא םינוירוטקרידב תויורבח ,הלא םיבורק לש םיקוסיעו
 .)תימוקמה תושרה תוליעפל
 אל / ןכ
 :י/טרפ ,ןכ םא

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 םיקוסיעו םייח תורוק טוריפ .10
 םיקוסיע טוריפו הלכשה תוללוכה ,ןולאשה יולימ םויל תונכדועמ םייח תורוק דרפנב י/ףרצ אנ
 .םיכיראת ללוכ ,הווהבו רבעב
 

 

 תוקזחאו םיסכנ -  'ב קלח

 תוינמב תוקזחא .11
 םייקסע םיפוגב תופתוש וא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םידיגאתב תוינמ תקזחה טוריפ
 .ךיבורק לש וא ךלש ,םהשלכ
 - ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ועמשמכ דיגאתב ןיינע לעבכ אלש הקזחא טרפל ךרוצ ןיא(

 2) הסרובב םירחסנה םידיגאתב  1968
 .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב -  "בורק"
 אל / ןכ
 :י/טרפ ,ןכ םא

 
 1968 - ח"כשת ,ךרע תוריינ קוח  2

 -דיגאתב"  -ןינע לעב"

  תונמל יאשרש ימ ,וב העבצהה חוכמ וא דיגאתה לש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחב קיזחמש ימ)1

 ,יללכה ולהנמכ וא דיגאתה לש רוטקרידכ ןהכמש ימ ,יללכה ולהנמ תא וא דיגאתה לש םירוטקרידהמ רתוי וא דחא רוטקריד
 יאשר וא וב העבצהה חוכמ וא ולש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחו םירשע קיזחמ רומאכ םדאש דיגאת וא

 - וז הקספ ןינעל ;ולש םירוטקרידהמ רתוי וא םיזוחא השימחו םירשע תונמל

 ;ןרקה יסכנב םילולכה ךרעה תוריינב קיזחמכ תונמאנב תופתושמ תועקשהל ןרק להנמ וארי  )א(

 ןיינעל ;םירומאה ךרעה תוריינב קיזחמכ ןמאנה תא םג וארי ,ןמאנ תועצמאב ךרע תוריינב םדא קיזחה  )ב(

 - רדסהל ןמאנכ ודיקפת חוכמ קר ךרע תוריינב קיזחמש ימ טעמלו םימושיר תרבח טעמל "ןמאנ" ,הז

 סמ תדוקפל 102 ףיעסב ותרדגהב ,םידבועל תוינמ תאצקהל ,ןמאנכ וא ))ו( )2()א(46 ףיעס יפל ותועמשמכ

 ;הסנכה

  .םימושיר תרבח טעמל ,דיגאת לש תב הרבח )2
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 דוגינל ששח לש בצמב ךדימעהל םייושע םהב שומיש וא םתריכמ ,םתקזחאש םיסכנ .12
 .םיניינע
 שומיש וא םתריכמ ,םתקזחאש ,ךיבורק תולעבב וא ךתולעבב םירחא םיסכנ םימייק םאה
 ?דמעומ התא וילאש דיקפתה םע םיניינע דוגינ לש בצמב ךדימעהל םייושע םהב
 .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב – "בורק"
 אל / ןכ
 :י/טרפ ,ןכ םא

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
______________________ ___________________________________________ 

 יתועמשמ ףקיהב םיפסכ תובח .13
 תובוחל ברע וא םיפסכ בייח ,םנשי םא ,םייקסעה ךיפתושמ והשימ וא ךיבורק ,ה/תא םאה
 ?םהשלכ תויובייחתהל וא
 .ךנחלוש לע ךומסש ימו אצאצ ,הרוה ,גוז ת/ןב -  "בורק"
 אל / ןכ
 :י/טרפ ,ןכ םא

__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 םיניינע דוגינל ששח לש בצמב ךדימעהל םילולעה םירחא םיסכנ .14
 לש בצמב ךתוא דימעהל םייושעש, ליעל וטרופ אלש ,םירחא םיסכנ לע ךל עודי םאה
 ?ת/דמעומ ה/תא וילאש דיקפתב םיניינע דוגינל ששח
 םיפתושו םיבורק םירבח הז ללכבו( ךיברוקמ לש ,ךיבורק לש ,ךלש םיסכנל סחייתהל אנ
 ילעב םה ךיברוקמ וא ךיבורקש םיפוג לשו םהב ןיינע לעב התאש םיפוג לש ,)םייקסע
 .םהב ןיינע
 .הנושאר הגרדמ םניאש םיבורקלו םגוז ינבלו םיחאל םג סחייתהל אנ
 

  ןיב ,וב העבצה תויוכז וא/ו ףוגב תוקזחא ול שיש ימ תוברל  -ףוגב "ןיינע לעב"

 וא/ו וב דבוע וא/ו וב םיליבקמ םיפוגב וא ןוירוטקרידב ןהכמ וא/ו ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב
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 .ול ינוציח ץעוי וא/ו ותוא גציימ
 אל / ןכ
 :י/טרפ ,ןכ םא

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 הרהצה -  'ג קלח

 

 ,_________________סמ ז.ת _____________________ הטמ ה/םותחה ינא
 :יכ תאזב ה/ריהצמ

 םה ,יברוקמלו יבורקל ,ימצעל רשקב ,הז ןולאשב יתרסמש םיטרפהו עדימה לכ .1

 ;םייתימאו םינוכנ ,םיאלמ       

 םה ,יברוקמלו יבורקל ,ימצעל רשקב ,הז ןולאשב יתרסמש םיטרפהו עדימה לכ .2

 תאזו ,העידיה בטימל איה הרהצהה יכ שרופמב רמאנ ןכ םא אלא ,תישיא העידימ      
 יל םיעודי םניא וא/ו םקלחב וא/ו םאולמב יל םיעודי םניא םיטרפה ובש הרקמב      
 ;תישיא העידימ      

 יל םורגל לולעש רחא ןיינע לכ לע יל עודי אל ןולאשב יתרסמש םיטרפל רבעמ .3
 ;דיקפתה םע םיניינע דוגינל ששח לש בצמב תויהל      

 ששח לש בצמב תויהל יל םורגל לולעש ןיינע לכב לפטלמ ענמיהל ת/בייחתמ ינא .4

 לש יטפשמה ץעויה לש ותייחנה תלבקל דע ,דיקפתה יולימב םיניינע דוגינל      
 ;אשונב תימוקמה תושרה       

 ,וררועתי וא ןולאשב ייתורהצה ןכותב םייוניש ולוחי וב הרקמב יכ בייחתמ ינא .5
 בצמב יתוא דימעהל תויושעש ,שארמ ופצנ אלש תויגוס ,ליגרה םירבדה ךלהמב      
 ול רוסמא ,תימוקמה תושרה לש יטפשמה ץעויב ץעוויא ,םיניינע דוגינל ששח לש       
 ;ויתויחנה יפל לעפאו בתכב יטנבלרה עדימה תא      

__________                                                             _________________ 
 

 המיתח                                                                                  ךיראת        

 רושיא
 בוחרב ידרשמב ינפב ה/עיפוה ____________ םויב יכ ת/רשאמ ,ד"וע ,________________ ,מ"חה ינא

 ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש _____________ 'בג/רמ ______________ ריע/בושיב ___________

 ה/יופצ היהי/ת יכו תמא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש ירחאו ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה/ _____________.ז.ת

  .ליעלד ריהצתה לע ינפב ה/םתח ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה םישנועל

______               ______________________             _________ 

 ד"הוע תמיתח   ןיד ךרוע ןוישיר רפסמו תמתוח       ךיראת 
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 זרכמב תופתתשהל תוברע חסונ - 'ח חפסנ

 דובכל
 רשנ תייריע

 תיאקנב תוברע :ןודנה

  :ןלהל (______________ תבותכמ ________________ .ז.ת / .פ.ח _____________ תשקב יפ לע

 ,)₪  םיפלא תרשע :םילימב( ₪ 10,000 לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא )  "שקבמה"

 תאזו ,)"הדמצה ישרפה" :ןלהל( ןלהל טרופמכ דדמל הדמצה ישרפה תפסותב )"תוברעה םוכס ":ןלהל(

 לוהינ ,רוגס לגעמב היזיוולט תכרעמ לש ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסאל 07/20  רפסמ יבמופ זרכמ םע רשקב

 , רשנ תייריע רובע תינוציח  הזירכ תכרעמו  הקיטילנא ,ואידיו

 םימי 7 ךותב הדמצה ישרפה תפסותב ל"נה ךסל דע םימוכס וא םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 והשלכ ךילהתב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירדמ
 ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב שקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב וא
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב שקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל

 תחא לכש ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ

 :הז ונבתכמב

 .ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל הכשלה ידי לע םסרופמה ,ןכרצל יללכה םיריחמה דדמ ועמשמ -"דדמ"

                                                                                                              :ןמקלדכ ובשוחי הדמצהה ישרפה

 דדמה" :ןלהל( וז תוברע יפ לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא 

  16/04/20 םויב םסרופש 2020 .ץרמ שדוח דדמ ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ) "שדחה

 ןיוצמה ןרק םוכסב דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצהה ישרפה ויהי )  "ידוסיה דדמה" :ןלהל(

 .דוסי דדמב קלוחמ ל"נה םכיתושירדב

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .התכראהל רחא דעומ לע ונל ועידות םא אלא  ללוכ 16/09/20 דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 .________ תבותכ ,___________ ףינסב בתכב ונלצא לבקתהל הכירצ וז תוברע אשונב הינפ

 

                                                                                                                                                   ,בר  דובכב

 _________ קנב
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 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

 עוציב תוברע חסונ – 'ט חפסנ

                                        דובכל
 רשנ תייריע
 .נ.א
 

 תוברע בתכ   :ןודנה

 ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא )"םישקבמה" :ןלהל(  _______________ תשקב יפ לע
 טרופמכ דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ םיעבונה דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ) ₪ ףלא האמ ( ח"ש 100,000 לש
 07/20 'סמ יבמופ זרכמ יכמסמ יפל םהיתויובייחתה לכ תחטבהל  תאזו ,)"הדמצהה ישרפה" :ןלהל( ןלהל
 ,ואידיו לוהינ ,רוגס לגעמב היזיוולט תכרעמ לש ,הלעפה ,הנקתה , יתוריש תקפסאל הזוחה תוברל
 , רשנ תייריע רובע תינוציח  הזירכ תכרעמו   הקיטילנא

  .___________םויב םתחנש הייבג

 םכתשירד םע דימ הדמצה ישרפה תפסותב ל"נה ךסל דע םימוכס וא םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 ןפואב וא והשלכ ךילהתב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה
 ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םיפתתשמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב םיפתתשמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ

 תחא לכש ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ

 :הז ונבתכמב

 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמה ,)יללכ( ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ  - "דדמה"
 .ילכלכ רקחמלו

 :ןמקלדכ ובשוחי הדמצה ישרפה

 יכ )"שדחה דדמה" :ןלהל( וז תוברע יפ לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 תודוקנ ונייה __________םויב םסרופש _________ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה
 שדחה דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצהה ישרפהו ןרקה ויהי )"ידוסיה דדמה" :ןלהל( __________
 .ידוסיה דדמב קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הנה וז תוברע

 .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל _________  ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע _________ םוי רחאל

 .איהש הרוצ לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 

 

        _________:קנב                                                             ___________:ךיראת
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 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

 הצעומ רבחל וא/ו תושרה דבועל הבריק רדעיה רבדב הרהצה - 'י חפסנ

 רשנ תייריע ,דובכל
 
 :םיאבה םיפיעסה תוארוה תא יתעידיל האיבה רשנ תייריע יכ תאזב ריהצמ יננה .1

 : ןמקלדכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א( 'א 122 ףיעס 1.1

 לע הלועה קלח םירומאה דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח"

 דצ היהי אל ,וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע

 ."תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב " – בורק" הז ןיינעל ,הייריעה םע הקסעל וא הזוחל

 תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכ רבדב העדוהה לש )א 12 (ללכ 1.2

 :עבוקה תוימוקמה

 ,הז ןיינעל :תימוקמה תושרה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל הצעומה רבח

 וב הטילש ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הצעומ רבח - "הצעומ רבח"

  )2(1 – ו )1( 1 ףיעסב " בורק"ו "הטילש ילעב"  תורדגה האר

 :יכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א(174 ףיעס 1.3

 וא ומצע ידי לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןיינועמ וא עגונ היהי אל הייריע לש דבוע וא דיקפ" 

 תעצובמה הדובע םושבו הייריעה םע השענש הזוח םושב ,ונכוס וא ופתוש וא וגוז-ןב ידי לע

 ."הנעמל

 : יכ ריהצהלו עידוהל שקבמ יננה ךכל םאתהב .2

 ול ינאש ימ אל ףאו תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב: יל ןיא הייריעה תצעומ ירבח ןיב  2.1

 .ףתוש וא ןכוס       

 םיזוחא הרשע לע הלועה קלח םהמ דחאל שיש ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח ןיא   2.2

 דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא יתעצה תא יתשגה ותועצמאב דיגאתה לש ויחוורב וא ונוהב        

 .וב יארחא       

 .תושרב דבועה ,ונכוס ינאש ימ וא ףתוש ,גוז ןב יל ןיא  2.3

 םא וא ,ליעל רומאכ הברק יל שי םא יתעצה תא לוספל תיאשר היהת הייריעה יכ יל עודי .3

 .הנוכנ אל הרהצה יתרסמ       

 וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ םניה ליעל יתרסמש םיטרפה יכ תאזב ריהצמ ינא  .4

 .תמא        

 תדוקפל )3('א 122 ףיעס תוארוהמ טרפבו ללכב ןיד לכ תוארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאכ ןיא .5

 ריתהל תיאשר םינפה רש רושיאבו הירבחמ 2/3  לש בורב הייריעה תצעומ ןהיפל ,תויריעה       

 .תומושרב ומסרופ ויאנתו רושיאהש דבלבו תויריעה תדוקפל )א( א 122 ףיעס יפל תורשקתה      

 

	____________ןלבקה תמיתח____________                                          :ןלבקה םש
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 םוריחב הדובעל תובייחתה בתכ - 'אי חפסנ

 

 דובכל

 רשנ תייריע

 ,בר םולש

 םוריח ןמזב םיתוריש תקפסאל תובייחתה בתכ                                         

 לוהינ ,רוגס לגעמב היזיוולט תכרעמ לש ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסאל םיתוריש םכל םיקפסמ ונאו  :ליאוה

 וילע _______ םוימ הזוחל םאתהב) "םיתורישה" :ןלהל( תינוציח  הזירכ תכרעמו הקיטילנא ,ואידיו

 ;)"הזוחה" :ןלהל( םכתא ונמתח

 םישרדנ םיתורישהו "םיימויק םיתוריש ןתמל לעפמ"כ וא / ו "ינויח לעפמ"כ תרכומ הייריעהו  :ליאוהו
 ;םוריח בצמ זרכוי ןהבש תופוקתב הייריעל

 :ןמקלדכ םכיפלכ םיבייחתמו םירשאמ / םיריהצמ ונא ךכיפל

 תופוקתב םג ,ףטושו ףיצר ןפואב ,הייריעל םיתורישה ןתמ ךשמה תובישחלו תוינויחל םיעדומ ונא .1
 .םוריח בצמ זרכוי ןהבש

 לכ תא םייקלו ,ףטושו ףוצר ןפואב ,הזוחה אושנ םיתורישה אולמ תא הייריעל קפסל םיבייחתמ ונא .2
 םימיב תוברל ,םוריח בצמ זרכוי ןהבש תופוקתב םג ,םפקיה אולמב ,הזוחה יפ לע וניתויובייחתה רתי
 .םיתורישה תקפסא םכדי לע שרדית םהבש ,םיגירח תועשו

 יהשלכ תפסות אלל ,הזוחב תמכסומה הרומתה רובעב ,ליעל וניתויובייחתה תא אלמל םיבייחתמ ונא .3
 .הרומאה הרומתל

 לש תידוסי הרפהל בשחת התרפהו הזוחהמ דרפנ יתלבו יתוהמ קלח הווהמ הז בתכבש ונתובייחתה .4
 .ןיד לכ יפ לעו הזוחב םיעובקה םידעסהו תויוכזה לכ תא םכל הנקמה ,הזוחה

 
 
 

________________       _____________        __________                 ___________ 
 עצבמה םעטמ םתוחה םש                 ןופלט                         תבותכ                        עצבמה םש         

 

 _____________ :ךיראת

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                               _________________ 
     תמתוח + המיתח                                                                                                                    

 

 

:הרעה  
דיחי דבוע לע םג לח ,םיבר ןושלב ןיוצמש המ לכ  
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 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

 זרכמ םואת יא רבדב ריהצת - 'בי חפסנ

 

 ריהצת לע םותחל ןידכ ךמסומ _______________ .ז.ת __________________________ מ"חה ינא
 זרכמל ,)"ןלבקה" :ןלהל( ____________________________________ תעצה םע רשקב הז
 :ןמקלדכ תאזב ריהצמ ,)"זרכמה" :ןלהל( 07/20 'סמ יבמופ זרכמ ,____________

 

 .וילהנמו ןלבקה םשב הז ריהצת לע םותחל ךמסומ ינא .1
 .זרכמל ןלבקה םעטמ תשגומה העצהל ןלבקה יארחא רשא הרשמה אשונ ינא .2
 ,תוצעייתה אלל ,יאמצע ןפואב ןלבקה ידי לע וטלחוה זרכמל ןלבקה תעצהב םיעיפומה םיריחמה .3

 .רחא ילאיצנטופ ןלבקה םע וא רחא ןלבקה םע רשק וא רדסה
 רשא דיגאת וא זרכמל תועצה ןלבקה רשא םרוג לכ ינפב וגצוה אל זרכמל ןלבקה תעצהב םיריחמה .4

 .זרכמל תועצה עיצהל לאיצנטופה תא ול שי
 .זרכמל העצה שיגהלמ רחא הרחתמ אינהל ןויסינב ברועמ יתייה אל .5
 ןלבקה תעצהמ רתוי הכומנ וא ההובג העצה שיגהל רחא ןלבקל םורגל ןויסינב ברועמ יתייה אל .6

 .זרכמל
 .אוהש גוס לכמ תיתורחת יתלב העצה שיגהל הרחתמל םורגל ןויסינב ברועמ יתייה אל .7
 הרחתמ םע והשלכ םירבדו ןיד וא רדסה תובקעב תישענ אלו בל םותב תשגומ זרכמל ןלבקה תעצה .8

 .זרכמב רחא ילאיצנטופ הרחתמ וא
 תא לוגיעב ןמסל שי( ןוכנ אל / ןוכנ – זרכמ םואיתל דשחב הריקח תחת עגרכ אצמנ אל ןלבקה .9

  .)הבושתה
  :טרפ אנ ,ןוכנ אל םא            

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 לש תוריבע תוברל ,םייקסעה םילבגהה קוח לע תוריבעב תונורחאה םינשה עבראב עשרוה אל ןלבקה .10
              :טרפ אנ ,ןוכנ אל םא .)הבושתה תא לוגיעב ןמסל שי( ןוכנ אל / ןוכנ  – םיזרכמ ימואית

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 לעופב רסאמ תונש שמח דע עיגהל לוכי זרכמ םואית לע שנועה יכ ךכל עדומ ינא .11
__________          _____________            _____________                ____________ 
 ריהצמה תמיתח              ודיקפתו ריהצמה םש              ןלבקה םש                       ךיראת   

 רושיא

 ינפב בצייתה ____________ םויב יכ ,רשאמ ________________________ ד"וע ,הטמ םותחה ינא
 בייחתהל ךמסומהו _________________ הרפסמש ז.ת אשונה __________________________
 יופצ היהי ןכ השעי אל םא יכו התוא קרו הלוכ תמאה תא רמול וילע יכ ויתרהזהש רחאלו ןלבקה םשב
 .ינפב הילע םתחו ותרהצה תונוכנ תא יינזואב רשיא קוחב םיעובקה םישנועל

