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 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

מזמינה בזה הצעות מחירים מקבלנים לצורך  ( "המזמיןאו " " חברהההחברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ )להלן: " .1
בחוזה   בן    להקמתהתקשרות  כ  שתימבנה  של  בשטח  יכלול  2,700  -קומות  אשר  ילדים  6  מ"ר,  מועדון גני   ,

פיתוח,ומתנ"ס  קהילתי עבודות  לרבות  שחם    ,  במסמכי  פ"ת  50ברחוב  המפורטים  התנאים  כל  פי  על  והכל   ,
 המכרז.  

, קומה ד', פתח תקוה  47ת מסמכי המכרז במשרדי החברה ברחוב הסיבים אעל מנת להשתתף במכרז יש לרכוש  .2
כולל מע"מ,    ₪,  2,500סך של  ( תמורת  15:00ועד השעה    08:30"(. בשעות העבודה )משעה  משרדי החברה)להלן: "

 שלא יוחזרו, לכל מעטפת הזמנה. 

וגם    ו/או העירייה )ככל שנדרש(כל היתר הנדרש על פי החלטת החברה  ביצוע העבודות בפועל  מותנה בקבלת   .3
שנחתם חוזה עם  . עיכוב בתחילת העבודה ו/או ביטול עבודה כלשהי, כולה או חלקה, אף לאחר באישור תקציב

ו/או העירייה, בשל  הזוכה במכרז לא    אי אישור התקציב  ו/או    אי קבלת היתר הנדרש לפי החלטת החברה 
 . רזתהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה/זוכים במכ

זו  .  להלן  8הנקוב בטבלה שבסעיף  ובמקום  במועד  תתקיים  פגישת הבהרות למשתתפים   .4 ההשתתפות בפגישה 
 .חובהאינה  

אל  אשר תופנה    בקשה בכתבאמצעות  מסמכי המכרז, באמור ב הבהרות ל  מהחברהרשאים לבקש  המשתתפים   .5
(, וזאת לכל  jacob@ptcom.co.il  –דוא"ל  ב)  של מר יעקב פישר, סמנכ"ל לארגון והון אנושי בחברה  תיבת המייל

 . להלן  8למועד הנקוב בטבלה שבסעיף עד המאוחר 

ההצעוא .6 בדואר[    ת ת  לשלוח  ]לא  אישית  במסירה  לשלשל,  יש  ההזמנה,  בטבלה  במעטפות  הנקוב  המועד  עד 
ברה. בסמוך לאחר המועד הנ"ל  תתקיים במשרדי החברה ישיבת  תיבת המכרזים שבמשרדי החב  להלן   8שבסעיף  

כל מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת  ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות המכרז בהשתתפות נציגי המציעים.  
 . תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז

, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר במפורש, כי החברה תהא רשאית  קבלן זוכהמובהר, כי בכוונת החברה לבחור   .7
שלא לבחור בשום קבלן זוכה, והכל על פי תוצאות המכרז, צרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי, והכל על פי כל  

 תנאי המכרז.  

 :ומיקומים המכרזטבלת מועדי  .8

 13:00בשעה:  02/02/2021' בתאריך גיום  מועד פגישת הבהרות

 פ"ת  50רחוב שחם    גישת הבהרותמקום פ

 12:00בשעה:   07/02/2021בתאריך  א'יום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 14:00בשעה:  16/02/2021בתאריך  ג'יום  מועד אחרון להגשת ההצעות 

 15/05/2021עד ליום  תוקף ערבות המכרז 

 

 כבוד רב, ב                        

 

   , מנכ"לגולדנברגעו"ד לירון   

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ
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 מסמך א' 

 סמכי המכרז מ

 

   תנאים כללים למכרז       ( 1מסמך א')

    טופס ההצעה והצהרת המשתתף       '  1נספח א

 נוסח כתב ערבות בנקאית       נספח ב'

 טבלת פירוט וניסיון המשתתף     נספח ג'

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים     נספח ד'

 

 ונספחיו תנאים כלליים לביצוע העבודה              ( 2מסמך א')

 עודת השלמה ת                     1ספח נ

 תעודת סיום                      2ספח נ

 בנקאית  נוסח ערבות                     3ספח נ

 נספח בדק                     4ספח נ

 הצהרה על חיסול תביעות                      5ספח נ

 נספח ביטוח                     6ספח נ

 הותנספח בטיחות וג                     7נספח 

 בנק  חשבון פרטינספח                      8 נספח

 עבודה קבלת"ח דו                     9 נספח

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה     10נספח 

 

 משרדית  -המפרט הכללי )המפרט הכללי המעודכן לעבודת בניין שבהוצאת הועדה הבין - מסמך ב'

משרד   של  לאור  בהוצאה  לרוכשו  ניתן  אשר  ומשהב"ש,  מע"צ  העבודה,  משרד  הבטחון,  משרד  מטעם 

הכלליים של מערכת הבטחון, בין שהם מצורפים ובין שהם לא, והנזכרים  הביטחון(, לרבות כל המפרטים  

   ברשימה.

 3210החוזה לביצוע מבנה מדף  יתנא -1מסמך ב'

 תנאים כלליים מיוחדים ומוקדמות.  -  1מסמך ג'

 מפרטים טכניים מיוחדים.  -  2מסמך ג'

 . כתב כמויות - מסמך ד'

 . רשימת תוכניות ומערכת התכניות - ה'מסמך 

 חוות דעת רשות הכבאות.  -מסמך ו' 

 דוח קרקע  -מסמך ז'

 

ניתן לרכישה בהוצאה  ).  אף שלא צורפו , מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה  1-ב'   –ו    ב':  המסמכים   הערה

 (לאור של משרד הביטחון. 
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 (  1סמך א') מ

 נאים כלליים למכרז ת

 בואמ .1

מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים לצורך התקשרות  "(  חברה "ה)להלן:  החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ   .2

גני ילדים, מועדון    6מ"ר, אשר יכלול    2,700  -קומות בשטח של כ  שתילהקמת מבנה בן  בחוזה  עם החברה  

על פי כל התנאים  "(, והכל  העבודות)להלן: "  פ"ת  50קהילתי ומתנ"ס, לרבות עבודות פיתוח, ברחוב שחם  

 . המפורטים במסמכי המכרז

2.1. " )להלן:  תקווה  פתח  עיריית  של  בבעלותה  בחוק,  כמשמעו  עירוני,  תאגיד  הנה  "(  העירייההחברה 

 והעירייה הסמיכה את החברה לפרסם את המכרז ולהתקשר עם הזוכה/ים בו לצורך ביצוע העבודות.

( ויתר  2ות ותנאי חוזה המכרז )מסמך א'הזוכה במכרז יידרש לבצע את כל העבודות על פי כל הורא .2.2

ותעודת גמר לעבודות ולרבות    4ז'(, לרבות ביצוע כל הדרוש לקבלת טופס  - המכרז )מסמכים ב'מסמכי  

   מילוי מלוא דרישות משרד החינוך.

ההיתרים הנדרשים על פי דין וכן באישור תקציב  כל  בפועל מותנה בקבלת  )או חלקן(  ביצוע העבודות   .2.3

ו/או ביטול    ו/או שלב משלבי העבודות  . עיכוב בתחילת ביצוע העבודותמשלבי העבודותלכל אחד  

ו/או לאחר תחילת ביצוע   עם הזוכהמכרז  העבודות )כולן או חלקן(, אף לאחר החתימה על חוזה ה

הזוכה ידי  על  איהעבודות  בשל  נדרש  קבלת    ,  אי היתר  התקציב   ו/או  משלבי    אישור  אחד  )לכל 

, ועל המשתתפים לקחת האמור בחשבון ו עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז, לא יהוהעבודות(

ו/או תופסקנה העבודות לאחר    .במסגרת מתן הצעתם למכרז בו תבוטלנה  כי בכל מקרה  מובהר, 

התחלת ביצוען, יהא הזוכה במכרז זכאי לקבל תמורה באופן יחסי בהתאם לאבן הדרך שהשלים עד  

להודעת החברה, ומעבר לכך לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי ו/או   למועד הפסקת העבודות בהתאם

 תמורה נוספת, מכל מין וסוג שהוא, מהחברה.  

 תנאי סף  –נאים להשתתפות ת .3

 שאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העומדים בכל תנאים שלהלן: ר

"(  חוקה)להלן: "  1969- תשכ"טקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  הבלנים הרשומים על פי חוק רישום  ק .3.1

 . על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על רישום, כאמור.  4ג' סיווג )מינימלי(  100בענף 

)שלושה( מבני ציבור    3בניה ופיתוח של לפחות  ניסיון מוכח בביצוע עבודות  ל המשתתף להיות בעל  ע .3.2

ההיקף הכספי  כאשר  ,ההצעה למכרזהשנים האחרונות למועד הגשת  5במהלך   ו/או מוסדות חינוך,

 שקלים חדשים(, ללא מע"מ.    מיליון  עשרה) ש"ח    000,00010,  לפחות  שלהנו בסך    של כל מבנה כאמור

צעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים הנדרשים בהזמנה, לרבות  ה .3.3

על שם המשתתף בהזמנה. לא  ושאר האישורים הנדרשים, יהיו    הערבות הבנקאית, הסיווג הקבלני

 תתקבלנה התאגדויות ו/או שותפויות שנוצרו לצורך ההשתתפות במכרז זה. 

 המשתתף צירף ערבות בנקאית בהתאם לתנאי מכרז זה.  .3.4

למציע אין סכסוך משפטי עם המזמין או עיריית פ"ת, למעט סכסוך הקשור להתחשבנות לגבי עבודות   .3.5

 שביצע. 

 תהוראות מיוחדות לביצוע העבודו .4
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)שמונה    18בתוך  ותעודת גמר,    4כל העבודות, לרבות קבלת טופס  הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע   .4.1

)כהגדרתו בחוזה המכרז(, והכל כמפורט ובהתאם    עשר חודשים( ממועד קבלת צו התחלת עבודה 

 .( וכל יתר מסמכי המכרז2להוראות חוזה המכרז )מסמך א'

פיתוח   .4.2 כי העסקת קבלני משנה בתחומים שלהלן: שלד, חשמל, מיזוג אוויר,    לציה טאינס,מובהר, 

סינטטי    וספרינקלרים, והצללות, דשא  של החברה  תהא    –  מתקני משחק  אישורה  כפופה לקבלת 

 כל קבלן משנה כאמור. מראש ובכתב של 

 הנחיות משרד החינוך  .4.3

משרד   .4.3.1 של  )חלקי(  במימון  שיוקם  מבנה  הוא  זה  מכרז  נשוא  המבנה  כי  מובהר, 

 החינוך. 

( נקבעו, בין היתר, הסדרים בנוגע לפיקוח על העבודה, ובכלל זה  2מסמך א'בחוזה ) .4.3.2

רד החינוך תהא הזכות לבדוק, לבקר ולפקח על ביצוע  נקבע, כי למפקחים מטעם מש

המפקחים   ולהוראות  החינוך  משרד  לדרישות  גם  מחויב  יהא  והקבלן  העבודות, 

 מטעם משרד החינוך, ככל שיימסרו לו על ידי המפקח מטעם החברה.  

 הצעהה .5

יימסרו   .5.1 והתוכניות  המפרטים  ההתקשרות,  הסכם  זה:  ובכלל  המכרז  על  מסמכי  גבי  למשתתף 

ים  י )כפי שמצומסמכי המכרז  . על המשתתף להדפיס ולצרף להצעתו את כל  דיסק און קי/תקליטור 

מילויים כנדרש  חתומים על ידו ולאחר  וכו'( כשהם    תכניות, כתבי כמויות  מפרטים,  לרבות  בתקליטור,

 בתנאי המכרז.

המחיר יש  ו. את הצעת  על המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההזמנה בדי .5.2

לחתום על כל מסמכי המכרז,  להזמנה(, וכן,    1להגיש על גבי טופס ההצעה והצהרת המשתתף )נספח א'

 ובמקום המיועד לכך.חוזה, על כל נספחיהם, בשולי כל דף הלרבות על 

 מובהר, כי התמורה בגין ביצוע העבודות במכרז תעשה בשני אופנים, בהתאם לחלוקה שלהלן: .5.3

)להלן:  "פאושלי" לכתב הכמויות )מסמך ד'(    –  01העבודות המפורטות במבנה  כל   .5.3.1

הפאושל" להצעת    – "(  עבודות  בהתאם  תשולם  אלו  עבודות  בגין  לזוכה  התמורה 

 .  מדידת כמויות  וללא, במחיר פאושלי )סופי(המחיר של הזוכה במכרז, אשר תינתן 

בה לזוכה  ישולם  הפאושל  עבודות  בגין  התשלום  כי  הדרך  מובהר,  לאבני  תאם 

   .(2בחוזה המכרז )מסמך א'המפורטות 

המפורטות   .5.3.2 הפיתוח  למדידה"  –  02במבנה  עבודות  חוץ  ותשתיות  לכתב    "פיתוח 

התמורה    –"(  העבודות למדידה" או "עבודות הפיתוח)להלן: "  )מסמך ד'(  הכמויות

מבנה    –"דקל    י כמויות למדידה בהתאם למחירון לזוכה בגין עבודות אלו תשולם לפ

וללא    )נספחים(  התוספות של חלק ג'   , ללא 2021חודש ינואר  במהדורת    ותשתיות",

 .  20%ובהפחתה של , כולל עבודות איטום תוספת הקבלן הראשי

 עבודות הפאושלביצוע    בגין  תהא התמורה אותה מבקש המשתתף לקבל  של המשתתף  הצעת המחיר   .5.4

   .( לעיל 5.3.1)כהגדרתן בסעיף 

  למחירי עבודות הפאושל )כהגדרתן לעיל(   הפחתה השוואה או  יש להגיש על פי    המחיראת הצעת   .5.5

המקדם  כתב הכמויות )מסמך ד'(, כאשר הצעת המחיר של המשתתף תהא  ב  01המפורטות במבנה  

( שישולם לזוכה  ובהתאם לכך יחושב המחיר הסופי )הפאושלי  –שבו יוכפלו מחירי עבודות הפאושל  

 . בגין עבודות הפאושל
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למען הסר ספק מובהר, כי המחירים ו/או הכמויות הנקובים בכתב הכמויות בנוגע לעבודות הפאושל 

אשר תשולם לזוכה מהווה    התמורה בגין עבודות הפאושלהנם לצורך המחשת העבודות בלבד וכי  

 מחיר פאושלי )סופי(, ללא מדידת כמויות. 

,  עבודות הפאושלכל מחירי    שבו יוכפלו   אחד בלבד)מכפיל(    מקדםנדרש להציע    יובהר! כל משתתף 

עבודתו   שכר  ייחושב  במכרז  שיזכה  הקבלן  שיציע  המקדם  פי  עבודות  ועל  בגין  פאושלי(  )הסופי, 

 .  הפאושל

מובהר, כי אין להציע מקדם אשר משמעותו מתן תוספת למחירי עבודות הפאושל. הצעה בה יינתן  

 תיפסל!  –עות מתן תוספת למחירי עבודות הפאושל מקדם אשר משמ

 תיפסל. -הצעה שבה יוצע יותר ממקדם אחד 

  להזמנה(   1על כל משתתף לרשום בטופס ההצעה והצהרת המשתתף )נספח א'בהתאם לאמור לעיל,  

( שהוא מבקש לקבל בגין ביצוע  סכום התמורה הסופי )הפאושליהמוצע על ידו וכן את  המקדם  את  

 עבודות הפאושל, אשר יחושב בהתאם למקדם המוצע.  

 :לדוגמא

הכולל את הספרה    מקדם, יציע  מאומדן עבודות הפאושל( משתתף המבקש להציע מחירים נמוכים  1)

 .0.9000( ארבע ספרות )למשל(: 0, והכולל )אחרי הספרה  0

ן המציע לאומדן עבודות הפאושל הנה בשיעור של  ההנחה שנת כי    -מעות ההצעה שבדוגמא לעיל  מש

10%  . 

, יציע מקדם הכולל את הספרה  לאומדן עבודות הפאושלמשתתף המבקש להציע מחירים השווים  (  2) 

 . 1.0000( ארבעה אפסים: 1והכולל )אחרי הספרה   1

 .  לאומדן המכרז שווה    שיבצע הקבלן יהיה  מחיר עבודות הפאושלכי    -משמעות ההצעה שבדוגמא לעיל  

המשתתף לבדוק  אין החברה אחראית לדיוק הכמויות, התוכניות והתיאורים הטכניים. מובהר, כי על   .5.6

למסמכי המכרז והוא מתחייב, כי לא תהיה  את הכמויות, התוכניות והתיאורים הטכניים המצורפים  

ים שפורסמו על ידי  בקשר לכמויות, לתוכניות ולתיאורים הטכנילו כל טענה או דרישה או תביעה  

 החברה.

באיזה  ו/או תוספת  לעיל, מובהר כי נאסר על המשתתף לבצע כל שינוי    4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .5.7

ו/או   שינוי  לכל  תוקף  כל  יהא  ולא  ההזמנה  כאמור.  ממסמכי  הסתייגות  ו/או  לגרוע  תוספת  מבלי 

הסתייגות של המשתתף  ספת ו/או כל  כי בכל מקרה של שינוי ו/או תומכלליות האמור מובהר בזאת  

בין במכתב לוואי ובין בכל  המסמכים ביחס למסמכי ו/או תנאי ההזמנה, בין אם על ידי תוספת בגוף 

 את ההצעה. לפסול דרך אחרת, תהיה רשאית ועדת המכרזים 

תשולם    עבודות הפאושל )כהגדרתן לעיל(בגין    לעיל, כי התמורה  5.3מודגש ומובהר, כאמור בסעיף   .5.8

  עבודות הפיתוח כמו כן, התמורה בגין  .  (2המפורטות בחוזה המכרז )מסמך א'אבני הדרך  ל  בהתאם

ובהתאם להתקדמות הקבלן, והכל בהתאם    לפי הכמויות שתבוצענה בפועל  תשולם  )כהגדרתן לעיל(

 . ובכפוף לתנאי חוזה המכרז וכל יתר מסמכי המכרז

 רבות ואישוריםע .6

 משתתף יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי הסף של המכרז: ה
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של  בוע  ברת פירעון עם דרישה ראשונה, בסכום ק,  רבות בנקאית, אוטונומית, בלתי צמודה למדדע .6.1

נספח  , שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף, לפקודת החברה, לפי הנוסח )"חש  500,000

)כדוגמה(,  ב' להזמנה  המצ"ב  הנקוב  (  המועד  עד  למכרז  2בעמוד    8בסעיף  בתוקף    וזאת   להזמנה 

 להבטחת קיום התחייבויותיו של המשתתף על פי המכרז. 

בהתאמה לזכותה  ור, תביא לפסילת ההצעה.  מי המצאת הערבות ו/או כל שינוי בנוסח הנדרש, כאא

להלן, החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תקופתה  לתקופה נוספת של עד חודשיים,   5כאמור בסעיף  

מור, להאריך את תקופת הערבות כנדרש. משתתף  והמשתתף במכרז מתחייב, במקרה של דרישה כא

 תיפסל הצעתו.  -שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל 

רבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על  עחברה תהא רשאית לחלט ולממש את ה ה

 פי תנאי המכרז.

בנאיות  א .6.2 הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  רישום  על  תקף  בסיווג  1969-תשכ"ט ישור   ,

 המתאים. 

ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול  א .6.3

 . 1976-חשבונות(, תשל"ו

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.  א .6.4

/רו"ח בדבר שמות  ב .6.5 עו"ד  ואישור  ידי תאגיד תצורף תעודת התאגדות  על  מוגשת  מקרה שההצעה 

 י החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. מורש

ישור עו"ד/רו"ח של המשתתף על גבי הצהרת המשתתף ובדף האחרון של החוזה, לפיו המשתתף  א .6.6

 על מסמכי ההזמנה. וחתם בפני

 . לעיל 2.2בסעיף מסמך מפורט, הכולל את כל פרטי העבודות שביצע הקבלן, כנדרש  .6.7

את כל המקומות בהם בוצעו העבודות, את    נספח ג'בנוסח    יש לפרט במסמך מודפס )לא בכתב יד(

המפקח  ו , זהות מזמין העבודה  )ללא מע"מ(  פרקי  הזמן בהם בוצעו, את ההיקף הכספי של העבודות

שביעות רצון מזמיני   ועל  המעידים על ביצוע העבודות    אישוריםו  מכתבי המלצהעל ביצוען,  בצירוף  

 העבודה. 

כי   למובהר,  משתתף  כל  לפחות  על  עבודה  3צרף  ממזמיני  עם  המלצות  התקשרות  פרטי  לרבות   ,

 .הממליץ

, בנוסח המצ"ב  1976-נוסח תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .6.8

 ד'. כנספח 

 

 וקף הצעהת .7

החברה תהא  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.    90הצעה תהא בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של  ה

רשאית לדרוש מן המציעים את הארכת הצעתם לתקופה נוספת של עד חודשיים, ואם דרשה כך בכתב, תהא  

 ההצעה בתוקף עד לתום התקופה המוארכת, כאמור. 

 

 וצאותה .8

ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף,  כ

ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל, דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל  זכאי לכל החוהמשתתף לא יהא ז

 מקרה.
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 בהרות ושינוייםה .9

ההשתתפות    להזמנה זו  2בעמוד    8הקבוע בסעיף  ובמקום  במועד  הבהרות  תקיים פגישה לצורכי  ת .9.1

 חובה.  אינה בפגישה הנ"ל 

אשר    בקשה בכתבאמצעות  מסמכי המכרז, באמור ב הבהרות ל  מהחברה רשאים לבקש  המשתתפים   .9.2

המיילתופנה   תיבת  בחברה  אל  אנושי  והון  לארגון  סמנכ"ל  פישר,  יעקב  מר    – דוא"ל  ב)  של 

jacob@ptcom.co.il להזמנה זו 2בעמוד  8למועד הקבוע בסעיף עד  (, וזאת לכל המאוחר. 

ים ותיקונים במסמכי  חברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינוי ה .9.3

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי  ביוזמתה  המכרז,  

כשי מסמכי המכרז בדואר רשום לפי הכתובות  ונפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר 

 שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, או באמצעות מכשיר פקסימיליה. 

 

 זכויות  שמירת .10

ל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ומסמכי המכרז מושאלים למשתתפים, לרבות אלו שלא  כ .10.1

רשאים לעשות כל שימוש במסמכי    ויגישו הצעות, לצורך הכנת הצעתם. המשתתפים האמורים לא יהי 

 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעתם.

[, מכוחו תהא רשאית החברה להוציא  (2)'מסמך א לבין החברה ייחתם חוזה ]המצ"ב כ  בין הזוכה .10.2

והוא יהא מחוייב לבצע את העבודות בהתאם ובכפוף לכל  ,  צו התחלה לביצוע העבודותזוכה  הקבלן  ל

 .תנאי החוזה ומסמכי המכרז

 
 גשת ההצעה ה .11

המכרזים  ה .11.1 לתיבת  אישית  במסירה  לשלשל  יש  ההזמנה  ותנאי  לדרישות  בהתאם  מפורטות  צעות 

הסיבים   ברחוב  החברה  תקוה  47שבמשרדי  יאוחר  ,  בפתח  בסעיף  לא  הנקוב    2בעמוד    8מהמועד 

זו. הנ"ל  להזמנה  המועד  לאחר  המכרז,    סמוך  הצעות  מעטפות  לפתיחת  מכרזים  ועדת  תתקיים 

 נציגי המציעים. בהשתתפות  

   הצעה תוגש במעטפה שצורפה למסמכי המכרז.ה .11.2

חרת אינו עונה על דרישות ההזמנה והינו על אחריותו הבלעדית  א שלוח ההצעה בדואר או בכל דרך  מ .11.3

האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד  של המשתתף. הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ולשעה  

 והחברה תהא רשאית שלא לקבלה. 

 חינת ההצעות ב .12

)להלן: " "(,  ועדת המכרזיםועדת המכרזים של החברה, אשר תבחן את ההצעות ותבחר את הקבלן הזוכה 

 תפעל על פי דיני המכרזים החלים על החברה, ובכלל זה יחולו ההוראות הבאות: 

  , ובכלל זה ההצעותאת ,  שנקבעו להלן לפרמטריםשיקול דעתה ובהתאם  לפי  , ועדת המכרזים תעריך .12.1

על כל    מכרז זהעל פי תנאי    העבודותאת כושרם של המציעים לעמוד במטלות ביצוע    )אך לא רק(

דומות בעבר,  ו/או את מידת התאמתם לביצוע    ונספחי ניסיונם בביצוע עבודות  ו/או את  העבודות 

היק מומחיותם,  כישוריהם,  וכיו"בלרבות  פעילותם  הצעתו,  ף  הגשת  בעצם  להלן.  כמובהר  והכל   ,

 מסכים בזה כל מציע לקבל את שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או ביצוע כל שינוי, בין אם   ו/ או    י הגשת הצעת מחירא במקרה של  .12.2

 לפסול את ההצעה.  נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, תהא רשאית ועדת המכרזים
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בשל  .12.3 רק(  לא  )אך  לרבות  סבירה,  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  המכרזים  ועדת 

באופן   ההזמנה  לתנאי  התייחסות  חוסר  בשל  ו/או  תנאיה  בשל  ו/או  המוצעים  לדעת  שהמחירים 

הוועדה מונע הערכת ההצעה כדבעי ו/או שיש בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/או שיש בהם כדי  

 להצביע על אי הבנת העבודה על ידי המשתתף. 

את  ב .12.4 היתר,  בין  חייבת,  אינה  אך  לשקול,  רשאית  החברה  תהא  ההצעה  בבחירת  שיקוליה  מסגרת 

 השיקולים הבאים:

פעילותו    - היקף  מומחיותו,  כישוריו,  אמינותו,  בעבר,  דומות  עבודות  בביצוע  המשתתף  נסיון 

 וכיו"ב. 

נסיון    - ו/או  ככל שמדובר  נסיון החברה  או,  עם המשתתף  בעבר  עבודות  בביצוע  גופים אחרים 

 אגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו או הפועלים מטעמו. תב

 אמינות המשתתף.   -

כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכח אדם הנמצא ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים    -

 מנה. חתומים ולתקופה המיועדת לביצוע העבודות על פי ההז

 התחייבויות נוספות שלו. יכולת עמידתו של המשתתף בלוח הזמנים של ההזמנה לאור  -

מקומיות   - רשויות  עם  ו/או  פ"ת  עיריית  ו/או  החברה  עם  למשתתף  שהיו  משפטיים  סכסוכים 

אחרות שעניינם הפרת חוזה על ידי המשתתף ו/או ביצוע עבודה בצורה לקויה או כל סכסוך  

 המתקיים בפועל ביום סגירת המכרז . משפטי 

רצונ .12.5 לשביעות  הבהרות  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  תהא  פתיחת    ההחברה  לאחר  גם  המלא, 

לאיתנותם   בקשר  לרבות  למשתתפים,  בקשר  וחקירות  בדיקות  לערוך  רשאית  תהא  וכן  ההצעות, 

 כאמור. הפיננסית, הכל על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקולי ועדת המכרזים,  

ההזמנה,  , לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך במתן נימוקים, לבטל את  החברה תהא רשאית .12.6

 תביעה בגין ביטול, כאמור.ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או 

במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם,    על ידו  משתתף מסכים כי כל שינוי או תוספת שייעשוה .12.7

 ף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב. בין אם על ידי תוספת בגו

בלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לפסול כל הצעה הכוללת  מ .12.8

 ובין אם במכתב לוואי.  במסמכי המכרזבין אם נעשו  תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז,

 ודעה לזוכה והתקשרות ה .13

 חברה תודיע לזוכים, במכתב רשום, על הזכייה. ה .13.1

את הערבויות והאישורים המפורטים בחוזה,    ה ימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא  כל זוכ  7וך  ת .13.2

לרבות כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז והודעת החברה ויחתום על  

   עותקים נוספים של החוזה, על נספחיו. 

התקופה האמורה, תהיה    ךלעיל, תו  12.2לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף    מקרה וזוכהב .13.3

  5.1רשאית החברה להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  

לעיל, כולה, כפיצוים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם  

 ל פי המכרז ו/או מכוח כל דין.זכאית החברה ע 
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  12.2דה וזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף  יבלי לגרוע מהאמור לעיל, בממ

₪ ]חמש מאות שקלים    500לעיל ו/או לא יחתום על חוזה המסגרת, תהא החברה זכאית לסך של   

  12.2המועד הנזכר בסעיף    וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתוםם  חדשים[, כפיצויים מוסכמי 

המאוחר   המועד  לפי  החוזה,  על  החתימה  או  האישורים  כל  המצאת  למועד  ועד  הענין,  לפי  לעיל, 

 שביניהם.

חברה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים שלא זכו במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה  ה .13.4

 ידם בקשר עם השתתפותם.   את הערבות שהומצאה על

ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו ע"י המציעים בקשר עם הכנת ההצעה ו/או הגשתה,  החברה לא תשתתף   .14

 לרבות בדיקות מוקדמות וערבויות בנקאיות. 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות.  .15

 יש לחתום ע"ג מסמך זה ולהחזירו יחד עם ההצעה.   .16

 הננו לאשר קריאת מסמך זה והננו מסכימים לתוכנו. 
 

  
 
    

           
                       ___________   חתימת מבצע:                                                                  __________ תאריך: 
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 '1נספח א                 לכבוד 
 חברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ ה

  , פתח תקוה47ברחוב הסיבים  
 
 .נ.,אג.

 2020/03מס' מכרז נדון: ה

 צהרת המשתתף הטופס ההצעה ו        

 

כל מסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם    תאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה א .1

כל   על  במכרז,  לתנאים המפורטים  נפרד ממסמכי המכרז, מסכימים  בלתי  חלק  מצורפים אך מהווים 

 נספחיו, וכוללים אותם כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

אנו מסכימים לכל התנאים שבמסמכי המכרז, מגישים הצעתנו בהתאם לתנאים אלה ומתחייבים למלא   .2

 ם. אחריה

חוזה מחייב    ם מו כן אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידככ

 בינינו. 

תוך  ה מתחייבים  הננו  תתקבל,  והצעתנו  למשרדכם    7יה  לבוא  כך,  על  הודעתכם  קבלת  ממועד  ימים 

לרבות   המצורף,  בחוזה  המפורטים  האישורים  את  וכן  הערבות  את  בידיכם  המסמכים  ולהפקיד  כל 

 והאישורים הנוספים הטעונים המצאה. 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעתנו. ידוע לנו כי תהיו    90ות חזרה  כהצעתנו זו תעמוד בתוקפה ללא ז .3

רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את הצעתנו לתקופה נוספת של עד חודשיים, ואם דרשתם כך בכתב,  

 , כאמור.תהא הצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המוארכת

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז   .4

 נשוא הצעתנו זו בפרט. 

 ן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.כ

, שהוצאה לבקשתנו ערוכה  איתעל כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנק,  כבטחון לקיום הצעתנו .5

 לפקודתכם, כנדרש בהזמנה למכרז. 

תב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזה  כ

 נכלל בהצעתנו זו. ה

מידה ולא נפקיד את הערבות ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזה יהווה הדבר הפרה יסודית,  ב

ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין תהיו זכאים לחלט את סכום  

הפ בשל  לכם  שנגרמו  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי  הבנקאית  החוזה  רהערבות  ת 

 והתחייבויותינו. 

מ  .6 בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  וגשת  אנו 

ההצעה כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין לנו כל מניעה על פי כל דין או הסכם  

 לחתימתנו על הצעה זו. 
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 סכום ההצעה .7

 המקדם המוצע על ידנו הנו: _____________. ______. 

עבור   הצעתנו  בסעיף  סכום  )כהגדרתן  הפאושל  עבודות  הוא     לעיל(  5.3.1ביצוע 

_________________________   

 ______________(, ללא מע"מ.________)ובמילים:________________________________   

]הערה: מובהר, כי סכום ההצעה יחושב בהתאם להכפלת אומדן עבודות הפאושל המפורט בכתב הכמויות   

 במקדם המוצע[.  

המכרז וכל יתר מסמכי המכרז )חתימה בשולי כל  התנאים הכלליים, חוזה כן אנו מצרפים להצעתנו את  .8

  5דף ובמקומות המיועדים לחתימה(. כמו כן, אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף  

 להזמנה למכרז. 

 
נספחיו                .9 ובכל  למכרז  הכלליים  התנאים  במסמך  הנקובים  התנאים  כי  מאשרים,  הצהרותינו    -אנו  וכן 

מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומתנאי חוזה המסגרת, והאמור    - והתחייבותנו בנספח א' זה  

 בנספח א' זה גובר על כל תנאי חוזה המסגרת ו/או תנאי המסמכים המצורפים בחוברת המכרז. 

 

כל בפועל מותנה בקבלת  )או חלקן(  ביצוע העבודות  אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי   .10

תקציב   באישור  וכן  דין  פי  על  הנדרשים  העבודותההיתרים  משלבי  אחד  ביצוע לכל  בתחילת  עיכוב   .

ו/או ביטול העבודות )כולן או חלקן(, אף לאחר החתימה על חוזה    ו/או שלב משלבי העבודות  העבודות

  ו/או אי ש  היתר נדרקבלת    , בשל אי ו/או לאחר תחילת ביצוע העבודות על ידי הזוכה  עם הזוכהמכרז  ה

ואנו לוקחים את  , לא יהוו עילה לתביעה כלשהי  )לכל אחד משלבי העבודות(  אישור התקציב מצדנו, 

ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי בכל מקרה בו תבוטלנה   .האמור בחשבון במסגרת מתן הצעתנו למכרז

באופן יחסי בהתאם    ו/או תופסקנה העבודות לאחר התחלת ביצוען, יהא הזוכה במכרז זכאי לקבל תמורה

לאבן הדרך שהשלים עד למועד הפסקת העבודות בהתאם להודעת החברה, ומעבר לכך לא יהא זכאי  

 הקבלן לכל פיצוי ו/או תמורה נוספת, מכל מין וסוג שהוא, מהחברה.  

. 

 

 

 ________ _______________ _ם המשתתף:   ש

 

 ______ ________________  :ח.פספר מ

 

 _____ ______________________  ומיקוד:תובת כ

 

 _____ __________ פקסימיליה:_____________ לפון:ט

 

 _________________________________ דואר אלקטרוני:

 

 _ _____________ם איש קשר: ש

 

 ________ _______________ _ :הקשר  ספר פלאפון של אישמ
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 כבוד רב,ב

 
 ____________         אריך: __________ ת

 

 

 

 י ש ו ר  א

וכן  א  __________________ ה"ה  חתימות  כי  בזה  מאשר  עו"ד/רו"ח   ________________ הח"מ  ני 

" )להלן:   ____________________ מנהלי  על  "(  קבלןה___________________  חתמו  זו  חוזה  אשר 

 וחתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין  

 

 

           ____________________           ______________________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח        תאריך                                                                  
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 נספח ב' 
   וגש על ידי המשתתף  י

   חד עם הצעתו י    
 

 ת י וסח ערבות בנקאנ
 לכבוד 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ  

 , פתח תקוה47ברחוב הסיבים  

 
 
 .נ.,אג.

 רבות בנקאית ענדון: ה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  "(  משתתפיםה ל פי בקשת __________________)להלן: "ע

להבטחת התחייבויות המשתתפים בקשר להשתתפותם במכרז  (  ת אלף ₪  )חמש מאו  ₪    500,000 לסך של

 . 3/2021 מס'

נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל  מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  א

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  

המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  הסכום תחילה מאת  

 ו כלפיכם. שה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים באשר לחיוב כל

 

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  א

 שותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרי

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ע

 בכלל. ועד  ___ ____ ____עד רבות זו תישאר בתוקפה ע

 לא תענה.   המועד הנ"לאחרי רישה שתגיע אלינו ד

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  ר המועד הנ"ל חאל

 ולהסבה בכל צורה שהיא. רבות זו אינה ניתנת להעברה ע

 

 

 

 

 כבוד רב, ב
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 נספח ג'

 טבלת פירוט ניסיון המשתתף 
  

 

 

 

 

 

  

כספי   הערות  כולל  היקף  )לא 

חשבון  מע"מ )עפ"י   )

 סופי מאושר לתשלום(

 פקח פרטי המ

 ]שם ופרטי קשר[

 המזמין פרטי 

 ]שם ופרטי קשר[

   סיוםמועד  

 העבודות 

   תחילת מועד  

 העבודות 

הפרויקט וסוג    שם/מיקום 

 העבודות שבוצעו 

 מס' 
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 ד' נספח 

 1976–תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 כדלקמן:  לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

)להלן:  בע"מ    תקווה לפיתוח פתח    של החברה    _____  למכרז מס'   מציעה הנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .3

 (. "המכרז"

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .4

ב ❑ הצעות  להגשת  האחרון  למועד  ה  מכרזעד  הורשעו  עבירות   מציעלא  משתי  ביותר  אליו  זיקה    ובעל 

 ;( לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום  ותעביר)

לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר    ותעביר)  או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות  מציעה ❑

 . חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  מכרז, אך במועד האחרון להגשת הצעת ב(מינימום

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .5

"( חוק שוויון זכויות)להלן: "   1998– לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   ❑

 לא חלות על המציע; 

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, והמציע מתחייב להעביר העתק   9הוראות סעיף  ❑

מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 ימים ממועד ההתקשרות.  30

 (:נטיתוופסקה הרלסמן את ה) .6

 עובדים; 100 המציע איננו מעסיק מעל ❑

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  עובדים, ולכן מתחייב בזאת    100המציע מעסיק מעל   ❑

  – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 . ליישומןלשם קבלת הנחיות בקשר 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 חתימת המצהיר: __________________ 
 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ אני משמש כעורך הדין של _________ 
מורשה חתימה אצל הינו    "(,המצהיר)להלן: "  ת.ז. ______________  ,שר בזאת כי ________________אהנני מ
 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   המציע

, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 נ י ם   יו כ ן  ע נ י ת

   

 

 וסח חוזה  נ

   מהות ההתקשרות 

  

   כללי        -רק א' פ

   הכנה לביצוע         -רק ב' פ

    ביצוע העבודה       -רק ג' פ

    ניהול ופיקוח      –רק ד' פ

    התחייבויות כלליות       -רק ה' פ

    אחריות וביטוח     –ו'  קרפ

   עובדים        –רק ז' פ

   ציוד, חומרים, מוצרים ומלאכה       –רק ח' פ

   השלמה, בדק, תיקונים וסיום        –רק ט' פ

   שינויים, תוספות והפחתות        –רק י' פ

     מדידות      –רק יא' פ

יב'  פ ביניים, בטחונות  שכר החוזה,    –רק  תשלומים, תשלומי 

 וערבויות  

  

   הפרות ופיצויים     – רק יג' פ

   שונות    –רק יד' פ

   ם   יספח נ
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 ( 2) 'אמסמך     
 חוזה  

 
 2021  נחתם ביום ______ לחודש ________ שנתש

 

 י ן ב

 51-0044449ח.פ.  החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

 תקוה -', פתח ד, קומה 47הסיבים  ובמרח        

 ["המזמיןאו " "החברה" -להלן  ] 

 צד אחד; מ
 

 ב י ן  ל

 

 _________________ ח.פ.  _________________ ____

 ____ ___________________רחוב מ

     ______________________   אמצעות מנהליה ב

 "[ קבלןה" -להלן  ] 

 צד שני; מ

 
להקמת מבנה בן לביצוע עבודות "( המכרז )להלן: " 3/2021והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל 

ברחוב שחם   , לרבות עבודות פיתוח,ומתנ"ס  מועדון קהילתי,  ילדיםני  ג  6  קומות, הכולל  שתי

 ;המכרזהמפורטים במסמכי פ"ת, והכל על פי כל התנאים  50

 
סך  תמורת  ,  מיום____________ לביצוע העבודות  למכרז  בלה את הצעת הקבלןיוהחברה ק   ואילהו

עבודות    פאושלי  בגין   )___________________ )במילים:   ₪  ____________ של  )סופי( 

בגין   בפועל להלן( וכן בגין תמורה נוספת על פי כמויות למדידה 2.1הפאושל )כהגדרתן בסעיף 

  להלן(, או כל סכום אחר שייקבע על פי הוראות חוזה זה   2.1עבודות הפיתוח )כהגדרתן בסעיף  

 .כר החוזה"(התמורה" או "ש)להלן: "

 
והחברה והקבלן הסכימו ביניהם על ביצוע העבודות על ידי הקבלן על פי הוראות חוזה זה   הואיל ו

 ובתנאים המפורטים להלן;

 
 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם; הואילו

 

 הצדדים כדלהלן: ןפיכך הוצהר, הותנה והוסכם ביל

 כללי  –רק א' פ

 
 המבוא וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ין ד .1

 

 גדרות ופרשנותה .2
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חוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים  ב .2.1

 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

 משמעותה                                 מונחיםה

 
 עיריית פתח תקווה.        - ייה""העיר

 

 או  "חברהה"

תקוה החברה    - "  המזמין" פתח  כמשמעו    לפיתוח  עירוני,  תאגיד  שהינה  בע"מ, 

ידי העירייה  פתח תקוהעיריית  בחוק, בשליטת   על  , אשר הוסמכה 

ביצוע   בניהול  הקשור  בכל  ועבורה,  במקומה  העירייה  בשם  לפעול, 

 העבודות ובפיקוח עליהן. 

 

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות    - " קבלןה"

קבלן   או  העבודה,  בביצוע  בשבילו  או  בשמו  הפועל  משנה  קבלן  כל 

 משנה אשר מונה על ידי החברה.

 

או   -  " מנהלה" החברה  שי מהנדס  ידי  י מי  על  לניהול  קבע  לעת,  מעת  החברה, 

על ידי החברה לצורך חוזה   יקט, לרבות כל אדם המורשה בכתבהפרו

 זה.

 
העבודה  , על ידי המנהל לפקח על ביצוע  מי שימונה, מזמן לזמן, בכתב                         - "מפקחה"

 או כל חלק ממנה. 

           
וכל     -" עבודהה" לחוזה  בהתאם  לבצע  שיש  העבודות  כל  אחרת  פירושה  עבודה 

היא   אם  בין  ולנספחיו  זה  לחוזה  לאו,  מפבהתאם  אם  ובין  ורשת 

הקבלן בהתאם לחוזה על ידי החברה  ולרבות כל עבודה שתוטל על  

המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו  ו/או המנהל ו/או  

 חלקיות.  בקשר לביצועו של החוזה ו/או עבודות נוספות ו/אואו 

  
המפורטות   - " עבודות הפאושל" העבודות  ד'(.  כתב  ב  01במבנה  כל  )מסמך  הכמויות 

התמורה לקבלן בגין עבודות אלו תשולם בהתאם להצעת המחיר של  

)פאושלית(,  סופית  תמורה  הנה  אשר  אלו,  לעבודות  במכרז  הקבלן 

 וללא מדידת כמויות.   

 " או העבודות למדידה"

המפורטות     -" עבודות הפיתוח" הפיתוח  חוץ    –   02במבנה  עבודות  ותשתיות  "פיתוח 

הכמויות. התמורה לקבלן בגין עבודות אלו תשולם    כתבב  למדידה"

למחירון   בהתאם  למדידה  כמויות  להלן(לפי  )כהגדרתו  ,  דקל 

 .  20%ובהפחתה של  
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כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או      -" בודה ארעית או מבנה ארעיע"

 בקשר לביצועה. 

 
פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח ו/או  -עבודה על ביצועה של כל  -  "יצוע העבודהב"

 המנהל. 

 

בוצע העבודה וכן  תאו מעליהם    םהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחת -  "תר העבודהא"

סביבתם הקרובה, לרבות דרכי גישה וכל מקרקעין אחרים   שיעמדו  

 לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה. 

 
 כל ציוד הדרוש לביצוע העבודה, לרבות ציוד מכני וחשמלי.                                                          - "יודצ"

 
עזר                                           -" ומריםח" חומרי  לוואי,  חומרי  מוצרים,  בניה,  החומרים    חומרי  כל  ו/או 

 לתם לאתר ושמירתם בו. האחרים הדרושים לביצוע העבודה וכן הוב

 
מצורפים,   -  "חוזהה" שאינם  ובין  שצורפו  בין  נספחיו,  כל  על  החוזה,  פירושו 

לרבות התנאים הכלליים לביצוע העבודה, המפרטים, כתב הכמויות  

שהוא    למדידה, התכניות, התנאים המיוחדים וכל מסמך מכל מין וסוג

 ניות נוספות. בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים ו/או תכ  שיצורף לחוזה

 

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכניות     -"כניותת"

ן חוזה זה,  יאלה שאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעני 

ח  קוכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפ

 זמן.ן חוזה זה מזמן לזמן, וכן תכניות שיתווספו מזמן ל ילעני 

 

,  2021  ינוארחודש  , במהדורת  "בניה ותשתיות  -דקל"מחירי מחירון   - " דקל מחירון"

כולל    וללא תוספת הקבלן הראשי )נספחים(  התוספות של חלק ג'   ללא

 . עבודות איטום

  )כהגדרתן לעיל(   פיתוחהלעבודות  רלבנטי בנוגע  כי המחירון  מובהר,   

 . שיהוו שינויים/תוספות לעבודות הפאושל ועבודות

  

 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד:   -" וח עליוןכ" 

יב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב )בין  לחמה, פלישת אומ

שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, או אסון טבע. למען הסר ספק מובהר כי  

והשב שביתות  בשטחים,  סגר  מילואים,  גיוס  גשם,  אינם  ימי  תות 

 חשבים ככוח עליון לצורך זה.נ

 

 להלן. 11.2כמשמעותו בסעיף       – " ו התחלת עבודהצ"

 

הבניה מדד                                                          -"מדד"  תשומות  ידי    מחירי  על  לעת  מעת  הלשכה  המתפרסם 

 המרכזית לסטטיסטיקה.
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 החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל. וק הפרשנות יחול על ח .2.2

לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי   -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -וזה זה, על נספחיו השונים  ח .2.3

כל הזדקקות לכותרות,  - דו  וודאות, או  וללא  העולה ממנו,  לפי הכוונה  כנגד מנסחו אלא  משמעות 

 החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה. לכותרות שוליים ולחלוקת

 

 ספחיםנ .3

[ מצורפים הנספחים המסומנים כדלקמן, המהווים חלק בלתי נפרד  (2)'אמסמך  חוזה זה ]ל .3.1

 מהחוזה:

 תעודת השלמה.      - 1ספח  נ

 תעודת סיום.      - 2ספח  נ

 נוסח ערבות בנקאית.        - 3  חספנ

 נספח בדק.       - 4ספח  נ

 חיסול תביעות. הצהרה על         - 5ספח  נ

   על קיום ביטוחים.  יםאישורנספח ביטוח ו         -6ספח  נ

   .בטיחות וגהותנספח        – 7נספח  

 . נספח פרטי חשבון בנק       – 8נספח  

 . דו"ח קבלת עבודה                 – 9נספח  

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה.       -  10נספח  

 

ובהר, כי כל הנספחים לחוזה, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לא, וכן כל מסמכי המכרז, ובכלל  מ .3.2

( מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה  הצעת הקבלן במכרזוכן    (1א')מסמך  ( )לרבות  ז'' עד  במסמכים  זה )

 . בחוזה גופוודין האמור בהם כדין האמור 

 

 צהרות הקבלןה .4

 קבלן מצהיר בזה כי: ה

, בסיווג המאפשר לו לבצע  1969-וא רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טה .4.1

 כדין את ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. 

 וא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה.ה .4.2

ומרים ומימון על מנת להשלים את  ח וא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד,  ה .4.3

כל העבודה בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה והצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים הקשורים  

 לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן. 

ושאינם מצורפים אליו המהווים חלק בלתי  הירים לו תנאי החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו  נ .4.4

 נפרד ממנו. 

ת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה,  עמני ל

לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב  

 לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. 
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ת בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות  והתחשב-הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי -יא

כלשהי לשינוי שכר החוזה או לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות  

 כלפי החברה בענין זה. 

ו/או הנובעים מהן, ושוכנע  וא בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות  ה .4.5

יקתו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו על  דעל יסוד ב

פי החוזה. הקבלן לא יוכל להעלות תביעה כספית כלשהיא שמקורה באי ידיעתו של תנאי או נתון  

 כלשהו הקשורים בביצוע העבודה או הנובעים ממנה. 

