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 תילארשיה תולכירדאה תוא

  ןונכת תוירוגטקל לארשיב םירע ינובו םילכירדאה תודחאתה יסרפ

 בוציעו

 ןונקת

 בוציעב תיזכרמ הפתוש איהו ,ץראב הביבסהו ריעה ינפ תא תבצעמ תילארשיה תולכירדאה

 בטימ תא םיגיצמ "תילארשיה תולכירדאה תוא" יסרפ .לארשיב הרבחה לש תיתוברתה התומד

 ןיינבה ךרד ,ימינפה ללחה תמרמ ןונכתב תוניוצמה תא סנ לע םילעמו ץראב תילכירדאה היישעה

 .רוזאהו ריעה תמר דעו

 ןוזח חוסינלו תילארשיה הריציה ךשמהל דסמה תא םיחינמ "תילארשיה תולכירדאה תוא" יסרפ

 .הביבסהו הרבחה ,םדאה תא תדבכמה תימוקמה תוינוריעה
  

 דעומב עצבתת ,םילכירדאה תודחאתה ירבחל םילכירדאה תודחאתה םעטמ םיסרפה תקנעה

 ,םילכירדאה תודחאתה תלבוהב רחא יתועמשמ סנכ לכ תרגסמב וא תילארשי תולכירדא לביטספ

 הידמב ,תרושקת יעצמאב ,םילכירדאה תודחאתה ןיזגמב דבוכמ םוסרפל הכזיש יגיגח סקטב

 רתאב סנכה תארקל םסרופת סרפה יכוז לע העדומ .תיטנרטניאה הידמבו תינורטקלאה

 .םינועדימבו םילכירדאה תודחאתה לש טנרטניאה
 

 :ןלהלש להונה יפ לע ועבקי םינושה םיסרפב םיכוזה
 

 יללכ  .א
 :ןלהל( )ר"ע( לארשיב םירע ינובו םילכירדאה תודחאתה לש יללכה םיסרפה ןונקת •

 עבקנ אלש לככ ,הז ןונקת יפל םיסרפה ןתמל םיכילהה לע לח ")  םילכירדאה תודחאתה"

 .םיוסמ ןיינעל הז ןונקת ףוגב רחא דחוימ רדסה
 

 טופישה תדעו  .ב
 תחא הירוגטקמ רתויל שמשי ,טפוש ותוא וא ,טופיש תדעו לש בכרה ותואש העינמ ןיא •

 .הז ןונקת יפל
  .םיסרפה תקולח עוריא ינפל םיישדוח תוחפה לכל ומסרופי טופישה תדעו ירבח תומש •

 ןיב הווש גוצייל תילמיסקמ הפיאש ךות ,תוחפה לכל םילכירדא 4 הנמת טופישה תדעו •

  .תוילכירדאל םילכירדא

  .הטמו 45 ה/וליגש תוחפה לכל ת/דחא תי/לכירדא היהי טופישה תדעווב •
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 םיילכירדא םיטקיורפ תוירוגטקל םילכירדאה תודחאתה יסרפ .ג
 הרקוהו הכרעה יוטיב םיווהמו תולכירדאה םוחתב תוניוצמ דדועל ודעונ םיסרפה •

 .יתוברתהו ירוביצה בחרמהו קסוע אוה וב םוחתב ותמורתלו לכירדאה לש ויגשיהל

 הנווכ ךותמ תולכירדאה םוחתב םינייפאמל הנועה הדובע לולכמ ךמס לע ונתניי םיסרפה

  .םוחתב םישדח תוחוכו םיהובג םיטרדנטס תולגלו דדועל
 רתויב םיבוטה םיטקיורפה רובע רתויב םיבוטה םילכירדאל ,םיסרפ  8דע וקנעוי הנש ידמ •

  .ןלהלו ליעל תוטרופמה תוירוגטקל םאתהב, םתדובע ושיגיש
 םילכירדאה תודחאתה תלהנה ידי לע עבקת םיסרפה תרוצ .םייפסכ ויהי אל םיסרפה •

