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  ארוק לוק
 םילכירדאה תודחאתה תודעוול תופרטצהל

 
 לגעמ ףרצל םישקבמ ונא ,םינורחאה םישדוחב םיגשיההו וניתוליעפ תורבגתה רואל
 .תופסונ תויוליעפבו תויעוצקמה תודעווה תוליעפב םיבדנתמ לש ףסונ
 דיתע בוציעב ותוברועמ תא םישקבמ ונחנאש ריעצה רודל דחוימב תנווכמ וז היינפ
 .עוצקמה

 
 :ןהיתורושב לועפל ןתינש תודעוו תמישר ןלהל ,םכתויחונל
 

 תיעוצקמ הדעו .1
 םע ןילמוג יסחי ומייקי ,הכימת תעבהו תודגנתה תשגה ,רוביצל תובוגת לע יצראה דעוול וצילמי הדעוה ירבח
 םודיקל ולעפיו םייעוצקמ םימורופ תכירע ומזיי ,תוינונכת תויגוסב ץועייו עויס ,עדימל םייטנוולר תודסומ
 .התומעה ירבחל יעוצקמה עדימה
 

 ןודרוג הנד 'רדא ר"וי -תוכורעת תדעו .2
 תוירלגה ןיב איהו )ר"ע( לארשיב םידחואמ םילכירדא תתומע לש הנכשמב תלעופ לכירדאה תיבב הירלגה
 הכורעת לכבו תילכירדא תוליעפ לש ןווגמ הגיצמ הירלגה .תולכירדא תגצהב תודקמתמה לארשיב תודדובה
 הדעוה ירבח .ילכירדאה חישהמ םיעבונה םיאשונו תוגצומש תויגוסב םיקסועה ןויע יברעו םישגפמ םימייקתמ
 רקחמב ןכו תוכורעת לש המקהו הקפהב ,תיתנשה הדובעה תינכת תעיבקב ועייסיו תוכורעתל םיאשונ ועיצי
 םירקחמבו תורצואב םיניינעתמה םילכירדאל תדחוימ תונמדזה .תוננכותמ תוכורעתל תונויער חותיפו

 .םוחתב ןויסינ רובצל םיצורש םיילכירדא
 

 שטייד ריבד 'רדא ר"וי -םיעוריא תדעו .3
 םיעוריאה .התומעה ידי לע םינגרואמה םייזכרמ ןויע ימיו םיסנכ תקפהו םואית לע תיארחא םיעוריאה תדעו

 לכמ םיגיצנ רפסממ תבכרומ הדעווה .ץראב םינוש תומוקמבו הנשה לכ ךרואל םימייקתמ ,םינווגמ םניה
 םיעוריאה תדעו םע םואית ךות ,םיימוקמ םיעוריא תקפהל םילעופ הדעוה ירבח ליבקמבש ךכ םיפינסה
 תינכת תיינבבו םיעוריאה תקפהב ורזעי ,םיסנכו ןויע ימיל תונויערו תועצה ולעי הדעווה ירבח .תיללכה
 יזכרמה סנכה אוהש תילארשי תולכירדא לביטספ תקפהב הנש ידמ עייסת הדעווה .תיתנשה הדובעה
 .תילארשיה תולכירדאה תוא יסרפ םיקנעומ ותרגסמב ,בלושמה
 

 םייונימ תדעו .4
 תויוגיצנ /םינוגרא /תודעוול התומעה םעטמ םיגיצנ יונימו הצלמה ,רותיא ,םוסרפ לע הנומא םייונימ תדעו

 .םיינוציח םיפוגב ןהו התומעב ןה ,תונוש
 
 
 



 

 

 ינפג יסוי 'רדא ר"וי -םירבח תדעו .5
 תונמיהל םישקבמה םידמעומו םימייק םירבח לש םניינעב יצראה דעווה ינפב ץילממה ףוג איה םירבחה תדעו

 תוישיא תושיגפ ,םישגפמ םויק תוברל התומעל םישדח םירבח סויגב ועייסי הדעווה ירבח .התומעה ירבח םע
 .סויגל םיילאיצנטופ יוהיזו

 
 תויומלתשהו תורשכה תדעו .6
 םיאשונה תא ןחבת הדעווה .תיתנש יצח תינכת לע יצראה דעווה ינפב ץילמת תורשכההו תויומלתשהה תדעו

 םע הלועפ יפותיש םוזיתו ןחבת הדעווה .תובישח גרדמ םע םוי רדס הנבתו םויה רדס לע םידמועה םיבושחה
 .תויומלתשההו תורשכהה ןונגנמ לגעמ תקמעהו תבחרה תבוטל םיינוציח םימרוג
 

 םיחמתמו םיטנדוטס תדעו .7
 הצובקה ירבח לש םויה רדסל )םיטנדוטסו םיחמתמ( וז הצובקל םירושקה םיאשונ ולעי הדעוה ירבח
 םימרוג ינפב התוא גצייתו וז הצובקל םימאתומה תוידועיי תורשכהו תויוליעפ םוזית הדעוה .ללכ םילכירדאהו

 .םייטנוולרה םיאשונב הניקתו הקיקחל םדקתו םיכמסומ
 

 
 יטנוולר םכל הארנש רחא ךמסמ לכ וא ח"וק ופרצת םא םכל הדונ ,תוליעפל םירבחה ץוביש לע לקהל תנמ לע
 .תודעווב ץובישל הטלחהה תלבק ךרוצל

   

 הדעו הזיאל ןייצל architects3@barak.net.il-u  ליימל חולשל שי םירמוחה תא
 21.6.18 ה ישימח םוי דע תאזו תודמעומה תשגומ

   
 ,הכרבב

 
 יאבג-קוטשנייו הנדע        

 םילכירדאה תתומע תיל"כנמ        
 


