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 תויורחתה לוהינ .1

 תופסותו םייוניש, הלא תוארוהו תורבחל טיישב לארשי עיבג לש טיישה תויורחת יקוח יפל להונת תורחתה

 .תועדוה/טיישל לארשי עיבג www.levyam.co.il ß םיה בל רתאב ומסרופי

 .ביבא לת הנירמ - ופי-ביבא לת ריעה יפוח לומ ומייקתי תויורחתה  1.1

  . עצבמה ףוגה י"ע וקפוסי םינושה םימגדב טיישה ילכ  1.2

 אוה וב קוניזה ךילהת רשא טייש ילכב הלקת ןיגב טישל יוציפ ןתניי אל - הלקת ןיגב יוציפ  1.3

 .טיישה תוירחאב הנניאש הריסב הקוזחת תלקת לש הרקמב קר ןתניי יוציפ ,לחה ףתתשמ

 רבחל וא רושקל ,הקבדה טרסב שמתשהל דבלמ םדויצו טיישה ילכב םייוניש תושעל ןיא  1.4

 .תישרפמה לע םוקמ לכב )םילטלט TAIL TAIL( חורה ןוויכ ןויצל םיטוח וא הקבדה טרסב

 .ןונוויכל םינתינה דויצה יטרפו םירזבאה לכ תא ןווכל רתומ  1.5

 .הריסל ץוחמ םפוג תאצוהל זפרט יטוחב וא תוטנווב ורזעי אל תוריסב םירחתמ  1.6

 ,קזנ לכל תוירחא לכ אשיי אל ,הלא םיקוחל םאתהב ןהש לכ תולועפ ליעפמה ,ףוג וא םדא ףא  1.7

 ,םיקוחהמ ןיפיקעב וא תורישי םיעבונה םירחא םישנאל וא ,םדויצל וא ,םירחתמל העיגפ

 .תויורחתה רחאלו ןמזב ינפל םהלש םילדחמ וא תולועפ לכמ ,םהיתוטלחה ,הלועפה ךרדמ



 

 תופסותו םייוניש תועדוה 2

 .תורחתב שגפמ ותוא לש ,ןושארה קוניזה ינפל העש דע המוסרפ םע תיקוח הייהת העדוהה  2.1

 טנרטניאה רתאב וא/ו ,א"ת הנירמב "םי בל" ןודעומב תועדומה חול לע ומסרפתי תועדוהה  2.2

 ורסמי םינוכדע , תועדוה/ טיישל לארשי עיבג www.levyam.co.il ß םיה בל ןודעומ לש

 .תוצובקה ישאר לש פאסטוו תצובקב

 םירוערע ןמז תלבגה קוח .ןלהל  11 ףיעסב ףלחומ )ןומיסב העיגנ( 31 קוח :םיקוחב םייוניש  2.3

 .ןלהל 18 ףיעס האר

 תופתתשהו המשרה 3

 ףקותב , א"ת זוחמ לעופה םעטמ טישל הגיל סיטרכ לעב תויהל בייח עוריאב ףתתשמ לכ  3.1

 .21/20 תנועל

 .העימש אלל תיטמוטוא הליספ רורגת )תופתתשהו המשרה( 3 ףיעס תוארוהב הדימע יא  3.2

  חור ינשלג ,רזייל ,420 ימגדב ,דבלב דחא םגדל םשריהל לוכי ףתתשמ 3.3

 תורחתה להנמ לא תמדקומ העדוה בייחמ םושרה תווצהמ וניאש תווצ שיא לש ףורצ 420 םגדב 3.4