                                                                                
                                                                                         __________________________                             
 תמתוח + המיתח + אלמ םש                                                                             ךיראת         
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 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

 דובכל

 רשנ תייריע

 ,.נ.א

  סמ ץעוי / ח"ור רושיא – 'גי חפסנ

 1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח  יפ לע

 

 יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,___________הרפסמש .ז.ת ת/אשונ _________,הטמ םותחה ינא
 :ןמקלדכ בתכב רשאמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהא

 .פ.ח תלעב ___________________ תרבח לש }רתוימה תא קחמ{ סמ ץעויכ / ןובשח האורכ שמשמ יננה .1
 ;)"ןלבקה" :ןלהל( ______________
 

 :ןמקלדכ תאזב רשאל ינירה .2
 

 ךרע סמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ לע םלהנל וילעש תומושרהו תונובשחה יסקנפ תא להנמ ןלבקה (א)
 ;םלהנלמ רוטפ אוהש וא ףסומ

 יפל סמ ןהילע לטומש תואקסע לע להנמל חוודלו ויתוסנכה לע המושה דיקפל חוודל גהונ ןלבקה (ב)
 .ףסומ ךרע סמ קוח

 

___________________  ___________________   __________________ 

  ךיראת   ןוישיר 'סמ  החפשמ םש + םש   
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 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

      

 דובכל

 רשנ תייריע

 ,.נ.א

 ןלבקה ריהצת – 'די חפסנ

 1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח  יפ לע

 המיתחה ישרומ תועצמאב ןמקלדכ תאזב הריהצמ ________________ .פ.ח תאשונ ______________ תרבח

  :ה"ה ,הטמ םימותחה המעטמ

  ;______________ ,.ז.ת ת/אשונ________________ 'בג/רמ

 

 ;______________ .ז.ת ת/אשונ ________________'בג/רמ

 

  ;______________ ,.ז.ת ת/אשונ________________ 'בג/רמ

 ,בתכב תאזב םיריהצמ ,ןכ השענ אל םא קוחב םיעובקה םישנועל םייופצ היהנ יכו תמאה תא רמול ונרהזוהש רחאל 
 :ןמקלדכ

 ;)"קפסה" :ןלהל( ______________ .פ.ח תאשונ ____________ 'בח לש המיתחה ישרומכ םישמשמ וננה .1

 יפל תוריבע יתשמ רתויב וילא הקיז לעבו קפסה ועשרוה אל ריחמ תועצה תשגהל ןורחאה דעומל ןוכנ .2

 רכש קוח יפל וא 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח

 ;1987-ז"משתה ,םומינימ
 תוחפל תחא הנש הפלח תועצהה תשגהל ןורחאה דעומב  יזא – תוריבע יתשמ רתויב ל"נה ועשרוה םא וא

 .הנורחאה העשרהה דעוממ

 :הלאמ דחא לכ – קוחה יפ לע "הקיז לעב"        

 ;קפסה ידי לע טלשנש םדא ינב רבח )1(

 :הלאמ דחא ,םדא ינב רבח אוה קפסה םא )2(

 ;וב הטילשה לעב )א(

 בכרהל ותוהמב המוד ,ןינעה יפל ,ויפתוש וא ויתוינמ ילעב בכרהש םדא ינב רבח )ב(

 לש ותוליעפ ימוחתל םתוהמב םימוד םדאה ינב רבח לש ותוליעפ ימוחתו ,קפסה לש רומאכ

 ;קפסה

 ;הדובעה רכש םולשת לע קפסה םעטמ יארחאש ימ )ג(

 הטילש טלשנש ,רחא םדא ינב רבח – תיתוהמ הטילש טלשנש םדא ינב רבח אוה קפסה םא )3(

 .קפסב טלושש ימ ידיב תיתוהמ

 ;1981-א"משתה ,)יושיר( תואקנבה קוחב םתועמשמכ – "הטילש"ו "הקזחה" ,"הטילש יעצמא"

 .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח וז ,ימש הז .3
_________________  __________________               _________________ 

 ריהצמ תמיתח   ריהצמ תמיתח    ריהצמ תמיתח
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 רושיא

 

 ,____________בוחרב ידרשמב ,ינפב עיפוה ___________ םויב יכ ,הזב רשאמ ד"וע _______________ יננה
 _____________ .ז.תו  ,_____________.ז.ת ידי לע םמצע והיזש____________ 'בג/רמ  ___________'בג/רמ
 ליעל 1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפ לע ריהצתה לש ותועמשמו ונכות תא הל יתרהבהש רחאלו
 תא ו רשיא ןכ ושעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ ויהי יכו תמאה תא ריהצהל םהילע יכ םיתרהזהש רחאלו
 ;ינפב הילע ומתחו ליעלד םתרהצה תונוכנ

 

 .פ.ח תלעב ______________ 'בח לש המיתחה ישרומ םניה ריהצתה לע םימותחה יכ רשאל ינירה ,ףסונב
   .ןיינעו רבד לכל דיגאתה תא תבייחמ םתמיתחו______________

 

 

 

________________________ _________________________ 

ךיראת     תמתוחו המיתח  
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 דובכל

 רשנ תייריע

 ,.נ.א

  ןלבקה תרהצה : 'וט חפסנ

 

 :ןמקלדכ הזב םיבייחתמו םיריהצמ ,זרכמה יכמסמ לכ תא הריהז הניחב ונחבו ןויעב ונארקש רחאל מ"חה ונא

 לכל םימיכסמ ונא יכ ,םאתהב ונתעצה תא ונשגהו זרכמה יכמסמב רומאה לכ תא ונבה יכ הזב םיריהצמ ונא .1

 המאתה יא וא/ו הנבה יא וא/ו העידי יא לע תוססובמה תושירד וא תועיבת לכ גיצנ אל יכו זרכמה יכמסמב רומאה

 .רומאכ תונעט לע שארמ תאזב םירתוומ ונאו םינלבקה ןיב ןויווש רדעה וא/ו

 םירחא םינותנ וא/ו "םירוגיפ תובוחה" ןיגב הייריעה ונל קפסתש םינותנה יכ ונל עדוה יכ הזב םיריהצמ ונא .2

 ,םקויד ,םתונוכנל ןפוא וא הרוצ לכב תיארחא היהת אל איה יכו ,הידיב שיש םינותנה םניה זרכמל םיכירצה

 .ךכל רשקב גוסו ןימ לכמ הנעט לכ תולעהל אלש םיבייחתמ ונאו ...'וכו

 .זרכמב ונתופתתשה םצעל יתוהמו ידוסי יאנת הניה וז ונתרהצה .3

 תושירדה לע הנוע ונתעצה יכ ,זרכמב םיפתתשמהמ םישרדנה םיאנתה לכב םידמוע ונא יכ םיריהצמ ונא .4

 .זרכמה יכמסמבש םיאנתלו תושירדל םאתהב םיתוריש קפסל ונמצע לע םילבקמ ונא יכו ,זרכמה יכמסמבש

 .םירחא םיפתתשמ םע םואית וא רשק לכ אלל תשגומ וז העצה יכ הזב םיריהצמ ונא .5

 הריבע ןיגב םושיא בתכ ונימעטמ המיתחה ישרומ דגנכ וא/ו ונילהנממ ימ דגנ וא/ו ונדגנ שגוה אל ונתעידי בטימל .6

 383 ,297 דע 290 םיפיעס יפל הריבע ןיגב וא סמה תויושרל חוויד יא וא םייוכינ תרבעה יא תוברל ,יהשלכ תילכלכ

 – ס"שתה ,ןוה תנבלה רוסיא קוח יפל הריבע ןיגב וא/ו 1977 – ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 438 דע 414 – ו 393 דע

 .ב"ויכו 2000

 תשגהל ןורחאה דעומהמ םוי 120 ךשמב הפקת אהתו יונישל וא לוטיבל תנתינ הניאו תרזוח יתלב איה וז ונתעצה .7

 .תועצה

 .םכיניבל וניניב בייחמ הזוח םכדי לע התלבקבו וז ונתעצהב תוארל ,םיבייח אל ךא ,םיאכז ויהת יכ םימיכסמ ונא .8

 דעומהמ םוי 120 לש הפוקתל ףקותב ₪ 1,000,000 ךס לע תיאקנב תוברע םירסומ ונא ונתעצה םויק תחטבהל .9

 .זרכמב תועצה תשגהל ןורחאה

 יאנת עוציב תחטבהל תיאקנב תוברע שיגנ םכתעדוה םוימ םימי 7 ךות יכ םיבייחתמ ונא לבקתת ונתעצהו היה .10

  .תוידוס לע הרימשל תובייחתה יספוטו םיחוטיב םויק רושיא ספוט ,םכסהה

 םע רשקב ונידי לע הרסמנש תיאקנבה תוברעה יכ םימיכסמ ונא וניתויובייחתהב דומענ אל יהשלכ הביסמו היה .11

 ,שארמ םיעובקו םימכסומ םייוציפכ םכדי לע טלוחי תוברעה םוכסו םכדי לע היבגל שגות זרכמב ונתופתתשה

 .קזנ לכ תחכוהב ךרוצ אלל

 יכ העצהה תשגומ המשב דיגאתה יכמסמב תועובקה תויוכמסהו תורטמה רדגב הניה ונתעצה יכ םיריהצמ ונא .12

 .וז העצה לע ונתמיתחל םכסה וא ןיד לכ יפ לע העינמ לכ ןיא יכו וז העצה לע הרבחה םשב םותחל םיאכז ונא

 וניתויובייחתה לכ לש םלשומו אלמ עוציבל שורדה לכ תא ללוכו זרכמה יכמסמבש םיאנתה לע תססובמ וז ונתעצה .13

 .זרכמה יכמסמ יפ לע

 םיכמסמה לכ תפישחל םיכסנ יזא זרכמב הכוזה העצהה אהת ונתעצהש הדימב יכ ונתמכסה תא םיעיבמ ונירה .14

 םיכמסמה יכ םיכסנ ,ןכ ומכ ;1987 – ח"משתה ,)םיזרכמ( תויריעה תונקת תוארוה יפ לע ,התרגסמב ונשגהש

 םהלש תובותכהו .ז.ת 'סמ ,תומשה םהמ וקחמי תודועת וא/ו םהייח תורוק תמגוד ,ונידבועל תורישי םיעגונה

 אשינ יכ הזב םיריהצמ ונירה ,קפס רסה ןעמל .תויטרפה תנגה קוח יפ לע תוברל םתויטרפב העיגפה ענמית ךכבו

   .ליעל רומאל תעגונה העיבת וא/ו ךילה לכ ןיגב הייריעל םרגיתש האצוה לכב
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 גוס לכמ יעוצקמ וא/ו ירחסמ דוס לכ ונשגה אל ונמעטמ ריחמה תעצה תרגסמב יכ הזב ריהצהל ונירה ,ףסונב .15

 השירד וא/ו הנעט לכ לע הזב םירתוומ ונירה ,ןיד לכ תוארוהמ וא/ו זרכמה יכמסמ תוארוהמ טעמל ילבמ ;אוהש

    .הז אשונב העיבת וא/ו
 

  _____________________________ :ןלבקה םש

 

  __________________________________ :תבותכ

 

 ________________ :סקפ    _______________ :'לט

 

 ____________________ :ךיראת  ___________________________ :תמתוחו המיתח

 

 

 רושיא

 

 ,____________בוחרב ידרשמב ,ינפב ועיפוה ___________ םויב יכ ,הזב רשאמ ד"וע _______________ יננה
 _____________ .ז.תו  ,_____________.ז.ת ידי לע םמצע והיזש____________ 'בג/רמ  ___________'בג/רמ
 תא ורשיא ןכ ושעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועל םייופצ ויהי יכו תמאה תא ריהצהל םהילע יכ םיתרהזהש רחאלו
 ;ינפב הילע ומתחו ליעלד םתרהצה תונוכנ

 

 .פ.ח תלעב ______________ 'בח םש לש המיתחה ישרומ םניה ריהצתה לע םימותחה יכ רשאל ינירה  ,ףסונב
   .ןיינעו רבד לכל דיגאתה תא תבייחמ םתמיתחו______________

 

 

 

________________________ _________________________ 

ךיראת     תמתוחו המיתח  
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 דובכל

 רשנ תיריע

 

 

 ;המיתח תויוכז רושיא : 'זט חפסנ

 

 תכרעמ לש ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסאל 07/20 'סמ יבמופ זרכמב ףתתשהל שקבא .גי

 תייריע רובע תינוציח הזירכ תכרעמו  הקיטילנא ,ואידיו לוהינ ,רוגס לגעמב היזיוולט

 , רשנ
 :זרכמה יכמסמב עובקה יפ לע ,

 דיגאתה – ןלבקה יטרפ

 

 ............................................................................................ דיגאתה םש

 

 ............................................................................................. דיגאתה ןעמ

 

 תופתושה/ הרבחה ילהנמ תומש

 

1 . _______________________________     2.  __________________________ 

 

 תוינמה ילעב תומש

 

1. _______________________________     2.  __________________________ 

 

3.  ______________________________ 4.  ___________________________  

 

 תופתושה/הרבחה לש המיתח ישרומ
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 .הקוזחתו תוריש ,תוירחא תינכט הכימת 'זי חפסנ

 

 אושנ תוכרעמה לכל טרפמה תושירד עוציבל תללוכ תוירחא קפסי הכוזה ןלבקה .1

 שרדייש לכו ,תולקת ןוקית ,םינוויכ ,םיביכר ,ףוליח יקלח ךכ ךותבו תורשקתהה

 םזילדנוו י"ע ומרגנש תולקתל ללוכ ,תוכרעמה לכ לש הניקתו תמלשומ ,האלמ הלעפהל

 .)"ןוריחמה" ריחמ פ"ע םירזיבאהו ע"ש( םולשת לבקי םניגבש ,ןוילע חוכ וא
 :תוירחאה תפוקת .2

 וא/ו םימגפה ,םייוקילה ,תולקתה לכ ונקותש רחאלו קדבה תנש םות דעוממ לחת תוירחאה תפוקת

 3 כ"הס קדבה תנש םותמ םינש עברא היהי תוירחאה תפוקת ךשמ .קדבה תנש ךלהמב ולגתהש תויעבה

 .)םישדוח 36( םינש

  :תורחא תוכרעמל רשק - םיינוציח םיקשממ .3

 ,ןיקתה ןלבקהש תכרעמה לש תפטושו הניקת תוליעפ חיטבהלו לפטל הכוזה ןלבקה לע ,קפס רסה ןעמל

 ןוחטיבה תוכרעמ לש בושחמה תשר םע םיקשממה לכ תוברל תוולנה תוכרעמה ללכו היביכר לכ לע

 .טקיורפב הנקתוהש

 הלקתה רותיא םשל ,תושרדנה תוקידבה לכ תא עצבי הכוזה ןלבקה ,הלקת לע חוויד לש הרקמ לכב .4

 רחאל קר , הז זרכמ תרגסמב וניאש םוחתב הלקתמ תעבונ הלקתהש ךירעי הכוזה ןלבקה .הנוקיתו

 לע עידוי הכוזה ןלבקה הז הרקמב .אוה ותלועפ םוחת תרגסמב תושרדנה תוקידבה לכ תא עציבש

  .הלקתה לע חווידש ןימזמה גיצנל ךכ
 ,יביטקא דויצ ,תרושקת תויתשת לש םוחתב לפטמה םרוג לכ םע הלועפ ףתשל בייח הכוזה ןלבקה .5

 ךרעמל תורושק ךא ,הז זרכמ אושנ ןניאש תורחא תוכרעמ וא למשח תויתשת ,בושחמ תוכרעמ

 יאנכט תעגה תוברל ,ןימזמה תשירדל םאתהב ,הלקת ןוקיתו רותיא םשל ,תרושקתהו ב"ושה

  .יטנוולרה םרוגה םע םואיתב רתאל הכוזה ןלבקה םעטמ
 יוקילב ךורכה קזנ לכ .תורישהו עוציבה םירצומה ביטל האלמ תוירחאב אשיי הכוזה ןלבקה .6

 .ונובשח לעו ןלבקה י"ע ופלחוי/ןקותי םהמ םיעבונה וא רצומה/עוציב/הדובעה ןונכתב
 םיקויד יא ,תויועט ,תואיגשל תוירחאמ הכוזה ןלבקה תא רוטפי אל ןימזמה י"ע הדובעה רושיא .7

 .רתוי רחואמ דעומב תולגתהל םילולעה םירחא םייוקיל וא
 ןיפיקעב וא ןירשימב עיפשהל םילולע רשא לושכמ וא/ו היעב לכ לע עירתהל הכוזה ןלבקה תבוח .8

 חווטבו ידיימה רצקה חווטב תוולנה תוכרעמהו תכרעמה לש הניקתהו תפטושה תוליעפה לע

 .ךוראה
 תוליעפל ללכ עירפהל ילב עצבתי ןוקית וא תוריש ,הקזחאהו הנקתהה ,הקפסהה תדובע עוציב לכ .9

 רושיא תא שארמ לבקי הכוזה ןלבקה הדובעה תלחתה ינפל .םהב תרושקתה תוליעפלו ןימזמה

 .תושרדנה תודובעה עוציבל ןימזמה
 יזכרמה רתאב הרקבהו הטילשה ךרעממ קוחרמ תורבחתה תורשפא םע קזחותת םקותש תכרעמה .10

  .הרקבהו הטילשה תיתשת סיסב לע תולקתב לופיטו ינושאר ןוחבא עוציבל

  .ולצא םיגוהנה היצלקסא יללכ ללוכ הלקתב לופיטה ילהונ תא גיצי ןלבקה .11

 םות דעוממ ולחי רשא םישדוח 48 ךשמל תורשו הקוזחת ,תוירחא יתוריש ןימזמל קפסי ןלבקה .12

 תנש ךלהמב ולגתהש תויעבה וא/ו םימגפה ,םייוקילה ,תולקתה לכ ונקותש רחאלו קדבה תנש

  .)"תוירחאה תפוקת" :ןלהל( קדבה



67 
 __________________________________________:ןלבקה תמיתח

 

 וא טרפ וא טירפ הנכות ,הרמוח ,דויצ ,רמוח לכ לע לוחת הז םכסה יפ לע ןלבקה לש ותוירחא .13

 ודבל ןלבקה .ישילש דצמ ותוא שכר םא ןיבו ןרציה אוה םא ןיב וידי לע קפוסתש  תרחא  הדובע

 םכסה יפ לע וא ןיד יפ לע תושירדה רתי לכב ותדימעו ןימזמה תושירדל ותמאתה אדוול בייח היהי

 .הז

 וא/ו הפוקתל ,תורשו הקוזחת יתוריש ןימזהל היצפוא ןימזמל אהת תוירחאה תפוקת םות םע .14

 וא/ו הפוקתה לע .םינש )שמח( 5 לע ולעי אל תופסונה תופוקתה לכ ךסש דבלבו תופסונ תופוקת

 .הקוזחתה םכסה תוארוהו הז טרפמ תוארוה ולוחי ליעל רומאכ תופסונה תופוקתה
 :הכוזה ןלבקה לש הכימת דקומ .15

 - 8.00 תועשב ,ה-א םימיב לעפי רשא בשחוממ ינופלט תוריש דקומ דימעי הכוזה ןלבקה .15.1

 ןנוכ דימעי הכוזה ןלבקה וליא תוליעפ תועשל רבעמ  .13.00 - 8.00 תועשב ,'ו םויבו ,19.00

