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  ינכט טרפמ -1'א  חפסנ

 :הפצה הפצרה תכרעמ
 הפצרה רואית .1

v הדלפ םייושעה םיטנמלאמ דלש היושע היהת הפצה הפצרה 

 םיחיראמו ,םיימורט םיקלחב םתומלשב םירצוימה תנוולוגמ

 .HPL רומיגב )Calcium Soleplate( ןדיס תירפוג גוסמ

v םינומש דע םירשע לש הנתשמ הבוגב ןקתות הפצה הפצרה 

 לכירדאה תוינכותל םאתהבו הנבמה יפ-לע וטורב מ"ס )20-80(

   .חטשב תושירדהו

v תוינכותב טרופמכ היהי ןקתמה לש קלח לכב שרדנה הבוגה 

 .תויומכה בתכבו

v לש המקהה תודובעב םילולכ ויהי סוליפו םינתשמ הבוג ימאות 

 .םולשת תפסות אלל הפצרה

 ,שא יוליג תוכרעמ ,םילבומ רבעמל שמשמ הפצה הפצרה ללח .2

 .תופסונ תוכרעמו ריווא גוזימל םימ תרנצ ,שא יוביכל םיזיתמ תוכרעמ

 .ןונכתה תווצ תטלחה יפ לע םישומישה

 ,םיקירפ םיחירא ,דלשמ היונבה הפצ הפצר ןיקתיו קפסי קפסה .3

 לכ ללוכ ,םירשג ,תוהבגה ,תוגרדמ ,תופמר ,תודירי ,םילנפ ,תומויס

 וא םירבועה םיבכרומה םירחא םיטנמלאו תורגסמה יטרפ

 ,תוציחמ ,םירחא ןיינבה יקלח ללוכ( הפצרה ללחב םיבלתשמה

 םירמוחה לכ תא לולכי עצומה ריחמה .הכרד וא ,)ב"ויכו תוכרעמ

 רזגנכו טרופמכ )תומאתהו םיכותיח ללוכ( תושרדנה תודובעהו

  .חטשב הנקתהה תושירדמ

 הדובע תוינכת ןיכהל ותוירחאבו תויללכ הדובע תוינכת לבקי קפסה .4

 .ןימזמה רושיאל ורבעויש עוציב יטרפו )SOW( תוטרופמ
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 :ןויסינו םישרומ םיניקתמ ,םירשואמ םינרצי .5

v לש המאתה רושיא םהלש תרצותמ ויהי םירשואמ םינרצי 

 .5917 ילארשי ןקתלו ,DIN EN 12825 ןקתל הפצרה

v תמלשומ תכרעמ עיצי קפסה )System Complete( תרצותמ 

 ןרצימ םיביכרמהמ קלח קפסל תורשפא היהת אל( ןרצי ותוא

 .)רחא ןרצימ םיביכרמהמ קלחו דחא

v ןכוס ידי לע לארשיל רידס ןפואב אבוימה הזכ היהי עצומה ןרציה 

  .לארשיב ןרציה לש ימשר

v תמגודכ םניה םירשואמ םינרצי: Lindner , Nesite, Weiss, 

 .רלפינוי

v גוס לכמ ןיס תרצות )היקלח לכ לע( הפצר תקפסא רשואת אל 

 .אוהש

 

  :ללוכה הפצרה לש אשונ דלש .6

v האישנ תילגר )Pedestal( 

v לגרה שאר עוביק םטא )Gasket( 

v קבד )Adhesive( 

v ןוגיע יגרוב )Screw( ןוטבה תפצרל 

v תורשוק (Stringers), םיפסונ ןוגיע ירזיבאו. 

v חירא )Panel(. 

v חיראה הצק םחות )Edge Trim(. 

v חיראה יופיצ )Cover(, חיטש, HPL וכו'. 

v ךבסמל / ריקל רוביח המיטא טרס )Wall Connection Tape(. 
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v ריווא תחירב םוטיא רזיבא )Air Grommet(. 

