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  On/Off יוביכ/הקלדה רותפכ

 
 )ךסמה לע גצומל םאתהב הנתשמ םדיקפת( םישימג םישקמ

 
 הגוצת ךסמ

 

 
 רוטני'צופק םע בלח תכרעמ
 ןדועמ ףצקל

 
 תננווכתמ הפק תגיזמ תדיחי
 הבוגל

 
 םימח םימ רוניצ

 
 תושמושמ הפק תויגוע לכימ

 לפסה תחנהל תשר 

 
 ףוטפיט תישגמ

 
 בגב( למשח תקפסא לבכ
 )הנוכמה

 
 םימ לכימ

 
 םימה לכימ הסכמ

 

 רומישל הסכמ םע םילופ לכימ
 המוראה

 
 תכרעמ רוביחל תוריש עקש

JURA Smart Connect 

 
 שארמ ןוחט הפק יולימל ךפשמ

 
 ןוחט הפק יולימל ךפשמה הסכמ
 שארמ

 
 הנחטמה גתמ 

 
 בלחה תכרעמ יוקינל לכימ

  
 שארמ ןוחט הפקל הדידמ תיפכ
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  הנוכמב ןושאר שומיש
n ררוואמ םוקימב ,םימל שיגר וניאש ,רשי חטשמ לע הנוכמה תא םקמל שי 

  .םייולג רורוויאה יחתפש אדוול שי ,ןכ ומכ .םוח תורוקממ קחרהו

 םייופיצ וא תופסות אלל םייולק הפק ילופב שמתשהל שי !תוריהז
  .קזנית הנחטמה תרחא ,םהינימל

 םילזונב יולימ .םימב קרו ךא םימה לכימ תא אלמל שי !תוריהז 
  .הנוכמל קיזי ,םיזגומ םימ וא בלח ןוגכ ,םירחא

 

 
 

  םימה לש ישוקה תגרד תעיבק
 תועוצר( םימה לש ישוקה תגרד תקידבל הכרע ואצמת הנוכמה לש הזיראב
  .)Aquadur ריינ

 .זרבה ימל תחתמ הינש 1 ךשמל התוא וקיזחהו תחא העוצר וחק -
  .םימה יפדוע תא ורענ

 לע היבוקה עבצ ןיב תוושהל ולכות זאו ,הקד 1 ךשמב וניתמה -
 ישוקה תגרד יהמ תעדל ךכו ,הזיראה לעש ארקמה ןיבו העוצרה
 .םכתיבב םימה לש

 

 
 

 תיבה ךסמ םע תורכיה
 

 
 

 
 :הפקה תנוכמ לש תיביטיאוטניאו הלק הלעפה רשפאמ תיבה ךסמ

  .תורדגהה טירפתל סנכיהל ידכ  שקמה לע וצחל
 

 הקוזחתה בצמ ךסמ ,

 
 תורדגהה טירפת ךסמ

 
 לעפומ 'םכח בצמ'

 
 'רטליפ בצמ'
  

 
 

  תוינושאר תורדגה
  .הפק ילופב םילופה לכימ תא ואלמ :םידקמ יאנת
 .ילמשחה עקשה לא הנוכמה לש עקתה תא ורבח 3

  .הנוכמה תא קילדהל ידכ  יוביכ/הקלדה שקמה לע וצחל 3
 

 הפשה תרדגה

 
 . תילגנאה הפשה גצותש דע  וא   םישקמה לע וצחל 3

  . זאו ,רצק ןמזל  עיפוי גצה לע .הריחבה תרימשל  שקמה לע וצחל 3
 .םיאתמה ךרעה גצויש דע , וא   םישקמה תרזעב ןכל םדוק םתעבק ותוא םימה תגרד לש ךרעה תא ורחב 3

 .הריחבה תרימשל  לע עגמה ךסמב ועג 3

  זאו ,רצק ןמזל  עיפוי גצה לע
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  רטליפה תסנכה
  .םירק םימב ותוא ופטישו הנוכמה ןמ םימה לכימ תא ודירפה 3
  .רטליפה לש ןוילעה קלחה לע רטליפה לש תינסחמה לש ךיראמה תא ומוקמל ומיאתה 3

