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 המועצה האזורית מטה יהודה  
 07/2020מכרז  מס' 

 ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל ביצוע ל
 במועצה אזורית מטה יהודה 

יהודה מטה  האזורית  הצעות"המועצה)"  המועצה  לה  להגיש  בזה  מזמינה  עבודות  ל  (  תשתיות  לביצוע  ואחזקת  ביצוע 
 )להלן: "העבודות"(.  במועצה אזורית מטה יהודהומערכות חשמל 

ין  המועצה לב   יתר תנאי ההתקשרות בין כן התמורה ותנאי תשלומה, ו  ,ביצוע העבודותאופן  המכרז הינו "מכרז מסגרת",  
ועד    22.07.2020  החל מיוםלרכוש באתר האינטרנט של המועצה  אותם ניתן  ,  הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז

ביה  התשלום ניתן לביצוע באתר המועצה או במשרדי הג, אשר לא יוחזרו לרוכש.  ₪  500תמורת סך של    13.08.2020יום  
 במועצה. 

החל    אגף הפיתוח במועצה בנוכחות נציגי המועצה במשרדי  באתר האינטרנט של המועצה וכן  לעיין במסמכי המכרז    ניתן
ליד    שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד  .13.08.2020  ועד יום,  15:30ל    8:30בין השעות    16.07.2020מיום  

 .  yehuda.org.il-nirm@m: לכתובת הדוא"ל  12:00בשעה:  29.07.2020מתאריך  וזאת לא יאוחר  ,ניר מועלם מר

  . 12:00בשעה:    22.07.2020אשר יתקיים במועצה ביום:    מציעים  בכנסהשתתפות במכרז אינה מותנית בהשתתפות המציע  
בכנס   השתתפות  ספק,  הסר  חובהלמען  המכרז.    אינה  ת הלמשתתפי  את  מועצה  ואת  פרסם  המציעים  כנס  פרוטוקול 

 .16:00בשעה  05.08.2020ליום מועצה עד  שאלות והמענה עליהן באתר האינטרנט של הה

מתחייבת לקבל את  המועצה    במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין  ותהמפורט  אמות המידהבחירת הזוכה תעשה על פי  
ו/או   להזמין את השירותיםהמועצה  אין בפרסום המכרז משום התחייבות של  ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 נשוא המכרז.   העבודות

ראים לו כנחוצים כדי לחקור  ציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנמה
 .  וטיב השירותים הדרושים  את תנאי המכרז

אין בהתקשרות נשוא המכרז משום מתן בלעדיות למציע מסוים והמועצה תהא רשאית לבצע את העבודות ו/או שירותים  
וזאת מבלי    בעצמה ו/או על ידי אחרים, לרבות פיצול העבודות בין המציעים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה,

 שתהיה למציע הזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד המועצה. 

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור  
סום זה לבין האמור  את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפר

 במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

 המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז 

על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף  
, במסירה ידנית  חשבונית של רכישת מסמכי המכרז/עם עותק קבלה   כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז

זאת   כל  אחד,  בעותק  בדואר(  ליום  )לא  ועד  יאוחר  בלשכה    12:00בשעה    13.08.2020לא  הנמצאת  המכרזים  לתיבת 
 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.  המשפטית במועצה . 

                

 ניב ויזל       

 המועצה ראש                        

mailto:nirm@m-yehuda.org.il
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 לוח זמנים 

 תאריך  תיאור מס'

 16.07.2020 פרסום המכרז  1

 22.07.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2

 12:00 :שעה 22.07.2020 מציעים  כנס 3

 12:00שעה:  29.07.2020 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות למועצה  4

 16:00שעה:  05.08.2020 מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י המועצה  5

 12:00שעה:  13.08.2020 מועד אחרון להגשת ההצעות  6

 

 הגדרות  .1

 , ראש המועצה ו/או מי מטעמו. אזורית מטה יהודההמועצה ה –"המועצה"  1.1

אדם או תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל אשר הגיש הצעתו למכרז במועד והעומד,       –  "מציע" 1.2
 . במועד הגשת הצעתו, בכל תנאי הסף המפורטים במכרז

מציע אשר זכה במכרז וקיבל על עצמו את ביצוע העבודות כהגדרתם במכרז זה על פי    -  "הקבלן" 1.3
רבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, יורשיו,  הסכם התקשרות. לעניין ביצוע הוראות ההסכם, הקבלן ל

 מורשיו, שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו. 

המכרז על כל נספחיו לרבות כל מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות וכל הדרישות המפורטות    -  "המכרז" 1.4
בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים וההסכם על נספחיו וכן כל הטפסים המצורפים  

 רבות הצעת הקבלן הזוכה.     למכרז זה ל

מטה  ברחבי המועצה    ביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל עבודות    –"העבודות"/"השירות/ים 1.5

, בהתאם לנדרש במכרז זה, במפרטים הטכניים ובהתאם לצורכי המועצה כפי שייקבע מעת  יהודה

ידה בכל דרישות  לעת על ידי המועצה, הכל לפי הסכם ההתקשרות, הנחיות המנהל ו/או המפקח ועמ

 הבטיחות ונוהלי העבודה התקינים על פי דין. 

 הצעת המחיר שהגיש קבלן ושלפיה זכה במכרז.  - "הצעה הזוכה" 1.6

השירותים    –"ההסכם"   1.7 מתן  עם  בקשר  המכרז  למסמכי  ב'  בחלק  המצורף  ההתקשרות  הסכם 
סכם בהסכם  והתנאים הכלולים בו הכולל את כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל מסמך אחר שהו 

 זה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. 

המכרז" 1.8 המצוין    -"ערבות  לנוסח  בהתאם  למכרז  ההצעה  עם  המציע  ידי  על  הוגשה  אשר  ערבות 
 במסמכי המכרז.  

ערבות אשר ניתנה לאחר ההודעה על הזכייה במכרז כאמור בתנאי מכרז זה ועל    –  "ערבות ביצוע" 1.9
 של הקבלן על פי ההסכם.  פיו לשם הבטחת ביצוע מלוא מחויבויותיו

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע ההתחייבויות    -"שכר ההסכם" או "התמורה" 1.10
כל   ולמעט  הנקוב בהתאם להוראות ההסכם  תוספת שתיווסף לסכום  כל  זה, לרבות  נשוא הסכם 

 הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם.

 מי שמונה על ידו. מועצה או ב מנהל האגף –"מנהל"  1.11

 אדם שמונה לצורך כך על ידי המועצה.  –"מפקח"  1.12

 . אזורית מטה יהודהועדת  המכרזים המועצה ה – "ועדת המכרזים" 1.13

מדד המחירים לצרכן כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית    –  "מדד" 1.14
 . לסטטיסטיקה

 .הסכם ההתקשרותהמדד הידוע במועד חתימת   – "מדד בסיס" 1.15

 .המדד הידוע במועד התשלום על פי תנאי המכרז – "מדד קובע" 1.16

 . השינוי בין מדד הבסיס למדד הקובע – "התייקרות" 1.17
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 הודעה בכתב מהמועצה לקבלן לגבי מועד תחילת ביצוע עבודות נשוא המכרז.    – "צו התחלת עבודה"   1.18

 כללי  .2

 עיון במסמכי המכרז  2.1

מהמכרז,  2.1.1 נפרד  בלתי  חלק  המהווים  המסמכים  בכל  לעיין  יכול  במכרז,  המשתתף  המציע 
  אגף הפיתוח אתר המועצה ובבלראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז,  

 במועצה, לפני רכישתו. 

מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל, הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון   2.1.2
 כרזים. בפני ועדת המ

מציע שרכש את מסמכי  .  הקבלה על רכישת מסמכי המכרז תהיה רשומה על שם המציע בלבד 2.1.3
 המכרז באמצעות גורם או גוף שאינו המציע  במכרז, הצעתו תיפסל.  

 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה  2.2

ליום   2.2.1 עד  תוגש  להגשת ההצעה   12:00בשעה    13.08.2020ההצעה  האחרון  )"המועד    בדיוק 
 למכרז"(, לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה. 