 

 

 קזוח .7

v תושרדנה תוביציהו קזוחה תושירד לע הנעת הפצה הפצרה 

 רשאכ ,ןלהלו DIN EN 12825 DIN EN 13213 םינקתב

 תושירדהמ תחא לכב דומעל תבייחכ הפצרה תא םיאור

 .דחי םג ןלוכבו תוטרופמה

v תפצר לא םיקפואהו םייכנאה םיסמועה לכ ורבעוי ,ינורקע ןפואב 

 .הפצה הפצרה תכרעמ ילגר ךרד הנבמה

v דיחא ילאנימונ סמועל השירדב דומעת הפצרה (Nominal 

Load Class) הובג סמועל בשחמ ןקתמל המיאתמש Class-5 

)5000N(. 

v תילאנימונ העיקש תייטסל השירדב דומעת הפצרה 

(Deflection) הובג סמועל בשחמ ןקתמל המיאתמש הדיחא 

Class-A )2.5mm(. 

v הוושה הפצרה ינפל ליבקמ יקפוא סמועל בשוחת הפצרה 

 .יכנאה יטטסה סמועהמ )25%( זוחא השימחו םירשעל

v יפ לש ןוחטב םדקמב השעי היביכרמב הפצרה תוקידבו יבושיח 

 .)2( םיינש

v םיפלא תשמח דע יריצ סמוע - הדלפמ םיילגר לע םיסמוע 

 .ג"ק )5,000(

v לגרה הבוגבו ןונווכה תגרבהב הייטסל םורגי אל ל"נה סמועה 

 .ןונווכה בוציי רחאל

 

 הקלחהו שאב תודימע .8
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v טרופמכ שאב תודימע לע הנעת תעצומה הפצרה תכרעמ 

 םינקתבו 931 ,921 ,755 :םילארשיה םינקתה תושירדב

 DIN 4102, DIN EN 1366, ISO EN 11925-2 םיאפוריאה

  .היביכרמו הפצרה לש רוצייה ץראל םאתהב

v םירזיבאה לכו תרשוק ,דומע ,חירא ,הלוכ הפצרה תכרעמ 

 REI 60 תוקד )60(  םישיש ךשמל שאב םידימע ויהי םיוולנה

 .תוחפה לכל

v (R) תינאכמ תוביצי - )Mechanical Stability( 

v E)( תובהלל תודגנתה - )Flame Resistance( 

v (I) םוחל תוניסח - )Heat Proofing( 

v לש הקלחהל תודגנתה" – 2279 ילארשי ןקתב דומעי ףוצירה 

 "הכילהל םידעוימה םירמוח לשו םימייק הכילה יחטשמ

v הפצר  :םניה םישרדנה תודגנתהה ימדקמ R9 , םישבכ – 

R10. 

v ולא תושירד לכל םירושיא ,הנקתהה ינפל ןימזמל גיצי קפסה, 

 .הפצרה ןרצי י"ע םימותחה

v לש הקידב תדועת פ"ע תויהל ךירצ הפצרה  קפס/ןרצי ירושיא 

 .ילארשיה םינקתה ןוכמ

 
 תודיערב תודימעו יטסוקא דודיב .9

v םאתהב יטסוקא דודיב תלעב היהת תמלשומה תופצרה תכרעמ 

 ענמיש ,DIN EN ISO 140, DIN EN ISO 10848 םינקתל

 ,ינש ללח לא דחא ללחמ ,הפצה הפצרה ךרד םישער תרבעה

 .תוציחמב םידרפומה

v םידרפומ םיחטשל הפצרה חטש תא קלחל קפסה תוירחאב 

  .םהיניב םיעוזעז וריבעי אלש
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v ביכרממ תודיער ורבעי אלש ,ךכ השעי תכרעמה עוציבו ןונכת 