 עצבתהל לכוי םושרה תווצהמ וניאש תווצ שיא ףורצ , פאסטוו תעדוהב וא בתכב וחוכ אב וא

 :םיאבה םיאנתב

 .םושרה תווצהמ דחא היהי יאגה •

 תיבמ רתוי הובג וניאש תיבב םושרה תווצ שיא לכ ףרצל רשפא 4 רמג תיב דע -בהז םיתבב •

 .וילעמ דחא

 .וילעמ םיתב ינשמ הובג וניאש תיב םושרה תווצ שיא ףרצל רשפא 5-8 םיתבב •

 העפוה  4

 .םיצובישב עיפומה קוניזה תעש ינפל תוקד 30 קוניזל בצייתהל הבוח 4.1

  .ץובישה תלבטב םותחל בייח תווצהמ דחא ,420 -ב הרחתמ לכ 4.2

 .DPI ןמוסי דוקינה העימש אלל ,םויה ותואב ויתואצותל הדוקנ ףסווית תאז הארוה רפמה 4.3

 .טיישה ייקוחו תוארוה תא לבקמו ןיבה ,ארק יכ רשאמ ץובישה ספוטב הרחתמה תמיתח 4.4

 .חור ינשלג טעמל ,םיב םתייהש ךשמ לכב הלצה תודופא שובלל םירחתמה לכ לע הבוח 4.5

 .תיב ותואמ חור ינשלג/תוריס 2 תורחתב םירחתמ םומינימ 4.6

 םילולסמו תותוא 5

 .ןודעומב ןרות לע ופנוי ףוחב תותוא ,"םילולסמו םילגד" חפסנ האר 5.1

 



 

 םימגד 6

   חור ינשלגו רזייל, 420 ,חור ינשלג :םיאבה םימגדב הנמייקתת תויורחתה 6.1

 דויצל םיקזנ 7

 קזנ לכ ןיא יכ ,תורחתה רחאל ןתריסמבו תורחתה ינפל תוריסה תלבקב וקדבי םירחתמה 7.1

 .תורחתה להנמל םוקמב רסמיי הלגתיש קזנ לכ לע חוויד .ןדויצלו תוריסל

 קזנ לכ לע תידיימ וביוחיו םתושרב תוריסהש ןמזב םרגייש קזנ לכל םיארחא םירחתמה 7.2

 .תויורחתה להנמ י"ע עבקית קזנה תולע ,םרגייש

 תוריס ירפסמ 8

 .הריסה ףוג לע רפסמה יפל היהת תורחתמה תוריס ירפסמל תוסחייתה 8.1

 .תורחתה תלהנה י"ע ןושארה שגפמה ינפל ולרגוי תוריסה ירפסמ 8.2

 רפסמה םע הריסה טעמל ,המידק דחא הריס רפסמ ועוני תוריסה ירפסמ ףסונ שגפמ לכב 8.3

 .שדחמ בבסה תא לחתש רתויב הובגה

 אלל תוריס תפלחה .ףוחב תנגראמה הדעווה גיצנ לש םושירו רושיא אלל תוריס ףילחהל ןיא 8.4

 .הליספל םורגת רושיא

 קוניזו תורחתה ידעומ 9

 .םיכיראת ץבוק האר : םישגפמה ידעומ  9.1

 14:00 העשב ישילש ימיבו .09:30 העשב  ישיש ימיב םימגדה לכל ןושאר קוניז 9.2

 םיה בל ןודעומ לש טנרטניאה רתאב ועיפוי םייוניש 9.3

          , www.levyam.co.il ß תוצובק ישאר תצובקב  פאסטוו תועדוה /,טיישל לארשי עיבג. 

. 

 תויורחת תקנזה 10

 תיב לכל תורחתה להנמ רושיא רחאל קר תורחתה טינרבק ידי לע עצובת תויורחתל הקנזה 10.1

 .תיבו

 שי םייתוזחה תותואהמ וחקליי םינמז ,םיאבה תותואב שומישב וקנזוי תויורחתה 10.2

 .עבוקה אוה יתוזחה תואה ,רסח ילוק תואמ םלעתהל

 .ןוכיהה תוא םע ףנויש S לגד – רצק לולסמל ןמיסה 10.3

 קוניזל תוקד 2 םילוע I םגדה לגד – ןוכיה תוא 10.4

 קוניזל הקד I – 1 לגד תדרוה 10.5

 .קוניזה תותוא ילגד לכ תדרוה – קוניז 10.6



 