 .הממיב תועש 24

 ןהו תואירק לוהינ תנכות תועצמאב ןהירחא בקעמלו תולקת תחיתפל ןה שמשי דקומה .15.2

 :םיאבה םיאשונב רתיה ןיב ןימזמה יגיצנ תוינפל שמשי דקומה .תפטוש תילועפת הכימתל

 הלקת לע חוויד .15.3

 ךכל םיכמסומה ןימזמה יגיצנל הכרדהו תילועפת הכימת .15.4

 םינוכדע / תולקת / תושירדב לופיט .15.5

 המוגפ הרמוח תפלחה .15.6

 ותדימע ךרוצל קפסמ םיפלח יאלמ תושרב רומשל ןכו ךמסומו ןמוימ א"כ קיסעהל בייחתמ ןלבקה .16

 :תורשה ידעיב הדימע :ןלהל טרופמה י"פע הז טרפמ תושירדב

 :תולקתה יגוס תרדגה .16.1
 ,םירתא 15 ל לעמ  וא הרקבה רדח לש התבשהל תמרוגה הלקת – "תיטירק הלקת" .16.1.1

 .תכרעמה לש תפטושה התוליעפב םירומח םיישק םימרגנ היטעבו

 םיישק םימרגנ היטעבו ,םירתא 8 ל לעמ לש התבשהל תמרוגה הלקת – "השק הלקת" .16.1.2

 .תכרעמה לש תפטושה התוליעפב םירומח

 .תכרעמה ללכמ ביכרב הלקת– "הלק הלקת" .16.1.3

 תומלצמה ךרעמל תרושקתו תכרעמ תרש ללוכ םייטירק םיביכרו תוכרעמ .16.2

 :תולקתב לופיטל רתאל העגהל הבוגתה ינמז .16.3

 החמומ ,האירקה ןמזב לופיט תליחת – ידיימ -   24X7  'א תונימז – "תיטירק הלקת" .16.3.1

 יפילח דויצו ידיימ ןפואב רתאל חלשי )דויצה ןרצי םעטמ הריכב הכמסה לעב( ריכב

 .תועש 4 ךות רתאל עיגי

 ךותו הדובעה םוי ותוא ךלהמב לופיט תליחתו רתאל העגה 'ב תונימז – "השק הלקת" .16.3.2

 .האירקה ןמזמ תועש 6

 הדובעה םוי תליחתמ רחואי אל לופיט תליחתו רתאל העגה 'ג תונימז – "הלק הלקת" .16.3.3

 .האירקה ןמזמ תועש 24 ךותו אבה

 :ןמז ידדמ תרדגה .16.4

 לע הנושאר העדוה הרבעוה וב דעומה ונייה "האירק ןמז" – תועשה ןיינמ תליחת .16.4.1

 .ןלבגהל הלקתה
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 ןמוימ יאנכט עיגה הב העשה ונייה "העגהה ןמז" :רתאב הלקתב לופטה תליחת תעש .16.4.2

 הלקתב לופיטהו רותיאה ,הלקתה השחרתה הב תכרעמלו רתאל ןלבקה לש ומעטמ

 .לחה

  :הניקת תוילאנויצקנופל תכרעמה תרזחה דע הלקתב לופיטה ךשמ .16.5

  ."תיטירק הלקת" :ל )רתויה לכל( תועש 4 לע הלעי אל .16.5.1

   ."השק הלקת" :ל )רתויה לכל( תועש 12 לע הלעי אל .16.5.2

 ." הלק הלקת" :ל )רתויה לכל( תועש 48 לע הלעי אל .16.5.3

17.  SLA הלקתב לופיטל תוסנק ןונגנמו:  

 הלקתל ליעל טרופש יפכ SLA-ב הדימע יא ןיגב ח"ש 2000 לש סנק םלשי הכוזה ןלבקה .17.1

 .רוחיא תועש 8 לכ שדוחיו תונושאר תועש 4 ל רבעמ ,תיטירק

 הלקתל ליעל טרופש יפכ SLA-ב הדימע יא ןיגב ח"ש 1500 לש סנק םלשי הכוזה ןלבקה .17.2

 .רוחיא תועש 12 לכ רובע תונושאר תועש 12 ל רבעמ ,השק

 הלקתל ליעל טרופש יפכ SLA-ב הדימע יא ןיגב ח"ש 1000 לש סנק םלשי הכוזה ןלבקה .17.3

 .תונושאר תועש 48 ל רבעמ ,רוחיא םוי לכ רובע ,הלק
 לכ םותב ףיצר ןפואב שדוחיו ,הרבחה דקומב העדוהה עגרמ לחי תועשה ןינמ רומאכ •

 .הלקתה קוליסל דע רדגומה ןמז קרפ

 :תואבה תולועפה תא ללוכ הלקתה ןוקית .18

 .םיניקת םניאש לבכ וא ביכר ,הרדגה לכל ןוקית .18.1

 לע תאזו תידיימ ונקתל ןתינ אלש רחא טירפ לכ וא םילולכמ ,םירזיבא לש תידימ הפלחה .18.2

 םישדח םיקלחב שומיש השעי . תירשפאה תוריהמב תוניקתל תכרעמה תא ריזחהל תנמ

 .ךרע יווש םיקלח ולבקתי אל .םיהזו

 הלקת ןיב םישדוח 3 דע לש( תופיצרב םימעפ שולשמ רתוי הרמוח תלקת וב התלגתהש דויצ .18.3

 הרומת אללו ןלבקה ןובשח לע ההז שדח דויצב ףלחוי תוירחאה תפוקת ךלהמב  )הלקתל

 הניקתה ותלעפהו ותנקתה םוימ תוירחא וילע לוחתו ןימזמה דצמ תפסונ תובייחתה וא

 תוברל הלקתה ןוקיתל תוכורכה תויולעה לכ יכ תאזב רהבומ .םכסהה תפוקת ךשמ לכל

 .ןלבקה ח"ע ויהי )ב"ויכו,תחתר -םידחוימ םידויצ ,םיפונמ ,תומלוס( רזע ידויצ

 .חוקלל טרופמ עוריא ח"וד יבג לע – הלקתל םרוגה לש קיודמ חוודו רותיא .18.4

 :םיאבה םיטרפה תא  לולכיש ח"וד תשגה .18.5

 .האירקה תעשו האירקה םזוי ,האירקה ךיראת .18.6

 .האירקה תביס .18.7

 .היצלקסאה ךילהת תא טרפל הלקתה ןוקיתל וטקננש תולועפה .18.8

 .רתאל העגה תעש .18.9

 .ופלחוהש םילולכמ וא םיביכר .18.10

 .הלקתה ןוקיתב העקשוהש תועשה תומכ .18.11

 םיפלח דויצ יאלמ לוהינ .תוכרעמה לש "תורישכל הרזחה" תוקידב עוציב .18.12

 .ףטוש תורש עוציב ךרוצל  דויצ לש ןימז יאצמל גאדי ןלבקה .18.13

 .תורישה עוציב ךרוצל יאלמב וקפוסש תוכרעמל דויצ קיזחי ןלבקה .18.14

 .לועפת קית .18.15
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 ,תולקת לש ינטרפ םושיר עיפוי לועפתה קיתב .בשחוממ לועפת קית להני ןלבקה  .18.16

  .יחכונ סוטאטסו םילפטמ םימרוג ,תוליעפה םויסו תלחתה ןמז ,תומוזי תולועפ

 :ןה דועיתה תורטמ .18.17

 .תישדוח תוליעפ תמר םוכיס •

 .םיעוריא לש ירוטסיה םושיר •

  .םימכסמו םיניכמ תוחוד קוית •

 .תוינייפוא תולקתו תוכשמתמ תולקת יבגל דומיל •

 .ןיקת םיפלחו דויצ יאלמ לוהינ •

 .םולשת יכרוצל םינותנ זוכיר •

 .תיתפוקת הקוזחת לע חוויד קוית •

  .בשחוממ ןפואב השעי לוהינה קית •

 .תואסרג יגורדש .18.18

 םיביכרהמ דחא לכל הנכות ינוכדע תקפסה לולכי תוירחאה תפוקתב הקוזחתה םכסה .18.19

 תזרכה םוימ םישדוח 3 ךות תוידועיי תונכותו הלעפה תוכרעמ ,תואסרג יגורדש ,םיעצומה

 תלבק רחאלו ןימזמה דצמ תפסונ תובייחתה וא הרומת אללו ןרציה ידי לע תואסרגה

 וללכי תוירחאה תפוקת םות רחאלש הקוזחתה תופוקת/תפוקתב .בתכב ןימזמה רושיא

 .ןלבקל תמלתשמה תיתנשה הרומתב םיגורדשה

 רותיו לע בתכב ןלבקל עידוה ןימזמה לש ךמסומה וגיצנ םאב קר גורדשה תקפסא יא .18.20

 .בתכב תפסונ העדוהב ורותיומ וב רוזחל יאשר ןימזמה .ותמזויב

  .ןיינעו רבד לכל גורדש הווהמ )X.2 הסרגל X.1 הסרגמ לשמל( תישאר הסרג תקפסא .18.21

 דויצב וז הסרג ןלבקה ןיקתי ,טקיורפה עוציב ךלהמב הסרגל ןוכדע וא הפילחמ הסרג האצי .18.22

  ןימזמל וגצוי תואסרגה ןוכדע תויועמשמ .ןקתוה רבכש דויצב םג עצובי ןוכדע .יטנבלרה

 ןוכדעה עוציב תועמשמ תא ןרציה גיצי וב ןויד םייקתי ,ןלבקה ידיל םתעגה םע דיימ

  .ןוכדעה ךילהת יבגל ןימזמה תעד לע הטלחה לבקתתו

 :הלבח ןוקית .19
 ןוקיתה ןיגב םרב ,הלקתב לופיטכ ליעל בותכה לכב דומעי הלבח ןוקית יכ תאזב רהבומ .19.1

 .ןוריחמה פ"ע םולשת לבקי ןלבקה
 .הכרדה יתוריש .20

 ןימזמה םעטמ םיליעפמל הכרדה יתוריש ןתמ לע יארחא היהי הכזת ותעצהש ןלבקה .20.1

 תורדגה תריצי , תכרעמה לועפת :ןוגכ השדחה תכרעמה תביבסב םירושקה םינוש םיאשונב

 יתורש .'וכו תוירושיק ,עדימ תחטבא ,ב"וש ,תויסיסב תולקת לע תורבגתה ,וייונישו

 הירחאלו הנקתהה ךלהמב תפטוש הכרדה ןכו ןלבקה ןקתמב תומלתשה וללכי הכרדהה

 .תפטוש הכינחו העמטהל

 ןימזמה לש דקומה י"ע תכרעמה לש ףטוש לועפת רשפאל רתיה ןיב הכרדהה תרטמ .20.2

 .הכוזה ןלבקה י"ע ךכל ורשכויש

 ,תפסונ תולע אלל ,ןימזמה לש ומעטמ םימרוג 10 דע לש הכרדה לולכת ןלבקה תובייחתה .20.3

 .תעצומה תכרעמה לש אלמ דומיל לולכיו ףתושמב טלחוי ובש ןרציה לש תכרעמל

 :הכרדה יכרעמ .20.4
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 ללוכ םינוש םיאשונב םייסיסב הכרדה יתוריש ןתמ לע יארחא היהי הכוזה ןלבקה .20.4.1

  .תונוש תוינכט תומרב ןימזמה תווצל הקימעמ הכרדה ןכו םישמתשמה ללכל הכרדה

 ןלבקה ידי לע וקפוסי דועית קיתו תיעוצקמ תורפס ללוכ הכרדהל יטנבלרה דויצה לכ .20.4.2

 .םיכינחהמ דחא לכ רובע הכרדהה דעומל

 הווהמ הניא הז רמוח תקפסא .ריינ קתועב ןהו תיטנגמ הידמב ןה קפוסי עדימה .20.4.3

 .ןקתמה קיתו שרדנה דועיתה תקפסהל ףילחת

 םיאלמ הדובע ימי 5 ךשמלו  םיכינח הרשעל הכמסה סרוקל הכרדה תינכת גיצי ןלבקה .20.4.4

 הלבקה תוקידב דעומ ינפל םייקתת הכרדהה .הייריעה דקומב תוחפל  )תועש 8(

 תא ומעטמ םיקזחתמו םיליעפמה ןימזמה ידבוע ויהי הכרדהה יפתתשמ .ןושארה

 .ב"וש ,עדימ תחטבא ,םינותנה תרושקת ,תרושקת ,דקומה לועפת ימוחתב תכרעמה

 ,ןלבקה ןקתמב םיאלמ הדובע ימי 5 ךשמלו םיכינח השימחל הרשכהו הכרדה תינכת

 :אבה טוריפה יפל

 תכרעמה לועפתל תיסיסב הרשכה •

 תכרעמב םימדקתמ םיתוריש תלעפהל הרשכה •

 תונורתפ ןתמו חותינ ,רוטינל תמדקתמ הרשכה •

  השדחה תכרעמה לע יללכ רבסהל ע"ש 3 ושדקוי הכרדהה תליחתב •

 תוחמתהה ימוחת יפ לע הצובקה לצופת הכרדהה ימימ דחאב •

 הכינחו העמטהל ריכב יאנכט הצקי ןלבקה העמטההו תוקידבה ,הנקתהה תפוקת ךלהמב .20.5

 .ןימזמה ירתאב תפטוש

 ןלבקה ידי לע וקפוסי דועית קיתו תיעוצקמ תורפס ללוכ הכרדהל יטנבלרה דויצה לכ .20.6

 ןהו תיטנגמ הידמב ןה ,הנימזמה גיצנל רסמייו םיכינחהמ דחא לכ רובע הכרדהה דעומל

 ףילחת הווהמ הניא הז דועיתה קיתו תיעוצקמה תורפסה תריסמ יכ רהבוי .ריינ קתועב

 .ןקתמה קיתו שרדנה דועיתה תקפסהל
 .הלבק ינחבמ .21

 םיצוחנה םיעצמאה לכ תא ותשירד י"פע ,ןימזמה םעטמ חקפמה תושרל דימעי ןלבקה .21.1

 רודיש ,תומלצמ תקופת( הדידמ ירישכמ תוברל ,ועצובש תודובעה תקידבו הניחב ךרוצל

 םירזיבא וא הדובע לש הפלחה וא יוניש ,ןוקית ןלבקהמ שורדל יאשר חקפמה .)הטילקו

 עצבל בייח היהי ןלבקהו יללכה טרפמל וא ,תוארוהל ,תוינכותל םאתהב ועצוב אל רשא

 .חקפמה י"ע עבקתש הפוקת ךות חקפמה תוארוה תא
 :וללכי הלבקה ינחבמ .21.2

 עיפומש יפכ שרדנל ותמאתהו הדובעה עוציב ןפוא קדביי הב – תילאוזיו הקידב .21.2.1

  .הדובעה חטש ןויקינו טולישו ןומיס ללוכ ,הז טרפמב

 תונוראה ,םילבכ תוברל ,ונקתוהש םיטירפה לכ בוצייו ןוכנ רוביח – תינאכמ הקידב .21.2.2

 .תוקראהו

 .תויומכה בתכ לומ לעופב קפוסש דויצה תריפס – תויומכ תקידב .21.2.3

 .לעופב הנקתוהש יפכ תכרעמל ותמאתהו דועית תקידב .21.2.4

 .תכרעמה תונימא תקידב .21.2.5

 .ןימזמה תושירדל תכרעמה תמאתה .21.2.6
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 האלמ העמטה חיטבהל תנמ לע תכרעמה ךרד תונושה תויצקילפאה תוליעפ תקידב .21.2.7

 .תופיקשו

 .יוביגה ינונגנמ תוניקת .21.2.8

 . ןלבקה ידי לע קפוסיש ידועיי רושכמ תועצמאב סמוע תחת תוקידב .21.2.9

 הרקבו הטילש לוהינה תכרעמ תקידב .21.2.10

 .ןימזמה תשירד פ"ע תופסונ תוקידב .21.2.11

 .הז טרפמב טרופמכ עדימה תחטבאו תכרעמה תונוכת ראש .21.2.12

 ישיחרת, ,תוריתיו תודירש ישיחרת תוברל ,דויצ טירפ לכל תיתכרעמ הלעפה תקידב .21.2.13

 .סמוע ,)עדימ תחטבא( הפיקת
  ,ידועיי ףונמ תועצמאב ,הבוגב תומלצמ יוקינ תליבח .22

 לכו יוקינ ירמוח ,ףונמ ,הבוגב הדובעל השרומ תווצ לש הדובע םוי לולכי ריחמה .22.1

  .תוחיטב ילהנו תושירדל םאתהב הבוגב הדובעלו ףונמה עונישל םישרדנה םיעצמאה

 .םויב םירתא 8 תוחפל עצבל בייחתמ ןלבקה םהב הדובע תועש 9 ל רדגוי הדובע םוי .22.2
  הרקבו חוקפ .23

 יפל עצובתש גואדלו הדובעה ביט לע חקפלו קודבל ןימזמה םעטמ הנוממה אוה חקפמה .23.1

 :תואבה תויוכמסה לעב היהי חקפמה . םינמזה חול
 תוינכותל םאתהב העצוב אל רשא הדובע לש יוניש ,ןוקית ןלבקהמ שורדל יאשר חקפמה .23.2

 .ודי לע עבקיתש הפוקתה ךות חקפמה תוארוה תא עצבל בייח ןלבקה היהיו ויתוארוהל וא
 הדובעל םימיאתמ יתלבכ ול םיארנה הדובע ילכ וא רמוח לכ לוספל יאשר היהי חקפמה .23.3

 ףסונ – רמוח וא/ו דויצ לכ לש הניחבו הקידב שורדל יאשר היהי ןכ ומכו ,םינושה םירתאב

 וא/ו רמוחב שמתשהל יאשר היהי אל ןלבקה .םיילארשיה םינקתב תועובקה תוקידבל

 .חקפמה לש םדקומ רושיא אלל הקידבל רסמנש דויצב
 ותעד יפל םא ,םיוסמ םוחתב הדובעהמ קלח וא הדובעה תקספהל תוכמסה היהת חקפמל .23.4

 ורסמנש תורחא תוארוה וא/ו ינכטה טרפמה וא/ו תוינכותה יפל תעצבתמ הניא הדובעה

 .ןימזמה וא/ו חקפמ וא/ו ןנכתמה י"ע בתכב
 ביטל ,םירמוחה ביטל סחיב ררועתיש אשונ לכב ןורחאהו ידיחיה קסופה היהי חקפמה .23.5

 .העוציב ןפואלו הדובעה
  תכרעמ קית .24

 שדח ט"בק ,שדח קפס ( שרוד לכל ונקתוהש תוכרעמה לש תקיודמ הנומת תתל דעוימ תכרעמ קית

 .)'דכו

 .תוכרעמה לעפתל דציכו ןתרטמ המ ,תכרעמה יביכרמ המ ריבסהלו טרפל רומא תכרעמה קית

 .תיווק דח המכס יווילב תכרעמה לש ילולימ "ןגטנר םולצת" שרדנ ,ךכ ךרוצל

 לכ ,םינרציה ירתאב םיגולטקה םוסרפו טנרטניאה ןדיעב ,םיטקפסורפה תא לפכשל ךרוצ ןיא

 .רושיק רפיהב רצומל היינפה םע םידויצ תמישר ,שרדנש

 :קיתה תלוכת .24.1

 .24/7 הכימתל רשק ישנאו ןופלט ללוכ תורישל תורשקתה יכרד .24.1.1

 .םימגדו םיגוס ללוכ ונקתוהש תוכרעמה הנבמו רואית .24.1.2

 .ויביכרמו הרקב רדח הנבמ .24.1.3
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 זוכיר תונוראו ד"סמ תונורא רואית .24.1.4
 ללכו תכרעמ תת לכ לש םיטוטרש תגצהו רזיבאה תמרב תכרעמ לכל תיווק דח המכס .24.1.5