זהין מניעה להתקשא .4.6 על פיו לא יהיה    רותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה  ובביצוע התחייבויותיו 

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

כל היתר הנדרש על פי בפועל מותנה בקבלת    )או חלקן(  הקבלן מאשר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות .4.7

  ו/או שלב משלבי העבודה   . עיכוב בתחילת העבודההעבודותכל שלבי    עבור    באישור תקציב וגם    דין

  ביטול העבודה, כולה או חלקה, אף לאחר שנחתם החוזה עם הקבלן   הפסקה בביצוע העבודה ו/או  ו/או

אי אישור התקציב  ו/או    דיןאי קבלת היתר הנדרש לפי  , בשל  ואף לאחר שהקבלן החל בביצוע העבודות

, והקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי  לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן  (דהשלב של העבו)לכל  

העבודות לאחר    יופסקויבוטלו ו/או  . בכל מקרה בו  לקח האמור בחשבון במסגרת מתן הצעתו למכרז

תחילת ביצוען תשולם לקבלן התמורה היחסית המגיעה לו בהתאם לאבן הדרך אותה השלים הקבלן  

, ומעבר לכך הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או ות בהתאם להודעת החברההפסקת העבודעד למועד  

 . תמורה אחרת, מכל מין וסוג שהוא, עקב ביטול ו/או הפסקת העבודות

 

 הוראות מיוחדות לביצוע החוזה .5

 5על אף האמור בכל מקום בחוזה זה לעיל ולהלן, בביצוע חוזה זה יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיף  

 . להלן. מוסכם במפורש כי כל האמור בסעיף זה גובר על כל יתר הוראות החוזהזה 

 

 מסירת עבודה לקבלני משנה 

כל קבלן משנה שיתקשר עמו הקבלן יהא בעל סיווג קבלנים רשומים על פי החוק, בסיווג הנדרש   .5.1

לביצוע העבודה או  לביצוע העבודות שיוטלו עליו, ו/או בעל כל היתר או רישיון כנדרש על פי כל דין  

של   והמוחלטת  המלאה  מאחריותו  לגרוע  כדי  בכך  אין  כי  במפורש,  מובהר  ואולם  ממנו,  הנדרשת 

 הקבלן לביצוע העבודות על פי כל תנאי החוזה, נספחיו ומסמכיו. 

מאת החברה, ואין בכך כדי לגרוע מאחריותו  ובכתב  העסקת כל קבלן משנה תהא טעונה אישור מראש   .5.2

 כלל העבודות, כאמור לעיל.  של הקבלן לביצוע

 . שנה , קבלן אחר אשר זכה במכרז זהלא יאושר כקבלן מ .5.3

 
 נספח בטיחות וגהות

נספח  מבלי לגרוע מכל הוראות מסמכי המכרז, לרבות כל הוראות החוזה, יחולו על הקבלן הוראות   .5.4

 המצ"ב.   7"בטיחות וגהות", והקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות נספח  7
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 מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה פיצוי 

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות החוזה לעניין הפיצויים המוסכמים ואי קיום הוראות החוזה, מוסכם   .5.5

)נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה    01בנספח  במפורש, כי בגין אי עמידה בתנאי החוזה המפורטים  

וקבו מוסכמים  כפיצויים  לחברה  הקבלן  ישלם  החוזה(  הפיצויים  בתנאי  סכומי  את  מראש  עים 

 המפורטים בנספח הנ"ל.  

 
 ביצוע עבודות ונגיף הקורונה

הקבלן מתחייב לקיים את מלוא הנחיות משרד הבריאות והוראות כל דין בכל הקשור לנגיף הקורונה,   .5.6

ובכלל זה )אך לא רק( מתחייב לקבל מדי יום מכל עובדיו הצהרת בריאות כנדרש ולמדוד חום לכל  

 עובד בטרם כניסתו לאתר.  

לן ינהל בנוסף יומן "קורונה" בו  להלן לעניין ניהול יומן עבודה, הקב   28מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .5.7

 ישמור את כל ההצהרות שיקבל מכל עובד מדי יום ויציגם בפני המפקח לפי דרישתו.  

הקבלן מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה בכל הקשור   .5.8

שיהיו(   )ככל  העבודות  בביצוע  עיכובים  ו/או  העבודות  של  מתמשך  הנובעים  לביצוע  אילוצים  עקב 

מהנחיית משרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת בקשר עם נגיף הקורונה וידוע לקבלן כי לא יקבל כל  

תוספת תשלום ו/או תמורה אחרת, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך. בחתימתו על חוזה זה מצהיר  

 הקבלן כי לקח את כל האמור לעיל בחשבון במסגרת מתן הצעתו למכרז. 

 

 ת במסמכים בעבודות הפאושלסתירו

]מפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה    1ג'במסמך  מוסכם, כי בניגוד לאמור בפרק המוקדמות אשר   .5.9

 " גם:  ולהלן,  )לעיל  הממשלה  של משרדי  ביצוע  הספר הכחולהבין משרדית  לעניין  בכל מקרה   ,])"

דרש במסמכי החוזה השונים  התאמה או דו משמעות בין הנ-עבודות הפאושל, בו קיימת סתירה או אי 

)מפרטים, תכניות וכד'(, תהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה בה כלולה הכמות המקסימאלית לביצוע  

 )עבודה או פריט, מוצר, חומר וכד'( או האיכות המיטבית לפי העניין.

 
לנושא   המתייחס  ובמסמכיו  בחוזה  מקום  בכל  כי  בלבד,  הפאושל  עבודות  לעניין  בזאת,  מודגש 

דה, בו נרשם "יימדד", "נמדד" וכדו', הנ"ל לא נמדד ו/או יימדד בנפרד ומחירו כלול במחיר  המדי

 הפאושלי, בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל. 

 

 
 הנחיות משרד החינוך 

 מובהר, כי המבנה נשוא החוזה זה הוא מבנה שיוקם במימון )חלקי( של משרד החינוך. .5.10

למפקחים מטעם משרד החינוך תהא הזכות לבדוק, לבקר ולפקח על ביצוע העבודות,  ידוע לקבלן כי   .5.11

ככל   החינוך,  משרד  מטעם  המפקחים  ולהוראות  החינוך  משרד  לדרישות  גם  מחויב  יהא  והקבלן 

 שיימסרו לו על ידי המפקח מטעם החברה.  

 

 תירות במסמכים והוראות מילויים סהיקף החוזה,  .6

 היקף החוזה 

לות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל  וראות החוזה חה

 דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 
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 סתירות במסמכים והוראות מילויים 

ל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל המידות, הנתונים והמידע  ע .6.1

 האחר הכלולים בהם. 

משמעות,  -ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו  6.1לה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן  יג .6.2

החוז מהוראות  אחת  הוראה  בין  באלה  מסופק    הוכיוצא  הקבלן  שהיה  או  ממנו  אחרת  להוראה 

בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן  

את החוזה, אזי יהא חייב הקבלן לפנות בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות   מפרש כהלכה

לפיו. אי מתן הודעה לנהוג  הצורך, בדבר הפירוש שיש  לפי  בדבר מחלוקת  ע   תכניות  ידי המפקח  ל 

 אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה. -בפירוש החוזה 

דוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה  קבלן חייב לבה

בכך, או בסתירה כאמור,    ולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים לחוזה, לא יהיה 

כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.  

לנהוג על פי הוראות המפקח לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות    הקבלן מתחייב

 כאמור. ,  בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח

לרבות  ה .6.3 הוראות,  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  להמציא  רשאי  המפקח  או  מנהל 

 . תכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה

מחייבות את הקבלן, אולם אין    6.3- ו  6.2וראות המנהל והמפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  ה .6.4

י החוזה או כדי לגרוע מהאמור בפרק ט'  פבאמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על 

 להלן. 

הכמויות  מ .6.5 וכתב  התכניות  המיוחדים,  המפרטים  הכללי,  המפרט  את  לראות  יש  כי  בזה  ובהר 

לימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים  כמש

 באחרים, לפי העניין. 

 לעיל לעניין עבודות הפאושל )כהגדרתן לעיל(.   5.9כל הוראות סעיף זה לעיל יחולו בכפוף לאמור בסעיף  

 

 עדיפויותסדר  -ע עבודה ותירות במסמכים בעניין הנוגע לביצס .7

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור  -התאמה, דו- כל מקרה של סתירה, איב .7.1

בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה  

 תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:

 צוע. יהתכניות לב  . א

 ויות. כתב כמ . ב

 המפרטים המיוחדים.  ג. 

 המפרט הכללי.  ד. 

 תקנים ישראליים. ה. 

 תקנים זרים. ו. 

 החוזה.  ז.  

קודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם,  ה

 שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם. 
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התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים לעיל    רה של סתירה, אי קנוסף לאמור לעיל, בכל מב .7.2

לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות  

 שיש לנהוג על פיו. 

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא  -התאמה, דו- נוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, איב .7.3

לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן    הנספחים הטכניים  באלה בין

המשמעות   דו  ההתאמה,  אי  הסתירה,  בהסדרת  הכרוכות  ההוצאות  כל  הוראותיו.  פי  על  ינהג 

 האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

ות, אפשרות לפירוש שונה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמע  .7.4

ו'(, עובדים   )פרק  )פרק ה'(, אחריות וביטוח  וכיוצא באלה בכל עניין הקשור להתחייבויות כלליות 

)פרק ז'(, שינויים, תוספות והפחתות )פרק י'(, שכר החוזה וערבויות )פרק יב'(, הפרות ופיצויים )פרק  

 אחר.  יג'( ושונות )פרק יד'( יגברו הוראות החוזה על כל מסמך

 

 לעיל לעניין עבודות הפאושל )כהגדרתן לעיל(.   5.9כל הוראות סעיף זה לעיל יחולו בכפוף לאמור בסעיף  

 

 הכנה לביצוע - רק ב' פ

 דיקות מוקדמותב .8

טיב הקרקע,   .8.1 וסביבתו, את  הצעתו, את אתר העבודה  לפני הגשת  בדק,  כי  בזה  מאשר  את  הקבלן 

העבודות   של  וטיבם  את  כמויותיהם  העבודה,  לביצוע  הדרושים  לאתר  והחומרים  הגישה  דרכי 

אליהן   והחיבורים  תשתית  מערכות  של  מיקומם  כל  העבודה,  ואת  העבודה,  באתר  העבודה  ותנאי 

 השפעה על הצעתו ו/או התחייבויותיו.הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם 

בשטחים בהם קיימים צנרת מכל    קבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה נשוא חוזה זה תבוצע ה .8.2

סוג שהוא, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל תקשורת וטלפון וכן מערכות מסוגים  

 חלקם. שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או

קבלן יכין, ויגיש לחברה לפי דרישת המפקח, מיפוי של כל התשתיות הנזכרות לעיל, המצויות באתר  ה

 וזאת קודם לתחילת העבודה. העבודה,  

קבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה הנקוב בחוזה, מניח את דעתו  ה .8.3

הח  לפי  התחייבויותיו  לכל  הוגנת  תמורה  או  וומהווה  לימוד  מאי  הנובעת  תביעה  כל  תוכר  לא  זה. 

 מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה או אתר העבודה על ידי הקבלן.

פוטר   .8.4 והננו  הגשמים  עונת  במהלך  יבוצעו  העבודות  כי  לאפשרות  מודע  הינו  כי  מצהיר  את  הקבלן 

בגין נזקים ו/או הוצאות  החברה באופן מוחלט ומוותר על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא  

לא יהיה  הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי  מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו בעקבות הגשמים. כמו כן  

שלה   חלק  כל  או  העבודה  בהשלמת  בביצוע  איחור  ו/או  לעיכוב  עילה  להוות  כדי  גשמים  בתקופת 

 העבודות.

מנהל רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחו"ת וסקרים שנעשו מטעם החברה לצורך העבודה  ה .8.5

יפטרו את  ו  ה וכן תכניות מצב קיים, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוז לא 

. החברה תהיה משוחררת  8.1הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן  

ת והסקרים שהמציאה, אם המציאה, לקבלן כאמור  הדו"חומכל חבות או אחריות לשלמות ולדיוק  

 לעיל. 
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 רכי ביצוע ולוח זמנים ד .9

יאוחר  מתחייב להגיש לאישור המנהל, לא  , הקבלן  2-ומסמך ג'  1-מבלי לגרוע מכל הוראות מסמך ג' .9.1

בכתב בדבר דרכי הביצוע  )חמישה עשר( ימים מהיום הנקוב בצו התחלת עבודה, הצעה    15מאשר תוך  

יש   לפיהם  ימציא  ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר  לבצע את העבודה. הקבלן  בדעתו 

שר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים,  ופרטים בכתב בקלמנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, הסברים  

שיגיש  מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. ההצעה בכתב  לרבות רשימת  

לנקודות   בהתאם  יהיו  שימסור,  נוספים  ופרטים  ההסברים  כל  וכן  "שלבי  הקבלן,  שבסעיף  הציון 

בקשר ללוח הזמנים, למעט שינויים  שינויים  ביצוע" שבמפרט הטכני המיוחד. הקבלן רשאי להציע  

ואם אלה יאושרו על ידי המפקח ייערך לוח הזמנים בהתאם  במועדי ביצועם של שלבים עיקריים,  

 שאושרו.ובכפוף לשינויים 

לזמני  , ימציא הקבלן לחברה במועד הנזכר שם לוח זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת  בנוסף .9.2

המפקח. לוח הזמנים יעודכן  לוח הזמנים( מאושרת על ידי    -ף זה  ביצוע העבודה )שייקראו להלן בסעי

התקדמות הביצוע ואת העבודות המתוכננות  ויועבר למנהל, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את  

ויוכן על פי  לחודש הקרוב. לוח הזמנים יכלול   בו,  פירוט מלא של הציוד שבדעת הקבלן להשתמש 

 ותקופות הביצוע המפורטים בחוזה. עדיפויות הביצועשלבי הביצוע, 

הזמנים ע"י  לעיל,  יוכן לוח    9.2  –ו    9.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים קטנים   .9.3

הקבלן. המפקח רשאי, בכל עת,  המפקח, והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על  

ללוח הזמנים ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות  בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם  

ראת המפקח יחולו סעיפים קטנים  הזמנים או על החלפתו באחר. על הוהחוזה, להורות על שינוי לוח  

 בים.בשינויים המחוי 9.3 –ו  9.2

למפקח,   .9.4 ו/או  למנהל  ו/או  לחברה  זה  סעיף  הוראות  לפי  חומר  או  תכנית,  מסמך,  כל  בין  המצאת 

כלשהי המוטלת עליו לפי  שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות 

 החוזה ולפי כל דין.

 

 ון ומדידותימס .10

ידי המפקחה .10.1 על  יתחיל בעבודה אלא לאחר שקיבל מן המודד שימונה  נקודות הקבע.    קבלן לא  את 

 הקבלן יבטיח את נקודות הקבע על חשבונו, ויאשר בחתימתו כי נמסר לו השטח על ידי מודד מוסמך. 

הממדים וההכוונה של חלקי  קבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים,  ה .10.2

א ובין  ידו  על  בוצעו  אלה  כל  אם  בין  הקבע,  נקודות  עם  בהתחשב  אחרים.    םהעבודה  ידי  על  בוצעו 

 הוצאות הסימון יחולו על הקבלן. 

 ל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. כ .10.3

ייבדא החברה,  ידי  על  לרבות  אחרים  גורמים  ידי  על  כבר  נעשו  הענין  ם  לפי  ידו,  על  יושלמו  או  קו 

 והנסיבות. 

ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות הקבע, על    םקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. אה .10.4

הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר הקבלן למפקח להשתמש  

 בנקודות הקבע לביקורת העבודה. 

ועליו להתייחס אך ורק    כניותואין הקבלן יכול להסתמך על מדידה גרפית בתבזה כי  וצהר ומוסכם  מ .10.5

 כניות. ו תבלמידות הרשומות 



 

- 27  - 

 

פני ביצוע העבודה ימדוד הקבלן את הגבהים של הקרקע, כפי שהועמדה לרשותו, ובכל מקרה של אי  ל .10.6

יום מיום   7תוך  התאמה בין התכניות לבין מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור למפקח לא יאוחר מאשר 

אחר מכן,  לשבו הועמדה הקרקע לרשות הקבלן. טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות שתובאנה  

גבי   על  התיקונים  ויירשמו  במשותף  הנקודות  תיבדקנה  ערעור,  יתקבל  אם  בחשבון.  תילקחנה  לא 

ון בליטות  התכניות בחתימת שני הצדדים. הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות ולא יילקחו בחשב

 או שקעים מקומיים. 

ידי  כ .10.7 על  שיועסק  מוסמך  מודד  ידי  על  יבוצעו  והמדידות  הסימון  עבודות  את  הל  יבצע  ואשר  קבלן 

 העבודות במיומנות וכנדרש על פי כל דין. 

 

 ביצוע העבודה -רק ג'  פ

 תחלת ביצוע העבודה ה .11

כמוגדר בסעיף  קבלן מתחייב, לפני התחלת ביצוע העבודה, להעמיד באתר משרד נייד לטובת המפקח  ה .11.1

 . להלן 43.1

צו התחלת  קבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי החברה בהוראה בכתב שתיקרא "ה .11.2

להשלמת    ". הקבלן יחל בביצוע העבודה וימשיך בביצועה בכל אחד משלבי הביצוע בקצב הדרושעבודה

לעיל, אלא אם    9העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים שנמסר לו כאמור בסעיף  

קיבל כלולה    כן  לעבודה  ההתארגנות  תקופת  לכך.  המנוגדת  בכתב  מפורשת  הוראה  המפקח  מאת 

ופת  בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תק

 הביצוע בשל תקופת התארגנות לעבודה. 

חילת העבודה, כתאריך  ת יום לאחר התאריך הנקוב בצו    15א התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך  ל .11.3

תחילת העבודה, רשאית החברה לבטל את החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן  

 פיצוי על כל נזק שיגרם לחברה בשל כך. 

שעות מקבלת הודעה בכתב מהחברה וזאת על    24את ולפנות את אתר העבודה תוך  קבלן מתחייב לצה

 קבלן אחר במקומו.  המנת לאפשר לחברה להכניס לאתר העבוד

 

 עמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן. ה .12

סעיף  ב להוראות  שנקבע בהתאם  לרשות הקבלן את אתר    11מועד  לעיל להתחלת העבודה תעמיד החברה 

העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המפקח, להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח  

תעמיד החברה לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה. הכל כפי    ןהזמנים הנזכר. לאחר מכ

 שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים. 

 

 - שילוט .13
)חמישה עשר( יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה יעמיד הקבלן באתר העבודה שלטים   15תוך  .13.1

 (:"השלטים" -כלהלן )להלן 

 מ'.   X  4.0מ'   2.0שלט מודולרי על גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבודה  במידות   .א
 שלט על גבי או בסמוך למשרדי הקבלן באתר )באזור ההתארגנות שלו(.  .ב

 יהיו מחומרים, במימדים ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שיתן המפקח לקבלן. השלטים  .13.2

 השלטים יכללו: .13.3

 +הדמיה של הפרויקט.  תקוה-החברה ועירית פתח שם .א
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של   .ב לוגו  בשלט  להוסיף  החינוךיש  בסיוע  –ולרשום    משרד  נבנה  משרד "הפרויקט 
 ".החינוך

 שם הקבלן וכתובתו.  .ג
 שם העבודה המתבצעת.  .ד
 המפקחים.שמות המתכננים ו .ה
 שם המנהל העבודה.  .ו
 שלטי בטחון.  .ז

השלטים   .13.4 להצבת  המוסמכות  מהרשויות  הנדרשים  האישורים  כל  להשגת  ידאג  על    אויישהקבלן 

 חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות. 

לחידושם או להחלפתם אם  ,  קיונם של השלטיםיבמהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולנ .13.5

ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתר הכל לפי הנחיות והוראות    םלפירוקניזוקו, ובתום העבודה ידאג  

 המנהל. 

הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים, שילוט נוסף, כאמור, יוסר   .13.6

 הקבלן. מיד, וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על  

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.  .13.7

 

 כנות לביצוע העבודה ה .14

העבודה וסידורי  לפני התחלת ביצוע העבודה ולמועד שנקבע ע"י המפקח, ידאג הקבלן להספקת מים לביצוע  

לים ובית שימוש זמני  העבודה וכהגנה בפני שטפונות, וקיום צריף או מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי  

כל שאר ההכנות הדרושות   את  ויעשה  הפועלים,  כל  בשביל  של המפקח.  דעתו  הנחת  כדי  לביצוע העבודה, 

 הפעולות הנ"ל תהיינה על חשבונו של הקבלן.

 
 סירת תכניות מ .15

כניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף  ולושה העתקים מכל אחת מהתש .15.1

לקבלן יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה, יחזיר הקבלן למנהל את כל עותקי  שיהיה דרוש  

ו שהוכנו על ידי אדם אהתכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המנהל ובין שהכין אותם בעצמו, 

 אחר.

העבודה,  ה .15.2 באתר  הקבלן  ידי  על  יוחזקו  מהחוזה,  חלק  המהווים  ומסמכים  תכניות  מכל  עתקים 

מנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש  והחברה, ה

 בהם לפי דרישתם מפעם לפעם.

הנושאות חותמת "למכרז    מוגשת על בסיס תכניות  קבלן מצהיר כי למרות העובדה שהצעתו להזמנה ה .15.3

 בלבד", הרי שהוא מתחייב לבצע את העבודה אך ורק על פי תכניות הנושאות חותמת "לביצוע". 

קבלן ידוע כי התכניות "לביצוע" יכולות להכיל שינויים ו/או השלמות ו/או תוספות ביחס לתכניות  ל

לו כל זכות לקבל תוספת   כניות אלה מבלי שתהיהת"למכרז בלבד", והקבלן יבצע את העבודה על פי 

 ו/או פיצוי כלשהו מעבר לשכר החוזה עקב השינויים כאמור.

 

 

 

 

 

 טלות כתבי כמויות מנחים ב .16
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ובהר ומוסכם בזה כי כל כתב כמויות מנחה שהוא, ששימש את הצדדים לצורך המשא ומתן לקראת כריתתו  מ

הווה חלק מן החוזה, איננו מחייב  טל ומבוטל, איננו מבשל החוזה או שמצורף לאיזה ממסמכי החוזה הוא  

את הצדדים ולא ינהגו לפיו בענין כלשהו. לא תוכרנה כל תביעות לשינויים בשכר החוזה או במרכיב ממרכיביו  

התאמות בין הכתוב בכתבי הכמויות המנחים  -התאמות אחרות, או אי-עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי 

 ה. וז לבין איזה ממסמכי הח

קבלן מחירי יחידה שונים לגבי אותו סעיף עבודה במקומות שונים במסמכים, יחייב את  מקרה בו ציין הב

 החברה מחיר היחידה הנמוך מבין אלה שצויינו. 

 

 יצוע לפי תכניות "לביצוע" ב .17

לביצוע  מ תשמשנה  לא  בלבד"  ל"הזמנה  או  בלבד"  "למכרז  עליהן  שמצויין  תכניות  כי  בזה  ומוסכם  ובהר 

 את העבודה אך ורק לפי תכניות שמצויין עליהן "לביצוע". ה, והקבלן יבצע דהעבו

קראת ביצוע העבודה, או במהלכו, יעביר המפקח לקבלן תכניות אשר מצויין עליהן "לביצוע", ואשר בהן  ל

 עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתכניות שעליהן צויין  "למכרז בלבד" או ל"הזמנה בלבד". 

 

 מת העבודה לועד השמ .18

תוך    ותעודת גמר,  4, לרבות קבלת טופס  )ביצוע ומסירה(   מתחייב להשלים את כל העבודה  הקבלן .18.1

רצופים ועוקבים, שמניינם יתחיל מהתאריך שנקבע בצו      שמונה עשר חודשיםשל   תקופה כוללת  

התחלת העבודה שיימסר לקבלן. מוסכם, כי החברה רשאית לקבוע, כי העבודה תתבצע בשלבים ו/או  

מקטע או שלב, כאמור, יקבע המנהל את תקופת ביצוע    כאשר לכל  –במקטעים, כפי שיקבע המנהל  

תארגן לביצוע השלב או המקטע, כאמור, ולהגיש  ובמקרה שכזה, הקבלן מתחייב בזה לה –העבודות 

 ימים מהודעת המנהל על ביצוע כל שלב או מקטע.    14למנהל לוח זמנים מפורט, לאישור המנהל בתוך  

בתוך   כל הערות המנהל,  פי  על  לוח הזמנים  מיום שקיבל את    7הקבלן מתחייב לתקן את  ימים 

צע  בתוך התקופה  הכוללת כפי שנקבע על  הערותיו כאמור. ביצוע כל שלב או מקטע כאמור, יתב

ידי המנהל לאותו שלב ו/או מקטע, כאמור לעיל, וזאת באופן רצוף, כאשר מניין כל תקופת עבודה  

 של מקטע או שלב יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת השלב ו/או המקטע שנמסר לקבלן. 

תו של כל חלק מסוים מהעבודה  תהיינה כפופות לכל תנאי בחוזה לגבי השלמ  18.1הוראות סעיף קטן   .18.2

 . 2-'ג  -ו 1- או שלב עיקרי בה במועד מוקדם יותר עפ"י המפורט במסמכים ג'

להלן,   19למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף  .18.3

 וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.

 

 ינויים במועד השלמת העבודהש .19

כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה,    בור המפקחס .19.1

או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח ליתן,  

לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה,  

 את בתנאי כי: וזיקול דעתו,  לפי ש

לאחר   . א ארכה,  לבקש  רשאי  יהא  לא  או    30הקבלן  לשינויים  הוראות  שניתנו  מיום  יום 

 לתוספות, או מיום תחילת השפעתו של הכוח העליון או קיומם של התנאים המיוחדים.

יומן   . ב לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהא  העבודה, הקבלן 

 נם נוצרו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה. משהתנאים האמורים א
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יום ומעלה, בין לבד ובין במצטבר, מעבר למועד השלמת העבודה שנקבע כאמור    30תן הארכה של  מ .19.2

ולא יהא תקף בלא אישור זה אף אם אושר על ידי    המנהל, טעון אישורו בכתב של  19.1בסעיף קטן  

 המפקח. 

זה, לא יהא הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין   18 ףוארך המועד להשלמת העבודה כאמור בסעיה .19.3

לעיל, אלא אם תוספת תשלום כנ"ל אושרה    19.1התמשכות העבודה מעבר למועד שנקבע בסעיף קטן  

 אף אם תוספת תשלום כאמור אושרה על ידי המפקח., זאת  המנהלמפורשות, מראש ובכתב על ידי 

רת, תפחת העבודה שהובאה בחשבון לצורך קביעת  חם מחמת שינויים בעבודה, או מכל סיבה א א .19.4

מועד השלמת העבודה, רשאי המפקח להקדים את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה, לפי  

 שיקול דעתו. 

 

 חשת קצב ביצוע העבודה ה .20

צורך, לדעת  א .20.1 יהיה  לעומת מה שנקבע  ם  ביצוע העבודה  זמן שהוא, להחיש את קצב  המנהל, בכל 

יפנה המנהל ב ביצוע  דתחילה,  יכולתו להחשת  לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב  רישה בכתב 

העבודה בהתאם לדרישה, לרבות עבודה במשמרות או עבודת לילה, הכל לפי הצורך, ולמלא אחר כל  

 ן שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. יגעות לעני יתר הוראות המנהל או המפקח הנו

ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המפקח, הוצאות    20.1קטן    ףילא הקבלן את התחייבותו לפי סעימ .20.2

את   לקבלן  החברה  תחזיר  תחילה,  שנקבע  הקצב  לפי  העבודה  בביצוע  הכרוכות  אלה  על  נוספות 

עבור רווח והוצאות    15%וספת שלא תעלה על  ההוצאות הנוספות כפי שיוערכו על ידי המפקח בת 

צב ביצוע העבודה לא ניתנה בשל אי עמידת הקבלן  ק  כלליות כולל מימון, ובלבד שהוראה להחיש את

 בלוח הזמנים שנקבע. 

יחולו הוראות פרק יג' לחוזה זה, ובלבד שהקבלן    20.1א מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן  ל .20.3

 בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה. לא יישא אלא 

 

 דיפות בביצוע לפי הוראות המפקחע .21

י להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה, או  א מפקח רשה .21.1

שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא לרבות לצורך מתן אפשרות  

 קבלנים אחרים, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. פעולה ל 

אה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן הארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה  רובהר בזה כי הומ .21.2

ביצוע חלק כלשהו מהעבודה, אלא כמפורט בסעיף  -או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי

 דלעיל.  18

 קבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד החברה בגין ההוראות שניתנו כאמור לעיל. ל .21.3

 

 

 

 התקנת אביזרים, השארת חללים ותיאום בין עבודות .22

המהוות חלק מהם, לבדוק אותם ולבצע    על הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה, לרבות התכניות .22.1

את העבודה בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בחוזה זה, על מנת למנוע את הצורך  

 בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו. 
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התברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן לא   .22.2

חייב הקבלן, על חשבונו לפרק ו/או להרוס ו/או לבצע  ,    22.1  –, לפי סעיף קטן  יו  קיים את המוטל על 

 בהתאם לחוזה ולפי הנחיות המפקח. -ל ומחדש עבודות הכ 

 ניקוי העבודה ואתר העבודה  .23

הקבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסודר בכל זמן, ומזמן לזמן יסלק מאתר העבודה, על חשבונו   .23.1

 עודפי החומרים והפסולת. והוצאותיו,  את 

ופסולת אל מחוץ   .23.2 עודפי חומרים  כל הוראה של המפקח בדבר העברת  הקבלן מתחייב למלא אחר 

לאתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה,  

 מחוץ לגבולות הישוב. 

על חשבונו, כל מכשול או סיכון  מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן   .23.3

שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, יישור ערמות עפר  

 וכדומה. 

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.  .23.4

 

 ים בביצוע העבודה ריחוא .24

ובה בחוזה, בהתחשב בהארכה או בקיצור  ם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקא .24.1

, ישלם הקבלן לחברה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין המועד  18לפי סעיף  

בפועל, סך של   למועד השלמתה  ועד  משכר    0.3%או     ש"ח  2,000הסופי שנקבע להשלמת העבודה 

 לכל יום איחור. זה, הגבוה ביניהם,  והח

לט מהערבויות הבנקאיות שימסור הקבלן על פי הוראות חוזה זה את סכום  חברה תהא רשאית לח ה .24.2

או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, לפי החוזה,    21.1הפיצויים האמורים בסעיף קטן  

 . לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

צמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה  שלום הפיצויים או ניכוים אין בו כשלעת

 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 

ובכל    21.2, רשאית החברה, נוסף על האמור בסעיף קטן  21.1מקרה של איחור, כאמור בסעיף קטן  ב .24.3

חור  ונות שאושרו על ידי המפקח לאחר יום האיבהוראה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות תשלום חש

 שא ריבית מכל סוג שהוא.   יהראשון. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא י

ה שבה עוכב או נידחה תשלומו של חשבון, כאמור בסעיף  פם הוגדל שיעור של מס ערך מוסף בתקוא .24.4

תן הקבלן לחברה במועד תשלומו בפועל של אותו חשבון, הנחה מסכום החשבון בשיעור  י, י21.3קטן 

החשבון לאחר ההנחה בצרוף המע"מ, בשיעורו המוגדל, יהיה זהה לסכום החשבון לפני  כזה, שסכום 

 החשבון לידי החברה. ת ההנחה בצרוף המע"מ כשיעורו בשעת המצא

 להלן.  70.6נחה כאמור בסעיף קטן זה לא תיחשב כהנחה לענין סעיף ה

תרופה על פי החוזה ו/או על  ום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של החברה לכל סעד או  ש .24.5

 פי כל דין ואיננו מונע בעדה מלהעלות טענה כלשהיא ביחס לשיעור הנזק שנגרם בשל איחורים. 

 

 העבודה תפסקה .25
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ים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת  העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוקבלן יפסיק את ביצוע  ה .25.1

על ידי המנהל  נו בהוראה, ולא  מנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוי ה יחדשה אלא אם ניתנה לו 

 הוראה בכתב על כך. 

קטן  ה .25.2 סעיף  לפי  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  ינקוט25.1ופסק  להבטחת    ,  באמצעים  הקבלן 

 העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. 

 יום.   30על   קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולהה .25.3

קבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לתקופה  ה

, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש  22.1י הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן  פ ימים ל  30העולה על  

קבע על ידי  יום מיום קבלת הוראות המפקח. שיעור ההוצאות יי 30תשלום הוצאות כנ"ל לאחר תום 

 המנהל, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. 

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי  ה גרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה  נ .25.4

 מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן. 

צו התחלתה .25.5 ידי החברה  על  שניתן  לצמיתות, אחרי  חלקה,  או  כולה  ביצוע העבודה  עבודה,    ופסק 

והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל לפי  

לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי המחירים שבכתב הכמויות    ה מדידות סופיות שתעשנ

ה זכאי  יהי  - למדידה. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות למדידה  

 לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב בכתב הכמויות למדידה לגבי אותה עבודה. 

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו    -באשמת הקבלן    גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ

 אלא בכפוף לאמור בפרק י"ב להלן. 

ודעה בכתב כאמור  יום מיום שבו ניתנה לקבלן ה  60ישולם לקבלן תוך    25.5שלום כאמור בס"ק  ת .25.6

 לעיל. 

שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות  ת .25.7

הן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות  שכל

 אה ממנה. מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצ

לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, תהא החברה חופשית  ה .25.8 והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה  יה 

המשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של הזמנה לקבלת  ל להתקשר עם כל קבלן אחר 

הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והקבלן יהיה  

העבודה  מ הפסקת  עם  בקשר  מהחברה  שהיא  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  מלטעון  נוע 

 ת על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור.זאוההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב

 

 

 

 

 

 ניהול ופיקוח  –רק ד' פ

 פקידו וסמכויותיו של המפקחת .26
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מפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  ה .26.1

בביצוע   הקבלן  ידי  על  הנעשית  המלאכה  וטיב  בו  שמשתמשים  הציוד  איכות  בהם,  שמשתמשים 

ן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות החברה, את הוראות  כהעבודה.  

 הוא.  -ותיו המנהל ואת הורא 

כניות ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב  וכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בתב .26.2

ו ושיקול  תהכמויות ו/או בין כל אחד מהמסמכים הנ"ל למסמך אחר, יפרש המפקח, לפי מיטב הבנ

המפקח  דעתו, את הסתירה ו/או אי ההתאמה ו/או אי הבהירות, ויורה לקבלן כיצד לפעול. החלטת  

 בנושא זה הינה סופית ומוחלטת.

קבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות  ה

 לשהי של המפקח, כאמור. כבשל כך שנהג לפי פירוש כאמור, או בגין הוראה 

הפסקוה .26.3 לרבות  שונים,  בשלבים  העבודה  ביצוע  על  לקבלן  להורות  רשאי  לשלב,  מפקח  שלב  בין  ת 

 ולקבלן לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות עקב כך. 

  ו ים מהעבודה, אטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסומפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלה .26.4

שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל סיבה שהיא, לרבות לצורך מתן אפשרות  

 ה לקבלנים אחרים, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. פעול 

קבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום  ה .26.5

חומרים,    ראח מוצרים,  מובאים  שממנו  מקום  לכל  וכן  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו 

 ציוד כלשהם לביצוע החוזה. מכונות ו

ין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב  א .26.6

חר מאשר יחס בין קונה ומוכר  אאחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס  

שי אחר, והן מבחינת אחריות  של סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות החברה לגבי כל צד שלי

 הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות הביצוע.

 פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו כלפי החברה למילוי תנאי החוזה.ה .26.7

מובהר, כי המפקח אינו רשאי להורות על ו/או לאשר ביצוע עבודות נוספות הדורשות הגדלת שכר   .26.8

 החוזה וכי הוראה ו/או אישור כאמור יש לקבל אך ורק מן המנהל )כהגדרתו לעיל(.  

 

 יצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח ב .27

המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה    קבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של ה

 אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

 

 יהול יומןנ .28

)להלן:ה .28.1 יומי  עבודה  יומן  ינהל  או  "(  יומןה"  קבלן  כולם  יום את הפרטים הבאים,  בו מדי  וירשום 

 מקצתם:

 המועסקים על ידו בביצוע העבודה.מספרם של העובדים לסוגיהם,  . א

 .       כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו.  ב

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.    .ג

 אתר והמוצא ממנו. להציוד המכני המובא  . ד

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  . ה

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר. . ו
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 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  . ז

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.  . ח

 ידי המפקח. - הוראות שניתנו לקבלן על . ט

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. . י

 ת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.עכל דבר אחר שלד  א.  י

על  ה .28.2 יום,  כל  ייחתם,  יימסר  יומן  בו  מהרישומים  חתום  והעתק  המוסמך,  כוחו  בא  או  הקבלן  ידי 

למפקח או לבא כוחו המוסמך. המפקח או בא כוחו המוסמך יחתמו על הרישומים שנמסרו על ידי  

 הקבלן. 

הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את    תקבלן רשאי לרשום ביומן אה .28.3

 על ידי המנהל. החברה אלא אם אושרו בכתב 

קבלן לא ירשום תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור תשלומן יהיו בהתאם  ה .28.4

 להוראות החוזה. 

ידי הקבלן משום צידוק כלשהו    בלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה עלמ .28.5

ילוי הוראות המפקח, המנהל, החברה  מ-או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 או הוראות החוזה.

  וכן "רמדור"    חברת  של  קבצים   שיתוף  במערכת  הפרויקט   את  לנהל   החברה  בכוונת  כי  לקבלן  ידוע  .28.6

  מנהל  של   ההוראות  אחר  ולקיים  למערכת  להתחבר   שיידר  הקבלן,    ממוחשבים  עבודה  יומני   לנהל 

 . המערכת

 

 התחייבויות כלליות  - רק ה' פ

 חריות וביצוע תשלומים א .29

העבודה במ .29.1 יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר  לרשות הקבלן  צב  ממועד העמדת אתר העבודה 

 תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים. 

שא בכל המיסים והתשלומים, ההיטלים והאגרות, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או  יקבלן יה .29.2

 פורש בחוזה זה.בקשר עם ביצוע העבודה, אלא אם נקבע אחרת ובמ

 

 שיונות ותשלום אגרותיתן הוראות, קבלת ר .30

ה, לרבות לענין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות הוראות  דכל הכרוך בביצוע העבוב

בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על  

רשות חשבונו   מכל  העבודה  לביצוע  הנדרשים  ואישורים  רשיונות  השגת  לשם  ערבויות,  ובמתן    בתשלומים 

בזק,  מ חברת  חשמל,  חברת  כגון  דין,  כל  פי  על  דרישת  העירייהוסמכת  לפי  ועוד.  קק"ל  מקורות,  מת"ב,   ,

לפי דרישתו  המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו,  

כל דין או להוראותיה של  ת  של המפקח, כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישו

 אותה רשות.

 

 תיקותע .31
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או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן    1978  -תיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח  ע .31.1

ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודה    לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או

אימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא  תנכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מ  -

 לצורך.

יד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן  מ .31.2

 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

 

 ת, פטנטים וכדומה כויוז .32

בלבד  כ .32.1 לחברה  ומתקניה תהיינה  כל חלקיה  על  בעבודה,  הבעלות  זכויות  כל  ול  לא תהיינה  לקבלן 

לאתר העבודה,   והכלים שהובאו  החומרים  הציוד,  לרבות  ומתקניה  כל חלקיה  על  בעבודה  זכויות 

 למעט זכויות לתשלומים כמפורט בפרק יג' לחוזה. 

אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב    קבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה ה .32.2

זכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות  בשיתעוררו כתוצאה מפגיעה  

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו  

 על ידי הקבלן. 

 

 תמורת זכויות הנאה שלום ת .33

חציבה או זכות מעבר או    ים יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכ א

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה    -שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה  

 תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. וישלם מבעליה 

 

 עה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים גיפ .34

ה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל  ע קבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיה .34.1

או   וכיו"ב  שביל  דרך,  בכביש,  כל אדם  של  וההחזקה  השימוש, המעבר  בזכות  לצורך  הפרעה שלא 

בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את  בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט 

 האמור לעיל. 

א לצורך, הקבלן בלבד ישא בהוצאות תיקון ההפרעה,  ליה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שה

לרבות תשלום פיצויים. יובהר ויודגש, כי הקבלן מתחייב לתקן על פי דרישת החברה ובאופן מיידי  

ה בביצוע העבודות לשירותים חיוניים, ובכלל זה אספקת  כל פגיעה ו/או הפרעה כאמור לעיל, שנגרמ

 מים וחשמל.

הוא מסכים, שבאתר העבודה יעבדו בעלי חוזים אחרים עם החברה, או  וקבלן, מצהיר כי ידוע לו  ה .34.2

ולהימנע   כל הפרעה  עובדים אחרים, והקבלן מתחייב לאפשר להם לעבוד ללא  קבלנים אחרים או 

 בביצוע עבודותיהם.בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם 

 

 

 

 

 

 יקון נזקים ת .35
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מדרכה, לשביל, לרשת המים,  לקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לגדרות, לדרך,  ה .35.1

צנרת ותשתיות   גז, למת"ב, חברות סלולריות,  לצינורות להעברת  לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, 

תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או  "(  וביליםמפרטיות או למובילים אחרים ולכיוצ"ב )להלן: "

עבודה, יתוקן על חשבונו הוא  ה הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע  

באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול  

 במובילים כאמור. 

ימים מיום היווצרותו, אזי תתקן החברה את הנזקים    7ק תוך  ובהר, כי אם הקבלן לא יתקן את הנזמ .35.2

 מורה הסופית לה זכאי הקבלן. תשנגרמו על ידי הקבלן וסכום התיקון יופחת מה

קבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המוסמכות המתאימות את ביצוע עבודותיו כולל קבלת  ה .35.3

אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות    לעיל, וכולל  35.1מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף  

 המקומית וברשויות המוסמכות.

יר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים,  בם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעא .35.4

כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על  

 , ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. פרטי החפץ שיש להעבירו

 

 ניעת הפרעות לתנועה מ .36

 ללי כ .36.1

עבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל עבודה ארעית, לא  הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע  ה

תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה  

לכך  בדרכים   הדרוש  הרשיון  תחילה  יתקבל  מיוחדים  משאות  של  הובלתם  ושלצורך  האמורות, 

תיו, כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של  אומהרשות המוסמכת ויינקטו על חשבונו והוצ

כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות  

 דרכים.ויימנע ככל האפשר נזק ל

 נועה על פני כבישים קיימיםת .36.2

נקיים, וכאשר    ל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטייםכ

 יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. 

 תן חופש מעברמ .36.3

ות שייועדו לכך.  קבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומה

הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש  

עליהם    החברה יאחסן  לא  הוא  וכי  המפקח,  להוראות  ובהתאם  הצורך  לפי  אחרים,  קבלנים  ו/או 

 חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי. 

 

 

 

 

 

 

 

 זמני ואמצעי מיגון והפרדת תנועה ילוט, תימרורש .36.4
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קבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, יציב,  ה

ג'רסי, שילוט, סימון ותימרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב )בודד,  -נו, מחסומי ניוועל חשב

ובמצ ערך  שווה  או  "ספקו"  מסוג  עצמאי(  כח  ספק  בעל  השלטים  משולש  סוגי  טוב.  תחזוקה  ב 

ולתנאי   להוראות  החוק,  להוראות  בהתאם  יעשה  העבודה  באתר  ומיקומם  מספרם  והתמרורים, 

ישר משטרת  של  ידי  אלהרשיון  על  שתאושר  תימרור  לסכימת  ובהתאם  התחבורה,  ומשרד  מע"צ   ,

ציוד  המפקח. הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת התימרור ולדאוג להמצאות כלל  

 התימרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר.

 

 ילוט ותימרור זמני בעת עבודות לילה ש .36.5

עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו, בנוסף לשלוט    עקבלן מתחייב כי במקרה של ביצו ה

 , אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן:34.4האמור בסעיף 

 רחוצים ונקיים.  HIGH INTENSITYמחזירי אור מסוג התמרורים יהיו תמרורים  . א

יוצבו נצנצים על גבי חרוטים )קונוסים( שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים  . ב

 ני התנועה. פב

 תופעל תאורת כביש.     .ג

 כל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.     .ד

יצוי  . ה הכבדים  הכלים  בפנסים  כל  למשטח דו  מטה  כלפי  ויכוונו  שישאירו  מיוחדים 

 העבודה. 

 ד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.המטאטא המכני יצוי     .ו

 

 כוונת תנועהההסדרי תנועה ו .36.6

 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להסדרי התנועה הזמניים, כפי שיאושרו על ידי החברה ו/או העירייה.    

שיידרש,   שוטרים  חקבלן מת הככל  לרבות  תנועה  מכווני  ביצוע העבודות  זמן  כל  להציב במשך  ייב 

 במספר שידרש על ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה. 

ככל שהקבלן יידרש להציב שוטרים כאמור,  ככל שיידרשו, כמו גם בגין הוצאות עבור הסדרי תנועה, 

מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום בגין הסדרי תנועה ו/או עלויות שיטור ורואים את  

 הקבלן ככוללת עלויות אלו, ככל שיידרשו לצורך ביצוע העבודה. הצעת 

 
 שרות פעולה ותיאום עם קבלנים אחרים פתן אמ .37

היר שידוע לו שהחברה התקשרה או תתקשר עם קבלנים או גורמים אחרים, לביצוע עבודות  קבלן מצה .37.1

 באתר העבודה לרבות עבודות ל:

 עבודות אפר.  .א

צ .ב תשתיות  טל יהשלמת  תקשורת,  חשמל,  ביוב,  מים,  כגון:  תאורת  ובוריות  בכבלים,  ויזיה 

 רחובות, גז וכיוצ"ב. 

 שונות. בישים, מדרכות ועבודות פיתוח כהשלמת  .ג

 הקמת מבני צבור ומקלטים באזורים שונים.  .ד

 בניה במגרשים פרטיים.  .ה

 ביצוע חלקים או קטעים מהעבודות.  .ו
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לפי  כ לפי החוזה תיעשה במשולב או במקביל,  ידוע לו כי העבודה שעליו לבצע  ן מצהיר הקבלן כי 

 ים אחרים באתר העבודה או מחוץ לו.נ הענין, לעבודות שיבוצעו על ידי קבל

תן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים האחרים המועסקים על  יקבלן י ה .37.2

לעובדיהם, הן באתר   וכן  ידי המפקח  על  זה  לצורך  גוף שיאושר  ולכל אדם או  ידי החברה כאמור 

וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי    העבודה והן בסמוך אליו, 

ותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, לרבות בכבישים שטרם נסללו עד תומם, ובמידת  והאפשר בשיר 

 הנדרש אף ישנה את סדר פעילותו והעדיפות בביצוע העבודה, הכל לפי הוראות המפקח.

ות על  בקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים האחרים כאמור, לרה .37.3

שינו עבודתו,  סדרי  שינוי  ביצוע  ידי  את  ויתאם  וכדומה,  העבודה  מן  חלקים  בביצוע  עדיפויות  י 

 העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.

ילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו  ח .37.4

 ו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.ין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאיבענ , כאמור

לרבות  ל .37.5 זה,  בסעיף  לאמור  כנגד החברה בקשר  וסוג שהוא  מין  תביעות מכל  כל  תהיינה  לא  קבלן 

של  בעבודתם  יהיה  ולא  האחרים,  הקבלנים  של  עבודתם  תיאום  הוצאות  עמלת  עבור  לתשלום 

לעיכוב ביצוע או אי ביצוע  ור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה  ש הקבלנים האחרים, או בכל ענין הק

 עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, החברה או הוראות החוזה.

 

 גנה על עצים וצמחיה ה .38

העבודה  ה לצרכי  הדבר  דרוש  אם  אלא  העבודה  באתר  טבעית  צמחיה  או  עצים  יעקור  ולא  יפגע  לא  קבלן 

 ב ומראש לעשות כן. תוהמפקח התיר לו בכ

קירת עצים אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לקבל את אישור קק"ל לעקירת העצים, כשכל  יתר המפקח לעה

 ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו. 

 

 בודה בשעות היום בימי חולע .39

רט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר. לא תבוצע כל עבודה בשעות הלילה או בימי שבת  פ .39.1

 עדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב. וומ

קטן  א .39.2 סעיף  הוראות  או    37.1ין  הפסקה  ללא  הדברים,  מטבע  להתבצע,  שצריכה  עבודה  על  חלות 

לביטחון   או  רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי  הכרחית  שהיא  עבודה  כל  או  רצופות,  במשמרות 

ות בסעיף קטן זה, יודיע  ר. בנסיבות המתוא37.1העבודה. מבוצעת עבודה בניגוד לאמור בסעיף קטן  

 יד למפקח על נסיבות העניין בכתב. הקבלן מ 

 

 ספקת מים א .40

קבלן יבצע, על חשבונו, את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו,  ה .40.1

בסעיף קטן   בנקודת החיבור כאמור  , הפעלת משאבות, הנחת  40.2לרבות התקנת מד צריכת מים 

 מיכלים רזרביים וכד'. צינורות, מיכלים,

, ושיהיה בסביבת אתר  העירייהשל   קבלן יתחבר למקור מים במקום שייקבע על ידי מחלקת המים ה .40.2

העבודה. באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הדרושים לביצוע החיבור, והוצאות ההתחברות  

 למקור המים וצריכת המים יחולו על הקבלן. 
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הדרושיה .40.3 באמצעים  ינקוט  לבניה,    םקבלן  המיועדים  מים  של  העבודה  באתר  איגום  להבטיח  כדי 

 דה לפחות, בכל תקופת ביצוע העבודה לפי החוזה. בכמות מספקת לשני ימי עבו 

 

 ספקת חשמל א .41

אחריות הקבלן לספק מכל מקור שהוא את החשמל הדרוש לביצוע העבודה, וכן לקבל את כל האישורים  ב

הה וכל  לחשמל,  החיבור  לביצוע  הקבלן  והדרושים  על  יחולו  וצריכתו  החשמל  באספקת  הכרוכות  צאות 

קבלת   אי  ידו.  על  חשמל  וישולמו  לספק  מהקבלן  תמנע  לא  החשמל,  לרשת  לחיבור  הנדרשים  האישורים 

 בדרכים חלופיות, לרבות באמצעות גנרטור. 

