
ןולח רוגס

הקורי האחמ
ותוא ןממלו תיב שוכרל ינוניבה דמעמה תלוכי תא תמדקמ תיטגרנא תולעייתה

24/7/11

םילקא תרקבו תיטגרנא תולעייתהל ימואל ןיב החמומ ןולא רפוע ר"ד :תאמ

 תונידממ ונילא רזוחש ילכלכ רבשמ לע םיתותיאה דצל ,תורימאמו תוכלוהש לועפתה תויולע

 םיפוגה" לש תודרשיה יקבאמב רבודמ אלש םויה רורב ,הילטיאו דרפס ןווי ןללכבו תויאפוריא

.יח אוה הב הנידמהו םעה תרגסמב טרפו טרפ לכ .ונלש אלא "םילודגה

 בצמל ,תוהובגה תויולעה אשונל תועדומה תא ומיצעה קר רוידה תאחמו 'גטוקה רבשמ

 איה הדבוע .השענ םג ףוס ףוסש המדנ ןכאו רמאנ ןאכ דע ,"קושה תוחוכ" לש לבסנ יתלבה

 ,תוהובגה היגרנאה תויולעמ תוכלשהה תא םינושארה ןיב םיגפוס םייטרפה תיבה יקשמש

 הז רמאמב ,םתוא ןממלו תורזגה םע תויחל ץלאנ םירבדה עבטמש "םמוד" להקב רבודמ

 ךוסחל ,עצוממ החפשמ שארו תיב תרקע לכ ינפב תודמועה תויורשפאה תא ריהבהל הסנא

.תודיבכמל וכפה ןה וניניע דגנל הנהו "תולבסנ" ויהש המדנ לומתא דעש תואצוהב

 בושחל ךרוצה תא רידאהו ןברד ,רזע קפס אלל אוה "קוריה דנרטל" תודוהל ךרוצ אצומ ינניא

!םשייל וישכעו ןאכ ןמזה וישכע ןכ םא ,היגרנאה תואצוהב ךוסחל תורשפאהו ןויערה לע

 תיטגרנא תולעייתהל ימואל ןיב החמומ ,סבולגל ןולא רפוע ר"ד ריבסמ וז ךשמה תבתכב

 תא בתכ ,תיטגרנא תולעייתה אשונב תויוליעפ ןווגמ םינש הזמ ליבומ רשא םילקא תרקבו

 תחלשמה ר"ויכ שמשמו תויתשתה דרשמו םינקתה ןוכמ םעטמ היגרנא לוהינל ןקתה תטויט

 תא תיתועמשמ הדימב תיחפהל ןתינ דציכ ,ימלועה ISO -ב היגרנאב ןוכסיחל תילארשיה

 ליחתמ דואמ הברה ,ןולא ר"ד תסיפתל .תיבב למשחה ירישכמ תלעפהב תוכורכה תויולעה

 !אשונל תועדומה םצעב רמגנו

תיבב ןוכסיחל םיישעמ םיפיט

 תוירשפא תואמגוד המכ לש רוכזאו ,תומדוקה תובתכב יתנייצש םיטרופמה םירבסהה דבלמ

 ירוזאב תויולע ליזוהל ןתינ דציכ תוינורקע תועצה המכ ןלהל ,היגרנאב ןוכסיחו תולעייתהל

:םינושה תיבה

חבטמה .1

 הרוגס תלדהש ואדוו ,ררקמה תלד תא םיחתופ םתאש םימעפה רפסמ תא ומצמצ 1.1

ול הצוחמ לא ררקמהמ הגילז עצבתת אלש ידכ בטיה המוטאו

 איפקמהו תולעמ 3-5-מ הכומנ תויהל הכירצ הניא ררקמה תרוטרפמט :ררקמה תא ונווכ 1.2

ףסכו היגרנא זובזב איה הרוטרפמטה לש תפסונ הדרוה .תולעמ -15

)...םימ םוקמוק ,רונת( ררקמהמ םוח ידקומ וקיחרה 1.3

 הבר היגרנא זבזבמ םימה םומיח ,םח הקשמל םכל הצוחנה םימה תומכ תא קר וחיתרה 1.4

תיסחי

 ליעפהל לבא ,םויה לכ ךרואל ,ונשי םא ,חידמה ךותל םתוא סימעהל שי :םיכלכולמ םילכ 1.5

)היגרנא םגו םימ םג זבזבמ( אלמתמ אוהשכ וא דבלב תחא םעפ ותוא
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 הנתומ( היגרנאב םיינוכסח זגה ירונת בור ללככ ,הובג תוליצנ םדקמ לעב דויצ ושכר 1.6