  .הגוצתל תנתינו תיגוציי ,הדיחא היהתו

 םינפ בוציע תוירוגטק דבלמ( יושר לכירדא וא/ו םושר לכירדא :תורחתל שיגהל םיאשר •

 .)רחמה תולכירדאו
 בוציעו רחמה תולכירדא תירוגטקל םיטקיורפ שיגהל םיאשר :תולכירדאל םיטנדוטס •

 .דבלב םינפ
 ינוריע ןונכת רובע( וננכות וא ונבנש ולאכ תויהל תורחתל םישגומה םיטקיורפה לע •

 .)האלהו 2009 תנש( דבלב ןורחאה רושעב )רחמה תולכירדאו
  

 :םילכירדאה תודחאתה יסרפ תוירוגטק •
 לעב הלעמו ד"חי 5 ןב טלוב םירוגמ הנבמל קנעוי סרפה – היוור הינב -םירוגמ הנבמ •

 .תוידוחיי תולכירדא
   .תוידוחיי תולכירדא לעב טלוב יטרפ תיבל קנעוי סרפה -תיטרפ הינב -– םירוגמ הנבמ •

 תילכירדאה תונשדחל תיתועמשמ המורת לעב ןייטצמ הנבמל קנעוי סרפה –רוביצ הנבמ •

 .בחרמהו הביבסה לע ותעפשהלו לארשיב
 תילכירדאה תונשדחל תיתועמשמ המורת לעב ןייטצמ הנבמל קנעוי סרפה – ךוניח הנבמ •

 .וישמתשמו בחרמה ,הביבסה לע ותעפשהלו לארשיב תיכוניחהו
 ןתינ .תיתועמשמ תינוריע תוכיא רציימ רשא טקיורפל קנעוי סרפה –ינוריע בוציעו ןונכת •

 .ונבנ /ורשואש וא םיירוטוטטס םיכילהב תואצמנה תוינכת שיגהל

 תוילכירדא תויוכיא לעב טקיורפל קנעוי סרפה - תואנולמ /הקוסעת /םידרשמ /ירחסמ הנבמ •

 .ותביבסלו וישמתשמל ,ונונכתב ןפוד תואצוי

 העפשהבו םירמוחב ,ותונשדחב ,ללחה חותינב ןפוד אצוי טקיורפל קנעוי סרפה -םינפ בוציע •

  .םימושר םילכירדא םניאש םיננכתמ לש תושגהל םג החותפ וז הירוגטק .וישמתשמ לע
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 תילכירדא הפש שיגנמ וא עיצמ רשא  המזוי /ינשדח טקיורפל קנעוי סרפה –רחמה תולכירדא •

 וא תיתרבח /תיתוברת הרבחו היגולונכט ,תוברת ה םוחתב ךרד תצירפ תבלשמה תימוקמ

 ןיב .ונבנ םרטש םיטקיורפל תדעוימו םיטנדוטס  תושגהל החותפ וז הירוגטק .תיגולונכט

 .תחא םיטנדוטס תדובע תוחפה לכל היהת וז הירוגטקב םיסרפה ילבקמ
 

 ירבח םע ףותישב ,םילכירדאה תודחאתה לש תילארשיה תולכירדאה תוא ר"וי ,הנש ידמ •

 .טופישה תדעו ירבח תא ונמי םילכירדאה תודחאתה ר"ויו םיסרפהו םיסנכה תדעו
 תי/ל"כנמ ,טופישה תדעו ירבחמ דחא תויהל יאשר םילכירדאה תודחאתה ר"וי •

 .הלש ת/זכרמהו הדעוה ת/ריכזמכ שמשת/שמשי תודחאתהה
 ןונקתו הז להונל תופיפכב תוטלחה תלבקלו הדוקפתל עגונה לכב תיאמצע היהת הדעוה •

 .תולוק בורב ולבקתי תוטלחהה  .םילכירדאה תודחאתה
 .היניע תואר יפל םיחמומ לש תעד תווחב רזעיהל ,תיאשר הדעוה •
 תדעו .ןוכנל אצמיש םוחת לכמ םיכוז רפסמל סרפה תא קלחל תיאשר טופישה תדעו •