 

 

 

  .םימה לכימ ךותל ךיראמה םע רטליפה לש תינסחמה תא וסינכה 3
 .השיקנ לילצ עמשייש דע ןועשה ןוויכב רטליפה לש תינסחמה תא ובבוס 3
  .הנוכמב ומוקמל ותוא וריזחהו ,םיירטו םירק םימב םימה לכימ תא ואלמ 3

  .רטליפה תא םתסנכהש יטמוטוא ןפואב ההזת הנוכמה 
 

  . זאו , עיפוי גצה לע
  .ףוטפיטה תישגמ ךותל תורישי ומרזוי םימ

 
 םתוא וריזחה זאו  תושמושמה הפק תויגועה לכימ תאו ףוטפיטה תישגמ תא ונקור
   .הנוכמב םמוקמל

 תחתמ ףסונ ילכו ,הפקה לש הגיזמה תדיחיל תחתמ לוביק ילכ וחינה 3
  .רוטני'צופקל
 

  
    .שומישל הנכומ הנוכמה .גצוי החיתפה ךסמ .יטמוטוא ןפואב קספית הפיטשה

 
   בלחה רוביח
 הנוכמה דצל שמתשהל םיצילממ ונא ןכל .4-8°C איה ןדועמו רישע ףצק תלבקל בלחה לש תילמיטפואה הרוטרפמטה
  .בלחל ררקמב

 

  .הלופכה הגיזמה תדיחיבש ןגמה יוסיכה תא וריסה 3
  .הגיזמה תדיחיל בלחה תירוניצ תא ורבח 3
 בלחה ררקמל וא בלחה  לכימ ךותל תירוניצה לש ינשה הצקה תא וסינכה 3

  .)דרפנב השיכרל(
 

 
 
 הנחטמה ןונוויכ
 

 .קזנ הל םרגיי תרחא ,הנחטמה לש התלועפ ךלהמב קר הנחטמה תא תונשלו ןנווכל שי   

 תבכש תרצונ  ,ףסונב .הגיזמה תדיחי ךותמ ףוצרו עובק ןפואב םרוז הפקה רשאכ ןוכנ הניחטה לש םקרמה 
 הרישעו הבע המרק

 

  .וסרפסא תנכה ךלהמב הניחטה תגרד יוניש :המגודל
  .הפקה תגיזמ תדיחיל תחתמ לפס וחינה 3
 .שארמ ןוחט הפק יולימל ךפשמה הסכמ תא וחתיפ 3
  .הנכהב ליחתהל ידכ   וסרפסאה שקמ לע וצחל 3
  .תנחוט הנחטמהש ןמזב היוצרה הניחטה תגרדל הנחטמה גתמ תא ובבוס 3
  .לפסה ךותל תגזמנ שארמ הרדגוהש הקשמה תומכ 3
 .יולימל ךפשמה הסכמ תא ורגיס 3
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   הקשמה תורדגה יוניש
 תורדגהה תמישר  תא תוארל ידכ תוינש 2 ךשמב הלחתהה ךסמבש הקשמה לש שקמה לע הפוצר הציחל וצחל

)(.  
  .ןלהלש המגודבש תויחנהל םאתהב ולעפ .תואקשמה לכל ההז הרדגהה יונישל ךרדה
  .הפק לפס לש קזוחה תגרד יוניש :המגודל
  

  .תוינש 2 ךשמב "Coffee" שקמה לע וצחל 3

  . שקמה לע וצחל 3

 
 הרוטרפמטו  "Amount" תומכ יבגל הקשמה תורדגה תא תונשל ידכ לש לאמשמו ןימימש םישקמה לע וצחל 3

"Temperature".  
  .הרדגהה לש ךרעה תא תונשל ידכ  וא   םישקמה לע וצחל 3
  .ןורכיזב הרימשל  שקמה לע וצחל 3

   .הלחתהה ךסמל רוזחל ידכ  שקמה לע וצחל 3
 

 
    הנוכמה לש הקלדהו יוביכ

 

   .רוטני'צופקל תחתמ ףסונ לפסו הפקה תגיזמ תדיחיל תחתמ לפס וחינה  3

 .  )on/off( הלעפהה גתמ לע וצחל 3
 

  הב ושמתשה םא קר הפיטש רובעת בלחה תכרעמ ,הנוכמה תא םיבכמ רשאכ 
  .בלח םע הקשמ תנכהל     

 בלחה תכרעמ לש יוקינ עצבל שיש עירתת הנוכמה ,יוביכה ינפל בלח ןכוה םא 
)Clean the milk system(. תיטמוטוא ךשמיי יוביכה ךילהת ,תוינש 30 רובעכ.  