 ןומיסב העיגנ  11

    תורחתה תדעוו תריסב העיגנ לע שנועה ,תורחתה תדעו תריסב דבלמ ןומיס לכב תעגל רתומ  11.1             

  תאירקו העבצה ךות םודא לגד תפנה ידי לע תאז ןיצל יאשר תורחתה טינרבק .תולעמ 360 לש בוביס  אוה

 .דחא ילוק תוא תפסותב הריסה רפסמ              

 רמגה וקו קוניזה וק  12

 2 'סמ ףוצמ ןיבו תורחתה תדעוו תריס ג"ע םותכ לגד ןיב 12.1

                   ,הז ןמז קרפ ךות וקניז אלש םינשלג/תוריס  .קוניזה תוא ןתמ רחאל תוקד 5 רגסיי קוניזה וק       12.2

 .)וקניז אל( –  DNS-ב ודקוני

 ואצמיי אל ובו ,וידצ לכמ רטמ 20-ו קוניזה וק ןיבש םוחתה אוה – קוניזה רוזא 12.3

 ףנומ ולגדש םגדה לש ןוכיהה תואמ לחה תאזו ףנומ אל םהלש םגדה לגד רשא םינשלג/תוריס

 הנורחאה הריסה המייסש דעו רמגה וק תייצחל םינשלג/תוריס תוברקתהמ ןכו ,וקוניז דעו

 תא התצחו המייסש הריס .תורחתמ ןניאש תוריסה לש םגדה לגד ףנוה ןכ םא אלא ,לולסמב

 ותאצותל תודוקנ 2 תפסותל יופצ תאז הארוה רפמה לכ .קוניזה רוזא תא דימ הנפת רמגה וק

  .DPI ןמוסי דוקינה .העימשב ךרוצ אלל ףתתשה/ףתתשי ובש טוישב

  הריסה םגד תאירקו םיילוק תותוא 2 םודא לגד תפנה ידי לע תאז ןייצי תורחתה טינרבק      

 . שלוגה םש/הרפסמו     

 תורחת תייחד  13

 יווילב ותדרוה רחאל הקד ןתניי אבה ןוכיהה תוא ,תוחדנ תויורחתה – AP לגד תפנה :םיב 13.1

 .ילוק תוא

 תוקד 30 -מ תוחפ אל ןתניי אבה ןוכיהה תוא ,תוחדנ תויורחתה – AP לגד תפנה :ףוחב 13.2

 .ילוק תוא יווילב ותדרוה רחאל

 קוניזה רחאל לולסמ רוציק 14

 תותוא 2 יווילב יטנוולרה םגדה לגדו S לגד תפנה ךות ןומיס דיל טופיש תריס בצייתהב 14.1

 .םיילוק

 היהי ןוכנה היצחה ןוויכ ,טופישה תריס לעש S לגד ןיבל ןומיס ותוא ןיב היהי םויסה וק 14.2

   קלחכ

 .לולסמב ליגרה טיישה ךילהתמ       

 תורחתה םויס 15

 תוריסה ראש ,המייס םגד ותואב הנושארה הריסהש רחאל תוקד שמח רגסיי רמגה וק 15.1

  .)ומייס אל( DNF ודקוני

 

 



 לוטיב 16

 .ףוחל רוזחל םיפתתשמה לע "תיללכ הרזחה" לגד םע דחיב AP לגד תפנה 16.1

 תורחתה תטיש 17

 .2020/2019 תנועל הגילב תויפוסה תואצותה סיסב לע תומדקומ אלל רמג יתב 17.1

  וטופישו ותנבה בטימכ תיב לכל םיטייש ץבשל לכוי תורחתה להנמ 17.2

 .תיב לכל םיקוניז 3 דע םייקל רשפא תורחת שגפמ לכב 17.3

 ,הגילה לש תודוקנה בושיחל ורבעוי סרטסאמה תופילאב תורבצנה תודוקנה כ"הס – הגיל 17.4

 ןתוא קורזל ןתינ אלש

                 םיקוניז 20 ומייקתי םא תיקוח הגילה . םיקוניז 30 -תורחת ירוזחמ 17.5

 םירוערע 18

  רערועמהש ךכ , םר לוקב "רוערע" עידותו ארקת ,תרחא תישרפמ לע רערעל תנווכתמה תישרפמ 18.1 

