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יללכ .1

, ההבגהל תוזגלמה יגוס לכב שומישב טוקנל שיש תוריהזה יעצמא תא תללוכ וז הארוה .1.1

. םינעטמ תקירפו הסמעה , עוניש

הרטמ .2

תיבלש תלת שגה תדיינ הנוכמ / לזיד / תילמשח הזגלמ לש תיתוחיטב הלעפה .2.1

.( תטקלמ )

םימישי םיכמסמ .3

שת"ל1970. הדובעב תוחיטבה תדוקפ .3.1

. תוהגו תוחיטבל דסומה – הזגלמ לש הקזחאו הלעפהב תוחיטב .3.2

. ןרצי תוארוה .3.3

. הזגלמל תימוי הקידב בקעמ קית .3.4

תוינפה .4

. הזגלמ לע הדובעל תואשרהו תוכמסה -. שונא יבאשמ לוהינ –QA-06 .4.1

םיחפסנ .5

. תובייחתה בתכ –SFT-121–1 חפסנ .5.1

. הזגלמ ליעפמ תרהצה -SFT-122–2 חפסנ .5.2

תימוי תילועפת הקידב - שגה תזגלמ / הזגלמ תקידב -SFT-123–3 חפסנ .5.3

תורדגה .6

עונישלו המרהל םידעוימה רחא ןקתה וא גלזמ רבוחמ םהלש , הפולש עורז וא ןרות תלעב תדיינ הנוכמ – הזגלמ .6.1

. הזגלמכ הנוישירב הניוצ רשא , תואשמ לש

. םינוויכה לכל הנוכמ / ןעטמה לש ולקשמ דבוכ לכ תא תגציימה הדוקנ – דבוכה זכרמ .6.2

המרהל םינתינה תואשמה לקשמ . הזגלמה תוביצי ןדבוא אלל המרהל רתומה יברמה לקשמה – המרה רשוכ .6.3

. םיסמועה תלבטב ןיוצמו , הרוציי ךילהב בכרה ןרצי תעיבק יפל , הזגלמ ע"י עונישלו

לע הדובעל ןונעיר עציבו , הרובחתה דרשמ םעטמ ךמסומ ךירדמ ע"י סרוק החלצהב רבע – המיאתמ הרשכה .6.4

םידבוע תכרדהו עדימ תריסמ הדובעב תוחיטבה תונקת ךותמ הזגלמ

"ג. ולרמ ב ךכל ךמסומה ע"י םותח , הזגלמב הגיהנ הדועתה לעבל ריתמה ךמסמ – ילעפמ רתיה .6.5
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הטיש .7