  
  .הפיטש ורבעי הגיזמה תודיחי

  .הבכית וא קלדית הנוכמה
 
 
 
 

  הפק תואקשמ תנכה
n  וא > לע הציחל תועצמאב הפקה לש קזוחה תגרד תא רוחבל ןתינ הניחטה תלועפ ךלהמב >.  

n וא > לע הציחל תועצמאב ,שארמ ורדגוהש בלחהו םימה תויומכ תא תימעפ דח תונשל ןתינ ,הפקה תנכה ךלהמב >.  

n לע הציחל תועצמאב ,שארמ ורדגוהש בלחהו םימה תויומכ תא עובק ןפואב תונשל ןתינ ,הפקה תנכה ךלהמב Save 
   .הנכהה רמגב דימ

n הכורא הציחל תועצמאב הרוטרפמטהו הפקה לש קזוחה תגרד ,תומכ לש הקשמ לכל תועובק תורדגה תנכתל ולכות 
  .םישקובמה םיכרעה תונכיתו ,יפיצפסה הקשמה לש הנכהה שקמ לע תוינש 2 ךשמב

n אבה ךסמל רובעל ידכ > שקמה לע וצחל ,םיפסונ תואקשמ יגוס ךסמה לע גיצהל ידכ.  

n תוינש 2 ךלהמב םיימעפ שקמה לע וצחל ,םיוסמ הקשמ לש םילפס 2 תחא תבב ןיכהל ידכ .  

n  שקמה לע וצחל ,אוהש בלש לכב הנכהה תלועפ תקספהל  Cancel.  
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 הפקו וסרפסא ,וטרטסיר תנכה
  .Coffee דחא הפק לפס תנכה :אמגודל .ןלהל רבסויש יפכ ,ןפוא ותואב תעצבתמ הפקו וסרפסא ,וטרטסיר תנכה

 

  .הגיזמה תדיחיל תחתמ לפס וחינה 3
  . הפק שקמה לע וצחל 3

  .לפסה ךותל גזמית שארמ העבקנש םימה תומכ .ליחתת הנכהה
 

 
 םירחא בלח םע הפק תואקשמ וא וטאיקמ הטאל ,וני'צופק תנכה
 ןיא .תחא הציחל תועצמאב ,הפק תואקשמ לש םיפסונ םיגוסו בלח לע ךופה ,ךופה ,הטאל ,וני'צופק ,וטאיקמ הניכמ E8 -ה
 .ומוקממ לפסה תא זיזהל ךרוצ
 .וטאיקמ הטאל לפס תנכה :אמגודל

 

  .בלחב תלבוט בלחה תירוניצ :םידקמ יאנת
   .רוטני'צופקל תחתמ לפס וחינה 3

   . שקמה לע וצחל 3

  .לפסל גזמית שארמ התנכותש ףצקומה בלחה תומכ

 
  ףצקה תובכש הארמ תורצוויה תא תרשפאמה הנכהב הרצק הגופה הנשי

  .םחה בלחהו

 .שארמ העבקנש םימה תומכל םאתהב הפקה תגיזמב ליחתת הנוכמה

 
 הדימב םוי ידמ ותוקנלו ותוא ףוטשל שי ,ןמז ךרואל רוטני'צופקה לש הניקת הלועפ חיטבהל ידכ
 .ךשמהב רבסומכ ,שומיש וב השענו
 
 
 