   םיצור תו/ הריס הזיא לעו רערעל ןוצרה לע תורחתה טינרבקל עידוהל םג הבוח , האירקה תא עמשי   

   עוריאה תושחרתה םע דימ , תורחתהה ךלהמב היהת" רוערע"ל האירקה , קפס רסה ןעמל .רערעל   

 . וירחא ריבס ןמזב וא ,רוערעה אושנ            

 .בתכב שגוי רוערעה 18.2

  ןודעומ ידרשמב וא/ו םיה בל רתאב יוצמה , ידועיי ספוט יבג לע שיגהל היהי ןתינ רוערע 18.3

  םיה בל          

  ףתתשה רערעמה ובש תורחתה םות רחאל ) 'קד 60 ( העש דע שיגהל ןתינ רוערעה תא 18.4

  .תורחת םוי ותואב          

 םידדצה תוחכונב ילטנורפ עומיש םייקל ילבמ תוטלחה לבקל תיאשר םירוערעה תדעוו 18.5

 . רוערעה ספוטב ולעויש יפכ םינותנה לע תוטלחהב ךמתסהלו

 . בתכב וא ןופלטב תויודע לע ךמתסהל תיאשר םירוערעה תדעוו 18.6

  תוקירז 19

  18 קוניזמ לחה 2 הקירז ,6 טוישמ לחה 1 הקירז 19.1

 20/21 תגיל םויסב םויסב תיב לכב םינושארה תומוקמה תשולשל םיסרפ וקנעוי : םיסרפ 20

 

 

 

 



 תוליעפל לוגסה ותה יללכ – תואירבה דרשמו טרופסהו תוברתה דרשמ תוארוהל םאתהב תוגהנתה 21

 . הנורוקה תפגמ תולבגמ יפ לע טישה ףנעב

 תולהנתהלו תוליעפל תויחנהה 'ג חפסנב תפרוצמ , תורחת לע וז העדוהמ דרפנ יתלב קלחכ .א

 דרשמו תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב םיבו ביבא לתב הנירמב/ םיה ףוחב תורחתה רתאב

 ןודעומ רתאב ,עוריאה דעומ דע םסרפתהל תולוכי תופסונו תורחא תויחנה.טרופסהו תוברתה

 ישאר תצובקב פאסטוו תועדוה וא/ו ,טיישל לארשי עיבג www.levyam.co.il ß םיה בל

 .תוצובקה

 ןתרפה .ןיינעו רבד לכל תובייחמ ןה ,וז תורחת לע העדוהמ דרפנ יתלב קלח ןניה תויחנהה .ב

 .טיישה תוארוה תרפהכ הומכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'א חפסנ                                                                             



   
           יוניש                 הייחד          הרזחה          הרזחה         רוציק

                     םגד                                                                                                                                                

           

                                              םגד                                 תיללכ                    תדדוב                           לולסמ     הקדה קוח 
                   

 

 

 

 

I      S   X            ףילחמ        C               AP 

           ןושאר                   

 .רזיילו 420 תוריס לולסמל םודא עבצב םיפוצמ 2-ו 1 ןומיס יפוצמ :לולסמ יפוצמ                    

 

 ףוצמ .םינשלג לולסמל םודא עבצב B-ו בוהצ עבצב A ןומיס יפוצמ          

 .םודא עבצב – קוניז וק ףוצמ          

 

  

    

 

                                                                    

 

    

 

 

 

                                    

 תוריס לולסמ

 תורחתה תדעו תריס ןיב רעש ןומיסב רבעמ– לאמש ןפוד לע 1 'סמ ןומיס ףוצמ – קוניז - ךורא לולסמ •
 .רמגו -לאמש ןפוד לע 1 'סמ ןומיס ףוצמ– 2 'סמ ןומיס ףוצמו