 ,הריבס הדימב הלאכ תודיער רצויו הילע בכרומה רחא וא הז

  .הנבמה לש םיחישקה םיטנמלאה לא וא םיכומס םיללח לא

v תוריק( הנבמל הפצה הפצרה תכרעממ םירוביחה לש הציצח( 

 המיאתמ תוחישק םע שימג ימוג ספ םע השעת דויצ יכבסמלו

)Wall Connection Tape(. קזוחב העיגפ אלל השעי תאז לכ, 

 .טרפמה תושירד ראשבו תושימג ,תוביצי

 

 )Seismic Performance( המדא  תודיערב תודימע .10

v הפצ הפצר םושייל ןרציה תורדגהל םאתהב השעי הפצרה םושיי 

 תורדגה יפ לע המדא תודיער ינפב תודימעל הז טרפמב שרדנכ

   .IBS 2006 ימואלניבה ןקתה

v ןרציה לש םושייה תוצלמהו םיבושיחה הטישה תא גיצי קפסה 

 הפצרה קוזיח ךרוצל תאז .טקיורפה ילהנמ ינפב הנקתהה ינפל

 .המדא תודיער דגנכ

v קפס י"ע קפוסיש ימסייס ןולאש יולימ לע ססבתי הז בושיח 

  .וחוכ אב וא ןימזמה י"ע אלומיו הפצה הפצרה

 

 הנקתהה תושימג .11

v ןיבל םניב םיחירא ףילחהל היהי ןתינש ךכ הנבית הפצרה 

 ,םילבכ ירוביחל םיחתפ םיללוכה םיחירא םתואב טרפב .םמצע

 .'וכו רזוח ריוואל םיחתפ

v לש המרהל תורשפא לולכת תונורדסמב תעצבתמה הנקתה 

  .ןורדסמה ךרוא לכל תוחפל תחא םיחירא תרוש

v רוסמב השעי תוניפל וא תכתמ תורגסמל ביבסמ םיחירא ךותיח 

  .טרס
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v וא/ו םיילגר( האלמ הכימת לולכת םיכותח םיחירא תנקתה 

 .ךותח חירא לכל )תיווז

 

 הפצרה הנבמ .12

v רמשת .תנקתומ איה וב רדחה תקראהל ורבוחי הפצרה ילגר 

 תקראה .הפצרה ילגר ןיבל םיחיראה ןיב הקראה תופיצר

 ץעוי תויחנה י"פעו למשחה ןלבק תוירחאב הנה הפצרה

 .למשחה

v חיראה םהב תומוקמב ונקתוי הנבמה ריק לע הנעשה ינתיווז 

 ןטק היהי ןיינבה וק ןיבו ןורחאה םיחיראה וק ןיב םילשמה

 תא תאשל לגוסמ היהי ןיינבה ריקש יאנתבו מ"ס )20( םירשעמ

 ויהי קוזיחה יגרובו םינתיווזה .וזכ הנקתהמ םירזגנה םיסמועה

 ריחמב לולכ היהי םינתיווזה ריחמ ,תנוולוגמ תכתמ םייושע

 שרדיי תושירדב םידמוע םניא הנבמה תוריקש הדימב ,הפצרה

 .םינתיווזה תכימתל םיילגר ףיסוהל הפצרה קפס

v שימג םוטיא טרס ןקתוי הפצרה ןיבל ריקה ןיב )Wall 

Connection Tape(. 