 הריחבל תודחוימ תויורשפא
 

  :תודחוימה תויורשפאל עיגהל ידכ תופיצרב תוינש 2 ךשמב  שקמה לע וצחל
 

  קוזיח טוש
 
 ךופה ,וני'צופק( דבלב בלח םע תואקשמל
 )וטאיקמ הטאל ,ךופה ,בלח לע

 תומכמ תיצחמ םע ןהמ תחא לכ ,הטילח תולועפ 2 םע תעצבתמ הקשמה תנכה
   .דחוימב יביסנטניא םעט םע הקשמ לבקתמ .םימה

 שארמ הנוחט הקבאמ הפק
 

 

  )םילופמ אלו( שארמ הנחטנש הפק תקבא תועצמאב הקשמ תנכה

 
  .םתרחבש תדחוימה תורשפאל םאתהב ןכוי וניכתש אבה הקשמה ,הרצקב דחוימה שקמה לע וצחלת םא

   .הנוכמה יוביכל דע ףקותב ראשית הריחבה ,)תוינש 2( תכשוממ הציחל דחוימה שקמה לע וצחלת םא
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  תועובק תורדגה תונכית
 ךורעל ולכות )machine setting( תורדגהה טירפתב .תורדגהה טירפתל סנכיהל ידכ תיבה ךסמב  שקמה לע וצחל 3

   :תואבה תורדגהה תא
 

 הפש תרדגה 

  היגרנאב ןוכסיחל תיטמוטוא הבכית הנוכמה וירחאלש ןמז קרפ תרדגה 

  םימה לש ישוקה תגרדל המאתה 

 םימה תומכל )ml/oz( תודיחי 

  הלחתהה ךסמב תואקשמה תומש ילב/םע תואקשמה לש תונומת תגצה 

 
   למסה( םתנכה תורידת יפל הלחתהה ךסמב םינושה תואקשמה רודיס – םכח בצמ
 )לעפומ "םכח בצמ"ש הארמ תיבה ךסמב

  )4 וא 2( הלחתהה ךסמב וגצויש תואקשמה רפסמ תרדגה 

 

  לעפמה תורדגהל רוזחיש  

 

 הקשמ לש הנכהה רחאל תוקד 15 תיטמוטוא ליחתת בלחה תכרעמ תפיטש :יטמוטוא
  .בלח םע

  )ןלהל(  שקמה לע הציחלב תיבה ךסמ ךרד בלחה תכרעמ לש המוזי הפיטש :ינדי

 הנכותה תסריג 

 הנוכמה לש עוניש ךלהמב ןואפיק ינפמ הנוכמה לע ןגהל ידכ תכרעמה תא ונקור 

 
 
 

  תפטוש הקוזחת
 )maintenance status(  "הקוזחתה בצמ" לש עטקממ בכרומ ךסמה .תיבה ךסמל סנכיהל ידכ   שקמה לע וצחל

  . )Machine setting(  "הנוכמה תורדגה" לש עטקממ ןכו
 

n ידכ  שקמה לע וצחל .םודא עקר םע ךסמה לע עיפוי  למסה ,הקוזחת תינכת תלעפהב ליחתהל שי םא 
   .תונושה הקוזחתה תוינכת וגצוי ךסמה לע .הקוזחתה ךסמל סנכיהל

n םודא עקר םע תועדוה רפסמ ועיפוי ,עוציבל תוניתממש הקוזחת תוינכות המכ שי םא.  

n תיטנבלרה הקוזחת תינכתל תורישי עיגהל ידכ העדוהה תא םאותה שקמה לע וצחל.  

n לגרס ןדילשכ ועיפוי תופיחדב עצבתהל תורומאש תוינכת.  

n עוציבה תא תוחדל אלו ,ךכ לע העדוה םילבקמ םתא רשאכ הקוזחתה תינכת תא עצבל ץלמומ.  

n שומיש הב השענו הדימב ,םוי ידמ בלחה תכרעמ תא תוקנל םכילע ,הנייגיהה לע הרימש םשל.   
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  הנוכמה תפיטש

 

  .תע לכב ינדי ןפואב הנוכמה לש הפיטש תלועפ ליחתהל ןתינ
 .הגוצתה לע עיפומ הלחתהה ךסמ  :םידקמ יאנת
 

  .הפקה תגיזמ תדיחיל תחתמ לוביק ילכ וחינה 3

  . שקמה לע וצחל 3

  . שקמה לע וצחל 3
  .הפיטשה תלועפב ליחתהל ידכ  שקמה לע וצחל 3

 .שומישל הנכומ הנוכמה .תיטמוטוא קספית הפיטשה
 
 