 .רמג -לאמש ןפוד לע 1 'סמ ןומיס ףוצמ – קוניז  - רצק לולסמ •

 םינשלג לולסמ

 .רמג -,ןימי ןפוד לע – A ףוצמ - ,לאמש ןפוד לע -B ףוצמו A ףוצמ – קוניז - ךורא לולסמ •

  .רמגו לאמש ןפוד לע B ףוצמו A ףוצמ – קוניז  - רצק לולסמ •

 

 'ב חפסנ

  לגד

  קורי
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 םיה בל



 

 2021 טייש תגיל יכיראת

__________________________________________________________________________ 

 *. םיתבה לכל םיקוניזה  סרטסאמב ביבא לת תופילא 1 שגפמ – 09/04/21 ישיש םוי

 *םיתבה לכל םיקוניזה .:סרטסאמב ביבא לת תופילא 2 שגפמ – 16/04/21 ישיש םוי
_________________________________________________________________________ 

 טייש הברזר – 23/04/21 ישיש םוי

 פאסב ביבא לת תופילא– 23/04/21 ישיש םוי

______________________________________________________________________ 

 *םיתבה לכל םיקוניזה   .:סרטסאמב ביבא לת תופילא תוילדמה טוישו 3 שגפמ – 30/04/21 ישיש םוי       

  ,סרטסאמ טיישב ביבא-לת תופילא םיעיבג תקולח +                                    

  קוריה ותה תוארוה יפל היהת םיעיבגה תקולח סוניכ                                    
______________________________________________________________________________           

 4 רמג -בהז :םיתב - 420 םגד טייש תגיל 4 שגפמ – 11/05/21 ישילש םוי    

 דרא – בהז םיתב חור ינשלגו רזייל םימגדב                            

  ,8 רמג תיב – 5 רמג  יתב - 420 םגד טייש תגיל 4 שגפמ  – 18/05/21 ישילש םוי       

 4-5 רמג יתב -חור ינשלגו רזייל םימגדב                               

  ,4 רמג -בהז :םיתב  420 םגד טייש תגיל 5 שגפמ – 25/05/21 ישילש םוי 

 דרא – בהז םיתב חור ינשלגו רזייל םימגדב                                 

  ,8 רמג תיב – 5 רמג תב 420 םגד טייש תגיל 5 שגפמ –01/06/21 ישילש םוי         

 4-5 רמג יתב -חור ינשלגו רזייל םימגדב                               

  4 רמג -בהז :םיתב - 420 םגד טייש תגיל 6 שגפמ – 08/06/21 ישילש םוי

 דרא – בהז - םיתב חור ינשלגו רזייל םימגדב                                

  ,8 רמג תיב – 5 רמג  תב 420 םגד טייש תגיל 6 שגפמ   –15/06/21 ישילש םוי       

 4-5 רמג  יתב -חור ינשלגו רזייל םימגדב                               

  ,4 רמג -בהז :םיתב - 420 םגד טייש תגיל 7 שגפמ – 22/06/21 ישילש םוי

 דרא – בהז םיתב - חור ינשלגו רזייל םימגדב                                

  רמג תיב – 5 רמג תיב 420 םגד טייש תגיל 7 שגפמ   –29/06/21 ישילש םוי

  ,4 רמג -בהז :םיתב - 420 םגד טייש תגיל 8 שגפמ    06/07/21  ישילש םוי

 דרא – בהז םיתב - חור ינשלגו רזייל םימגדב                                 

 8 רמג תיב – 5 רמג  תיב 420 םגד טייש תגיל 8 שגפמ   –13/07/21 ישילש םוי

  ,4 רמג -בהז :םיתב - 420 םגד טייש תגיל 9 שגפמ – 20/07/21 ישילש םוי

 דרא – בהז םיתב - חור ינשלגו רזייל םימגדב                                

 שגפמ – 03/08/21 ישילש םוי רמג תיב – 5 רמג  תיב 420 םגד טייש תגיל 9 שגפמ   –27/07/21 ישילש םוי
  יברזר



 יברזר  שגפמ – 03/09/21  ישיש םוי

 םיקוניז 20 ןעצוב אלו הדימב םיתבה לכל םיקוניז – טייש תגיל 10 שגפמ – 10/09/21 ישיש םוי