v תמייקה תרחא הפצר לכ וא ןוטב תפצר לע םקות הפצרה 

 .םוקמב

v חטשב הנקתהה תעב ועצובי םייקה הנבמל תומאתהו םיכותיח 

  .הדיחא תינכט תוכיאו הארמ לעב חטשמ תלבק וחיטביו

v ףסונ סוליפ ןכו הנקתה םויס םע הפצרה לש סוליפ עצבי קפסה 

 .רדחב דויצה תדמעה רחאל

v םאתהב קפסה י"ע ועצובי תופמרו תוגרדמ ,תויכנא תוריגס 

 לש םיטרפמל םאתהב היהי עוציבה .הנקתהה יכרצו תינכותל

 םיחיראה לש רמגה ירמוחל ההז היהי רמגה רמוח .הפצרה ןרצי

  .ןווג ותואבו
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v תנוולוגמ תכתממ ויהי םיחיראהו הפצרה לש תכתמה יקלח לכ 

 לע תוירחאל םישרדנ קפסהו ןרציה .תודילחמ ןניאש תוכתממ וא

 .זרכמה יכמסמ יפ

 ידי לע תידימ ףלחוי ךותיש וא/ו הדולח הלגתת וב ביכר לכ .הז ףיעסל

 .קפסה ןובשח לעו

 

 )Pedestal( לגר .13

v סיסב תיחולמ תבכרומ היהת לגרה )Base Plate(, תיחול 

 הליענ ךרעמ ,)Pedestal( לגרה ףוג ,(Head Plate)  הצק

)Mechanical Lock(, שאר תיחולו שאר(Gasket). 

v היקוזיחו )שארה תיחול טעמל( היקלח לכ לע לגרה תכרעמ 

  .תדבועמ תנוולוגמ הדלפמ היהת

v לגרה רטוק .)”1( דחא 'ץניא היהי ירעזמה לגרה רוניצ רטוק 

 האישנה לקשמל ,ןרציה תויחנהל םאתהב ,קפסה ידי לע םאתוי

 םאתהב היהי לגרה ןפוד יבוע .טקיורפב שרדנה הפצרה הבוגלו

 .הז טקיורפב שרדנה הבוגב הפצר תנקתהל ןרציה תויחנהל

v םייוניש תעינמל הליענ תורשפא לולכתו תננווכתמ היהת לגרה 

  .ןונווכה תמלשה רחאל

v 5( השימח תוחפה לכל היהי לגר לכב ירעזמה ןונווכה רועיש( 

  .)דבלב ןנוויכ תגרבה תועצמאב לגרה הבוגב יוניש( מ"ס

v תנקתהל ןרציה תויחנהל םאתוי היקלח לכ לע לגרה הנבמ 

 .הז טקיורפב שרדנה הבוגב הפצר

v תוחפה לכל ר"מס )10( הרשע לדוגב היהת סיסב תיחול. 

 ןרציה תויחנהל  םאתהב היהת ןקתותו קפוסתש תיחולה

 .הז טקיורפב שרדנה הבוגב הפצר תנקתהל

v קילד יתלבו דימע רמוחב הקבדהב השעי הנבמל לגרה קוזיח 

 וא HILTI גרוב ידי לע הגרבהב ןכו )Green( הביבסל יתודידי
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 השירדב עוגפל ילבמ עצובי לוכה .תוניפ )2( יתשב ךרע הווש

 סמועה תלבקל השירדבו םיעוזעז םלובה ץצוח טנמלא תריציל

 .לגרה ךרד יקפואה

 

 (Stringer) תרשוק .14

v רושיקל תוילארגטניא תורשוק לולכת הפצרה תכרעמ תנקתה 

  .חיראה תיתחתבש רושימב ,הפצרה יילגר ןיב

 

v אלל ויהי ,הפצרה לגר ךותב םיאתמ הנבמ לע ונעשי תורשוקה 

 .ריהמ קוריפ ורשפאיו םיגרבב ךרוצ

v יטסלפ/ימוג חטשמ וללכיו ןוולגמ הדלפ ליפורפמ ויהי תורשוקה 

 תרשוקה ןיבש רושימב ) הפצרה ןרצי תרצותמ( ילארגטניא

 .תרשוקה בחור לכלו חיראל

v הפצה הפצרה תכרעממ שרדנה סמועל םיאתי תרשוקה לדוג 

 .ןרציה ידי לע רשואיו

 