 

 גנה על חלקי העבודה ה .42

החומריםה .42.1 על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  יאחז,  בתהליכי    קבלן  והמוצרים 

על ידי מפולת אדמה, שטפונות,    העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם 

 רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה.  

בלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר  מ

שמים או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות  גהעבודה וחלקי העבודה מפני  

 לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו.   -בת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכל  ניקוז זמניות, שאי

ל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לאתר העבודה או לחלקי העבודה, על ידי הגורמים המפורטים  כ .42.2

הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על    ט, בין שנק40.1בסעיף קטן  

 ביעות רצונו של המפקח. חשבונו, לש

קבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם  ה .42.3

 על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר. 

 

 ניהול הצוות  -שגחה מטעם הקבלן  ה .43

צוות ניהול מקצועי הנדסי,    , בביצוע כל אחת מן העבודות שיימסרו לטיפולו,קבלן מתחייב להעסיקה .43.1

)להלן:    בנין  מוסמך בעבודות בניה הנדסאיות, בראשו יעמוד מהנדס או הנדסאילרבות מנהל עבודה  

ונ "(,  צוותה" גבוהה  מקצועית  רמה  בעל  ויהיה  המנהל  ידי  על  מראש  בביצוע  ישיאושר  מוכח  סיון 

זה. חוזה  נשוא  לעבודה  ובמהותן  בהיקפן  דומות  לגב  עבודות  כי  או  מובהר,  )מהנדס  הצוות  י ראש 

 תו הצמודה.  ו לא נדרשת נוכח – הנדסאי( 

לגבי רישום    הכלכלה והתעשייהקבלן מתחייב להמציא לחברה לפני תחילת העבודה אישור ממשרד  ה

 מנהל העבודה בפרוייקט.  

הקבלן מתחייב למנות את מנהל העבודה הנ"ל בתור מנהל העבודה כהגדרתו בחוק ארגון ופיקוח על   .43.2

 לכל הזמנה שיקבל במסגרת הסכם זה. העבודה 

קבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח  ה .43.3

 על קיום הוראות חוזה זה. 

למינוי    יינוי חברמ .43.4 רשאי לסרב  יהא  של המפקח. המפקח  ובכתב,  טעון אישור, מראש  יהא  הצוות 

את החלפתו של מי מחברי הצוות, מבלי לנמק את החלטתו.    כלשהו, וכן יהא המפקח רשאי לדרוש

נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק  

 ף משנה זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור. עימובהר כי הוראות ס 
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המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי החברה למי מהצוות,  ל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי  כ .43.5

 ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

המ .43.6 את  לשחרר  כדי  מחבריו,  מי  של  או  הצוות  של  בהעסקתו  יהא  לא  כי  בזאת  בלן  קובהר 

מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו  

 של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה. הבלעדית 

זה כלולות במחירי היחידה    43מובהר, למען הסר ספק, כי עלויות העסקת כח אדם כפי שנדרש בסעיף   .43.7

 השונים ובמחיר העבודה ולא ישולם על כך בנפרד. 

 

 רחקת עובדים ה .44

  בודה של כל אדם המועסק על ידיוקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העה

באתר העבודה, לרבות מהנדס, הנדסאי, מנהל עבודה, קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם  

הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או  

י דרישה כאמור  לפבביצוע תפקידיו. אדם שהורחק    שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות

 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.  -

 

 מירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה ש .45

בגידור שטח האתר, אשר תכלול   .45.1 לבצע איסכורית מצויירת/"גדר מדברת"  גם את  הקבלן מתחייב 

תחילת ביצוע העבודות ובהתאם  "הלוגו" של  החברה ואת "הלוגו"  של עיריית פתח תקווה, וזאת לפני  

והסקיצה   הכיתוב  לרבות  בכתב,  לפני  להנחיות  לקבלן  יספקו  המנהל  או  החברה  אשר  העיצובית, 

 התקנתה.

י אדם באתר  קבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיה .45.2

ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות    ובסביבתו בעת ביצוע העבודה

בטיחות, פנסים מהבהבים, דיפון תעלות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם  

קח או שיהיה  של הציבור ושל העובדים באתר , בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפ 

ראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה  הודרוש על פי דין או על פי  

את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו  

 באתר העבודה. 

ויחזיק במקום שייקבע    הקבלן  ישלים)חמישה עשר( יום מהיום הנקוב בצו התחלת עבודה,    15בתוך  

על ידי המפקח, הכל על חשבונו, את המשרדים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המערכות המפורטים  

 להלן: 

 משרד למפקח  א. 

 . מ"ר 30 –ם משרד למפקח בשטח של כ באתר יוק ( 1

 :במשרד תהיינה המערכות הבאות ( 2

מ"ר מבנה חיבור קיר וגופי תאורה פלואורצנטית בגודל    6.0לכל    -   מערכת החשמל

2 X 40   .וואט, לוח חשמל עם פקקים אוטומטיים וחיבורי קיר למזגנים 

מטבחון כולל קערת מטבח, ארון מטבח, מיחם עם טרמוסטט    -  מערכת אינסטלציה

צה  למי שתיה חמים. מקרר קטן. יחידת שירותים אירופאית כולל אסלה, קערת רח

 ומראה. 

 מזגנים כנדרש לכל שטחי המשרדים. - מערכת חימום וקירור 
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כסאות וארון פלדה, מגרות טלסקופיות    6שולחן ישיבות עם    –  ריהוט לחדר ישיבות

 לתליית תיקים. 

נוסף  חדר  לכל  מש  -  ריהוט  מצו   74/180/70רדי  שולחן  מגירות  עם  ידות  ס"מ 

מ"ר, ארון    3.0כוננית פלדה בשטח    180/94סא מנהלים, ארון פלדה  יבמנעולים, כ

קו    -פלדה, מגרות טלסקופיות לתליית תיקים. טלפונים, מחשב וציוד אלקטרוני  

טלפון חוץ, קו טלפון פנים )אינטרקום( ממשרד המפקח למשרד הקבלן מנוי ברשת  

טלפונים פנימיים של מקום המבנה, מכונת חישוב אלקטרונית מודרנית עם סרט  

וחלו זהדפסה  בעלת  תצוגה  )צג(  ין  מוניטור  כולל  מחשב  ציוד  לפחות,  אחד  כרון 

לפי קביעת המפקח(,   נוספות  ו/או  )ותוכנות אחרות  ומדפסת עם תוכנת "רמדור" 

 מכונת צילום ומכשיר פקסימיליה עם נייר בדיד )עם קו טלפון חוץ נוסף(. 

ומים שיצרוך   ( 3 , ארנונה  וכן  הקבלן ישלם את כל הוצאות החשמל, טלפון  המפקח 

ולכל תחזוקת  -ידאג הקבלן לשירותי נקיון ואחזקה יום יומיים למשרדי המפקח, 

 ואחזקת הציוד שבו. 

 כלי רכב. 5הקבלן יכשיר על חשבונו בצמוד למשרדי המפקח מגרש חנייה לחניית  (4

 

 משרד הקבלן  ב. 

יקים   יותר    -הקבלן  גדול  כולל  אך בשטח  לעיל,  א'  בסק'  למבנה המתואר  את   –בדומה 

 משרדיו )משרד הקבלן(, מותאם לצרכי הקבלן ומאושר מראש על ידי המפקח. 

מ"ר לפחות לפי תכנון פנים שיוכן על ידי    12משרדי הקבלן יכלול חדר תוכניות בשטח של  

 הקבלן ויאושר מראש על ידי המפקח. 

השימוש בחדר התוכניות יותר לכל הגורמים המועסקים בעבודות, לרבות עובדי החברה,  

 בלנים וגורמים אחרים. ק

 התוכניות יאוחסנו במדפיס מסודרים בשיטה שתתואם עם המפקח. 

נבחרות   ותוכניות  החדר  קירות  על  לוחות  גבי  על  יוצגו  זמנים  ולוחות  כלליות  תוכניות 

 יוצמדו באופן קבוע ללוחות.

ריהוט החדר יתאים לפריסת תוכניות ולשימוש של מספר עובדים באותו זמן, הקבלן יקים  

קבלנים   המשנה,  קבלני  המפקח  ולשימוש  לשימושו  התוכניות  לחדר  צמוד  ישיבות  חדר 

די   על  מאושרת  תוכנית  לפי  כסאות  מוקף  ישיבות  שולחן  יכלול  אשר  אחרים,  וגורמים 

 המפקח. 

ביצוע   ג.  לצורך  אחרים  ומכשירים  כלים  חומרים,  לאחסנת  מתאים  מחסן  יקים  הקבלן 

 העבודה. 

 ש זמניים אירופיים. הקבלן יקים בתי שימו ד. 

 הקבלן יקים ביתן שמירה וחדר לשומרים.  ה. 

הקבלן יקים חדר אוכל, במבנה מהסוג המתואר בסק' א' לעיל, בהתאם לתוכנית שתאושר  ו. 

 מראש על ידי המפקח. 

קבלן יבטיח שמירה על המשרד, ידאג לניקיונו השוטף ולתקינות, הציוד והריהוט הכלול בו, ויתחזק  ה .45.3

 מבנה המשרד לרבות צביעתו במידת הצורך. את 
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ם התקינה.  תקבלן יכשיר מקומות חניה להחניית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה וידאג לאחזקה .45.4

, יכשיר הקבלן מקום לאחסנה פתוחה של חומרים שיובאו לאתר  45.2נוסף על האמור בסעיף קטן  

לזמן. מודגש בזה כי חל איסור על  העבודה. מקומות החניה והאחסנה ייקבעו על ידי המפקח, מזמן  

 .הקבלן לאחסן חומרים או ציוד על כבישים, מדרכות, פסי ירק שלאורך הכבישים וכיוצ"ב

קבלן יכשיר ויתחזק דרכים זמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח, וכנדרש מביצוע  ה .45.5

 העבודה. 

הקבלן  אישור המפקח. כמו כן, יהיה  הקבלן יהיה אחראי לכך שלא יוצא עפר מאתר העבודה ללא   .45.6

 שאר באתר העבודה.יתקיון אתר העבודה וידאג כי פסולת לא תשפך ו/או יאחראי על שמירת נ

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .45.7

ציוד   .45.8 עבור  ו/או  הקבלן  עבור  התארגנות  שטח  להעמדת  אחראית  אינה  החברה  כי  מובהר 

הנו  וחומרי כאמור  התארגנות  שטח  איתור  וכי  לאתר,  הקבלן  ע"י  שיובאו  באחריותו  ם 

ועל חשבונו.  יהיה אך ורק ע"פ  שטח ההתארגנות ואחסנת החומרים    הבלעדית של הקבלן 

 תוכנית התארגנות שתוגש לאישור המפקח.

עליו לפי סעיף זה על חשבונו, לרבות תשלום כל הה .45.9 יבצע את כל החובות המוטלות  הוצאות  קבלן 

מהרשויות   הדרושים  ההיתרים  כל  השגת  ולרבות  בו,  והשימוש  המשרד  החזקת  לשם  הנדרשות 

 וסמכות לחיבור התשתיות והעמדת המבנה, ותשלום בגין היתרים אלו. מה

 

  אחריות וביטוח – רק ו' פ

 חריות לעבודה א .46

יהמ .46.1 השלמה,  תעודת  מתן  ועד  הקבלן  לרשות  חלקו,  או  כולו  העבודה,  אתר  העמדת  הקבלן  יום  א 

זק שיגרם  נרבית, כל  בלן יתקן על חשבונו, ובמהירות המאחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. הק

למעט כמפורט בסעיף קטן   . הקבלן מתחייב שעם השלמתה תהיה  46.3לעבודה מכל סיבה שהיא, 

 העבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות החוזה.

על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  תחולנה גם    46.1וראות סעיף קטן  ה .46.2

 מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות פרק ח'. רשבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאח

העבודה מפני גשמים  הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת מקום העבודה וחלקי   .46.3

מצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים,  באו/או מפני נזקי מים ממקור כלשהוא, לרבות  

ניקוז,   תעלות  ביצוע  סתימת  ביריעות,  הכ   אטומיםכיסוי  וכדומה,  ובהתאם  וזמניים  הצורך  לפי  ל 

 לדרישת המפקח ולשביעות רצונו.

תיקון ובדק  זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות    21הוראות סעיף   .46.4

 ו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמה.שבוצעו על יד 

לכל נזק  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי באופן מלא על פי דין   .46.5

מתחייב לשפות את החברה ו/או  ו/או אובדן שייגרמו בקשר עם ו/או עקב העבודות. הקבלן  

 ת. מוטלת עליהם עקב העבודוהמפקח בגין חבות אשר עלולה להיות 
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 חריות לגוף או לרכוש א .47

ובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע  אנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או  ב .47.1

העבודה או בקשר עמה או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר  

והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. החברה  מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו,  

יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק    שרתהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים א 

 או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 

הוא הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע  קבלן יהא אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שה .47.2

 ל אבדן, נזק או קלקול, כאמור. כהעבודות והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה מכל אחריות ל

קבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם בהסכמתו, בגין נזק או אובדן להם  ה .47.3

שיגרמו לחברה. נדרשו החברה ו/או  כולל הוצאות כלליות    47.2  -ו   47.1אחראי הקבלן על פי סעיף קטן  

לם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של  ש העירייה ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה ל

הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה אותם הקבלן על כל סכום שישלמו, לרבות בגין  

הח האמורה.  לדרישה  בקשר  בהן  שיישאו  השונות  המשפטיות  לעכב  ההוצאות  רשאית  תהא  ברה 

בגין נזק או אובדן, כאמור,  ן  תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל 

 עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 

קבלן ישפה את החברה ו/או העירייה בגין כל נזק שיגרם להן או למי מהן עקב שגיאה מקצועית של  ה .47.4

ל  אביזרים  או  בחומרים  שימוש  עקב  ו/או  המקצועית  חובתו  במילוי  הזנחה  ו/או  ויים.  קהקבלן 

 אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר.

 

 חריות לעובדים ולשלוחים א .48

לכל אדם אחרה .48.1 או  לעובד  דין  פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  הנמצא    קבלן מתחייב 

יצוע עבודות הבדק,  בבשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או  

מוצרים,   או  חומרים  שירותים,  העירייה, לאדם המספק  לעובד  לעובד החברה,  שנגרם  נזק  לרבות 

קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. החברה תהא  

יהיו נושא לתביעה כנגד   בגין נזק או  בלן  הקרשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר 

 תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

מאיה .48.2 כתוצאה  לשלם  תחויב  שהחברה  תשלום  כל  בגין  החברה  את  ישפה  התחייבותו  - קבלן  קיום 

לשלם    . נדרשו החברה ו/או העירייה ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה48.1שבסעיף קטן  

כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה אותם    סכום

הקבלן על כל סכום שישלמו, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בהן בקשר לדרישה  

האמורה. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  

או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון   בגין נזק לןהקב

 החברה. 

 

   ביטוח על ידי הקבלן .49

מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על  

 זה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. לחו 6כנספח הצדדים הנן בהתאם להוראות נספח הביטוח, המצורף 

 

 עובדים –רק ז' פ
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 ספקת כוח אדם על ידי הקבלןא .50

ש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי  וקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרה

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

 ספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה א .51

קבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד  ה .51.1

ר לפי כל דין, חייב הקבלן  תהקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או הי

 להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר, כאמור. 

עות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בהם קבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביה .51.2

 שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

דרישהה .51.3 לפי  ולמפקח,  למנהל  להמציא  מתחייב  וכן  ,  קבלן  ביקורת,  לשם  האדם  כוח  פנקסי  את 

כלול את  להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית שת

 חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

.  1959-ביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"טל .51.4

שלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם  יהקבלן  

ר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה  לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספ

 דומה באותו אזור. 

 

ביטוח  ה .51.5 לקרנות  ידו בביצוע העבודה מיסים  על  עובד שהועסק  וציאלי  סקבלן מתחייב לשלם בעד 

בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים  

 ף, עבור עבודה דומה באותו אזור. במדינה באותו ענ

הביטוח  ה .51.6 חוק  אחר  למלא  וכן  עובדיו,  של  סוציאלי  לביטוח  חובותיו  כל  את  לבצע  מתחייב  קבלן 

 . 1968 -הלאומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט 

קבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,  ה .51.7

לשמירת   תנאים  להבטיח  כפי  וכן  חוקית  דרישה  ובאין  בחוק,  כנדרש  ורווחתם  העובדים  בריאות 

 . 1954 -שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  

ובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים  ע קבלן מתחייב לסדר לה .51.8

 באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. 

זה לעיל לא ישולם לקבלן כל    51ר ספק מובהר, כי בגין קיום הדרישות המפורטות בסעיף  למען הס .51.9

 תשלום נוסף נפרד, ועלויות קיום דרישות סעיף זה כלולות במחירי היחידה השונים. 

 

 מעביד -עדר יחסי עובדה .52

אדם אחר,    ובהר בזאת כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו או לבין כלמ

, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת  ההמועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוז 

הצדדים המפורשת, ייקבע כי החברה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו  

 ה או נזק שיגרמו לה בשל כך. בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצא 

 

 מוצרים ומלאכה  ציוד, חומרים, - רק ח' פ



 

- 45  - 

 

 ספקת ציוד, מתקנים וחומריםא .53

האחרים  ה .53.1 והדברים  החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  קבלן 

הקבלן  הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. מוסכם, כי לפני ביצוע  העבודות ימציא  

לשימוש בצ דין  כל  פי  על  כל האישורים הדרושים  ובחומרים האמורים  ילמפקח את  וד, במתקנים 

 לעיל. 

קבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. ה .53.2

אם    הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת

 אישורו של הציוד או המתקן. וויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו 

ובמוצרים  מ .53.3 וסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים 

התקנים   בבדיקות  עמדו  האלה  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודה,  לביצוע  בהם  שהשתמש 

 מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח. הישראליים מפרטי 

תנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מן היצרן או  יקום שנ מ .53.4

 הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

 

 יוד, חומרים ומתקנים באתר העבודהצ .54

על ידי הקבלן לאתר העבודה למטרת ביצוע העבודה,    סעיף זה, "חומרים" פירושו: חומרים שהובאוב .54.1

אביז חלק  ר לרבות  להיות  העתידים  מתקנים  וכן  מוגמרים,  בלתי  ובין  מוגמרים  בין  מוצרים,  ים, 

 ממבנה, ממתקן, או מכל חלק אחר של העבודה.

ומרים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן  ח .54.2

 החברה.   תרת ביצוע העבודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלולמט

ציוד  ה או  כאמור  ארעיים  ומתקנים  מבנים  או  חומרים  העבודה  מאתר  להוציא  רשאי  אינו  קבלן 

 שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. 

דלהלן, או הורה    55או סעיף    52.6,  52.5ל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיפים קטנים  כ .54.3

שהחומר בכתב,  לביצוע  יהמפקח  עוד  נחוצים  אינם  הארעיים  המתקנים  או  והמבנים  הציוד  ם, 

חדלים   כאמור,  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  העבודה,  מאתר  להוציאם  הקבלן  רשאי  העבודה, 

 החומרים, הציוד והמבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות החברה. 

מבנים או המתקנים הארעיים,  הע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או  קבנ

חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן,  

של   בכתב  הודעה מוקדמת  כל   7רשאית החברה, לאחר מתן  בהם  ולעשות  ימים, לסלקם, למכרם 

 י שיקול דעתה.שימוש אחר לפ

 יכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה. נ חברה תזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בה

קבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים  ה .54.4

  והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בפרק יג' 

זכות השימוש של הקבלן לפי סעיף  ורשאית החברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו פרק,  

 קטן זה כפופה לזכויות החברה, על פי פרק יג', כאמור. 

לביצוע  ה .54.5 הנוגע  בכל  דעתו,  שיקול  לפי  שונות,  הוראות  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן,  לתת  רשאי  מפקח 

וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת  העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד  

וד וחומרים שנפסלו, וכיוצ"ב הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו  יוסילוק צ

 על חשבונו. 
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ין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, א .54.6

  ם ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרי בין שעשה שימוש בסמכויותיו  

 בכל זמן שהוא. 

 

 יב החומרים והמלאכה ט .55

בתוכניות,  ה .55.1 במפרטים,  לאמור  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  ומוצרים  בחומרים  ישתמש  קבלן 

 בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות.

מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם  ומרים שלגביהם קיימים תקנים או  ח .55.2

ן  ויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוי מורים, ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצאלתקנים ה

 באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח. 

קבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על ידי  ה .55.3

שתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר  יהמפקח, וכן שלא  

המובאים   חומרים  של  לטיבם  אישור  מקרה  בשום  ישמש  לא  חומרים  מקור  של  אישורו  המפקח. 

 מאותו מקור. 

 קבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. ה .55.4

גביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן  לובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים ש ח

 השגחה. 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי    - ופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה  ס .55.5

 טיבה של העבודה. 

בין שהובאו או  ה .55.6 קבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, 

ר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את הכלים, את כח האדם וכל  תשנמצאים בא

יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם  

 , הכל כפי שיורה המפקח. לבדיקת מעבדה

יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאוה .55.7 והמוצרים שיספק הקבלן לאתר העבודה  ויהיו  שחומרים  רו 

 בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא.

)שני    2%מי בדיקות דגימות במעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן והם נקבעים בזה לשיעור של  ד .55.8

 הכולל, לרבות עבודות נוספות וחריגים.  מהסכום המאושר אחוז(

בסעיף  ה .55.9 הנקוב  בשיעור  ככלולות  ייחשבו  לא  דלהלן  והן    55.8הוצאות  דגימות  בדיקת  כדמי  לעיל 

 תחולנה בכל מקרה, על הקבלן:

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה.  . א

 כגון לנוחיות בעבודה, לחסכון וכיוצ"ב. דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא,  . ב

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו.  . ג

 הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא. . ד

 הפעלת מעבדת שדה באתר העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות. ה.            

 

וכן להזמין בעצמו את    לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצעמנהל שומר  ה .55.10 את הבדיקות 

ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי  

הסכום   יכסה  האמורה,  בזכות  המנהל  השתמש  בחוזה.  כנדרש  והעבודה  המלאכה  החומרים,  טיב 

 עיל את ההוצאות עבור הבדיקות. ל  55.8שנקבע לפי סעיף קטן 
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יקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי לוודא  דוסף לבנ .55.11

שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח. ביקורת זו תיעשה על ידי מהנדס או הנדסאי  

ל ביצוע הביקורת ותוצאותיה, חתום  בון חלקי שיגיש לחברה אישור עשהקבלן יצרף לכל ח.  של הקבלן

על ידי עורך הביקורת, המתייחס לשלבי הביצוע הנכללים בחשבון החלקי. הגשת אישור כאמור הינה  

 תנאי לאישור החשבון החלקי לתשלום.

 וסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן:נ .55.12

תיו אינו גורע מאחריות הקבלן  ח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראוקידי המפ- מתן הוראות על . א

לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם 

 עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן. 

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת  . ב

 לשהי מטעמו. עבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כ ה

 

 דיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסיםב .56

 קבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה. ה .56.1

קבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או  ה .56.2

 נבדק.   מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה

מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור  ושלם חלק  ה .56.3

מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני  

 כיסויו או הסתרתו. 

קתו,  המפקח, לצורך בדי  קבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראותה .56.4

אחר   הקבלן  מילא  לא  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  לתיקנו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו,  בחינתו 

הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו  

ין מימוש  בגלשביעות רצונו של המפקח. החברה תהא רשאית לנכות את ההוצאות שנגרמו לחברה  

 אמור או לגבותם בכל דרך אחרת. זכותה כ

דלעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן קיים    56.4הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  ה .56.5

הקטנים   הסעיפים  לפי  התחייבותו  את  בוצעה    56.3- ו  56.2הקבלן  שהמלאכה  הוכיחו  והבדיקות 

 לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 אכה פסולהל ילוק חומרים פסולים ומס .57

 מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: ה .57.1

בכל   . א זמן אשר תצויין בהוראה,  כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת  על סילוק 

 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.

 (.ים בפיסקה )אר על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמו . ב

על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו העבודה שהוקם או נעשה על     .ג

 ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה. 

גם במקרה שנערכו בדיקות כלשהן על ידי   -יפה לכל דבר, וזאת    55.1וחו של המפקח לפי סעיף קטן כ .57.2

 כל תשלום ביניים שבוצע, אם בוצע, בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.מפקח ועל אף ה
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את  ה .57.3 ולהשיג  מהאתר  פסולת  ו/או  חומר  כל  לפינוי  בקשר  דין  הוראת  כל  לקיים  מתחייב  קבלן 

 האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. 

ון  לבצען על חשב  , תהא החברה רשאית57.1א מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  ל .57.4

 שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. יהקבלן והקבלן י 

 

 תקנת אביזרים, השארת חללים ותיאום בין עבודותה .58

המהוות חלק מהם, לבדוק אותם ולבצע    ל הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה, לרבות התכניותע .58.1

זה זה, על מנת למנוע את הצורך  ואת העבודה בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בח 

 בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו. 

תברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן לא  ה .58.2

חייב הקבלן, על חשבונו לפרק ו/או להרוס ו/או לבצע    -   56.1יו לפי סעיף קטן  קיים את המוטל על

 אם לחוזה ולפי הנחיות המפקח.ת בה -מחדש עבודות הכל 

 

 יקוי העבודה ואתר העבודה נ .59

יעבוד עם רמסה    ,וללא כל מפגעים בכל שעות היממהמסודר  ,  קבלן ישמור את אתר העבודה נקיה .59.1

   מאתר העבודה, על חשבונו והוצאותיו, את עודפי החומרים והפסולת.  בסוף כל יום יסלקו  צמודה

ומקצועיים,   צוותים מתאימים  עם  ומוכן,  ערוך  להיות  לצורך  בכל שעות היממההקבלן מתחייב   ,

 טיפול במפגעים שייגרמו עקב ביצוע העבודות, בהתאם להנחיית החברה.  

הקבלן על פי האמור לעיל תהא רשאית החברה לבצע את  מובהר ומודגש, כי בכל מקרה בו לא יפעל 

האתר במפגעים  ניקיון  הטיפול  הקבלן  ,בעצמה  ו/או  של  חשבונו  הביצוע   ,על  ערבות  את  ולממש 

שניתנה לה לצורך כיסוי הוצאותיה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת להם תהא זכאית  

 החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

ופסולת אל מחוץ  קה .59.2 עודפי חומרים  כל הוראה של המפקח בדבר העברת  בלן מתחייב למלא אחר 

אתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה,  ל

 מחוץ לגבולות הישוב. 

כון  יד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סימ .59.3

ישור ערימות עפר  ישנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, 

 וכדומה. 

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. ה .59.4

 

 השלמה, בדק, תיקונים וסיום   -רק ט' פ

 תעודת השלמה" " .60

להודעתו  ה .60.1 ויצרף  בכתב,  כך למפקח,  על  יודיע  עבודה  ביצוע העבודות שבהזמנת  הקבלן את  שלים 

של העבודה. המפקח יבחן  (  AS MADEשל תוכניות בדיעבד )  CD-חמישה סטים מושלמים וכן את  

 "(. חינת העבודהב ימים מיום קבלת ההודעה )להלן: "  30את העבודה תוך 

 תאם לפירוט העבודות שבאחריות הקבלן. תוגשנה בנפרד בה AS MADEתוכניות  ה
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תכלולנה פירוט  ותוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות(  ה

המפקח,   הנחיות  פי  על  והניקוז,  הביוב  קווי  כל  של  וידאו  צילומי  לרבות  העבודות  כל  של  מדוייק 

 ולרבות: 

הגרביטציונים, מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית צינורות  וואי הקווים  ת

הכנה לחיבור בעתיד,  ,  I.L)ית )ע מפלים חיצוניים, מיקום ורום קרק(,  I.Lהכניסה והיציאה מהשוחות ) 

רום וסוג מכסאות השוחות, איתור וקשירה של קווי הביוב והשוחות לרשת הרומים והקוארדינטות  

לעצמים קיימים בשטח וכיו"ב. כמו כן יכלל בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה  הארצית ו 

קורות, סוג האדמה, מידות  מ ואחזקה של העבודות לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ו

 ומיקום מבנים וכיו"ב. 

ש על ידי  ן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרכ

 המפקח. 

מפקח יספק לקבלן, על חשבון הקבלן ולפי בקשתו, סמי אורגינלים וכן מדיה מגנטית של התוכניות  ה

 המפורט לעיל.  עהנדרשות שעל גביהן יסומן כל המיד 

צא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו,  מ .60.2

הדרושים לדעתו,  "(  תיקוניםהנים ו/או עבודות ההשלמה )להלן: "ימסור לקבלן רשימה של התיקו

ה האמור  דיחול על העבו  -והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. נסתיים ביצוע התיקונים  

 לעיל ואילך.  58.1בסעיפים קטנים 

לפי  ל .60.3 העבודה  של  הביצוע  בתקופת  נכללת  התיקונים  ביצוע  תקופת  כי  בזה  מובהר  ספק  הסר  מען 

בתיקונים  ה הצורך  בשל  העבודה  של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  חוזה, 

 וביצועם. 

ימסור לקבלן,    -חוזה ומשביעה את רצונו  הצא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה מתאימה לתנאי  מ .60.4

 להלן.  1בנספח ש, לפי הנוסח תעודת השלמהבתום קבלת העבודה, 

בודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, יחול  צא המפקח בקבלת העבודה כי העמ .60.5

גם לפני    הלעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמ  58.2האמור בסעיף קטן  

ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של המפקח,  

 ה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. את התיקונים המפורטים ברשימ

ח  קישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו. או בכפוף לתיקונים כאמור לעיל, יהיה המפא .60.6

 רשאי לאשר את התשלום האחרון לגבי העבודה. 

בעבודה,  ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק  א .60.7

כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה.  

יקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על  תעשתה כן החברה אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את ה

 ידי המפקח. 

לבצע את    א ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה החברה רשאיתל .60.8

התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. החברה תגבה הוצאות אלו,  

 ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת.   מהן כתמורה להוצאותיה הכלליות על ידי 17%בתוספת 
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פי  יה ולפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מן העבודה במועד מסוים לפי התאריך הסוה .60.9

שנקבע להשלמת העבודה או שהושלם חלק כלשהו מהעבודה והחברה החזיקה בו, השתמשה בו או  

מה, לגבי חלק העבודה האמור,  לעומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת הש 

והוראות הסעיפים הקטנים דלעיל ולהלן יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודה ולגבי  

 ולה. העבודה כ

תן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  מ .60.10

 מתנאי החוזה. 

חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במועד    בע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלםק .60.11

, הכל לפי  מסוים, חייב הקבלן למסור לחברה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור

העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות,  

 ה. טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי החבר

יתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים הארעיים  נ .60.12

 חברה עבור החומרים ייעשה בהם כפי שתורה החברה. ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה ה 

 

 דק ותיקוניםב .61

ל העבודה  כחודשים מיום הוצאת תעודת השלמה ל  12צורך חוזה זה תקופת הבדק הינה תקופה של  ל .61.1

לפי המאוחר שבהם. לגבי עבודות בהן    -  60או מיום גמר ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם בסעיף  

ייתן הקבלן לחברה אותה תקופת אחריות    -ריות ארוכה יותר  משרדי דורש תקופת אח-המפרט הבין

 משרדי.-הניתנת במפרט הבין

כי בעבודות איטום גגות, קירות ומרתפים שיבוצעו על ידי הקבלן, תקופת   יודגשעל אף האמור לעיל,  

  במהלך   ידו  על  שבוצע  באיטום  שיתגלה  פגם  כל   לתקן  מתחייב   והקבלן  שנים )חמש(    5הבדק תהיה  

,  אחרת בדיקה  או   ההצפה  בדיקת   על   תשלום לרבות, כלשהי  תמורה  וללא  חשבונו   על  וזאת, זו  תקופה 

 . דרשיות במידה

בדק בעבודה או בעבודות שבוצעו  הזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת  נ .61.2

בהתאם  לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא  

להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של החברה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או  

לפי דרישת חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל  יהא הקבלן  לקוי,  ולשביעות  ה  מביצוע  מפקח 

רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת הבדק המתייחסת  

או נתגלה תוך תקופת    שהתהווה יקוי, נזק, פגם או קלקול. הוא הדין לגבי נזק או קלקול  לאותו ל

ה מעבודה  צא, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתו40הבדק בכל תיקון שבוצע במובילים, כאמור בסעיף  

 לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 

 להלן. 62.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  61.2ין בסעיף קטן א .61.3

 הוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף ולפי נספח הבדק להלן יחולו על הקבלן. ה .61.4

לתיקון,    ם יה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתניה .61.5

 לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח. 

ובנספח  מ .61.6 זה  בסעיף  כמפורט  יהיו  לעניין אחריות הקבלן,  לרבות  והתיקונים,  הבדק  כי  בזה  וסכם 

להלן, ויש לראותם כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו    -  4ספח  נ  -הבדק  

 ות וכיוצ"ב גוברות הוראותיו של הנספח. עמשמ
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ו/או לכל גוף אחר ובלבד שתינתן   לעירייה חברה רשאית להסב את אחריות הקבלן לתקופת הבדק, ה .61.7

 על כך הודעה בכתב לקבלן. 

 

 עודת סיום ת .62

)להלן:    2נספח  כתום תקופת הבדק ימסור המנהל לקבלן תעודת סיום, בנוסח המצורף לחוזה זה  ב .62.1

עבודה הושלמה בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן  ההמפרטת כי    ,"(תעודת סיום"

  דו"ח קבלת עבודה ובכפוף להמצאת  בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל  

 .  9בנספח כמופיע 

סירת תעודת סיום לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה, אשר מטבע  מ .62.2

 אמורה.הם נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה  הדברי

 

 גמים וחקירת סיבותיהם פ .63

תגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם, ושיתקנו  נ .63.1

בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות  

תורה לו החברה. היה הפגם כזה  שה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי  החקירה והתיקון על החבר 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על    -שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  

חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים  

 י המפקח. ידהפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה ב לחברה. ההחלטה אם 

שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע שלא בהתאם לתנאי   5תגלה פגם מהותי בעבודה תוך נ .63.2

החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון,  

פיצויים   ניתן לתיקון אם לאיהיה הקבלן חייב בתשלום  בידי    ולחברה. ההחלטה אם הפגם  תהיה 

 החברה, או חליפיה. 

 

 שינויים, תוספות והפחתות   -רק י' פ

   ינוייםש .64

ה, לאיכותה סגנונה, סוגה,  י המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ביחס לכל מה שנוגע לאופי .64.1

גודלה או לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממנה, הכל כפי שימצא לנכון, לרבות בשל עיכוב בעבודה,  

פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות פרוק, הריסה  

 וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו. 

, רשאי המנהל להורות לקבלן כאמור שם, רק אם שכר החוזה  לעיל  64.1עיף קטן  על אף האמור בס .64.2

משכר    50%לאחר השינוי, שיחושב כמפורט להלן, לא יעלה או יפחת, בסך הכל, בשיעור העולה על  

החוזה שאינו כולל ערכם של שינויים. מובהר בזה כי המנהל רשאי להגדיל, להקטין או לשנות חלקים, 

עיפים בעבודה או בכמויות המפורטות בכתב הכמויות למדידה גם בשיעורים העולים  מרכיבים ו/או ס

בכפוף    -על השיעור הנ"ל. וכן רשאי הוא לבטל או להוסיף חלקים, מרכיבים או סעיפים בעבודה, הכל  

לכך כי סך כל השינויים, התוספות והביטולים לא יקטינו או יגדילו את שכר החוזה בשיעור העולה  

 כאמור לעיל.  ,50%על 
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לעיל(, אשר שווים אינו עולה על    2.1)כהגדרתן בסעיף    בעבודות הפאושלנדרש הקבלן לבצע שינויים   .64.3

מסכום התמורה לעבודות אלה )בהתאם להצעת הקבלן למכרז וכאמור במבוא לעיל(, לא יחול    5%

כל שינוי בסכום התמורה לה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות, בין אם השינוי הנו תוספת ובין אם  

 השינוי הנו הפחתה למחיר עבודות הפאושל. 

מסכום התמורה לעבודות הפאושל, תחושב ותאושר רק במסגרת    5%-תוספת או הפחתה שמעבר ל 

החשבון הסופי ולאחר סיכום כל מרכיבי השינוי. לצורך אישור השינויים יגיש הקבלן פירוט מדוייק  

 של השינויים אשר מחייבים לדעתו שינוי בתמורה לעבודות הנ"ל.

בעבור   הפאהתמורה  בעבודות  נעשו    ושלהשינויים  בהם  והסעיפים  העבודות  פירוט  לפי  תחושב 

שינויים, חישוב כמותי לאותם שינויים )תחשיב העבודות החדשות בהפחתת העבודות שלא בוצעו(  

 .  15%ובחישוב ערכם עפ"י מחירי היחידה אשר במחירון דקל, בהפחתה של 

ן לקבלת הצעת מחיר  בכל מקרה ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה רשאית החברה לפנות לקבל

לשינוי בעבודות הפאושל. כמו כן, למפקח שמורה הזכות לפנות בעצמו לקבלנים, ולנהל איתם מו"מ  

תחושב   לעיל,  האמורה  מהחלופה  או  הקבלן  מהצעת  זולה  הצעה  והתקבלה  היה  הצעות.  לקבלת 

 רווח קבלן ראשי.  12%התמורה במחיר הזול בתוספת 

כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות  כהגדרתן לעיל,    דות למדידה(,לעבודות הפיתוח )העבובכל הקשור   .64.4

 בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן: 

 . 20%של בהנחה ו דקל במחירוןהנקובים  בהם בוצע שינוי לפי מחירי היחידה  א. 

ייקבע ערכו    -, כל מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של השינוי דקל במחירוןלא נקבעו  ב. 

לפי    של לפיהיחידההשינוי  תומכות  ,  לאסמכתאות  בהתאם  בפועל,  היחידה  מחיר    , עלות 

עבור רווח והוצאות כלליות כולל    8%כפי שתקבע על ידי המפקח ושלא תעלה על  בתוספת  

 . מימון

  זה   בסעיף  כאמור,  דקל  במחירון  מופיעים   שאינם  מחירים  בגין  תשלום  אישור  כי,  מובהר 

  של  ערכו על המעידה  מס חשבונית  לרבות   רשמית אסמכתא הקבלן  להצגת בכפוף יהא, לעיל

 "ל. הנ השינוי

מחיר יצרן או יחידה שוות ערך שניתן להתבסס עליהם לקביעת מחיר היחידה החסר,   בהיעדר

את ערכו    המנהלוהקבלן, ובאין הסכמה יקבע    המפקחהשינוי במשא ומתן בין  ייקבע ערכו של  

 שינוי, והחלטתו תהא סופית. של 

. מובהר ומוסכם  64.4- ו  64.3סעיפים  שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי   .64.5

כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות    ,בזה

 כלפי החברה בגין מתן פקודת שינויים. 

שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי. והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת   הוראתקיבל הקבלן  .64.6

ש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו  יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבק  - שכר החוזה  

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים    15

 אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

שינויים קודמים    , לרבותת הקבלן כל עוד ערך כלל השינויים, תחייב אהוראת שינויים לפי סעיף זה  .64.7

 .64.2ר החוזה( כמפורט בסעיף קטן , לא יעלה על השיעור )משכי הוראות כנ"ללפ
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, עולה על    , אם קיבל הקבלן הוראתאף על פי כן שינויים שערך השינויים הכרוך בה, כאמור לעיל 

ובין שערכו נתגלה רק  , בין שהיה ערך השינוי ידוע בשעת קבלת ההוראה 64.2, כאמור בס"ק השיעור

אין    – ימים מקבלת ההוראה שאין הוראת השינויים מחייבת אותו    14לא טען תוך  , ולאחר זמן מה

, ודין השינוי כדין שינוי שאין ערכו עולה על השיעור שנקבע בסעיף  מכןשומעים את תלונותיו לאחר  

 לעיל .  64.2

כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי    , למניעת ספק מובהר בזאת .64.8

 שינויים.  הוראת יום מיום מתן  30קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 

שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה אינה מזכה    הוראתכי    ,מובהר בזאת .64.9

 ודה.  את הקבלן בארכה להשלמת העב

ומוסכם .64.10 הוראה    ,מובהר  קיים  לא  שהקבלן  כך  בשל  זה  סעיף  לפי  שינויים  פקודת  ניתנה  אם  כי 

מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל  

 זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל דין. 

 

 שלומי עבודה יומית )רג'י( ת .65

 לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות רג'י(.  מפקח רשאי להורות ה .65.1

וראות המפקח תנתנה בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה  ה

תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן    כאמור. שיטת העבודה

עבודה, לטיב העבודה או לכל ענין אחר הקשור בעבודה, והוראות החוזה יחולו  לפי חוזה זה לניהול ה

 גם על עבודות אלה. 

מען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה  ל .65.2

עם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו או מטעמו בביצוע העבודה  טמ

לפי שיקול דעתו של המפקח.    - ית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל  היומ 

כזו תחולנה  הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה 

 . יועל

יקבעו מחירי העבודה היומית על פי המפורט  ייה ולא נכללו מחירי עבודות יומיות בכתב הכמויות  ה .65.3

בתקופת   שנערכו  דומים  מכרזים  תוצאות  פי  על  ו/או  הצדדים  בין  מוסכם  מחירון  לפי  ו/או  להלן 

 האחרונה, הכל על פי שיקול דעת המפקח:

    2הנקובה בסעיף טבהנחה  ו דקל במחירון מחירי היחידה הנקובים על פי   -הפעלת צמ"ה  . א

 לחוזה.             

    הנקובה בסעיף בהנחה ו דקל  במחירוןמחירי היחידה הנקובים על פי  -כוח אדם וחומרים  . ב

   לחוזה. 2ט           

מען הסר ספק, בכל מקרה יכללו מחירי העבודה היומית שיקבעו על פי סעיף קטן זה, כל  ל            

רווח, לרבות  הקבלן,  של  שהיא  העבודה    הוצאה  לאתר  ופועלים  ציוד  הבאת  הוצאות, 

 והסעתם ממנו, וכל הוצאה אחרת.

עליהם  ס .65.4 שהוטלה  העבודה  וסוג  לתפקידם  בהתאם  יהיה  יומית  בעבודה  המועסקים  הפועלים  יווג 

 לביצוע. המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. 
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 שימת תביעות ר .66

למפקח בסוף כל חודש רשימה בה יפרט את כל תביעותיו, אם ישנן כאלה, לתשלומים    שיקבלן יג ה .66.1

נכללים בשכר החוזה ואשר, לפי דעתו, הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך   נוספים, שאינם 

 החודש שלפני אותו חודש.

י של  אנתהווה ויתור מוחלט וללא ת  64.1י הכללת תביעה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן  א .66.2

 הקבלן עליה, אלא אם הודיע בכתב בתחילת החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה. 

כוונתו להגישן  ל .66.3 נוספים, שעל  א הגיש הקבלן רשימת תביעות, המפרטת את תביעותיו לתשלומים 

סיפא, בתוך חודש לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את    64.2כאמור בסעיף קטן  

 לו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי. יא הקבלן כ

 .62.6ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מן האמור בסעיף קטן  א .66.4

קבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו  ה .66.5

 כלפי החברה. 

 

 מדידות  –רק יא' פ

 ללי כ .67

להוראות החוזה, הנם רק הסעיפים הרלבנטיים לעבודות  , אשר תבוצע בהתאם  סעיפים לעבודה למדידהה

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות למדידה אינן אלא אומדן בלבד, ואין  מובהר, כי  .  הפיתוח )כהגדרתן לעיל(

)של    לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. כמויות העבודה למדידה

 ו לפי ביצוע בפועל. ייקבע  עבודות הפיתוח(

 לעבודות הפאושל )כהגדרתן לעיל(.   ותרלבנטי יא' זה אינן  פרקהוראות למען הסר ספק מובהר כי 

 
 דידת כמויות העבודה למדידהמ .68

בודה למדידה, וכן עבודות שינויים על פי פקודת שינויים, שהוסכם  עוראות סעיף זה תחולנה על הה .68.1

 במפורש כי תימדדנה. 

במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה של  מפקח רשאי לדרוש  ה .68.2

 כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבלן.

ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך    למויות העבודה למדידה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה עכ .68.3

ידי המפקח. בהתאם לשיט ידי הקבלן ויאושרו על  ה המפורטת במפרט  חישובי כמויות שיוגשו על 

הכללי. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח  

 והקבלן. 

אם לפרטי התכניות כשהיא גמורה,  תם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהא .68.4

ומחירה כולל את ערך    ן, ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב,י מושלמת וקבועה במקומה, לפי העני

 כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים. 

  פני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. ל .68.5

הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה, ולעזור למפקח או לבא  

את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על  כוחו לבצע  

 חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
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לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו    א נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקובל .68.6

הנכונות של הכמויות, והקבלן לא    לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן

יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח  

המדידות, כאמור, יידחה ביצוע המדידות    ועונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצ 

 . 68.5למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן 

ימים על כל כמות    7ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך    כח הקבלן אונ .68.7

ה  ישנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השני 

 ין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית. י עו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בענ ליתג

מודד מוסמך לבדיקת טיב  מפקח רשאי לדרוה .68.8 ידי  על  יבצע מדידה  כי  ש במהלך העבודה מהקבלן 

ודיוק העבודות שבוצעו על ידי הקבלן. היה והקבלן לא יבצע המדידות בדיוק או במועד שנדרש על  

שאי המפקח לבצע המדידות וזאת על חשבון הקבלן. מובהר, כי ביצוע העבודות על ידי  רידי המפקח,  

בלן אינן מחייבות את המפקח והוא רשאי לבצע מדידה על ידי מודד מוסמך  מודד מוסמך מטעם הק

 מטעמו. 

 

 שכר החוזה, תשלומים, תשלומי ביניים, בטחונות וערבויות -רק יב'  פ

 כללי  -כר החוזה ש .69

ביצת לקבל מהחברה את התשלום בהתאם  ומורת  זכאי  הקבלן  יהיה  לעיל(  )כהגדרתן  למדידה  ע העבודות 

לענין זה מודגש, כי במקרה  .  ( ובכפוף להזמנה חתומה על ידי החברהAs madeלאחר ביצוע )למדידות סופיות,  

מאושרות,    As madeלבין תוכניות  לעיל    68של סתירה בין חישובי כמויות ו/או מדידות שנעשו כאמור בסעיף  

לתשלום לגבי סעיף ו/או סעיפים מסויימים,  יהיה רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו המוחלט, לקבוע כי הכמות 

 . את הצדדיםבלבד והחלטת המנהל תחייב  As madeתתבסס על תוכניות  

 
התשלום   את  מהחברה  לקבל  זכאי  הקבלן  יהיה  לעיל(  )כהגדרתן  הפאושל  עבודות  ביצוע  בהתאם  תמורת 

 להצעת המחיר שהגיש למכרז )כמפורט במבוא לעיל(, ובהתאם ובכפוף לכל הוראות החוזה. 

 

 בכל הנוגע לעבודות הפאושל. 5הוראות פרק זה הנן כפופות לאמור בסעיף 

 

 חיר סופי ותכולת מחירים מ .70

מרכיביו  ם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את שכר החוזה על כל  א .70.1

  ם ככולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתא

 לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן: 

לוואי   .א מוצרים מכניים, עבודות  זה  ובכלל  והחומרים, לרבות הפחת,  כל העבודה, הציוד 

 החוזה.וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי  

, ומכל  מהעירייהתיאום עם כל הגורמים, לרבות קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים   .ב

יזיה  ו וסמכת על פי כל דין, קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, טלומרשות  

 בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בחוזה.

אתר  .ג גידור  לרבות  בשטח,  הקיימת  לפעילות  ותקלות  הפרעות  למניעת  זהירות  אמצעי 

 עבודה, סילוק מי גשם ושאיבת מים. ה
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סנות, דרכים זמניות, אמצעי שילוט  פאספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, ט .ד

ותימרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם 

 באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 

לן או על ידי החברה, המוצרים והציוד האחר הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקב .ה

 ם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו. תלאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמס

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה   .ו

 עליהם עד למסירתם. 

 שירי המדידה הדרושים לשם כך. מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכ  .ז

 רשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות.דכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנ .ח

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.  .ט

כשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר  ה .י

 הדין באשר לניקוז זמני. גמר העבודה, והוא  

 מות. יסימון ושמירה על התשתיות הקי .יא

 ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  .יב

דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,   . יג

 מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

ונה לרבות פנסים מהבהבים בעל הספק  ההוצאות להצבת שלטים תמרורים ואביזרי הכו  .יד

 עצמי )ספקו או שווה ערך( ומחסומי ניו גרסי כנדרש על פי החוזה.  כח

 בוטל.  .טו

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .טז

לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל,    ( AS MADEהוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד ) .יז

רקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות  קלרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת  

 ואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודה אפילו לא בוצעו על ידי הקבלן. 