במעטפה סגורה אשר תשולשל על ידי המציע ו/או    בעותק אחד ההצעה על נספחיה תימסר   2.2.2
  , המועצה  המשפטית שלית לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת  מי מטעמו במסירה אישית ידנ

 ין המועצה. יבבנ

 אופן הגשת ההצעה   2.3

  עמוד המכרז של המציע תוגש במעטפה חתומה )סגורה(. על המציע לחתום על כל    חוברת 2.3.1
מסמכים   ריכוז  בטופס  כמפורט  הנדרשים  והאישורים  המסמכים  כל  את  ולצרף  בנפרד 

 המופיע במכרז. 

כיתוב  אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע או כל  2.3.2
 .07/2020המכרז בלבד, אשר הינו  אחר, ויש לציין את מספר

הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך  2.3.3
ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מן  

 הצעתו.  

דיו בכתב יד  הטפסים והנספחים המצורפים למכרז, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בעט   2.3.4
 קריא וברור. 

במקרה  וההצעה  תוגש ע"י יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו  המלא וכתובתו ויצרף  את    2.3.5
 חותמתו.

במקרה  וההצעה תוגש ע"י שותפות, תחתם ההצעה ע"י מורשי החתימה מטעם  השותפות   2.3.6
ף  ההצעה  ובצרוף יפוי כח או הוכחה המעידה על זכותו לחתום בשם  השותפים  וירשום  בגו

 את שמות וכתובות  יתר  השותפים. 

מטעם   2.3.7 החתימה  מורשי  ע"י  ההצעה  תחתם  רשומה,   חברה   ע"י   תוגש  וההצעה  במקרה 
בשם  לחתום  כשרותו   על  רו"ח  או  עו"ד  אישור  ויצרף  החברה,   חותמת  בצירוף  החברה 

 החברה,  וכן  בצרוף הוכחה של רישום החברה  ורשימה  מאושרת  של  מנהלים . 

במקרה  וההצעה תוגש ע"י שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במיוחד לשם  2.3.8
ביצוע העבודה הנדונה,  יחתום נציג אחד  של כל אחד מהשותפים  בצרוף  הוכחות מתאימות  
על קיום השותפות  הנ"ל כחוק, על מידת  האחריות  של  כל שותף לגבי ההצעה המוגשת  ועל  

 יגי השותפים. זכות החתימה של נצ
 

 הסתייגויות המציע מההצעה 2.4

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז בכל צורה שהיא, לרבות להוסיף להם, למחוק   2.4.1
 בהם, להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי.  
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למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת שיעשה   2.4.2
מכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, תהא המועצה  המציע במסמכי ה 

רשאית להפעיל את שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן: לראות בכך כשינוי  
מהותי במסמכי המכרז המביא לכדי פסילת הצעת המציע; לראות בכך כמהוות פגם טכני  

וש מהמציע לתקן את ההסתייגויות,  בלבד ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום לב ולדר
 ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.  

מובהר בזה כי הגשת ההצעה כמוה הסכמה מצד המציע לנוסח המכרז ולכל תנאי המכרז.  2.4.3
המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי תנאי  

 המכרז, וזאת ללא קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב. 

 תשלום עבור ההשתתפות במכרז 2.5

המועצה    ש"ח אשר ישולמו לפקודת  500כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך   2.5.1
, עבור מסמכי המכרז. סכום זה לא יוחזר. על המציע לצרף להצעתו  אזורית מטה יהודהה

 תתפות במכרז.העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההש

 כנס מציעים/קבלנים 2.6

מציעים    12:00בשעה    22.07.2020ביום   2.6.1 כנס  המועצהייערך  של  הישיבות  במהלך  בחדר   .
למתן השירות נשוא המכרז. יורשו המציעים להעלות שאלות הבהרה והערות ביחס    ,הכנס

 . חובהאינה  המציעיםנוכחות בכנס 

 שאלות והבהרות נוספות 2.7

ככל שמשתתף במכרז ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות בין הוראות המכרז להוראות   2.7.1
המכרז, לחוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנותן  

ניר   מרלידי    12:00שעה    29.07.2020עליו להודיע על כך בכתב, וזאת לא יאוחר מתאריך  
מוסמי"( אשר  מרכז המכרז)"  מועלם שיש    ךהא  הנכון  הפירוש  בדבר  בכתב,  הוראה  ליתן 

 לפעול על פיו לצורך מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא המכרז. 

 : שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד, לכתובת הדוא"ל  2.7.2

 yehuda.org.il-nirm@m    'ועל המציע לוודא קבלה באמצעות    9958622-02או לפקס' מס
תשובה בכתב תישלח לכל המשתתפים במכרז עד תאריך   02-9958946טלפון מס' 
 . 16:00  שעה 05.08.2020

מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות המועצה עליהן מהווים חלק בלתי נפרד   2.7.3
ממסמכי המכרז. על כן, חובה על כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם את מסמכי התשובות  
והבהרות המועצה, כשהם חתומים בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציע, כחלק בלתי  

כרז. אי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע להצעתו  נפרד ממנה. תנאי זה הינו מהותי במ
 בצירוף חתימתו, דינה כאי הגשת מסמכי המכרז, אשר עלולה להביא לפסילת הצעת המציע.  

מודגש, כי לא תתקבל כל טענה מצד מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו למכרז  2.7.4
לשהו במועצה. מובהר בזאת, זה והגשתה למועצה, על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כ

כי מלבד תשובות אשר ניתנו בכתב על ידי מרכז המכרז, וזאת בכפוף לכך שתשובות אלה  
צורפו להצעה על ידי המשתתף במכרז כחלק בלתי נפרד ממנה, לא יהיה בתשובות בעל פה  

 כאמור, כדי לחייב את המועצה כלל וכלל. 

 אחריות והחזר הוצאות  2.8

אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו  המועצה אינה נושאת בכל   2.8.1
 במכרז, לרבות בשל אי בחירת הצעתו כזוכה במכרז.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה   2.8.2
למכרז והוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף במכרז, אשר לא יהא  

 החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות במכרז.   זכאי לקבלת 

mailto:nirm@m-yehuda.org.il
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מועד   2.8.3 לרבות  המכרז,  במסמכי  הקבועים  המועדים  מן  אחד  כל  לדחות  רשאית  המועצה 
ההגשה, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה שתישלח בכתב לכל המציעים. אין  

 באמור בסעיף זה כדי להבטיח הענקת אורכה להגשת הצעות.   

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, חלק ממנה או כל הצעה שהיא,    המועצה אינה 2.8.4
והמועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את הצעה כולה או מקצתה ואף לדחות ולפסול  

 את כל ההצעות. 

היקף   2.8.5 מלוא  את  לו  למסור  המועצה  את  לחייב  כדי  המציע  בזכיית  אין  כי  למציע  ידוע 
את העבודות ו/או השירותים נשוא מכרז זה בעצמה  השירותים, והמועצה תהא רשאית לבצע  

או באמצעות אחרים ובתוך כך תהא רשאית לפצל את זכיית המציע בין המציעים האחרים  
בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה  

 ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת. 

תהא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור למכרז   ירושליםבמחוז  לבית המשפט   2.8.6
 זה. 