 )Panel( חירא .15

v ןרצי תויחנהל םאתהב חיראה יבוע .מ"ס 60 * 60  :חיראה לדוג 

 .הז טרפמב םיסמועה תושירד תא תומאותה

v ןדיס תרפוג גוסמ היהי חיראה )Calcium Soleplate( יתודידי 

 .)Green( הביבסל

v םוחב קבדומה יטסלפ םוטיא ספב ביבסמ ונגוי חיראה ילוש 

  .חיראה ילוש לכ תא ףטועו

v ספ ילעב םיחירא הנקתהל ורשואי אל יכ רהבומ קפס רסה ןעמל 

 .םהיתוצקב קרפתמ רמג
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v םיפוצר ,םיקיודמ ויהי ןוילעה יוסיכהו חיראה תווצק ןיב םירוביחה 

 .תווצקה לש דיחאו םלשומ רומיג אדוול שי םימוטאו

v היהי ,הפצרה לש יפוסה רומיגה תא הווהמה םיחיראה רומיג 

 ,)HPL )High Pressure Laminated  ןיירושמ יטסלפ רמוח

 תמר .לכירדאה תריחבל ןווגב .יטאטסיטנא ,ךרע הווש וא

1  היהת הקיחשה ∗ 10$ − 1 ∗  בכרומ היהי יופיצה &&10

 םע )Impregnate( הגיפס דגנכ םוטיא םירבועה םייביס תוחולמ

 .תוהובג תורוטרפמטבו םיצחלב היצדילוסנוקו םייטטניס םיפרש

 ,תוטירש ,תוירגיס ,םיילקלא םילזונב דימע היהי רמוחה

 .חירא לכל םלש חולב היהיו ב"ויכו תויופלקתה

v דיל :ןוגכ( ריק דיל אלש הפצרה תמייתסמ םהב תומוקמב 

 ופוסב אלש הפצרה תרמגנ םהב תומוקמב וא ,שבכ וא תוגרדמ

 ראשל ההז היהי יכנאה טרפה ,םייכנא םיקלח ונקתוי ,)ללח לש

 .לכירדאה רושיא יפל רחא רומיגב וא הפצרה יחירא

 (Ramp) שבכ .16

v 3.23.1 שבכ (RAMP) םאתהב תכתמ תוחול םע יונב היהי 

 יטסלפ חטשמב הפוצי היילעה חטשמ .שרדנה האישנה לקשמל

 היהת הפמרה ."טסלפ ןגועה" תרבח תרצות "שולגלא" תועבט

 טרפ .ודי לע תרשואמו הפצרה ןרצי תויחנהל םאתהב היונב

 תוארוהו תויחנהל םאתהב היהי הפמרה לש יפוס

 ליעל אבומה טוטרשה  .ודי לע רשואיו ןלבקה לש רוטקרטסנוקה
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 הפמרה הנבמ לע דיעהל ידכ וב ןיאו דבלב השחמהל וניה

 .תשרדנה

 

 

 

 

v תולעת וא/ו םימה תרנצ( תיתשת רובעת :אמגודל וב םוקמב 

 .תרנצה רובע רבעמ ירשג עצבל עצבמה קפסה שרדיי )הליבכה
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 דומעל רשגה לע .ןרציה תושירדו תוארוה יפל עצובי רשגה

  .הפצרה  סמועל ההז סמועב

v רשגל תואמגוד ןלהל: 
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 )Accessories( רזע ירזיבא .17

v תוידי( המרה תוידי יתש ,הנקתההמ קלחכ ,קפסי קפסה 

 הפצר חירא תמרהל ,םוקאוו תומטפ ינשמ תויונבה ,)םוקאו

 .ליגר

 