  בלחה תכרעמ תפיטש

  .בלחה תכרעמ תא ףוטשל שיש עירתת הנוכמה ,בלח לש םומיח וא הפצקה לכ רחאל
   .הנכההמ תוקד 15 רחאל תיטמוטוא וא תינדי עצבתתש הפיטש רידגהל ןתינ ,הנוכמה תורדגהב

 

 .הגוצתה לע עיפומ הלחתהה ךסמ  :םידקמ יאנת
 
  .רוטני'צופקל תחתמ לוביק ילכ וחינה 3

  . שקמה לע וצחל 3

  . שקמה לע וצחל 3

  .הפיטשה תלועפב ליחתהל ידכ  שקמה לע וצחל 3
  .תיטמוטוא קספית הפיטשה .הפיטש רובעי רוטני'צופקה 3

  

 
  בלחה תכרעמ יוקינ

 

  .שומיש וב השענו הדימב םוי ידמ ותוקנל שי ,ןמז ךרואל רוטני'צופקה לש תינייגיהו הניקת הלועפ חיטבהל ידכ
 

 שי .םימב תויראש ריתוהל לולעש וא הנוכמל קיזהל יושע םיאתמ אל יוקינ רמוחב שומיש הרהזא
 JURA תרצותמ םיירוקמה יוקינהו הקוזחתה ירצומב קרו ךא שמתשהל

 .םישרומה םיקוושמל ונפ רוטני'צופקה יוקינל ופמשה תשיכרל §

 .הנוכמה םע דחי קפוסמה יוקינה לכימב ושמתשה ,בלחה תכרעמ יוקינל §
 
 
 
 
 
 

 

 .הגוצתה לע עיפומ הלחתהה ךסמ  :םידקמ יאנת
 
  .רוטני'צופקל תחתמ לוביק ילכ וחינה 3

  . שקמה לע וצחל 3

  .  שקמה לע וצחל 3

  . שקמה לע וצחל 3

 
   .בלחה ררקממ וא בלחה לכיממ בלחה תירוניצ תא ואיצוה 3
 תכרעמ יוקינל לכימה ךות לא בלחה תכרעמ יוקינל ופמשה לש תחא הנמ וכפיש 3

 .בלחה
 



 

9 
 

 

  .רוטני'צופקלו םימחה םימה רוניצל תחתמ יוקינה לכימ תא וחינה 3
 בטיה תרבוחמ בלחה תירוניצש ואדוו .יוקינה לכימ לא בלחה תירוניצ תא ורבח 3

  .רבחמה תועצמאב תרבוחמ תירוניצהש ךכ ,לכימל

  . שקמה לע וצחל 3
  .יוקינ םירבוע בלחה תירוניצו הגיזמה תדיחי

  .תיטמוטוא קספיי יוקינה
 

 
 
 

  רוטני'צופקה יוקינו קוריפ
  .רוטני'צופקה תא תוקנלו קרפל שי ,רוטני'צופקהמ הזתה שיש וא ףצק קיפסמ קפומ אל םהב םיבצמב
 

 

 םרזל תחתמ תוידוסיב התוא ופטישו הגיזמה תדיחימ בלחה תירוניצ תא ודירפה 3
 .םימ
  .הנוכמה ןמ רוטני'צופקה תא ודירפה 3

 

  .ויביכרמל רוטני'צופקה תא וקרפ 3
 ורשה ,שורק בלח לש תויראש שי םא .םימ םרזב בטיה םיקלחה לכ תא ופטיש 3

 הנמו םירק םימ ל"מ 250 לש הסימתב תוקד רפסמ ךשמב םיקלחה תא הליחת
 םימב םיקלחה תא ופטיש ןכמ רחאל .בלחה תכרעמ יוקינל ופמשה לש תחא
  .תוידוסיב

 

  .רוטני'צופקה תא הרזחב וביכרה 3
 
  .הזל הז םיקדוהמו יוארכ םירבוחמ םיקלחה לכש ואדוו

 