 מסמכי המכרז  2.9
להזמנה זו מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים )הזמנה זו והמסמכים המצורפים  

   "(:מסמכי המכרזלה יכונו "

 תנאי המכרז  פרק א' 

 המציע הצהרת      1'א  נספח

 להצעה במכרז נוסח ערבות   2א'נספח  

 טופס מינוי מנהל עבודה  3א'  נספח

 תצהיר בדבר העדר הרשעות  4א'נספח  

 "עסק חי"   –חוות דעת רו"ח  5א'נספח  

 תצהיר המציע בדבר העסקת עובדים זרים כחוק  6א'נספח  

 תצהיר המציע בדבר תשלום שכר מינימום  7א'נספח  

 התחייבות המציע להעסקת עובדים כחוק  8א'  נספח

 תצהיר העדר קרבה וניגוד עניינים  9א'  נספח

 הסכם התקשרות  פרק ב' 

 נוסח ערבות ביצוע  1ב' נספח 

 נוסח אישור קיום ביטוחים  2ב' נספח 

 מפרט טכני, הצעת המציע ומחירון המכרז  פרק ג' 

 דרישות מקצועיות  1ג' נספח 

 מפרט טכני מיוחד  2ג' נספח 

 הצעת הקבלן  3ג' נספח 

 מחירון המכרז  4ג' נספח 

 כללי  –פרטי ההזמנה  .3

ביצוע ואחזקת  "( מזמינה בזאת להגיש לה הצעות מחיר להמועצה)"  אזורית מטה יהודההמועצה ה 3.1
, בהתאם לצרכי המועצה. המכרז הינו מכרז מסגרת, כאשר  ברחבי המועצהתשתיות ומערכות חשמל  

 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בכוונת המועצה לדרוש את שירותי הקבלן בהתאם לצרכיה 
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לפי   3.2 והפרקים  הסעיפים  בכל  תבוצע  הנמצאים  המחירון,  העבודה  הטכניים  והמפרטים  הרשימות 
והנחיות  שלים את העבודה כאמור  בהתאם  למפרטים   הקבלן יתחייב לה,  המועצהלעיון במשרדי  

 .המועצה כפי שיינתנו מעת לעת

כי המועצה תהא רשאית בפרויקטים 3.3 יאושרו תב"רים    לרבות באלהייחודיים    מובהר בזאת  אשר 
 בגינם לפרסם מכרז חדש בנפרד אשר אינו כלול בעבודות נשוא מכרז זה. 

 תקופת הבצוע ואופן  הביצוע: 3.4

ותכלולנה   3.4.1 המועצה  תספק  אשר  הכמויות  וכתבי  התכניות  לפי   תתבצענה  ביצוע  העבודות 
. חוזה המסגרת יהיה בתוקף לשנה  אחזקת תשתיות ומערכות חשמל ברחבי המועצהעבודות  

חודשים   12בנות  נוספות  מיום חתימת חוזה המכרז, עם אופציה להארכה לארבע תקופות  
 חודשים.    60או חלק מהם ובלבד שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

אומדן   3.4.2 בגדר  והינן  ידוע  אינו  זה  במכרז  הנדרשות  העבודות  והיקף  כמות  כי  למציע  ידוע 
כולן או מקצתן, להגדיל את היקף העבודות    את ועצה תהא רשאית להזמין  והערכה בלבד והמ

הכל   העבודות,  היקף  את  להפחית  או  הקבלן,  של  המחיר  להצעת  זהה  במחיר  הנדרשות 
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת.

בת את המועצה וייתכן כי יחולו שינויים  ביצוע העבודות אינה מחיי  מיקוםידוע למציע כי   3.4.3
בהתאם לצרכי המועצה. עם הגשת הצעתו, מסכים המציע לעריכת שינויים באתרי ביצוע  

 העבודות על ידי המועצה בהתאם לצרכיה ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.  

המציע מתחייב לבצע את העבודות כהגדרתם במכרז זה, ככל שיידרש לעשות כן, בהתאם  3.4.4
הדרישות  למועד  בכל  ולעמוד  המועצה  ידי  על  לו  שיינתן  כפי  הזמנים  לוח  ובמסגרת  ים 

המקצועיות כמפורט במפרט הטכני, על נספחיו, וכן בהתאם למסמכים המצורפים למכרז 
הוראות   אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  כן,  כמו  נספחיו.  על  ההתקשרות  הסכם  לרבות  זה, 

 ופן ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. המועצה ו/או מי שהוסמך על ידה בכל הנוגע לא

 תנאים למתן השירותים וביצוע העבודות על ידי הקבלן  .4

 אישור תקציבי  4.1

עבודה בהיקף   4.1.1 ו/או הזמנת  הזוכה  כי תנאי להתקשרות המועצה עם המציע  מובהר בזאת 
על   יחולו  אשר  כלשהן  תקציביות  מגבלות  ובהעדר  מאושר  תקציב  של  קיומו  הינו  כלשהו 

מו המועצה   אישור  המועצהלרבות  ראש  המועצה  של  החתימה  )"מורשי  והגזבר    רשי 
הזמנת   אי  בגין  המועצה  נגד  טענה  ו/או  דרישה  כל  תהיה  לא  למציע  לפיכך,  החתימה"(. 

 שירותים בהיקף כלשהו מסיבות של העדר תקציב ומכל סיבה אחרת.

תוך   4.1.2 או    90אם  הממונה  ע"י  ההקצבה  תאושר  לא  ההצעות  הגשת  מיום  ורמים  גה יום 
באם הוצאות העבודה לביצוע לא תאושר  תהיה  הרשות רשאית   או    מוסמכים כאמור לעיל 

לא יהיו כל דרישות או תביעות  לקבלן  ו  לבטל  את  המכרז  ולפרסם  מכרז   אחר  תחתיו
למען הסר ספק,   מובהר  לכך.  כל שלביה  העבודהבקשר  הזמנה    בכפוף לקבלת תבוצע    על 

 . חתומה ע"י מורשי החתימה

 מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן 4.2

"( אשר ישמש כאיש קשר של הקבלן למול  מנהל עבודה הקבלן מתחייב למנות מנהל מטעמו )להלן: "
המועצה.  מנהל העבודה יהיה זמין וישהה באתרי  העבודה כל עוד מתבצעות עבודות בשטח. מנהל  
העבודה יפקח על אופן מתן השירותים על ידי הקבלן ויבטיח את מתן השירותים וביצוע העבודות  

לציין במפורש   ימונה מטעמו    3בנספח א'  לשביעות רצון המועצה. על המציע  למסמכי המכרז מי 
כמנהל עבודה ויהיה אחראי הן על הנושאים המקצועיים והן על הנושאים הלוגיסטיים בקשר עם  

 מתן השירותים נשוא מכרז זה.
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 סף ביחס לכלל המציעים תנאי .5

 וכדלהלן:   על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף זה על כל תתי סעיפיו

   צירוף ערבות להצעה 5.1

המועצה, בסך על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת   5.1.1
ערבות    למסמכי המכרז )יש להקפיד להבחין בין נוסח  2בנספח א'  בנוסח המפורט  ₪    12,000

כערבות   ישמש  זה  סכום  במכרז.  להצעתו(  לצרף  המציע  שעל  הערבות  נוסח  לבין  הביצוע 
 לחתימת ההסכם ע"י הקבלן.

תהא   5.1.2 למדד  הערבות  לצרכןצמודה  ההצעה    המחירים  הגשת  ביום  האחרון  ותהא  הידוע 
 להלן. המועצה תהא  7ויחולו עליה התנאים המפורטים בסעיף    15.01.2021בתוקף עד ליום  

בהתאם רשא הערבות  תוקף  הארכת  את  ולדרוש  ההצעות  להגשת  המועד  את  להאריך  ית 
 לנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 רישיון קבלן בתוקף  5.2

ובהיקף עבודה  המעיד כי  אישור מרשם הקבלנים  המציע יצרף להצעתו   הינו מורשה לעסוק בסוג 
בנא לעבודות הנדסה  רישום  קבלנים  לחוק  זה, בהתאם  ו/או התקנות   1969  - יות  כנדרש במכרז   ,

קווי חשמל   גםלפחות, ו  1סיווג    'אקבוצה    061  -  חשמלאות ותקשורת במבניםשהוצאו  על  פיו,   
 .לפחות 1קבוצה א' סיווג  270 – לפחות  )צנרת וכבלים( ומערכות תאורת כבישים ורחובות

 

 רישיונות והסמכות 5.3

צילום רישיון חשמלאי  להצעה  יש לצרף  .  ראשיהמציע או מי מעובדיו, הינו בעל רישיון חשמלאי  
 . ראשי בתוקף

 כלים הנדסיים  5.4

צילום  להצעה . יש לצרף ומבודדמשאית מנוף עם סל אדם תיקני  ,המציעאו בהסכם ליסינג בבעלות 
 . או הסכם ליסינג בתוקף רישיון רכב

   שיש לצרף להצעה נוספים מסמכים .6

והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בדרישות הסף  על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים  
 הבאים:   בנוסף, המציע יצרף את המסמכים והאישורים ,וכן

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז 6.1

 . על המציע לצרפה למסמכי המכרזעבור רכישת מסמכי המכרז,  קבלהבידי המציע 

 במידה והמציע הינו חברה בע"מ, יש לצרף להצעה:   6.2

 תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה במכרז. 6.2.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  6.2.2

כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת סמכויות   6.2.2.1
 התאגיד; 

 שמות המנהלים של התאגיד; 6.2.2.2

 התאגיד; שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  6.2.2.3

 יש לצרף להצעה:רשומה,  במידה והמציע הינו שותפות 6.3

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות; 6.3.1

 הסכם השותפות;  6.3.2

 אישור עדכני של עו"ד/ רו"ח: 6.3.3

 בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות;  6.3.3.1

 אישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות;  6.3.3.2
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 חתימה על הצהרת מציע  6.4

כי קרא  למסמכי המכרז, בו הוא מצהיר, בין היתר,    1לנספח א'  בהתאם  צהרת המציע  היש לצרף  
  מחירון   -רשימת הסעיפים  ו/או    המפרטים הטכניים  ,על נספחיו  , לרבות החוזההמכרזמסמכי  את כל  

אשר צורפו לו, הבין את האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל    ו/או הדרישות המקצועיות 
 . כי אין כל מניעה חוקית בביצוע העבודהו תנאי המכרז על נספחיו 

 התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים 6.5

ך  המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים, ותצהירים המאושר על ידי עור
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ,  1987-דין בדבר העדר הרשעות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 מכרז.מסמכי הל 8א'  -ו 7, א' 6בנוסחים המפורטים בנספחים: א'    ,1976  –תשל"ו 

ועדת המכרזים רשאית להתקשר עם מציע, אף אם לא התקיימו לגביו התנאים האמורים   6.5.1
 וזאת בהתחשב, בין השאר, באלה: לעניין העסקת עובדים,

התנהלותו של המציע, בדרך כלל, בכל הקשור להעסקת עובדים זרים או לתשלום   6.5.1.1
 שכר מינימום, לפי העניין; 

פעילותו   6.5.1.2 היקף  לבין  בעבירות  הורשע  שבשלה  המציע  פעילות  היקף  שבין  היחס 
 הכולל; 

 מידת הזיקה שבינו לבין המציע.  –אם הורשע בעל זיקה למציע   6.5.1.3

 עניינים וקרבה לעובד הרשות ניגוד 6.6

המועצה וכן  הרשות או לחבר    להנהלה הבכירה שלבדבר העדר קרבה  על המציע לחתום על הצהרה  
ולצרף אותה    9בנספח א'  בהתאם לנוסח המפורט    התחייבות בדבר העדר ניגוד ענייניםלחתום על  

 להצעתו. 

 כמפורט להלן: חוק עסקאות גופים ציבורייםאישורים הנדרשים לפי  6.7

חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - מרואהמפקיד השומה,    אישור תקף 6.7.1
מנהל  מנהל פנקסי חשבונות ו כי המציע  המעיד  ,  1976- חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 . רשימות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

 מכך. אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור  6.7.2

 . תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה 6.7.3

 העדר הרשעות   6.8
המציע, באמצעות בעל השליטה בו או מורשה החתימה מטעמו, ימציא תצהיר בדבר היעדר כתבי  
אישום, הרשעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות, מין, ובכל עבירות אשר יש קשר  

נשוא מכרז זה, לרבות עבירות    בינן, ישיר או עקיף, למתן השירותים ו/או העבודות כדוגמת אלה 
למען הסר ספק יובהר,  למסמכי המכרז.   4בנספח א' בתחום התכנון ובניה, בהתאם לנוסח התצהיר  

 .  כי התצהיר יתייחס למציע, לרבות עובדיו והמועסקים על ידו בעת הגשת ההצעה

 מ בלבד( )עבור חברה בע" חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי" 6.9

המציע ימציא אישור רו"ח כי אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל וכן כי לא קיימת אזהרה על  
 במסמכי המכרז.   5בנספח א'  המשך קיומו של העסק כ"עסק חי", בהתאם לנוסח

 יתר מסמכי ונספחי המכרז חתומים על ידי המציע  6.10

  , יחד עם הצעתו של המציעוכן את יתר המסמכים והאישורים    יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל 
  בהתאם לנדרש. , מאושרים ומאומתים כדיןמציע בכל עמוד בנפרדחתומים ע"י ה כאשר הם
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 תנאים לעניין צירוף ערבות להצעה  .7

ובהתאם לתנאים המצוינים בסעיף    ,למסמכי המכרז  נוסח המצורף התאם לב יהא  ערבות  צירוף ה 7.1

5.1 . 

בערבות הבנקאית המצורפת  מהותי  בהצעה בשל פגם  כלל דוןתלא  ועדת המכרזים  למען הסר ספק, 7.2
אאליה אשר  ערבות  צירוף  לרבות  המכרזים,  לדיני  בכפוף  הנדרש  בנוסח  כי    .ינו  מתחייב,  המציע 

 וכי הוא יפעל בהתאם לדרישות  המועצה.  המועצההערבות תוארך לבקשת 

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז,   7.3
טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים  כולה או חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע  

 אחד מאלה: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; 7.3.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; 7.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;  7.3.3

ייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי  לאחר שהודע למציע בדבר זכ 7.3.4
המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; 

,  המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה
    .וכו'(  אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות

כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע    תהא כתשלוםלעיל    7.3בות בהתאם לסעיף  חילוט הער 7.4
 לא תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך.  

 יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן:  מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר 7.5

הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה    המועצה 7.5.1
 ;ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה כאמור  המועצהשל 

  ים/, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציעלא נבחרה כזוכה במכרזככל שהצעתו של המציע  7.5.2
למועצה    ו /על חוזה ההתקשרות והמציא  מו/ במכרז, חתם  ים/נקבעה כזוכה  ו/םתאשר הצע

 את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה;  

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה   7.5.3
פי החוזה על  , לרבות המצאת והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות 

 מכרז.  מסמכי הבלהסכם  1כנספח ב' ערבות ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף 

הערבויות יוחזרו למציעים לאחר חתימת החוזה עם הזוכה שהצעתו התקבלה ולא יאוחר   7.5.4
 חודשים מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. 3מאשר 

 אספקת כוח אדם   .8

בינו  כדי ליצור  זכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות  כי אין ב  המציע מודע לכך 8.1
ו/או מי מטעמה,    המועצהלבין  ו  ו/או כל אדם אחר מטעמ  ומשנה מטעמ   ו/או קבלן   וו/או עובד מעובדי

  יו לצורך ביצוע התחייבויותו  יועסקו על ידאשר  יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים  
ן  י יחסי עובד מעביד, מכל מ  המועצה בלבד ולא יהיו בינם לבין  כעובדיו  וייחשבו  זה יהיו  מכרז  נשוא  

 וסוג שהוא. 

המהווה חלק  מתחייב    הקבלן 8.2 והנזיקין  לנספח הביטוח  בכפוף  העובדים  ובטיחות  בטחון  לביטוח, 
בטיחות   כללי  הנהגת  לרבות  זה,  הסכם  ממסמכי  נפרד  בריאות  בלתי  לשמירת  ובטיחות  ותנאים 

חתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שיידרש על ידי המפקח על העבודה במובן  העובדים ורוו
 . 1954-חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים .9

המכרזים 9.1 למכרז,    ועדת  ההצעות  הגשת  שלב  לאחר  המציעים,  מן  אחד  מכל  לדרוש  רשאית  תהא 
לרבות ובין היתר, לצורך בחינת    ,תוך זמן נקוב  ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים    להשלים מידע
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על המציע יהא להשלים את החסר  עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.   
 אשר הוקצב לו.    והנדרש במסגרת הזמן

על  תהיה רשאית להזמין את המציעים,    , המועצהלפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו 9.2
מקצתם, או  כולם  הבלעדי,  דעתה  שיקול  קבלת    פי  לרבות  הצעתם,  בדבר  פרטים  בירור  לצורך 

  הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ם או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע,  מסמכיביחס ל  הסברים
 .   לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסףביחס 

הצעה חסרה במסמכים או המידע הנדרש למסמכי  מתחייבת לקבל    המועצה, אין  על אף האמור לעיל 9.3
רשאית לבטל את המכרז    המועצה ביותר או כל הצעה שהיא ו  הנמוכההצעה הכספית  וכן    המכרז,

 מכל סיבה שהיא.   