 הכוז רוחבל אלש טילחתו ןכתיו הירוגטקו הצובק לכב הכוז רוחבל תביוחמ הניא טופישה

 .קומינ ךכ לע תתל ילבמ ,תונוש תוירוגטקב
 וא/ו תודחאתהה תוכורעת תרגסמב תודובעה תא גיצהל תיאשר םילכירדאה תודחאתה •

  .תילארשי תולכירדא לביטספ תרגסמב
 

 תודובעה תשגה ןפוא  .ד
   :ןלהל תוטרופמה תויחנהה י"פעו דיחא טמרופב השעית תורחתל תודובעה תשגה
 

 ואר .תורחתל תדמעומה הדובעה לש מ"ס 50*70  לדוגב לנאפ לש pdf  ץבוק תשגה  .1

 .חותפ  PSD ץבוק וא PDF ץבוקב ב"צמ דירג

  :הריגס תוארוה

  .)הבוג 50( בכוש מ”ס 50/70 ץבוקב ןויליגה לדוג .1

 .)ןבל עקרכ ראשייש( מ"מ 5 לש דילב ללוכ הז לדוג .2

 300dpi לש היצולוזרב תויהל תונומתה לכ לע .2

 CMYK עבצ רידגהל שי .3

 תנש ,םי/שיגמה םש ,טקיורפה םש :ןויליגה לש ןוילעה ןימי דצב עיפוי טסקט .4

 .טקיורפה לע רצק רבסהו ןונכתה

  .100% רוחש עבצ  light - Hebrew sans open ימניח טנופב שמתשהל שי .5

 .טנופה תדרוהל קניל

 ףטוש טסקט .55 :טנופ לדוג םיננכתמה תומש .דלוב לקשמ 75 :טנופ לדוג תרתוכ
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  .40 :טנופ לדוג

 .טייב הגמ 20 לע הלעי אל ץבוקה .6

 תובלתשה/הביבס תינכת לולכל בייח ןויליגב םיטוטרשה דחא יכ רהבוי .7

 .רחמה תולכירדאו םינפה בוציע תוירוגטק רובע בייחמ אל ל"נה .טסקטנוקב
 

 .סרפה תלבקל םיקומינה וטרופי ובו הלימ 800 דע word ךמסמ  .2

 

 תוינכת/םיטירשת/םימוליצ םיליכמה םיפקש 20 -מ רתוי אל ללוכה pdf  תגצמ ץבוק  .3

  .טקיורפה לש תופסונ

 

 ךרוצל( ההובג תוכיאב טקיורפה לש תוגציימ תונומת  2 לש Jpeg יצבק  .4

 תונומת ויהי ןהש ןתינ יכ רהבוי .)ויהיו לככ ,סקטב הגצה וא םיידיתע םימוסרפ

 .תגצמב וא ןויליגב ועיפוהש

 

 .תושר – םימייקו הדימב תרוקיב יעטקו תוצלמה  .5

 

 

 

 :ל"אוד תביתל דחא ליימב חולשל שי )השימחל העברא ןיב( םיצבקה תא

arch.planninganddesign@gmail.com ןסינל ה"כ ,2019 לירפאל 30 ךיראתל דע 

 טייב הגמ 20 דע ץבוק לכ .םולשתה עוציב ןפוא תא ליימב ןייצל שי .תוצח תעש ,ט"עשת

 .טקיורפה םשו הירוגטקה גוס תא בותכל שי ליימה אשונב .לקשמב

 םהל רשפאיש ,תשגומה הדובעהמ תומשרתהל ףסונ רמוח שקבל תיאשר טופישה תדעו •

 .םתעד תווחב תוקמעתה
 

 
 

 תופתתשה ימד  .ה
 ₪ 120 ,םילכירדאה תודחאתה ירבחל ₪ 250 הנושאר הדובעל תורחתב תופתתשהה ףירעת •

 שיגהל ןתינש תודובעה רפסמ .םירחאל ₪ 390 -ו םילכירדאה תודחאתה ירבח םיטנדוטסל

 הלעת תפסונ השגה לכ .דרפינ םולשתב הכורכ הדובעו הדובע לכ תשגה .לבגומ וניא תורחתל

 :מ"רה הלבטה יפל ואר  .הל תמדוקה השגההמ תוחפ  15%
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 תורחתל הדובע תשגהל ח"שב םולשת