 אספקת מים וחשמל, כמפורט בחוזה.  . יח

דמי בדיקות, דגימות, צילומי וידאו לקווים גרביטציוניים וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על   .יט

 פי החוזה. 

 לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות. ות אההוצ .כ

 ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה. .כא

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.  .כב

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים   .כג

 בתקופתו. 

 בלן.קרווחי  .כד

חייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל כל יתר ההוצאות המת .כה

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 

ן  ל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כו

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 
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ו/או    ל לעי  67באמור בסעיף זה או בסעיף  ין  א .70.2 לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל 

 המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין.

  וחצי( עבור )אחד    1.5%  -מוסכם, כי מכל תשלום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, ינוכה סכום השווה ל  .70.3

 .ביטוחים

 
 מקדמות .71

 החברה לא תיתן מקדמות על חשבון שכר העבודה לקבלן. .71.1

לעיל מוסכם, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לתת לקבלן מקדמות והכל    71.1למרות האמור בס"ק   .71.2

על חשבון שכר החוזה בשיעורים ובמועדים שתקבע, והכל על פי שיקול דעתה של החברה, והכל כנגד  

 להלן. שבסעיף זה א הקבלן בהתאם להוראות ערבות בנקאית שימצי

ולהמציא   .71.3 המקדמה  סכום  את  לקבל  הקבלן  מתחייב  לקבלן,  מקדמה  תשלום  על  החברה  החליטה 

 להלן.  זהלחברה ערבות, כמפורט בסעיף 

   שלומי בינייםת .72

, שייבדק  בסעיף זה להלן  מאבני הדרך המפורטות  שישלים כל אחתהקבלן יגיש חשבון מפורט בכל עת   .72.1

  . להלןויאושר ע"י המפקח. החשבון ישולם רק אם הסכום שאושר תואם את אבני הדרך כפי שנקבעו  

לתשלום עד  , לא יהיה הקבלן זכאי  הנקוב לאבן הדרך  סכוםמההיה והחשבון המאושר יהיה נמוך  

 .  בעת השלמת אבן הדרך הבאההחשבון הבא אחריו יאושר אשר 

  

אשר    –  )במימון משרד החינוך(  בקומת הקרקע  בגין ביצוע עבודות גני הילדים  אבני הדרך לתשלום

   ]להלן: "עבודות גני הילדים"[ בכתב הכמויות 01שבמבנה   ממחיר עבודות הפאושל 60%משקלן 

   –חצי שלד   – 1אבן דרך  .א

עבודות גני הילדים )כהגדרתן לעיל( ישולם בכפוף להשלמת הביצוע של חצי שלד  מערך    25% 

ישולם בכפוף למסירת   ידי מפקח הפרויקט  המבנה. התשלום  על  ומאושר  על  חשבון מפורט 

   ביצוע בפועל של  חצי שלד מבנה.

 -גמר שלב שלד וגג – 2אבן דרך  .ב

במצטבר( ישולם בכפוף להשלמת    50%)היינו:    , כהגדרתן לעלילעבודות גני הילדיםמערך    25%

חשבון מפורט ומאושר על ידי מפקח  התשלום ישולם בכפוף למסירת    הביצוע של השלד והגג.

 .  השלמת השלד והגג ביצוע בפועל של על הפרויקט 

 

 

 

 -גמר טיח וריצוף  – 3אבן דרך  .ג

ף לגמר טיח  ישולם בכפו  במצטבר(   80%עבודות גני הילדים, כהגדרתן לעיל )היינו:  מערך    30%

בכפוף למסירת   ישולם  הפרויקט  וריצוף. התשלום  מפקח  ידי  על  ומאושר  מפורט  על  חשבון 

  גמר טיח וריצוף. ביצוע בפועל של
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 –גמר עבודות הבניה ועבודות הפיתוח  – 4אבן דרך  .ד

)היינו:  מערך    15% לעיל  כהגדרתן  הילדים,  גני  לגמר    95%עבודות  בכפוף  ישולם  במצטבר( 

גני הילדים )כהגדרתן לעיל, היינו: העבודות במבנה    עבודות  בכתב    02וגמר עבודות הפיתוח 

עבודות גני  מעלות    95%מודגש שהסכום המצטבר שישולם בשלב זה לא יעלה על  .  הכמויות(

 .    הילדים

 - גמר עבודות הבניה והפיתוח עם  – 5ן דרך בא .ה

בות קבלת מלוא האישורים הדרושים  לר,  וגמר עבודות הפיתוח  גני הילדיםעם גמר עבודות  

עבור יתרת התמורה    סופיחשבון  ימציא הקבלן למפקח  ותעודת גמר,    4לצורך קבלתם של טופס  

ל  הילדים(  100%-)השלמה  גני  עבודות  כל    מערך  רשים הנדוהאישורים  המסמכים  בצירוף 

 .משרד החינוךבהתאם לנוהלי 

 

  40%אשר משקלן    – )קומה א'(    המתנ"סו  המועדון הקהילתי  אבני הדרך לתשלום בגין ביצוע עבודות

 "[ המתנ"ס]להלן: "עבודות  בכתב הכמויות 01שבמבנה  ממחיר עבודות הפאושל

 - גמר שלד   – 1אבן דרך  .א

שלד    המתנ"סעבודות  מערך    25% של  הביצוע  להשלמת  בכפוף  ישולם  לעיל(  )כהגדרתן 

על  חשבון מפורט ומאושר על ידי מפקח הפרויקט  . התשלום ישולם בכפוף למסירת  המתנ"ס

   .גמר ביצוע בפועל של השלד

 - מעטפתגמר  – 2אבן דרך  .ב

במצטבר( ישולם בכפוף להשלמת    50%, כהגדרתן לעיל )היינו:  המתנ"ס עבודות  מערך    25%

חשבון מפורט ומאושר על ידי  התשלום ישולם בכפוף למסירת    .המתנ"סהמעטפת של    גמר

 .השלמת גמר המעטפת  ביצוע בפועל שלעל  מפקח הפרויקט 

 -גמר טיח וריצוף  – 3אבן דרך  .ג

)היינו:  המתנ"ס עבודות  מערך    25% במצטבר( ישולם בכפוף להשלמת    75%, כהגדרתן לעיל 

חשבון מפורט ומאושר על ידי  ום ישולם בכפוף למסירת  התשל   .המתנ"סגמר טיח וריצוף של  

 השלמת גמר טיח וריצוף.  ביצוע בפועל שלעל  מפקח הפרויקט 

 -  גמר עבודות הבניה – 4אבן דרך  .ד

במצטבר( ישולם בכפוף להשלמת    95%, כהגדרתן לעיל )היינו:  המתנ"ס עבודות  מערך    20%

חשבון מפורט ומאושר על ידי  התשלום ישולם בכפוף למסירת    . המתנ"סעבודות הבניה של  

 עבודות הבני.השלמת    ביצוע בפועל שלעל  מפקח הפרויקט 

 

 - עם גמר עבודות הבניה  – 5ן דרך בא  .ה

לת מלוא האישורים הדרושים לצורך קבלתם  בות קב, לרהמתנ"סעם גמר עבודות הבניה של 

  המתנ"סעבור יתרת התמורה בגין    סופיחשבון  ימציא הקבלן למפקח  ותעודת גמר,    4של טופס  

 . (המתנ"סמערך עבודות  100%- )השלמה ל
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 כתב הכמויות  ב 02מבנה  –תשלומי ביניים בגין עבודות הפיתוח )העבודות למדידה(  

 

זה להלן, חשבונות    72הקבלן יעביר מדי חודש בחודשו, בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בסעיף  

כל תשלום ישולם בכפוף  לתשלום בהם יפורטו עבודות הפיתוח שהושלמו אשר בגינן מגיע לו תשלום.  

עבודות הפיתוח בגינן    ביצוע בפועל שלעל  חשבון מפורט ומאושר על ידי מפקח הפרויקט  למסירת  

 בוקש התשלום.  מ

העבודות   .72.2 מסוגי  אחד  כל  )בגין  לתשלום  ביניים  חשבון  הילדים/עבודות    –כל  גני  עבודות 

לעיל, יועבר על    72.1עבודות הפיתוח(, אשר יועבר בכפוף לשלבי התשלום האמורים בסעיף  /המתנ"ס 

למפקח  ,  לחודש שלאחריו  3  –ולא יאוחר מ     של החודש הרלבנטי,הראשון  ביום העסקים  ידי הקבלן  

באינטרנט  באמצעות   של החברה  פי  פורטל הקבלנים  על  במערכת ממוחשבת אחרת,  הנחיית  ו/או 

שינויים ועד  , לרבות על פי פקודת הודות שבוצעו מתחילת ביצוע העבודה, שיפורטו בו העבהחברה

 .  )להלן :"חשבון חלקי"(, בגינן מגיעים לו לדעתו תשלומים  לאותו חודש ועד בכלל

מובהר, כי עלויות רישיון שימוש בתוכנות מחשוב לצורך הגשת החשבונות יחולו על חשבונו הבלעדי  

 של הקבלן.  

מגיעים לקבלן בהתאם לשלבי הביצוע  החלקי ויקבע את תשלומי הביניים    חשבון  מפקח יבדוק כל ה .72.3

י אישור  ם רק אם הוא הושלם על פולב ביצוע יאושר לתשלשובהתחשב בכל תנאי החוזה ונספחיו.  

. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין  החברההמפקח ואושר על ידי  

במפרט הטכני   מלוא שלב הביצוע כמפורט  בגין השלמת  ורק  ביצוע אלא אך  ביצוע חלקי של שלב 

 המיוחד. 

ביצוע יאושר    בכל הקשור לתשלומים הנוגעים לעבודות גני הילדים )כהגדרתם לעיל(, מובהר, כי שלב

לתשלום על ידי החברה אך ורק אם הקבלן עמד בכל תנאי ודרישות משרד החינוך לאותו שלב ובכפוף  

לכך שהקבלן המציא את כל המסמכים ו/או האישורים ו/או הדיווחים הנדרשים על ידי משרד החינוך  

 בקשר לשלב זה ולצורך קבלת המימון על ידם.  

יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכל    72.2המפקח לפי סעיף    הביניים, שנקבעו על ידי  י תשלוממ .72.4

סכום אחר ששולם לקבלן לפי חוזה זה וכן כל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה  

 זה.

ישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמת החברה לטיב  א .72.5

עבודה שנעשתה או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם עליהם מבוססים תשלומי  ה

 הביניים. 

ות,  ובהר ומוסכם בזה כי כל הפחתה מחשבונות חלקיים, לרבות בשל תשלום בגין דמי בדיקות דגימ מ .72.6

סכום    לבגין ביטוח על ידי החברה וכיו"ב תהא מחושבת, בכל אחד מן המקרים האמורים, בהתבסס ע

 החשבון החלקי במלואו, לאחר שהופחת ממנו סכום ההנחה, אם ניתנה כזו, לבדו. 

 

  ועדי התשלום, הקדמה ואיחור בתשלוםמ .73

 כמפורט להלן. לעיל, ובהתאם לאמור שם,  72.1מועדי התשלום יהיו כאמור בסעיף  .73.1

בס"ק   .73.1.1 לאמור  ישולם    72.2בכפוף  מהתשלומים  אחד  כל  העברה  לעיל,  באמצעות 

נספח    –  בנקאית לחשבון בנק על שם הקבלן )שפרטיו יימסרו על ידי הקבלן לחברה

9). 
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  התקציב   בוחן  ידי  על  החשבון  אישור  מיום  ימים  7  בתוך  מס  חשבונית  יגיש  הקבלן

הסמוך לחודש,    10-המוסכם, כי המועד לתשלום כל חשבון הוא    .החברה  מטעם

ובכפוף לאישורו על ידי המפקח והחברה,    הגשת החשבון  ממועדיום    80  תום  לאחר  

 . כאמור לעיל

על אף האמור לעיל בדבר ביצוע התשלום באמצעות העברה בנקאית, מובהר במפורש  

עות מתן המחאה  כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את התשלום באמצ

 ו/או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 ימים מיום הגשתו.  14המפקח יאשר חשבון חלקי כלשהוא תוך  .73.1.2

בוחן התקציב מטעם החברה ו/או מי שימונה על ידי החברה לבדוק את החשבון,  

 ימים ממועד קבלת אישור המנהל לחשבון הנ"ל.  7יאשר חשבון חלקי כלשהו תוך 

ימים מיום הגשתו ובתנאי שהקבלן השלים    30את החשבון הסופי תוך    המפקח יאשר .73.1.3

 את כל התחייבויותיו עפ"י החוזה. 

בוחן התקציב מטעם החברה ו/או מי שימונה על ידי החברה לבדוק את החשבון,  

 ימים ממועד קבלת אישור המנהל לחשבון הנ"ל.  14יאשר את החשבון הסופי תוך 

ישא התשלום  יהו על פי חוזה זה מעבר למועדים הנקובים בחוזה,  כל מקרה של פיגור בתשלום כלשב .73.2

 לתשלום בפועל.  ועד  , החל מהמועד שנקבע לתשלוםבלבד הפרשי הצמדה למדד

 תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים לקבלן תשלומים.  החברה .73.3

קבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי שכר החוזה לא יכלול התייקרויות ולא  ה .73.4

 (. לעיליישא כל הפרשי הצמדה )למעט במקרים של פיגור ו/או איחור בתשלום כלשהו, כאמור 

מוסכם ומודגש, כי מכל חשבון שיאושר לתשלום בהתאם להוראות חוזה זה )בין אם חלקי ובין אם  .73.5

על    בגין בדיקת החשבונות  באותו חשבון  מהסכום לתשלום  0.5%-( תנכה החברה סך השווה לסופי

 . ידי החברה

 

 ילוק שכר החוזה ס .74

יאוחר מל .74.1 )כמפורט בסעיף    היום מיום מתן תעודת ההשלמ  45- א    72.1לכל אחד מחלקי העבודות 

ילדים/עבודות המתנ"יגיש הקבלן חשבון סופי של העבודה  לעיל(    גני  הפיתוח(  )עבודות  ס/עבודות 

 בצירוף כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן: 

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב . א

  3-ניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים, ב . ב

 עותקים. 

לעבודות . ג כמויות  חישוב  ודפי  כמויות  למדידה(  דפי  לעבודות  מדידה  )בקשר  דפי  כולל   ,

אלה חתומים על ידי הצדדים, מסודרים וממוספרים. דף הריכוז יכלול ציון דפי    תלעבודו 

 הכמויות לכל סעיף.

של (  AS MADEשלושה העתקים מקורים ומושלמים וכן מדיה מגנטית של תוכניות עדות ) . ד

 העבודה חתומות על ידי מודד מוסמך ועל ידי הקבלן. 

פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו    העבודהל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע  כ

 לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה.

 . 5בנספח שהצהרה חתומה על חיסול תביעות לפי הנוסח  . ה

 .  לחוזה 9בנספח  מסירת עבודות כמפורט  טופס       . ו
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גני   .74.2 )עבודות  העבודה  מחלקי  אחד  לכל  בקשר  הסופי  המתנ"ס/עבודות  התשלום  הילדים/עבודות 

  71.1במועד ובהתאם לאמור בסעיף  וישולם    )באמצעות המנהל(  החברהייקבע סופית על ידי    הפיתוח(

צמוד  לא יהיה  . מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה זה מובהר ומוסכם, כי סכום החשבון  לעיל

 . לעיל 71.2, למעט האמור בסעיף ולא תשולם בגינו ריבית כלשהי

יתרת  ת .74.3 הפיתוח(  שלום  המתנ"ס/עבודות  הילדים/עבודות  גני  )עבודות  עבודה  כל  בגין  לידי    השכר 

הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים ששולמו, וכל סכום אחר ששולם לקבלן  

המגיע לחברה מהקבלן על פי החוזה, או    אם שולם, ובניכוי כל סכום  השכרעד אותה שעה על חשבון  

 לפי חוזה אחר בין החברה לבין הקבלן. 

לידי הקבלן מעבר למועדים  ב .74.4 כל מקרה של איחור, שלא בהתאם להוראות החוזה, בתשלום שכר 

 בגין הפיגור.  בלבד  למדד הפרשי הצמדהשא התשלום הסופי  יהנקובים בחוזה זה, י

בכל מקרה של איחור  ימים מיום ששולמו לו.    15ם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה תוך  א .74.5

י שהיא,  סיבה  מכל  כאמור,  היתר  תשלומי  ההחזריבהחזר  חייב    פרייםריבית    שא  היה  שבו  מיום 

ר בסעיף  להחזיר את התשלום לחברה ועד ליום ההחזר בפועל לחברה, כפיצוי בגין האיחור. אין האמו

של החברה על פי החוזה או על פי דין לגבות החוב בדרך אחרת או לטעון טענה  קטן זה גורע מכל זכות  

 שנגרם לה בשל פיגור כאמור.  זק כלשהי לעניין שיעור הנ

 

 משלום מע"ת .75

כל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס  ל

החברה רשאית לשלם את סכום המע"מ לקבלן במועד בו עליו לשלם המע"מ לשלטונות המס    .חברהשתוצא ל

 וזאת כנגד חשבונית מס שהומצאה לחברה בהתאם להוראות חוזה זה. 

ימים ממועד דרישת החברה )באמצעות בוחן התקציב    7ש לחברה חשבונית מס בתוך  הקבלן מתחייב להגי

 ו/או מי מטעמה(. 

 

 - רבות לקיום החוזהע .76
להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לחברה, במועד חתימת חוזה זה, ערבות   .76.1

 "(.הערבות"   -יף זה משכר החוזה )כולל מע"מ( )להלן בסע 10% -בנקאית עצמאית בסך השווה ל

יום לאחר מועד סיום    90-להלן, ותקפה יהיה לפחות ל  3הערבות תהיה צמודה למדד ובנוסח שבנספח   .76.2

 ביצועה של כל העבודה בפועל.

 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.  .76.3

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:   

כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף העלול להיגרם לחברה, או למי מטעמה,   .א

 עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לקבלן שהחברה עלולה להוציא או   .ב

 . לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה

כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהחברה עלולה לעמוד בהן, וכל נזק   .ג

 והפסד העלול להיגרם לחברה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל. 
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בכל מקרה כאמור תהא     הבטחת טיב ביצועה של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק.  .ד

אחת או במספר פעמים,  ם   ו או מקצתו, בפעהחברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כול 

 כאמור.   ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

והשינויים   החוזה  לשכר  ולהתאימו  הערבות  סכום  את  לפעם  מפעם  להגדיל  מתחייב  הקבלן 

הערבות,  שהצטברו, וכן להאריך מפעם לפעם, ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של 

את הערבות, בהתאם לצורך, עד לאישור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כתב סילוק התביעות,  

  לפי הוראות המנהל. לא עשה כן הקבלן רשאית החברה לממש את הערבות כולה או מקצתה.   -והכל  

י  סופ ותעודת גמר, כפוף לחשבון    4בות קבלת מלוא האישורים הדרושים לצורך קבלתם של טופס  לר

ימציא  וכל המסמכים הנדרשים בהתאם לנוהלי מפעל הפיס ובהתאם לאבני הדרך המפורטים לעיל,  

תשלום מותנה בהצגת כל האישורים הנדרשים ממפעל הפיס,    הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו:

שלב הביצוע ההנדסי ופרוט העבודות שבוצעו במסגרת    לחוזה.בהתאם למפרט הבדיקות המצורף  

 נה ואומדן ערכו של חלק הקמת המב 

 ערבות לטיב ביצוע החוזה  .77
 

הקבלן מתחייב כי להבטחת טיב הביצוע של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן   .77.1

בגובה    אוטונומית, ערבות בנקאית  וכתנאי לתשלומו  לחברה לפני תשלום החשבון הסופי בגין העבודה

 "הערבות"(.   -ף זה משכר החוזה )כולל המע"מ( )להלן סעי 5%של 

יום לאחר תום תקופת    90להלן, ותוקפה יהיה לפחות    3הערבות תהא צמודה למדד, בנוסח שבנספח   .77.2

 הבדק כולה לפי חוזה זה. 

 יחולו בשינויים המחויבים, גם על ערבות לפי סעיף זה. 76.4-ו 76.3הוראות סעיפים קטנים  .78

 

 גשת חשבונות והוצאות חשבוניות מסה .79

 ימציא על פי דרישת החברה חשבונות נפרדים עבור חלקים אלו או אחרים של העבודה. קבלן  ה .79.1

שבוניות מס בגין תשלומים על פי הוראות חוזה זה תוצאנה על ידי הקבלן לפי דרישת החברה, על  ח .79.2

 , בנפרד עבור כל חלק מהעבודה. החברהשם 

 

 ופיצויים הפרות   -רק יג' פ

 הפרות ופיצויים .80

לגרוע  מ .80.1 בסעיף  בלי  יחשבו  24.1מהאמור  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם  כהפרה    לעיל 

את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל  יסודית של החוזה ויזכו  

 דין: 

הקבלן,    הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי . א

יום    30חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  כולם או  

 ממועד ביצועם. 

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. . ב

ו צו  ד הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נג . ג

הקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו  פירוק או ש

לפקודת החברות )נוסח   233למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

 . 1983 - חדש(, התשמ"ג 
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ימת  ת אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני ח . ד

 ובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום על חוזה זה. חוזה זה ע

ציית תוך   . ה ולא  ביצועה  יום    15כשהקבלן כלל לא החל בביצוע העבודה, או שהפסיק את 

מביצוע   כשהסתלק  או  העבודה,  בביצוע  להמשיך  או  להתחיל  מהמפקח  בכתב  להוראה 

 העבודה בכל דרך אחרת. 

ודה איטי מדי והקבלן לא יוכל להשלים את כל העבודה  קצב ביצוע העב שכשהמפקח סבור   . ו

תוך   ציית  לא  והקבלן  לכך,  שנקבע  מהמפקח    15במועד  בכתב  הוראות  קבלת  מיום  יום 

להוראותיו, ולא נקט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה  

 לעיל.  18עיף ס במועד שנקבע בחוזה, כפי שהוארך או הוקדם לפי הוראות

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה   . ז

 בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות. 

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,   . ח

 עו. ה זה או ביצו זאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה בהזמנה ו/או בקשר לחו

הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה,  . ט

 לחוזה.  80מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב, כנדרש בסעיף 

  ת זכאי  מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה לה  ופר החוזה הפרה יסודית על ידי הקבלן, מוסכם בזאת כיה .80.2

ת החברה לפיצויים מוסכמים מראש בסכום השווה  א זכאי י כל דין, תההחוזה או על פ  החברה, על פי

 כסכום הערבות הבנקאית.  74.1לסכום הנקוב בסעיף  

זה ועל פי חוק  ה .80.3 על פי חוזה  ותרופה משפטיים  פר הקבלן חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד 

החברה  לעיל, תהא    מכלליות האמור  ומבלי לגרוע  1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

ת לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה, לתפוס את החזקה באתר  זכאי

העבודה, להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט  

 את הערבות הבנקאית. 

 "(.ודעת ביטולהבכתב )להלן: "לן הודעה על כך ב לק תינתןחליטה החברה לבטל את החוזה ה .80.4

 

לידי  ע .80.5 יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו  ם קבלת ההודעה 

החברה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה לחברה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי  

 שימצא לנכון לגביית אותם סכומים. יכים  לשיש לו כלפי החברה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בה 

ם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את שווי העבודה שבוצעה על ידו,  ע .80.6

עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע לחברה  

 מהקבלן על פי הוראות חוזה זה.

את ה .80.7 לתפוס  החברה  אחר    החזקה  חליטה  קבלן  באמצעות  העבודה  את  ולהשלים  העבודה  באתר 

תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת  

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה.  17%

משוער  ערך ההפסה החברה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את  ת .80.8

של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים  

 שהיו באתר העבודה אותה שעה. 
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פסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא  ת .80.9

ם או כל חלק מהם, ואם  מתקניהלדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד ו

ימים, רשאית החברה לסלקם מאתר העבודה, על חשבון הקבלן,    15לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  

לכל מקום שיראה בעיניה, והיא לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן  

של ובמתקנים  בציוד  בחומרים,  להשתמש  רשאית  החברה  תהא  לעיל  להשלמת  קבלן  ה  האמור 

 העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן.

לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף    -תפס אתר העבודה  נ .80.10

 להלן.  78.11לאמור בסעיף קטן 

עו על ידו עד  שבוצ  תפסה החברה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות .80.11

קטן   סעיף  לפי  המפקח  ידי  על  שהוערכו  כפי  העבודה,  אתר  תפיסת  עבור    78.8ליום  לתשלום  וכן 

החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי החברה, או לתשלום דמי שימוש  

הכל   כאמור,  שנתפסו  ובמתקנים  בניכו   -בציוד  המפקח,  שיקבע  והערך  השווי  ההי  לפי  וצאות,  כל 

הצורך   עקב  ו/או  ידי הקבלן  על  עקב הפרת החוזה  לחברה  יגרמו  ו/או  שנגרמו  והפיצויים  הנזקים 

 להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי החברה. 

יום בתשלום כלשהו המגיע    14בלי לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה זה מוסכם, כי איחור של עד  מ .80.12

 כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.  ריביתב לקבלן לא יזכה את הקבלן 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה והרשות המזמינה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע   78.13

 מהן. 

 

 שונות  – רק יד' פ

 ודיות ויחוד ההתקשרותס .81

מרכיביו, וכל  נו של חוזה זה, על כל  כקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוה .81.1

ולא   כלשהו  שלישי  לצד  לגלותו  ולא  זה,  חוזה  של  ביצועו  עקב  לידיעתו  יגיע  או  הגיע  אשר  מידע 

 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. 

קבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחברה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו,  ה .81.2

 לשהו. כ ביחד עם צד שלישי 

יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו  וראות סעיף זה  ה .81.3

 תחייב את הקבלן לכל דבר וענין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו. 

 

 סבת החוזה ה .82

קבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  ה .82.1

 כל זכות לפי החוזה,.  לאחר

, מתחייב הקבלן  1969  -י כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  לגב .82.2

 שום בהתאם להוראות חוק זה. רלא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו 

 יזוזק .83

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע    החברה

לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות  

 האמור בכל דרך אחרת.  מזכותה של החברה לגבות את החוב
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 ה יצוע על ידי החברב .84

ל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה,  כ .84.1

והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב  

 באמצעות אחרים.   ולכך בחוזה זה, תהיה החברה רשאית לבצען, בעצמה א

בהוצאות אשר נגרמו לה    82.1את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן    חברה תהיה רשאית לחייב ה .84.2

 שייחשבו כהוצאות כלליות.   17%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  

חישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן שבין המדד האחרון אשר  ב

המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה  ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין    ה הי

 הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה. 

לפני מתן התראה    82.1חברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  ה .84.3

 ימים לקבלן.  15של 

בלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את הסכומים  ין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקא .84.4

 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות- ימוש או איש .85

אין    -ימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  ה .85.1

באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו  יתור על אותה זכות  ובשום אופן כו  שבה ולא תפור

 ויתור כלשהוא על זכויות לפי חוזה זה. 

זה במקרה מסוים לא תהיה  ה .85.2 ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה  ו/או המנהל  סכמה מצד החברה 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

החוכ .85.3 לתנאי  וארכה  ויתור  יד זל  על  פיו  על  שניתנו  להוראות  או  יפגעו  ה  לא  מטעמה  או  החברה  י 

בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן,  

 ויתור מצדן על זכות מזכויותיה. וולא ייחשבו כ

 ינוי החוזה ש .86

 שני הצדדים.  ין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימתא

 טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.  קבלן יהיה מנוע מלעלות כלה

 
 בוטל. .87

 
 
 
 
 

 יתור על סעדיםו .88

היר, מאשר ומתחייב בזה כי לענין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי  צקבלן מה

חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל  

צו מניעה או כל תרופה  ,  סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב

 אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.
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 יצוי ההתקשרות מ .89

וסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה לא  מ

הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם  תהיה קשורה בכל  

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  נכללים בחוזה

 ודעותה .90

ודעות החברה לקבלן תהיינה במכתב רשום לפי כתובת הקבלן במבוא לחוזה. הודעות הקבלן אל החברה  ה

. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה  ילבחוזה זה לעתשלחנה לכתובת החברה, כנקבו  

 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72לנמען בתוך  

 

 #  להסכם  #חתימות הצדדים הנן בנספח החתימות בעמוד האחרון
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 1ספח  נ

 עודת השלמה ת

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 .ג.נ.,א

 עודת השלמה תנדון: ה

ובתוקף "(  חוזההביום _______ )להלן: "  לבניכם החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מנחתם בין  שלחוזה   58ל פי סעיף ע

סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה 

 נדרשו, על ידי.  םהעבודה כאמור ולאחר שבוצעו כל התיקונים שנדרשו, אולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את 

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה 
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 2ספח  נ

 עודת סיום ת

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 

 .ג.נ.,א

 

 עודת סיוםתנדון: ה

ובתוקף "(  חוזההניכם ביום _______ )להלן: "לבהחברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ לחוזה שנחתם בין   60ל פי סעיף ע

כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי    סמכותי

 כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו גם הן לשביעות רצוני.  

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה
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 3 ספחנ

 וסח ערבות בנקאית נ

 כבוד ל

 בע"מ   לפיתוח פתח תקוההחברה 

 

 ,נ.ג..א

 בנקאית רבות ע נדון: ה

בקשת  ע פי  של  "(  בקשיםמה"  - להלן  )                       ל  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו 

ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד    __________ש"ח )  __________

י החוזה מיום ________  ל פ להבטחת כל התחייבויות המבקשים ע "(, פרשי הצמדהה" -כמפורט להלן )להלן  

 .שנכרת בינכם לבין המבקשים

 

דרישתכם  א עם  מיד  הפרשי הצמדה  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  כל סכום  לכם  לשלם  נו מתחייבים 

ופן  א הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או ב

לדרוש את הסכום תחיל או  לטעון  כלשהו,  ומבלי  דרך אחרת,  בכל  או  בתביעה משפטית  ה מאת המבקשים 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  א

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך  מתייחסת

 מכתבנו זה:ב

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    ,כללי  –  הבניה-מחירי תשומה  מדד  משמעו   - " דדמ"

 ולמחקר כלכלי. 

 

 פרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:ה

כי  "(, מדד החדשה" - בפועל, על פי ערבות זו )להלן  םם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלו א

בגין   המדד  לעומת  עלה  החדש  ביום    __חודש  המדד  מדד  ה"  -)להלן    נקודות  ___היינו    _____שפורסם 

ין בדרישתכם הנ"ל  הכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה ל"(  היסודי

 מחולק במדד היסודי. 

 

 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. רבות זו ע

 עד בכלל. ו                 רבות זו תישאר בתוקפה עד ע

 לא תענה.                 רישה שתגיע אלינו אחריד

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.            אחר יוםל

 

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ע

 

 כבוד רב, ב
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 4ספח נ

 ספח בדק נ

 השלמה. חודשים ממתן תעודת    12תקופה של וסכם בזה כי בעניינים הבאים "תקופת הבדק" פירושה מ .1

כי בעבודות איטום גגות, קירות ומרתפים שיבוצעו על ידי הקבלן במסגרת הזמנת    יודגשעל אף האמור לעיל,  

  ידו   על  שבוצע  באיטום  שיתגלה  פגם  כל  לתקן  מתחייב  והקבלן  שנים)חמש(    5עבודה, תקופת הבדק תהיה  

,  אחרת  בדיקה  או  ההצפה בדיקת  על  תשלום  לרבות,  כלשהי  תמורה  וללא חשבונו על  וזאת, זו  תקופה  במהלך

 . דרשיות הבמיד

ל כל חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ונספח זה למשך שנה  ע .2

 נוספת ממועד השלמת התיקון. 

ם, כמפורט בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובנספח  ימהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונב .3

ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיאושרו על ידי  זה, תוך זמן סביר מתאריך הודעת החברה,  

המפקח. מובהר בזה כי כל תיקון יבוצע בתוך זמן סביר, לפי קביעת המפקח. אישור המפקח לפי סעיף זה  

יפטור את הקבלן מאחריות דרישתו את  ו  לא  ולפי  של המפקח  לאישורו  הגיש הקבלן  לא  הביצוע.  לטיב 

 ים, יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן. כנית, השיטה ולוח הזמנ והת

דרישת  מ .4 לפי  דחופים  לתיקונים  פרט  הפסקה.  ללא  בהם  ימשיך  הוא  התיקונים  בביצוע  הקבלן  שהחל 

 המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילה. 

מידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחות. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן לקדמותו  בקבלן יימנע,  ה .5

ב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או בעקיפין,  את מצ

 מביצוע התיקונים. 

, תהיה החברה רשאית  הא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח זל .6

שיפוי מלא וישלם לה את כל היציאות  לבצע את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה את החברה  

 וההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם היו כאלה. 

  , חברה תקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק, ותזמין את הקבלן להשתתף בהה .7

 בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות. 
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 5ספח נ

 צהרה על חיסול תביעותה

 כבוד ל

 בע"מ   לפיתוח פתח תקוההחברה 

 

 .ג.נ.,א

 צהרה על חיסול תביעות הנדון: ה

 

 "(.חוזההחוזה בדבר _____________ )להלן:   " כםלבינוביום _________ נחתם בינינו  ואיל ה              

 

 חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה   לכםוביום _________ הגשנו    הואילו

 "(.הסופי חשבון ה)להלן: "                           

 

 פיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן: ל

 

סכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח החוזה או בקשר אליהם ותמורת כל  ה .1

הי  לפיהן  )במילים: נהתחייבויותינו  ש"ח   ____________ שהוא  הסופי,  בחשבון  שפורט  הסכום  ו 

 "(. תמורה הסופיתה____________ ש"ח( )להלן: "

סך  ע .2 מכם  קיבלנו  כי  בזה  מאשרים  ואנו  שונים,  תשלומים  כה  עד  קיבלנו  הסופית  התמורה  חשבון  ל 

ומוחלט של התמורה    "ח( המהווים סילוק סופי_______________ ש"ח )במילים: ________________ ש

 הסופית. 

רט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם  פ .3

והכל   ממנו  הנובע  ו/או  בו  הכרוך  ו/או  בחוזה  הקשור  עניין  בכל  מטעמכם  או  מכוחכם  הבאים  כלפי  ו/או 

, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין  המוותרים בזה על כל תביע במישרין או בעקיפין. אנו  

 שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו. 

פגמים  א .4 ותיקון  בדק  בעניין אחריות,  לפי החוזה  עלינו  כלשהי המוטלת  מחובה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ין 

 וליקויים.

 ע. מאף לשון יחיד מש –רבים  ל האמור לעיל בלשון כ .5

 

 לראיה באנו על החתום היוםו

 

 

 

 ____________________       _________________ 
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 ביטוח  –  6נספח 

בחברת על חשבון הקבלן, פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, -או עלהסכם זה פי - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
)לפי  עבודותהביצוע אתר העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור למיום העמדת החל מורשית כדין, ביטוח 

)לפי   אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהולמשך  המוקדם(
)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות  המאוחר(

כ"נספח באישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות  המצורף ת ביטוח כמפורט ו, פוליסוהבדק(תקופת העבודות 
" וכן פוליסות ביטוח כמפורט עבודות קבלניות אישור עריכת ביטוח)"ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו  )א("6

ורטים בסעיף "( ויחד עם הביטוחים המפאישור ביטוחי הקבלן)" )ב("6כ"נספח באישור ביטוחי הקבלן המצורף 
 . ", בהתאמה(ביטוחי הקבלןלהלן: " 3

 

 ביטוח עבודות קבלניות:  -התנאות מיוחדות פרק א

ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין  לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא   1.1
 . בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.2

 ביטוח עבודות קבלניות   -התנאות כלליות  1.3

על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור  1.3.1
 המפקח  ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ב 1.3.2
הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר  למזמין מסרהף לכך שנאי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפו

 .יום לפחות מראש 60רשום של 

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה הפוליסה תכלול סעיף הקובע   1.3.3
 מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין. 

שהיא,  במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבההפוליסה תכלול סעיף הקובע   1.3.4
המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל 

 בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

 תוארךהארכת משך העבודה, של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 1.3.5
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________,   1.4
 בוטל.יחריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. 

לביטוח עבודות קבלניות   במסגרת הפוליסה הנקובים האחריות בו סכומי הביטוח / גבולות במקרה 1.5
ו/או המזמין ו/או קבלני משנה  הקבלן כנגד שהוגשה תשלום תביעה עקב, בחלקם או במלואם, ימוצו

לשאת על חשבונו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים   הקבלן )מכל דרגה(, מתחייב
 לקדמותם. 

זה, ובכל מקרה טרם  הסכם  החתימה על  מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ ,להמציא לידי המזמין הקבלןעל  .2
לדרישת המזמין, על . על ידי מבטחת הקבלןם מיהביטוח חתו עריכת יאישוראת לאתר העבודה,   לןהקב כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה הקבלן למסור העתק מן 

,  המזמיןהפקיד בידי  הקבלן ל, על  הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי  )שבעה( ימים טרם    7-לא יאוחר מכמו כן,  
וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי נוספת    תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל  יםביטוחהעריכת    יאישור

 . )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( ההסכם

 את הביטוחים הבאים:  לערוך  הקבלןבנוסף, על  .3

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.1

  ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח חובה עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   3.2
 .  בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב

בגין נזק אשר היה אמור להיות   ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין,  
מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין 

 נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;
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המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי  לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה " ו/או "כל הסיכונים" ביטוח מקיף 3.3
מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה,  

 להלן;  13במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף  

  בבחינת הנה בנספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .4
לקבלן  . זה ו/או לפי הדין הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה

 האמורים האחריות לגבולות הקשור המזמין בכלהמזמין ו/או מי מטעם   כלפי דרישה או/לא תהא כל טענה ו
 ידי הקבלן.   על שהוצא הביטוח  הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו

המזמין ו/או מי  כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 מטעם המזמין, המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ביטוחי  בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה .6
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי  הקבלן המפורטים בנספח זה

 זה. הסכם

ביטוח  המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוחי הקבלן )לרבות תנאי כל קבלן לקיים את על ה .7
שעל הקבלן לערוך לפי להאריך את פוליסות הביטוח  , (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודות

ההתקשרות ועד המסירה הסופית  כל תקופת במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות הסכם זה, 
תחזוקה, תיקונים הובמהלך כל תקופת  ,עד למועד תשלום חשבון סופיאו  אתרשל העבודות ויציאת הקבלן מה

)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש  זההסכם ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה ב
 .עבודות והבדק(שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת ה 

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .8
  פי כל דין. ו עלאפי הסכם זה - עלהקבלן צמצם את אחריות המזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להו

ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על  באישורי הביטוח או בהעתקי במקרה של אי התאמה בין האמור 
 הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי הקבע של הקבלן  קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת  .9
  .ן הקבלןכאמור, על חשבואו המשלים הביטוח הנוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםאו 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין המפקח,  
 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 . הקבלן יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלוח לעיל פרק הביטלגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .10

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי  .11
לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית  

 וי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. לקיום או היעדר כיס

אבדן או פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
 .העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםנזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

מור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק בנוסף ומבלי לגרוע מהא 
לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר  

צוע  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת בי
    .העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

ם הגופים ואת כל הבאים מטעם המזמין, המפקח הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע .13
העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת ביצוע ב וכן את כל הקבלנים הקשורים הנזכרים לעיל, 

עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או מטעם הקבלן  לנזק אשר  אולאבדן   מכל אחריות ,הקבלן(
)לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות , וכן לנזק אשר לקבלן הזכות  

אלמלא לשיפוי בגינו הזכות   לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו 
כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק  קבלן לא תהא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ול

  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה , אולםכאמור

אישור עריכת   -  )ב(6בנספח מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את ביטוחי רכוש והצמ"ה המפורטים  .14
למען ביטוחי הקבלן, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו. 

המבטח לא ישחרר את הקבלן על ידי טוח יהסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב
טוח אינו מכסה את ילרבות במקרה שהב ,ל דיןעל פי הסכם זה או על פי כל הקבלן מן האחריות המוטלת ע

נפסק או כל   ,נתבע ,טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרםיהעילה לתביעה או במקרה שתגמולי הב
לגבי גובה תגמולי  ם המזמיןוהבאים מטע המזמיןלקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  מקרה אחר.

    יהיו(.ככל שהביטוח )

כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי   מובהר בזאת .15
 הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

 יחולו ההוראות הבאות:במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  .16
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בביטוח עבודות )חמישה עשר( ימים, להתקשר  15לקבלן התראה של   יתנהלאחר שנ  תהא הזכות, מזמיןל .16.1
 או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. הקבלן, תחתקבלניות 

 יחולו על הקבלן.  לעיל 16.1פסקה  כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .16.2

זה, או כדי להטיל על המזמין חבות  בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  .16.3
 כשלהי.

קבלן חלה החובה לעדכן  היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על ה .17
 את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור. 

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  להמציא   .18
לעיל, בידי המזמין  1אמור בסעיף  אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כ

 ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

, כל  1ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת  .19
גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, 

 כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

ור לעיל, אי המצאת אישור על אף האמ הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .20
יום ממועד בקשתו של המזמין מאת הקבלן בכתב,   10הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  

 להמצאת אישור עריכת ביטוח כאמור.
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 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות   –   )א( 6  נספח ביטוח 
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 הקבע של הקבלן  אישור עריכת ביטוחי  -)ב( 6נספח 
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   7נספח 

 בטיחות וגהות  

 

 כללי  .1 .91

 הקבלן מתחייב לקיים את החוזה שנעשה עמו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות.  .91.1

ועובדי   .91.2 החברה  עובדי  עובדיו,  לבטיחות  בנוגע  האחריות  מלוא  את  עצמו  על  לוקח  הקבלן 

של   יוצא  כפועל  והציבור  מנת  העירייה  על  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  ומתחייב  עבודתו, 

 למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהוא. 

 חקיקה  .92

בעתיד   .92.1 שיפורסמו  או  שפורסמו  הבטיחות  ותקנות  חוקי  כל  פי  על  לעבוד  מתחייב  הקבלן 

 לרבות: 

 ( ותקנותיה. 1970תש"ל  –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  א.

 ותקנותיו.  1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  ב.

 ותקנותיו.  1954  –חוק החשמל התשי"ד  ג.

 ותקנותיו.   1953  –חוק עבודת הנוער התשי"ג  ד.

 כל דין אחר החל על עבודתו.  ה.

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר  .92.2

 חולו בעתיד.החלות כיום ואשר י 

 הכרת עבודה .93

לאופי   מודע  והינו  אליו,  הגישה  דרכי  את  ובחן  וסביבותיו  העבודות  ביצוע  באתר  ביקר  כי  מצהיר  הקבלן 

 העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית. 

 איסור מעשה מסוכן .94

כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל,  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל  

 העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש. 

 השגחה על העבודה   .95

, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה  הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה .95.1

 מוסמך ומהנדס ביצוע. 

אופן בטיחותי תחת השגחתו  הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה על ידי קבלני משנה, תתבצע ב .95.2

 הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.
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 אתר העבודה   .96

 ת מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.  הקבלן מתחייב להחזיק א .96.1

 .צוע העבודותהקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום בי .96.2

 אזהרהגידור, שילוט ואמצעי  .97

פנסים   לרבות  אזהרה  תמרורי  גידור,  שמירה,  הוא:  חשבונו  על  ולהחזיק  לספק  להתקין,  מתחייב  הקבלן 

מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור  

שיהיה דרוש על פי כל    והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי בא כוח העירייה, או 

 הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 עבודות בניה ובניה הנדסית  .98

 עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(.  .98.1

הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהעירייה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על עצמו   .98.2

 ות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. כמבצע הבניה את האחרי

הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית, שמשכה הצפוי   .98.3

 לפקודת הבטיחות בעבודה.  192שבועות, כנדרש בסעיף  6עולה על 

 חפירות .99

  – יחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבט .99.1

 חפירות ועבודות עפר.   –ובפרט פרק ט'   1988

 הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן.  .99.2

 הריסות  .100

  1988  – הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח  

 הריסות.  –ובפרק י' 

 עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים  .101

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על  

 . 1986 –מ"ו גגות שבירים או תלולים( התש

 עבודה בגובה .102

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  

, ולתקנות הבטיחות בעבודה  1988  – ולתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח    1970  – חדש( תש"ל  

 הקיימות.  ולכללי הזהירות בנסיבות 2007 –)עבודה בגובה( התשס"ז 
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 עבודה במקום מוקף .103

עבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב , תאי ביקורת מיכלים וכד'( תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות עבודה  

 עבודה במקום מוקף. –וע"פ הוראות הבטיחות   1970 –תש"ל 

 עבודות חשמל  .104

 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ע"פ חוק החשמל.  .104.1

 חי.  –לא ביצע עבודות חשמל תחת מתח הקבלן   .104.2

ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל , התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור מכשירי   .104.3

 חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום. 

העומדים בתקנים לעניין    הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים .104.4

 בידוד כפול. 

כל כלי עבודה המחובר לכל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין שהלוח   .104.5

 קבוע ובין שהוא נייד.

הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי   .104.6

 חשמל גלויים במקום העבודה.

 כים עבודה בדר .105

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית  

 פ"ת ומשטרת ישראל ועל פי תנאיו בהתאם להוראות כל דין. 

 עבודה באש גלויה   .106

על הקבלן    בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,

לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה ונטרול של  

 חומרים דליקים, חציצה וכד'.

 מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן .107

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה, מספר מספיק של עובדים   .107.1

וידאג    בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות 

 להכשירם ע"פ הצורך. 

זה   .107.2 הסכם  ע"פ  בטיחותית  לעבודה  הקשור  בכל  חשבונו  על  העובדים  את  להדריך  מתחייב  הקבלן 

 ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך.

דה מבחינה רפואית ולאחר שעבר  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבו .107.3

 את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות ע"פ כל דין. 
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 ציוד מגן אישי  .108

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות  

, ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם, לרבות: נעלי  1997  – הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  

כובעים כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי   ביגוד, קסדות מגן,  מגובה  בטיחות,  נפילה  ציוד למניעת  גשם, 

 וביגוד זוהר. 

 ציוד, כלים וחומרים  .109

 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.  .109.1

 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.  .109.2

רמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים  הנדסי, כלי התעבורה, כלי הה- הקבלן מתחייב כי כל ציוד מיכני .109.3

 ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף. 

הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר    –הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מיכני   .109.4

 יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף. 

 משמעת והטלת סנקציות  .110

ו מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח החברה, לרבות הוראה  הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/א  .110.1

 בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש. 

הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כח החברה, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג   .110.2

 יתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעיליהם. ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל ה

 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת החברה.  .110.3

הקבלן מסכים כי הערכת שווי    – נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן   .110.4

קוזז מכל סכום המגיע  הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה י

 לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו. 

  – לא מילא הקבלן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה   .110.5

לכל יום, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ    ₪  1,000רשאית החברה להטיל קנס בשווי  

 ההסכם. 

 הצהרת הקבלן 

 

 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבודה על פיו וע"פ הוראות  

 כל דין. 

 

 ___________________  _____________________   ____________ 

 תאריך           מת הקבלן חתי     שם הקבלן                                                
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 נספח 8  

 לכבוד 

 החברה לפתוח פ"ת בע"מ 

 א.ג.נ. ,

 בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבנק והוראות בלתי חוזרות הנדון : 

 

 _______________ , ע.מ   _________, הח"מ   אני   

 לכם , שאגיש מכם מעת לעת , עפ"י החשבוניות לי מבקש בזאת , שהכספים המגיעים  

 לפי הפרטים כדלקמן : לחשבוני    יועבר
 

 _______________________    שם הסניף    :  ___________________  מס' חשבון

 : _______________________ מס' הסניף  :   ___________________            בנק

 

 מצהיר בזה , שכל סכום כאמור לעיל , שייזקף בחשבון , ייחשב כתשלום ע"י החברה לפיתוח פ"ת בע"מ הריני 

 לידי ממש , ביום זיכוי החשבון בבנק , וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידי . 

 הנ"ל , בחשבוני תקוה בע"מ כל סכום שיופקד בטעות  –זיר לחברה לפיתוח פתח מאשר ומתחייב להחהנני 

 תקוה בע"מ  - שעות מהיום שתתקבל דרישה בכתב מן החברה לפיתוח פתח  48לפי ערך היום בו הופקד וזאת תוך 

 מתחייב בזה , באופן בלתי חוזר , לבצע . החזרתי אני ובה פירוט הסכום שהופקד בטעות ואשר את 

 

 _______________               ___________________                         ____________________ 

 חותמת תאריך                                                          שם                                                     חתימה ו          

 

 

 _______________ ,עו"ד/רו"ח , מאשר בזה חתימת החברה הנ"ל בפני , וכי החתימה  אני הח"מ __________ 

 נעשתה ע"י מורשי החתימה המוסמכים מטעם החברה , עפ"י תזכירה ותקנותיה . 