: םיאבה םיאנתב דומעי הזגלמ תלעפה השרומ .7.1

. הזגלמל הלעפה רתיה קיזחמו , החלצהב הב דמעו אשונב המיאתמ הרשכה רבע 7.1.1

. רוטקרט וא בכרב הגיהנ ן וישיר קיזחמ 7.1.2

"ג. ולרמב הזגלמ תלעפהל ילעפמ רתיה לעב 7.1.3

. תוחיטב ילענ לוענ ליעפמה 7.1.4

. ךמסומ ךירדמ ע"י הנשל תחא ן ונעיר תכרדה רובעי ליעפמה 7.1.5

. הזגלמה תלעפהב יקב 7.1.6

: הדובע תליחת ינפל .7.2

. התוביציו תיתוחיטבה תרגסמה תומלש אדוו .7.2.1

. הרואתהו רפוצה לש הניקת תוליעפ אדוו .7.2.2

. תוארמה תכרעמ תומלש אדוו .7.2.3

. םייולג תורוניצ , גלזמ , םיגימצ , המרה תוארשרש : תוניקת קודב .7.2.4

.[ יטיא ךוליהב , תישעמ ] םימלבה תוניקת אדוו .7.2.5

.[ ילכה לע ןיוצמ ] הזגלמל רתומה המרהה רשוכ תא עדוי ךנהש אדוו .7.2.6

.[ תימוי ] םירבצמ תצמוחו םימ ןמש, , קלד קודב .7.2.7

. ןעטמה ןמ םרזה תא קתנ .7.2.8

. ןעטמל הזגלמה תא רבחמה לבכה תא קתנ .7.2.9

. הגיהנה ינפל תויקנו תושבי ם יידיל גאד .7.2.10

.[ ילכה לע ןיוצמ ] ךמסומ קדוב תקידב ףקות אדוו .7.2.11

. אוהש םגפ לכ תאיצמ לע הקזחאל תידימ חווד , םימגפ תאיצמ לע בתכב חווד .7.2.12

3 חפסנ האר – הדובעה םויב תינושאר הלעפה ינפל תויתוחיטב תוקידב תמישר חוד אלמל 7.2.13.שי

: םירוסיא .7.2.14

. הזגלמ תלעפה ידכ ךות ןשעל רוסא .7.2.14.1

. הזגלמ תלעפה ידכ ךות ןופאלפב רבדל רוסא .7.2.14.2

. הזגלמה ןעטמל ירשפא התצה רוקמ םע ברקתהל רוסא .7.2.14.3

. הרירג ילככ וא ףחוד ילככ הזגלמב שמתשהל ןיא .7.2.14.4

. ףסונ םדא עיסהל רוסא .7.2.14.5

לועפלו תוחיטבה תרגסמ ךותב א צמיהל הבוח תוכפהתה תעב הזגלמה ןמ ץופקל רוסא .7.2.14.6

. תודמלנה תוחיטבה תויחנהל םאתהב

םירצחל רבעמ וא קולדת ךרוצל רטמ 500 לש חווט דע קרו ךא רתומ הזגלמב שומישה .7.2.14.7

. תואשרהל ףופכב
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: םינעטמ תמרה .7.3

. ןעטמל םאתהב גלזמה יניש לש תילמיסכמ החיתפל גאד .7.3.1

. הזגלמה ףוגל רשפאה לככ בורק היהי ןעטמה לש דבוכה זכרמש גאד .7.3.2

. תדמוע הזגלמהשכ קר עצבתת ןעטמ לש הדרוה וא המרה .7.3.3

. המרה רשוכל רבעמ םמורתהל הזגלמה לש ירוחאה הקלחל תמרוג ותמרהש ןעטמ ענשל רוסא .7.3.4

. םיכורא םינעטמ תווצקל קוחרמל םיטלובה םימודא םינולגד רושק .7.3.5

. המרהל תחא ןשב שמתשהל רוסא .7.3.6

: העיסנ .7.4

.[ חטשה ינפל םאתהב ] עקרקהמ לשכ–20ס"מ הבוגב ןעטמה תא לבוה .7.4.1

יונפ. חטשהש תקדבש רחאל קר תינרוחא עס .7.4.2

. ךרדה תא ריתסמ ןעטמהשכ תינרוחא עס .7.4.3

. הייאר הדש לש היעב תמייק רשאכ הנווכהל ףסונ םדאב רזעה .7.4.4

. םיבוטר םיחטשמ לע עתפ תוריצעמ ענמהו טאל עס .7.4.5

. םיבוביסו תוניפ לש רבעמב תטלחומ הריצעל דע טאל עס .7.4.6

. גלזמה ינישמ הקלחה לש הנכס תמי י קשכ דויצ וא חטשמ /געון רושק .7.4.7

. םינעטמ תמרהל םיניקת םיחטשמב קרו ךא שמתשה .7.4.8

. םינמושמ וא םיבוטר םיחטשמ לע תיברמ תוריהזב עס .7.4.9

. עתפ תוריצעמ ענמה .7.4.10

. םיחתפ , םירבעמ , היאר הדש ת ייעב לש םוקמ לכב - רפוצב שמתשה .7.4.11

הטמ םיגלזמ דרוהו עונמ םמודו די םלב תפסותב תטלחומ הריצע רחאל קר הזגלמהמ 7.4.12.דר

הזגלמה תניעט .8

. הזגלמה תא לעפתל ךמסומה דבוע ע"י עצבתת הניעטה .8.1

. הניעטה רוזא תביבסב שא םרוג לכ קילדהל וא ןשעל ןיא ךכ. םשל רדגוהש רוזאב עצבתת הניעטה .8.2