  )Anti-Static( יטטס למשח תעינמ תונוכת .18

v ןקת יפ לע הקידבה DIN EN 54535, 1 לש תודגנתהGΏ אלש 

 .KV 2 ךרעמ הובג חתמ תוחתפתה רשפאת

 
  )Resistance to Earth( הקראהל תודגנתה הקידב .19

v םויס רחאל תועש )48( הנומשו םיעברא עצובת הקידבה 

 .קבדה שובייו הפצרה תנקתה

v תוחפה לכל איה ליגר חיראמ תשרדנה תודגנתהה תנוכת  

10MΏ. השעת הקידבה .רתאב השעת חיראה תוכיא תדידמ 

 .ףרוצמה רויאה י"פע ,רגמ רישכמ תועצמאב

 

 

 

 

 

  

 

v 10 לש תודגנתה הניה תשרדנ תילאמינימ האצות MΏ. 
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 םילנפ .20

v לכבו ןקתמה תוריק לכל ביבסמ ןקתוי )הבקנ/רכז( רמג לנפ 

 .הציחמ

v 2 * 7 תודימב ףייושמ םוינימולא תיווז יושע היהי לנפה .  

v םיגנורגב ועצובי תוניפב לנפה לש םיכותיחה לכ.  

v תויומכה בתכבו תוינכותב שרדנכ היהי לנפה עוציב. 

v ץר רטמ יפל בשוחי לנפה ריחמ. 

 

 הפצרה תמקה ךילהת .21

v ןלהל טרופמכ םיבלש רפסמב עצובת הפצה הפצרה תנקתה, 

 םילולכ ויהי םעוציבל םירמוחהו םיבלשה לכ קפס רסה ןעמל

 :תודובעה ריחמב

v הנכה תודובע: 

o לכ וא/ו רמוח לכמ ןוטבה תפצר ינפ לש הרסה/יוקינ 

 תביאש ללוכ ,הפצה הפצרה בכרות הילע תרחא הפצר

 .יתיישעת באושב קבא

o רבעמ ,הלקת תעב םימ רבעמ תעינמל "תוקלור" תנכה 

 .הווחה םחתמל

o םחתמב זוקינה תורוב ןוויכל ןוטבב הדמ יעופיש עוציב 

 .)היצפוא(

o ינפ רושיו םירוח םוטיא ,העיבצל הפצרה לש הנכה 

 .חטשה

o 2 ,יסקופא םוטיא רמוחב ןוטבה תפצר לש העיבצ 

 .ילארשי ןקת ות לעב הריעב בכעמ גוסמ ,תובכש
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o הפצרה יבג לע הפצה הפצרה ךרעמ ילגר םוקימ ןומיס 

  .קיחמ וניאש עבצב תמייקה

o תרנצ לש הנקתהה רמג דע קפסה תודובעב הייהשה 

 .ריואה גוזימ ןלבק ידי לע םימ

v הפצה הפצרה תכרעמ תבכרה: 

o בכרות הילע תרחא הפצר לכ וא/ו ןוטבה תפצר ינפ יוקינ 

 .יתיישעת באושב קבא תביאש ללוכ ,הפצה הפצרה

o הפצרה יחיראו הפצה הפצרה ךבסמ לש הנקתה.  

o הפצה הפצרה תכרעמ לש ינושאר סוליפ.  

o יפל רחא יוסיכ לכ וא ,ילג ןוטרקב הפצה הפצרה יוסיכ 

 םתדובע ןמזב הפצרה לע הנגה ךרוצל ,ןלבקה תטלחה

 הנגההו הפצרה יוסיכ יכ שגדומ .םירחא םינלבק לש

 ףילחהל שרדי ןלבקהו הפצרה ןלבק תוירחאב וניה הילע

 .ונובשח לע עגפיש רחא ביכר וא חירא לכ

v קפסה תודובעב הייהשה: 