 ________________     תאריך : _________________ 

 

 

 אישור הבנק 

 בסניפנו מנוהל חשבון מס'  ______________________ אנו הח"מ בנק ______________ מאשרים בזאת כי 

 ע"ש __________________  . 

 ן הנ"ל בסכום-במידה ויגיע מן החברה לפיתוח פ"ת בע"מ סכום כסף המיועד לחשבון הנ"ל ע"ש הקבלן , יזוכה הח

 המופקד .  

 "ל ויוחזר לכם במלואו בתוך  ן הנ- במידה ויגיע סכום כסף שלא ע"פ הפרטים הנ"ל במדויק  , לא יופקד הסכום בח

 שעות . 48

 ובזה באנו על החתום , 

 

 ____________________________ 

 שם איש קשר בבנק ________________ טלפון ישיר ____________  

 פקס _____________  כתובת מייל ______________________ 
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 9 נספח

 

 דו"ח קבלת עבודה 

 

 ____________________________________________     שם הפרויקט 

 

 ____________________________________________    תיאור העבודה 

 

 ____________________________  כתובת  _____________________    שם הקבלן 

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם המפקח  

 

 ________________________  חתימה  ______________________   אגף דרכים או נציגו  מנהל

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם המפקח  

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    מתכנן תנועה  

 

 _______________  כתובת  ______________________ _____________    מתכנן כבישים  

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם הקבלן 

 

 __________________  כתובת  ______________________    נציג החברה לפיתוח  

 

 

 יות , החוקים ולשביעות רצוננו אנו החתומים מטה בקרנו במקום ומצאנו כי כל העבודה בוצעה לפי התוכנ

 

_____________________ 

 חתימה                 

 

 הוראות/הערות

 ותסתיים בתאריך _________________ חודשים  12-לתקופת הבדק הינה  

 )חמש( שנים ותסתיים בתאריך _________________  5תקופת הבדק לעבודות איטום הינה 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 
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 01נספח 

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה 

 סכום הפיצוי המוסכם תיאור ההפרה 

 ש"ח ליום איחור  300 איחור במועד תחילת העבודה

זה, הגבוה  ומשכר הח  0.3%או  ש"ח   2,000סך של  איחור במועד השלמת העבודה

   ביניהם, לכל יום איחור 

ממועד דרישת המזמין לסילוק  ש"ח ליום  500 אי פינוי פסולת מהאתר 

 הפסולת 

 ש"ח לאירוע  5,000 אירוע בטיחות באתר 

אי מינוי מנהל עבודה מוסמך לצורך תפקודו בתור  

 זה להסכם   43מנהל העבודה  כמוגדר בסעיף 

 ש"ח ליום איחור  1,500

העדר מנהל עבודה באתר או אתרי עבודה של  

 להסכם זה  43הקבלן   כמוגדר בסעיף  

 ליום איחור ש"ח  1,500
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 חתימות  נספח 

 1202שנת       לחודש        ביום פ"תשנערך ונחתם בחוזה 

 

 - ב י ן  -

 

 בע"מ לפיתוח פתח תקווההחברה  
 פתח תקווה, 47 הסיביםמרח' 

 
 "( החברה)להלן: "

 
 ; מצד אחד

 - ל ב י ן  -

 _______________________________ 

 ________________________ מס' זיהוי  

 כתובת __________________________ 

 טלפון ___________________________ 

 פקס ____________________________ 

 "("הקבלן)להלן:  

 ; מצד שני

 

 ולראיה באנו על החתום:

 
             _____________         ________________ 

 הקבלן           החברה           
 

 א י ש ו ר 

 אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________________ וכן  
 "( אשר חתמו על חוזה התאגיד ___________________ מנהלי ____________________ )להלן: " 

 . זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין
  

 
 

         
 ____________________   ______________________ 

 תאריך                            חתימת עו"ד/רו"ח              
 

 

 

 
  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 החברה לפיתוח פ"ת בע"מ 
 03/2021מכרז מס' 

 
 
 

ברחוב  ומתנ"ס , מועדון קהילתיני ילדיםג 6 תלהקמ

 פ"ת  50השחם 

 
 
 
 

 תכתב כמויו- 'ומסמך 
 ( המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1202/10/72 :ךיראת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ן ד מ ו א 
 
 
 

י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     002 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םיננכותמה םיסלפמל חטשה רושי     01.01.01.0010

 24,700.00    19.00 1,300.00 ר"מ םיימוקמ םירוזיאב יולימו הריפח  
      
'כו סנולכ ישאר, דסמ תוריקו תורוקל הריפח     01.01.01.0020

  3,800.00    38.00  100.00 ק"מ םינוש םילדגב  
 28,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     003 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
טרופמכ הפישח תגרדב  03-ב םינוטבה לכ      
לכ ינפ .תרחא ןייוצמ  ןכ םא אלא 'כתב      
,קלחו יקנ רמג םע ויהי ןייעל םייולגה םינוטבה      
תורקת/תופצר לכ ינפ .עבצ תודובעל םינכומ      
לכ .רטפוקילה תרזעב םיקלחומ ויהי ןוטבה      
יאוותב עוציב םיללוכ תויומכה בתכב םיפיעסה      
.תרחא ןייוצ םא אלא עפושמו יתשק      
      
A.F.C תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק     01.02.01.0010

 20,900.00   190.00  110.00 רטמ מ"ס 09 רטוקב  
      

 84,480.00   176.00  480.00 רטמ . מ"ס 07 רטוקב קר ל"נכ 01.02.01.0020
      

136,850.00   161.00  850.00 רטמ . מ"ס 05 רטוקב קר ל"נכ 01.02.01.0030
      
תוברל תונוש תודימב ןוטבמ תואסנולכ ישאר     01.02.01.0040
לש ידוסי יוקינו תואסנולכהמ םיצוקה רושיי      

 36,540.00 1,044.00   35.00 ק"מ םימב הפיטש ללוכ סנולכה ינפ  
      
תונותחת תורוקו רשק תרוק/דסמ תורוק     01.02.01.0050

 56,490.00   807.00   70.00 ק"מ םינוש םיכתחב תופצרמ  
      
רמשמ תרצות מ"ס 91 הבוגב דיבילופ יזגרא     01.02.01.0060
049 י"ת תושירדל םינועה ע"ש וא בגנה      

 26,000.00    52.00  500.00 רטמ תונותחת תורוקו דוסי/דסמ תורוק תיתחתב  
      

141,450.00   123.00 1,150.00 ר"מ מ"ס 52 יבועב ןוטב תופצר 01.02.01.0070
      

 18,240.00   152.00  120.00 ר"מ מ"ס 03 יבועב ןוטב תופצר 01.02.01.0080
      
רמשמ תרצות מ"ס 91 הבוגב דיבילופ יזגרא     01.02.01.0090
049 י"ת תושירדל םינועה ע"ש וא בגנה      

 66,040.00    52.00 1,270.00 ר"מ ןוטבה תופצר תיתחתב  
      

  3,036.00 1,518.00    2.00 ק"מ םינוש םיכתחב םיינבלמ ןוטב ידומע 01.02.01.0100
      

 21,820.00 1,091.00   20.00 ק"מ םינוש םירטקב םילוגע ןוטב ידומע 01.02.01.0110
      

324,720.00   902.00  360.00 ק"מ מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק 01.02.01.0120
936,566.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     004 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

936,566.00 מהעברה      
      
      

 96,030.00   873.00  110.00 ק"מ מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק 01.02.01.0130
      

 24,210.00   807.00   30.00 ק"מ מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק 01.02.01.0140
      

 31,240.00   142.00  220.00 ר"מ מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת 01.02.01.0150
      

 11,970.00   171.00   70.00 ר"מ מ"ס 52 יבועב ןוטב תרקת 01.02.01.0160
      

 41,800.00   190.00  220.00 ר"מ מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת 01.02.01.0170
      

 56,430.00   209.00  270.00 ר"מ מ"ס 53 יבועב ןוטב תרקת 01.02.01.0180
      

 40,290.00   237.00  170.00 ר"מ מ"ס 04 יבועב ןוטב תרקת 01.02.01.0190
      
5 לש ילמינימ יבועב גניפוט תבכש תקיצי     01.02.01.0200
ג"עו תורוקו םידחולה ג"ע הקוצי מ"ס      

 42,000.00    28.00 1,500.00 ר"מ הקיצי תומלשה  
      

  4,560.00    38.00  120.00 ר"מ מ"ס 01 יבועב ל"נכ 01.02.01.0210
      
תוברל ןוטבה תורקתמ תונותחת תורוק     01.02.01.0220

151,380.00 1,044.00  145.00 ק"מ םינוש םיכתחב םיד"חול תנעשהל תורוק  
      
ןוטבה תורקתמ תוקעמ / תונוילע תורוק     01.02.01.0230

 45,100.00   902.00   50.00 ק"מ עקש דוביע תוברל םינוש םיכתחב  
      
םיעפושמ וא םייקפוא ןוטבמ תוגרדמ יחטשמ     01.02.01.0240
ןוטבמ תוגרדמ ישלושמ םיינוש םייבועב      
םייבועב ןוטבמ תוקעמו םינוש םיכתחב      

 51,240.00   854.00   60.00 ק"מ םיינוש  
      
תריציל ןוטבה יטנמלאמ םינוש םיזיז/ תוטילב     01.02.01.0250

 30,850.00 1,234.00   25.00 ק"מ תונעשה  
      
תוריק ג"ע 02-ב ןוטבמ תויקפוא תורוגח     01.02.01.0260

  3,560.00   712.00    5.00 ק"מ הינב  
      
תוברל םינוש םינבלוגמ הדלפ יטנמלא     01.02.01.0270
םיעבוקמ 'וכו םינתיוז םינגוע תוקטלפ      

  5,694.00 11,388.00    0.50 ןוט ןוטבה יטנמלאב םינטובמו  
      

  4,556.00 1,139.00    4.00 ק"מ הנבמה תוגגב םינוש םיכתחב ןוטב יסיסב 01.02.01.0280
1,577,476.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     005 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,577,476.00 מהעברה      
      
      
םינוטבה ןויזל )P-005( ךיתר לזרב תוטומ     01.02.01.0290

546,600.00 4,555.00  120.00 ןוט .םינושה  
      
ןויזל )P-005(  הכיתר הדלפ תותשר     01.02.01.0300

546,600.00 4,555.00  120.00 ןוט .םינושה םינוטבה  
2,670,676.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,670,676.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     006 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
היינב תודובע 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.10 ק ר פ  ת ת       
      
םריחמב םיללוכ םינושה הינבה יטנמלאה לכ      
תורבתהו 02-ב ןייוזמ ןוטבמ תויכנא תורוגח      
םיצוק תסנכהו חודיק י"ע ןוטבה ידומעלו םייקל      
ןוכתמה תויחנה יפל      
      

 20,800.00   104.00  200.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק 01.04.01.0010
      

 92,300.00    71.00 1,300.00 ר"מ .מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק 01.04.01.0020
113,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 10.40.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

113,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     007 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמה לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
לכ תוברל,םוטיאה יטרפבו יטרפימב      
תובכש      
תוקלור,הנגהה,םוטיאה,רמיירפ,הנכהה,דודיבה      
עוציבל שרדינה לכו םוינימולא ילגרס,ןוטב      
.טלפמוק לכה.םלשומ      
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     01.05.01.0010
יבועב ,ר"מס/ג"ק 04 קזוח ,ק"מ/ג"ק 0061      
הנכהכ הקלחה תוברל ,מ"ס 4 לש ילאמינימ      

109,620.00   522.00  210.00 ק"מ . מ"ס 6/6 ןוטב תוקלורו םוטיאל  
      

195,750.00   145.00 1,350.00 ר"מ . תוגג םוטיא 01.05.01.0020
      
F-03 ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     01.05.01.0030
ןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 5 יבועב      

 54,000.00    40.00 1,350.00 ר"מ .םח טלפסאב  
      

  2,610.00   145.00   18.00 ר"מ )תילעמ רוב( . הפצר םוטיא 01.05.01.0040
      

 13,200.00   110.00  120.00 ר"מ .םייעקרק תת תוריק םוטיא 01.05.01.0050
      

 10,800.00   120.00   90.00 ר"מ .םיבוטר םירדח םוטיא 01.05.01.0060
      
מ"ס 2 יבועב F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג     01.05.01.0070

 92,000.00    40.00 2,300.00 ר"מ .'וכו  תיזחל ןוגיע,MPX תשר ,סקדא תוברל  
477,980.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

477,980.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     008 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
טרפימב,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב ,דחוימה      
ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא      
עובקו םלשומ טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי      
.ומוקמב      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
'וכו םילוענמ,םיריצ,הלהב      
      
,רונתב עבצ ,ןווליג םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.'וכו םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב      
      
רטסאמ חתפמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא חתפיש      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 10.60.10 כ"הס            
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  20.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,ףוקשמ     01.06.02.0010

  6,828.00   569.00   12.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0020

 14,238.00 2,373.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0030

 10,248.00 1,708.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
4-נ 'סמ סופיט ,םיליעמל םילתמ תכרעמ     01.06.02.0040

  5,694.00   949.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
.המישרב 5-נ 'סמ סופיט ,ןותחת חבטמ ןורא     01.06.02.0050

 11,388.00 1,898.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
.המישרב 5-נ 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     01.06.02.0060

  9,108.00 1,518.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
.המישרב 6-נ 'סמ סופיט ,ןותחת חבטמ ןורא     01.06.02.0070

 10,439.00 10,439.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
 67,943.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     009 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,943.00 מהעברה      
      
      
.המישרב 6-נ 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     01.06.02.0080

  5,694.00 5,694.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
'סמ סופיט ,םיאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.02.0090

 29,610.00 4,935.00    6.00 פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 7-נ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-נ 'סמ סופיט ,הארמ     01.06.02.0100

  3,414.00   569.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-נ 'סמ סופיט ,הארמ     01.06.02.0110

  2,850.00   475.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0120

 14,235.00 14,235.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0130

  7,592.00 7,592.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 11*-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0140

 13,286.00 6,643.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0150

 14,235.00 2,847.00    5.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0160

  4,746.00 2,373.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 41-נ 'סמ סופיט ,הארמ     01.06.02.0170

  3,325.00   475.00    7.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0180

 15,946.00 2,278.00    7.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 61-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0190

  3,416.00 1,708.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 71-נ 'סמ סופיט ,ףוקשמ     01.06.02.0200

    569.00   569.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
      
      
      

186,861.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     010 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

186,861.00 מהעברה      
      
      
'סמ סופיט ,םיאת 7-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.02.0210
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 81-נ      

 17,082.00 17,082.00    1.00 פמוק .המישרב  
      
'סמ סופיט ,םיאת 6-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.02.0220
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 91-נ      

 18,980.00 18,980.00    1.00 פמוק .המישרב  
      
לכה .המישרב 02-נ 'סמ סופיט ,חבטמ ןורא     01.06.02.0230

 18,980.00 18,980.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
.המישרב 02-נ 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     01.06.02.0240

  9,490.00 9,490.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
לכה .המישרב 12-נ 'סמ סופיט ,ץע ףדמ     01.06.02.0250

  4,750.00   475.00   10.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 22-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0260

  1,898.00 1,898.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
.המישרב 32-נ 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     01.06.02.0270

 11,392.00 1,424.00    8.00 רטמ .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
לכה .המישרב 32-נ 'סמ סופיט ,הארמ     01.06.02.0280

  3,040.00   380.00    8.00 רטמ .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
42-נ 'סמ סופיט ,תיטסוקא הציחמ תכרעמ     01.06.02.0290
הדלפ תיצקורטסנוק תוברל ,המישרב      
תונכהה לכ ,הרקתל תנגועמ תנבלוגמ      
םידודיבו םימוטיא ,הרקתבו תוריקב הפצרב      
,םייופיחו םייופיצ ,לוזרפ ,תוליסמ ,םייטסוקא      
תלד ,הציחמה ידיצ יתשמ יטסוקא סבג רניס      
טלפמוק לכה .הציחמב תינבומ תיטסוקא      

 75,920.00 75,920.00    1.00 פמוק .המישרב טרופמכ  
      
      
      
      
      
      
      
      

348,393.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     011 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

348,393.00 מהעברה      
      
      
52-נ 'סמ סופיט ,תיטסוקא הציחמ תכרעמ     01.06.02.0300
תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוק תוברל ,המישרב      
תוריקב הפצרב תונכהה לכ ,הרקתל תנגועמ      
,םייטסוקא םידודיבו םימוטיא ,הרקתבו      
סבג רניס ,םייופיחו םייופיצ ,לוזרפ ,תוליסמ      
תיטסוקא תלד ,הציחמה ידיצ יתשמ יטסוקא      
טרופמכ טלפמוק לכה .הציחמב תינבומ      

 61,685.00 61,685.00    1.00 פמוק .המישרב  
      
62-נ 'סמ סופיט ,תיטסוקא הציחמ תכרעמ     01.06.02.0310
תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוק תוברל ,המישרב      
תוריקב הפצרב תונכהה לכ ,הרקתל תנגועמ      
,םייטסוקא םידודיבו םימוטיא ,הרקתבו      
סבג רניס ,םייופיחו םייופיצ ,לוזרפ ,תוליסמ      
תיטסוקא תלד ,הציחמה ידיצ יתשמ יטסוקא      
טרופמכ טלפמוק לכה .הציחמב תינבומ      

 52,195.00 52,195.00    1.00 פמוק .המישרב  
462,273.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 20.60.10 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  30.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0010

 17,084.00 4,271.00    4.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
ףדה ןולח ללוכה ,שדח רוד ןגומ בחרמ ןולח     01.06.03.0020
לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,םוינימולא ןולחו      

 19,929.00 6,643.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.03.0030

  9,673.00   569.00   17.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 3*-מ 'סמ סופיט ,רמוע ןקתה     01.06.03.0040

  4,745.00   949.00    5.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     01.06.03.0050

    760.00   380.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0060

 11,388.00 1,898.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
      

 63,579.00 30.60.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     012 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,579.00 מהעברה      
      
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0070

  2,847.00 2,847.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0080

  5,694.00 5,694.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0090

  5,694.00 5,694.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9*-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0095

 36,000.00 3,000.00   12.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0100

  4,271.00 4,271.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     01.06.03.0110

 28,500.00   285.00  100.00 רטמ .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0120

  8,541.00 8,541.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0130

 11,388.00 11,388.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 41-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0140

  5,694.00 2,847.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0150

  4,271.00 4,271.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
ףדה ןולח ללוכה ,שדח רוד ןגומ בחרמ ןולח     01.06.03.0160
.המישרב 61-מ 'סמ סופיט ,םוינימולא ןולחו      

  6,643.00 6,643.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
לכה .המישרב 71-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.03.0170

  3,414.00   569.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 81-מ 'סמ סופיט ,רמוע ןקתה     01.06.03.0180

  1,898.00   949.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
      
      

188,434.00 30.60.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     013 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

188,434.00 מהעברה      
      
      
לכה .המישרב 91-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     01.06.03.0190

    380.00   380.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 02-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0200

 10,439.00 10,439.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 12-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0210

  3,000.00 3,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
202,253.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 30.60.10 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  40.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
תמוק םינג רבעמב ץע תונובירט תכרעמ     01.06.04.0010
לופיט ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל ,עקרק      
ירמוח לכו העיבצ ,שא דגנ לופיט ,היצנגרפמיא      

  7,120.00 1,424.00    5.00 רטמ .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה  
  7,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 40.60.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

671,646.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     014 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.10 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ו ל ו ג מ       
      
רוניצל שדח רוניצ תורבחתה יפיעס :הרעה      
רוניצה ךותיח ,םייק וק קותינ :םיללוכ ,םייק      
,)ריחמב םילולכה( םיחפס תנקתה ,םייקה      
םירטקל םאתהב ,םייקל שדחה רוניצה רוביחל      
דע םירטקב( הגרבהב רוביח תוברל ,ףיעסבש      
תקידבו )2"-ל לעמ םירטקב( ךותירבו )2"      
.םימ ץחלל רוביחה      
      
הפיטע םע 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.07.11.0220
LAG יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
    CPA םירק םימל ע"ש וא "תורבא" תמגודכ  
םירבוחמ ,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו      

 29,640.00   114.00  260.00 רטמ םיחפס תוברל ,1" רטוק ,תוגרבהב  
      
הפיטע םע 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.07.11.0240
LAG יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
    CPA םירק םימל ע"ש וא "תורבא" תמגודכ  
םירבוחמ ,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו      

 10,725.00   143.00   75.00 רטמ םיחפס תוברל ,1 2/1" רטוק ,תוגרבהב  
      
הפיטע םע 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.07.11.0250
LAG יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
    CPA םירק םימל ע"ש וא "תורבא" תמגודכ  
םירבוחמ ,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו      

  8,750.00   175.00   50.00 רטמ םיחפס תוברל ,2" רטוק ,תוגרבהב  
      
הפיטע םע 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.07.11.0260
LAG יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
    CPA םירק םימל ע"ש וא "תורבא" תמגודכ  
םירבוחמ םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו      
תוברל ,3" רטוק ,הגרבהב וא/ו ךותירב      

 22,880.00   208.00  110.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ  
 71,995.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70.10 כ"הס  

      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ      
)"לוגסקפ"(      
      

21.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     015 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     01.07.12.0110
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 61 רטוק      
תוברל ,מ"מ 52 רטוק לעתמ רוניצ םע םייומס      

 44,200.00    68.00  650.00 רטמ םיחפס  
      
)היזכרמ( םייטסלפ תורוניצל םיקלחמ      
      
םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     01.07.12.0630
וא  בלוצמ  ןליתאילופמ  םימחו  םירק      
ךותב םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ      
רטוק ,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ זגרא      

    630.00    90.00    7.00 'חי תואיצי 2 ,4/3"  גירבת מ"מ 61  
      
םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     01.07.12.0670
וא  בלוצמ  ןליתאילופמ  םימחו  םירק      
ךותב םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ      
רטוק ,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ זגרא      

  2,091.00   123.00   17.00 'חי תואיצי 3 ,1"  גירבת מ"מ 61  
      
תורוניצל דוקיפ יזרב םע זילפמ םיקלחמ     01.07.12.0672
ןליתאילופמ םימחו םירק םימל םייטסלפ      
ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ וא בלוצמ      
םלושמה םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב םלשומ      

  2,603.00   137.00   19.00 'חי תואיצי 4 ,1"  גירבת מ"מ 61 רטוק ,דרפנב  
      
,תודוקנ 9 דע )היזכרמ( םיקלחמל זגרא     01.07.12.0681
ךותב םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/55/56 תודימב      

    375.00   375.00    1.00 'חי ריק  
      
,תודוקנ 61 דע )היזכרמ( םיקלחמל זגרא     01.07.12.0683
םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/6.38/56 תודימב      

  6,050.00   550.00   11.00 'חי ריק ךותב  
 55,949.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םייטסלפ תורוניצ 21.70.10 כ"הס  

      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      

    475.00    95.00    5.00 'חי 4/3"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 01.07.21.0110
      
      

    475.00 12.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     016 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    475.00 מהעברה      
      
      
םייושע ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב     01.07.21.0410
דרוקרה אלל ביגש תרצות זילפ/הזנורב      

  2,640.00   120.00   22.00 'חי דרפנב םלושמה  
      
םייושע ,1"  רטוק םיירודכ םיזרב     01.07.21.0420
דרוקרה אלל ביגש תרצות זילפ/הזנורב      

  2,400.00   160.00   15.00 'חי דרפנב םלושמה  
      
םייושע ,1 2/1"  רטוק םיירודכ םיזרב     01.07.21.0440
דרוקרה אלל ביגש תרצות זילפ/הזנורב      

  1,140.00   190.00    6.00 'חי דרפנב םלושמה  
      
םייושע ,2"  רטוק םיירודכ םיזרב     01.07.21.0450
דרוקרה אלל ביגש תרצות זילפ/הזנורב      

    560.00   280.00    2.00 'חי דרפנב םלושמה  
      
רטוק םימל  "קרב" בלושמ ריווא םותסש     01.07.21.0565
תרצות "D-040" םגד ,קיטסלפ יושע 4/3"      
,גירבת ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,".י.ר.א"      

  3,680.00   460.00    8.00 'חי הסינכב ףוגמ ללוכ אל  
      
רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     01.07.21.0692
,'מטא 21 הדובע ץחלל ".י.ר.א" תרצות 4/3"      

  6,450.00 1,290.00    5.00 'חי ח"זמל הקידבו ןוגיע יגרב ,םימטא תוברל  
      
2" רטוק )ח''זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     01.07.21.0733
ץחלל ,ע''ש וא "י.ר.א" תרצות תכתמ יושע      
ןוגיע יגרב ,םימטא תוברל,'מטא 21 הדובע      

  1,400.00 1,400.00    1.00 'חי ח''זמל הקידבו  
 18,745.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70.10 כ"הס  

      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ם י ח פ ס  32.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
רובע םלושמ ובש םוקמ לכב .1 :תורעה      
ךרוא תא רוניצה ךרואמ תיחפהל ןיא ,םיחפס      
.552 י"ת יפל םיגרבותמ  םיחפס .2.חפסה      
      
םירוביח ,3" רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תויוז     01.07.23.0070

  3,800.00   190.00   20.00 'חי ךותירב וא הגרבהב  
      
      

  3,800.00 32.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     017 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,800.00 מהעברה      
      
      
םירוביח ,3" רטוק תונוולוגמ תולעמ 54 תויוז     01.07.23.0161

    480.00   240.00    2.00 'חי ךותירב וא הגרבהב  
      
וא הגרבהב םירוביח ,3" רטוק ןוולוגמ עט     01.07.23.0361

  1,785.00   255.00    7.00 'חי ךותירב  
  6,065.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינוולוגמ םיחפס 32.70.10 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ ל  ת ו ר ו נ י צ  13.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ק נ       
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     01.07.31.0300
04 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

    780.00    78.00   10.00 רטמ םיחפס תוברל ,מ"מ  
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     01.07.31.0310
05 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

 13,200.00    88.00  150.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ תוברל ,מ"מ  
      
תוברל םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     01.07.31.0350
,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םיקוזיחו תוכימת      
אלל ,םירבחמ תוברל  ,מ"מ 011 רטוק      

  3,420.00   114.00   30.00 רטמ םיחפס  
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0395
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

 14,850.00    90.00  165.00 רטמ םיחפס תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,םייומס  
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0400
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  9,310.00    98.00   95.00 רטמ םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,םייומס  
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0430
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,תוילמשח תופומ תוברל ,מ"מ 011      

 27,300.00   130.00  210.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ  
      
      
      

 68,860.00 13.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     018 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,860.00 מהעברה      
      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0440
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,תוילמשח תופומ תוברל ,מ"מ 061      

  6,800.00   170.00   40.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ  
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0500
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,מ"מ 011  רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ      

  1,106.00   158.00    7.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ  
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0510
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ      

 20,700.00   207.00  100.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ  
 97,466.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70.10 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  23.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
011 רטוקב תורוניצל ןוטב תפיטע .1 :תורעה      
קרפ תת האר - ןוטבמ ןוגיע שוגו הלעמו מ"מ      
    57.202  

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70.10 כ"הס            
      
ת ר נ צ ל  ם י ח פ ס  33.70.10 ק ר פ  ת ת       
ת ק צ י ו  CVP ,ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ  ,ן ל י ת א י ל ו פ       
ל ז ר ב       
      
,םיחפס רובע םלושמ ובש םוקמ לכב :הרעה      
.חפסה ךרוא תא רוניצה ךרואמ תיחפהל ןיא      
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     01.07.33.0010
.א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
05 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" וא      

  2,250.00    45.00   50.00 'חי מ"מ  
      
      
      

  2,250.00 33.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../019 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     019 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,250.00 מהעברה      
      
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     01.07.33.0040
.א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" וא      

  8,500.00    85.00  100.00 'חי מ"מ  
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     01.07.33.0050
.א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
061 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" וא      

  3,600.00   120.00   30.00 'חי מ"מ  
      
,םייכרב ,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     01.07.33.0100
תמגוד ןליפורפילופ תרנצל םירבעמו תודמצמ      

    800.00    40.00   20.00 'חי מ"מ 05 רטוק ע"ש וא "תוילוח"  
      
,םייכרב ,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     01.07.33.0120
תמגוד ןליפורפילופ תרנצל םירבעמו תודמצמ      

  2,800.00    70.00   40.00 'חי מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תוילוח"  
      

    980.00    70.00   14.00 'חי 4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 01.07.33.1010
 18,930.00 ףדל הרבעהל( לזרב תקציו CVP ,ןליפורפילופ ,ןליתאילופ תרנצל םיחפס 33.70.10 כ"הס  

)זוכיר                         
      
ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70.10 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ       
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     01.07.34.0200

  2,250.00   250.00    9.00 'חי זילפמ תשרו תעבט  
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4"/2" יפות ימוסחמ     01.07.34.0300

  6,000.00   250.00   24.00 'חי זילפ  
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     01.07.34.0400

  6,500.00   250.00   26.00 'חי קיטסלפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח"  
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     01.07.34.0420

  1,785.00   255.00    7.00 'חי ע"ש וא "תוילוח"  
 16,535.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70.10 כ"הס  

      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../020 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     020 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ח ד ה  י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  14.70.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת םידלי תולסא     01.07.41.0087
ע"ש וא "הסרח" תמגוד "סדיק ןור 483"      
הבכרה קיטסלפ החדה לכימו יולג תקרב      
אשנמו )הסכמ אלל( בשומ תוברל ,הכומנ      

 26,880.00 2,240.00   12.00 'חי הלסאה לש ריקל עוביקל  
      
483" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     01.07.41.0104
תקרב ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "55 םטול      
,הכומנ הבכרה קיטסלפ החדה לכימו יולג      
דבכ הסכמ ,"טילקב" םגד בשומ תוברל      

 33,000.00 2,200.00   15.00 'חי הלסאה לש ריקל עוביקל אשנמו  
      
'א גוס ןבל סרחמ היולת םיכנ תלסא - "שיגנ"     01.07.41.0170
ע"ש וא "הסרח" תמגוד "583 תקרב" םגד      
לכימ םע מ"ס 64 הבוגבו מ"ס 07 ךרואב      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה      
לכו ע"ש וא "הסרפ" םגד חישק הסכמו      

 21,440.00 2,680.00    8.00 'חי םיקוזיחה  
      
םע יולת קולבונומו תויולת תולסאל תפסות     01.07.41.0190
ןקתמ רובע יולג הכומנ הבכרה החדה לכימ      
וא "ןוסאלפ" תרצות ,)םותיר( ריקל עוביקל      

  4,800.00   600.00    8.00 'חי הלסאל רוביח ירזיבא תוברל ,ע"ש  
      
הנבומ רתסנ ימרק ןופיסו תויולת תונתשמ     01.07.41.0520
תמגוד "תקרב 463" םגד 'א גוס ,ןבל סרחמ      
יומס ןופיס ,הלתמ תוברל ,ע"ש וא "הסרח"      

  3,020.00 1,510.00    2.00 'חי םימ רזפמו  
 89,140.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70.10 כ"הס  

      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     01.07.42.0011

 20,300.00   700.00   29.00 'חי ע"ש וא "06 ולסוא" םגד  
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ - "שיגנ"     01.07.42.0035
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס  5.44 ךרואב      

  4,960.00   620.00    8.00 'חי מ"ס 71  
      
      

 25,260.00 24.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../021 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     021 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,260.00 מהעברה      
      
      
'א גוס ןבל סרחמ תולופכ חבטמ תורעק     01.07.42.0320

 22,960.00 1,640.00   14.00 'חי מ"ס 54/18 תודימב  
 48,220.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורעקו םירויכ 24.70.10 כ"הס  

      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
היפ םע ,הדימעב רויכל הללוס - "שיגנ"     01.07.45.0127
ט"קמ ,"רבנע" תרדסמ ,תבבותסמ תינוניב      
םורכ רומיג ע"ש וא "לגדמ" תמגוד 30896      
ירמוח לכו לינ יזרב תוברל םלשומ ןקתומ      

  4,080.00   510.00    8.00 'חי רזעה  
      
תינוניב היפ הדימעב רויכל הללוס     01.07.45.0137
30807 ט"קמ ,"קפוא" תרדסמ ,תבבותסמ      
ןקתומ םורכ הפוצמ ע"ש וא "לגדמ" תמגוד      

 15,080.00   520.00   29.00 'חי רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל םלשומ  
      
היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     01.07.45.0165
תרדסמ ףלשנ ףלזמ ,09  תבבותסמ תינוניב      
,ע"ש וא "לגדמ" תמגוד 01895 ט"קמ "לילג"      
לינ יזרב תוברל ,םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג      

 16,800.00 1,200.00   14.00 'חי רזעה ירמוח לכו  
 35,960.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוללוסו םיזרב 54.70.10 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     01.07.50.0040
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

  2,295.00    85.00   27.00 'חי מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"  
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש     01.07.50.0060

  1,620.00   180.00    9.00 'חי מ"ס 01/54/03 תודימב  
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     01.07.50.0100
הרדס "טיבלד" 4X"4" רטוק תיכנא האיצי      
    S-01 םע ףוג תוברל ,ע"ש וא "רמלד" תמגוד  

 16,940.00   770.00   22.00 'חי םילע םסוח  P.P.U סדרבו תרנצל ריהמ רוביח  
      
      
      

 20,855.00 05.70.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../022 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     022 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,855.00 מהעברה      
      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.50.0430
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,תוילמשח תופומ תוברל ,מ"מ 011      

 11,700.00   130.00   90.00 רטמ םיחפס אלל ,םירבחמ  
      

    630.00    70.00    9.00 'חי 4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 01.07.50.1010
 33,185.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 05.70.10 כ"הס  

      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
דוקיפ ינועשו הזפ רסוח רסממ      
      
42 לש תינכמ הברזר םע ילטיגיד ןועש קספמ     01.07.66.0515

  4,180.00   380.00   11.00 'חי )תבש ןועש( תועש  
  4,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינעגמו םירסממ 66.70.10 כ"הס  

      
י ו ב י כ ל  ד ו י צ ו  ת ו ד מ ע  79.70.10 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ה  ך ו ת ב  ש א       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     01.07.97.0012
,ריק לע  ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
שימג רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק      
"שא" טולישו םימה וקל רוביח ,תבבותסמ עורז      

 28,700.00 2,050.00   14.00 'חי םלשומ ןקתומ ,יוהיזל  
      

  2,700.00   270.00   10.00 'חי ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 01.07.97.0050
      
,תלעונ תלד םע חפמ שא יוביכ דויצל ןורא     01.07.97.0230
דעוימ( ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב      
,יוביכ יפטמ ינשו 4/3" ןולגלג  תנקתהל      

  5,600.00   560.00   10.00 'חי )דרפנב םימלושמה  
 37,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 79.70.10 כ"הס  

      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../023 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     023 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ח  ם י מ  י ד ו ד  89.70.10 ק ר פ  ת ת       
)ש מ ש  י ד ו ד ( ת ו י ר ל ו ס  ת ו כ ר ע מ ו  ם י י ל מ ש ח       
      
האר - )תבש ןועש( דודל ןועש קספמ :הרעה      
660.80 קרפ תת      

ףדל הרבעהל( )שמש ידוד( תוירלוס תוכרעמו םיילמשח םימח םימ ידוד 89.70.10 כ"הס            
)זוכיר                         
      
י ד ו ד ( ת ו י ר ל ו ס  ת ו כ ר ע מ  99.70.10 ק ר פ  ת ת       
)ש מ ש       
      
קרפ תת האר - םימל רורחס תובאשמ :הרעה      
    16.042  
      
דוד :תוללוכה ,חוטש גגל תוירלוס תוכרעמ     01.07.99.0040
ע"ש וא "ןגמורכ" תרצות ,רטיל 002 חפנב      
,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ םע      
םע םיאתמ חטשב שמש יטלוק ינש ,הדימעב      
לע דמעמ תוברל תומלשב ,יולק יסקופא יופיצ      
תומייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,חוטש גג      

 48,400.00 4,400.00   11.00 'חי םינש 5 לש תוירחא תפוקתו  
 48,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )שמש ידוד( תוירלוס תוכרעמ 99.70.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

581,770.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../024 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     024 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.10 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  10.80.10 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
וטלושי תואספוקהו םירזבאה לכ .1:תורעה      
תודוקנה לכ.2 .רזיבאה לע ןקתומ ומיד טלשב      
תומלוסב 2RF םהילאמ םיבכ םילבכב ויהי      
הדוקנל דעו תמלסהמ תרנצו לבכו םירודזופב      
םינוולוגמ חפ ילגרס י"ע הרקתל םידמצומ      
הבכ תרנצה לכ.3 .הדוקנה ריחמב םילולכה      
.דועיה יפל עבצב הילאמ      
      
דעו חולהמ תודוקנה יגוס לכל עוצממ ריחמ.4      
לכ .5 .ךרוא לכב הנזה וק ללוכ הדוקנל      
, לופכ ריקב וא הביצחב ט"הת תודוקנה      
ןוטבב יוסיכו גינפוטב הביצח ללוכ הפצירב      
ללוכ ,הטמל המוקב הפצירל תחתמ,הזר      
ריחמ .6 ןוקיתו הכורד הרקתב רוח תחידק      
רוניצ( תומיק תויתשתב שומיש ללוכ הדוקנ      
תרנצה יוליג ללוכ ןוטבב תונקתומה )אספוקו      
הדימב אספוק תפלחה תרנצב הריבש ןוקית      
םישרדנה םירמוחהו תודובעה לכו שרדנו      
לכ .7 םדוקה בלשב העצובש תיתשת תלעפהל      
ללוכ ןבל EKRA RAMEV תרצות םירזבאה      
תוינקית תואספוק      
      
רטוקב ףכירמ תרנצב תיזאפ דח רואמ תדוקנ     01.08.01.0010
5.1  םילבכו ,ןורירמ וא וילאמ הבכ מ"מ 02      
יוק ללוכ ךרוצה יפל םידיג רפסמ םיללוכ ר"ממ      
ןצחל וא ז"פמ , חולל דעו תודוקנהמ הנזה      
וא לופכ וא בחר דיחי טייל וניצוטב 'א 01 רואמ      
ךרוצה יפל תופעתסה תואספוק ללוכ ףילחמ      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו םיקדהמ םע      
יגוס לכל עצוממ ריחמ ,םיקדהמו םירוביח      

 63,648.00   104.00  612.00 'חי .ראומ טלש ללוכ תודוקנה  
      
      
      
      
      
      
      
      

 63,648.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../025 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     025 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,648.00 מהעברה      
      
      
וניצוטב חולב םירזיבא ליעפמה ןצחל תדוקנ     01.08.01.0015
מ"מ 02 רטוקב תרנצב ןומיס תרונ ללוכ טייל      
רפסמ םיללוכ ר"ממ 5.1 םילבכו , וילאמ הבכ      
דעו הדוקנהמ הנזה יוק ללוכ ךרוצה יפל םידיג      
סדנהמה י"ע רחביש עבצב ראומ ןצחל , חולל      
.ךרוצה יפל תופעתסה תואספוק ללוכ דיחי      
טוליש ללוכ ,לגעמ לע םינצחל תומכ לכל ריחמ      

  4,576.00   104.00   44.00 'חי .םינצחלה דועיל  
      
םילבכו מ"מ 02 רוניצב תיזאפ דח ק"ח תדוקנ     01.08.01.0030
תואספוק ללוכ חולל דעו הדוקנמ 5.2 ךתחב      
דדמנש יפוס רזיבא אלל שורדכ תופעתסה      

 21,204.00   114.00  186.00 'חי .דרפינב  
      
תדמע רובע םילודומ 4 רובע םיעקש תספוק     01.08.01.0050
2-ל הנכה תללוכה ט"הע וא ט"הת היזיולט      
7TAC ,2 םיככוסמ םידדוב JR-54 יעקש      
תרצות אספוקה - םרוביחו לעופב למשח יעקש      
ללוכ .לכירדאה י"ע רחביש ןווגב ע"ש וא א.ד.ע      

  4,648.00   332.00   14.00 'חי .הנגה יסירת  
      
וא ט"הת םילודומ 8 רובע םיעקש תספוק     01.08.01.0052
םידדוב JR-54 יעקש 4-ל הנכה תללוכה ט"הע      
לעופב למשח יעקש 7TAC ,6 םיככוסמ      
ע"ש וא א.ד.ע תרצות אספוקה - םרוביחו      

  2,088.00   522.00    4.00 'חי הנגה יסירת ללוכ .לכירדאה י"ע רחביש ןווגב  
      
EKRA תרבח לש דדוב עקש יפוס רזיבא     01.08.01.0055
    RAMEV ללוכ לכירדאה י"ע רחביש ןווגב  
יפל( הלעת וא חיט וא סבגל ט"הת אספוק      
סירת ללוכ.שרדינכ םימאתמו )הנקתהה םוקימ      

  1,444.00    38.00   38.00 'חי .הנגה  
      
EKRA תרבח לש לופכ עקש יפוס רזיבא     01.08.01.0060
    RAMEV ללוכ לכירדאה י"ע רחביש ןווגב  
םוקימ יפל( חיט וא סבגל ט"הת אספוק      

  2,666.00    43.00   62.00 'חי הנגה סירת ללוכ .שרדינכ םימאתמו )הנקתהה  
      
תרבח לש םימ ןגומ דדוב עקש יפוס רזיבא     01.08.01.0070
    EKRA RAMEV לכירדאה י"ע רחביש ןווגב  

  1,596.00    38.00   42.00 'חי .שרדינכ םימאתמו ט"הת אספוק ללוכ  
      

101,870.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../026 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     026 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,870.00 מהעברה      
      
      
תרבח לש םימ ןגומ לופכ עקש יפוס רזיבא     01.08.01.0080
    EKRA RAMEV לכירדאה י"ע רחביש ןווגב  

    893.00    47.00   19.00 'חי .שרדינכ םימאתמו ט"הת אספוק ללוכ  
      
ט"הת וא ט"הע N-3 עבורמ עקש יפוס רזיבא     01.08.01.0083

    418.00    38.00   11.00 'חי .סיווג לש  
      
השולש EEC גוס יתיישעת דיחי עקת תיב     01.08.01.0090
תילמשח רגוחמ םרז קספמ ללוכ A61 םיעגמ      
לע הנקתה, חישק יטסלפ רמוחמ יושע תינכמו      

    104.00    52.00    2.00 'חי חיטה תחת וא  
      
תיזאפ דח C.F תדיחי וא ןגזמל ק"ח תדוקנ     01.08.01.0180
וקב , ר"ממ 5.2 ךתחב םילבכו מ"מ 02 רוניצב      
דיל A52x2 טקאפ קספמ ללוכ בורק חולל רישי      
תשירדל םאתהב ילארשי עקש וא הדיחיה      

  2,394.00   133.00   18.00 'חי .גוזימה ןלבק  
      
C.F תדיחי וא ןגזמל ק"ח תדוקנ     01.08.01.0185
םילבכו מ"מ 52 רוניצב תיזאפ תלת       
ללוכ בורק חולל רישי וקב , ר"ממ 4 ךתחב      

    474.00   237.00    2.00 'חי .רפמא 52X4  טקאפ קספמ  
      
תיזאפ תלת C.F תדיחי וא ןגזמל ק"ח תדוקנ     01.08.01.0190
וקב , ר"ממ 5.2 ךתחב םילבכו מ"מ 23 רוניצב      
A52x4  טקאפ קספמ ללוכ בורק חולל רישי      

  6,640.00   332.00   20.00 'חי .גוזימה ןלבק תשירד פ"ע עקש וא  
      
לבכ ללוכ 02 רוניצב םילבכ/הנטנא תדוקנ     01.08.01.0197
וניצוטב ינקית יפוס רזיבאו אספוק סקאוק      

  1,428.00   119.00   12.00 'חי .טייל  
      
תרקב רובע דואמ ךומנ חתמ תדוקנל הנכה     01.08.01.0198
טעמל( תרחא מ"נמ לכו הצירפ ,ס"מט ,הסינכ      
52/02 רוניצב )הנבמ תרקבו הזירכ ,שא יוליג      
ןוראל וא רודזורפב הלעתל דעו הדוקנהמ מ"מ      

 18,848.00    62.00  304.00 'חי .ט"הת החישמ טוחו הספוק ללוכ תרושקת  
      
      
      
      
      

133,069.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../027 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     027 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

133,069.00 מהעברה      
      
      
וא תרושקת דויצל מ"מ 61 הקראה תדוקנ     01.08.01.0240
מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת רשא םימ טנרדיה      
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ר"ממ 61 ךילומ      
ןקתימל ינשה ודיצבו בורק חולב הקראה      

    570.00    95.00    6.00 'חי .קראומה  
      
וא תיטסוקא הרקתל מ"מ 01 הקראה תדוקנ     01.08.01.0245
    C.F לולכת רשא םירחא םייתכתמ םיתוריש וא  
רבוחמ ר"ממ 01 ךילומ מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
ודיצבו בורק חוב הקראה ספל דחאה ודיצב      

  3,952.00    76.00   52.00 'חי .קראומה ןקתימל ינשה  
      
הספוק ךותב למשח תקספהל םורח ןצחל     01.08.01.0250
,תיכוכז  הסכמ  םע םימ תנגומ תניירושמ      
רחאל ןצחלה לש ותלעפה .תרשרשו שיטפ      
לש תנווכמ הציחל י"ע היהת תיכוכזה תריבש      

  8,664.00   361.00   24.00 'חי "סורוברצ" תרצות תמגוד.ןצחלה  
      
ילמשח ללגנ ךסמל הדרוהו המרה ןצחל תדוקנ     01.08.01.0260
5.1 ךתחב םיכילומ .מ"מ 02 רטוקב רונצ ללוכ      
ט"הת תרגסמ םע אספוקב ןקתומ ר"ממ      

  1,992.00   332.00    6.00 'חי .טורח ץיוודנס טילקב טולישו  
      
טוחו מ"מ 02 רוניצ י"ע טטסומרטל הנכה     01.08.01.0270
ללוכ הדוקנל  דעו א"מ תדיחי םוקיממ הכישמ      
םוקימל םוקמ 3 סיוג תינבלמ וא 55 אספוק      

  3,230.00    85.00   38.00 'חי .הדוקנה  
      
תוגוז 4 לבכ תלחשה י"ע ןופלט תדוקנ תמלשה     01.08.01.0280

    570.00    95.00    6.00 'קנ .קזב לש ינקת רזיבאב םויסו  
      
תספוקמ מ"מ 05 רוניצב ןרקמ תדוקנל הנכה     01.08.01.0340
םויסו הלופכ הרקת ללחל דעו בשחמ תדמע      
ךסמל ןרקמהמ מ"מ 02 רוניצ .וקסינ תספוקב      
עקשה תבצהל קיטלפמ טנמלא ללוכ ללגנ      
תדמעמ האיצי .ןרקמה דיל הרקתל בצינב      
3 סיווג תספוקב םויסו מ"מ 52 רוניצב בשחמ      

  1,254.00   209.00    6.00 'חי .ןרקמה לע הטילש לנאפ רובע םוקמ  
      
      
      
      

153,301.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../028 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     028 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

153,301.00 מהעברה      
      
      
לופוד קספמ ללוכה םימח םימ דוד תדוקנ     01.08.01.0350
    A61x2 טקאפ קספמ ללוכ ןומיס תרונו A52x2  

  1,520.00   190.00    8.00 'חי .םימה לכמל דומצב  
      
רוביח רובע ןומיס תרונ ללוכ לופוד קספמ     01.08.01.0360

    608.00    76.00    8.00 'חי דואמ ךומנ חתמ תוכרעמ  
      
23 רוניצב תיזאפ תלת תילעמל רוביח תדוקנ     01.08.01.0430
חולל רישי וקב , ר"ממ 01 ךתחב םילבכו מ"מ      

    854.00   427.00    2.00 'חי .A04x4  טקאפ קספמ ללוכ בורק  
      
ללוכ ) למשח תוחול ללוכ טקיורפל ינמז למשח     01.08.01.0440
הנשמה תוחולל ןיזמה חולה ןיב הנזהל םילבכ      

 15,184.00 15,184.00    1.00 פמוק .חוקיפה תייחנה פ"ע שרדיש ךתחב  
      
ללוכה למשח תוחולל הנירק ןוגימ עוציב     01.08.01.0450
הקידב ,שרדנה יבועב םוינימולאו הדלפ תוטלפ      
הנקתהה רחאל יטנגמורטקלאו יטנגמ ףטש      
תוניקת רובע ךמסומ קדובמ רושיא תלבקו      

 47,142.00   873.00   54.00 ר"מ .הנירק  
      
קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב     01.08.01.0460
םולשת ללוכ ןימזמה י"ע עבקיש 3 גוס      
למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה      
ןוקית תוברל ,ללוכ A019X3 דע      
דע שרדתש הדימב תרזוח הקידבו םייוקילה      
אלל ןקתמה לש יפוס רושיא תלבקל      

  2,847.00 2,847.00    1.00 פמוק טקיורפב םינומה לכ רובע .תויוגייתסה  
221,456.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח תודוקנ 10.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../029 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     029 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

א ל ש ( ם י ל י ב ו מ  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
.)ת ו ד ו ק נ  ת ר ג ס מ ב       
      