  .בלחה תכרעמל רוטני'צופקה תא שדחמ ורבח 3

 
 
 

  רטליפה תפלחה
  .הנוכמה ןמ תינבא תרסה עצבל ךרוצ ןיא CLARIS Smart רטליפב םישמתשמ םכניה םא

  .רטליפה תפלחהל הארתה הגוצתה לע עיפות ,לועפל קיספמ רטליפהש רחאל 

  .תיבה ךסמב םודאב קלדיי  רטליפה לש למסה ,ןיפוליחל .הגוצתה לע עיפומ הלחתהה ךסמ :םידקמ יאנת

 
 
 

  .ותוא ונקורו הנוכמה ןמ םימה לכימ תא ודירפה 3
 םע דחי םימה לכיממ ותוא ואיצוהו ןועשה ןוויכ דגנכ רטליפה לש תינסחמה תא ובבוס 3

  .ךיראמה
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  .שדח CLARIS Smart רטליפ לש ןוילעה קלחל תינסחמה לש ךיראמה תא ורבח 3 

 

  .םימה לכימ ךותל ךיראמה םע שדחה רטליפה תא וסינכה 3
 םקמתי רטליפה רשאכ השיקנ לילצ עמשייש דע ןועשה ןוויכ םע תינסחמה תא ובבוס 3

  .ומוקמב יוארכ
  .םוקמל ותוא וריזחהו םיירטו םירק םימב םימה לכימ תא ואלמ 3
  .שדח רטליפל םתפלחהש יטמוטוא ןפואב התהיז הנוכמה 3

 
  .ףוטפיטה תישגמ לא תורישי ומרזי םימה .הפיטש רבוע רטליפה

  .שומישל הנכומ הנוכמה      
 
  הנוכמה יוקינ

 .התוקנל שיש עירתת הנוכמה ,הנוכמה תקלדהב הפיטש ירוזחמ 80 עוציב וא הפק ילפס 180 תקפה רחאל 

 הרהזא
 .םימב תויראש ריתוהל וא/ו הנוכמל קיזהל לולע רבדה ןכש ,םיאתמ אל יוקינ רמוחב שמתשהל ןיא
 .JURA תרצותמ יוקינהו הקוזחתה ירצומב קרו ךא שמתשהל שי

 

  .תוקד 20 -כ ךשמנ יוקינה ךילהת

  .עגפית יוקינה תוכיא ןכש יוקינה תלועפ ךלהמ תא קיספהל וא עירפהל ןיא

 .םישרומה םיקוושמה דחאל ונפ אנא יוקינל תוילבט תשיכרל

 

  . הגוצתה לע עיפומ תיבה ךסמב :םידקמ יאנת
 

 

  . שקמה לע וצחל 3
 . שקמה לע וצחל 3

  
 םתוא וריזחהו תושמושמה הפקה תויגוע לכימ תאו ףוטפיטה תישגמ תא ונקור 3

  .הנוכמב םמוקמל

  
 .רוטני'צופקל תחתמ ףסונ ילכו הפקה תגיזמ תדיחיל תחתמ לוביק ילכ וחינה 3

 
 
 

 

  . שקמה לע וצחל 3
  .רוטני'צופקה ךרדו הגיזמה תדיחי ךרד ומרזוי םימ

 . עיפוי גצה לע ,קספית הלועפה
  .שארמ ןוחטה הפקה תקבאב יולימה ךפשמ לש הסכמה תא וחתיפ 3
 .JURA לש יוקינ תילבט יולימה ךפשמל וסינכה 3
  .ךפשמה לש הסכמה תא ורגיס 3

  . שקמה לע וצחל 3
  .רוטני'צופקה ךרדו הגיזמה תדיחי ךרד ומרזוי םימ

  
 םתוא וריזחהו תושמושמה הפקה תויגוע לכימ תאו ףוטפיטה תישגמ תא ונקור 3

  .הנוכמב םמוקמל
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    תינבא תרסה

 לש הלועפ עצבל שיש יטמוטוא ןפואב עירתת הנוכמה ,ךרוצה הרקמב .תינבא לש תויראש הנוכמב תורבטצמ ןמזה ךלהמב
  .םימה לש ישוקה תגרדב היולת תינבאה לש תורבטצהה תדימ .תינבא תרסה