 "תכרעמה תייגולופוט" תוכרעמה
 ).הסינכ תרקב ,הצירפ ,ס"מט ,ב"וש( תוכרעמל היצרגטניא  תיווק דח המכס .24.1.6
 .FPS 25 תוחפלבו האלמ היצולוזרב הטלקה ימי רפסמ NVR לכל הטלקה חפנ בישחת .24.1.7
 .IP תובותכ ללוכ דרפנב תכרעמ לכ לש םירוזא תמישר .24.1.8
 .תוכרעמה יקשממ תגצה .24.1.9

 .A0 לדוגב ספדומ PDFו תיטנגמ הידמ ג"ע DWG טמרופב As made  תוינכות .24.1.10

 .רצומ לכל רושיק רפיה ללוכ Excel תלבטב םירזיבא תמישר .24.1.11
 .למשח תקספה תעבו עובק למשח תקפסא תורוקמ .24.1.12
 .תכרעמ לכל )קספ לא( םינוש תורוקממ למשח תקפסאל ןמז בישחת .24.1.13
 .)ךרוצ פ"ע ושרדי םירושיא( :םירושיא .24.1.14
 .למשחה תשרל תוכרעמ רוביחל למשח ץעוי רושיא •
 .הנבנש ןקתמ לכל רוטקורטסנוק רושיא •
 .רוטרנג ןוגכ ינוציח רוקמל רוביח למשח ץעוי רושיא •
  העונת ץעוי רושיא •

 .יפוס תויומכ בתכ .24.1.15
 .תירבעב הלעפה תוארוה .24.1.16
 .תולק תולקת לועפתו הקזחא תוארוה .24.1.17
 .תוירחא בתכ .24.1.18
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 תמייק תכרעמ טורפ 'חי חפסנ
 םירתא 1 הלבט

 רתאב תומלצמ תומכו גוס רתא םש ד"סמ
 PTZ LPR תועובק

 - 1 2 ןימלעה תיב תמוצ 1
 - 1 - ףרועה דוקיפ 2
 - 1 - שינייר ןג 3
 - 1 1 ל"קק קראפ 4
 - - 2 ואדנל תיב 5
 - 1 - תוירונ הווקמ 6
 - - 12 הייריע הנבמ 7
 - 1 6 הקיזומה זכרמ 8
 - - 9 ינוריע דקומ 9

 4 - 2 ל"הצ / ןוינכט תמוצ 10
 - 1 - המוניה תמוצ 11
 - 1 - םירשנ תמוצ 12
 - 1 - םחתמה תמוצ 13
 - 1 - ינולא תמוצ 14
 - - 5 הייריע רצח 15
 - 1 3 תוברת לכיה 16
 - 2 - הימדקא הנבמ 17
 - - 3 םינבל די 18
 - 1 1 ןלסור ןג 19
 - 1 2 יניס ןג 20
 - 1 1 בכוכה ןג 21
 - 21 4 ינוריע ןוידטצא 22
 - - 2  ןולאה תומלצמ 23
 4 - - הנאת תומלצמ 24

 100 תומלצמ כ"הס
 

 תומייק תוכרעמ טרפמ 2 הלבט

 תורעה תומכ טירפ ד"סמ

  4 הטלקה תרש 1

 להנמו םוריח ,ישאר דקומ 6 טניילק תרש 2

 רקב ללוכ 8 ישאר דקומ םיכסמ 3

  4 םוריח דקומ םיכסמ 4

  6 טלפמוק טניילק תודמע 5

 יטוחלא קרוע קספ לא ,גתמ ,תרושקת ןורא םהב 24  הצק ירתא  6

  55 תועובק תומלצמ 7

  PTZ 37 תועיינתמ תומלצמ 8
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  8 תונקתומ LPR תומלצמ 9

 Grundig  CI-BT2647T 9 הנקתהל LPR תומלצמ 10
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 07/20 זרכמ/העצהה שיגמ לע םיטרפ - 'טי חפסנ
  הזירכ תכרעמו הקיטילנא ,ואידיו לוהינ ,רוגס לגעמב היזיוולט תכרעמ לש ,הלעפה ,הנקתה ,הקפסאל

 . רשנ תייריע רובע תינוציח
 העצההמ דרפנ יתלב ךמסמ הווהמ

 

 _________________________________:העצהה שיגמ/ןלבקה םש
 

 _______________________________________:תוהז תדועת 'סמ
 

 _________________________________________:תיטרפ תבותכ
 

 ___________________________________________:תיבב ןופלט
 

 _____________________________________________:'סקפ 'סמ
 

 ___________________________________________:ל"אוד תבותכ
 

 __________________________________________ :דיינ ןופלט 'סמ
 
 

__________       ___________ 
 שיגמה םש           ךיראת  
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 :הרבח אוה שיגמה םא
 

 ____________________________________________ :הרבחה םש
 

 _____________________________________________:הרבח 'סמ
 

 ___________________________________________:הרבחה תבותכ
 

 _________________________________________________:ןופלט
 

 _______________________________________________:'סקפ 'סמ
 

 ____________________________________________:ל"אוד תבותכ
 

 _______________________________ :דיינ ןופלט רפסמו רשק שיא םש
 
 

__________       _____________ 
 'המיתחו תמתוח            ךיראת     
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 מפרט טכני 
 

  
אספקה התקנה, הפעלה ותחזוקה 

  מערכות טמ"סשל 

 

 עיריית נשר

 

 

 2020 אפריל
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 תאור הפרויקט ותכולת העבודה –כללי 

 הפרויקט אורית – כללי

באמצעות הקמת אתרים שבהם יותקנו שליטה ובקרה להרחיב את מערך מעוניינת  עיריית נשר

 פרט זה.אמצעי צילום וזיהוי כפי שיפורט במ

 קיים מצב

 Digivodתוצרת  VMSניהול וידיאו שו"ב ביטחון ו תהותקנו מערכ המוניציפלי של עירייהבשטח 

 כמפורט בנספח מערכות קיימות.

 או כאלו המתממשקות באופן מלא Digivodהפתרון יהיה מבוסס על התקנת מערכות נוספות תוצרת 

והתממשקות מלאה של  למערכות כגון:  ניהול, הפעלה, אינטגרציהלרבות , Onvifולא רק ב 

 האחריות לממשק מלא ותקין חלה על המציע לפעולה כמערכת אחודה. .וכד' LPR, כריזה, אנליטיקה

כתוב לעיל, למציע תהא אפשרות להציע מערכת חלופית שתאושר מראש במעמד הגשת הלמרות 

המציע במקרה כזה,  .מכרזעל כל דרישות מכרז זה כמפורט במסמכי ה 100%ותענה ב  הצעת המחיר

יצרף להצעת המחיר, מסמך המפרט את המערכת החלופית המוצעת וכן את הפעולות הנדרשות 

לביצוע ההחלפה כולל לו"ז ביצוע והתחייבות לפרק זמן מקסימאלי בו המערכות לא יתפקדו 

 כתוצאה מההחלפה.

הבלעדיים ולמציע לא תהא  זכות בלעדית לאשר או לפסול את ההחלפה משיקוליה ונימוקיהלעירייה 

 אף טענה והתנגדות לנושא זה.

אלי רהמהווה חלק אינטג LPRו מצלמות ובכניסות הראשיות, הותקנ בנתיבים אסטרטגיים

 .המערכתמ

 נדרש מצב 

 המציע יידרש לספק שרות ואחריות למערכות הקיימות ולהתקין מערכות חדשות.

 במסגר הפרויקט יותקנו המערכות הבאות:

 ת למערכת שו"ב קיימת.התממשקו 

 .מערכות טמ"ס 

 .מערכות כריזה 

  מערכות לזיהוי מספרי רכבLPR. 

 מערכות גיבוי חשמל, אל פסק 

 .מערכות לאספקת חשמל חלופיות באמצעות מטענים ואו סולארית 

 קווית ,תואלחוטי : מערכות תקשורת (IPVPN) .ואו סלולארית 

 טמערכת לני( ור וחסימת נסיונות פריצה לרשתCyber.) 

 

 תהליך מימוש 

 יעביר לקבלן כתב כמויות מפורט לאתר  העירייהו/או נציג היועץ  .1

 והקבלן יערכו סיור באתר  העירייהו/או נציג היועץ  .2

ו/או נציג  כולל סקיצה להתקנה וטבלת ציודים לאישור היועץ( CDR)הקבלן יכין תכנון מפורט  .3

 .העירייה

 ביצוע ההתקנה בפועל. .4

 .העירייהיג ו/או נצ מסירה ליועץ .5

 מבחני קבלה. .6

 ל תיק מתקן.וכלי לעירייהמסירה  .7
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 הכנת חשבון בהתאם לאמור בפרק התמורה. .8

  תוכנות ניהול ושרתיםטמ"ס, 

 לווים., ציוד טמ"ס ואביזרים נבמצלמותדרישות אבטחה 

 " שהופץצמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחה"מתוך מסמך דרישות המצטבר בכל כל ציוד הטמ"ס יעמוד ב

 .2018ע"י מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה באפריל   ופורסם

תיבחר , המעבדה עבור כל פריט המזמין יהיה רשאי לבקש אישור מעבדה בלתי תלויה לתנאי זה ע"ח המציע

 תאושר מראש ע"י המזמין בלבד ולמציע לא יהיו שום טענות בנוגע לקביעה זו.ו

 כללי -תיאור המערכת  

  , משולבת בהקלטה. C.C.T.Vלצפייה בשיטת ה המערכת מיועדת

המצלמות מחוברות לשרתי הקלטה המותקנים בכל אתר. שרתי ההקלטה יאפשרו צפייה מקומית באמצעות 

 מסך מקלדת ועכבר. בנוסף, במידת הצורך יחוברו השרתים בתקשורת אלחוטית או קווית למוקד מרכזי.

 דרת המשתמש.ההקלטה תהא רציפה או על פי אירועים ו/או הג

 .1080Pברזולוציה פריים לשנייה  60~30המערכת תקליט את כל המצלמות במהירות של 

)על המערכת המוצעת להיות בעלת יכולת התממשקות לתוכנת מערכת שליטה ובקרה על מנת לאפשר הקפצת 

 מצלמות כאשר מתקבלת התראה כלשהי ממערכת בקרת הכניסה וגילוי הפריצה.

את כל המרכיבים הדרושים להפעלת מערכת ההקלטה כדרוש בתיאור זה. למחיר במפרט הצעת המחיר תכלול 

לא יתווסף שום תשלום נוסף, באחריות הקבלן לדווח ליועץ במידה ודרושים אביזרים נוספים להפעלת 

 המערכת, טרם הגשת הצעת המחיר.

 ותכונות שרת ההקלטה. IPמערכת ניהול ווידאו  .1

 תוכנה .1.1

דידותית להפעלה, הפעלת המערכת תתאפשר באמצעות מסכי מגע, תוכנת המערכת תהיה י .1.1.1

 עכבר, מקלדת ו/או ג'ויסטיק.

מצלמות  50תוכנת המערכת תפעל על שרת  שיוגדר בהמשך, ותאפשר חיבור של לפחות  .1.1.2

FULL HD1080P  60~30שבין  לצפייה והקלטה בקצב תמונות FPS צופים לצפייה , במקביל

 חי או מאחזרים וידיאו מוקלט.ע"י קליינטים נוספים בשידור 

תוכנת המערכת תאפשר אחזור קטעי ווידאו שהוקלטו ונשמרו בדיסק המחשב או דיסק  .1.1.3

רשת מכל אחת מהמצלמות המחוברות למערכת. האחזור יתאפשר במשולב עם צפייה 

בשידור חי באותו מסך או במסך נפרד המערכת תאפשר חיפוש מהיר ורציף של אירועים על 

א צורך בבחירת תאריך ושעה. המערכת תאפשר גישה למשתמשים ע"פ ציר הזמן לל

הרשאות כל משתמש יראה מסכים שהוגדרו לו בלבד או מסכים שהוגדרו כמשותפים לכל 

 משתמשי המערכת.

 קליינטים. 10התוכנה תתמוך בחיבור והפעלה מקבילה של לפחות  .1.1.4

ות הצפייה לצורך עבודה בו עבור עמד Multi castהמערכת תתמוך ותעבוד באופן מלא בשיטת  .1.1.5

 זמנית של תחנות עבודה מרובות.

על התוכנה להיות בעלת קליינט יעודי עם תמיכה בריבוי מסכים לתחנה אחת, וגם קליינט   .1.1.6

WEB  מבוסס דפדפן עם תמיכה בInternet Explorer  ו ספאריSafari  למחשבים מבוססיMac 

OS   וגם קליינט יעודי לטלפונים חכמים מסוגI-phone  ןAndroid . 

הפעלת מגעים מרחוק,  PTZעל כל הקליינטים לאפשר צפייה בשידור חי, הזזת מצלמות 

 וצפייה בהקלטות מהשרת. 
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או הפעלת  VMDהתוכנה תאפשר לכל משתמש לצפות בכל מצלמה לפי בחירתו, ובזמן גילוי  .1.1.7

, ע"מ לבדוק אזעקה מאמצעי חיצוני, המצלמה המוגדרת "תקפוץ" למסך בליווי חיווי קולי

 ולטפל באירוע.

התוכנה תאפשר הגדרות זמן הקלטה לכל אחת מהמצלמות בנפרד: אפשרויות הקלטה   .1.1.8

 אינטגראלי או התקן חיצוני(. VMDרציפה, מתוזמנת, בזמן אזעקה ולפי תנועה )

ההקלטה תכלול שעון זמן אמת. בזמן אחזור השעונים יוצגו ע"ג התמונה, דיוק השעון עד  .1.1.9

 דקה, שנייה ושם מצלמה כפי שהוגדרה. שעה, צגתו תכלול: תאריך,כדי שנייה וה

התראות על גילוי תנועה, גלאים וכן התראות המתקבלות  –יומן אירועים דינאמי  .1.1.10

ממערכות צד שלישי, האירועים יוצגו כסדרת  תמונות מתחילת האירוע שאת גודלן יקבע 

ט דינמית כאשר כל המשתמש וגם תהיה אופציה לקבלת רשימת התראות בטבלת טקס

 של האירוע. Playbackבחירת התראה תפעיל מידית 

ריבוי מסכים, אפשרות לארבעה מסכים לפחות בעמדת קליינט אחת, כאשר כל מסך  .1.1.11

 יתפקד כפאנל עצמאי.

 חיפוש .1.2

 חיפוש הקלטות יבוצע במספר אופציות:.1.2.1

במסך צפייה במצלמות בשידור חי ניתן יהיה להעביר כל מצלמה בנפרד  .1.2.1.1

עצמאי למצלמה או להעביר את כל המצלמות המופיעות במסך ל  Playbackלמצב 

Playback .מסונכרן באותו מסך לכל המצלמות יחד 

 במסך צפייה בהקלטות ניתן יהיה לעבור לתאריך ושעה בצורה מיידית .1.2.1.2

מסך צפייה בהקלטות יאפשר  צפייה בכל המצלמות כפי שהוגדרו לצפייה  .1.2.1.3

 גם בשידור חי.

אפשר גם למשתמש מרוחק באמצעות רשת האינטרנט חיפוש הקלטות ית .1.2.2

 ממחשב, טאבלט וטלפונים סלולאריים חכמים כדוגמת איפון ואנדרואיד.

הפעלת הסרט יבוצע בלפחות שלוש מהירויות: קצב מהיר, קצב רגיל ואיטי,  .1.2.3

 תהיה אפשרות דילוג ישירות לתמונה מסוימת בקטע הנצפה .

 24המאפשרת צפייה של   Video Synopsysלמערכת תהא יכולת צפייה בעזרת .1.2.4

)תכונה מובנת או מסופקת ממערכת  ONLINEשעות בדקות ספורות במצב 

 חיצונית ייעודית(

שיוצגו בצורה גראפית על גבי ציר  VMDתתאפשר צפייה לפי חיתוכי זמן, חיתוכי  .1.2.5

 זמן שאת גודלו ניתן לקבוע בין מספר דקות למספר שבועות.

 .Briefcamכדוגמת  Video synopsysהמערכת תתמוך בתוכנות  .1.2.6

 המערכת תכיל מנגנון הצפנת נתונים. .1.2.7

, המערכת תתמוך בסימון מהיר של מקטע לחזרה מהירה bookmarkסימניה/  .1.2.8

 לנקודת התחקור בסרטון.

, לאיתור שינויים בווידיאו Smart searchהמערכת תכיל חיפוש מהיר וחכם  .1.2.9

 .באמצעות סימון אזור ע"ג התמונה/מסך

ל סרגל חיפוש מהיר ממסך הצפייה הראשי, ללא הצורך בפתיחת המערכת תכי .1.2.10

חלונות נוספים. הסרגל יהיה דינאמי ואפשרויות החיפוש יכללו:תאריך, שעה, 

דקה ושנייה, הסרגל אינו במקום יומן תאריכון לאיתור אירוע בתאריך ספציפי, 
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כדי הסרגל יהיה כחלק ממסך הוידיאו המוצג והמפעיל לא ידרש לעבור מסכים ב

 לבצע את הפעולה.

 Disk Onסטנדרטי או  CDהמערכת תאפשר שמירת התמונה/הסרט הרצוי ע"ג  .1.2.11

Key   או כיו"ב, בפורמטAVI / MPEG-4  בנוסף תהא אופציה  להדפיס התמונה

כולל הפרטים הנלווים ובהם תאריך ושעה, הסרטון יכיל מנגנון הגנה בפניה 

 צפייה לא מורשית באמצעות סיסמא.

הא ממשק אינטגראלי לייצוא סרטונים בפורמט בסיס נתוני מערכת למערכת ת .1.2.12

-עם חותמת מים אפשרות להגבלת הצפייה בייצוא ע"י סיסמה וכן יצוא ב

MPEG4  ביצוא בסיסי נתונים תייצר המערכת גם נגן תואם לצפייה בקבצים ,

 המיוצאים על כל מחשב ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת.

 תכונות המערכת  .1.3

 מצלמות. 1,4,9,16,25,36,64מסך מחולק ל צפייה ב.1.3.1

 שימוש במפות סינופטיות לגישה נוחה למצלמות והאביזרים השונים..1.3.2

מסכים, תוך ניהול הקיר דרך כל קליינט המחובר  4תמיכה בקירות ווידאו של לפחות .1.3.3

 למערכת.

 .H.264 Mpeg4  JPEG H.265 ,MxPEG ,JPEG2000,תמיכה בפורמטי .1.3.4

 .Dual Streamתמיכה ב .1.3.5

מובנה לטובת רציפות הוידיאו, בעת שינוי  TRANSCODINGהמערכת תכיל מנגנון .1.3.6

 ברוחב פס לצורך וויסות אותות הוידיאו.

 )מובנת או ממערכת חיצונית ייעודית(  Video Analytics -תמיכה ב.1.3.7

1.3.7.1. Camera Tampering 

1.3.7.2. Perimeter intrusion 

1.3.7.3. Virtual Tripwires 

1.3.7.4. Counting 

1.3.7.5. Loitering 

1.3.7.6. Abandoned Object 

1.3.7.7. Video Stabilization 

1.3.7.8. Non-Detection Zones 

מגה פיקסל בקצב  12ועד 1080P אפשרות דגימת והקלטת ברזולוציה מנימלית של  .1.3.8

 לכל מצלמה או יותר. FPS 60~25של 

, LIVEשמירת האירועים תהיה ברזולוציה וקצב הפריימים זהה לנתוני הצפייה ב   .1.3.9

המערכת תכלול   Dual Screaming או ברזולוציה וקצב פריימים שונה תוך שימוש ב

 Raid 1או  Raid 10או  Raid 6או  Raid 5תמיכה  בקונפיגורציית –כוננים קשיחים, 

ימים, ע"פ  21בהתאם לנדרש לשמירת אירועים לכל המצלמות לתקופה של 

 הנתונים שלעיל, או על פי הדרישה המבצעית של המזמין והיועץ.