 בחינת הצעת המחיר  .10

לפיו הוא    על המחירון  הנחהשיעור האת  על הקבלן לציין    .מחירוןכולל    למציעיםהחומר שמועבר   10.1
 . ותיבצע את כל העבוד

במחירון  עבור ביצוע העבודות ומתן השירותים כמפורט  תהיה    אשר הציע המציע בהצעתוההנחה   10.2
 חוזה ההתקשרות.  ובהתאם לכל פריטי 

מהווה 10.3 אינה  המציע  של  המחיר  הצעת  כי  ומפורש  את    מוסכם  להזמין  המועצה  מצד  התחייבות 
שומרת לעצמה במפורש את הזכות    השירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל. כמו כן, המועצה

סיונם  ו/או מהימנותם   ילהעדיף לפי שיקול דעתה,  הצעות של מציעים בהתאם לכישוריהם ו/או  נ
 ו/או יכולתם  הכספית. 

מובהר למען הסר ספק, המציע אינו רשאי להציע הצעה חלקית ביחס לרכיב בודד, אלא יהא חייב   10.4
. מובהר בזה, כי אי מילוי הוראה זו והגשת  מחירוןבלהציע את הצעתו לכלל הפריטים הרשומים  

 הצעה חסרה עלולה להביא לפסילת ההצעה. 

על המציע להבטיח את יכולתו לעמוד בהצעתו ביחס לכל רכיב ורכיב בנפרד, מובהר ומודגש בזה כי   10.5
ובלתי תלוי מיתר הרכיבים   . הצעה החורגת ממתחם הסבירות  המופיעים במחירוןבאופן עצמאי 

 יחשב כתכסיסנית ועלולה להביא לפסילת ההצעה.   עלולה לה 

להזמין העבודות    מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד המועצה 10.6
מתחייבת לקבל את ההצעה    המועצהאין  או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל וכן  

 . הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת

בחינת    לשקולרשאית  תהיה  ועדת המכרזים   10.7 ו/או  הזוכה  בחירת ההצעה  בעת  שיקוליה,  במסגרת 
. בתוך  ותק ויכולת של המציע  כושר ביצוע, חוזקו הכלכלי,  ,נוסיו ינהצעות המציעים, את אמינותו,  

להם    של רשויות מקומיות ו/או גופים אחריםכך, תהא רשאית ועדת המכרזים להתחשב בהמלצות  
 לעבודות נשוא המכרז.   דומיםה  ות, בעבר או בהווה,סיפק המציע שירות ו/או עבוד

ככל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר למועצה ניסיון רע עמו בגין התקשרות קודמת או נודע   10.8
רצון מטיב   שביעות  חוסר  קיים  ברשות אחרת  ביצע המציע  קודמת אשר  כי בהתקשרות  למועצה 

ו/או    רבותו בהליכים משפטיים אשר ננקטו נגדו השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, לרבות מעו
רשאית לשקול    תהא המועצה  ,אחרים בשל חוסר שביעות רצון  מזמינים  מצד  התקשרות עמו  הפסק וה

זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע אחר, אף אם הצעתו תהא גבוהה מזו של המציע אשר למועצה  
ירשמו ובכפוף לשימוע אשר ייערך למציע  סבור כי קיים חשש לניסיון רע עמו, וזאת מנימוקים שי 

 בעל ההצעה הזולה.  

ציון שיעור   10.9 ימלא את הצעתו תוך  ברור  הכללי ההנחה  הקבלן  ו/או    באופן  ומובן ללא כל מחיקות 
רשאית  תהא    -   ת ימודגש בזאת כי במידה וההנחה הנ"ל לא תהיה ברורה וחד משמעהסתייגויות.  

 הסף. ועדת המכרזים לפסול את ההצעה על 

מופיעים   10.10 שאינם  עבודה  סעיפי  בביצוע  החוזה  ביצוע  במהלך  צורך  ויהיה  אזי    במחירון,במידה 
)מאגר מחירי    ד.ק.למחירי היחידה שבמחירון ענף הבניה בהוצאת  העבודות הנוספות יתומחרו על פי  

וללא תוספת )שניים עשרה אחוז(    12%המעודכן לחודש הביצוע( בהפחתה של  שיפוצים ותחזוקה  
   .וח קבלן ראשירו
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המכרז, או    במחירוןבמהלך ביצוע החוזה בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים  במידה ויהיה צורך   10.11
רווח קבלני ולאחר    12%יעשה התחשיב על בסיס ניתוח מחירי עלות בתוספת  במחירון ד.ק.ל. ,אזיי  

 . המזמיןאישור המפקח ו

הצעה שתוגש בכל דרך אחרת      .דיו כחול  כשהיא כתובה בעטהמציע ימלא את הצעתו  מובהר בזה כי   10.12
 בוא לדיון, והמציע לא יעלה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.ליפסל ולא  ת  –בעיפרון  כגון:

 התקשרות עם הזוכה  .11

 פיצול הזכייה בין מספר זוכים 11.1

רשאית   והמועצה תהא  הינו מכרז מסגרת  כי המכרז  בזה  בין המציעים  מובהר  הזכייה  לפצל את 
 הכל בהתאם לצרכיה של המועצה ולשם מקסום תוצאות המכרז למען טובת הציבור.  ,  שוניםה

ל המחירון,  בתוך כך תוכל המועצה אף לערוך הליך התמחרות בין המציעים אשר זכו במכרז, לגבי כל
 הזמנה אשר תוציא המועצה לגבי ביצוע עבודה נשוא מכרז זה. או לגבי כל 

 משא ומתן עם הזוכה  11.2

הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת יכולתו של   11.2.1
ואולם, אף אם   לעיל.  כמפורט  בתנאי ההתקשרות  לעמוד  מציע  הזוכה  של  נבחרה הצעתו 
רשאית לנהל עם    המועצהכזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמלית של ועדת המכרזים, תהא  

 הצעתו.  להנחה הרשומה בהמציע משא ומתן ביחס 

תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה מן ההזמנה    המועצהעל אף האמור,   11.2.2
ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, 
ולא לחתום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם 

 ככל האפשר בנסיבות העניין. 

בכל   המועצה מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא    המועצהה  מובהר בזה, ככל שחזרה ב  11.2.3
אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו  
כל   על  לפי העניין והמציע מוותר בזאת  ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז,  כזוכה במכרז 

 טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם. 

 על פי הזמנה מאושרת ואישור מורשי חתימהודות ביצוע עב 11.3

  הכספיות ומגבלותיה  צרכיה    ל פימדי פעם, ע  לקבלן  המועצה  תגיש  במשך תקופת ההתקשרות 11.3.1
ל בכתב  הזמנות  הבלעדית,  קביעתה  העבודותועפ"י  ידי אשר  ,  ביצוע  על  חתומות    תהיינה 

 העבודות. בטרם ביצוע  המועצהראש ו הגזבר מורשי החתימה של המועצה:

, בין השאר מסיבות תקציביות, לחלק את העבודה  לשלבים  ולהוציא  תהיה זכאית   המועצה 11.3.2
מעת לעת,  מבלי  שלמציע     הצווי התחלת עבודה חלקיים, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשות

תהיה  כל טענה  בקשר  לכך  ומבלי  שיהיה זכאי  לפיצוי  כזה  או  אחר עקב  כך ואף לא  
ה עקב  תקופה  בכך,  להוצאות  צורך  ויהיה  במידה  הביצוע  תקופת  ביצוע  או  ארכת  עקב 

 . העבודה בשלבים

המועצה 11.3.3 ולזכות  חלק     הואיל  רק  לבצע  רשאית  היא   לכן   מוגדרת,  תקציבית  הרשאה 
מהעבודות ורשאית להקטין או לבטל כל סעיף מסעיפי הכמויות או כל פרק מהפרקים בכל  

  , גודל שהוא להיקף העבודה  המוצעת לפי היכולת  התקציבית ואישור התקציבי מהרשויות
ומעבר  לתנאים  אלה  לא  רשאי     המכרז, ולפי אותם תנאים של  חוזה  זה  מחירוןהכל  לפי 

 הקבלן  לבקש  דבר  וחצי  דבר. 