  .תינבא תרסה עצבל ךרוצ ןיא לעפומו ןקתומ  CLARIS Smart רטליפהו הדימב 

 תוריהז

 

 

  .יוריג םרגיהל לולע ןכש ,רועהו םייניעה םע תינבאה ריסמ לש עגממ וענמיה 3
  .םימרוז םימ תחת ידיימ ןפואב ףוטשל שי ,רועה םע עגמ לש הרקמב 3
  .אפורל תונפל שי ,םייניעב רמוחה לש עגמ לש הרקמב 3

 תוריהז

 

  .םימב תויראש ריתוהל לולעש וא הנוכמל קיזהל יושע תינבאה תרסהל םיאתמ אל רמוחב שומיש

  .JURA תרצותמ םיירוקמה יוקינהו הקוזחתה ירצומב קרו ךא שמתשהל שי 3

 .םישרומה םיקוושמה דחאל ונפ תינבא תרסהל תוילבט תשיכרל

  .קזניהל הלולע הנוכמה ןכש תינבאה תרסה תלועפ ךלהמ תא קיספהל ןיא הרהזא
  .הערפה לכ אלל םייתסהל תינבאה תרסה ךילהתל רשפאל שי

 לש הרקמב .םתכוי חטשמה ןכש ,םישיגר םיחטשמ ינפ לע תינבאה ריסמ לש ףוטפיט וא הזתה עונמל שי הרהזא
  .ידיימ ןפואב ובגנ ,הזתה

 
  . העדוהה תגצומ תיבה ךסמ לע :םידקמ יאנת
 
 
 

 

  . שקמה לע וצחל 3
 . שקמה לע וצחל 3

 
 םתוא וריזחהו תושמושמה הפקה תויגוע לכימ תאו ףוטפיטה תישגמ תא ונקור 3

  .הנוכמב םמוקמל
 

   .ותוא ונקורו הנוכמה ןמ םימה לכימ תא ודירפה 3
 )JURA לש תינבא תרסהל תוילבט 3( תחא תינסחמ לש הנכות תא ןיטולחל וסימה 3

  .תוקד רפסמ ךשמיהל יושע רבדה .םירשופ םימ ל"מ 500 ליכמה לכימ ךותל
  .הנוכמל הרזח לכימה תא וריזחהו קירה םימה לכימ ךותל הסימתה תא וכפיש 3

 

 

  .םימחה םימה רוניצל תחתמ לוביק ילכ וחינה 3

  . שקמה לע וצחל 3
   .םימחה םימה רוניצ ךרד ןיגוריסל ומרזוי םימ

 
 םתוא וריזחהו תושמושמה הפקה תויגוע לכימ תאו ףוטפיטה תישגמ תא ונקור 3

  .הנוכמב םמוקמל

 

 

  .םימחה םימה רוניצלו הגיזמה תדיחיל תחתמ לא ותוא וריזחהו לוביקה ילכ תא ונקור 3
  .םימב תוידוסיב ותוא ופטישו הנוכמה ןמ םימה לכימ תא ודירפה 3
 .ומוקמל ותוא וריזחהו םיירטו םירק םימב םימה לכימ תא ואלמ 3

  . לע וצחל 3
 .ךשמית תינבאה תרסה תלועפ 3

 

 

  .תוקד 40 -כ תכשמנ תינבאה תרסה 
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 םתוא וריזחהו תושמושמה הפקה תויגוע לכימ תאו ףוטפיטה תישגמ תא ונקור 3
 .הנוכמב םמוקמל

  .שומישל בוש הנכומ הנוכמהו המייתסה תינבאה תרסה תלועפ
 

  .תוידוסיב םימה לכימ תא ףוטשל שי ,יופצ יתלב ןפואב קספנ תינבאה תרסה ךילהת םא 

 
 יתוחיטב עדימ
 
  .רכוס הפוצמ וא םימעטב הפקב וא וקוש תקבאב ,סמנ הפקב הנוכמה תא אלמל רוסא §

 .םימ דבלמ רחא לזונב וא םיילרנימ םימב ,םיחתור וא םימח םימב םימה לכימ תא אלמל רוסא §