 סוטטס יפל

 הדובע

 הנושאר

 הדובע

 היינש

 הדובע

 תישילש

 הדובע

 תיעיבר

 הדובע

 תישימח

   87 102 120 תודחאתה רבח תולכירדאל טנדוטס

 130 154 181 212 250 תודחאתה רבח לכירדא

 204 240 282 331 390 תודחאתה רבח וניאש לכירדא

 

 :םולשתה עוציב

 םינפוא ינשב עצבתהל לוכי םולשתה .1

 .םילכירדאה תודחאתה רתאב ןווקמ וא השגה ספוט תועצמאב יארשא סיטרכב •

 ,79751 ,)ר"ע( לארשיב םירע ינובו םילכירדאה תודחאתה ןובשחל תיאקנב הרבעהב •

 גוס תא הלועפה תורעהב ןייצל שי תיאקנב הרבעה לש הרקמב .טנוקסיד קנב ,147 ףינס

 .השגהה ליימל אתכמסא םוליצ ףרצלו טקיורפה םשו הירוגטקה

 ןסינב ה"כ ,30.4.2019 ,ישילש םויל דעו ליימב טקיורפה תשגהל ליבקמב עצובי םולשתה .2

 .ט"עשת

 םייללכ םילהנ  .ו

 יפ לע םיסרפה ןתמל םיכילהה תא לצפל תיאשר םילכירדאה תודחאתה ,קפס רסה ןעמל •

 לוקישל םאתהב לכה ,הז ןונקת יפ לע םיסרפהמ קלח קר קלחל תיאשר איהו הז ןונקת

  .ידעלבה התעד
 תופתתשהב יבמופ יגיגח סקטב ר"ויה ידי-לע וקנעוי םיסרפה יכ תודחאתהה ןוצרב •

 לש ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב דעומב וא םוקימב ,םיסרפב םיכוזה םילכירדאה

 םילוקישמ ןכ תושעל אלש תיאשר םילכירדאה תודחאתה .םילכירדאה תודחאתה

 .םירחא וא םיירוביצ ,םייעוצקמ ,םייביצקת
 הינפ הדעווה לוקשת ךרוצל םאתהב .שגומה רמוחה ךמס לע קרו ךא ןודת טופישה תדעו •

 .תיפוסה הטלחהה תארקל םתדובע תא הינפב גיצהל ידכ םידמעומ רפסמל
 ןונקתה ןיב ינוש וא הריתס לש הרקמב .הז ןונקתב טרופמכ ויהי היללכו תורחתה יטרפ •

 .הנעבקת רשא ןהו ןונקתה תוארוה ורבגי ,ןימו גוס לכמ ,רחא םוסרפ לכ ןיבל
 .דחאכ םירבגו םישנל סחייתמ ךא רכז ןושלב בותכ ןונקתה •

 .תע לכב ,הז ןונקת ןקתל םיאשר תורחתה ינגראמ •



הפרויקט  שם 
משקל  ,75  בגודל 
80 וריווח  בולד 
ושנת המגישים   שמות 
משקל  ,55 בגודל   התכנון 
השורות בין   55 ורווח   רגיל 

פונט  בגודל  הפרויקט  על   הסבר 
לב שימו   .48 של  השורות  בין   וריווח 
 ליישור כל הטקסטים משני הצדדים על
זה טקסט  אורך  לפסקה.  הפיכתם   ידי 
גובה הוא  המקסימום  כאשר  בך,   תלוי 
ימין מצד  הוא  הפסקה  רוחב   .  הגיליון 
מצד ס“מ   50 ועד   ( הבליד  כולל   (לא 
ל א מ לש א מ ש

מקום לדוגמא לאימאג‘ 

על כל האימאג‘ים להיות ברזולוצייה 300

מקום לדוגמא לאימאג‘ 
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שרטוט תכנית סביבה/ השתלבות בקונטקס חובה למעט קטגוריות אדריכלות המחר ופנים
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