רציפה, בקצבים שונים,  –רת המשתמש חלוקת קצב ההקלטה למצלמות ע"פ בחי .1.3.10

VMD בזמן קבלת אזעקה ממערכת האזעקה לרבות הגדרות זמן ,Pre-Alarm & Post 

Alarm. 

 שליחת אזעקת וידאו לדוא"ל או מחשב מרוחק. .1.3.11

 שליחת תמונות מאירוע למחשב מרוחק/ טבלט או סמארטפון ע"פ הגדרה. .1.3.12

 כיול המצלמות ע"פ תנאי שטח בהירות וצבע. .1.3.13
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 .HDMIמוניטור אנלוגי ו יציאה ל .1.3.14

 ע"פ הגדרת האירוע.  EMAILשליחת הודעות  .1.3.15

 שמירה ושליחת מקטע תמונות שהוקלטו לפני תחילת האירוע. .1.3.16

 , תוכנית הקלטה. Triggerמצבי הקלטה: רציפה, הפעלות/ .1.3.17

 .PTZשליטה על מצלמות ממונעות  .1.3.18

 LIVEבזמן יצוא הסרטון לא תפגע אפשרות הצפייה ב  .1.3.19

 .צות ובודדיםרמות הרשאה לפי קבו .1.3.20

 יםשרת .2

השרתים יסופקו  עם התוכנות הנדרשות )מקצועיות, יישומיות ומע' הפעלה( ולכל היישומים הנדרשים 

 כולל התקנה והפעלה מלאה.

 שנים. 3הרישיונות יכללו השדרוגים והעדכונים התקופתיים ויהיו תקפים ל 

 אחרת לא תאושר.השרתים יירכשו אך ורק מנציג רשמי של המותג בישראל, כל אספקה 

 

 מצלמות 50עבור  שרת הקלטה .א

 דרישות חומרה ותוכנה:

 . IBM, HP,DELL, Gigabyteשרת מותג מתוצרת :  .1

 כפול ומעלה, העדכני ביותר.  Intel Xeonמעבד  .2

נטו  20TB מינימום ,24/7 המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה  Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .3

מצלמות בקצב של  50עבור ימים  21הקלטות ל חישוב לשמירת המציע יערוך,  RAID-5בתצורת 

30 FPS  1080וברזולוציה שלP  וכמות הכוננים הנדרשים.ובהתאם לחישוב יספק את גודל 

 למען הסר ספק הבקר יהיה בקר חומרתי ולא יתקבל פתרון מבוסס בקר תוכנתי. .4

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת דואלי  .5

 RAIDכפול בתצורת  SSDומעלה, תותקן על התקן  Windows®  Server 2016 64 Bitמערכת ההפעלה  .6

 Software: Microsoft, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון 0

.NET 4.5 Framework. 

 .Intel SSD 480Gbדיסק עבור מערכת הפעלה  .7

8. Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .19מותאם לארון תקשורת " 2Uיתי פיצה עד  מארז תעשי .9

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .10

 .2GBרשת בקר  .11

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .12

 

   LPRשרת ליישומים שונים כגון: איסוף, ניהול מטריצה, אנליטיקה,  .ב

 זרתי ומוקד אזורי.שרת מיועד למספר יישומים כגון שרת איסוף וניהול אתרים שיותקן במוקד ג

 . IBM, HP,DELL, Gigabyteשרת מותג מתוצרת :  .1

 כפול ומעלה, העדכני ביותר.  Intel Xeonמעבד  .2

 טרה נטו. 2  24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .3

 .GB2מאיץ  .4



 31מתוך  7עמוד 

 

עבור   GTX1080העדכני ביותר ולפחות מדגם  NVIDIA, מתוצרת HDMIיציאות  4כרטיס מסך עם  .5

כרטיסים  2, לא יתקבל פתרון של FPS  30, ובקצב של FHDמסכים באיכות  4מצלמות ב  16ניהול 

 כפולים או כל שיטה אחרת !

 המטריצה תכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .6

 .VLANמנוהל  GIGAכרטיס רשת דואלי  .7

, בשום RAID 0בתצורת  SSDהתקן ומעלה, תותקן על  Windows 10 Pro 64 Bitמערכת ההפעלה  .8

 מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .

 .Intel SSD 480Gbדיסק עבור מערכת הפעלה  .9

10. Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .19מותאם לארון תקשורת " 2Uמארז תעשייתי פיצה עד   .11

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .12

 .2GBבקר רשת  .13

 .24/7ב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה המחש .14

 

 שרת קליינט .ג

 . IBM, HP,DELL, Gigabyteשרת מותג מתוצרת :  .1

 ומעלה. 9900Kדגם  I7 INTELמעבד  .2

 נטו. 2TBבנפח   24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח  .3

 .VLANמנוהל  GIGAכרטיס רשת  .4

עבור   GTX1080העדכני ביותר ולפחות מדגם  NVIDIAמתוצרת  ,HDMIיציאות  4כרטיס מסך עם  .5

כרטיסים  2, לא יתקבל פתרון של FPS  30, ובקצב של FHDמסכים באיכות  4מצלמות ב  16ניהול 

 כפולים או כל שיטה אחרת !

 הקליינט יכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .6

7. Windows®  10 PRO  64 Bit . 

יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן  SSDן על התקן מערכת ההפעלה תותק .8

 הקשיח המשמש לאחסון .

 .Intel SSD 480Gbדיסק עבור מערכת הפעלה  .9

10.  Software: Microsoft .NET 4.5 Framework 

 ע"פ דרישת היועץ. 19מותאם לארון תקשורת " 4U/ תעשייתי  עד U 2-3בגובה  19מארז " .11

 .32Gb של לפחות RAMזיכרון  .12

 .2GBבקר רשת  .13

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .14

 

  ור ואבטחת רשתות תקשורתטמערכת לני 

 מערכת לאבטחת רשתות תקשורת

מערכת ניטור רשת תקשורת תיועד לניטור וגילו שינויים ברשת תקשורת ע"מ להתריע בעת ניסיון חדירה לא 

 מורשת לרשת התקשורת.
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את דפוס התנהגות מרכיבי הרשת הקיימים וכל שינוי ע"פ המפורט יפתח אירוע ביומן  המערכת "תלמד"

 האירועים של מערכת השו"ב.

התראות המערכת יוצגו ביומן האירועים של מערכת השו"ב, אף על פי זאת במקרה תקלה במערכת השו"ב 

 המערכת תמשיך לתפקד כמערכת עצמאית.

 והבקרה: הבטחון לרשתות ואבטחה ניטור לבקר הדרישות ותיאור כלליות הגדרות .א

 פולשנית שאינה בצורה יותקן אשר ועצמאי בודד ואבטחה ניטור בקר יחידת על יבוסס המוצע הפתרון .1

(NON INTRUSIVE) פולשני פתרון יתקבל לא ספק הסר למען המוגנת, לרשת (INTRUSIVE.) 

 -10 של מינימאלי בטווח טורותבטמפר ויעמוד OUTDOOR מכשיר בתצורת יהיה קולקטור המתג/ מארז .2

 מעלות. +55 ועד מעלות

 זאת כל הרשת, באותה במחשבים USBה מבואות ושל המתג מבואות של וניהול ניטור יספק הפתרון .3

 ותידרש(. במידה USBה הגנת )מלבד AGENT בהתקנת צורך וללא ועצמאי אחיד בפתרון

 לשו"ב גנרי ממשק ויכיל השבתה של צורך ללא הלקוח של הקיימת ברשת ישתלב המוצע הפתרון .4

  המתקן.

 בגוף והבקרה הבטחון רשת על והגנה התקנה של מוכחת יכולת בעל יהיה המוצע הפתרון .5

 ממשלתי/בטחוני.

 ויזהה המוגנת הרשת של תמידי ניטור ויבצע הבטחון ורשתות למערכות יותאם המוצע הפתרון .6

 ,ONVIF, WSDISCOVERY, HTTP, SNMP : כגון הבטחון לרשת וספציפיים גנריים פרוטוקולים

HTTPS, SYSLOG, WMI, DNS,DDNS,FTP, MODBUS TCP/IP ,RTCP ,RTSPהמותאם פרוטוקול וכל 

 היועץ. ו/או המזמין ידי על וידרשו הבטחון לרשתות

 גרסת דגם, יצרן, של פרטנית ברמה אוטומטית בצורה המוגנת ברשת אלמנטים יזהה המוצע הפתרון .7

 קשוחה.

 ותתי האבזרים וכלל המוגנת הרשת של פיזית ומפה לוגית מפה אוטומטית בצורה יצור וצעהמ הפתרון .8

 המערכות.

 תעבורת מבחינת התנהגותו את וידגום ברשת, רכיב כל על מוקדם מידע מאגר יכיל המוצע הפתרון .9

 חריגה. ו/או תקינה התנהגות לגבי נתונים שמכיל המידע מול בפרוטוקולים ושימוש רשת

 עתידי. תחקור לצורך זה מידע וישמור OSI  4-7בשכבות ניטור של מידע יאגור מוצעה הפתרון .10

 השו"ב תוכנת ו/או הניהול מסך גבי על והפיזית הלוגית ברמה אלמנט כל איתור יאפשר המוצע הפתרון .11

 קלה בצורה המערכת הרכיב/תת את לאתר יוכל המפעיל תחקיר ביצוע ו/או אירוע שבעת כך

  .ITה בעולמות נרחב בידע רךצ וללא וידידותית

 בין שילוב או חופשי טקסט בשימוש, פרוטוקול ,IP כתובת כגון פרמטרים ע"י יבוצע המידע תשאול .12

 פרמטרים. מספר

 לסביבה המתאימים חוקים בניית יאפשר ובנוסף בסיסיים חוקים מספר בתוכו יכיל המוצע הפתרון .13

 הלקוח. ולדרישות הספציפית

 הקיימת השו"ב ולמערכת מייל,-אי לכתובת הניהול, למסך התרעות יחתשל יבצע המוצע הפתרון .14

 הלקוח. שבשימוש

 או למתג חדירה לחסימת בנוגע התרעה שליחת או אקטיבית פעולה בין בחירה תהיה המוצע לפתרון .15

 הקיימת. ברשת תקשורת חיבורי שינוי

 משנה אתר לכל מקומיות ניהול יכולות כולל (MULTI-SITE) אתרים ריבוי בתצורת יתמוך המוצע הפתרון .16

 תוכנה באמצעות המשנה אתרי כל של האבטחה בסטאטוס וצפייה התראות קבלת ניטור, יכולת וכן

 הראשי. במוקד מרכזית
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 המוגנת: ברשת רכיבים מול אינטגרציה .ב

 יצרנים 4 לפחות של (AV ENCODERS) ואודיו וידאו קידוד של וזיהוי ניטור יכלול המוצע הפתרון .1

 .מובילים

 מוכחת אינטגרציה יכיל הפתרון מובילים. יצרנים של VMS מערכות על ויגן יינטר המוצע הפתרון .2

 ,EXACQ, AVIGILON, LUXRIOT, DIGIVOD, MILESTONE, AIMETIS המובילים: ליצרנים

FLIR/DVTEL, MOBOTIX CONTROL CENTER, IVMS4200 CRISP,NICE ,ONSSI. 

 SYNEL, ROSSLARE, AMAG מסוג כניסה בקרות על ויגן יינטר המוצע הפתרון .3

 היצרנים של מלאה אינטגרציה ויכלול שונים מסוגים אבטחה מצלמות על ויגן יינטר המוצע הפתרון .4

 ,ACTI, ARECONT, DAHUA, SONY, HIKVISION, GRUNDIG, INDIGO-VISION, UNIVIEW הבאים:

MOBOTIX, DYNACOLOR, VIEWME, VIDEOTEC, SAMSUNG, BALTER,AXIS, BOSCH, FLIR, 

 .ADAM (ADVANTECH), CRESTON,MOXA מלאה: באינטגרציה בקרים על ויגן יינטר המוצע הפתרון .5

 EL-FAR,IDS,MAGAL מלאה: באינטגרציה חכמות גדרות על ויגן יינטר המוצע הפתרון .6

 IAI-ELTA, MAGOS מלאה: באינטגרציה רדארים על ויגן יינטר המוצע הפתרון .7

 .RISCO, PIMA מסוג  מלאה: באינטגרציה אזעקה מערכת על ויגן יינטר המוצע הפתרון .8

 ,AGENTVI של  מלאה: באינטגרציה אנליטיקה וידאו על ויגן יינטר המוצע הפתרון .9

TECHNOWARE,BRIEFCAM, DIGIVOD,FLIR. 

 

 PHYSICAL SECURITY NAC - המתגים מבואות ניהול של (PS NAC) מובנה פתרון יכיל המוצע הפתרון .ג

 הבאים: המתגים את וינהל יינטר המוצע הפתרון מנוהלים, במתגים מלאה באינטגרציה ךויתמו

1. ARUBA 2530 

2. JUNIPER EX2200, EX2300 

3. KORENIX JET NET 5310G 

4. HP SERIES 1950, 5130, A5500 

 

 המוגנת: הרשת על נדגמים תהליכים .ד

 ויתריע ברשת, חבלה או ריצהלפ חשד מעוררים או תקינים אינם אשר מקרים זיהוי יכולות יכיל הפתרון

 מפני להגנה בנוסף זאת הקיימות, הרשת וכתובות הרשת, מתעבורת חלק הם אלו מקרים קיומם על

 מורשה. שאינו USB זיכרון בהתקן ושימוש (PS NAC) המתג מבואות דרך לרשת חדירה

 להתרעה: ויזכו מנדטוריים הינם מטה המפורטים התהליכים

 מראש. הנקבע זמן פרק לאחר ברשת קצה אביזר של תקשורת חוסר \ ניתוק .1

 קצה. אביזר לאותו המורשים הפרוטוקולים ברשימת נכלל שאינו תקשורת בפרוטוקול שימוש .2

 רשת. בכתובת כפול שימוש .3

 במתג. ספציפי מבוא גבי על MAC בכתובת שינוי .4

 .בנפח ירידה או גידול עם בין מהם( אחד או BITRATE ו  FLOWS )הן התעבורה שינוי .5

 ברשת. חדשה IP כתובת הופעת .6

 ברשת. חדשה MAC כתובת הופעת .7

 או המוגנת ברשת אם בין לו, מוגדר שאינו )חיצוני/פנימי( IP עם ליצור מנסה קצה אביזר אשר תקשורת .8

 הרשת. של הסקופ בטווח שאינו IPל לצאת נסיון

 .WEB INTERFACE של בשימוש הקצה לאביזרי התחברות נסיון .9

 במצלמות ספציפיים שינויים ובנוסף יצרן, להגדרות חזרה ,אתחול כגון קצה ביזרא על חריגה פעולה .10

 .MASKING הגדרת או הווידאו בהגדרות שינוי נסיון כגון אבטחה
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 .(BRUTE FORCE) סיסמא ניחוש .11

 זהה. לגרסה עדכון או UPGRADE, DOWNGRADE – קושחה עדכון .12

 

  מרוחקים אתרים ניהול – מרכזית מוקד תוכנת .ה

 מרוחקים. באתרים הפזורות מקומיות ניטור מערכות וניהול לניטור מרכזי מודול תכלול תהמערכ .1

 המרוחקים. באתרים המותקנת הניטור מערכת מיצרן יהיה המרכזי הניטור מודול .2

 בכל מרוכזת וצפייה מרכזי בדשבורד הנתונים ריכוז אמת, בזמן התראות קבלת תאפשר המערכת .3

 חומרת כולל אתר, בכל המקומית הניטור ממערכת המגיעים דכוניםוהע הסטאטוס דיווחי ההתראות,

 החוקים. במנוע שהוגדרו כפי ההתראות

 תקלות אתר, כל של החוקים במנוע המוגדרים אירועים אודות והתראות חיוויים קבלת תתאפשר .4

 כולל המקומית, במערכת להצגתה זהה באופן נכנסת כהתראה יוצגו המערכת התראות רשת. ושיבושי

 ההתראה. לגבי מלאים פרטים

 האתרים כל לגבי מצטברים נתונים תציג תצוגה כל כאשר שונות, תצוגות יכיל המרכזי המודול .5

 המחוברים.

 הבאה: בחלוקה ולפחות סוגים, לפי נתונים המרכזות תצוגות במספר הנתונים הצגת תתאפשר

 רשומות( ומיון חיפוש סינון, יכולות )כולל והתראות אירועים יומן 5.1

 וכדומה( גרפים נתונים, כרטיסיות פאי, )תרשימי גרפי דשבורד 5.2

 השונים הרכיבים בין קישוריות של לוגית מפה 5.3

 התראות, כמות לפי יורד בסדר הרשומות של סידור יאפשר המרכזי המודול של המרכזות הרשימות .6

 וכדומה. סטאטוס אירועים, חומרת

 האתרים כל של בסטאטוס מרוכזת ייהצפ המאפשר ייעודי דשבורד בעל יהיה הניטור מודול .7

 המחוברים.

 DRILL) מעמיקה חקירה לבצע יהיה ניתן בתצוגה, אחד אתר בהקשה המרכזי, הדשבורד באמצעות .8

DOWN) מורחבים. בפרטים וצפייה הנבחר מהאתר המתקבלים לנתונים 

 את גושיצי ייעודיות תצוגות יוצגו המרכזי, הדשבורד באמצעות המעמיקה החקירה ביצוע בעת .9

 הבאים: הנתונים את ולפחות בלבד, הנבחר האתר של המצטברים הנתונים

 רישוי מצב מחוברים, אביזרים תקינות אבטחה, סטאטוס כגון כלליים נתונים של מרכז דשבורד 9.1

 האתר.

 בפרטים וצפייה DRILL DOWN לביצוע האפשרות כולל המערכת, של ואירועים התראות יומן 9.2

 המקומית. במערכת למתאפשר בדומה אירוע כל של מלאים

 במערכת למתאפשר בדומה האתר, באותו המחוברים האביזרים של ופיזית לוגית מפה 9.3

 המקומית.