אל וא םהילאמ םיבכ םיליבומה לכ .1:תורעה      
.2 .דועיה פ"ע םינוש םיעבצב תרנצ ,םיקילד      
ןוטב תורקתו תוריקב הרידח םיללוכ םיליבומה      
חפ ילגרס םיללוכ םיליבומ .3 ןוקיתו םימיק      
לש דועיל ןומיס .4  הרקתל הדמצהל ןוולוגמ      
ץיודנס טלש י"ע םומיסקמ רטמ 5 וא ןוויכ יוניש      
תוכומת ץרוחמ חפ/תשר תולעתל .6 .טורח      
וא תרקתל הנקתה דבלב ףדמ ירצומ תויוזו      
רטמ 1 לכ ךמות י"ע דבלב ןוטבה תפציר      
תויפוסו תויוז יס.יו.יפ תולעתל .7.םומיסקמ      
תוכומת ללוכ תולעתל .8 .דבלב ףדמ ירצומ      
תרנצה לכ .9 .הרקת וא תהבגה ללוכ הפצירל      
.ףתרמ/הנבמל תחתמ הריפח הריחמב תללוכ      
.11 .םיקקפ תללוכ הלעמו 4" תרנצה לכ .01      
.21 .טולישו הכישמ ילבח תללוכ תרנצה לכ      
המיטא וכותב ללוכ למשח תרנצ/תולעת ריחמ      
שרדנה םוקמ לכב טרפמב ןייוצמכ שא ירבעמל      
.ךכל      
      
םינוש םיעבצב םהילאמ םיבכ ףכירמ תורוניצ     01.08.02.0010
תואספוק ללוכ יולג וא יומס ,מ"מ 02 רטוק      

  1,680.00     3.00  560.00 רטמ .הלחשה טוחו רזע ירמוחו  
      
םינוש םיעבצב םהילאמ םיבכ ףכירמ תורוניצ     01.08.02.0015
תואספוק ללוכ יולג וא יומס ,מ"מ 52 רטוק      

  2,480.00     4.00  620.00 רטמ .הלחשה טוחו רזע ירמוחו  
      

    960.00     6.00  160.00 רטמ .הלחשה לבחו 23 רטוקב ךא ל"נכ 01.08.02.0020
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     01.08.02.0040
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

  2,800.00    10.00  280.00 רטמ .ינקת ןומיס טרסו  
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     01.08.02.0045
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד      

  3,420.00    57.00   60.00 רטמ ןומיס טרסו הכישמ  
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     01.08.02.0046
05 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

  1,540.00    14.00  110.00 רטמ . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב  
 12,880.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../030 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     030 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,880.00 מהעברה      
      
      
הלעתה - תוכומת ללוכ תנוולוגמ תשר תלעת     01.08.02.0055

108,100.00    47.00 2,300.00 רטמ .מ"ס 02 דע בחורבו מ"ס 5.8 קמועב  
      
תרושקת זוכיר רובע I.C 4 טנוברקילופ תספוק     01.08.02.0100

    492.00   123.00    4.00 'חי .טולישו ףוקש הסכמ ללוכ תרושקת רקב וא  
      
מ"מ 1 יבועב םילבכ רובע הרוגס חפ תלעת     01.08.02.0130
לע ןקתומ מ"ס 5.8 הבוגב מ"ס 02 בחורב      

  2,490.00    83.00   30.00 רטמ .םיכמות ללוכ הרקתה  
      
02 בחורב רוגס חפ תלעתל הסכמ     01.08.02.0132

    600.00    20.00   30.00 רטמ .מ"ס  
      
מ"מ 1 יבועב תונוולוגמ תוצרוחמ םילבכ תלעת     01.08.02.0145
לע ןקתומ מ"ס 5.8 הבוגב מ"ס 03 בחורב      

 10,320.00   129.00   80.00 רטמ . םינוולוגמ םיכמות ללוכ הרקתה  
      
03 בחורב רגוס חפ תלעתל הסכמ     01.08.02.0147

  2,880.00    36.00   80.00 רטמ .מ"ס  
137,762.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .)תודוקנ תרגסמב אלש( םיליבומ 20.80.10 כ"הס  

      
א ל ש ( ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80.10 ק ר פ  ת ת       
)ת ו ד ו ק נ  ת ר ג ס מ ב       
      
ןליטאילופ דודיב םע םילבכה לכ .1:תורעה      
הבכ 2RF )תרחא שרופמב בתכנ א"א( בלצומ      
וא תומלוסב םיחנומ םילבכה לכ .2 וילאמ      
לכ םיטלושמ םילבכה לכ .3 .תורניצב םילחשומ      
טורח ץיודנס טלשב םדועיו ,םכתחל רטמ 02      
אלו דבלב הנזה יוק רובע םילבכ .4 .דמצומ      
םילבכה רוביח ללוכ ריחמה .5 תודוקנה רובע      
םוינמולא ילבכב .6 .םייק חולל םג תוצק 2-ב      
יספל םוינמולא ילבכ ןיב רוביחל לבכ ילענ לולכ      
.תשוחנמ םיקספמ וא הריבצ      
      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     01.08.03.0020
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

  1,170.00    13.00   90.00 רטמ )תרנצה ללוכ וניא ריחמה( הלעתב םיחנומ  
      
      
      

  1,170.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../031 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     031 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,170.00 מהעברה      
      
      
דודיב םע ר"ממ 52 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     01.08.03.0030
    C.V.P וא תורוניצב םילחשומ םינוש םיעבצב  

  5,040.00    21.00  240.00 רטמ )תרנצה ללוכ וניא ריחמה( הלעתב םיחנומ  
      

  6,650.00    19.00  350.00 רטמ ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 01.08.03.0110
      

    960.00    24.00   40.00 רטמ ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 01.08.03.0115
      

  1,680.00    28.00   60.00 רטמ ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 01.08.03.0120
      

 12,870.00    33.00  390.00 רטמ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 01.08.03.0130
      

  6,240.00    52.00  120.00 רטמ .ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ 01.08.03.0140
      

  7,920.00    66.00  120.00 רטמ . ר"ממ 05X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ 01.08.03.0175
      

  4,440.00    74.00   60.00 רטמ . ר"ממ 07X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ 01.08.03.0180
      
רובע ,ר"ממ 61 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ     01.08.03.0250
םיקדהמ ללוכ םישגמ וא/ו תשר תולעת תקראה      

  9,600.00    12.00  800.00 רטמ .הלעתל טוחה רוביחל רטמ 3 לכ  
      

  1,350.00    15.00   90.00 רטמ גוז 02 ןופלט לבכ 01.08.03.0600
      

    900.00     6.00  150.00 רטמ גוז 5 ןופלט לבכ 01.08.03.0610
      
הנקתה תבשות תוברל תוגוז 01 הנורוק קולב     01.08.03.0620

    664.00   332.00    2.00 'חי תווצק ינשב ןומיסו דסמב וא ר"סמב  
      

  1,139.00 1,139.00    1.00 פמוק ר"סמב רופמי'ג תוברל ןופלט תוחולש תלעפה 01.08.03.0630
 60,623.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )תודוקנ תרגסמב אלש( םיכילומו םילבכ 30.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../032 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     032 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
,רדיינש ,BBA תרצות םיזאמה לכ .1:תורעה      
C וא B ןיפוא ויהי םיזאמה לכ .2 .ע"ש וא רלומ      
CEI 898 ןקת יפל א"ק 01 לש ילמינימ ק"זלו      
,רדיינש ,BBA תרצות ויהי םיתמאמה לכ.3      
א"א א"ק 53 לש ילמינימ ק"זלו ע"ש וא רלומ      
יוק דח ןומיס וללכי תוחולה לכ.4 . תרחא ןיוצ      
םירזיבאה לכ .5 .םילנפה ג"ע דימע עבצב      
שורדה לכ ללוכ חולב הנקתהו הקפסה םיללוכ      
האר 6. טוויחו טוליש הריבצי ספ תוברל      
הקידב םיריחמב םיללוכ תוחולה לכ .7 טרפמה      
A036 םיתמאמה לכ .8 .אלמ סמועב תימרת      
ריחמב תוחפל דחא רזע עגמ םיללוכ הלעמו      
ויהי הלעמו A0001 םיתמאמה לכ .קספמה      
שרופמב ןייוצמ אל םא ףא דבלב ריואב יוביכ      
.כ"כב      
      
ןמוסי ןקתה ות 93416 ןקת יפל ויהי תוחולה.9      
לכ .ירודיס רפסמ ללוכ חולה יבג לע עבטויו      
םע חפ תותלד םיללוכ למשחה תוחולל םינבמה      
הלבוה ללוכ למשחה חול ריחמ .01 .הליענ      
תפסות אלל חטשב הנקתהו הבכרה הנסחא      
תקידב ללוכ למשחה חול ריחמ .11 .םולשת      
רחאל םישדוח השולש אלמ סמועב תימרת      
ףסונ םולשת הבגי אל.21 .חוקלל ותריסמ      
,למשחה חול ןרצי י"ע למשחה חול ןונכת רובע      
.שרדיש לככ םימעפ רפסמ ןנכותי חולה      
      
ןמוסי ןקתה ות 93416 ןקת יפל ויהי תוחולה.9      
תוחולל םינבמה לכ .חולה יבג לע עבטויו      
.01 .הליענ םע חפ תותלד םיללוכ למשחה      
הבכרה הנסחא הלבוה ללוכ למשחה חול ריחמ      
ריחמ .11 .םולשת תפסות אלל חטשב הנקתהו      
אלמ סמועב תימרת תקידב ללוכ למשחה חול      
לכ.21 .חוקלל ותריסמ רחאל םישדוח השולש      
B2 MROF ויהי תוחולה      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../033 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     033 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דעוימה A052X3 ללוכו דע למשח חולל הנבמ     01.08.04.0015
רונתב עובצ חפמ דבלב תיזחהמ לופיטו השיגל      
תרצות םיקילד יתלב חפ וא קיטסלפ םילנפ םע      
.שורדה לכ ללוכ טפמל םאתהב ע"ש וא פ"מת      
חולה קמוע - ןורא תיזח ר"מ יפל הדידמה      
המרגאידו הריבצ יספ ,טוליש ללוכ - שרדינכ      

 28,470.00 4,745.00    6.00 ר"מ .תותלדו , קימימ  
      
דעוימה A08X3 ללוכו דע למשח חולל הנבמ     01.08.04.0020
רונתב עובצ חפמ דבלב תיזחהמ לופיטו השיגל      
תרצות םיקילד יתלב חפ וא קיטסלפ םילנפ םע      
.שורדה לכ ללוכ טפמל םאתהב ע"ש וא פ"מת      
חולה קמוע - ןורא תיזח ר"מ יפל הדידמה      
המרגאידו הריבצ יספ ,טוליש ללוכ - שרדינכ      

 57,470.60 3,322.00   17.30 ר"מ .תותלדו , קימימ  
      
03x06x08 תודימב ןיירושמ רטסאילופ ןורא     01.08.04.0040

  2,619.00   873.00    3.00 'חי .לוענמ ללוכ IV רבניע םגד  
      
ץעמ בג תוברל םינופלטל תופעתסה תובית     01.08.04.0045
תודימב תלד םע מ"מ 02 יבועב עצקוהמ ןבל      
'בח תושירד יפל לוענמו מ"ס 02/04/06 םינפ      

  1,424.00   712.00    2.00 'חי .קזב  
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     01.08.04.0050

 10,602.00    38.00  279.00 'חי . יבטוק  
      
דח רפמא 04 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     01.08.04.0060

     76.00    38.00    2.00 'חי . יבטוק  
      
וד רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     01.08.04.0080

    399.00   133.00    3.00 'חי .הליענ ןונגנמ םע  יבטוק  
      
רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.0090

  3,534.00   114.00   31.00 'חי . יבטוק תלת  
      
רפמא 04 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.0100

  3,857.00   133.00   29.00 'חי . יבטוק תלת  
      
רפמא 36 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.0120

    569.00   569.00    1.00 'חי . יבטוק תלת  
      

109,020.60 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../034 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     034 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

109,020.60 מהעברה      
      
      
רצק םרז ליבגמ A001X3 BCCM קספמ     01.08.04.0166
AK63 = ucI( קותינ רשוכ SM01 יטגרנא      
    %001=scI )V096   הליגר הנגה תדיחי  
    DMT עובק יטנגמו 1-70 ימרט לויכ םוחת  
A08DMT B001XSN תמגודכ קספמה      

    712.00   712.00    1.00 'חי רשואמ ע"ש וא cirtcelE redienhcS תרצותמ  
      
רצק םרז ליבגמ A061X3 BCCM קספמ     01.08.04.0167
AK63 = ucI( קותינ רשוכ SM01 יטגרנא      
    %001=scI )V096   הליגר הנגה תדיחיDMT  
קספמה  עובק יטנגמו 1-70 ימרט לויכ םוחת      
תרצותמ A001DMT A521XSN תמגודכ      

  1,613.00 1,613.00    1.00 'חי cirtcelE- redienhcS רשואמ ע"ש וא  
      
רובע יטמוטוא יצח םרז קספמל ריחמ תפסות     01.08.04.0390

    570.00   190.00    3.00 'חי .DM וא ריואב קספמ גוס לכל -. ליוכ פירט  
      
טלוו 032/004 לילס ילעב םייבטוק דח םינעגמ     01.08.04.0470
לש ףוצר םרזל 3 'סמ "C.A"  הדובע רטשמ      
דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב יזאפ דח  רפמא 61      

  4,788.00   133.00   36.00 'חי םינוש םיגוסמ  
      
032/004 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     01.08.04.0475
ףוצר םרזל 3 'סמ "C.A"  הדובע רטשמ טלוו      
דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב ל רפמא 04 לש      

  3,672.00   204.00   18.00 'חי םינוש םיגוסמ  
      
032/004 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     01.08.04.0480
ףוצר םרזל 3 'סמ "C.A"  הדובע רטשמ טלוו      
דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא 36 לש      

    233.00   233.00    1.00 'חי םינוש םיגוסמ  
      
032/004 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     01.08.04.0485
ףוצר םרזל 3 'סמ "C.A"  הדובע רטשמ טלוו      
דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא 001 לש      

  1,831.00 1,831.00    1.00 'חי םינוש םיגוסמ  
      

  4,104.00   114.00   36.00 'חי .תוחפל םיעגמ 2 ללוכ  רפמא 61 דעצ רסממ 01.08.04.0490
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטק 4 תחפ ירסממ     01.08.04.0510

 13,110.00   285.00   46.00 'חי .A םגד  רפמאילימ 03  
      

139,653.60 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../035 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     035 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

139,653.60 מהעברה      
      
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ ירסממ     01.08.04.0520

    474.00   237.00    2.00 'חי .A םגד  רפמאילימ 03  
      
תועש 21 ל תינכמ הברזר ילטיגיד דוקיפ ןועש     01.08.04.0560

  2,133.00   237.00    9.00 'חי .תוחפל  
      
רופיש רובע טלפמוק תינקת םילבק תכרעמ     01.08.04.0590
הגרד  RAVK52  דע קפסה לפוכ      
יספ ,חפ הנבמ תללוכה RAVk52 תילמינימ      
דגנ הנגה םע םילבק ,ישאר קספמ,הריבצ      
'קד1 דע V05 ל הקירפ ןמזו תירקמ העיגנ      
, םילבק רקב ,םילבקל םיקוצי הנגה יקספמ      
תרקבו םיררוואמ, ןוסיר ילילס םע םינעגמ      
מ םינטק קפסה ידספה ,הרוטרפמט      
    rAVk/W5.2. םיקנשמ לולכית תכרעמה ןכ ומכ  
םגד הדוהת רדת תויעב תעינמל      
    Relative impedance 5.7% 210Hz Tuning  
     2.4 rotcaF gninuT  לכ לע תכרעמה לכ  
םיקודב םיטווחמ םירצוימ ויהי היביכרמ      
ו 1-93416CEI&2 ןקת יפל םירשואמו      
    12916CEI ברועמ דויצ םע חול רשואי אל.  

  6,643.00 6,643.00    1.00 פמוק TESRAV תמגודכ  
      
הסכמ תוברל חולב תועוקש דל ןומיס תורונ     01.08.04.0610

  1,692.00    47.00   36.00 'חי .םינוש םיעבצב ריבש יתלב ףוקש רמוחמ  
      
ןומיס תורונ לע הנגהל MZKP תאמגודכ ענתמ     01.08.04.0625

  2,898.00   161.00   18.00 'חי .רפמא 61 דע םיעונמ וא  
      
ט"אמ ללוכ AK02x4 רתי חתמ יניגמ  טס     01.08.04.0635
    A52x4 דויצה לכו ןומיס תרונו רזע עגמ תרונ  
היהית הדיחיה אלמ ןפואב רוביחל שרדנה      

  7,857.00   873.00    9.00 'חי .ע"וש וא קירטקלא רדיינש תרצות דחא קולב  
      

  6,399.00   237.00   27.00 'חי 5/061 דע םרז ינשמ 01.08.04.0720
      

    855.00    95.00    9.00 'חי .תירקמ העיגנ ינפב הנגה םע הירטפ ןצחל 01.08.04.0765
      
ע"ש וא  הרקב ימושי תרצות ילטיגיד דדומ בר     01.08.04.0790
,הגילז תדידמ ללוכ  P531 CETAS םגד      

  6,120.00 2,040.00    3.00 'חי .הנבמ תרקבל PI/CPT תרושקת  
      

174,724.60 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../036 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     036 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

174,724.60 מהעברה      
      
      

    950.00   475.00    2.00 'חי שא יוליגל תואיצי OSI 2 רסממ 01.08.04.0805
      

    512.00   512.00    1.00 'חי שא יוליגל תואיצי OSI 4 רסממ 01.08.04.0820
      

    569.00   569.00    1.00 'חי שא יוליגל תואיצי OSI 8 רסממ 01.08.04.0830
176,755.60 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 40.80.10 כ"הס  

      
. ה ר ו א ת  י פ ו ג  50.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיטנצרולפ תורונו דויצ םיללוכ םיפוגה לכ.1      
MARSO  5 ןא SV םינורטקלא  םיקנשמ      
ןוגב םיעובצ םיפוגה לכ .2 . תוירחא םינש      
לכל ומאיתי םיפוגה לכ .3 ריחמב לולכ ילכרדא      
גוס לכ וא enil enif ,ץניא ,מ"מ הרקת גוס      
לכ .4 .ףוגל םינספת ול שרדנ רשא רחא הרקת      
ולבקתי אל םילארגטניא ויהי דלה תרואת יפוג      
ויהי םיפוגה לכ .5 .הרואת ףוגב דל תורונ      
ריחמ.6.ריחמב לולכ ילכירדא ןווגב םיעובצ      
דויצ לכו הנקתה הקפסא םיללוכ הרואת יפוג      
ףוג לש הניקת הנקתה ךרוצל שרדנ רשא רחא      
דרפנב דדמת למשחה תדוקנ ריחמ הרואתה      
."תרושקתו למשח תודוקנ" 10 קרפב      
      
הנווכהו טולישל יביטרוקד םוריח תרואת ףוג     01.08.05.0030
הרידס חתמ תקפסא ןמזב דבוע -יתילכת וד      
7:הלועפ ןפוא )םוריחב( חתמ תקספה תעבו      
לקינ .HA7.1 / V6.3:הרונ גוס ןבל DEL תורונ      
תוללוסל ידועי:תוללוס .לאטמ לקינ וא םוימדק      
)7.2.74316 י"ת( ילארשי ןקת ות רתיה תולעב      
081:ןעטמ 22.2 קלח 02 ילארשי ןקת ות לעב      
רתסומ סיסב:םוריחב הרואת ןמז תוקד      
תריחבל עבצ( ןבלב עובצ הסכמ תכתממ      
תילרנימ /סבג תרקתב עוקש:הנבמ )לכירדא      
מ"ס 51 תויתוא ספדומ סקפסרפ:הנקתה      
האיצי בותיכ)הינבה תונקת תושירדל םיאתמ(      
טוליש ידדצ וד וא ידדצ דח ,הנווכה ץח םע      

  5,644.00   332.00   17.00 'חי .ע"וש וא DEL 616-LE thgilortclE תמגודכ  
      
      
      
      

  5,644.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../037 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     037 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,644.00 מהעברה      
      
      
ילארשי ןקת ות לעב יתילכת דח הרואת ףוג     01.08.05.0055
ססובמ הרקת עוקש הנקתהל 22.2 קלח 02      
    DEL 3 קפסהבX1 לטמ לקינ הללוס םע טוו  
םגד תוקד 09-ל ינקית תימצע הקידבו      

 18,592.00   332.00   56.00 'חי 206-LE thgilortclE. ע"וש וא  
 24,236.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( . הרואת יפוג 50.80.10 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ב י ט ר ו ק ד       
      
םיטנצרולפ תורונו דויצ םיללוכ םיפוגה לכ.1      
MARSO  5 ןא SV םינורטקלא  םיקנשמ      
ןוגב םיעובצ םיפוגה לכ .2 . תוירחא םינש      
לכל ומאיתי םיפוגה לכ .3 ריחמב לולכ ילכרדא      
גוס לכ וא enil enif ,ץניא ,מ"מ הרקת גוס      
לכ .4 .ףוגל םינספת ול שרדנ רשא רחא הרקת      
ולבקתי אל םילארגטניא ויהי דלה תרואת יפוג      
ויהי םיפוגה לכ .5 .הרואת ףוגב דל תורונ      
ריחמ.6.ריחמב לולכ ילכירדא ןווגב םיעובצ      
דויצ לכו הנקתה הקפסא םיללוכ הרואת יפוג      
ףוג לש הניקת הנקתה ךרוצל שרדנ רשא רחא      
דרפנב דדמת למשחה תדוקנ ריחמ הרואתה      
."תרושקתו למשח תודוקנ" 10 קרפב      
      
DELINU 1401 םגדמ DEL 06x06  ת"ג     01.08.06.0010
תמצועו W03 קפסהב תיטסוקא הרקתב עוקש      
י"ע אבוימ K0004 רוא ןווג, MUL0643 הראה      

 26,196.00   222.00  118.00 'חי ע"ש וא.דריל ץיניטש תרבח  
      
DELINU 1401 םגדמ DEL 03x021 ת"ג     01.08.06.0020
תמצוע W83 קפסהב תיטסוקא הרקתב עוקש      
י"ע אבוימ.K0004 רוא ןווגו MUL0044 הראה      

 33,670.00   370.00   91.00 'חי ע"ש וא דריל ץיניטש תרבח  
      
עוקש THGILWOD םגדמ DEL לוגע ת"ג     01.08.06.0030
תמצועו W02 קפסהב תיטסוקא הרקתב      
אבוימ .K0004 רוא ןווגו MUL 0022 הראה      

 31,360.00   160.00  196.00 'חי ע"ש וא דריל ץיניטש תרבח י"ע  
      
      
      

 91,226.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../038 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     038 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 91,226.00 מהעברה      
      
      
ג"ע תינוציח הנקתהל דעוימ DEL 03x03 ת"ג     01.08.06.0060
קפסהב TFIRD DEL םגדמ הרקת וא ריק      
    W21 הראה תמצועו MUL8622 רוא ןווגו  

 41,492.00 1,012.00   41.00 'חי K0004.ע"ש וא דריל ץיניטש תרבח י"ע אבוימ  
      
קפסהב TOPS-OC-D םגד DEL רוקרז     01.08.06.0090
    W21 הראה תמצעו MUL166 רוא ןווג  

  5,772.00   444.00   13.00 'חי K0004.ע"ש וא דריל ץיניטש תרבח י"ע אבוימ  
      
EROC NWOD/PU 051 םגד DEL ת"ג     01.08.06.0100
ןווג,MUL0743 הראה תמצועו W83 קפסהב      
תותיזחו תוריקב הנקתהל דעוימ K0004 רוא      

 22,752.00 1,422.00   16.00 'חי ע"ש וא דריל ץיניטש תרבח י"ע אבוימ . םינבמ  
      
ELIFORP םגדמ DEL ת"ג     01.08.06.0110
    DELINU-LAPO)ENILTHGIL(הרקת יולת  
ןווג MUL8713 הראה תמצועו W92 קפסהב      
וא דריל ץיניטש תרבח י"ע אבוימ.K0004 רוא      

127,020.00   876.00  145.00 רטמ ע"ש  
      
ELIFORP םגדמ DEL ת"ג     01.08.06.0120
    DELINU-LAPO)ENILTHGIL(הרקת עוקש  
ןווג MUL5934 הראה תמצועו W24 קפסהב      
וא דריל ץיניטש תרבח י"ע אבוימ.K0004 רוא      

134,720.00   842.00  160.00 רטמ ע"ש  
      
הנקתהל דעוימ  פורפ הווקא םגד DEL ת"ג     01.08.06.0130
W63 קפסהב קבאו םימ ןגומ םינסחמב      
תרבח י"ע אובימ MUL0082 הראה תמצועו      

  1,332.00   222.00    6.00 'חי .ע"ש וא דריל ץיניטש  
424,314.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיביטרוקד הרואת יפוג 60.80.10 כ"הס  

      
.ד ו ס י  ת ק ר א ה  11.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
ףיעסמ קלח עצבי למשחה ןלבקו הדימב      
תובקעב )טלפמוק םירדגומה םיפיעסב( הזוחה      
ןלבק( דלשה ןלבק י"ע הדובעה תליחת      
ריחמ ןיב יסחי ןפואב דדמי ריחמה ,)למשח      
למשחה ןלבק לעש ךרוא/חטש ןיבל הזוחה      
.עצבל      
      

11.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../039 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     039 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע מ"מ 4X04 ךתחב ןבלוגמ חוטש לזרב     01.08.11.0009
םירוביח תוברל דוסי תקראה תעבטמ תואיצי      

  1,995.00   285.00    7.00 רטמ םיכותירו  
      
חנומ מ"מ 01 לוגע לזרבמ דוסי תקראה תעבט     01.08.11.0010
הנבמה ףקיהב תודיסיב וא דוסיה תורוקב      

  7,592.00 7,592.00    1.00 פמוק .)שדח הנבמ( למשחה קוח פ"ע ותוא הצוחו  
      
4X04 לזרבמ דוסי תקראה תעבטמ אצויה זיז     01.08.11.0020
אספוקב םויסו תודוסיל ךתורמו ןוולוגמ מ"מ      

  2,090.00   190.00   11.00 'חי .ט"הת  
      
ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ     01.08.11.0025
    4X04 םירוח 9 םע מ"ס 52 דע ךרואו מ"מ  
,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל      

    237.00   237.00    1.00 פמוק תויקסידו םיגרב ,םימוא  
      
ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ     01.08.11.0040
    4X04 םירוח 11 םע מ"ס 03 דע ךרואו מ"מ  
,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל      

    427.00   427.00    1.00 'חי תויקסידו םיגרב ,םימוא  
      
ינבלמ ספ ללוכ קרב אילכ לש הדרוה תכרעמ     01.08.11.0080
יפל ףקיהב ןינבה ידומעב םיחנומ מ"מ 4/04      
דוסי תקראה תעבטל דע םיכתורמ ןקתה      
קרבה אילכ לש הטילקה תכרעמל דע םילועו      
רטמ 4 לכ הדרוהה יכילומ ןיב רושיג ללוכ      

  7,592.00 7,592.00    1.00 פמוק .תוחפל  
      
ספ ללוכ גגב קרב אילכ לש הטילק תכרעמ     01.08.11.0100
תשר לולכת הטילקה תכרעמ מ"מ 4/04 ינבלמ      

  5,694.00 5,694.00    1.00 פמוק .גגה תפשמ רטמ לש הדיריו ברעו יתש  
 25,627.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .דוסי תקראה 11.80.10 כ"הס  

      
ה ק י ס ו מ  ת כ ר ע מ  91.80.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ו צ ל צ ו       
      
הרבח תחתו ההז היהי תכרעמה דויצ לכ .1      
יאנש םיללוכ םילוקמרה לכ .2.תחא תיאפוריא      
.ע"ש וא שוב תמגודכ היהית תכרעמה .3.וק      
      

91.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../040 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     040 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
:ללוכ  91" תוחפל U63  יתכתמ הזירכ דסמ     01.08.19.0010
תלד ,גותימ ,הרקב רוטינומ ,CA/CD ת"מאמ      
תוכרעמ לכ תנקתהל םילגלג םע דיינ הליענ      
זוחא 03 ללוכ .ינכטה טרפמב ראותמכ הרבגה      

  9,490.00 4,745.00    2.00 פמוק .יוורזר םוקמ  
      
לע הנקתהל W042 כ"הס םיצורע 2 רבגמ     01.08.19.0030
תמגודכ הנבומ V001/07 יאנש ללוכ .91" דסמ      

 17,840.00 4,460.00    4.00 'חי Bose IZA-2120HZ  
      
ירוזאל YAW-OWT "6 יעוצקמ לוקמר     01.08.19.0130
לע אספוקב ינכטה טרפמב ראותמכ הקיסומ      

 14,212.00   209.00   68.00 'חי .יביטרוקד לירג םע הרקתב עוקש וא ריקה  
      
וילאמ הבכ מ"מ 02 רוניצ ללוכ הקיסומ תדוקנ     01.08.19.0150
יכילומ םע ,רוזש ידיג וד ,יטסלפומרת לבכן      
מ"מ 8.0 לש רטוקב תיטילורטקלא תשוחנ      

  8,364.00   123.00   68.00 'קנ .רוזיא לכל תוחפל  
 49,906.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילוצלצו הקיסומ תכרעמ 91.80.10 כ"הס  

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43.80.10 ק ר פ  ת ת       
.ם ו ר י ח  ת ז י ר כ ו       
      
יוליגו םוריח תזירכ תבלושמ היהית תכרעמה.1      
.תוחיטב התושירד פ"עLU ןקת  תלעבו שא      
חותפ לוקוטורפ תלעב היהית תכרעמה.2      
לכ תא קפסי ןלבקה .3 .דבלב רייפלט תרצות      
הקוזחת תודובע עוציבל םישרדנה םידוקה      
.הלבגה אלל תכרעמב תופטוש      
      
לש םורח תזירכ תבלושמ שא יוליג תיזכרמ     01.08.34.0010
םידוקה לכ ללוכ ע"וש וא רייפלט תרבח      
ןלבק לכ י"ע תכרעמב ףטוש לופיטל םישרדנה      
02 ללוכ םיביכרה תומכל תדעוימה שא יוליג      
חול םע ע"וש וא תובותכ יוורזר םוקמ זוחא      

  7,592.00 7,592.00    1.00 'חי .םירבצמו ןעטמו חכ קפס תדיחי םישקמ  
      

  2,848.00 1,424.00    2.00 'חי םיינשמ הגוצת תוחול רוביחל קשממ 01.08.34.0020
      
הגוצת םע DCL גוסמ ינשמ הגוצת חול     01.08.34.0080

  3,416.00 1,708.00    2.00 'חי .רייפלט תרצות ,לש תירבעב  
 13,856.00 43.80.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../041 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     041 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,856.00 מהעברה      
      
      
תלעפהל  תרקובמו  תבתוכמ הלעפה  'חי     01.08.34.0100
תרצות -  תרחא תכרעמ לכו םירפוצ ,םייוביכ      

  3,318.00   237.00   14.00 'חי .רייפלט  
      

    655.00   655.00    1.00 'חי הגוצת חול ללוכ ןופלט ןגייח 01.08.34.0130
      

 20,584.00   332.00   62.00 'חי .רייפלט תרצותמ יטפוא יגולנא ןשע יאלג 01.08.34.0150
      
BD58  תימינפ  הנקתהל ץנצנ בלושמ  רפוצ     01.08.34.0230

  2,988.00   332.00    9.00 'חי .רייפלט תרצות  
      

    854.00   427.00    2.00 'חי תינוציח הנקתהל םימ ןגומ ל"נכ 01.08.34.0235
      

  4,578.00   109.00   42.00 'חי .יאלגל ןומיס תרונמ 01.08.34.0250
      
ל  חתפמו הכישמ תידי םע יוביכ תלעפה ןצחל     01.08.34.0260

    418.00   209.00    2.00 'חי TESER רייפלט תרצות.  
      
ל  חתפמו הכישמ תידי םע ינדי הלעפה ןצחל     01.08.34.0270

  1,881.00   209.00    9.00 'חי TESER רייפלט תרצות.  
      
תכרעממ עגמ תלבקמה תבותכ תדיחי     01.08.34.0290
תרצות .תרחא תכרעמ לכמ וא םירלקנירפס      

    796.00   199.00    4.00 'חי רייפלט  
      

  1,292.00   323.00    4.00 'חי .תותלדל  טנגמורטקלא 01.08.34.0330
      
ידיג-וד לבכב טוויח,םודא רוניצ תללוכה הדוקנ     01.08.34.0360
    81GWA # לוקמר רובע םודא ךכוסמ לתופמ,  
תכרעמב רחא ביכר לכו 'וכו הרונמ טנגמ , יאלג      

 14,364.00   114.00  126.00 'קנ .הז קרפב עיפומה  
      
תירוחא אספוקו לירג ללוכ ,WS ''8 לוקמר     01.08.34.0400

  4,389.00   133.00   33.00 'חי . ע"וש וא הרקתב עוקש LU רשואמ  
      

  8,115.00 2,705.00    3.00 'חי תימוקמ הזירכל ןופורקימ תדמע 01.08.34.0420
      
קפסהב עמש ירבגמ תללוכה הרבגה תכרעמ     01.08.34.0430
בתכב תטרופמה םילוקמרה תומכל םיאתמה      
קלחכ תבלושמ הברזר 05% + תויומכה      

  4,271.00 4,271.00    1.00 פמוק .שאה יוליג תכרעמב ילארגטניא  
      

 82,359.00 43.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../042 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     042 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 82,359.00 מהעברה      
      
      
ןקתויש םיאבכ ןופלט תורפרופש זוכיר ןורא     01.08.34.0490

  8,115.00 2,705.00    3.00 'חי .הסינכב  
      
תוינכות לש םיטס 3 ללוכ תכרעמה תלעפה     01.08.34.0510
תנש ללוכ דויצה לש הלעפהה תוארוהו עוצבל      

  1,139.00 1,139.00    1.00 פמוק .תוירחא  
      

  1,898.00 1,898.00    1.00 'חי .תורש תנכות 01.08.34.0520
      
תכרעמה ללכל םינקת ןוכמ תקידב     01.08.34.0530

  2,088.00 2,088.00    1.00 פמוק .היצרגטניאו  
      
למשח  ןוראל MF-002 זגב יובכ תכרעמ      01.08.34.0550
סיטרכו הקעזא תפצפצו  ג"ק 5.3  טלפמוק      

 10,440.00 5,220.00    2.00 'חי .יוביכ  
106,039.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .םוריח תזירכו שא יוליג תכרעמ 43.80.10 כ"הס  

      
י נ פ ב  ה א ר ת ה  ת כ ר ע מ  63.80.10 ק ר פ  ת ת       
ה מ ד א  ת ד י ע ר       
      
תללוכה המדא תודיער ינפב הערתה תכרעמ     01.08.36.0010
תצואתל תושיגר םע SH-103 םיאלג ינש      
,הרקב תדיחי  ,רבצמ ,ןעטמ g500.0 עקרק      
רפוצ ,תימוקמ הזירכ תכרעמל רוביח ךרעמ      
הנכומ  תכרעמה לכ לש הנקתה ללוכ ,ימוקמ      
לש dee-sxniL המגוד ,טלפמוק ,הלעפהל      
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "רפיב" תרבח      
הנשל שומיש ימד ,קפסה ידי לע הנקתה      
הבוח(םישדוח 21 ל ןרצי תוירחאו ,הנושאר      

 27,047.00 27,047.00    1.00 פמוק )שרדנכ םירושיא גיצהל  
 27,047.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( המדא תדיער ינפב הארתה תכרעמ 63.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,253,765.60 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח ינקתמ 80.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../043 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     043 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.10 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.10 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     01.09.01.0010
הצברה תבכיש תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,ןוטב יטנמלא לע      
םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו      
יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ      
םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
בחורב C.V.P תותשר,תורוק,םידומע,םירצו      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

318,750.00    85.00 3,750.00 ר"מ .תמייקל השדח  
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     01.09.01.0020
, חיט תובכש יתש,תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות      
ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ קוזיח      
לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר      
,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
תותשר,תורוק,םידומע,םירצו םינטק םיחטש      
    C.V.P יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב  

218,000.00   109.00 2,000.00 ר"מ .'וכו תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב  
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     01.09.01.0030
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      
,תיכוכז יביס תשר,תיתשתה תנכה תוברל      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו רגב טכילש      

 35,670.00   123.00  290.00 ר"מ .ןרציה  
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     01.09.01.0040
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
קבד תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
בחורב C.V.P תותשר,תורוק,םידומע,םירצו      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

 33,250.00    95.00  350.00 ר"מ .'וכו תמייקל השדח  
      
      
      
      

605,670.00 10.90.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../044 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     044 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

605,670.00 מהעברה      
      
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     01.09.01.0050
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה      
,תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה      
זיידונא רמגב םוינימולא S ילגרסב הקולח      
לע ץוח חיטב םינגועמ מ"מ 51  בחורב יעבט      

190,000.00    95.00 2,000.00 ר"מ .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו תינכות יפ  
      
םיימינפ םילוגע ןוטב ידומע לע ץוח חיט     01.09.01.0060
חיט תבכש ,הצברה תבכש תוברל ,םיינוציחו      

 11,360.00   142.00   80.00 ר"מ .עבצל הנכהכ הקלח טכילש תבכשו רוחש  
807,030.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

807,030.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../045 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     045 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג      
,קותינ יליפורפ ,הניפ יליפורפ ,הדרפהה      
יליפורפ ,םייפקיה םיליפורפ ,םייפוס םיליפורפ      
םיליפורפ,םילנפכ םישמשמה םיליפורפ,הקולח      
שגפימב םיליפורפ,תוריק/הפצר שגפימב      
,שרדייש רחא ליפורפ לכ,הרקת/תוריק      
ןיב רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא ,גוס      
תושירד יפל לכה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
יטרפמו יטרפ יפו תוינכותב      
וא "םייופיצ לייא" תרצותמ םיליפורפה.םינרציה      
תריחב יפל תרחא הרבח תרצות וא ע"ש      
לכירדאה      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
בתכב םינייוצמה דוסיה יריחמש תאזב שגדומ      
תחפ םיללוכ תויומכה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../046 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     046 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
06/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0010
ריחמ ,תוינכותב טרופמה םגדה יפ לע ,מ"ס      
,01R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 56 דוסי      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      
ףוציר( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      

176,700.00   190.00  930.00 ר"מ )םינג  
      
תודימב ,ץע יומד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0030
,תוינכותב טרופמה םגדה יפ לע ,מ"ס 09/51      
הקלחה דגנ גוסמ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ      
    01R, עצמ ןוגכ  שרדנכ םיעצמה לכ תוברל  
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      

 47,500.00   190.00  250.00 ר"מ )םינג רבעמ( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע  
      
06/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0050
ריחמ ,תוינכותב טרופמה םגדה יפ לע ,מ"ס      
,01R הקלחה דגנ גוסמ,ר"מ/ח"ש 56 דוסי      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      

 23,750.00   190.00  125.00 ר"מ )םיתורש ירדח( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע  
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0060
ריחמ ,תוינכותב טרופמה םגדה יפ לע ,מ"ס      
,01R הקלחה דגנ גוסמ,ר"מ/ח"ש 07 דוסי      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      
יללכ ףוציר( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע      

109,250.00   190.00  575.00 ר"מ )םינוש םירדחב  
      

357,200.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../047 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     047 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

357,200.00 מהעברה      
      
      
021/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0080
ריחמ ,תוינכותב טרופמה םגדה יפ לע ,מ"ס      
,01R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 09 דוסי      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      

 80,465.00   209.00  385.00 ר"מ )תסנכ תיב( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע  
      
תואמגודו םינווגב מ"ס 01 הבוגב ירמילופ לנפ     01.10.01.0090

 40,000.00    40.00 1,000.00 רטמ .לכירדאה תריחב יפל  
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0100
ריחמ ,תוינכותב טרופמה םגדה יפ לע ,מ"ס      
,01R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      
המוק חבטמ( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע      

  3,249.00   171.00   19.00 ר"מ )הנושאר  
      
YARG םגד תשרבומ ןבא תוחולב ףוציר     01.10.01.0110
    NAECO, מ"ס 3 יבועב ,ןומצע יבהז קפס,  
,ןקת יפ לע הקלחה דגנ גוסמ ,תונוש תודימב      
שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה תנכה תוברל      
קבד ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ      
הקרבה ,שוטיל ,תוגופ  ץוריח ,שיש      
,הקבדה,שרדנכ םיכותיחה לכ ,תילטסירק      
דוביע,רליס,תואמגודו םינווג בוליש      
יחטשמ( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע,םיעופיש      

 17,080.00   427.00   40.00 ר"מ )תוגרדמ ירדח םייניב  
      

  2,812.00    76.00   37.00 רטמ .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ 01.10.01.0120
      
      
      
      
      
      

500,806.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../048 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     048 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

500,806.00 מהעברה      
      
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0130
דוסי ריחמ ,מ"ס 05/02 תודימב ןלצרופ טינרג      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 55      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      
ירדח( .טלפמוק לכה .'וכו םירוחו םיחתפ      

114,950.00   209.00  550.00 ר"מ )םיתורש  
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0140
03/01 וא מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג      
תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ ,מ"ס      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,םיחתפ יפשח יופיח , תואמגודו םינווג בוליש      
תומאתהו םיכותיח,םירצו םינטק םיחטש      
.טלפמוק לכה .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע,      

 14,630.00   209.00   70.00 ר"מ )חבטמ תונורא לעמ(  
      
ETIHW זתומ טייו הנבל ןבאמ תונולח ינדא     01.10.01.0150
    ALUM, מ"ס 03 דע בחור ,מ"ס 3 יבועב  

 29,625.00   237.00  125.00 רטמ )תסנכ תיבו עקרק תמוק( .םימ ףא תוברל  
      
םיכנ יתורשל תינקת די יזחאמ תכרעמ     01.10.01.0160
יופיצ םע,ילירטקב יטנא,הטסורינ תורוניצמ      
לע עובק זחאמ,םמורתמ זחאמ ללוכ,קיטסלפ      

 15,944.00 1,993.00    8.00 פמוק .תלדה לע עובק זחאמו ריקה  
      

  3,040.00   380.00    8.00 'חי .םיכנ יתורישב םירויכ לעמ ינקת הטסורינ ףדמ 01.10.01.0170
      
,םוינימולא תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ     01.10.01.0180

 34,164.00 2,847.00   12.00 ר"מ .תושיגנ ןקת יפל  
      
ןבא תוחולב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     01.10.01.0200
ןומצע יבהז קפס ,YARG NAECO תשרבומ      
םיינבה יחטשמב ףוצירה תמגודכ ,ע"ש וא      
תוברל ,ןקת יפ לע יבועב ,תוגרדמה רדחב      

 83,600.00   380.00  220.00 רטמ .הגרדמה חלשב הקלחה דגנ ספ תותיס  
      

796,759.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../049 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     049 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

796,759.00 מהעברה      
      
      
תמגודכ ןבא/שישמ תוגרדמ ידיצב םילנפ     01.10.01.0210

  7,980.00    76.00  105.00 רטמ .מ"ס 01 הבוגב ,גרודמ וקב ,תוגרדמה  
      

  3,702.00 1,234.00    3.00 ק"מ .תוכרעמ תונוראל ןוטב תוהבגה 01.10.01.0220
      
ןבאמ תוגרדמ ירדחב יונב הקעמל גניפוק     01.10.01.0230
יבהז לש YARG NAECO םגד תשרבומ      

  9,006.00   237.00   38.00 רטמ .מ"ס 52 בחור ,מ"ס 3 יבוע ,ןומצע  
      
םינווגב ,ימוג/C.V.P תועיריב תוריק יופיח     01.10.01.0240
םגדה יפ לע ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,ר"מ/ח"ש 59 דוסי ריחמ ,תוינכותב טרופמה      
ץע לגרס רמג ,הקבדה ,תיתשתה תנכה תוברל      
,תוניפב םייכנא ץע ילגרסו ןוילעה קלחב יקפוא      
םינטק םיחטש יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש      
םלוא ,תוגרדמ ירדח ,םינג רבעמ( .'וכו םירצו      

147,150.00   218.00  675.00 ר"מ )'א המוק םיגוח ירדחו תוליעפ  
      
המוקב ףוציר יחטשמל תחתמ יטסוקא דודיב     01.10.01.0250
6 יבועב AG-52 סופיטמ ביצלפ תועיריב 'א      

 33,040.00    28.00 1,180.00 ר"מ .מ"מ  
997,637.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

997,637.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../050 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     050 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     01.11.01.0010
תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
םינווג בוליש תוברל דיחא ןווג תלבקל דעו      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      

 98,000.00    28.00 3,500.00 ר"מ .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה  
      
תוחול וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לונירקא עבצ     01.11.01.0020
ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש סבג      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל, דיחא      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

  3,300.00    33.00  100.00 ר"מ ,ןרציה טרפימ יפל  
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     01.11.01.0030
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      
יטלש,ןופלט,תרושקתו למשח ירזיבאל      
תואיצי,האיציו הסינכ טוליש,האיצי      
ןומיס,ןוניס תכרעמ,םיימיכ םיתוריש,םוריח      
תוגרדמ,תומלוס,םיפוקשמ,ריווא תורוניצ,תוניפ      

  4,272.00 1,424.00    3.00 פמוק .ףרועה דוקיפ ןקת יפל טלפמוק לכה,'וכו  
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא ד.מ לירקרפוס עבצ     01.11.01.0040
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

 11,550.00    33.00  350.00 ר"מ .ןרציה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

117,122.00 10.11.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../051 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     051 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

117,122.00 מהעברה      
      
      
תונוראל ,תומרגוטקיפ טוליש/רוא טלופ טוליש     01.11.01.0050
,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא ,למשח      
,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא תותלדל      
ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח ,םינסחמ      
טולימ ילולסמ ,םינוחבטמ ,םיתורש,םימ      
,תרנצ יגוס ,האייחה ירישכמל טוליש ,תוחיטבו      
טוליש ,הרקב תכרעמ ,םילגעמ 'סמ ןויצ      
,תואובמ/תומוק/תוקלחמ/םיפגאל הכרדה      
ילעבל טוליש ,ןושיע תוניפ,םירדחל טוליש      
רחא טוליש לכו העונת ילבגומו תויולבגומ      
שא יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש      
טולישה לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו      
,הנבמה ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה      

  9,490.00 9,490.00    1.00 פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב  
      
,םילוגע םידומעב חיט יבג לע סלגהמט עבצ     01.11.01.0060
יפל תואמגודו םינווגב ,םיינוציחו םיימינפ      
,תיתשתה תנכה תוברל ,לכירדאה תריחב      
חטשמ תלבקל דע תובכש 'סמב אלמ לטכפש      
עבצ תובכש שולשו דוסי עבצב העיבצ ,קלח      

 13,680.00   171.00   80.00 ר"מ .ןרציה טרפמ יפל ,ןוילע  
140,292.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

140,292.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../052 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     052 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
,דחוימה טרפימב,םוינימולאה תומישרב      
,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב      
.טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב      
.ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק לכה      
      
.י"ת י"פע ויהיו תומסוחמ ויהי תויכוכזה לכ      
      
תינכות תנכה םיללוכ הדיחיה יריחמ      
    SGNIWARD POHS ןתשגהו ןרציה לש  
.לכירדאה רושיאל רוצייה תליחת םרט      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
'וכו  תושיגנ תוקבדמ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
      
םירויע םיפוקשמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.שרדיש לככ      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 10.21.10 כ"הס            
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  20.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0010

 33,215.00 33,215.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0020

 21,827.00 21,827.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0030

 19,929.00 19,929.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0040

 14,235.00 14,235.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0050

 22,776.00 7,592.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
      

111,982.00 20.21.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../053 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     053 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

111,982.00 מהעברה      
      
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0060

 18,507.00 6,169.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 7-א 'סמ סופיט ,ןולחו תלד     01.12.02.0070

 88,260.00 14,710.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0080

 28,470.00 4,745.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0090

  4,272.00 1,424.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0100

  1,139.00 1,139.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0110

  4,556.00 2,278.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0120

  6,169.00 6,169.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0130

    949.00   949.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 41-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0140

  2,848.00 1,424.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-א 'סמ סופיט ,סירת     01.12.02.0150

  3,984.00   664.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 61-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0160

 11,388.00   949.00   12.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 71-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0170

  2,847.00 2,847.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 81-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0180

 68,328.00 22,776.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 91-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0190

 52,195.00 52,195.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      

405,894.00 20.21.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../054 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     054 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

405,894.00 מהעברה      
      
      
טלפמוק לכה .המישרב 02-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0200

 43,654.00 43,654.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 12-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0210

 15,184.00 15,184.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 32-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0230

 13,286.00 13,286.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 42-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0240

 11,388.00 11,388.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 52-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0250

 12,338.00 6,169.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 62-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0260

 10,439.00 10,439.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 72-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0270

 27,521.00 27,521.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 82-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0280

 41,756.00 20,878.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 92-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0290

 18,031.00 18,031.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 03-א 'סמ סופיט ,תלד     01.12.02.0300

  4,271.00 4,271.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 13-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0310

 26,572.00 13,286.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 23-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0320

 11,388.00 11,388.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 33-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0330

  7,592.00 7,592.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 43-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0340

 15,184.00 7,592.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      

664,498.00 20.21.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../055 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     055 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

664,498.00 מהעברה      
      
      
טלפמוק לכה .המישרב 53-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0350

  6,643.00 6,643.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 63-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0360