__________________________________________________________________________  

 

 הגילל דוקינכ םג ובשוחי סרטסאמב ביבא-לת תופילא לש תורחת ישגפמ *

             

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 'ג חפסנ                                                      

 . הנורוקה תרגש תולבגמב תולהנתהה להונ                           



 י"ע תעל תעמ ומסרופש יפכ תונושה תויחנהל םאתהב הניקתה תולהנתהה תחטבה אוה להונה תרטמ .1

 . תואירבה דרשמ , טרופסהו תוברתה דרשמ

 םיאנתהמ דחאב הדימע יאכ הומכ וב הדימע יא , תורחתה לע העדוהב בייחמ חפסנכ שמשמ הז להונ .2

 . וז תורחת לש טישה תוארוהב ואו וז תורחת לע העדוהב

 . רבוג הז להונ , הז להונ ןיבל ,תורחתל הנמזהה להונ ןיב הריתס תמייק וב הרקמב .3

 םימילחמו םינסוחמ ףתתשהל ולכוי הגילבו ביבא לת תופילאב .א : תויחנהה .4

 לוגסה ותה תוארוה ירחא אלימו הדימב ףתתשהל לכוי ,םילחמ/ןסוחמ אל יאטרופס .ב                  

 ) ישיא וא יתצובק ( הרהצה ספוט לע  המיתחו  םוח תקידב .1                  

 . סויסלצ תולעמ 38 לע הלוע הניאש םוי ותוא רקבב םוח תדידמ לע וב חוודל הבוח .2                  

 . יתרבחה קוחירה תרימש לע תובייחתה. .3                 

   .ףוחב הייהשה ןמז לכ הפו ףא תכיסמ תייטע לע תובייחתה . .4                

  יולימ לע דיפקיו תורחתה להנמ םע רשקב היהי רשא , הנורוק יארחא הנמת תצובק לכ   .5              

  .  תויחנהה                    

 ול ומשרנ םא םג , םוי ותואב הרתמכ בשחי אל שרדנכ םותח ספוט שיגי אלש  ןסוחמ אל יאטרופס .6

 .םיב תואצות

  םיטפושהו תורחתה תדעוו ירבח  לע םג תולח הלא תוארוה .7

 תולוספקה ןיב שגפמ תעינמ לע דיפקהל שי . תורוגס תולוספק לש הנבמב איה םיבו ףוחב תולהנתהה .8

 . תונושה

 לכבש ךכ , םיגרודמה קוניזה ינמזל םאתהב הלוספק לכ לש העגה םאתל ףוחב תורחתה להנמ תוירחאב .9

 . םחתמב םיאטרופס תולוספק תוחפש המכ הנאצמת , ןותנ עגר

 .תיטנוולרה הלוספקה לש טוישה םותב דימ ןודעומה חטשב תילמינימ תוהש לע דיפקהל שי .10

 םיאבה םיאטרופסל רשפאל תנמ לע , תורחתה םותב דימ ןודעומה םחתמ יוניפ לע דיפקהל שי .11

  החוטב תונגראתה

 .עוריאב תונימז תוחלקמו תוחתלמ םיאטרופסה תושרל ודמעי אל .12

 . רידת ןפואב ואטוחיו וקוני םיתורישה , םיאטרופסה תבוטל וחתפי םיתוריש .13

 עיבג www.levyam.co.il ß םיה בל ןודעומ רתא תועצמאב ורבעוי ומשרנש תוצובקה יארחאל עדימ .14

 .תוצובקה ישארל פאסטוו תועדוהב וא/ו ,טיישל לארשי

 . הלוספק לכל תדרפנ םיסרפ תקולח םייקתת : םיסרפה תקולח .15

 .םיה בל ןודעומ רתאבו , תינוריעה טרופסה תושר לש קובסייפה רתאב ומסרופי תורחתה תואצות .16

 ןנושלכו ןבתככ ואלומי הלא תויחנהש דיפקהל ודיקפתמש הנורוק יארחא  היהי תורחתה להנמ .17             