 שרת התראה, אביזר, כל לגבי מורחבים לפרטים לגשת יהיה ניתן לעיל, המרכזות התצוגות באמצעות .10

 הנבחר. האתר המקומית למערכת שמחוברים מחשב או
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 מצלמות 

 המצלמות: לכללימאליות דרישות מינ

 .חיבור ישיר למצלמה או למיגון וללא כבלים חיצוניים )זנבות( בלבד PoEבהזנת מתח יפעלו המצלמות  .א

בחירת הסטרים בהתאם ליישום   UDP,TCP&HTTP בשלושה סטרימים שונים יעבדו  המצלמות .ב

 . הנדרש בשטח

 בלבד.  H265דחיסה  .ג

 ע"פ דרישת מערכת השו"ב. M-JPEG פורמט  .ד

 .ONVIF PROFILE Sפרוטוקול עבודה  32GBשל לפחות  SDתמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו  .ה

 .Light finderכדוגמת  כוכבים ראיית לילה באמצעות טכנולוגיה .ו

 .WDRתימדד נטו לאחר קיזוז  FPSכמות ה .ז

 

 ותאורת לדים IK10  1080Pחיצונית אנטי ואנדל  DOME–מגה פיקסל  2מצלמה  .1

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .1.1

  FHDאיכות  .1.2

  H.265דחיסת  .1.3

 מ"מ . VF 12~2.8עדשה  .1.4

 .1080Pברזולוציה   FPS 50 -קצב רענון אינו נופל מ .1.5

 .WDR 120dbמנגנון  .1.6

 צמצם אוטומטי. .1.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .1.8

1.9. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .1.10

1.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .1.12

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .1.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .1.12.2

 מטר 30תאורת לדים לטווח של עד  .1.13

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .1.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .1.15

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .1.16

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .1.17

 .IP-66דרגת אטימות  .1.18

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .1.19

 

וטכנולוגיה  לתנאי חשכה  IK10אנדל ( חיצונית אנטי וBulletצינור ) –מגה פיקסל 2מצלמה  .2

 Starlightכדוגמת 

  H.265דחיסת  .2.1

 מ"מ  עם שליטה מרחוק בזום ובפוקוס VF 12~2.8עדשה  .2.2

 מגה. 2ברזולוציה   FPS 30 -קצב ריענון אינו נופל מ .2.3

 .WDR 120dbמנגנון  .2.4
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 מוצא אנלוגי בנוסף לחיבור הרשת. .2.5

 צמצם אוטומטי. .2.6

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .2.7

2.8. BLC. 

 sec to1/10,000 1ירות תריס מה .2.9

2.10.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .2.11

 .F1.2לוקס ב  0.05צבע:  .2.11.1

 .F1.2לוקס ב 0.008ש/ל:  .2.11.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .2.12

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .2.13

 מעלות. 5-60-טמפ' עבודה  .2.14

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .2.15

 .IP-67דרגת אטימות  .2.16

 זורי מיסוך.א 8קביעת  .2.17

 מטר. 60תאורת לדים לטווח של לפחות  .2.18

 

 חיצונית. מגה פיקסל  BOX 5 מצלמה .3

 מגה פיקסל 5רזולוציה  .3.1

  H.265דחיסת  .3.2

 מ"מ  עם שליטה מרחוק בזום ובפוקוס VF 12~2.8עדשה  .3.3

 מגה. 5ברזולוציה   FPS 30 -קצב ריענון אינו נופל מ .3.4

 WDR 120dbמנגנון  .3.5

 .מוצא אנלוגי בנוסף לחיבור הרשת .3.6

 מטר לפחות. 50תאורה ל  .3.7

 צמצם אוטומטי. .3.8

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .3.9

3.10. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .3.11

3.12.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .3.13

 .F1.2לוקס ב  0.005צבע:  .3.13.1

 .F1.2לוקס ב 0.008ש/ל:  .3.13.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .3.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .3.15

 מעלות. 5-60-פ' עבודה טמ .3.16

 .IP-67דרגת אטימות  .3.17

 אזורי מיסוך. 8קביעת  .3.18
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כולל     IK10 מ"מ( תקן  4.3X129)עדשה  X 30, זום אופטי FHDמגה  2ברזולוציה  PTZמצלמה  .4

 .תאורת לד

 1080p (1920X1080 )רזולוצייה  .4.1

  FHDאיכות  .4.2

  H.265דחיסת  .4.3

 ICRפליטר חשמלי  .4.4

 .X 12זום דיגיטלי   "ממ 4.3X129)עדשה  X 30זום אופטי  .4.5

 פוקוס אוטומטי .4.6

 מטר.  200תאורת לד מובנית לטווח של לפחות  .4.7

  1080Pברזולוציה   30FPSקצב רענון  .4.8

 .WDR 120db מנגנון  .4.9

 טומטי.וצמצם א .4.10

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .4.11

4.12. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .4.13

4.14.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .4.15

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .4.15.1

 .F1.2לוקס ב 0.05ש/ל:  .4.15.2

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .4.16

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .4.17

 מעלות המשכי. 360 .4.18

 מעלות בשנייה. 400מעלות(  360מהירות סיבוב ) .4.19

 פריסטים. 256 .4.20

 אזורי מיסוך  8קביעת  .4.21

 .IK10אנטי ונדל  .4.22

 .IP66דרגת אטימות  .4.23

 

 יחצ"ג מצלמת .5

-אנטי , מ' לפחות ומכלול שטיפה 300צורת גוף כולל תאורה לטווח בת PTZ 2MP יחצ"ג מצלמת

 בעלת עדשה ממונעת זום רציף. IP RJ45, בממשק IK10ונדאלי 

מ'  300נשלטת לטווח של  IRמכלול שלם הכולל מנוע, זיווד, מצלמה, תאורת המצלמה תסופק עם 

 ווית רחבה.מ' בז 100נשלטת לטווח של עד  IRלפחות בזווית צרה ובנוסף תאורת 

, אור לבן(, 840µm ,950µmתהיה ניתנת להחלפה והתקנת פנסים באורכי גל שונים ) IR-תאורת ה

ומרחקי הארה אפקטיביים שונים, בהתאם. °( °10, °30, 60אלומות תאורה שונות )לפחות 

 הפנסים יהיו נשלטים באופן אוטומטי ויזום.

ל אחיד כולל שליטה על יכולות המנוע והעדשה כל הרכיבים יהיו מאותו יצרן הציוד ויפעלו כמכלו

 גם יחד.

 ( אינטגרלי על עדשת המיגון.wiperונדאלי כולל וישר )-מיגון אנטי

 , IP66, IK10 ,EAC ,UL ,EN50130-5המכלול השלם יעמוד כולו בתקני 

EN60068-2-6 
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 .NC 95%, לחות מרבית 40°C ~ +65°C-טמפרטורת פעולה: 

ל' לכל 5טיפה נשלטת מרחוק, בעלת מכל מים אינטגרלי בנפח של המכלול יסופק עם ערכת ש

 הפחות, כולל סנכרון של מיקום המצלמה עם מכלול השטיפה וביצוע פעולת השטיפה באופן יזום.

 מצלמה: .5.1

 לפחות.  Full HD 1080p" ברזולוציית Exmor CMOS 1/2.8חיישן  .5.1.1

5.1.2. 60fps @ Full HD 1080p 

 (.30IREבמצב לילה ) 0.002lx(, IRE 50במצב יום ) 0.05lxרגישות תאורה:  .5.1.3

 .X12, זום דיגיטלי x30זום אופטי  .5.1.4

5.1.5.   120db WDR. 

 ,Auto white balance, WDR, exposure control, De-fog, BLC ,Sensitivity שיפור תמונה:  .5.1.6

Color enhancement, Image flip . 

 וק., וכן נשלט מרחzoomמהיר עם ביצוע  re-focusפוקוס אוטומטי כולל  .5.1.7

 .50db-יחס אות לרעש טוב יותר מ .5.1.8

 לפחות. 1/10,000 – 1/1מהירות תריס  .5.1.9

 ש"ל( \לילה אוטומטי )צבע \מעבר יום .5.1.10

 , מוגן בסיסמה.webבעלת ממשק שליטה  .5.1.11

 מנוע: .5.2

 RS-485והן בממשק טורי  ONVIFהשליטה תתאפשר הן בממשק רשת  .5.2.1

 חות.שנייה לפ°/100שנייה ועד °/0.02 -במהירות מ Endless° 360צידוד  .5.2.2

 לפחות.  90° ~ 40°-הגבהה  .5.2.3

 אפשרות להגדרת מגבלות צידוד. .5.2.4

 של עדשת המצלמה. zoom-התאמת מהירות הצידוד למצב ה .5.2.5

כולל חיבור אספקת מתח, פיקוד על העדשה וממסר לביצוע פוקוס, כניסה ויציאה  .5.2.6

 של מגעים יבשים.

 רשת: .5.3

 RJ45ממשק חיבור  .5.3.1

  60Mb/sשל עד  Bitrate-תמיכה ב .5.3.2

 מצלמה ולמנוע יהיו מוגנים בסיסמה.ממשק החיבור ל .5.3.3

 ,IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCPתמיכה בפרוטוקולים:  .5.3.4

ICMP, DHCP, ARP 

 

  LPRליישום  IPמצלמת  .6

  LPRלמערכת   חיצונית ייעודית IPמצלמה  .6.1

 מגה פיקסל, 2רזולוציה  .6.2

 25~9עדשה בטווחים מינימאליים של  .6.3

 , 265דחיסה  .6.4

 מטר 30ל  IRתאורת  .6.5

 פילטר נגד סנוור. .6.6

 קמ"ש. 80מטר במהירות נסיעה של  30טווח גילוי וליכוד מספר רישוי לפחות  .6.7

מכלל הלוחיות הקריאות במהירות  95%המצלמה תאפשר זיהוי וקריאת מספרים בלפחות  .6.8

 קמ"ש ביום ובלילה. 60של 
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 המצלמה תאפשר זיהוי בתנאי יום לילה ובתנאי מזג אויר משתנים. .6.9

ה תסופק עם עמוד אנטי ואנדלי כולל מיגון המיועד להתקנת מצלמה וחלון המצלמ .6.10

 למצלמה. העמוד ייוצר מברזל מגולוון וצבוע בצבע ע"פ הגדרת המזמין

המתממשקות למשטרת ישראל ועל פי  Hikvision TCM 203/204המצלמות יהיו כדוגמת  .6.11

המשטרה מצלמות דרישת המשטרה. באחריות המציע לבדוק מול אגף הטכנולוגיות של 

 מיצרנים שונים ולוודא כי המצלמה המוצעת, עונה ומסתנכרנת למערכת המשטרתית.

 

 MPIXעדשה למצלמות  .7

 מגה 2העדשה תותאם ע"פ רמת הרזולוציה )פיקסלים ( של המצלמה, לדוגמא: מצלמה של  .7.1

 מגה פיקסל. 2פיקסל תותאם עדשה של 

העדשה תהא  , מפרט ודרישה.Lens for Mega Pixel IP Camera –עדשות למצלמות מגה פיקסל   .7.2

Very focal " העדשות תהיינה עם צמצם  1/2בהתאם לדרישות השטח ומותאמת ל פורמט

העדשות תותאמנה לזווית ושטח הכיסוי הנדרשים, הקביעה הסופית  אוטומטי חשמלי.

 תהיה לאחר ניסוי בשטח ולפי החלטת המזמין.

 תתאים למצבי יום/לילה ע"פ יצרן העדשה.ו ICRהעדשה  תיועד לעבודה עם פילטר  .7.3

 .MOUNT – CSאו תבריג  MOUNT - Cהעדשות תהיינה מסוג שניתן לשימוש בתבריג  .7.4

 .העדשה תהא תוצרת יפן, ארה"ב או אירופה .7.5

 

 ופנס א.א PoEהזנת  IK10מוגן אנטי ונדאלי  IP66מיגון חיצוני  .8

, לכלוך, לחות( ושאר פגעי מזג המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק .8.1

 האוויר.

 המיועד להפעלת המצלמה, מרכיבי המיגון והפנס. PoEממשק עבודה  .8.2

 מיגון מאסיבי פולי קרבונט. .8.3

 .IK10מוגן וונדליזם בתקן  .8.4

 ומניעת קורוזיה. IP66מוגן לחות ומים  .8.5

 חימום + אוורור + סוכך שמש. .8.6

 זרוע מאסיבית תואמת עם מעברי כבילה בתוך הזרוע. .8.7

 תיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד )פתיחה צידית(.פ .8.8

למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים שיחובר למערכת האזעקה במקרה של  .8.9

יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח  VMDפתיחה/ חבלה. בעת שינוי מצב המצלמה ה

 שידור למוקד.

 30מטר במפתח של  70ו מעלות א 60מטר ובמפתח של  50פנס א.א למרחק אפקטיבי של  .8.10

 מעלות, ע"פ דרישה.
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 אנליטיקה חכמה. .9

 מערך הצילום יכלול אנליטיקה חכמה.

ובתנאי  מהמצלמות ניתן לספק את האנליטיקה כחומרה ותוכנה נפרדת או כחלק אינטגראלי

 מתקיימים ללא יוצא מהכלל. המפורטים להלן, שכל החוקים 

 בשטח. המציע יהיה אחראי על בחירת האופציה שתבחן

אישור קונספט האנליטיקה והתפקוד יבוצע באמצעות פיילוט בו המציע יתקין את המצלמה 

 עם הפתרון, ללא דרישת תשלום בשני אתרים נבחרים ע"י הרשות.

 אנליטיקה חיצונית: 

 מערכת אנליטיקה תיועד לניהול וקבלת התראות ממצלמות אסטרטגיות. .9.1

 (.OUTDDOOR) המערכת תוגדר ע"י היצרן כמערכת חיצונית .9.2

 המערכת מיועדת לגילוי תנועה בתא שטח צפייה של המצלמות ובתנאי חוץ. .9.3

שיטת הגילוי: זיהוי ובידוד תנועה של עצמים, תוך יכולת סיווג של העצמים בסביבה תוך  .9.4

 דגש על גילוי מוחלט של בני אדם, כלי רכב ותנועות שיוגדרו ע"י המזמין.

 ם, וכן לכידת תנועה שעונה לחוקיות מוגדרת. זיהוי תנועת עצמים בפריימים מוגדרי .9.5

המערכת תנתח את השינויים בצורה עצמאית תוך למידה מתמדת של תנאי השטח ללא  .9.6

התערבות ידנית או התערבות של מפעיל, ולכידת כל התנועות של העצמים שהוגדרו 

 במצבים שונים, ע"מ למנוע 'התרעות שווא'.

לימוד של תנאי השטח ע"מ לבודד תנועות ורעשי למערכת תהא יכולת אנאליטית עצמאית ל .9.7

רקע כגון: זריחה, שקיעה, עננים, עצים, צמחיה, אבק, סנוור שמש, סנוור לילה, אדים 

 בחלון מיגון המצלמה או על העדשה לרבות טיפות גשם.

המערכת תלכד תנועות עצמים, לגיבוש של הפיקסלים לצורת עצם ובכך תנתח את התנועה  .9.8

 ה. ואת החוקיות שב

המערכת תדע לנתח בצורה עצמאית ואוטומטית לזהות דפוס התנהגות , זיהוי של בני אדם,  .9.9

כלי רכב ובעלי חיים ובכך לנטרל השפעות סביבתיות תוך תיחום אזורים רבים שבהם ניתן 

לקבוע פרמטרים שונים כמו למשל רמת רגישות שונה, אבחון כיוון התנועה, לרבות קביעת 

ה בכיוון מסוים. התוכנה תכלול שירטוט וקטור של התנועה על פני התראה, בזיהוי תנוע

 המסך.

תמונות בשנייה מבלי לפגוע ברזולוציה  25-קצב צפייה והקלטה יעמוד על לא פחות מ .9.10

 . Full HD 1080Pובקצב הקלטה וצפייה. יכולת האנליטית תתאפשר גם במצלמות 

 למה או נפילת אות וידיאו.המערכת תתריע בעת חסימת שדה הראייה, נפילת מתח למצ .9.11

המערכת תאפשר גם יצירת התראה של מספר אובייקטים העולה או יורד ממספר מסוים.  .9.12

אנשים בשטח הצילום של  5-יכולת זיהוי של התקהלות של בני אדם העולה מ -למשל

 המצלמה.

 המערכת תכלול מגוון תסריטי גילוי כגון:  .9.13

 שוטטות   .9.13.1

 חפץ חדש   .9.13.2

 חפץ נעלם   .9.13.3

 חציית קו   .9.13.4

 התקהלות   .9.13.5



 31מתוך  17עמוד 

 

 כיוון ומהירות תנועה   .9.13.6

 ספירת אנשים   .9.13.7

 ( והצגתו עם אות הוידאו מתקבל. TRAILהמערכת תאפשר מעקב לאחר גילוי ) .9.14

 המערכת תסמן את האובייקט ותציג שובל עקיבה.  .9.15

 המערכת תציג את הגילוי הנ"ל ברזולוציה הגבוהה ביותר במצלמה.  .9.16

 

 

  .טמ"ס לאתר קצהציוד   
  מתג אופטי  מרכזי .1

המתג יאפשר חיבור מעל  .  Cisco, Avaya, HP, Juniper  מתג מרכזי יהיה מתוצרת החברות  .1.1

 תשתית אופטית של מתגים בריכוזי המשנה  .

המותקנים באתרי ריכוז  L3למתגי  Gigabit Ethernetהמתג יבצע טבעות וקישורים ישירים של  .1.2

 .IPמצלמות 

 ם אחריםלמוקד ו/או לריכוזים ראשיי Backboneקישורי  .1.3

  +POE 1000פורטים נחושת  48או  24 .1.4

מתגים או יותר מאותו משפחה לניהול כיחידה  2ניתן לממש את הדרישה באמצעות שרשור   .1.5

 לפחות.  10Gbpsאחת. קצב העברת נתונים על קו השרשרו יהיה 

  STACKמתגים יתמכו ב  3מינימום  .1.5.1

 מבואות נדרשים: .1.6

  12כמות  -כל אחד. 1Gbבקצב    SFPמבואות .1.6.1

 2אופטיים : כמות  10Gbs  SFPמבואות .1.6.2

 ייעודי STACKממשק .1.6.3

 .802.3at + 802.3af תמיכה ב .1.7

 .לשיפור שרידות הקישור לריכוזים קומתיים  802.3adבמבואות  LACPתמיכה ב  .1.8

אחר ,פרטי של יצרן המתגים שיאפשר קישור מגובה    port aggregationנדרשת גם תמיכה ב   .1.9

 –אחד בהתאוששות מתקלה באחד ה לינקים מתחת ל  MACם ל מבואות  המאוחדי 2מעל  

ms 100 

, אופציה להוספת ספק נוסף בתוך היחידה )לא כלול במחיר 230VACהזנת מתח:  .1.10

 היחידה(.

  לפחות.  RIP-v1/v2  תמיכה בניתוב סטטי ודינמי  .1.11

 (Hardware queueתורי חומרה ) 8המתג יתמוך ב  .1.12

 לפחות. multi cast group 500, וב PIM Multicast תמיכה בניתוב  .1.13

  30VLANלפחות  802.1q VLAN,תמיכה ב  .1.14

 RSTP, RMON, IGMP v2,  SNMP v1/2/3   , Telnet, SSHתמיכה בפרוטוקולים הבאים: .1.15

v1/v2, 802.1x, Jumbo-frames 

  layer 2,3,4על בסיס   Access control תמיכה ב .1.16

  VLAN 10, לפחות   rapid spanning tree per VLANתמיכה ב  .1.17

 Egress traffic policy  תמיכה ב   .1.18

 דרישות חומרה:

 .40°Cעד + 0°C  עמידה בטמפרטורת סביבה .1.19
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 ס"מ. 50, עומק עד U1 גובה .1.20

 .CONSOLE '' וכבל19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .1.21

 המתג יסופק עם כבל שרשור במידה ונדרש לפתרון. .1.22

 אופטיים  SFPממשקי 

 מטרים 500למרחק עד   LCמחבר  ,SFP LX -קישור לריכוזים  .1.23

  Multi-modeמעל תשתית –והקלטה) עתידי(  Datacenter קישור אל מערכות  .1.24

 ( יצרן של יצרן המתגים. לא יתקבלו ממשקים תואמים .הממשקים יהיו תוצרת ) מקט  .1.25

 

 פורטים לחיבור מצלמות  24/48מתג קצה  .2

         .Cisco, Korenix, HP, Juniper, Avaya  מתג קצה  יהיה מתוצרת החברות   .2.1

 המתג יאפשר חיבור מעל תשתית אופטית אל המתג המרכזי  . .2.2

  10Gbpsיהיה    stackהמתג יהיה בעל יכולת שרשור להרחבה עתידית, רוחב הפס בין מתגי ב  .2.3

 לפחות, 

  STACKמתגים יתמכו  ב  3מינימום  .2.4

 מבואות נדרשים: .2.5

המתג יתמוך  בהפעלה    24/48כמות  -/כל אחד. 10/100/1000בקצב     +POEמבואות .2.5.1

 בו זמנית.   +POE של כל המבואות 

 לפחות    2אופטיים : כמות    SFPמבואות .2.5.2

 ייעודי STACKממשק  .2.6

 .802.3at + 802.3af תמיכה ב .2.7

 לשיפור שרידות הקישור לריכוזים קומתיים  802.3adבמבואות  LACPתמיכה ב  .2.8

פרטי של יצרן המתגים שיאפשר קישור מגובה  אחר ,  port aggregationנדרשת גם תמיכה ב  .2.9

אחד בהתאוששות מתקלה באחד הלינקים מתחת ל  MACמבואות  המאוחדים ל  2מעל  

100 ms. 