צו   11.3.4 תוציא  המקומית  הרשות  העבודה,  לכל  תקציבית  הרשאה  תקבל  לא  והרשות  במידה 
 . התחלת עבודה לפי סכום ההרשאה

לאחר קבלת הרשאה תקציבית לכל העבודה, הקבלן יבצע את העבודה לפי מחירי החוזה   11.3.5
 פיצוי כלשהו. ללא כל תוספת מחיר או 
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לפי   11.3.6 העבודה  השלמת  את  יבצע  הקבלן  מהעבודות,  לחלק  התקציבית  וההרשאה  במידה 
הוראות הרשות ובהיקף ההרשאה התקציבית ללא כל תוספת מחיר עבור התארגנות וחזרה  

 .לאתר

נומינליים ואינם צמודים לכל    הינםהמצורף    המחירים הרשומים במחירוןובהר בזאת כי  מ 11.3.7
על  ולכן  שהוא,  החוזה  מדד  מהוראות  הוראה  בכל  האמור  זכאי  ,  אף  יהא  לא  הקבלן 

 . להתייקרויות מכל מין וסוג כלשהו

ת 11.3.8 והרשות  ביצוע   יבמידה  תקופת   העבודה  מהיקף   חלק  על  לקבלן  עבודה  התחלת  צו  תן 
 העבודה  תהיה  באופן  יחסי  להיקף  העבודה  שיבוצע  בפועל. 

 התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה 11.4

בפרק ב' למסמכי  מציע אשר יקבל הודעת זכייה במכרז יידרש לחתום חוזה )בנוסח המצורף   11.4.1
את יתר המסמכים הדרושים, לצורך זכייתו במכרז תוך שבוע ימים מהיום    להמציא המכרז( ו 

   בו נודע לו על זכייתו, כגון:

 להסכם;  1נספח ב' בערבות ביצוע כמפורט  11.4.1.1

  .להסכם 2 בנספח ב'כמפורט אישור קיום ביטוחים  11.4.1.2

 אישור קיום ביטוחים  11.5

שהצעתו   11.5.1 הזוכההמציע  כהצעה  פוליסת    נבחרה  ההסכם,  תקופת  בכל  חשבונו,  על  יקיים, 
 .  במכרז זה לרבות בהסכם ההתקשרותביטוח כמפורט 

הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין   11.5.2
 תנאי לחתימת החוזה.  הינה עותק מהם למועצההמצאת ו

יידרש להמציא   11.5.3 לנ המציע  ספח אישור הביטוח המצורף  וסח נאת אישור המבטח בהתאם 
ללא הסתייגות ו/או חותמת ,  ועל ידי המבטח מטעמוהחתום על ידי המציע    ,2נספח ב'  כ

כלשהי המהווה התניה או הסתייגות כלשהי באופן הסותר את התנאים המצוינים באישור  
  טוחים.קיום הבי

   ערבות לקיום החוזה 11.6

ערבות בנקאית אוטונומית לטובת    למועצה  הקבלןהחוזה, ימציא  כתנאי נוסף לחתימה על   11.6.1
 המועצה כמפורט להלן: 

המדד    כאשר המחירים לצרכן,למדד  הצמוד ₪. הערבות תהיה   25,000ערבות  ביצוע על סך  11.6.2
נוסח זהה  וב ן זה הינו המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז י הבסיסי לעני

 למסמכי המכרז.   1ב'   כנספחלערבות אשר צורפה 

ממועד   11.6.3 חודשים  בתוספת שישה  כל תקופת ההתקשרות  בתוקף למשך  ביצוע תהא  ערבות 
תוקף ההתקשרות,   ה או דחיית על הארכ  המועצהככל שתחליט סיום ההתקשרות המשוער. 

מתום    הקבלןייב  מתח נוספים  חודשים  לשלושה  עד  הערבות  תוקף  את  להאריך  הזוכה 
 .   וככל שיידרש ,המוארכת הנדחית התקופה  

ועדת המכרזים תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין, להורות   11.6.4
את  , לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל שהפר המציע  ועל חילוט סכום הערבות, כולו או חלק

.  , לרבות אי עמידה בסד הזמנים אשר הוקצב לו לביצוע העבודותהחוזה או תנאי מתנאיו
 המציע לא יהיה רשאי להתנגד לחילוט סכום הערבות האמור.

בלי  המועצה,  ך לקניינה המוחלט של  ויהפ   המועצהסכום ערבות הביצוע אשר חולט על ידי   11.6.5
 לשהן בקשר לכך.בטענות כ המועצה שתהא למציע זכות כלשהי לבוא כלפי 

 ה על חשבון המציע הזוכה בלבד.  ינהוצאות ביחס לערבות הביצוע וכן כל הוצאה כלשהי, תהי 11.6.6

 עיון בהצעת הזוכה .12

תעמיד לעיון המציעים, על פי בקשה שתוגש בכתב, את ההצעה הזוכה במכרז.  מציע אשר   המועצה 12.1
סבור שהצעתו כוללת נושאים אשר יש בהם סוד מסחרי או מקצועי יציין את אותם נושאים במפורש  
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יתעורר   וכאשר  אם  עמדתו  את  תשקול  המכרזים  וועדת  מפורט  באופן  טענתו  את  ינמק  בהצעתו, 
 הצורך בכך. 

בעניין חשיפת סוד מסחרי או מקצועי,    מובהר 12.2 כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית  בזה, 
 המציע. או יבצע ביצע אשר מסורה בידי ועדת המכרזים, אשר אינה כפופה לסיווג 

סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד אותו מציע   12.3
 אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם בהצעות המציעים האחרים למכרז זה.  לראות נושא זה או נושאים  

 בהיקף ההתקשרות  יםשינוי .13

  הטכני ובדרישות המקצועיות, במפרט  זה, כמפורט    במכרז  העבודות הנדרשותמובהר בזה כי היקף   13.1
בהנו   ואין  בלבד  והערכה  אומדן  פי  התחייבות    כך על  היקף  משום  מלוא  להזמין את  המועצה  של 

היקף ביצוע העבודות  להקטין את  , והמועצה תהיה רשאית  בהיקף כלשהוכולן או מקצתן ו  העבודות
וזאת ללא מתן נימוקים כלשהם או    הכל לפיה צרכיהבכל שלב של ההתקשרות  כרצונה או להגדילה,  

במתן הודעה מוקדמת כלשהי. לעניין זה לא תהיה למציע ו/או לקבלן כל תביעה ואו כל דרישה ו/או  
   ל טענה מסוג כל שהוא.כ

זה כי התקשרות    יובהר 13.2 כפופה    ו/או הזמנת העבודות או שירותים כלשהם כמפורט במכרז  תהיה 
כאמור מכל  לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב  מאושר והעברתו לידי המועצה.    בקבלת תקציבותלויה  

ו במועד  התקציב  יועבר  שלא  ככל  או  שהיא  פנוי  סיבה  תקציב  יהיה  השירולא  ו/או  לקבלת  תים 
או למציע לא תהא כל טענה  ו/ו/או יבוטל המכרז ולקבלן    , תופסק ההתקשרותהעבודות נשוא המכרז
 בגין כך כלפי המועצה. 

קבלן מסוים  מובהר בזה כי אין בהתקשרות נשוא מכרז זה משום מתן בלעדיות ל  ק,למען הסר ספ 13.3
השירותים   ולמתן  המכרז  לב  המועצהנשוא  רשאית  השירותיםתהא  את  ידי    צע  על  ו/או  בעצמה 

מבלי  וזאת    , לרבות פיצול העבודות בין המציעים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה,אחרים
 . המועצהשתהיה למציע הזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד 

ולהזמין את העבודות  לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה,    המועצההרשות בידי  מובהר ומודגש, כי   13.4
   גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.  ולבצען  ,ןאו חלק כולן

ו/או סוג   13.5 ו/או להכניס שינויים בכל הנוגע לטיב  המועצה תהא רשאית להוסיף עבודות, שירותים 
העבודות, וזאת בכל עת במשך כל תקופת ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה  
בכל   המועצה  והנחיות  להוראות  ולציית  בלוח הזמנים  לעמוד  יתחייב  לצרכיה.  הקבלן   ובהתאם 

ע עבודות ומתן השירותים באופן מקצועי ואיכותי, על פי המחירים אשר צוינו בהצעתו  הנוגע לביצו 
 וללא תוספת עלות כלשהי.    