 10,248.00 3,416.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 73-א 'סמ סופיט ,סירת     01.12.02.0370

 11,388.00 1,898.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 83-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0380

 10,680.00   712.00   15.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 93-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0390

  5,124.00 2,562.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 04-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0400

  5,978.00 2,989.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 14-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0410

  7,212.00 3,606.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 14*-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0420

  5,694.00 2,847.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 24-א 'סמ סופיט ,סירת     01.12.02.0430

  1,518.00   759.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 34-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0440

 56,940.00 5,694.00   10.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 44-א 'סמ סופיט ,ןולח     01.12.02.0450

 42,710.00 4,271.00   10.00 'חי .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 54-א 'סמ סופיט ,הללצה     01.12.02.0460

  6,169.00 6,169.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 64-א 'סמ סופיט ,הללצה     01.12.02.0470

  9,490.00 9,490.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
      
      
      

844,292.00 20.21.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../056 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     056 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

844,292.00 מהעברה      
      
      
2 יבועב ףפוכמ םוינימולא חפמ תונולח ינדא     01.12.02.0480
המוקב( .8-פ טרפ האר .רונתב עובצ ,מ"מ      

  9,690.00   114.00   85.00 רטמ )הנוילע  
853,982.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 20.21.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

853,982.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../057 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     057 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  31.10 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.31.10 ק ר פ  ת ת       
      
תא םהריחמב םיללוכ םיכורדה םיטנמלאה לכ      
ןייוצמכ םינושה םיסמועל הכירדה ילבכ      
םיטנמלאה לע שא דגנ הנגה .תוינכתב      
םיכורדה םיטנמלאה לכ .תוקד 021 תוכורדה      
06-ב ,05-ב ןוטבמ ויהי      
      

113,825.00   157.00  725.00 ר"מ מ''ס )5.62( 52 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ 01.13.01.0010
      

 58,080.00   176.00  330.00 ר"מ מ''ס 03 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ 01.13.01.0020
      

 51,675.00   195.00  265.00 ר"מ מ''ס 54 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ 01.13.01.0030
      

 52,250.00   209.00  250.00 ר"מ מ''ס 55 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ 01.13.01.0040
275,830.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד ןוטב תודובע 10.31.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

275,830.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד ןוטב תודובע 31.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../058 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     058 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןבא תודובע 41 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.10 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41.10 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטרה הטישב הנבמה תותיזח יופיח     01.14.01.0010
זתומ טייו היצנו הנבל ןבא תוחול תועצמאב      
    ETIHW ALUM, ע"ש וא ןומצע יבהז קפס,  
הנתשמ ךרוא ,מ"ס 02 הבוג ,מ"ס 4 יבוע      
    3472 םינווגב ,מ"ס 3 םומינימ יבועב ,מ"ס  
תבכש תוברל,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
םיטוח ,תנבלוגמ הדלפ תשר ,הצברה      
לכה .'וכו םינבלוגמ הדלפ ינתיווז ,הטסורינמ      
וטנ הדידמה .תוינכותב םיטרפה יפל טלפמוק      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב ןה ר"מ יפל      
,םיעקש ,םיקשימ ,גניפוק ,םילגועמו םיעפושמ      
,תוזוזמ ,םיחתפ יפשח ,תורוקו םידומע יופיח      
יפל 'וכו ןוילע ןגמ יופיצ ,םינוש ןבא יגוס בוליש      
ר"מב וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה חטשה      
טרפמבו ויקלח לכ לע 8732 ןקתב טרופמכו      

245,525.00   427.00  575.00 ר"מ .דחוימה  
245,525.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 10.41.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

245,525.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../059 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     059 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  ת כ ר ע מ  51.10 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
המדקה      
      
הלבוה ,הנקתה,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
לש תמלשומ הלעפה, תוסיוו ,דויצה תפנהו      
.תוינכותבו טרפמב ראותמכ תוכרעמה לכ      
1001 ןקת ות היהי תוכרעמה יקלח לכל      
.םינקת ןוכמ תקידב םיללוכ הזוחה יריחמ.      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.51 קרפ תת 00.51.10 כ"הס            
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
היצלטסניא,זג תרנצ ירוביח ללוכ ןגזמה ריחמ      
ןיבו םידייאמל םיבעמ ןיב תמלשומ תילמשח      
טקפ קספמ,םיטטסומרטל םידייאמ      
ירוביח,  יטוח םיטטסומרט תנקתה,הבעמל      
יולימ, םיפונמו הנקתה תודובע, זוקינ תרנצ      
.תמלשומ הלעפהו זג      
      
ריוא גוזימ תדיחי לש הנקתהו הקפסה     01.15.01.0020
םוח תבאשמב םומיחו רוריקל )ג'קפ( תיאמצע      
SD םילנפ םע םוינמולא םיליפורפ הנבמב      
וא "סירוא" , "זגראה" תמגוד 2" דודיב םע      
לש רוריק תקופתל רשואמ ע"וש וא מ.ק.מ      
    H/UTB 000,081 ,ריוא תקיפס MFC 0006  
ימלוב ג"ע עונמו חופמ הנבמ *:תוברל      
אתב םיסחדמ *1" העיקשל םייציפק תודיער      
הללוסב קמוע תורוש 6 דייאמ* יטסוקא      
ןוניס תוגרד יתשב ריוא יננסמ * תבלושמ      
קפסהה לפוכ רופישל םילבק * חפ תורגסמב      
דוקיפו ישאר קספמ,ילרגטניא למשח חול *      
* קוחרמ הלעפה חולל תואיצי * םלשומ      
םירוביח* ןבלוגמ ןופיס םע זוקינל רוביח      
היצלטסניא *  הדיחיה ךותב תולעתל םישימג      
ינכט טרפמ יפל* דוקיפו תמלשומ תילמשח      

152,000.00 76,000.00    2.00 פמוק )UO-2,1( תמלשומ הלעפהל תוינכותהו  
      
      
      
      
      

152,000.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../060 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     060 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

152,000.00 מהעברה      
      
      
גוריד יליע לצופמ ןגזמ תנקתהו הקפסה     01.15.01.0030
h/utB 000,23 לש רוריק תקופתל A יטגרנא      
רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא תמגוד      
זג תרנצ 'מ 2 ירוביח * - תוברל )יזאפ-תלת(      
ירוביח * זוקינל רוביח* )ןרצי תויחנה יפל(      
קספמ* דייאמו הבעמ תיילת* דוקיפו למשח      
זג יולימ, םוקאו*יוביע תדיחי דיל ןוחטב      

107,730.00 7,695.00   14.00 פמוק .תמלשומ הלעפהו  
      
A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     01.15.01.0040
תלת( h/utB 000,82 לש רוריק תקופתל      
ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא תמגוד )יזאפ      

 13,300.00 6,650.00    2.00 פמוק .ל"נכ ללוכ רשואמ  
      
A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     01.15.01.0050
תמגוד h/utB 000,42 לש רוריק תקופתל      
ללוכ רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא      

 67,925.00 5,225.00   13.00 פמוק .ל"נכ  
      
A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     01.15.01.0060
תמגוד h/utB 000,81 לש רוריק תקופתל      
ללוכ רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא      

  7,980.00 3,990.00    2.00 פמוק .ל"נכ  
      
A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     01.15.01.0070
תמגוד h/utB 000,41 לש רוריק תקופתל      
ללוכ רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא      

  7,220.00 3,610.00    2.00 פמוק .ל"נכ  
      
A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     01.15.01.0080
תמגוד h/utB 000,01 לש רוריק תקופתל      
ללוכ רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא      

  2,565.00 2,565.00    1.00 פמוק .ל"נכ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

358,720.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../061 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     061 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

358,720.00 מהעברה      
      
      
תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ הנקתהו הקפסה     01.15.01.0090
MFC ריוא תקיפס ,h/utB 000,83 לש רוריק      
ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא תמגוד 0041      
יפל( זג תרנצ 'מ 2 ירוביח * - תוברל רשואמ      
תולעתל תינושמש רוביח* )ןרצי תויחנה      
* זוקינל רוביח * רזוח ריואו הקפסה      
ירוביח * טוויח ללוכ יטוח רדח טטסומרט      
םוקאו*  דייאמו הבעמ תיילת* דוקיפו למשח      

 29,925.00 9,975.00    3.00 פמוק .תמלשומ הלעפהו זג יולימ,  
      
רטרווניא יזכרמ ינימ ןגזמ הנקתהו הקפסה     01.15.01.0100
h/utB 000,24 לש תילנימונ  רוריק תקופתל      
תמגוד MFC 0061 ריוא תקיפס )יזאפ תלת(      
תוברל רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא      
)ןרצי תויחנה יפל( זג תרנצ 'מ 2 ירוביח * -      
רזוח ריואו הקפסה תולעתל תינושמש רוביח*      
ללוכ יטוח רדח טטסומרט * זוקינל רוביח *      
הבעמ תיילת* דוקיפו למשח ירוביח * טוויח      

 15,960.00 15,960.00    1.00 פמוק .תמלשומ הלעפהו זג יולימ, םוקאו* דייאמו  
      
יזכרמ ינימ ןגזמ הנקתהו הקפסה ךא ל"נכ     01.15.01.0110
h/utB לש תילנימונ  רוריק תקופתל רטרווניא      
MFC ריוא תקיפס )יזאפ תלת( 000,53      

 14,250.00 14,250.00    1.00 פמוק .ל"נכ ללוכ 0021  
      
למשח ללוכ 8/5"/8/3" דע רטוקב זג תרנצ     01.15.01.0120
:תוברל הבעמל דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו      
עוציב ,CVP טרס תפיטע, תרנצל דודיב      

 70,850.00   109.00  650.00 רטמ .ריק ינוקיתו תרנצ תסנכהל תוריקב םיצירח  
      
למשח ללוכ 4/3"/8/3" דע רטוקב זג תרנצ     01.15.01.0130
הבעמל דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו      
תפיטע, תרנצל דודיב ,תובחר תוילת:תוברל      
תסנכהל תוריקב םיצירח עוציב ,CVP טרס      

 44,800.00   128.00  350.00 רטמ .ריק ינוקיתו תרנצ  
      
י"ע גגב למשחו זג תרנצ ףוטיע רובע תפסות     01.15.01.0140
גגילופ תחירמו תובכש יתש הזג תשובחת      
תפיטע אל( הבעמל זג תרנצ ירוביחב      

  1,920.00    24.00   80.00 רטמ .)יס.יו.יפ  
      
      

536,425.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../062 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     062 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

536,425.00 מהעברה      
      
      
תדיחיל "םיקחש" תמגוד םחב ןוולוגמ ןחלוש     01.15.01.0150
היילת לוענמ ללוכ ןוטב סיסבל ןגועמ יוביע      

  9,044.00   238.00   38.00 פמוק .לדוג לכב הבעמ רובע דבכ  
      
םע ןבלוגמ חפמ הלעת הנקתהו הקפסה     01.15.01.0160
זג תרנצה לכ יוסיכל מ"ס 02X05  הסכמ      

  6,650.00   133.00   50.00 רטמ .גגב  
      
אתב םיתוריש חופמ הנקתהו הקפסה     01.15.01.0170
תמגוד  MFC 0081 ריוא תקיפסל יטסוקא      
אלל(  WE-0081 םגד "זגראה" וא "סירוא"      
ירוביח, תולעתל שימג רוביח :ללוכ )הללוס      

  2,850.00 2,850.00    1.00 פמוק )1-פמ( .הלעפהו עקת לבכ, למשח  
      
אתב םיתוריש חופמ הנקתהו הקפסה     01.15.01.0180
תמגוד  MFC 0001 ריוא תקיפסל יטסוקא      
אלל(  WE-0001 םגד "זגראה" וא "סירוא"      
ירוביח, תולעתל שימג רוביח :ללוכ )הללוס      

  2,090.00 2,090.00    1.00 פמוק )3-פמ( .הלעפהו עקת לבכ, למשח  
      
אתב םיתוריש חופמ הנקתהו הקפסה     01.15.01.0190
תמגוד  MFC 006 ריוא תקיפסל יטסוקא      
אלל(  WE-006 םגד "זגראה" וא "סירוא"      
ירוביח, תולעתל שימג רוביח :ללוכ )הללוס      

  1,900.00 1,900.00    1.00 פמוק )2-פמ( .הלעפהו עקת לבכ, למשח  
      
ENIL-NI יריצ  6" הטנוו הנקתהו הקפסה     01.15.01.0200
עקת לבכ ללוכ טקש םגד "PS" תמגוד      

  4,560.00   760.00    6.00 פמוק .הלעפהו  
563,519.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ דויצ 10.51.10 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 9.0 דע יבועב ןוולוגמ חפמ תולעת     01.15.02.0010

 65,100.00   105.00  620.00 ר"מ .םיקוזיחו םילתמ , םישימג םירוביח תוברל  
      

 18,240.00    48.00  380.00 ר"מ 1" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב 01.15.02.0020
      

 10,560.00    48.00  220.00 ר"מ 2" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב 01.15.02.0030
      
      

 93,900.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../063 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     063 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 93,900.00 מהעברה      
      
      
"טסקד" םע גגב תולעתה לכ תמיטא     01.15.02.0040
םע םיתורישב תולעתה לכ תמיטאו תשובחתו      

  7,250.00    29.00  250.00 ר"מ .ןוקיליס  
      
ללוכ  21" רטוקב דודיב םע תירושרש הלעת     01.15.02.0050
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

  2,850.00    95.00   30.00 רטמ .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת  
      
ללוכ  01" רטוקב דודיב םע תירושרש הלעת     01.15.02.0060
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

 10,640.00    76.00  140.00 רטמ .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת  
      
ללוכ  8" רטוקב דודיב םע תירושרש הלעת     01.15.02.0070
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

  4,020.00    67.00   60.00 רטמ .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת  
      
ללוכ  8" רטוקב דודיב ילב תירושרש הלעת     01.15.02.0080
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

  1,240.00    62.00   20.00 רטמ .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת  
      
ללוכ  6" רטוקב דודיב ילב תירושרש הלעת     01.15.02.0090
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

  6,760.00    52.00  130.00 רטמ .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת  
      
רושרש רוביחל ןבלוגמ חפמ לוגע םאתמ      01.15.02.0100

  4,320.00    48.00   90.00 'חי .תישאר הלעתל  
      
1" ימרט דודיב ללוכ ןבלוגמ חפמ םאתמ      01.15.02.0110
היילת ללוכ לדוג לכב BH-04 יתרקת רזפמל      

    665.00   133.00    5.00 פמוק .ןוטב תרקתל  
      
51X"51"  יתרקת רזפמ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0120
BH-04 םגד "PCA" תמגוד  תומכ תסוו םע      

  1,425.00   285.00    5.00 'חי .לכירדא תויחנה יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ  
      
תודימב רזוח ריוא סירת הנקתהו הקפסא     01.15.02.0130
    521X521 תמגוד מ"ס "PCA" םוינמולאמ  

  2,090.00 1,045.00    2.00 'חי .לכירדא תויחנה יפל ןווגב עובצ  
      
      
      
      

135,160.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../064 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     064 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

135,160.00 מהעברה      
      
      
לעמ חטשב רזוח ריוא סירת הנקתהו הקפסא     01.15.02.0140
ןנסמו תלד םע "PCA" תמגוד ר"מ 2.0      
יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ ריצ לע םיחתפנ      

  3,344.00 1,045.00    3.20 ר"מ .לכירדא תויחנה  
      
לעמ חטשב  םשג דגנ סירת הנקתהו הקפסא     01.15.02.0150
עובצ םוינמולאמ "PCA" תמגוד ר"מ 1.0      

    748.50   998.00    0.75 ר"מ .לכירדא תויחנה יפל ןווגב  
      
8" רטוקב לוגע הקיני סירת הנקתהו הקפסא     01.15.02.0160
יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ "PCA" תמגוד      

    312.00    52.00    6.00 'חי .לכירדא תויחנה  
      
6" רטוקב לוגע הקיני סירת הנקתהו הקפסא     01.15.02.0170
יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ "PCA" תמגוד      

  1,680.00    48.00   35.00 'חי .לכירדא תויחנה  
      
2/52 םגד םיצירח 2 רזפמ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0180
    TOLS 01 תודימבX042 םוינמלאמ מ"ס  
לכירדא תויחנה יפל ןווגב רונתב עובצ      
ךתחב ןבלוגמ חפמ רוזיפ תספוק :תוברל      
    53X52 2 ללוכ 1" יטסוקא דודיב םע מ"ס  
לכה .תינכות יפל ירושרש רוביחל 01" תועבט      

 42,560.00 1,520.00   28.00 פמוק .טלפמוק ריחמב  
183,804.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51.10 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  30.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
םימלשומ דוקיפו תילמשח היצלטסניא     01.15.03.0010
ךותב הנזה לבכ רוביח * :תוברל ג'קפ תדיחיל      
הסירפ * הדיחיב ישאר קספמל ינקת רוניצ      
הלעפה חולל הדיחיה חולמ דוקיפ לבכ טוויחו      
טטסומרט , הלקתו הלועפ תוירונ( קוחרמ      
חולמ רדח שגרל לבכ תסירפ* )הלעפה      
ריוא סירת לעמ שגרה תנקתהל דע הדיחיה      

  9,500.00 4,750.00    2.00 פמוק .טוויח ללוכ םלואב רזוח  
      
      
      
      
      

  9,500.00 30.51.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../065 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     065 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,500.00 מהעברה      
      
      
יתשל קוחרמ הלעפה חול הנקתהו הקפסה     01.15.03.0020
ילטיגיד טטסומרט* :תוברל ג'קפ תודיחי      
גקפ תדיחי לכל הלקת-הלועפ תירונו      
תודיחי ןיב דוקיפ ילבכ  טוויחו הסירפ*דרפנב      
הלועפל .קוחרמ הלעפה חולל ג'קפה      

  3,800.00 3,800.00    1.00 פמוק .תמלשומ  
 13,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקבו למשח 30.51.10 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  י נ ק ת מ  40.51.10 ק ר פ  ת ת       
כ "ב א       
      
ןוניסו רורווא תכרעמ הנקתהו הקפסה     01.15.04.0010
היומס "חנ תבית" תמגוד י"ת יפל תרשואמ      
חופמו  הרקתב תבלתשמ neddiH-001 םגד      
ןוניס בצמב ש"קמ 006 הקיפסל םידוחא      
ימותסש :תוברל רורווא בצמב ש"קמ 0021-ו      

171,000.00 42,750.00    4.00 פמוק .תמלשומ הלעפהו ץחל תקידב ,ףדה  
      
תקיצי ןמזב "רמוע ןקתמ" הנקתהו הקפסה     01.15.04.0020

  3,800.00   950.00    4.00 פמוק .לדוג לכב יליע ןגזמל ד"ממה  
174,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( כ"בא ןוניסו רורווא ינקתמ 40.51.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

935,423.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ תכרעמ 51.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../066 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     066 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
רורחס תובאשמ 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ח ס  ת ו ב א ש מ  61.10 ק ר פ       
      
ר ו ר ח ס  ת ו ב א ש מ  24.61.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 לש הקיפסב וקב הנקתהל רורחס תבאשמ     01.16.42.0020

 17,820.00 1,620.00   11.00 'חי רטמ 3 יטטס דמועו העש/ק"מ  
 17,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורחס תובאשמ 24.61.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורחס תובאשמ 61.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../067 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     067 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תוילעמ 71 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71.10 ק ר פ       
      
ע ו צ י ב ל  ם י ע ס ו נ  ת י ל ע מ  10.71.10 ק ר פ  ת ת       
      
sseL :תוילמשח םיעסונ תילעמל ריחמ     01.17.01.0010
    mooR nihcaM 8 ג"ק 036  סמוע ,םיעסונ,  
אלמ דוקיפ ,'מ 58.7 -כ המרה הבוג ,תונחת 3      
,הבכרה ,הלבוה ,דויצה תוברל ,"סקלפמיס"      
שומישל ןכומ לכה ,תוירחא ,םיסימ ,סכמ      

199,290.00 199,290.00    1.00 פמוק .ינכטה טרפמב ראותמכ  
      

  9,490.00 9,490.00    1.00 פמוק .תוירחאו תורש תנשל תורש ריחמ 01.17.01.0020
      
םוכיסל אל            1.00 פמוק .תוירחאו תורש תנש רחאל הנשל תורש ריחמ 01.17.01.0030
      
תוירחאו תורש תנש רחאל הנשל תורש ריחמ     01.17.01.0040
םוכיסל אל            1.00 פמוק .ףוליח יקלח ללוכ  

208,780.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( עוציבל םיעסונ תילעמ 10.71.10 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

208,780.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../068 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     068 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81.10 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  10.81.10 ק ר פ  ת ת       
ת י ב י ס א פ       
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     01.18.01.0010
    U1 8 יווקלW יעקש 42 יונב JR54 םיככוסמ  
    )ENOTSYK ( הכמסה לעב טרפמ יפל  
PTS erawdrah gnitcennoC  -ב הדימעל      

  2,989.00   427.00    7.00 'חי A6 TAC תרצותמ M&R, TENREBIF, TIR  
      
תרושקת לבכ ןומיסו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     01.18.01.0020
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC םידיג 8 דדוב  
םידיגה .תשר ךוכיסו גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
הדבעמ לש ןקת ות ואשיו GWA 22 ויהי      
dE. 2 : ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ      
    per ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5  
    A7 taC PTFS, הטעמ רטמ 09 דע ךרואב  
טוליש תא לולכת הדובעה .RFFH היהי לבכה      
.לנפ /עקש תווצקה יתשב םרוביחו םילבכה      

 35,550.00   237.00  150.00 'חי AKARD וא ,רודלט :תרצותמ ויהי םילבכה  
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     01.18.01.0030
מ"ס 5.0 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
,M&R תרצות  הצקה יעקשו בותינה      

  1,200.00     8.00  150.00 'חי RIT, FIBERNET  
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     01.18.01.0040
מ"ס 001 ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
,M&R  תרצות  הצקה יעקשו בותינה      

  1,800.00    12.00  150.00 'חי RIT, FIBERNET  
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     01.18.01.0050
TIUDNAP תרצות מ"ס 06/06 ינוציח      
    ,CPA ,IPC דע הבוגב U24 ורבוחי ןוראל  
םאתמ גתמ ללוכ "91 תרגסמב םיעקש יספ      

  2,373.00 2,373.00    1.00 פמוק A61 גוסמ G ןקת ות אשיו  
      
םימיאתמ יעקש 6 ללוכה למשח יעקש ספ     01.18.01.0060
ךרואב הנזה לבכ ללוכ ןוראב דויצה רובחל      
ללוכ רפמא 61 יזאפ דח עקת םע רטמ 4 דע      

    418.00   209.00    2.00 פמוק CPA, NOTAE תרצות טמוטוא יצחו םרז דמ  
 44,330.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../069 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     069 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,330.00 מהעברה      
      
      
תרבעהל  תורעש יספ תנקתהו הקפסא     01.18.01.0070

    215.00    43.00    5.00 'חי U1 וא U 2/1 הבוגב םילבכ םילבכ  
      

    475.00   475.00    1.00 פמוק טרפמה י"פע אלמ דועית קית תנכה 01.18.01.0080
 45,020.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תיביסאפ תרושקת תויתשת 10.81.10 כ"הס  

      
ו ק ס י ס  ת ר ו ש ק ת  י ג ת מ  20.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
וקסיס םגדמ םיגתמו הינופלטו תרושקת תשר      
הייריעה לש ורטמה תשרל בלושיש דבלב      
      
שיגהלו אלמ תשר ןונכת עצבל קפסה לע     01.18.02.0010
תרדגה ללוכ הסירפ תינכתו תיווק תינכת      
םואת ,םיגתמה לש האלמ היצרגיפנוק      
לכ רושיגו תרושקתה תונוראב הנקתה      
םילהונמ ויהי םיגתמה לכ .תוליעפה תודוקנה      
ורבוחיו +EOP 0001/001/01 גוסמ       
םאתהבMS/MM גוסמ יטפוא ביס תועצמאב      
לכ .ןלהל תטרופמה םיגתמה תרוצתל      
ןרציה לש םיירוקמו םישדח ויהי םיגתמה      
תוירחא תוברל ץעויה י"ע רשואמ וקסיס      
וללכי םיגתמה לכ ןכ ומכ .4X7X42 תבחרומ      
לכ תא ןכו תשרדנה הנכותה לכ תא      

 26,572.00 13,286.00    2.00 'חי 91" תונוראב הנקתהל םישרדנה םירזיבאה  
      
    C9200L-48P-4X-E 01.18.02.0020
    Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x  

  2,848.00 1,424.00    2.00 'חי 10G, Network Essentials  
      
    CON-PSRT-C9200L4XPRTNR SS 01.18.02.0030
    8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port  

  2,848.00 1,424.00    2.00 'חי PoE+, 4 x 10G, Ne  
      
    C9200L Cisco DNA Essentials, 01.18.02.0040

  1,898.00   949.00    2.00 'חי 48-port, 3 Year Term license  
      
    C9200L-STACK-KITCisco Catalyst 01.18.02.0050

  1,898.00   949.00    2.00 'חי 9200L Stack Module  
      
      
      

 36,064.00 20.81.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../070 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     070 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,064.00 מהעברה      
      
      
הדמעה ,עוציבל תשרה לש אלמ ןונכת     01.18.02.0060
הקידב ,הנקתה ,תורדגה ,תרושקת תונוראב      
םישדוח 63-ל תוריש ללוכ האלמ הלעפהו      
הנכות ינוכדע ללוכ 4X7X42 חוקלה רתאב      
םיטרופה לכ רושיג  ללוכו םיגתמה לכל      

  1,328.00   664.00    2.00 פמוק הלעפה תינכתל םאתהב  
      
    GLC-LH-SMD 1000Mbps Single 01.18.02.0070

  3,228.00   807.00    4.00 'חי Mode  SFP  
      
    MR42-HW Meraki MR42 Cloud 01.18.02.0080

  5,696.00 1,424.00    4.00 'חי Managed AP  
      
    LIC-ENT-3YR Meraki MR Enterprise 01.18.02.0090

  2,656.00   664.00    4.00 'חי License, 3YR  
 48,972.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( וקסיס תרושקת יגתמ 20.81.10 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  ת כ ר ע מ  30.81.10 ק ר פ  ת ת       
    VTCC  ת ר ב ח מ  ת ו מ ל צ מ ה  ר פ ס ה  ת י ב ל  
    HIKIVISION  
      
הטלקהו היפצ תכרעמ תנקתהו הקפסא     01.18.03.0010
,תומלצמ 46 דעל RVN גוסמ תילטיגיד      
    462H, היצולוח הטלקה lexiP M4 תוחפל,  
ללמ םיתרשב הטלקהו היפצ תנכת ללוכ      
גוסמ תוחפל areT6 חפנב חישק קסיד      
    ATAS, היפצ ללוכ ,91" הנקתהל זראמב  
,הכרדהו יוויל ללוכ ,שרדנה לכו קוחרמ      
ןרצי םגד לע תרושקת ןוראב הנקתה      

  6,453.00 6,453.00    1.00 פמוק HIKIVISION DS-7732NI-I4  
      
הנקתהל הפיכ תמלצמ תנקתהו הקפסא     01.18.03.0020
,מ"מ 21-8.2 הנתשמ השדע :ללוכ תינוציח      
,462H ,RDW עבצ ,ימ 03 דע א"א תרואת      
    ,DOME IP IR , D/N ,4M Pixel CMOS  
ללוכ ,66PI ןקתב ,EOP / CDV21 חתמ      
NOISIVIKIH האלמ הלעפהל שרדנכ תונושיר      

 38,256.00 1,594.00   24.00 'חי 2CD642FWD-I  
      
      
      

 44,709.00 30.81.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../071 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     071 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,709.00 מהעברה      
      
      
הנקתהל הפיכ תמלצמ תנקתהו הקפסא     01.18.03.0030
,מ"מ 21-8.2 הנתשמ השדע :ללוכ תינוציח      
,462H ,RDW עבצ ,ימ 03 דע א"א תרואת      
    ,DOME IP IR, D/N ,4M Pixel CMOS  
ללוכ ,66PI ןקתב ,EOP / CDV21 חתמ      
NOISIVIKIH האלמ הלעפהל שרדנכ תונושיר      

 23,700.00   948.00   25.00 'חי 2DC642A65F-IZ-I  
      
ט"הע םירוביח תאספוק תנקתהו הקפסא     01.18.03.0040
8I-DW22T2DC2-SD םנד המלצמל      
    NOISIVKIH ינכט ע"וש וא,  
    I-DWF2262DC2-SD NOISIVKIH וא  
ZI-DWF52A4DC2-SD ,ינכט ע"וש      
    NOISIVKIH ינכט ע"וש וא,  
    5I-DW24T2DC2-SD NOISIVKIH וא  
I-DWF2462DC2-SD ,ינכט ע"וש      

  3,724.00    76.00   49.00 'חי HIKVISION  
      
טלפמוק תכרעמה לכ לש הלעפהו הנקתה     01.18.03.0050
לוהינ תכרעמ לא תומלצמה לכ רוביח ללוכ      
תכרדהו אלמ תונכת ,הטלקהו היפצ      

  1,139.00 1,139.00    1.00 'חי םישמתשמ  
      
תואיצי 2 םע GL וא גנוסמס 'צניא 56 ךסמ     01.18.03.0060
רוביחל הקחרה 'חי ללוכ IMDH רוביחל      
ללוכ ,תרושקת לבכ לע םיריממ םע םילבכ      

  6,644.00 3,322.00    2.00 פמוק הלעפהל IMDH ילבכ  
      

  1,518.00   759.00    2.00 'חי רבכעל BSU רוביח ללוכ IMDH קיחרמ 01.18.03.0070
 81,434.00 NOISIVIKIH  תרבחמ תומלצמה רפסה תיבל VTCC תומלצמ תכרעמ 30.81.10 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
ה ס י נ כ  ת ר ק ב  40.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
L 2 811-MOC ינוציח דוק ןפ םוקרטניא     01.18.04.0010
.תורוש ינש DCL תגוצת      
תנכתל ןתינ ,םידלי ינג 02 דע רידגהל ןתינ      
ינש רבחל ןתינ ,םינוש הסינכ ידוק 05      
ינצויח הפיקע ןצחל ,םיילמשח םילעונמ      
עמש תוכיא ,תראומ תדלקמ ,תכרעמל      

 11,388.00 11,388.00    1.00 'חי PI תמלצמל תורשפא ,ההובג  
 11,388.00 40.81.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../072 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     072 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,388.00 מהעברה      
      
      
טוויח ללוכ ,הטסורינמ תלד תחיתפ ןצחל     01.18.04.0020

  1,520.00   190.00    8.00 'חי הלעפהו רוביח  
      
,רפוצ ,רמייט :תללוכה תדרטומ תלד ןונגנמ     01.18.04.0030

  8,352.00 1,044.00    8.00 'חי הלעפהו טווח ללוכ טנגמ יאלג ,ץנצנ  
      
009 לש הליענ חוכב יטנגמורטקלא לוענמ     01.18.04.0040

  6,832.00   854.00    8.00 'חי הלעפהו רוביח טוויח ללוכ ג"ק  
      
ינגל L 2 811-MOC 'צניא 7 ךסמ רוביח     01.18.04.0050

  5,312.00   664.00    8.00 'חי הלעפה ללוכ טוויח ללוכ םידליה  
      
,םימ ןגומ ילדנו יטנא ינוציח דדוקמ לנפ     01.18.04.0060
תיאמצע הרקב ינוציח הביבס יאנתל הדימע      
תואשרה תא להנל ןתינ התועצמאב רשא      
רתומ ימל ,ןוגראב םירקבמהו דיקפתה ילעב      

  3,040.00   380.00    8.00 'חי רוביחו טוויח ,הלעפה ללוכ ,ןכיהלו סנכיהל  
      
םאתומ ,הקיחמל ןתינ בתוכ ארוק פי'צ     01.18.04.0070
דוקה תפלחהל ןכו RODAT תוכרעמל      

     50.00     5.00   10.00 'חי שרדישכל  
 36,494.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הסינכ תרקב 40.81.10 כ"הס  

      
ה ק ו צ מ  ן צ ח ל  50.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
תשרל רוביח ללוכ הקוצמ ןצחל לש הקפסא     01.18.05.0010
םגדמ וידיו ללוכ ןויזיווקיה תרבח לש      

  8,544.00 1,068.00    8.00 'חי DS-PEA1-21  
  8,544.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקוצמ ןצחל 50.81.10 כ"הס  

      
ה צ י ר פ  ת כ ר ע מ  60.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
תשר סיטרכ םע סרופ םגד 4418 אמיפ תזכר     01.18.06.0010

  5,313.00   759.00    7.00 'חי IP  
      
2.4 קפס םע םירוזא 61 דע ינוציח ביחרמ     01.18.06.0020

  7,308.00 1,044.00    7.00 'חי סרופ רפמא  
      

  5,700.00   190.00   30.00 'חי רטמ 5,3 לש הבוג דע ןטק רנול יתרקית יאלג 01.18.06.0030
      

  1,425.00   285.00    5.00 'חי סרופ ימינפ ביחרמ 01.18.06.0040
 19,746.00 60.81.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../073 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     073 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,746.00 מהעברה      
      
      

  1,900.00   380.00    5.00 'חי NXR סרופ םישקמ חול 01.18.06.0050
      
הצירפ תכרעמל תוניקת תרוקיב עוציב     01.18.06.0060
רושיא ןתמ ללוכ ינוריע ןקתמ רובע הקוצמו      

  1,330.00   190.00    7.00 'חי לארשי תרטשמ רושיאל תוניקת  
      

    994.00   142.00    7.00 'חי ROODTUO ץנצנ+רפוצ 01.18.06.0070
      

  6,972.00   996.00    7.00 'חי הלעפה ללוכ טלפמוק טווח הנקתה 01.18.06.0080
 30,942.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הצירפ תכרעמ 60.81.10 כ"הס  

      
SPU 70.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
roodnI תנקתהל AV0003 חתמ יוביג תדיחי     01.18.07.0010

  7,592.00 3,796.00    2.00 'חי תוקד 03-ל םירבצמ ללוכ 91" זראמב  
  7,592.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( SPU 70.81.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

258,998.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת 81.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../074 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     074 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.10 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.10 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     01.22.01.0010
בחור ,מ"מ 8.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
הדוהי לש ,NO KOOH ,מ"ס 03 םישגמה      
תייצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא אוצי אובי      
יליפורפ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ,אגמוא      
םירוביחה לכ ,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

 26,125.00   209.00  125.00 ר"מ )םיתורש( .טלפמוק  
      
רורח םיררוחמ חפ  יחיראמ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0020
םיעובצו םינבלוגמ ,מ"ס 06/06 תודימב,ורקימ      
תוברל .מ"מ 8.0 חפה יבוע ,רונתב      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
תיטסוקא העירי,םיחתפה קוזיח,גוס      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס      
המוק חבטמ( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      

  4,693.00   247.00   19.00 ר"מ )הנושאר  
      
סוקופ ןופוקא םגד תילרנימ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0030
    E, 59.0 ,מ"ס 06/06 תודימב=CRN, ליפורפ  
    51T, יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל  
    Z+L, Z, T, L,תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
םירוביחה לכו ,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

171,000.00   190.00  900.00 ר"מ .טלפמוק  
      
סוקופ ןופוקא םגד תילרנימ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0040
    E, 59.0 ,מ"ס 021/06 תודימב=CRN,  
,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,51T ליפורפ      
,שרדיש רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ      
לכו ,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      

243,775.00   199.00 1,225.00 ר"מ .טלפמוק לכה .םהינימל  
      
      
      
      

445,593.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../075 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     075 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

445,593.00 מהעברה      
      
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     01.22.01.0050
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
רמצ תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

    722.00    38.00   19.00 ר"מ .תקבדומ הרוחש תיכוכז  
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     01.22.01.0060
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
םינוש תומוקמב ,תועוצרו םינטק םיחטש      
תוזפ 4 ןבל סבג חולמ - 'וכו םינוש םיהבגבו      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל 2/1" יבועב      
,םירוביחה לכו םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפה      
רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,תוניפב      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו ,שרדיש      
חטשה לש  השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק      

 29,850.00   199.00  150.00 ר"מ .) ןיעל הארינה  
      
תוחול 2 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ     01.22.01.0070
דצ לכב דחא חול ,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
תוברל ,מ"ס 01 דע לש ללוכ יבועבו      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק      
םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה(      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה הבוגל      
,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
לכ,קותינ יליפורפ, ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה      
.טלפמוק לכה .'וכו שרדיש רחא ליפורפ      

  5,776.00   152.00   38.00 ר"מ )ןגומ בחרמב(  
      
תורקת,סבג יופיצ,סבג תוציחמל ריחמ תפסות     01.22.01.0080
רובע ,'וכו םינוש סבג יטנמלא,סבג ירניס,סבג      
שמשי הז ףיעס(.½" יבועב ףסונ ןבל סבג חול      

  2,128.00    28.00   76.00 ר"מ )התחפהל םג  
      
רמצ ינורזמב סבג יופיצו סבג תוציחמ דודיב     01.22.01.0090
42 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ק"מ/ג"ק      
הציחמה לש היצקורטסנוקל םינורזמה קוזיח      

  1,444.00    38.00   38.00 ר"מ .הליפנ תעינמל  
      
      
      

485,513.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../076 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     076 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

485,513.00 מהעברה      
      
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     01.22.01.0100
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

 13,300.00    95.00  140.00 ר"מ .הרקתב םיבלושמה  
      

 11,392.00 1,424.00    8.00 פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 01.22.01.0110
      
חולב  םיתורשב תולסא ירוחאמ תוריק יופיצ     01.22.01.0120
תיצקורטסנוק תוברל ½" יבועב  קורי סבג      
,םירוביחה לכו  םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
שרדיש רחא ליפורפ לכ,ןגמ תוניפ ,םיחתפה      
יפ לע יופיצה לש ללוכ יבוע .טלפמוק לכה .'וכו      

 14,220.00   237.00   60.00 ר"מ .שרדינה  
      
½" יבועב קורי סבג תוחול 2-ב םינטלוק יופיח     01.22.01.0130
םימוטיא ,האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,חול לכ      

  2,840.00   142.00   20.00 רטמ 61-פ טרפ האר .'וכו  הניפ יליפורפ,םידודיבו  
527,265.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

527,265.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../077 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     077 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43.10 ק ר פ       
      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  10.43.10 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטר הלעפה תנחת תנקתהו הקפסא     01.34.01.0001
הרוביח ללוכ םירלקנירפסה תכרעמל      
4" רטוקב תמלשומ הלעפהל דע הירזיבאו      
םע Y&SO 8" רטוקב רעש ףוגמ תללוכה(      
רזוח לא ,יוליגה תזכרל רוביחו ץיווס רפמט      
F-RSV םגד המירז שגר 4" רטוקב הקעזא      
טוויחה( )מ?עש וא( "RETTOP" תרצות      
קרופו ץחל ינועש 2 )דרפנב בשוחמ ילמשחה      
רבחמ ןכו הנחתה ג?ע ןקתומ 2/1" ץחל      
זרב ,ץרוטש ירבחמו רזוח לא םע הקנסה      
דבלב תוקיפס תקידבל 3X2" רטוקב הפירש      
םע 021X06X06 תודימב תשר ןורא ןכו      
הנזה תרנצל תורבחתהו לוענמו תרשרש      
תכרעמה ירזיבא לכ ,טלפמוק טולישו תישאר      

  6,169.00 6,169.00    1.00 פמוק MF/LU םירשואמ ויהי  
      
תיתמוק הטילש תנחת תנקתהו הקפסא     01.34.01.0002
ויהי םירזיבאה לכ( :תללוכה 4" רטוקב      
בשוחמ ילמשחה טוויחה ,MF/LU םירשואמ      
תרצות F-RSV םגד המירז שגר :)דרפנב      
    "RETTOP" גוסמ רפרפ ףוגמ,מ"עש וא  
    SLOW CLOSE CONTROL VALVE  
תרצות )לודג קספמ ללוכ( W-FVBA םגדמ      
    "OCYT" רטוק ןירצילג ץחל דמ ,מ?עש וא  
4/1" רטוקב ךרד תלת ןוזריב ללוכ 4" הגוצת      
תרצות הקעזא רזוח-לא תנקתה ןכו,      

  4,745.00 4,745.00    1.00 פמוק "OCYT" ירחאו ינפל ץחל ידמ ינש ללוכ  
      
גוסמ םירלקנירפס תנקתהו הקפסא     01.34.01.0003
    TNEDNEP הריהמ הבוגת )R.Q( גירבת  
47 הלעפה 'פמט K=6.5 םדקמ םע 2/1"      
:םגד OCYT :תרצות .סויזלצ תולעמ      

  7,986.00    66.00  121.00 'חי TY3221  
      
לוידקס הרוחש הדלפ תרנצ תנקתהו הקפסא     01.34.01.0004
,הילתה יעצמא ,םיקוזיחה לכ ללוכ 01      
הילת ירזיבא ,רזע תוטומ ,םיטארטסינוי      

 20,930.00   161.00  130.00 רטמ 4" רטוקב תרנצה ךרוא ירבחמו םילתמה  
      

  1,000.00   100.00   10.00 רטמ 2" רטוקב ךא ל"נכ 01.34.01.0005
 40,830.00 10.43.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../078 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     078 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,830.00 מהעברה      
      
      

 27,650.00    79.00  350.00 רטמ 1 2/1" רטוקב ךא ל"נכ 01.34.01.0006
      
,תויופעתסה ,תויווז( הרוחש הדלפמ םיחפס     01.34.01.0007
לק רבחמ ללוכ אל )ינכמ T ,רטוק ירבעמ      

 10,640.00   133.00   80.00 'חי ''4 רטוקב תורוניצל ,PU KCIUQ גוסמ  
      
תורקתב םירלקנירפסל "תודירי" תנקתה     01.34.01.0008
רטוקב לפינ תנקתה ללוכ ריחמה . תויטסוקא      
,תויווז שרדנה פ?ע ךיראמ רוניצו הלעמו 1"      
ןיפוליחל וא רלקנירפסה זכרמו ,רבעמ תפומ      

 19,481.00   161.00  121.00 פמוק PORDDIPAR גוסמ שימג רוביחב שומיש  
      
תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרב תנקתהו הקפסא     01.34.01.0009
רבחמ ללוכ זוקינה רוניצל ורוביחו "ביגש"      

    237.00   237.00    1.00 'חי .קיטסלפ טלש ללוכ ץרוטש  
      
םע 1" רטוקב ירודכ זרב תנקתהו הקפסא     01.34.01.0010

    199.00   199.00    1.00 'חי .הקידב זרבכ שמשיש 2/1X1" רבעמ  
      
םע 1" רטוקב ירודכ זרב תנקתהו הקפסא     01.34.01.0011

    398.00   199.00    2.00 'חי .מ''ממל קותינ זרבכ שמשיש 2/1X1" רבעמ  
      
םיזתמ ןוסחאל ןורא לש הנקתהו הקפסא     01.34.01.0012
רובע תכרעמב םייקה גוס לכמ םיזתמ 6 ללוכ      

  1,139.00 1,139.00    1.00 'חי םיזתמ 003 דע תללוכה תכרעמ  
      
תכרעמל הקזחאו הקוזחת ללוכה תורש     01.34.01.0013
ךשמל A.P.F.N-52 ןקת פ"ע ,םירלקנירפסה      

  2,373.00 2,373.00    1.00 פמוק .הנש  
102,947.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפס 10.43.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../079 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     079 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ר ת ה ו  ט ו ו י ח  40.43.10 ק ר פ  ת ת       
      
ידיגו םיטוח תבותכ יסיטרכ תנקתהו הקפסא     01.34.04.0001
הטילש יזרב ןוגכ םירזיבא טוויחו למשח      
טרפמב טרופמה פ?ע תורחא תוערתהו      
תזכרל דעו רזיבאהמ 02.43 ףיעס ינכטה      
ללוכ תיפיצפס הארתה לכ תונכתו רוביח ללוכ      
לולסמ ךרואל םתנקתהו רוביח יטוח ,םילבכ      
תחקל שי( תמלשומ הלועפל דע ,טוויחה      
וא תמייקה תזכרה םוקימ תא ןובשחב      

  2,166.00   361.00    6.00 פמוק .)רטמ 001 -כ תננכותמה  
      
652 םע תיתבותכ תזכר תנקתהו הקפסא     01.34.04.0002
ללוכ מ?עש וא רייפלט תרצות תובותכ      
לכל טוויחו רוביח תזכרה תבצה תונכית      

  7,118.00 7,118.00    1.00 רטמ .שרדנכ הלעפה ללוכ תוערתהה ךרעמ  
  9,284.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוארתהו טוויח 40.43.10 כ"הס  

      
ת ו י נ ו צ י ח  ת ו י ת ש ת  50.43.10 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמל הריפחב םימ וק תנקתהו הקפסא     01.34.05.0001
הרוחש היהת תרנצה 4" רטוקב םירלקנירפס      
ןליתאילופ לש הלופכ תינוציח הפיטע םע      
23/5" ןפוד יבוע CPA-3 גוסמ השקומ      
רושיאו םואתב מ?עש וא "תורבא" תרצות      
תואיציל הנכה ללוכ תויטנוולרה תויושרה      
םיזיבאה לכ ללוכ םינכרצל ישארה רוניצהמ      
תרזחהו הלילס,יוסיכ ,הריפח ללוכ םיוולנה      

 10,675.00   427.00   25.00 רטמ .תמלשומ הלועפל דע ותומדקל בצמה  
 10,675.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוינוציח תויתשת 50.43.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

122,906.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג 43.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../080 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     080 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  94.10 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  10.94.10 ק ר פ  ת ת       
      
תילעמה ןרצי תינכות יפל תילעמה ריפב םוגיפ     01.49.01.0010
רמגב קורפ תוברל עוציבה תפוקת לכ ךרואל      

  2,847.00 2,847.00    1.00 פמוק .הדובעה  
      
לקשמ ןוגכ תילעמה יריפב םינוש ןוטב יטנמלא     01.49.01.0020
ןרצי תינכות יפל 'וכו ןוטב יסיסב ,ידגנ      

  1,424.00 1,424.00    1.00 ק"מ .תילעמה  
      
רדחבו תילעמה ריפ תרקתב הדלפמ םיוו     01.49.01.0030

    570.00   285.00    2.00 'חי .תילעמה ןרצי תויחנה יפל תונוכמ  
      
שולשב יטטניס דיסב תילעמה ריפ םינפ דויס     01.49.01.0040

  2,373.00 2,373.00    1.00 פמוק .תובכש  
      
ןוטב ,היינב תמלשהו םיפסו םיפוקשמ ןוטיב     01.49.01.0050
תולבטל תואספוק ןוטיבו תותלדה ביבס חיטו      
יקוזיחב חיט ינוקית ,תומוק יארמו םינצחל      
הדידמה .'וכו םיפוקשמה ,תותלדה ,םיספה      

  1,707.00   569.00    3.00 פמוק .תילעמל הסינכ חתפ יפל טלפמוק  
  8,921.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תילעמה ריפב תודובע 10.94.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,921.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תילעמה ריפב תודובע 94.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../081 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     081 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07.10 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07.10 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     01.70.01.0010
יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ ירבעמב      
תוכרעמל שרדיש לככ שא ימוטיא,ןקתה      
יוביכו יוליג,ריווא גוזימ,למשח,היצלטסניא      
רחא רבעמ לכ,תורחא תונוש תוכרעמ,שא      
,שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד ,'וכו שרדיש      
תואבכה תושרו ןקתה תושירדל םאתהב לכה      
יבלש לכב ,הדובעה םחתמ לכב ,םינקתהו      
ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה      
םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה ינלבק תדובע      
לכ יפ לע ,םייתעשל שאב םידימע םיינקת      
תוברל ,תוחיטבה ץעוי רושיאבו םינקתה      
שא רבעמ תמיסחל םילבכ ירבעמ יריפ תמיטא      
ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב SBK טיט י"ע      
לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה תוברל תועש 3      
תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה דויצו תודובעה      
ילארשי ןקתו NID 2014 ןכו SB 674 םינקתה      
רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ עצובי ןכ  ומכ      
יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב ריפה ידיצ ינשמ      
תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב לולכ םילבכה      

 28,470.00 28,470.00    1.00 פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ רושיא  
 28,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07.10 כ"הס  
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../082 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     082 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
קחשמ ינקתמ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ח ש מ  י נ ק ת מ  99.10 ק ר פ       
      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  10.99.10 ק ר פ  ת ת       
      
'צות 432  ט"קמ "ליפה וקור" סופיט ןקתמ     01.99.01.0001

 63,734.00 31,867.00    2.00 'חי ע"ש וא 'תינג'  
      
'תינג' 'צות 9035  ט"קמ"סיזאוא" קחשמ ןקתמ     01.99.01.0002

 28,612.00 28,612.00    1.00 'חי ע"ש וא  
      
'צות 5334 ט"קמ "תוטועפל רופיצל ןק" תדנדנ     01.99.01.0003

  7,734.00 7,734.00    1.00 'חי ע"ש וא 'תינג'  
      
ט"קמ "םי'ג- לגנ'ג ינימ" תוליעפ ןקתמ     01.99.01.0004

 19,018.00 19,018.00    1.00 'חי ע"ש וא 'תינג' 'צות 5634162  
      
'תינג' 'צות 0182  "קמ 'הינובשח' קחשמ לנאפ     01.99.01.0005

 16,588.00 8,294.00    2.00 'חי ע"ש וא  
      
םיהבג 3  לקשמ יוויש תרוק ,שפונו רשוכ     01.99.01.0006

  2,468.00 1,234.00    2.00 'חי ע"ש וא 'תינג' 'צות 0855  ט"קמ  
      
'צות 1065  ט"קמ םילבכמ יעופיש וד ןקתמ     01.99.01.0007

  7,796.00 7,796.00    1.00 'חי ע"ש וא 'תינג'  
      
