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 יומס ינאכמ ןוגיע םע הקבדהב – ןלצרופ יחיראב ץוח תותיזח יופיח       
 

   :םיחיראה •
 םירצוימה  ןאכ וצחל גולטקל ,דרפסב FRONTEK תרדסמ ןלצרופ יחירא םה ,םיחיראה 
 יבר םיניינב לע שבי-יופיח תכרעמכ תותיזח יופיחל שמשל ,-ISOה ינקת לכ יפ לע םיננכותמו

 .םלועה יבחרב ,תומוק
  ,םמושיימ םירזגנה ,םיפסונ םידבכ םיסמועו חור יסמועב דומעל םיננכותמ ולא םיחירא
 .םלועה יבחר לכב םילודג םיטקיורפב ,םיינוציק םילקא ירוזאבו בר הבוגב ריוואב םייולת

 

   :םושייל טרפמו תונורקע •
 

 "ינאכמ ןוגיע םע תיעבט ןבא תקבדה" – 4 קלח 2378 י"ת ןקת י"פע ושעי םושייהו תיתשתה
 "שבי-יופיחב הקימרק יחירא" – 4 קלח 1555 י"ת ןקת י"פע :םיסמועב הדימע תושירדו תוקידבה

 
 

 :תיתשתה
 דיס לוטנ ,רוחש רשוימ חיטב תחיוטמ היהת ןלצרופה יחירא וקבדוי הילע )עקרה ריק( תיתשתה
 .םוטיאה רופישו חיטה קזוח תרבגהל םיברעב קזוחמו
 

 :קבדהו םינגועה
 

 ךרואל ,רחבתש הדוקנ לכב םיחיראב םינקתומ תויהל םיננכותמ 316-ם"בלפ םייושע םינגועה
 וא 'יקפוא-חנמ'ב םיחיראה ןוגיעו הקבדהה תא רשפאמה ןפואב ,םיחיראה תואפ תעברא ףקיה
 ןלצרופ-יחירא תקבדהל דעוימה קבד היהי קבדה             .תיזחה ריק יבג לע 'יכנא-חנמ'ב
 .)ךורא ישפוח ןמז לעבו ההובג תושימג לעב רפושמ יטנמצ קבד( Es22C גוסמ

 

 :עקרה-ריק לע םינותחתה םינגועה תרוש תנקתה
 תא שארמ םיננכותמ םיחוורמ יפ לע םהילע ןמסלו םיסלופמ ןומיס-יווק חותמל שי תיתשתה ריק יבג לע 

 .)רתויב הנותחתה םינגועה תרוש( םינותחתה םינוגעה תנקתה םוקימ
 לכ לש תיקפוא ןפוד לכב םינגוע 2  ונקתויש ןובשחב איבי ,תיתשתה לע םינותחתה םינגועה תרוש םוקימ
 15%-ל הווש היהי )הניפהמ קחרמה( חירא לכ הצקמ ןגוע לכ לש קחרמה ,)חיראב םינגוע 4 כ"הס( חירא
 תפסותב ,יופיחה-יחירא הבוג תא ןובשחב ןומיסה איבי ,ןכ ומכ   .)הנוגעה ןפודה( תיקפואה ןפוד ךרואמ

 .םיחיראה לש תויקפואה תורושה ןיב רומשל שיש יקפואה חוורמה ןיגב ,מ"מ 20
  )'וכו תונולח ןוגכ( תיזחה לע םיטרפ ןובשחב איבי ,ןכ ומכ

 

 :קבדה-תחירמ
 

 םע ןנושמ-תירמב קבדה תא תיזחה-ריק לע חורמל שי ,רמולכ  :"תידדצ-וד" היהת החירמה 
  .חיראה בג לע מ"מ 3-כ יבועב )תירמה בגב( החוטש תפסונ החירמ ,ןכו ,מ"מ 10 לדוגב םייניש

 
 :יפוס ןויקינו הבור יולמ ,יופיחהו ןוגיעה תמלשה ,הקבדה

 

 ,ולש הנותחתה ןפודה תא םיכמותה םינגועה ינש לע חיראה תא חינהל שי "תידדצ-וד"ה החירמה רחאל
 .וביבסמש םיחיראל סחיב ורושייו ,חיראה לש יכנא סוליפ ךות ,עקרה-ריק לא תוחיפתב חיראה תא קדהלו
 .מ"מ 4 -מ םינטק ויהי אל - םיחיראה ןיב  םייכנאה )תוגופ( םיחוורמהש דיפקהל שי
   ."יכנא חנמ"ב וא "יקפוא חנמ"ב  הקבדה\םושייל םינתינ םיחיראה            
 "יכנא-חנמ"ב הניפה-חירא לכ ויהי – "יקפוא-חנמ"ב וקבדוי םיחיראה רשאכ         

 
 

 םינוילעה םינגועה לכ תא ןיקתהל שי ,םיחיראל תחתמ קבדה לש תטלחומ תושבייתה רחאל
    .)חירא ותוא לש םינותחתה םינגועה לעמ ונקתוי םינוילעה םינגועה( ,חירא לכב םינותחתו
 ץלמומ )הבור( יולימה רמוחב ,םיחיראה ןיבש םיללחה תא אלמל שי ,םינגועה תנקתה רחאל
 .השימג-הבור היהתש
 ,םיממ חל גופסב תוקנלו בגנל ,האלמה ותושבייתה ינפל ,הבורה תא תוקנל שי תודובעה םויסב
       תיתיב-הצמוחב תידיימ ותוקנל שי ,ףוצירה יבג לע שבי הבור רמוח לש תויראש וראשנ םא
 .םימ י"ע הצמוחה תויראש תא בטיה ףוטשל ףוסבלו ,)10% דע לש זוכירב חלמ-תצמוח(
 .ךשמהב םייוקינ לע דאמ השקיש המ ,בר ןמז םריאשהל אלו – ןיטולחל תוקנל שי הבור ימתכ