 , אופציה להוספת ספק נוסף .)לא כלול במחיר היחידה(.230VACהזנת מתח:  .2.10

  לפחות.  RIP-v1/v2  תמיכה בניתוב סטטי ודינמי  .2.11

 (Hardware queue)תורי חומרה  8המתג יתמוך ב  .2.12

 לפחות. multi cast group 500, וב PIM Multicast תמיכה בניתוב  .2.13

  30VLANלפחות  802.1q VLAN,תמיכה ב  .2.14

 RSTP, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP v1/2/3, Telnet, SSH  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .2.15

v1/v2, 802.1x, Jumbo-frames 

  layer 2,3,4על בסיס   Access control תמיכה ב .2.16

  VLAN 10, לפחות   spanning tree per VLANתמיכה ב  .2.17

 Egress traffic policy  תמיכה ב   .2.18

 דרישות חומרה:

 .40°Cעד + 0°C  עמידה בטמפרטורת סביבה  .2.19

 ס"מ. 50, עומק עד U1 גובה .2.20

 .CONSOLE '' וכבל19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .2.21

 .המתג יסופק עם כבל שרשור במידה ונדרש לפתרון .2.22
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 פורט לחיבור מצלמות  8מתג קצה לתנאי חוץ  .3

         .Cisco, Korenix, HP, Juniper, Avaya  מתג קצה  יהיה מתוצרת החברות  .3.1

 המתג יאפשר חיבור מעל תשתית אופטית אל המתג המרכזי  . .3.2

  10Gbpsיהיה    stackהמתג יהיה בעל יכולת שרשור להרחבה עתידית, רוחב הפס בין מתגי ב  .3.3

 ת, לפחו

 מבואות נדרשים: .3.4

3.4.1.16 ports GbE RJ-45, 4 ports GbE RJ-45/SFP Combo 

המתג יתמוך  בהפעלה של    16/8כמות  -/כל אחד. 10/100/1000בקצב     +POEמבואות .3.4.2

 בו זמנית.   +POE כל המבואות 

 לפחות    2אופטיים : כמות    SFPמבואות .3.4.3

 ייעודי STACKממשק  .3.5

 .802.3at + 802.3af תמיכה ב .3.6

 לשיפור שרידות הקישור לריכוזים   802.3adבמבואות  LACPתמיכה ב  .3.7

 2אחר ,פרטי של יצרן המתגים שיאפשר קישור מגובה  מעל    port aggregationתמיכה ב  .3.8

 ms 100אחד בהתאוששות מתקלה באחד הלינקים מתחת ל  MACמבואות  המאוחדים ל 

 לול במחיר היחידה(., אופציה להוספת ספק נוסף .)לא כ230VACהזנת מתח:  .3.9

  לפחות.  RIP-v1/v2  תמיכה בניתוב סטטי ודינמי  .3.10

 (Hardware queueתורי חומרה ) 8המתג יתמוך ב  .3.11

 לפחות. multi cast group 500, וב PIM Multicast תמיכה בניתוב  .3.12

  30VLANלפחות  802.1q VLAN,תמיכה ב  .3.13

 RSTP, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP v1/2/3, Telnet, SSH  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .3.14

v1/v2, 802.1x, Jumbo-frames 

  layer 2,3,4על בסיס   Access control תמיכה ב .3.15

  VLAN 10, לפחות   spanning tree per VLANתמיכה ב  .3.16

 Egress traffic policy  תמיכה ב   .3.17

 דרישות חומרה: .3.18

 .70°Cעד + C°-40  עמידה בטמפרטורת סביבה  .3.19

 מארז קשיח. .3.20

 

  IPמקומית   NVRהקלטה מערכת צפייה ו .4

 ניהול והקלטת מצלמות כולל סנכרון לסנסורים לצורך הפעלות וקבלת התראות. :יעוד המערכת

 VMSמקבילות ומנוהלות בתוכנת   NVRהמערכת תיועד לעבודה ברשת עם מערכות  .4.1

 משותפת.

 תוכנת צפייה, שחזור והקלטה. .4.2

 .לפחות  ITNEL  DUAL COREמבוססי מעבדי  .4.3

 .WINאו  APIפשוטה בתצורת   עם קוד פתוח להתממשקות LINUX BASE מערכת הפעלה  .4.4

 30מגה פיקסל לכל מצלמה לפחות וב  5ברזולוציה מלאה של   IPמצלמות  8/16/32קיבולת  .4.5

FPS .עבור כל מצלמה 

 . SATAמצלמות מסוג  2טרה לכל  1דיסק קשיח  .4.6
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 . H.265דחיסה ב  .4.7

 .לעבודה ביתירות הדדית GbEכרטיסי רשת  2 .4.8

 .19ז "מאר .4.9

 קבועה. IPאפשרות צפייה מרחוק באמצעות כתובת  .4.10

 .VGA +HDMI יציאות מסך  2 .4.11

 .ניהול קבצים .4.12

 (.FIFOנעילת קובץ מוקלט לשמירת הקובץ מבלי שיידרס ) .4.13

 תיוג קבצים. .4.14

 חיפוש קובץ ע"פ תיוג. .4.15

 .NVR -בין יחידות ה Back-up &Fail-Overאפשרות  .4.16

4.17. SMART SEARCH ע"ג הווידאו. 
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 Outdoorקומית משולבת סלולאר מערכת הקלטה מ .5

 IPמצלמות  4לניהול והקלטת  NVRמערכת 

 VMSמקבילות ומנוהלות בתוכנת   NVRהמערכת תיועד לעבודה ברשת עם מערכות  .5.1

 משותפת.

 .FPS 25מגה פיקסל לכל מצלמה ולפחות  2ברזולוציה מלאה של  IPמצלמות  4קיבולת  .5.2

 טרה לפחות. 1דיסק קשיח  .5.3

 . H.265דחיסה ב  .5.4

 קבועה. IPרות צפייה מרחוק באמצעות כתובת אפש .5.5

 /G3 & G4תמיכה ברשתות סלולאר  .5.6

 Wi-Fiתמיכה ב .5.7

 +.55ולפחות  -10טמפרטורות עבודה  .5.8

 .85%עמידות לחות בלפחות  .5.9

 

 Outdoorמערכת הקלטה מקומית  .6

 IPמצלמות  4/8לניהול והקלטת  NVRמערכת 

 VMSהלות בתוכנת מקבילות ומנו  NVRהמערכת תיועד לעבודה ברשת עם מערכות  .6.1

 משותפת.

 .FPS 25מגה פיקסל לכל מצלמה ולפחות  2ברזולוציה מלאה של  IPמצלמות  4/8קיבולת  .6.2

 טרה לפחות. 1דיסק קשיח  .6.3

 . H.265דחיסה ב  .6.4

 קבועה. IPאפשרות צפייה מרחוק באמצעות כתובת  .6.5

 +.55ולפחות  -10טמפרטורות עבודה  .6.6

 .85%עמידות לחות בלפחות  .6.7

 

 

 Outdoorמשולבת סלולאר  LPRית מערכת הקלטה מקומ .7

 המתממשקות עם משטרת ישראל. LPRמצלמות  4לניהול והקלטת  NVRמערכת 

משותפת  VMSמקבילות ומנוהלות בתוכנת   NVRהמערכת תיועד לעבודה ברשת עם מערכות  .7.1

 המרכזית LPRובעלת תוכנה תואמת למערכת ה 

מסדרות  LPRואו מצלמות   TCM 203/204דגם  Hikvisionתוצרת   IP LPRמצלמות  4קיבולת  .7.2

 .9ו  4/4

 טרה לפחות. 1דיסק קשיח  .7.3

 . H.264דחיסה ב  .7.4

 קבועה. IPאפשרות צפייה מרחוק באמצעות כתובת  .7.5

 /G3 & G4תמיכה ברשתות סלולאר  .7.6

 Wi-Fiתמיכה ב .7.7

 +.55ולפחות  -10טמפרטורות עבודה  .7.8

 .85%עמידות לחות בלפחות  .7.9
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 ארונות סעף לציוד באתר חוץ .8

, ספק כח מתג תקשורת NVRתקן ויקובע כל הציוד הנדרש להפעלת האמצעי )בארון יו .8.1

וכיו"ב(, החיווט בארון יעבור בתעלות ויסומן לזיהוי, ממדי הארון יקבעו בהתאם לתוכן 

 הציוד.

מאווררים וסננים  2נו בתוך הארון יותקהארון ייוצר מפוליקרבונט ויכלול סוכך שמש,  .8.2

עבודה תקינה מעבר לחריצי האוורור, ת טמפרטורה מאוורר לשמירן )כניסה ויציאה(,

 המאוורר יופעל באמצעות חיישן טמפרטורה .

ויעוגן לעמוד/קיר באמצעות  IP67הארון יהא אטום לחדירת מים ותנאים סביבתיים ברמת  .8.3

 מקורי של יצרן הארון.חבק 

ל ( וחיישן טמפר, כל תקלה בבקר במוקד תתקבAC/DCלארון יהיו בקר נפילת מתחים ) .8.4

 ראה פרק מצלמות(. -video lossהתראה על תקלה במצלמה )חוסר תקשורת 

 הארון יסופק עם פס דין וכל הציוד שיותקן בו יקובע לפס דין. .8.5

 הארון יסופק עם גב פלטת עץ. .8.6

בתחתית הארון תותקן נורית ביקורת לטובת בקרה מתח רשת, הנורית תדלוק כל עוד קיים  .8.7

 מתח בכניסה לארון.

 

 ארוןמערכת הגנת  .9

התראת פתיחה או שו"ע(  Adamבקר התרעות )כדוגמת מערכת התראה לארון הכוללת  .9.1

כולל  , התרעת תקלת רשת חשמלהתראת חום באמצעות טרמוסטט/ מגנט, באמצעות טמפר

 או דרך המצלמה. VMSיחידת שידור למוקד ופתיחת אירוע ביומן הארועים של מערכת ה 

 

 ארון המרה אופטי לנחושת .10

ל את כל הציוד האופטי הנדרש להמרה מאופטיקה לנחושת והפוך, הארון יכלו .10.1

 ומותאם לתנאי חוץ 

המחיר יכלול  את  חיבור/ הלחמת הסיב,  מתאמים אופטיים, שקעי חשמל, חיבורי  .10.2

מחברי פיקטל  6, אספקה והתקנה LCמתאמים מסוג  6חשמל מפסק פחת, פנל אופטי, כולל 

 ,SM,מגשרים אופטיים CAT7רת, מגשרים וקש, כבלי תOTDR, כולל בדיקת SM LCמסוג 

MM  .מחברים ומגשרים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הנדרש בארון 

עד  -40°Cכל הציוד בארון נדרש לתמוך בהתקנה חיצונית )טווח טמפרטורה בין  .10.3

75°C.כולל שילוט וסימון ,) + 

 

 ארונית תקשורת .11

ח, מנעול, מאוורר דפנות צד כולל: דלת קדמית שקופה/ פ U 10" /19ארונית תקשורת , .11.1

 , כולל מאמ"ת , כולל ערכת הארקהN-6מתפרקות, פס שקעים 

 מס"ד ארון תקשורת .12

ס"מ כולל  דלת חזית זכוכית  100ובעומק   42Uלהתקנת ציוד בגובה  19מס"ד תקשורת " .12.1

כל אחד,  CFM45)דו כנפית( עם מסגרת פח אחורית אטומה, מנעול, שני מאווררים בתפוקת 

מעלות,  45עם תוספת לדפנות בזווית   19התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל "מסילות 

 שקעי כח עם מאמ"ת, 6 -פסים ל 2ערכת הארקה , 
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 דפנות הארון יהיו מחורצות, כולל פנלים עיוורים לכיסוי כל החללים הריקים. .12.2

 יחידות פנל שערות. 4יחידות ו 2הארון יסופק עם פנל משתמש *  .12.3

 

 מנוף/ סל אדם יום עבודה של .13

יום עבודה של במת הרמה או מנוף כולל סל הרמה בטיחותי ע"פ הוראות הבטיחות  .13.1

חסימה  וכל הנדרש לשינוע ע"פ  הקבועות בחוק לרבות רכב ליווי, אמצעי אזהרה,

לא ברור, צריך לציין  -התקנים והוראות הבטיחות הקבועות בחוק ובתני הבטיחות

 .שהסעיף יהיה כלול בתכולת העבודה

 חבילת ניקוי מצלמות .14

ע"פ דרישת המזמין, המציע יספק שירות ניקוי מצלמות בחישוב יום עבודה של מנוף  .14.1

 וצוות עבודה.

עבודת הניקוי יכלול ניקוי עדשות ומיגוני המצלמות בכל מקום בו מותקנות המצלמות.  .14.2

 תרים.א 20שעות עבודה לצוות + מנוף בחישוב של  ניקוי של לפחות   8יום עבודה יכלול 

במידת הצורך וע"פ דרישת המזמין, בעת הניקוי הצוות יבצע כיוון של שטח כיסוי  .14.3

 הצפייה.

 מערכת כריזה

 כללי

של כל מערכות הבטחון  IPמערכת הכריזה שתסופק תהיה מערכת שתפעל ברשת התקשורת  .א

 המותקנות באתר.

ד השליטה מערכת הכריזה תותקן במתחמים השונים ותאפשר שליטה מעמדת המאבטח וממוק .ב

 הגזרתי.

השליטה על מערכת הכריזה תהיה מתוך מערכת השו"ב באמצעות "אייקון" ייעודי שימוקם על המפה  .ג

 הגרפית / שרטוט האתר או התצ"א. 

עמדת השליטה במוקד המרכזי תכלות מיקרופון ייעודי שיאפשר את יצירת התקשורת והדיבור  .ד

 למערכת הכריזה כל זאת ללא הפעלה של רכזת כלשהי.

בעת חירום מערכת הכריזה תאפשר ביצוע כריזה כללית כך שתישמע ההודעה בכל השופרים  .ה

והרמקולים המחוברים למערכת כך זאת תוך אכיפה של כל ווסתי העוצמה לדרגה גבוהה ביותר. ניתן 

 יהיה לנתב ולחסום הודעות כריזה לחלק מהשפרים או הרמקולים בשטח. 

וגמת "גונג" קבוצת שופרים או רמקולים שיוגדרו כ"אזור". ניתן ניתן יהיה  להגדיר צליל מקדים כד .ו

יהיה להגדיר את הצלילים האלה באמצעות תוכנת הניהול והבקרה. צילים אלו להגדרה ע"י תוכנת 

 הניהול והבקרה. 

 

 רמקולים / שופרים לתנאי חוץ .1

 .IPהרמקולים /שופרים שיסופקו יהיו בעלי יכולת לחיבורם למערכת  .1.1

 לפחות. 30W RMSקן יהיה מיועד להתקנה חיצונית ובעל הספק השופר שיות .1.2

 . V 220השופר יכלול שנאי קו אינטגראלי  .1.3

 .1Wמטר ל 1במדידה של  105Db splעוצמת קול השופר  .1.4

 מעלות צלסיוס. 55ועד  -5כל הציוד מיועד לשימוש חיצוני ולעבודה בטמפרטורות שבין  .1.5
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ו עמוד כולל זרוע או מתקן תפיסה עם השופר יכלול את כל הנדרש להתקנתו על קיר א .1.6

 IP54חבקים וברגים המוגנים מקורוזיה והמותאמים להתקנה חיצונית ברמת הגנה של 

 לפחות. 

 

 מגבר למערכת כריזה .2

 .IPהמגבר יהיה בעל יכולת לחיבור לרשת   .2.1

 לפחות. 60Wהספק מינמלי של  .2.2

 המגבר יאפשר חיבור שני רמקולים מסוג שופר.  .2.3

 מעלות צלסיוס. 55ועד  -5שימוש חיצוני ולעבודה בטמפרטורות שבין כל הציוד מיועד ל .2.4

 המגבר יותאם להתקנה בארון / מס"ד ציוד. .2.5
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  תקשורת ךמער

 מערך התקשורת נועד לתעבורת נתונים בין האתרים לחדרי הבקרה במוקדים האזוריים, הגזרתיים והראשי. 

 

 עורקים אלחוטיים:  .1

בלבד ברוחב פס שיוגדר  ,Radwin, WaveIP  Sikluרות יאושרו עורקים אלחוטיים תוצרת החב .1.1

 .ע"י היועץ

 .Outdoor IP67כל הציוד יותקן ויותאם לתנאי  .1.2

 .AES 128העורק יכלול הצפנה כדוגמת  .1.3

 הציוד יופעל עם אנטנה: .1.4

 .dBi 16ח של גיגה הרץ: אינטגרלית בשב 2.4מערכות .1.4.1

 dBi  38/43/50גיגה הרץ: שבח בהתאם לטווח התקנה  70מערכות .1.4.2

 המערכת תתמוך ברוחבי ערוץ הבאים:  .1.5

 מגה הרץ. 20/50גיגה הרץ:  2.4מערכות .1.5.1

 מגה הרץ. 125/250/500גיגה הרץ:  70מערכות .1.5.2

 .בהפעלה סימטרית/אסימטרית בכל לינק לפי דרישת המשתמש המערכת תתמוך  .1.6

מטר לעבודה מושלמת  5,000כלול את כל הנדרש להפעלתו למרחק של עד מחיר העורק י .1.7

 )אנטנה, ספק, כבילה ואמצעי התקנה(.

 תדר מאושר משרד התקשורת: .1.8

1.8.1.GHz 2.4  ומותאם לIEEE 802.3. 

1.8.2.71-76GHz  ומותאם לIEEE 802.3. 

 רוחב פס: .1.9

 .Full duplexבשיטת ה  Mbps 50ל  20בהתאם למפורט בכתב הכמויות בין .1.9.1

 Full duplexבשיטת  Mbps 100למערכת עם יכולת שדרוג תוכנה לרוחב פס  יתרון.1.9.2

 

 עורקים מילימטריים: .2

 בלבד. Siklu או    Ceragonיאושרו עורקים אלחוטיים תוצרת החברות  .2.1

 .Mbps  Full Duplex 500עם יכולת שדרוג ל , Mbps 100 Full duplexרוחב פס הבסיסי יהיה    .2.2

 IP67בתקן  Outdoorי כל הציוד יותקן ויהיה לתנא .2.3

 .IEEE 802.3ומותאם ל  71-76GHzתדר העבודה יהיה  .2.4

רוחב ערוץ הקליטה והשידור ייבחרו ע"פ הדרישה בפועל ובהתאם לכמות התעבורה הנדרשת  .2.5

 20%בתוספת 

מחיר העורק יכלול את כל הנדרש להפעלתו לעבודה מושלמת )אנטנה, ספק, כבילה ואמצעי  .2.6

 התקנה(.

 על הכנת טופסי רישוי ותשלום עלות הרישוי למשרד התקשורת. המזמין יהיה אחראי .2.7

 .IEEE 802.3תחום תדר לגלים מילימטריים  יהיה בעל אישור משרד התקשורת ומותאם ל  .2.8

 5מחיר העורקים יכלול תשלום אגרת משרד התקשורת ל  יתרון לעורק קטן ככל שניתן. .2.9

 שנים.
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 סקר אלחוט לאתר .3

קמת מערכת אלחוט לאתר, לרבות, הפעלת מנוף, ספקטרום הסקר יכלול בדיקת אפשרות לה .3.1

 אנלייזר ואמצעים נדרשים לביצוע הסקר בצורה מושלמת. 

הסקר יכולל: הגשת דוח מפורט לכל אתר ואתר, כולל תוואי למוקד הראשי ולמוקד המשני,  .3.2

המלצות לתוואי ולציודים וכתבי כמויות ע"פ סעיפי המכרז. המחיר לאתר כולל חלק יחסי 

 מוקדים.ל

מגה   4אספקה, התקנה והפעלה של אספקה, התקנה והפעלה של יחידת שידור קווית קומפלט, לשידור ב 

UPLOAD  לפחות למוקד הכוללת: ארון תקשורת ברזל כמוגדר במפרט,דוחס, מודם קוויIPVPN ממ"ת, פס ,

וקבלת מודמים  IPVPN, לקבלת קו ו HOTשקעים עד להפעלה מושלמת. לרבות כל התאומים עם בזק או 

 במתקנים, כולל כל השינויים הדרושים.