. הזגלמה רבצמ ילבכו הניעטה רישכמ ילבכ תוניקת אדו .8.3

. םירבצמה תומלש אדו .8.4

. ררוואמו רדוסמ יקנ, היהי הניעטה רוזא .8.5

תוקידב .9

. קוחב שרדנכ יתנש טסט .9.1

. קוחה ע"פ שדוח 14 לכ המרה תונוכמ תקידב .9.2

(9.2 ףיעס האר ). םישדוח 6 לכ המרה ירזיבא תקידב .9.3

3 חפסנ האר – תימוי הקידב .9.4

תוירחא .10

. הכרדה תרגסמב לעפמב הזגלמב הגיהנ השרומ לכל רבעוי הז ךמסמ ןכות .10.1

.. םיחולשמו הקיטסלפו , םינסחמ תוליעפה להנמ לע תוימוי תוחיטב תוקידב יולימל תוירחא .10.2

ותוירחאו ומוחתבש תוליעפה להנמ תוירחאב היהיש הזגלמ תוקידב קיתב תוקידבה לכ תא דעתל הבוח .10.3

םינסחמ –
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. םיחולשמו הקיטסלפו

םינש 3 ךשמל רומשל שי םיכמסמה תא .10.3.1

3 חפסנ רומאכ האר תימוי הקידב עוציב אלל הזגלמ לע דובעל רוסיא לח .10.4

. םידבוע תכרדה הדובעב תוחיטבה תונקת ע"פ ךמסומ ךירדמ ע"י עצובת הכרדהה .10.5

לועפל בייחתיו , ךמסמה לש ונכות ןיבה יכ ריהצי וב הז ךמסמל 2 חפסנ לע םתחוי הזגלמב הגיהנ השרומ לכ .10.6

ויפ. לע

. הניוצש תרגסמ התואב תוקלחמה לכ ילהנמל םג רבעוי הז ךמסמ ןכות .10.7

. תוקלחמה ילהנמ לע ךכ רחא וילע, לכ םדוק הלח הזגלמה ליעפמ תוגהנתהל תוירחא .10.8

. הקלחמה להנמ / תוליעפה להנמ ע"י עצובת הרקב .10.9

. הקזחא שיא תועצמאב , םינסחמה להנמ תוירחאב םינסחמה תזגלמ הקוזחת .10.10

. הקזחא שיא תועצמאב , הקיטסלפ תקלחמ להנמ תוירחאב הקיטסלפה תקלחמ תזגלמ תקוזחת .10.11

. הקזחא להנמ תוירחאב הזגלמל תויתפוקת תוקידב בקעמ .10.12
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. לזיד תזגלמ / תטקלמ / תילמשח הזגלמ ליעפמל תובייחתה בתכ –1 חפסנ

________________ : תוהז סמ' _______________ : דבועה םש

לש: ונכות יתנבהו יתארקש רשאמ יננה

: הרודהמ : רפסמ להונ

וב. תובותכה תוארוהה תא עצבל בייחתמו

_______________ : דבוע תמיתח __________ : ךיראת

_____________ : ךירדמה תמיתח ____________ : ךירדמה םש

______________ : להנמה תמיתח ____________ : הקלחמה להנמ םש
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תילמשח תדיינ הנוכמ / תילמשח הזגלמ ליעפמ תרהצה –2 חפסנ