)זגה ריחמב

 תדרוי החיתפ לכב ןכש ,לכואה בצמ המ קודבל ידכ רונתה תלד תחיתפמ וענמיה 1.7

.תיכוכזה תלד ךרד וטיבה .עצוממב סויסלצ תולעמ 5--כב רונתה ללחב הרוטרפמטה

 ןכלו ,ןמז ךרואל םוחה לע תורמוש ןה ,דלח לא תדלפ וא תיכוכז ,רמח תוינבתב ושמתשה 1.8

תולעמ 25-ב םוחה תא דירוהל תורשפאמ

.למשח תוחפ וכרצתו ךילהתה תא וזרזת ךכ .לושיבה ךלהמב לכואה תא וסכ 1.9

:)ןולסה( החפשמה רדח .2

 תוינוכסח )ךרע הווש וא T5( ןואינ תורונב תוליגרה תורונה תפלחהב וליחתה 2.1

רתוי לודג ןהייח ךרואו למשחה תומכמ עבר תוכרוצה תורונ ,תויטקפמוק

)למשח ךרוצ standby בצמ( םיילמשחה םירישכמה לכ תא ירמגל תובכל ורכז 2.2

 הלעפהל חפנ יאלג ןיקתהל ןתינ( רדחהמ םיאצוי םתאשכ רואה תא דימת תובכל 2.3

)העקשה רזחה/תילכלכ תויאדכ ןוחבל שי – תיטמוטוא הקספהו

 רוריקו םומיח .רתוי ליעי היהיו רדחה לדוגל םיאתיש ןגזמב ורחב ,ןגזמ םינוק םתאשכ 2.4

 חפנ יאלג ללוכה ןגזמ שוכרל ןתינ םאב וקדב( תיתיבה למשחה תכירצמ 60-70% םיווהמ

)העקשה רזחה/תילכלכ תויאדכ ןוחבל שי – תיטמוטוא הקספהו הלעפהל

 לועפל רוריקהו םומיחה תוכרעמל רשפאיו היגרנאב ךוסחל עייסי תיבה תוריק דודיב 2.5

רתוי םיכורא ןמז יקרפלו רתוי הבר תוליעיב

הנישה רדח .3

היגרנא םיזבזבמו שומישב םניאש םירישכמ למשחהמ קתנלו תובכל לגרה םכמצעל ושע 3.1

םירונתו םינגזמ ,תורואה תא תובכל ורכז רדחהמ םיאצוי םתאשכ 3.2

 םירקה תולילב תובוט תוכימשבו ,ידמ םימח םניאש תולילב הרקת יררוואמב ושמתשה 3.3

רתוי

בטיה םימוטא תונולחהש וקדב 3.4

הלילב רונת וא ןגזמ ץלמומ אל ,ורכז 3.5

תחלקמה .4

 ורכז םימחה םימה זרב תא םיחתופ םתאש םעפ לכב ,יתוהמ למשח ןכרצ הווהמ ודבל דודה

.תאז

 זובזב עונמל ידכ ןומזת ןועש םע הריבס הדימב ילמשחה דודה תא ליעפהל ץלמומ 4.1

הליעי אל הלעפהו היגרנא

םיפלוד תולסאו םיזרב ונקת 4.2

למשח םגו םימ םג וכסחתו ,היטבמא אלמל םוקמב וחלקתה 4.3

 לש םירטיל השימחכ ךוסחל רשפא ךכבו םייניש םיחצחצמ םתאשכ זרבה תא רוגסל שי 4.4

םימ

.תיבב םומיחה תלעפהו הקספהל רמייטב שמתשהל שי 4.5
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הסיבכה רדח .5

 למשח ךוסחל ןתינ ךכ קר ידמ רתוי אל ,הסיבכ לש הדועיה תומכב הנוכמה תא אלמל שי 5.1

 רובעב םימו למשח רתוי לעופבו םימ תומכ התוא תכרוצ האלמ הניאש הסיבכ תנוכמ .םימו

.רתוי תובורק םיתעל סבכל שרדינש הדבועל רשק אלב ,הסיבכ תוחפ

 .הסיבכה שביימב םזגומ שומיש עונמל ידכ לבחה לע היילתב הסיבכה תא שבייל ץלמומ 5.2

.רחא ילמשח רישכמ לכמ היגרנא רתוי ךרוצ יתיבה הסיבכה שביימ

30 -ב .הכומנ םימ תרוטרפמטב ליעי שומיש תורשפאמה תוליעי הסיבכ תוקבאב שומיש 5.3

.ליגר הסיבכ רוזחמל תשמשמה היגרנאהמ יצח טעמכ ךוסחל ןתינ סויסלצ תולעמ

 תונוכממ םימ תוחפ תוכרוצ הלא תונוכמ .ימדק חתפ םע הסיבכ תונוכמב שמתשה ץלמומ 5.4

.ןוילע חתפ םע

 םושמ רתויב םיברה םיבוביסה תלעב הנוכמה תא ורחב ,הסיבכ תנוכמ םירחוב רשאכ 5.5

.למשחב שוביי ךוסחל ולכותו רתוי השבי אצת הסיבכהש

.הובג יטגרנא גוריד תלעב ,תוינכות ןווגמ םע הסיבכ תנוכמ ורחב 5.6

 תויללכ תוצלמה .6

 ףרוחב םח ריווא לש החירב ענמי תוריקהו תופצרמה םוטיאו םילופכ תונולחב שומיש 6.1

.ול הצוחמ לא תיבהמ ררוקמ ריווא לש הגילזו

.יוארכ םתוא קזחתלו למשחה ירישכמ לע רומשל בושח 6.2

 םימח םימ תקפסא חיטבהל ידכ גגה לע שמש יטלוקב ועיקשה ,תופילד ןיאש וקדב 6.3

.הנשה בור םניחב

.רתויב הבוטה הרוצב ולעפי םירישכמהש ידכ ןגזמה יננסמ תא וקנו דודה תא ודדוב 6.4

 ,הז רמאמב םיניוצמה םיטושפה םיללכה תא וצמאתו לכשומ ןפואב ולעפתו היה ,ענכושמ ינא

 דואמ הברה םוי לש ופוסב ךוסחל םכתא ליבוהל טלחהב לוכיש תולעייתה ךילהב וליחתת

 היגרנאה קשמל םג ליבקמב עייסי םכלש ינטרפה ןוכסיחה יזא וצרת םאב ,ןבומכ .ףסכ

 לע םג רישי ןפואב ךילשי םוי לש ופוסב רשא תופסונ תועקשהב ךרוצה תא ןיטקי ,ימואלה

.)םיינבמ ץוחו םינפ( םייתביבס םימוהיזו תוטילפ תנטקה

.םכתיא ינאו םלוכ םע ,םלוכל החלצהב

ישארה דומעל הרזח
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