 

 מהאתר למוקד   IPVPNתקשורת  .4

 לפחות למוקד הכוללת:  UPLOADמגה   4יחידת שידור קווית קומפלט, לשידור ב   .4.1

  .ארון תקשורת ברזל או פוליאסטר 

 .דוחס 

  מודם קוויIPVPN. 

 אישור מהנדס חיבור לחשמל לרבות ממא"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת  ו

 בודק.

  המחיר יכלול כל התאומים עם בזק אוHOT לקבלת קו ו ,IPVPN  וקבלת מודמים

 במתקנים, כולל כל השינויים הדרושים.

 .IPVPNשנות מנוי  5המחיר יכלול  .4.2

 

 סלולארי  מודם   .5

 מגה לפחות למוקד הכוללת:  5יחידת שידור סלולארית קומפלט, לשידור ב  .5.1

 ליאסטר ארון תקשורת ברזל או פו .5.2

של חברות סלולאר שונות. לנתב תהא יכולת  SIMמשני כרטיסי  4Gתשדורת סלולארי  נתב .5.3

השני  SIM, המערכת תעבור לSIMשל חברות שונות, בעת ניתוק  SIMשידור משני כרטיסי 

מעלות  60~0באופן אוטומטי. המערכת תיועד לעבודה בתנאי חוץ בטמפרטורות של 

 (.יסופק ע"י המציע SIM)כרטיס 

 .גיגה SD 32יחידת גיבוי בכרטיס   .5.4

 חיבור לחשמל לרבות ממ"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת  ואישור מהנדס בודק .5.5

התקנה והפעלה קומפלט לרבות כל התאומים עם ספק התקשורת,  וקבלת מודמים  .5.6

 במתקנים, כולל כל השינויים הדרושים.
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 חשמל וגיבוי.

 UPSאל פסק יחידת גיבוי 

( לאספקת מתח מיוצב,  SUPLLY POWER NINTERRUPTABLEמערכת אל פסק ) נדרש לספק  .1

לציין איזה רכיבים  -מסונן ואמין. לגיבוי ציוד המחשוב )מחשבים, מדפסות, ארון תקשורת וכו'(

 וכו' NVRמצלמות, מתגים,  -יוגנו על ידי האל פסק

 ומס מלא.רציפות, בעשעות  8 –זמן גיבוי בהספק מלא  – KVA 1-20הספק יציאה  .2

דרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד המגובה גבוה יותר  .3

 בהספק גדול יותר שיותאם לעומס הכולל של הציוד המגובה. UPSיסופק 

. PWM" ובנויה בטכנולוגיה INTERACTIVE  "LINE ONהמערכת תהיה חד פאזית, מסוג  .4

 אספקת מתח בחרום.המערכת תכלול מערך מצברים אטומים ל

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .5

 ממיר סטטי. ספק מטען 

 ( מפסק עקיפה סטטיSWTCH TRANSFER STATIC BYPASS.) 

 .מערך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים 

 .זיווד למצברים 

  ה– UPS .יהיה מתוצרת: טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן או שווה ערך מאושר 

ורט תקשורת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם למערכות ההפעלה ולרשת יכלול פ UPS –ה  .6

המחשבים, לרבות סגירה מבוקרת של הקבצים במחשב וכיבוי המחשב לפני התרוקנות 

 המצברים. 

 .מערכת טעינה ומצברים ליתיוםמקור מתח חלופי, 

ם בלבד. במקומות שיקבעו על ידי היועץ, יותקנו מערכות אספקת חשמל בעזרת מצברים ליתיו .1

 .מערכות ישמשו לאספקת חשמל רציפה למערכות הביטחון.

 המערכת תחובר לעמוד תאורה ויספק מתח למערכת המותקנת באתר. .2

להתקנת המערכת על עמוד התאורה בהתאם אישור קונסטרוקטור האחריות הקבלן להמציא  .3

 למשקלה.

 המערכת תכלול: .4

 מצברי ליתיום ע"פ ההספק הנדרש. .4.1

 ם.מטען למצברי ליתיו .4.2

 בקר פריקה ליתיום . .4.3

בכל אתר שתותקן מערכת טעינה, המציע יגיש טבלת חישוב ע"פ הצריכה בפועל, להפעלת כל  .5

האמצעים של האתר )מצלמות קבועות, מצלמות מתנייעות, מתג, עורק אלחוטי, מאווררים וכל 

 הציוד הנוסף השייך למערכת.

 שעות ע"פ החישוב הבא: 8בטעינה של שעות  24החישוב יכלול עבודה רציפה של כל הציוד למשך  .6

שעות, אך בהתחשב  16שעות, המערכת נדרשת לספק חשמל ל  8טעינת לילה בקיץ היא כ  .6.1

בהפסקות חשמל )בעת הטעינה, לפני או אחרי הטעינה(, נדרשת רשת ביטחון נוספת. אי לכך 

 שעות. 24החישוב יהיה לאספקת מקור חשמל לכלל המרכיבים ל 

 מעלות. 70~ -5ודה בתנאי חוץ קשים בהם טמפרטורות קיצוניות המערכת תיועד לעב .7
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( כחלק ממערכת UPSבמקומות בהם תסופק מערכת זאת, לא תותקן מערכת מצברים נוספת ) .8

 הביטחון, 

 וולט. 12וולט או  24מערכת הביטחון יש להתאים לאספקה ישירה ולפעולה במתח ישר של  .9

ורה, או ברצפה ע"ג צוקל, כל המעמדים המערכת תסופק ותותקן מעל מבנה / עמוד תא .10

והחיזוקים הדרושים על מנת להתקין את המערכת בזווית הדרושה ובכוון הדרוש, יסופקו עם 

 המערכת.

 .IP65המערכת כולה תהיה מוגנת בפני כל מזג אוויר בדרגות הגנה  .11

 

 עבודות התשתית, חשמל ותקשורת:

 

 מובילים .א

ו בעלי עובי דופן עבה מהסוג המאושר לשימוש ע"י הרשויות צינורות המשמשים כשרוולים לכבלים יהי .1

 עבורן הם מותקנים:

 חב' "הבזק".  .1.1

 חברת החשמל.  .1.2

 משרד השיכון.  .1.3

כל קטע צנרת יהיה מסוג אחיד לכל אורכו. דהיינו: אין להמשיך צינור קשיח בגמיש וכד'. במידה ויש  .2

רים אלה מקוריים המיועדים ע"י יצרן צורך באביזרים מיוחדים לסיום הצינור או לחיבורו יהיו אביז

 הצינור לאותו צינור )מחברים, כיפופים, אטמי קצה צינור וכד'(.

יש לאטום כל חדירת צנרת למבנה או שוחה בצורה שתימנע בצורה מוחלטת חדירת מים דרך ההיקף  .3

 החיצוני של איזור החדירה.

( אולטרה ויולט V.Uעמיד בקרינת ) קופסאות חיבורים וציוד לחשמל שיותקנו בשטח יהיו מפוליאסטר .4

לפחות. התקני פתיחת המכסה יותאמו לכלי  66IPלדרגת אטימות  X4ULאו  439-1IECבעלי תו תקן 

פתיחה מיוחד ולא למברג רגיל. הקופסא תעוגן בצורה  שתמנע משיכתה ממקומה. הקופסא תסופק עם 

 66IPל מתכתיות לדרגת איטום כל החדירות לקופסא יאטמו ע"י כניסות א DINפלטת התקנה ופס 

חרוט שיאפשר זיהוי  -לפחות. כל קופסא תשולט הן על המכסה  והן בתוך הקופסא בשילוט בר קיימא 

 .TEMPERמקור הזינה של הקופסא. לכל תיבות התקשורת  תהיה הגנת 

בעובי  "וולקן"   קונסטרוקציות עזר יבוצעו מפרופילים מגולוונים בחום ע"פ מפרט גילווון של חב'  .5

 מיקרון לפחות ללא חודים או שאריות מתכת.   70

 ריתוכים ינוקו מ"שלקה" וישויפו עד לקבלת אחידות של פני השטח המרותך. .6

בעובי   477-001בכל נקודה בה יפגע הגלוון המקורי יש לבצע ניקוי וצביעה בצבע "צינקוט" של טמבור  .7

 מיקרון לפחות. 70

מ"מ לפחות ולחזקו בשני  8יש להשחיל חוט משיכה מניילון בקוטר  בכל צינור שרוול בו לא יותקן כבל .8

הקצוות. את קצוות הצינור/שרוול יש לאטום בצורה שתימנע חדירת גופים זרים או בוץ לצינור. 

באחריות הקבלן להחליף כל שרוול שימצא סתום/מעוך במהלך תקופת האחריות שלו. כל  ההוצאות 

קבלן. )פתיחת התוואי התקנה שרוול חדש, סגירת התוואי והחזרתו הנלוות עקב החלפה זו יחולו על ה

 למצבו המקורי כולל תיקוני תשתיות, מדרכות, כבישים, צנרת וגינון(.
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כל קצה של שרוול יש לסיים בצורה שתאפשר זיהוי מקומו בקרקע במועד מאוחר יותר. ניתן לסמן את  .9

 30X20כל קצה או לחילופין שלט נירוסטה  הקצה באמצעות שוחת בטון עגולה עם מכסה כביש כבד על

ס"מ בקרקע, החלופה עפ"י  30X30X30המעוגן בלבנת בטון  2ס"מ חרוט מותקן על צינור מגולוון "

 החלטת המפקח ומחיר הסימון כלול במחיר הצינור.

במידה ותסופק ע"י חב' החשמל במחסני החברה.  6" -ו 4צנרת/שרוולים לחב' החשמל. צנרת בקטרים " .10

 בלן ידאג לקבלת הצנרת, להובילה ולהתקינה בהתאם לתקנות חב' החשמל.הק

קנים/שרוולים עבור בזק וט.ל.כ. יבדקו לכל אורכם בנוכחות נציגי בזק ע"י החדרת קונוס  בדיקה  .11

)סטנדרט בזק(. לאחר מכן יושחל בהם כבל משיכה סטנדרט בזק. קנים למערכת ט.ל.כ יהיו מסוג 

המשמשים כסטנדרט בחב' הכבלים. הצנרת תסופק ע"י חב' הטלוויזיה מ"מ  63"סיליקור" בקוטר 

בכבלים בתופים ועל הקבלן להתקין את הצנרת בהתאם לתוכניות. אספקת הצנרת תסופק לקבלן באתר 

 ע"י חב' הכבלים.

 \3/4צינורות למערכת האבטחה יהיו צינורות מתכת עם תיבות הסתעפות ומעבר מתכתיות בקטרים " .12

 ס"מ. 40התקנת הצינורות עם שלות חיזוק מגולוונות כל .  2ועד " 1"

  

   כבלים .ב

הקבלן יספק כבלים התואמים בדיוק את דרישות המפרט וכתב הכמויות הן מבחינת דגם הכבל, עובי  .1

 הבידוד, חתך המוליכים, סוג הסיכוך, )במידה ונדרש( והתאמתו לדרגות המתח הנדרשות.

רתים מערכות חשמל השייכות לעירייה או לרשות המקומית על הבידוד החיצוני של כל הכבלים המש .2

ס"מ, סוג  100 -יצוינו בהדפסה בלתי מתבלה ובלתי מחיקה הפרטים כדלקמן במרווחים של לא יותר מ

 הכבל, חתך המוליכים".

כבלים יותקנו בשטח בצורה שתימנע פגיעה כל שהיא בבידוד הכבלים. כבל שתתגלה בו פגיעה בבידוד  .3

זותית או בבדיקה מאוחרת יותר באמצעות מגר, יוחלף במלוא אורכו. לא יאושר ביצוע הן בבדיקה ח

 תיקון באמצעות מופה או ליפוף בסרט בידוד.

ממ"ר ומעלה יותקנו נעלי כבל תקניות כדוגמת כפר מנחם, נעלי  10ל קצות כל מוליכי הכבלים מחתך ע .4

יצה תבוצע בעזרת תותב משושה ע"י הכבל יישאו הטבעה של תו תקן וסימון נקודות הלחיצה. הלח

 מכשיר לחיצה הידראולי תקני.

גידי הארקה בבסיסי עמודים ילחצו בנעלי כבל משותפת כדי לשמור על רציפות הארקה במקרה של  .5

 פירוק העמוד.

ויהיו רציפים במלוא אורכם  c 90כבלים בתוך עמודי התאורה יהיו בעלי בידוד העמיד לטמפרטורה של  .6

 בור בתחתית העמוד ועד לפס המהדקים שבתוך גוף התאורה.החל ממגש החי

השלט יכלול  כל קצה של כבל ישולט בשלט חרוט בלתי מתבלה המחוזק בצורה שאינה ניתנת להזזה.  .7

 זיהוי הלוח המזין ומספר המעגל.

 .66IPכל חדירת כבל לאביזר או ללוח תאטם באמצעות כניסת כבל אל מתכתית לדרגת אטימות  .8

 

 ורת קומפלט. נקודת תקש .ג

 מחיר היחידה הינו לפי נקודה ולא לפי מטר.

 ., השימוש הינו עבור כלל המערכת ואביזריםCat6Aכבל לתשתיות בתקן  .1

 התקן  המפורטות ב:  ותענה על כל דרשות  category 6Aתשתית התקשורת שתתוקן תעמוד בתקן  .2

TIA/ ITU/ EIA 568B. 

 עד להתקנה חיצונית.המיו .23AWG*4*2קשיח מסוכך   CAT7כבל רשת .3
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 .בנוסף לסיכוך הכללי של הכבל, כל זוג גידים מסוכך בנפרד .4

 ..23AWGהמוליכים יהיו מנחושת טהורה בעובי  .5

מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל: אספקה, התקנה, השחלה,  .6

כנדרש להפעלה סימון, קידוחי קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתידרש לחיבור האביזרים 

 מטר. 90מושלמת ועד למרחק של 

 

 כבל מתח נמוך  .ד

 ", XLPE", עם בידוד "N2XYכבל, מסוג " .1

 ממ"ר. 3X2.5הכבל יהיה בחתך ובהרכב של  .2

 תוצרת טלדור או שו"ע.  .3

, תוצרת חברת טלדור 0.5בקוטר   22awg 6x6005הכבלים יהיו מטיפוס כבל שזור בלבד, כדוגמת  .4

 .CAT 7  40 Gigabit Ethernet for 50 meters and 100 Gigabit Ethernet for 15 metersאו כבל תקשורת 

 .RFI -ו  EMIתשתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות  .5

מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל: אספקה, התקנה, השחלה,  .6

לחיבור האביזרים כנדרש להפעלה סימון, קידוחי קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתידרש 

 מטר, מעבר לכך ישולם תוספת בגין החלק היחסי למחיר היחידה. 150מושלמת ועד למרחק של 

 

 סיבים להתקנה חיצונית: 6,12,24כבל אופטי  .ה

 .SM/MMהכבל יותאם לפעולה ב  .1

 . TIGHT BUFFERמקרון בתצורת  62.5קוטר  .2

 . HFFRחיזוקי קבלר ומעטה חיצוני   .3

 ון פלדה גלית עם ציפוי קופולימרי.שכבת שרי .4

 .UVעמידות לקרינה  .5

 ק"ג 177חוזק מרבי:  .6

 מ"מ. 200קוטר מינימאלי לכיפוף  .7

 .C20- ~C80טמפ' עבודה:  .8

מחיר הכבל כולל: אספקה, השחלה, הנחה, חיתוך, הלחמה וכל הנדרש לצורך פעולתו המושלמת  .9

 של הכבל.

 או שו"ע. DDCכבל תוצרת  .10

 

 חפירות ויציקות

בטון יש לצקת בתבנית לכל גובה היציקה. אין להסתפק בתבנית על החלק העליון של  בסיסי .1

 משטח הבטון.

ס"מ, ובבסיסי לוחות חשמל יש להתקין רשתות זיון מברזל  30X30X30 -מ -בבסיסים הגדולים  .2

ס"מ מסביב לכל פאות היציקה. בבסיסים אלה יש לשלב  10X10מ"מ בצפיפות של  8בנין בקוטר 

ס"מ מחוץ לפני המשטח  העליון של  40מ"מ שירותך לברזלי הזיון ויבלוט  4X40ון פס מגולו

.בבסיסים יש לשלב שרוולי חדירה גמישים בקשת 200 -היציקה. היציקה תבוצע בבטון ב

תאורה יש להכין כמינימום  שלושה שרוולי חדירה. השרוולים  מכסימאלית. בכל בסיס של עמוד

 ס"מ מפני הקרקע. 60 -תון בעומק של לא פחות מיצאו מבסיס הבטון בחלקו התח
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ס"מ מפני הקרקע הסופיים.זר  15 -באחריות הקבלן לפלס את פני הבסיס ע"פ מפלס סופי גבוה ב .3

ברגי עיגון לעמוד תאורה יהיה מקורי ויותאם למידות החורים בעמוד. ברגי הזר יהיו מרותכים 

יתוכים לברגים שלא יתאימו לעמודים. למסגרת מוכנה מראש ומגולוונת. לא יאושר ביצוע ור

 במקרה זה יהיה על הקבלן לסלק את היסוד ולצקת יסוד חדש במקומו.

דגם  SOGEXIאחר התקנת ופילוס העמוד יש להתקין על ראש הבורג כיפת מגן כדוגמת ל .4

KAPTIGE. 

 ס"מ מפני הקרקע.  בבסיסים תבוטן 30בסיסי הארונות לרכזות המיגון וללוח החשמל יבלטו  .5

שרוולים  50%מסגרת  התקנה ללוח שתיוצר ע"י יצרן הלוח. בבסיסי הארונות יותקנו לפחות 

 שמורים מעבר לנדרש עבור כניסות הכבלים הידועות.

בריכות המעבר יהיו סטנדרטיות מתוצרת אקרשטיין או שווה ערך מאושר, בריכות מוגנות מים  .6

 ן(.טו 25עם צנרת יציקה.   לבריכות יהיו מכסים כבדים )

קטן  בחציות בין מערכות מים וביוב לחשמל ותקשורת בהם המרחק האנכי בין המערכות .7

 ס"מ על כל שטח החצייה. 15מהתקן, יש לצקת בין המערכות משטח בטון בעובי 

מ"מ עם  19במקומות שיוגדרו בתוכניות, יותקנו אלקטרודות הארקה עשויות פלדה בקוטר  .8

מטר שיוחדרו לקרקע באמצעות פטיש חשמלי.  6, באורך מיקרון לפחות 70ציפוי נחושת בעובי 

ס"מ עם מילוי חצץ  60ס"מ ובעומק  60על ראש האלקטרודה תותקן בריכת בטון עגולה בקוטר 

ס"מ בקרקעית הבריכה. על ראש הבריכה יותקן מכסה כביש כבד עם סימון הארקה  10בעובי 

חב' כבד מקורי של יצרן  משולב במכסה. מוליכי הארקה יחוברו לאלקטרודה באמצעות

 האלקטרודה.

 ס"מ. בחפירה יונח מצע חול מסונן    60ס"מ וברוחב עד  100חפירות יבוצעו בעומק  .9

 ס"מ.  10ס"מ, על המצע יונחו הצינורות ומעל הצינורות מצע חול מסונן נוסף בגובה  10בגובה 

מון סטנדרטי לכבלי ס"מ מפני הקרקע יותקן סרט סי 30כיסוי החפירה בשאר החפירה ובגובה 

תקשורת וכבלי חשמל. הידוק החפירה ופילוס פני הקרקע כולל ביצוע יתדות סימון לתוואי 

 ס"מ לפחות. 20החפירה. המרחק בחפירה בין צנרת לחשמל לצנרת תקשורת או בטחון יהיה 

  

 