ט"קמ םידומע לע הינימש ןופוליסק ןקתמ     01.99.01.0008

 11,948.00 11,948.00    1.00 'חי ע"ש וא 'תינג' 'צות 2182  
      
ט"קמ "גומלא" רולוק קילאטמ ןקתמ     01.99.01.0009

 18,733.00 18,733.00    1.00 'חי ע"ש וא 'תינג' 'צות 2711  
      
ט"קמ "םוסקה תיבה" בלושמ ןקתמ     01.99.01.0010

 37,913.00 37,913.00    1.00 'חי ע"ש וא 'תינג' 'צות 9213  
      
'צות 0516  ט"קמ השושמ קינקיפ ןחלוש     01.99.01.0011

  3,986.00 3,986.00    1.00 'חי ע"ש וא 'תינג'  
      
      
      
      
      
      
      
      

218,530.00 10.99.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../083 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     083 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
קחשמ ינקתמ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

218,530.00 מהעברה      
      
      
תרוצה םילודג םיחתפמל לצ תשרמ הככס     01.99.01.0012
תשרה .ףונ לכירדא תינכת יפל םישלושמ      
,ההובג תופיפצב ןליתאילופ טוחמ היושע      
הללצה ,שבוע החודו בקרנ וניא גיראה      
היושע תשרה .VU ינפב הדימע %89-%19,      
םגד ,3905 י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ      
,ע"ש וא 'ןושאר תוככס 'בח תמגוד "גדירב"      

 67,500.00   270.00  250.00 ר"מ היצקורטסנוק תוברל  
      
'צות 1890KP ט"קמ דיחי ריוואב הכילה ןקתמ     01.99.01.0013

  4,152.00 4,152.00    1.00 'חי ע"ש וא תינג  
      
וא 'תינג' 'צות 2890KP  ט"קמ םיינפוא ןקתמ     01.99.01.0014

  3,739.00 3,739.00    1.00 'חי ע"ש  
      
'תינג' 'צות 50445162  ט"קמ רצחה ןורטאית     01.99.01.0015

  4,441.00 4,441.00    1.00 'חי ע"ש וא  
      
'צות 080501  ט"קמ 'מ 4/4  יעבט לוח זגרא     01.99.01.0016

 11,296.00 2,824.00    4.00 'חי ע"ש וא 'תינג'  
      
עובצו לפוטמ ןרוא ץעמ תרצוימ קרי ןג תינדא     01.99.01.0017
תיבמ doolf לש םוטא עבצו רשקמ דוסי עבצב      
'צות ףונ לכירדא טרפ תודימ יפל קד ןאס      

  8,544.00   712.00   12.00 'חי ע"ש וא "ןדרגויב"  
      
םיליפורפמ תויתשת תשינ רובע חפ תלד     01.99.01.0018
תריחב יפל ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
ללוכ ,ר"מ51  לדוגב םימ למג רובע לכירדא      
2.1 יבוע תותלד ןוולגמ חפ ,תכתמ תונורא      
יפל םיריצו תוידי ללוכ בקונמ חפ ,מ"מ5      
וא קלח) ינוציח רונתב עובצ ,תלדה לקשמ      
רומלט ןח 'צות השבלה םגד ,הרוטסקט      

  7,450.00 7,450.00    1.00 'חי ע"ש וא מ"עב תכתמ תוישעת  
      
      
      
      
      
      
      
      

325,652.00 10.99.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../084 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 ן ד מ ו א 
דף מס':     084 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ
קחשמ ינקתמ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

325,652.00 מהעברה      
      
      
םיליפורפמ תויתשת תשינ רובע חפ תלד     01.99.01.0019
תריחב יפל ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
,ר"מ 5  לדוגב הפשא תשינ טרפ רובע לכירדא      
יבוע תותלד ןוולגמ חפ ,תכתמ תונורא ללוכ      
יפל םיריצו תוידי ללוכ בקונמ חפ ,מ"מ 52.1      
וא קלח( ינוציח רונתב עובצ ,תלדה לקשמ      
רומלט ןח 'צות ,השבלה םגד ,)הרוטסקט      

  2,562.00 1,281.00    2.00 'חי תכתמ תוישעת  
      
לדוגב הנולא םגד יליע חנומ הפשא לכימ     01.99.01.0020
טרפמו ילכירדא טרפ לש תודימ יפל ק"מ 57.3      

 34,544.00 17,272.00    2.00 'חי ע"ש וא 'ןולא תצובק' 'צות יללכ  
362,758.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קחשמ ינקתמ 10.99.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

362,758.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קחשמ ינקתמ 99.10 כ"הס  
11,589,075.10 )זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-הנבמ 10 כ"הס

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../085 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     085 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                              28,500.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                 28,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           2,670,676.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              2,670,676.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
היינב תודובע 40 קרפ      
    

                             113,100.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                113,100.00 היינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             477,980.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                477,980.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

תורעה 10.60 קרפ תת                                           
    

                             462,273.00 תורגנ תמישר 20.60 קרפ תת    
    

                             202,253.00 תורגסמ תמישר 30.60 קרפ תת    
    

                               7,120.00 תונוש 40.60 קרפ תת    
    

                671,646.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              71,995.00 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת    
    

                              55,949.00 םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת    
    

                              18,745.00 םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת    
    

                               6,065.00 םינוולוגמ םיחפס 32.70 קרפ תת    
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../086 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     086 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              97,466.00 םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 קרפ תת    
    

תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70 קרפ תת                                           
    

                              18,930.00 ,ןליתאילופ תרנצל םיחפס 33.70 קרפ תת    
לזרב תקציו CVP ,ןליפורפילופ            
    

                              16,535.00 זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת    
    

                              89,140.00 תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 קרפ תת    
    

                              48,220.00 תורעקו םירויכ 24.70 קרפ תת    
    

                              35,960.00 תוללוסו םיזרב 54.70 קרפ תת    
    

                              33,185.00 םשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת    
    

                               4,180.00 םינעגמו םירסממ 66.70 קרפ תת    
    

                              37,000.00 ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 79.70 קרפ תת    
ןיינבה            
    

םיילמשח םימח םימ ידוד 89.70 קרפ תת                                           
)שמש ידוד( תוירלוס תוכרעמו            
    

                              48,400.00 )שמש ידוד( תוירלוס תוכרעמ 99.70 קרפ תת    
    

                581,770.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             221,456.00 תרושקתו למשח תודוקנ 10.80 קרפ תת    
    

                             137,762.00 תרגסמב אלש( םיליבומ 20.80 קרפ תת    
.)תודוקנ            
    

                              60,623.00 תרגסמב אלש( םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת    
)תודוקנ            
    

                             176,755.60 למשח תוחול 40.80 קרפ תת    
    

                              24,236.00 . הרואת יפוג 50.80 קרפ תת    
    

                             424,314.00 םיביטרוקד הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                              25,627.00 .דוסי תקראה 11.80 קרפ תת    
    

                              49,906.00 םילוצלצו הקיסומ תכרעמ 91.80 קרפ תת    
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../087 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     087 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             106,039.00 .םוריח תזירכו שא יוליג תכרעמ 43.80 קרפ תת    
    

                              27,047.00 תדיער ינפב הארתה תכרעמ 63.80 קרפ תת    
המדא            
    

              1,253,765.60 תרושקתו למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             807,030.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                807,030.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             997,637.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                997,637.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             140,292.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                140,292.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

תורעה 10.21 קרפ תת                                           
    

                             853,982.00 םוינימולא תמישר 20.21 קרפ תת    
    

                853,982.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ      
    

                             275,830.00 ךורד ןוטב תודובע 10.31 קרפ תת    
    

                275,830.00 ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             245,525.00 ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

                245,525.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../088 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     088 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ      
    

0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת                                           
    

                             563,519.00 ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                             183,804.50 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                              13,300.00 הרקבו למשח 30.51 קרפ תת    
    

                             174,800.00 כ"בא ןוניסו רורווא ינקתמ 40.51 קרפ תת    
    

                935,423.50 ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס                
    
רורחס תובאשמ 61 קרפ      
    

                              17,820.00 רורחס תובאשמ 24.61 קרפ תת    
    

                 17,820.00 רורחס תובאשמ 61 כ"הס                
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                             208,780.00 עוציבל םיעסונ תילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                208,780.00 תוילעמ 71 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                              45,020.00 תיביסאפ תרושקת תויתשת 10.81 קרפ תת    
    

                              48,972.00 וקסיס תרושקת יגתמ 20.81 קרפ תת    
    

                              81,434.00 תיבל VTCC תומלצמ תכרעמ 30.81 קרפ תת    
NOISIVIKIH  תרבחמ תומלצמה רפסה            
    

                              36,494.00 הסינכ תרקב 40.81 קרפ תת    
    

                               8,544.00 הקוצמ ןצחל 50.81 קרפ תת    
    

                              30,942.00 הצירפ תכרעמ 60.81 קרפ תת    
    

                               7,592.00 SPU 70.81 קרפ תת    
    

                258,998.00 תרושקת 81 כ"הס                
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../089 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     089 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             527,265.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת    
    

                527,265.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג 43 קרפ      
    

                             102,947.00 םירלקנירפס 10.43 קרפ תת    
    

                               9,284.00 תוארתהו טוויח 40.43 קרפ תת    
    

                              10,675.00 תוינוציח תויתשת 50.43 קרפ תת    
    

                122,906.00 שא יוביכו יוליג 43 כ"הס                
    
תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ      
    

                               8,921.00 תילעמה ריפב תודובע 10.94 קרפ תת    
    

                  8,921.00 תילעמה ריפב תודובע 94 כ"הס                
    
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ      
    

                              28,470.00 שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת    
    

                 28,470.00 שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס                
    
קחשמ ינקתמ 99 קרפ      
    

                             362,758.00 קחשמ ינקתמ 10.99 קרפ תת    
    

                362,758.00 קחשמ ינקתמ 99 כ"הס                
11,589,075.10 ילשואפ-הנבמ 10 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../090 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     090 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ    
   

                 28,500.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              2,670,676.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                113,100.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                477,980.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                671,646.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                581,770.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

              1,253,765.60 תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                807,030.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                997,637.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                140,292.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                853,982.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                275,830.00 ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ   
   

                245,525.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                935,423.50 ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ   
   

                 17,820.00 רורחס תובאשמ 61 קרפ   
   

                208,780.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

                258,998.00 תרושקת 81 קרפ   
   

                527,265.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                122,906.00 שא יוביכו יוליג 43 קרפ   
   

                  8,921.00 תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ   
   

                 28,470.00 שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ   
   

                362,758.00 קחשמ ינקתמ 99 קרפ   
   

11,589,075.10 ילשואפ-הנבמ 10 כ"הס               
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי   .../091 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



)יאמכ( מ"עב ןיינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע ,צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/01/2021 )ז ו כ י ר ( ן ד מ ו א 
דף מס':     091 י ל ש ו א פ -ה נ ב מ -י ת ל י ה ק  ז כ ר מ /ת ס נ כ  ת י ב /ם י ד ל י  י נ ג  - ה ו ו ק ת  ח ת פ  ם ח ש ה  ב ו ח ר 

  
הנבמ ךס  
11,589,075.10 ילשואפ-הנבמ 10 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
11,589,075.10  יללכ כ"הס  

  1,970,142.77 מ"עמ %71  
 13,559,217.87 מ"עמ ללוכ כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: Y1397מבנה-פאושלי 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
 
 

1202/10/52 :ךיראת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תויומכ בתכ
 
 
 

הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     002 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  10.10.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
תועצובמה תודובעה ובשוחי תיללכ הריפח .1      
ךות ,אוהש גוס לכמ רוטקרט י"ע עקרקב      
רתויב קזחה ךוליהב ותלעפה      
קודיה ראשה ןיב םיללוכ הריפחה יריחמ  .2      
תרבעה ,)הריפח תיעקרק( תיתש לש ליגר      
מ"ק 2 קחרמל דע( יולימל םיאתמה רמוחה      
לש תובכשב ליגר קודיה תוברל )רתאה חטשב      
מ"ס 02      
      
לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.01.01.0010

                 30.00 'מ 1 ק"מ   
      
קמועל 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסיל הריפח     01.01.01.0130

                 25.00 'מ 1  לע הלוע וניאש ק"מ   
      
םע םומיסקמ( םינטק םילכב שושיג תריפח     01.01.01.0550

                  5.00 םייעקרק תת םינקתמ יוליגל )BCJ ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הריפח 10.10.10 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  20.10.10 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו       
      
:תורעה      
האר MSLC תבורעתמ עצמ וא יולימ  .1      
0400-0300.602.75 םיפיעסב      
)םינוש םיגוסמ( אבומ יולימ תודובע יריחמ  .2      
מ"ק 03 דע לש קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
רוזיפ תוברל )'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.01.02.0010

                800.00 קודיהו מ"ס 02  לש תובכשב ק"מ   
      
לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.02.0100
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס 02      
לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ      

                400.00 ק"מ 005  דע ק"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     01.01.02.0220

                400.00 )דרפנב דדמנ יולימה( מ"ס 02  לש תוכבשב ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 20.10.10 כ"הס          

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     003 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

   ק ר פ  ת ת  30.10.10 ק ר פ  ת ת     
ת ו א ס נ ו ל כ  ח ו ד י ק 30.10.10      
      
דע קמועבו מ"ס05  רטוקב תואסנולכל חודיק     01.01.03.0020

                200.00 סדנהמ רושיאו תויחנה יפל 'מ01  רטמ   
      
תנוכמ רובע תונגראתהל תימעפ דח תפסות     01.01.03.0900

                  1.00 תואסנולכ א"מ003  -מ תוחפ תנמזהב חודיק 'חי   
      
וא ןוטב ןויזל תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     01.01.03.0901
םישרדנה םיכרואהו םירטקה לכב ,םיכיתר      

                  5.00 סדנהמ רושיאו תויחנה יפל תודוסיה עוציבל ןוט   
      
רוזיפ / תכיפש ללוכ ריחמה03. -ב אבומ ןוטב     01.01.03.0902
רושיא .שרדנ םא לעופ עויסב רתאב ןוטבה      
סדנהמ רושיאב ךורכ הז ףיעסב שומישל      

                 40.00 סוסיב ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תואסנולכ חודיק30.10.10   קרפ תת 30.10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     004 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ה ז ר  ן ו ט ב  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
םיפיעסב האר MSLC תבורעתמ יולימ      
    57.206.0030-00402  
- םייעקרק תת תוריקו תופצר תנגהל תועירי      
050.50 קרפ תת האר      
      
תחתמ מ"ס 5  יבועב הזר ןוטב עצמ     01.02.01.0040
תוריק / םירבוע /םידדוב תודוסי /םיפצרמל      

                100.00 ךמת ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הזר ןוטב 10.20.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     005 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.10 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  21.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םילבכ /"קזב" תרבח לש ימורט הרקב את     01.08.12.0451
אתה . תקצימ ינקית הסכמו הביצח/הריפח      
- מ"ס 001 קמועו מ"ס 08x08 תודימב      

                  1.00 .טלפמוק 'חי   
      
יתורש רובע הרקת ללוכ  ןוטב תחמוג     01.08.12.0452
הבוג ,מ"ס 08 םינפ בחור : תודימב תרושקת      
קמוע ,מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
לכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 06      

                  1.00 .ןונכת יפל 'חי   
      
סיסב לע מ"ס 08 בחור "0" לדוגב קזב ןורא     01.08.12.0453
וא "רבנע" תרצות ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס      

                  1.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"ש 'חי   
      
בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     01.08.12.0463
יוסיכו עצמ תוברל מ"ס 001 קמועו מ"ס 04      

                 80.00 יפוס קודיהו יוסיכ , ןומיס יטרס, לוח רטמ   
      
תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     01.08.12.0473
ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךוצל      
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

                 50.00 מ"ס 04 בחורב וקרופש רטמ   
      
001x08x08 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     01.08.12.0483
ילוורש, הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ מ"ס       
ילגרבו ןויז לזרב,ןוטב,דוסי תקראה,רבעמ      

                  3.00 ןוגיע 'חי   
      
ךתחב )YX2N)EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.12.0493
    5.2x5 לע םיחנומ הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
וא "הכרא" תמגודכ תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 30.00 ע"ש רטמ   
      
ךתחב )YX2N)EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.12.0503
    61x5 לע םיחנומ הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
וא "הכרא" תמגודכ תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 45.00 ע"ש רטמ   
21.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     006 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינומט, ר"ממ 53 ךתחב םיולג תשוחנ יכילומ     01.08.12.0513
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      
תמגודכ תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

                 45.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
הבוגב הרואת ידומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     01.08.12.0523
למשח ירוביח, םיסנפ,תועורז תוברל 'מ 01 דע      
סיסב לע דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ,      
םלושי סיסב רובע(רתאה םוחתב רחא      
ותלעפהו ורוביח,  דומעה סוליפ תוברל)דרפנב      

                  3.00 טלפמוק 'חי   
      
'מ 01 דע הבוגב דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     01.08.12.0533
יולימ, םתמודקל חטשה ינפ תרזחה תוברל      

                  3.00 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה 'חי   
      
דע תורונ םע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     01.08.12.0543
יקדהמ, ספאה קותינ םע ז"אמ תוברל טוו004      
ילבכ, הקראה רוביחו הקראה גרוב ,קפסה      
טלפמוק טרופמכ הרואת ףוגל שגמה ןיב רוביח      

                  3.00 רזע ירמוחו )הלעפה דויצ אלל( 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ 21.80.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח ינקתמ 80.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     007 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.04.10 ק ר פ  ת ת       
      
7102/70 תרודהמ תויתשתו הינב יריחמ רגאמ      
תורעה הנשמ ןלבק יריחמ ,)7102/60 יריחמ(      
תויללכ      
      
ןוטב תורוגחו תוגרדמ      
      
תת האר ןבא וא טילונרג ,ןוטב תוגרדמ קוריפ      
010.15 קרפ      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 10.04.10 כ"הס          
      
ת ו י מ ר ט  ת ו ג ר ד מ  25.04.10 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ     01.40.52.0017
,ןוטסרקא רמג ,)חלשו םור( מ"ס71-51/04      
-ב ןוטב חטשמ תוברל בהנשו תירכרוכ      
תוגרדמ .ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ ,עפושמ 03      

                 60.00 א"מ /ח"ש 021  דוסי ריחמב תוימורט רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוימרט תוגרדמ 25.04.10 כ"הס          

      
ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ל ת ש מ       
      
:תורעה      
תובלתשמ םינבא לש שדחמ הבכרהו קוריפ .1      
010.15 קרפ תת האר      
תא םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס  .2      
תא םיללוכ םניאו מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש      
ודדמיש ןוטב תורוגחו עצמ תיתשה קודיה      
.דרפינב      
םיללוכ םניא ינועבצ ןווגב םיפוצירה יפיעס  .3      
.קוריו לוחכ עבצ      
קרפ תת האר - ןבאב ףוציר יפיעס  .4      
      
,מ"ס 6  יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.40.53.0500
וא/ו 51/51  וא/ו מ"ס 03/03  תודימב תויעובר      
מ"ס 5  לוח תבכש תוברל ,הטקש הנייס םגד      

                500.00 )רופא ןווג( ,עצמ ללוכ אל ר"מ   
      
      
      

35.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     008 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,מ"ס 6  יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.40.53.0502
וא/ו 51/51  וא/ו מ"ס 03/03  תודימב תויעובר      
מ"ס 5  לוח תבכש תוברל ,הטקש הנייס םגד      
ןבל טלמ סיסב לע -ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל(      

                150.00 לייטקוק ינווג וא ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04.10 כ"הס          

      
ם י ש נ א ל  ן ו מ י ס  י נ ב א  45.04.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ו ל ב ג ו מ  ם ע  ם י ש נ א ל ו  ה י א ר  י ד ב כ       
      
םישנאל ליבומ הרהזא / ןומיס ןבא - שיגנ     01.40.54.0502
תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר ידבכ      
,מ"ס 6/02/02  תודימב ,היצח ירבעמב ףוציר      

                 40.00 רוחש וא ןבל ןווגב ,6  קלח 8191  י"ת יפל ר"מ   
      
,תולבגומ םע םישנאל הינח ןומיס ןבא     01.40.54.0543
,םינבא 4  -מ בכרומ מ"ס 8/08/08  תודימב      

                  3.00 'פמוק ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,לוחכ ןווגב  
ףדל הרבעהל( תויולבגומ םע םישנאלו היאר ידבכ םישנאל ןומיס ינבא 45.04.10 כ"הס          

)זוכיר                         
      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  55.04.10 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל  ג י ר ס ו  ם ו ח י ת       
      
:תורעה      
האר - הפש ינבא לש שדחמ הבכרהו קוריפ .1      
1.15 קרפ תת      
030.24 קרפ תת האר - בכרל םימוסחמ  .2      
0050.020.14  האר םיצעל ןגמ יכנא גירס  .3      
      
םגד 57.81/5.21 /05 / תודימב ןג ןבא     01.40.55.0058
ןבל ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל "תומר"      

                185.00 ןוטסרקא וא/ו תירכרוכ רמג וא/ו רטמ   
      
תודימב היצח רבעמל תכמנומ הפש ןבא     01.40.55.0073
ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס 05/51/32      

                  5.00 רופא ןווגב רטמ   
      
      
      
      

55.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     009 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב םיבזרמ זוקינל תקוש טנמלא     01.40.55.0110
רופא ןווג מ"ס 54/01/03  וא/ו מ"ס 54/01/03      

                  7.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'צות0023  ט"קמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיצעל גירסו םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 55.04.10 כ"הס          

      
ם י ג י ר ס ו  ם ו ח י ת  י נ ב א  65.04.10 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל       
      
תוימורט םינבא 4-מ םיצעל תומוג םוחית     01.40.56.0240
תודימב תעבורמ תרגסמב תוימורט תרגסמב      
,מ"ס 001  םינפ רטוקו מ"ס 51/521/521  ץוח      
9017166 ט"קמ ,תירכרוכ וא ןוטסרקא רמג      

                  2.00 'פמוק ע"ש וא ןייטשרקא 'צות  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיצעל םיגירסו םוחית ינבא 65.04.10 כ"הס          

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
קרפ תת האר חיטב םיכמות תוריק יופיצ  .1      
    09.021  
האר - ןבא תוחולב םיכמות תוריק יופיצ  .2      
050.41 קרפ תת      
      
קמועב ךמות ריקל רבוע דוסי דובע הריפח     01.40.61.0010

                 10.00 'מ 2  דע ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03 -ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     01.40.61.0091
ללוכ ריחמה . 'מ 2  דע הבוגבו מ"ס 02  יבועב      
,)ק"מל ג"ק 06  יפל( ןויזו ריקה שאר דוביע      

                250.00 ףונ לכירדא טרפ יפלו 'סנוק יפל דוסיו םיזקנ ק"מ   
      
הרוסנ ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     01.40.61.0900
/ שיטלט ןבאה דוביע גוס .םיכבדנב תתתוסמו      
ללוכ .לכירדאה תשירד יפל הבטומ / הזבוט      
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

                400.00 .הדובעה עוציבל שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
      
      
      
      

16.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     010 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תתתוסמו הרוסנ ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     01.40.61.0901
/שיטלט ןבאה דוביע .מ"ס 7  הארנ יבוע      
ללוכ .תוארנה תואפה לכב הבטומ /הזבוט      
וא ןבאה ןווגב לוחיכו םינבא תרישק ,ןוגיע      
לכה ןבל וא ירכרוכ רמגב יתשק וד .ןבל טנמצ      

                225.00 לכירדאה תשירדו טרפ יפל רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     011 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  14.10 ק ר פ       
      
   ק ר פ  ת ת  11.14.10 ק ר פ  ת ת     
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג 70.30.10      
      
:הרעה      
םייק םא - ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה      
ןוניג ןלבק יריחמל תפסותב( טקיורפב      
'ג קלח תליחתב האר - ןלהלש הייקשהו      
.הינב תויולעו םיחפסנ      
דוסי תוחנהל תינפומ שמתשמה הל תמושת      
.םיריחמה רגאמ ריחמתל      
בושיחל ןכ ומכ .תרבוחה תליחתב תוטרופמה      
םירוזא יפל תפסות רובע 'ג קלח תליחתב      
וא תופסותו )הינבה לש ללוכה ריחמל(      
.הדובעה ףקיה ןיגב תותחפה      
      
ןוניג תמדאו עקרקה דוביע      
      
ר"מ 052  דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     01.41.11.0030

                  1.00 םנודל ק"מ 52 -כ לש תומכב ק"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     01.41.11.0200

                 10.00 )הנטק תומכ( ק"מ   
      
םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     01.41.11.0201
תוכרעמל םיקזנ ענומו תוכרדמו םישיבכל      
ע"ש וא "סקדפל" רוניצמ יושע ,בויבו זוקינ      
רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה      

                  2.00 מ"מ 006  הובגבו מ"מ 005 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג70.30.10   קרפ תת 11.14.10 כ"הס          

      
   ק ר פ  ת ת  02.14.10 ק ר פ  ת ת     
ה ע י ט נ 80.30.10      
      

                250.00 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  01.41.20.0040
      
עזג רטוקב 8  לדוג )'ל 06( לכיממ םיצע     01.41.20.0180
תוכומס גוז ללוכ ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2"      

                  9.00 ץעל טסופמוק 'ל 03 -ו תואטוחמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנ80.30.10   קרפ תת 02.14.10 כ"הס          

      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     012 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

   ק ר פ  ת ת  04.14.10 ק ר פ  ת ת     
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א 90.30.10      
      
:הרעה      
,םילפינ :ןוגכ( רזע ירמוח תקפסא ללוכ רזיבאה      
הבכרה ,הריפח .)'וכו םיפקז ,תויווז ,תופומ      
.תשרל טרפמה רוביחו      
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     01.41.40.0627
םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ ןיירושמ      
    2582-RO תודימב ,ע"ש וא  
לקוס סיסב תוברל מ"מ 023/5111/558      

                  2.00 לוענמהו ןוראה תודימל םאתהב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב שארל םירזיבא90.30.10   קרפ תת 04.14.10 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14.10 ק ר פ  ת ת       
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     01.41.70.0240
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23  רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                 45.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
,מ"מ 011  רטוק 01  גרד CVP  רוניצמ לוורש     01.41.70.0640
תוברל ,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001  דע יוסיכ קמועב הריפח      

                 30.00 ןוליינ טוח רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה תרנצ 07.14.10 כ"הס          

      
10 ק ר פ  ת ת  08.14.10 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפיט תוחולש     01.41.80.0020

                 65.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ 71  ,ע"ש וא רטמ   
      
םע מ"מ 61  רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     01.41.80.0100
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט 8      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03  לש      

                  9.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( 10 קרפ תת 08.14.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     013 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
ןוניג 14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

   ק ר פ  ת ת  09.14.10 ק ר פ  ת ת     
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר 20.30.10      
      
לש הלועפ רובע 5/1.1  רטוק תכרעמ ישאר     01.41.90.0050
י"ע לעפומ ,הרטמה לש הלועפ וא ףוטפט      
ףוגמ תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה רקב      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
,ש"מ 05  ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021  ןנסמ      

                  2.00 ירזיבא 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1 5/1"  רטוק תלעפה     01.41.90.0170
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

                  3.00 תרנצל רוביח 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תובלתשמ םינבאב ףוציר20.30.10   קרפ תת 09.14.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניג 14.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     014 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
ןג טוהיר 24 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ג  ט ו ה י ר  24.10 ק ר פ       
      
י נ ב א 30.30.10   ק  02.24.10 ק ר פ  ת ת       
ם ע  ם י ש נ א ל ו  ה י א ר  י ד ב כ  ם י ש נ א ל  ן ו מ י ס       
ת ו י ו ל ב ג ו מ       
      
תמגוד בולישו לזרבו ןוטב תקיצימ לספס     01.42.20.0900
ט"קמ "תנעשמ םע תכתמ קפא לספס"      
יפל תודימב ע"ש וא אכירא םחש 'צות 7901      

                  5.00 ףונ לכירדא טרפ 'חי   
      
עובצ לזרב תקיצימ םיינפואל הרישק ןקתמ     01.42.20.0901
םחש 'צות 0994  ט"קמ "איבל " תמגוד רונתב      

                  3.00 ףונ לכירדא טרפ יפל ע"ש וא אכירא 'חי   
תויולבגומ םע םישנאלו היאר ידבכ םישנאל ןומיס ינבא30.30.10   ק 02.24.10 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
   ק ר פ  ת ת  65.24.10 ק ר פ  ת ת     
ם ו ח י ת  י נ ב א  ף ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א 40.30.10      
ם י צ ע ל  ג י ר ס ו       
      
:הרעה      
חטשה תודימ ןניה ןלהל תונייוצמה תודימה      
ןקתמה רובע שרדנה      
      
וא םידליל םיקחשמ ינקתמל יתוחיטב חטשמ     01.42.56.0001
תרצות "tfos יילפ טרמס" םגד רשוכ ינקתמל      
.תובכש יתשמ בכרומה ע"ש וא "זוע אשד"      
יבועב תורזחוממ תוטלפמ הנותחת הבכש      
י"ת יפל 'מ 1.1 דע הליפנ הבוגל םיאתמה      
יטטניס אשד ידברמ לש ןוילע יופיצו 8941      
םומינימ לש תופיפצב מ"ס 2 הבוגב      

                585.00 ר"מל םירפת 000,53 ר"מ   
םיצעל גירסו םוחית ינבא ףןגו הפש ינבא40.30.10   קרפ תת 65.24.10 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןג טוהיר 24.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     015 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
תוקעמו רודיג 44 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ ו  ר ו ד י ג  44.10 ק ר פ       
      
10 ק ר פ  ת ת  21.44.10 ק ר פ  ת ת       
      
יפל רוצייה רחאל םח ץבאב תונוולוגמ תורדגה      
ןוטב תודוסי תוברל ,רונתב תועובצו 819 י"ת      
.תורדגה הבוגו תודימל םימאתומ םידדוב      
תורדג תודובעה עוציבל םיסחייתמ םיריחמה      
וניה )םינוש םיגוסמ( ללוכה םכרואש תוקעמ וא      
תוחפל א"מ 05      
      
)םידלי ינגו רפס יתבל( ע"ש וא "רבצ" םגד רדג     01.44.12.0008
םיבצינ םיליפורפמ היושע 'מ 2  הבוגב      
ינש ,מ"מ99  לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52      
םידומעו מ"מ 06/04/2  םייקפוא םיליפורפ      
תוברל ,'מ 3  לכ מ"מ 06/06/2  ליפורפמ      

                175.00 םידדוב ןוטב תודוסי רטמ   
      
ידומעמ ע"ש וא "רבצ" םגד תוחיטב הקעמ     01.44.12.0069
הבוגבו 'מ 2  לכ מ"מ 2/05/05  ליפורפמ הדלפ      
מ"מ 5.1/02/02  םיליפורפמ םיבצינו 'מ 50.1       
םיליפורפל םירבוחמה ,מ"מ 99  לש חוורמבו      
היושע הנוילע תרתוכו מ"מ 2/52/05  םייקפוא      
רזיילב ךותח מ"מ 3  חוטש לזרבמ X  תרוצב      
םירבחמב דומעל תרגסמה רוביח תוברל      

                 75.00 םירוויע רטמ   
      
רטוק רוניצמ ,ע"ש וא "דהוא" םגד די זחאמ     01.44.12.0210
,תוריקל ןגועמ מ"ס 59  הבוגבו 1 2/1"      
טרפ יפל םאות רבחמ י"ע ףוציר ,תוקעמ      

                 50.00 ףונ לכירדא רטמ   
      
טרפמ יפל 'מ2  הבוגב ידסומ תוחיטב הקעמ     01.44.12.0900
ילירקא עבצב8000.21.44.10  ףיעס      
ינפמ הנגהל עבצ דוסי ללוכ םינווג השולשב      
לכירדא תוינכתו השירפ יפל .שבועו תוירטקב      

                 35.00 .דבלב רונתב העיבצ .ףונ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( 10 קרפ תת 21.44.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     016 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
תוקעמו רודיג 44 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

   ק ר פ  ת ת  13.44.10 ק ר פ  ת ת     
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש 20.40.10      
ת נ ו ו ל ו ג מ       
      
יפל רוצייה רחאל םח ץבאב םינוולוגמ םירעש      
רונתב םיעובצו 8191 י"ת      
      
"רבצ" םגד םידלי ינגל ןוולוגמ יפנכ דח רעש     01.44.31.0007
םיאתמ מ"ס 041/502  תודימב ע"ש וא      
ליפורפמ תרגסמ ,תוידסומ תוקעמל      
ליפורפמ םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06      
תוברל ,מ"מ 08  לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52      
ןוטב תודוסי ,2/06/06 ליפורפמ ףוקשמ      

                  3.00 היילת לוענמל חירבו 07/05/05 'חי   
      
תודימב "רבצ" םגד ןוולוגמ יפנכ וד רעש     01.44.31.0020
ליפורפמ תרגסמ ,מ"ס 002/074      
4/3"  רטוק תורוניצמ םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06      
םידומע תוברל ,מ"מ 99  לש חוורמב 2.2/      
ליפורפ וא 2"/6.2  רטוק רוניצמ      
ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ4/001/001      

                  2.00 לוזריפו מ"ס08/08/08  תודימב 'חי   
      
וא "רבצ" םגד ןוולוגמ יפנכ דח שפשפ רעש     01.44.31.0021
רוניצמ תרגסמ מ"ס 002/021  תודימב ע"ש      
תכתורמ תשרו 4/1"/2.2  רטוק      
רוהיצמ רעש ידומע תוברל ,מ"מ 5/051/05      
,היילת לוענמ תוברל 2"/2.2  רטוק ןוולוגמ      

                  2.00 מ"ס 07/05/05  תודימב ןוטב תודוסיו חירב 'חי   
ףדל הרבעהל( תנוולוגמ הדלפ יליפורפמ םירעש20.40.10   קרפ תת 13.44.10 כ"הס          

)זוכיר                         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקעמו רודיג 44.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     017 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
םישיבכ תלילס 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.10 ק ר פ       
      
ת ד ו ב ע 10  ק ר פ  ת ת  10.15.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה       
      

                  1.00 תחא תשר םע הטילק יאת קוריפ 'חי  01.51.01.0239
      
וא לוגע( הסכמ וא תשר םע תרגסמ תנקתה     01.51.01.0272
- םייק הרקב /הטילק אתל הקתעהמ )ינבלמ      

                  2.00 דבלב הדובע 'חי   
      
בחורב תועוצרב םייק טלפסא קוריפו רוסינ     01.51.01.0434

                  2.00 תרנצ תולעתל ,מ"ס 09  דעו מ"ס 05  לעמ רטמ   
      

                 30.00 ןייוניפו הפש ינבא קוריפ רטמ  01.51.01.0440
      

                800.00 רזוח שומישל תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  01.51.01.0465
      
שדחמ ןתחנהו תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     01.51.01.0466

                 75.00 )דרפנב םלושת ,שרדנו הדימב לוח תבכש( ר"מ   
      
,לגר יכלוהל הדרפה וא הכלוה תוקעמ קוריפ     01.51.01.0502

                 50.00 רזוח שומישל דוסיה רוב יולימ תוברל רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תדובע10  קרפ תת 10.15.10 כ"הס          

      
   ק ר פ  ת ת  20.15.10 ק ר פ  ת ת     
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע 20.50.10      
      
:הרעה      
)םינוש םיגוסמ( אבומ יולימ תודובע יריחמ      
ריחמ .מ"ק 03 דע לש קחרממ הלבוה םיללוכ      
רפע תודובעב 010-040-020.15 םיפיעס      
-מ לעמ ללוכ ףקיהב עוציב תומכל םיסחייתמ      
'בע יפיעס לש תללוכ תומכה( ק"מ 000,01      
האר רתוי םינטק הדובע יפקהל )םינוש רפע      
רפע 'בע - 10 קרפ      
      
הבוגב יולימ וא/ו הריפח י"ע םיחטש רושיי     01.51.02.0019

                750.00 הדובעה רתאב מ"ס 02  דע ר"מ   
      
ןבא םע תבורעתמ מ"ס4  יבועב טלפסא ןוטב     01.51.02.0063
)2/1"( מ"מ5.21  ילמיסקמ לדוג טימולוד      

                  2.00 קודיהו רוזיפ תוברל GP 86=1  ןמוטיב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע20.50.10   קרפ תת 20.15.10 כ"הס          

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     018 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
םישיבכ תלילס 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

   ק ר פ  ת ת  30.15.10 ק ר פ  ת ת     
ז ו ק י נ  ת ו י ת ש ת ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע 30.50.10      
      
םע מ"ס 06  ימינפ רטוקב הגיפס יחודיק     01.51.03.0900
,הסכמ םע 4  דע קמועב תוינקת תוילוח      
,עקרקה יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח תוברל      
ץצח יולימ ללוכ ,ףוצר קצומ עלסל טרפ      

                  1.00 'פמוק תשר הסכמו לוגע א"ת ,חודיקל  
      

                  1.00 ל"נה חודיקל ףסונ רטמ לכ לע תפסות רטמ  01.51.03.0901
      
קמועבו מ"ס 05/08  תודימב ישאר הטילק את     01.51.03.0902
'סמ  ,תקצימ  הפש ןבא תוברל 'מ 52.1       
)ןוט C052  )52 ןיממ תרגסמו 1 תותשר      

                  1.00 תנוולוגמ תכתמ הרוצי תשרמ 'חי   
      
תמגוד ,םייומס םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     01.51.03.0903
תוברל ,מ"מ 061  רטוק ,ע"ש וא "תוילוח"      

                 15.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תויתשתו רפע תודובע30.50.10   קרפ תת 30.15.10 כ"הס          

      
,  ק ר פ  ת ת  40.15.10 ק ר פ  ת ת       
ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת 40.50.10      
      
,ינוריע ןיב גוסמ 203  רפסמ רוצע רורמת     01.51.04.0040
)המצוע בר תגרד( I.H 3 רוא ריזחמ רהוז      
יבועב םוינימולא חפמ תינוריע ןיב ךרדל      

                  1.00 דומע אלל ,רוביח תוברל ,מ"מ 5.2 'חי   
      
ןיב   גוסמ טלש וא רורמתל ןוולוגמ דומע     01.51.04.0400
יללכ טרפמ יפל( דוסי ללוכ 3"  רטוק ינוריע      

                  2.00 'מ 5.1  ילמינימ   ךרוא  )13.15 לארשי יביתנ רטמ   
      
"-   תוחיטב /תושיגנ ץעוי רושיאבו ןקת יפל     01.51.04.0900
    I.H תיינחב  עבורמ ינקת 34 /ג רורמת טלש  
דומע תוברל ימואלניב םיכנ למס םע םיכנ      

                  3.00 ןטובמו ןגועמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( טולישו רורמת40.50.10 ,  קרפ תת 40.15.10 כ"הס          

      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םישיבכ תלילס 15.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../019 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     019 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י י מ  ת ו כ ר ע מ  75.10 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוק הדלפ תורוניצ     01.57.11.0223
תלת לוחש ןליתאילופ ץוח יופיצ םע,מ"מ      
תמגוד סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש      
מ"מ 91 יבועב ,ע"ש וא "CPA" וא "וירט"      
עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,'מ 52.1 דע קמועב      
לוח תפיטעו דופיר ,הריפח תודובע ,םירבחמ      

                 22.00 רזוח יולימו רטמ   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     01.57.11.3010
םינוש תורוניצ יגוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 4" רטוק הדלפ תורוניצל 'דכו      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ      

                  3.00 ךותירב רוביחו סוחד ןוטב וא יתבכש תלת 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורוניצ 11.75.10 כ"הס          

      
ש ד ח  ם י מ  ו ק  ר ו ב י ח  41.75.10 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  ר ו נ י צ מ  ם י י ק  ו ק ל  ה ד ל פ  ר ו נ י צ מ       
      
םימ וק רוביח רובע ,ןלהלש םיפיעסה :הרעה      
יוליגל הריפח תודובע םיללוכ ,םייק וקל שדח      
רוביחה תא עצבל שרדנו הדימב .םייקה וקה      
שי ,יוליגל הריפחה תודובע אלל ,ל"נה      
םיפיעסב עיפומש יפכ תולעה תא תיחפהל      
    .57.014.1000-1010  
      
4" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     01.57.14.0020
תוברל ,4" רטוק הדלפ רוניצמ םייק וקל      
,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח      
אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/תשק/ףקז/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

                  2.00 ותומדקל 'חי   
הרבעהל( הדלפ רוניצמ םייק וקל הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח 41.75.10 כ"הס          

)זוכיר ףדל                         
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../020 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     020 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  "ל מ ג " ,ם י פ ו ג מ  12.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 3" רטוק רצ זירט ףוגמ     01.57.21.0210
ץחלל יסקופא ינוציח יופיצו ליימא םינפ יופיצ      
"לאפר" תרצות ,ןגואמ ,'מטא 61 לש הדובע      
,םידגנ םינגוא תוברל ,ע''ש וא "בכוכה" וא      

                  1.00 .'וכו תוכימת ,םימטאו םיגרב ,הריגס לגלג 'חי   
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 4" רטוק רצ זירט ףוגמ     01.57.21.0220
ץחלל יסקופא ינוציח יופיצו ליימא םינפ יופיצ      
"לאפר" תרצות ,ןגואמ ,'מטא 61 לש הדובע      
,םידגנ םינגוא תוברל ,ע''ש וא "בכוכה" וא      

                  3.00 .'וכו תוכימת ,םימטאו םיגרב ,הריגס לגלג 'חי   
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל ,2" רטוק יליע למג     01.57.21.0498
תעיבצו םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע      
)םימותסשו םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( למגה      

                 10.00 םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל 'חי   
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל ,4" רטוק יליע למג     01.57.21.0510
תעיבצו םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע      
)םימותסשו םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( למגה      

                  1.00 םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ "למג" ,םיפוגמ 12.75.10 כ"הס          

      
ם י נ נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  22.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
4" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     01.57.22.0300
וא י.ר.א תרצות LX םגד הקיצי לזרב יושע      
יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע ץחלל ,ע"ש      

                  1.00 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא תוברל ,יסקופא 'חי   
      
יושע 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש     01.57.22.0500
,ע"ש וא .י.ר.א" תרצות D-040 םגד קיטסלפ      
ריחמה( גירבת ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל      

                  2.00 )הסנכב ףוגמ ללוכ וניא 'חי   
      
םגד הקיצי לזרב יושע 4" רטוק ינוסכלא ןנסמ     01.57.22.1010
    "020-FO" םע ןגואמ ע"ש וא .י.ר.א" תרצות  
רטוק ,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ תימינפ תשר      
61 לש הדובע ץחלל ,מ"מ 5 ןוניסה יבקנ      
םינגוא תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא      

                  1.00 םיידגנ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש 22.75.10 כ"הס          

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../021 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     021 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75.10 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  )ם י ט נ ר ד י ה (      
      
3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     01.57.26.0023
,ע''ש וא "לאפר" וא "בכוכה" תרצות ןגואמ      
ןוטב שוג ,4" רטוק יתשורח ףקז תוברל      
לגלג ,םינגוא , 3X4" ינוק רבעמ ,ןוגיעל      

                  1.00 םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,הריגס 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75.10 כ"הס          

      
ן ל י ת א י ל ו פ  ת ו ר ו נ י צ  23.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     01.57.32.0020
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
'מ 52.1 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו      

                 13.75 רזוח יולימו לוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     01.57.32.0030
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
'מ 57.1 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

                  9.46 רזוח יולימו לוח רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.32.2000
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001  גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 01      
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1      

                 49.66 רזוח יולימו רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.32.2010
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001  גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 01      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

                 53.79 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

23.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../022 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     022 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.32.2020
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 01      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1      

                  4.94 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןליתאילופ תורוניצ 23.75.10 כ"הס          

      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     01.57.42.0010
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב      הרקת םע מ"ס 08      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק       ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019"   גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
הריפח תודובע  תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

                  4.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     01.57.42.0030
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב   הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק       ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע  ישאר      
    "SC019"  גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      

                  5.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

24.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../023 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     023 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     01.57.42.0040
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב   הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק       ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע  ישאר      
    "SC019"  גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב      

                  3.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75.10 כ"הס          

      
ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  79.75.10 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב       
      
רובע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     01.57.97.0010
מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
)5.21 ןיממ םוקמב )ןוט D004 )04 ןיממ      

                  3.00 )ןוט B521 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     01.57.97.0190
מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
הדבכ הרקת םוקמב )ןוט D004 )04 ןיממ      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו      

                  4.00 )ןוט 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     01.57.97.0200
מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
הדבכ הרקת םוקמב )ןוט D004 )04 ןיממ      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו      

                  8.00 )ןוט 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב תוחושל תופסות 79.75.10 כ"הס          

      
202.75 ק ר פ  ת ת  89.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     01.57.98.0010
לזרב  תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06   לקשמב( ןויזה      

                  7.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
      

89.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../024 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     024 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ
לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     01.57.98.0020
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06     לקשמב( ןויזה      

                134.00 )6"( מ"מ 061 רטוק רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( 202.75 קרפ תת 89.75.10 כ"הס          

      
ש ר ג מ  י ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה  99.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
,1" רטוק ,שרגמל דדוב םימ רוביחל הנכה     01.57.99.0009
3 לש ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע )יעקרק תת םקלח( 'מ      
ירודכ זרב ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
קקפ ,תותשק ,םירבחמ ,1" רטוק      
וק( ישארה רוניצל רוביחו ךותיר/הגרבה      

                  2.00 םלשומ ןקתומ )שדח 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שרגמ ירוביחל תונכה 99.75.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75.10 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 כ"הס        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../025 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     025 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

  
כ"הס  

הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הריפח 10.10 קרפ תת     
  
רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 20.10 קרפ תת     
  
תואסנולכ חודיק30.10.10   קרפ תת 30.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הזר ןוטב 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
חותיפ 21.80 קרפ תת     
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
תורעה 10.04 קרפ תת     
  
תוימרט תוגרדמ 25.04 קרפ תת     
  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת     
  
תויולבגומ םע םישנאלו היאר ידבכ םישנאל ןומיס ינבא 45.04 קרפ תת     
  
םיצעל גירסו םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 55.04 קרפ תת     
  
םיצעל םיגירסו םוחית ינבא 65.04 קרפ תת     
  
ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../026 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     026 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

  
כ"הס  

ןוניג 14 קרפ    
  
היקשהו ןוניג70.30.10   קרפ תת 11.14 קרפ תת     
  
העיטנ80.30.10   קרפ תת 02.14 קרפ תת     
  
הרקב שארל םירזיבא90.30.10   קרפ תת 04.14 קרפ תת     
  
היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת     
  
10 קרפ תת 08.14 קרפ תת     
  
תובלתשמ םינבאב ףוציר20.30.10   קרפ תת 09.14 קרפ תת     
  
ןוניג 14 כ"הס    
  
ןג טוהיר 24 קרפ    
  
תויולבגומ םע םישנאלו היאר ידבכ םישנאל ןומיס ינבא30.30.10   ק 02.24 קרפ תת     
  
םיצעל גירסו םוחית ינבא ףןגו הפש ינבא40.30.10   קרפ תת 65.24 קרפ תת     
  
ןג טוהיר 24 כ"הס    
  
תוקעמו רודיג 44 קרפ    
  
10 קרפ תת 21.44 קרפ תת     
  
תנוולוגמ הדלפ יליפורפמ םירעש20.40.10   קרפ תת 13.44 קרפ תת     
  
תוקעמו רודיג 44 כ"הס    
  
םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תדובע10  קרפ תת 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע20.50.10   קרפ תת 20.15 קרפ תת     
  
זוקינ תויתשתו רפע תודובע30.50.10   קרפ תת 30.15 קרפ תת     
  
טולישו רורמת40.50.10 ,  קרפ תת 40.15 קרפ תת     
  
םישיבכ תלילס 15 כ"הס    
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קובץ: Y1397פיתוח-למדידה   .../027 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

25/01/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     027 הדידמל-חותיפ-יתליהק זכרמ/תסנכ תיב/םידלי ינג - הווקת חתפ םחשה בוחר

  
כ"הס  

לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75 קרפ    
  
הדלפ תורוניצ 11.75 קרפ תת     
  
הדלפ רוניצמ םייק וקל הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח 41.75 קרפ תת     
  
םימ "למג" ,םיפוגמ 12.75 קרפ תת     
  
םיננסמו םימותסש 22.75 קרפ תת     
  
ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75 קרפ תת     
  
ןליתאילופ תורוניצ 23.75 קרפ תת     
  
תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת     
  
הרקב תוחושל תופסות 79.75 קרפ תת     
  
202.75 קרפ תת 89.75 קרפ תת     
  
שרגמ ירוביחל תונכה 99.75 קרפ תת     
  
לועיתו בויב םיימ תוכרעמ 75 כ"הס    
הדידמל-ץוח תויתשתו חותיפ 10 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: Y1397פיתוח-למדידה 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