  .םהב םיקחשמ םניאש אדוול ידכ ,למשח ירישכמב שומישה תעב םידלי לע וחיגשה §

 הכרדה אלל רישכמה תא ליעפהל ,םידליל וא ,תתחפומ תישוח וא תילכש ,תיזיפ תלוכי ילעב םירגובמל רשפאל ןיא §
  .םתוחיטבל יארחאה רחא םדא תחגשה אללו המיאתמ

  .הב שומישב ןמוימה םדא ידי לע קר השעיי הפקה תנוכמב שומישה §

 .םימוגפ םיילמשח םילבכ תלעב הפק תנוכמב וא המוגפ הפק תנוכמב ושמתשת לא םלועל §

  .למשחה תקפסאמ הנוכמה תא קתנל שי ,ףורש חיר ןוגכ ,הלקתל דשח לכב §

  .יוביכה/הקלדהה רותפכ לע הציחלב הנוכמה תא תובכל שי לכ םדוק ,החטיבב למשחה תקפסאמ הנוכמה תא קתנל ידכ §

  .למשחה ןמ עקתה תא דימת וקתנ ,)השפוחל האיצי בקע :ןוגכ( ךורא ןמז קרפ ךשמב הנוכמב ושמתשת אל םא §

  .םימב הפקה תנוכמ תא לובטל רוסא §

  .)'וכו רישי שמש רוא ,קבא תופוס ,גלש ,םשג( ריוואה גזמ יעגפל הפקה תנוכמ תא ףושחל ןיא §

    .)םימחה םימה רוניצ וא הפקה תגיזמ תדיחי( םימחה היקלחב וא תובוטר םיידיב הנוכמב תעגל ןיא םלועל §

 ןוגכ( םח חטשמ לע התוא וחינת לא םלועל .ףולדל םילולעש םימ ינפב דימעה ןזואמו ביצי חטשמ לע הנוכמה תא וביצה §
  .דמחמ תויחל וא םידליל שיגנ וניאש םוקמב תנקתומ הנוכמה יכ בל ומיש .)לושיב רונת

 ינפל ררקתהל הנוכמב םינושה םיקלחל רשפאלו ,יוביכ/הקלדהה רותפכ לע הציחלב התובכל שי ,הנוכמה יוקינ ינפל §
  .)הבוטר אל( החל תילטמב השעיי הנוכמה ףוג לש יוקינה  .יוקינ ךרוצל הנוכמה ןמ םתוא םידירפמש

 ךות מ"עב רפפ .י לש ךמסומ יאנכט י"ע קרו ךא עצבתהל ןוקית לכ לע !םכמצעב הנוכמה תא ןקתל תוסנל וא חותפל ןיא §
  .םיירוקמ םירזיבאבו םיפלחב שומיש

  .םילכ חידמב הנממ והשלכ קלח וא הנוכמה תא סינכהל ןיא §

  .הנוכמה לש רתי םומיח עונמל תנמ לע הבוט ריוא תמירז שי וב םוקימב הנוכמה תא ביצהל שי §

 .עקשה ןמ עקתה תא קתנל ידכ המצע הנוכמב וא למשחה לבכב וכשמת לא §

  .ילמשחה לבכה לשב הדיעמ לש הנכס תמייק אל יכ בל ומיש §

  .הכראה לבכב וא םיריבעמב שמתשהל אלו ,למשחה עקשל תורישי הנוכמה תא רבחל ץלמומ §

  .ןאובי/ןרציה י"ע תרשואמה תוריש תדבעמב קר ופילחהל שי ,ןוכיס עונמל ידכ ,קוזינ הניזה ליתפ םא §

 
  חתמה תקידב
 גוהנה חתמה תא םאות ,הנוכמה סיסבב הקבדמ לע ןיוצמה ,חתמה ןונוויכ ןכא םאה וקדב .לעפמב ןווכמ ילמשחה חתמה

  .)V220( לארשיב

 
  ילמשחה ךיתנה תקידב
 .המיאתמה תלוביקה תא שי ןכא ילמשחה ךיתנל יכ ואדוו .רפמא 10 לש םרזב תלעפומ הנוכמה