o תוכרעמ תנקתה ךרוצל קפסה תודובעב הייהשה 

 .םירחא םינלבק ידי לע הפצה הפצרה לעמ תיתשת

 רוזאב ןושאר בלש ,םיבלש ינשל תקלוחמ הדובעה

 בושחמה רבעוי ומויס רחאל .ליעפה רטנס הטדל ביבסמ

 וניהש רוזאה שדחמ הנביי ינשה בלשבו ,הז רוזא לא

 תליחת ןיב – הייהשהה תפוקת ןדמוא .םויה ליעפ

 לש הדובעה תליחת ןיבל ןושארה בלשה לש הדובעה

 .הנש יצח דע- ינשה בלשה

v הפצה הפצרה תכרעמ סוליפ: 

o לע תוכמות תויתשת לש המקהה תודובע עוציב רחאל 

 סוליפו םישרדנ םינוקית קפסה עצבי םירחא םינלבק ידי
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 ידי לע ,ופלחוי וז תרגסמב  .הפצה הפצרה לש יפוס

 .תודובעה תעב עגפנש רחא ביכר לכו םיחירא , ןלבקה

 
 םיקזנל תוירחאו הפצרה יוקינ .22

v רושיאמ קלחכו חוקלל הפצה הפצרה תכרעמ תריסמ ינפל 

 יוקינל בתכב תויחנה גיצהל שרדנ קפסה ,תעצומה הפצרה

 איהש הלבגמ לכ קפסה גיצי ןכ ומכ .התנקתה רחאל הפצרה

  .םימייקו הדימב ב"צויכו םימב הפיטש/יוקינה ירמוח ןיינעל

v םרגיש קזנ לכל יארחאכ קפסה תא וארי ,ןכ השע אלו הדימב 

 לכ ונובשח לע ףילחהל שרדיי קפסהו אוהש ןמז לכב הפצרל

 .םגפייש הפצר עטק

 

 תודחוימ הדובע תויחנה .23

v ץוחמ ועצובי ךולכלל תומרוגה תודובעהו ךותיחה תודובע לכ 

 ןובשחב תאז תחקל קפסה לע ,DATA CENTER -ה םחתמל

 .ולש ריחמה תעצה תרגסמב

v תויראשו הפשא יוניפ ךרוצל הלוכמל גואדל קפסה לע. 

v הדובע םוי לכ םויסב הדובעה רוזא ןויקינל גואדל קפסה לע. 

 .הריסמ רושיאל יאנת

 

 הדידמ ינפוא .24

v ר"מ יפל דדמית הפצ הפצר תכרעמ.  

v תקפסא ,ליעל םירכזומה הנכהה תודובע תא ללוכ ריחמה 

 םיקוזיח ,תויכנא תוריגס ,חיראה ,הפצרה דלש  תבכרהו

 .הז דחוימ טרפמב טרופמכ םישרדנ םירוביחו
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v ות לעב הריעב בכעמ גוסמ ,תובכש 2 ,יסקופאב הפצרה תעיבצ 

 בתכב טרופמה י"פע דדמי עבצל הנכה ללוכ ,ילארשי ןקת

 .תויומכה

v חי יפ לע תודדמנ המרה תוידי'. 

v חי יפ לע דדמנ ריווא תחירב םוטיא רזיבא'. 

v חי יפ לע דדמית הפצה הפצרב םיחתפ תחיתפ'. 

v טלפמוקכ ודדמי ,הפמר וא/ו תוגרדמ. 

v תויומכה בתכב טרופמה י"פע דדמיי הקעמ. 

 תורישו תוירחא            .25

v תורשקתהה םכסהב הרדגהה פ״ע התנקתהו הפצרל תוירחאה. 

v עגרמ הדובע ימי 5  דע היהי היעב וא הלקת לש הרקמב הבוגתה ןמז 

 .קפסה לומ הלקתה תחיתפ

v םוי דע היהי הבוגתה ןמז )הסירקל הנכס וא הסירק( םוריח הרקמב 

 .)NBD( אבה הדובעה

                       

  