 ניהול ופיקוח .14

וכן    על מתן השירות וביצוע העבודות על ידי הקבלןלהשגיח  לבדוק ובכל זמן שהוא רשאית  המועצה 14.1
ידתו בלוחות הזמנים ובדרישות  עמ זה ואת מידת  של הקבלן בתנאי מכרז    לבדוק את מידת עמידתו

 המקצועיות אשר קבעה המועצה.

אוהמפקחבאמצעות    המועצה הוראות   14.2 המנהל  מטעמ  ,  את    המי  תחייבנה  בחוזה  לאמור  בכפוף 
  במסגרת החוזה    התחייבויותיו של הקבלן על פי  ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,      .הקבלן

תנאי  לפי  העבודה  לביצוע    הקבלןטינה את אחריות  אינה מק  המועצה, והשגחת  תקופת ההתקשרות
 .  מכרז זה

אם  ביחס לשאלה  ,  או מי שמונה לכך מטעמה  המפקח ו/או המנהלבאמצעות    המועצההקביעה של   14.3
 ביצע את העבודה לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית ומכרעת.   הקבלן

 שונות .15

אין   15.1 אופן,  לקבל את ההצעה הכס  המועצהבכל  כל הצעה שהיא    הנמוכהפית  מתחייבת  או  ביותר 
 רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.    תהא המועצהו

 עומדים בדרישות המכרז. תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא   המועצה 15.2
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המציע יבצע בעצמו את כל העבודות נשוא המכרז, אלא אם כן הותר למציע במפורש אחרת על ידי   15.3
על  המועצה מראש   ייעזר בקבלני משנה, האחריות המלאה  ובכתב. למען הסר ספק, היה והמציע 

ביצוע העבודות, נשוא המכרז תחול באופן בלעדי עליו. קבלני המשנה יחויבו לעמוד בכל תנאי המכרז,  
כוונתו להתקשר עם קבלן משנה, כאשר לצורך    והקבלן מתחייב לקבל אישור המועצה על  מראש 

המועצה  אישור  המסמכים  ו  קבלת  כל  את  הקבלן  יצרף  המשנה,  קבלן  עם  להתקשרות  כתנאי 
קבלן   לפסול  רשאית  תהא  המועצה  המכרז.  בתנאי  המשנה  קבלן  של  עמידותו  להוכחת  הדרושים 
צורך   מתן  וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  ההתקשרות  שלב  בכל  הזוכה  מטעם  שיועסק  משנה 

 בנימוק כלשהו.  

לתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה שאין בה  רשאית לפסול הצעה שהיא ב  המועצה 15.4
 התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז. 

רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה   המועצה 15.5
שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף זוכה אינו מתאים ואינו עונה על    הבלעדי וכן רשאית המועצה

 יפיותיה. צ

שיקול   15.6 פי  ועל  שירשמו,  מנימוקים  ועדת המכרזים תהא רשאית  זה,  לגרוע מהוראות מכרז  מבלי 
דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על פי דיני המכרזים, אם מצאה כי החלטה זו  
משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ובלבד שאין בכך כדי לסכל את תכלית ומטרות המכרז, על  

 דרישותיו. 

בים נוספים ועבודות נוספות  מקנה  למציע זכות יתר ביחס לשל  נשוא מכרז זהאין מסירת עבודה   15.7
המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור את המשך  העבודה  לזוכה,  , אולם  יקט במקום הנ"לבפרו

 .מבלי  שיוטלו  עליו  כל מגבלות  ביחס  להיקף  התוספת  והרחבתה

כ 15.8 בזה  הזכ   ימובהר  למועצהכל  שייכות  המכרז  מסמכי  עם  בקשר  הקנייניות    ה רכושוהינם    ויות 
לשם הכנת ההצעה  והגשתה  ועליו  להחזירם למזמין  עד     בתשלום   ,  הם מושאלים למציעהבלעדי

אין  המציע  רשאי  להעתיקם     ,  בין אם  יגיש הצעה ובין אם  לא. המועד האחרון להגשת ההצעות
 רה  אחרת. או  להשתמש  בהם  לשום  מט

עת    בכל   לדחותו   או   המכרז   את   תהא רשאית שלא לבצע את העבודות ו/או את חלקן, ולבטל   המועצה  15.9
 : לה התברר כאשר ולסיים את ההתקשרות עם הקבלן, לפי העניין,

בניסיון    15.9.1 בין ההצעות או פעלו  תיאמו  או חלקם  כולם  כי המציעים  יש בסיס סביר להניח 
 ליצור הסדר כובל; 

 כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף;    15.9.2

 נהליים;וחות זמנים או כתוצאה מעיכובים מכתוצאה משיבוש בלתי צפוי בל  15.9.3

  וכי   הפרויקט  על  על ידי המפקח  כנדרש  הזמנים  בלוחות  עומדים  אינם  המציע או הקבלן  כי  15.9.4
.  סבירה  לביצוע העבודות באיכות  מספיקים   אינם  המציע או הקבלן  כישורי  כי  לה  התברר
 הערבות ולהפסיק את עבודתו של המציע או הקבלן; את  לממש המועצה רשאית  זה   במקרה

לידי  כי   15.9.5 המכרז  נשוא  העבודות  או  השירותים  קבלת  לצורך  הנדרש  התקציב  הועבר  לא 
 המועצה להתקשרות;

לבצעה 15.9.6 חייב  חשבונו,  קבלן  על  בנייה,  חומר  לכל  מוצרים  בדיקות  אחרי    ו/או  ו/או  לפני 
זה.   תחילת העבודהמשלב     בהם,השימוש    עד לסיום תקופת הבדק כמו שצוינה  בחוזה  

את הבדיקות  הנ"ל      יבצעואשר     ו/או הבודק המזמין  יקבע  באופן  בלעדי  את  המעבדה  
על חוזה התקשרות הכולל את ההתקשרות  הכספית.  םועמ המפקח     יהיה הקבלן חתום 

רשאי לשלוח דגימה מכל חומר בניה שהוא נמצא בשימוש או לפני שימוש בשטח, לבדיקה  
כחלק    תקנית, הבדיקה  בהוצאות  יחויב  והקבלן  בכך  שירצה  עת  ובכל  עצמו  דעת  על 

 לעיל.  אמורכ מההוצאות הכוללות של הבדיקות שהוא מחויב בהן 
                               
 , רב בכבוד                

 ניב ויזל             

 המועצה ראש          
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 1 ספח א'נ

 

 הצהרת הקבלן 

מצהירים  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר  )"הקבלן"(,  מטה  החתומים  אנו 
 ומתחייבים בזה כדלקמן: 

, מחירון   -ורשימת הסעיפים    ים הטכנייםהמפרטאנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז לרבות   .1
והגשנו את הצעתנו בהתאם.  אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות  

 על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

   נולביאת   תוכנם,  וק    נווהב    נוקרא  ו המסמכים  והמפרטים הנזכרים  לעיל  וכינ בזה  כי ברשות   יםמצהיר   אנו .2
 בכפיפות  לדרישות  המסמכים  והמפרטים  הנ"ל.   העבוד  לבצע  את    יםומתחייב  נוקשיאת  כל  ההסברים  שב

 . הצהרה  זו  מהווה  נספח  למכרז/חוזה  זה   והינה   חלק   בלתי נפרד  ממנו 

ה .3 כי  מצהירים  המוצעת,  מנו  תרשאנו  העבודה  ממהות  השונות,  מ  לרבותטוב  המדידה  באמצעים   ונקטנושיטות 
כל הקשיים והמכשולים  ואת    היקפה,ו  המהות  העבודה,  ו כחיוניים כדי לחקור את תנאינהשונים האחרים הנראים ל

 -ברשימת הסעיפים  מחירי היחידה אשר    להבין את תכולתו בעת ביצוע העבודה כל זה ע"מ  נהעלולים להתגלות ל
 .מחירון

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .4
לתנאים  בהתאם  שבנדון,  השירותים  ומתן  העבודות  את  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי  המכרז  שבמסמכי 

 ה. ודבביצוע העבהמפורטים בחוזה לרבות המפרט הטכני במכרז וכי אין כל מניעה חוקית 

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת   .5
יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת    120ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  

ולכל   זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם לסמכות המועצה 
 בתוקף.  