___________________ סמ' ת.ז. לעב ___________________________ ינא

_____________________ סמ' ףקת הגיהנ ןוישר אשונה

דרשמ יקוחו הדובעב תוחיטבה תדוקפ ע"פ הזגלמ תלעפהב ןונער תומלתשהב יתפתתשהש רשאמ

. הרובחתה

. ןזגלמ תויהל לגוסמ יניא הניגבש הביס יל העודי אלו הניקת תואירב לעב ינאש ריהצמ ינא

דכו') הלילש ) ילש הגיהנה ןוישרב וא יתואירב בצמב יוניש לוחיו הדימבו בכרל ףקת הגיהנ ןוישר יתושרב

ילע. ולוחי תואצותה לכש יל עודי , הזגלמ לע גהנכ דובעל ךישמאו

________________ : דבועה םש

____ __ _______________ ת.ז:

___ _______ _______ : דבוע סמ'

__________________ : המיתח

__________________ : ךיראת
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חפסנ 3- הזגלמ תקידב / תטקלמ ) תילמשח הזגלמ )

תימוי תילועפת הקידב

סמ ______________________ םגד '______________________________

___________________ הנש / עובש ___________________________ אשמ תזגלמ

ןוקית ןועטה תא ןמס – תויתוזח תוקידבל סקדניא

      ךיראת
 

תבשישישישימחיעיברישילשינשןושאר 
       םיגימצ

םיכתח וא םיצירח אלל          

       הללוס

(70-80%) תוחפל תילמינימ        ןועט

המוקמב תנקתומ        הללוסה

םיניקת הללוסה        ירשגמ

הדרוה / המרה        תכרעמ
יקספמ , תורוניצ , תוארשרשל קזנ ןיא

ילאוזיו רבש ,לכ לובג
       

       םירקב
אלל תוישפוחב תודוקפ תורבעה

תולקת
       

       ישאר

הכלה םינקתומ ןוגימ יסכמו      יוסיכ
  

תוארמ      תוניקת
  

קדוב , טסט ) םיפקת םירושיא
( ךמסומ

     
  

ןיקת די      םלב
  

םירז םיפוגמ היקנ      הזגלמ
  

הכרדה / הנווכה / הרהזא תוקבדמ
תואירקו תואצמנ

     

  

תוחיטב        תרוגח
  

םיניקתו םילעפומ ךרד      יסנפ
  

. םיניקת רוחאל העיסנ      יסנפ
  

קודס אלו םלש ןרותה      ןגמ
  

תא קודב  , הזגלמה תואצמה םוקמב
םילזונ תוליזנ זלייוה הפצרה

תופילד /

     

  
גוס. לכמ הצלמה וא/ו תעד תווח ו/וא יטפשמ וא/ יעוצקמ ץועייל ףילחת תווהל ידכ ליעל רומאב ןיא

הנוממ – ארזע בקעי בר, דובכב
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. תוחיטב
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ךשמה –3 חפסנ

ןוקית ןועטה תא ןמס – הלעפה חתפמ / תילועפת הקידב
ךיראת

תבשישישישימחיעיברישילשינשןושאר 

       רפוצ

רפוצה גתמ לע ץחול רשאכ ,        ןיקת

רוחאל העיסנ תעב לעפומ        רפוצ

       יוגיה

םירוצעמ אלל הקלח        הלעפה

תוריהמ תרקב /        ןוויכ

הקיחש אלל הקלח הלעפה          

הדרוה / המרה        תכרעמ

תוישפוחב זז הדרוה / המרה רקב
ררחושמ רשאכ קרס בצמל רזוחו

     

  

       םירוצעמ

רוצעמ אלל תוישפוחב ענ השווד         

יוארכ לעופ רוצעמ          

       תוחיטב
תולעופ הרהזאה תורונ לכ    

יוארכ
     

  

/םי ליעפמ      םש
  

להנמה      םש
  

תוסחי תהי /      תורעה
  