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.   .6

נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות   ,ימים מיום הודעתכם  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך   .7
וזה המתאים וכן אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף למסמכי המכרז  בנקאית לביצוע  המכרז בשיעור הנקוב בח

יום מחתימת    20חתום ומאושר על ידי חברת ביטוח מוכרת.  כמו כן, אנו מתחייבים להמציא פוליסת ביטוח תוך  
כל   להבטחת  למכרז  בנוגע  שמסרנו  הערבות  תשמש  לחוזה  בהתאם  הבנקאית  הערבות  המצאת  עד  החוזה. 

 ל פי המכרז.התחייבויותינו ע

וכי קביעתו    בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז  נו שהמפקח מטעם המועצה יבחן בכל עת את עמידתנוידוע ל .8
הערבות הבנקאית,  כי את  אנו מסכימים  נעמוד בהתחייבויותינו,  לא  כלשהי  ומחייבת. אם מסיבה  תהא סופית 

ועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה בדבר גובה שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקב
 סכום הפיצוי המוסכם והפחתתו. 

אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי  * .9
הצעה זו.   וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על    אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו

 ]*תאגיד בלבד[

לסיים את ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים כפי שיימסר לנו בצו תחילת העבודה ובהתאם    אנו מתחייבים .10
 להנחיות כפי שיינתנו מעת לעת על ידי המועצה מראש ובכתב. 

   שנים עשר)   12בתנאי החוזה, במשך תקופה של   אנחנו  מתחייבים לבצע  תיקונים ועבודות בדק,  בהתאם לקבוע   .11
 חודשים( מתאריך קבלת תעודה הסיום. 

ידוע  לנו ואנחנו מסכימים  לכך, כי הוצאות  עריכתו  )לרבות  הוצאות  משפטיות(  של החוזה,  הדפסתו, שכפולו   .12
 וביולו, חלים עלינו  ומתחייבים  לשלם לכם או לכל  מי שיתמנה על  ידכם  את  התמורה  כפי  שנקבעה  על  ידכם. 
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סיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא  מכרז זה. כמו כן אנו מצהירים  ייש לנו הידע, המומחיות והנכי     אנו מצהירים .13
קבוצה    160  -  חשמלאות ותקשורת במבנים   ותכי אנו קבלנים מוכרים ורשומים על ידי רשם הקבלנים  לעבוד 

קבוצה    270  –לפחות    תאורת כבישים ורחובותקווי חשמל )צנרת וכבלים( ומערכות    גםלפחות, ו  1סיווג    א'
 .לפחות 1א' סיווג 

הינם נומינליים ואינם צמודים לכל מדד שהוא, ולא נהיה זכאים מחירון    -  המחירים ברשימת הסעיפיםדוע לנו כי  י .14
 להתייקרויות מכל מין וסוג כלשהו. 

. נמצא  מצא ברשותנו אישור  על  ניהול  ספרים   נ    הננו  מצהירים בזה כי : .15 מרואה  חשבון  או  פקיד  השומה 
אנו  מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם    ברשותנו אישור  על  ניכוי  במקור .

מילוי  או הפרה של   -בקשר  עם  אי  מילוי או הפרת  הוראה כלשהי  הכלולה בהצעה  זו  ועצם חלוף הזמן  או אי
 ת  הנ"ל  תשמש  במקום התראה  כנ"ל .הוראה כלשהי מההוראו

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו כי ככל שיחסרו מסמכים  .16
 או הוגשו מסמכים שגויים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. 

 הכתוב דלעיל המיוחס לרבים יחול לגבי יחיד ולהפך. 

 

____ -_________טלפון: _____  ________________ כתובת    ______ ___________________ שם הקבלן/חברה:
  

            ___________________שם איש קשר: 

                    ______________ 

 חתימה וחותמת                               __________________תאריך: 
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18 
חתימה וחותמת  

 המציע/מורשי חתימה 

 

   2 נספח א'

 

 הצעה למכרז ערבות 

 

   לכבוד

 אזורית מטה יהודההמועצה ה

 

 ' ____________ מס ערבות :הנדון

  או  המגיע  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו(,  המבקש   –להלן  _ )____________________________  לבקשת
  ברחבי המועצהביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל  ל   07/2020  'מס  מכרז  עם  בקשר  המבקש  מאת  לכם שיגיע

יהודה  האזורית  הפרשי    (. בתוספת שקלים חדשים  שניים עשר אלף   במלים:)  ₪  12,000   לסכום של   עד     , מטה 
 הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן "הפרשי הצמדה"(.

לצרכן    למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ישולם  דרישתכם  עקב  לכם  שנשלם  הערבות  מתוך  סכום  כל המחירים 
 : להלן כמפורט

  סכום   את  נשלם,  היסודי  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי ,  דרישתכם  פי  על ,  תשלום הערבות  ביום  יתברר  אם
 . היסודי המדד  לעומת  החדש המדד של העלייה בשיעור מוגדל כשהוא הערבות

  הסכום  את  לכם   נשלם ,  היסודי  המדד  לעומת  ירד   החדש  המדד   כי   דרישתכם,  פי  על  התשלום,  ביום   יתברר   אם
 . הערבות שנקבע סכום על  יעלה שלא  ובתנאי , בדרישתכם הנקוב

 :זה ערבות בכתב

 . הערבות בפועל  תשלום לפני  לאחרונה שפורסם המדד  –חדש'  'המדד

 בשיעור _____נקודות 2020 יוניחודש   מדד   –יסודי'  'מדד

יום-ארבעה  תוך  לעיל  כאמור  הצמדה   הפרשי  בתוספת  הערבות   סכום  מתוך   סכום  כל  נשלם   אנו  מקבלת  עשר 
  היכולה   כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ובלי  דרישתכם  את  לנמק  שיהיה עליכם  בלי,  בכתב  הראשונה   דרישתכם

 .  החייב  מאת האמור   הסכום סילוק  את  תחילה לדרוש או , כלפיכם לחיוב בקשר לחייב  לעמוד

 : להפנות יש זו ערבות  פי על  דרישה 15.01.2021תאריך   עד בתוקף תישאר זו  ערבות

 _____________________  שכתובתו_______________ הבנק   לסניף

  .כלשהי  בצורה להסבה או להעברה ניתנת  איננה זו  ערבות

 

 ______________   חתימה______________                                  תאריך
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19 
חתימה וחותמת  

 המציע/מורשי חתימה 

 

    3 נספח א'

 

 טופס מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן

 

 לכבוד, 

 אזורית מטה יהודההמועצה ה

  מטה יהודההאזורית  ברחבי המועצה  ביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמלעבודות להבטחת   .1
"(  מכרז/ההסכם" )להלן: 07/2020"( ברמה מקצועית גבוהה, הכל בהתאם למסמכי מכרז מס'  העבודות)"

 בטיחות מתאים, הנני ממנה כמנהל עבודה מטעמי את    ובהתאם לכל תקן

 מר: _______________________   ת.ז.________________ 

 "( מנהל עבודה_____)להלן: "- טלפון נייד:____________ שכתובתו: _____________________

 באופן רציף.מנהל העבודה הינו בעל רישיון חשמלאי ראשי לכל הפחות וילווה את העבודות  .2

יהא אחרי .3 מנהל העבודה  של  נשוא    ות תפקידו  ומתן השירותים  ביצוע העבודות  אופן  על  ופיקוח  ניהול  על 
כי   ויוודא  למכרז  צורפו  אשר  והחוזה  הטכניים  המפרטים  המכרז,  במסמכי  למפורט  בהתאם  ההסכם, 

לשביעות רצונה  על פי חוק החשמל והאספקה, השירותים והעבודות הנדרשים במסגרת הסכם זה מתנהלים  
יבצע סיורי קבלה ומסירה של כל עבודה, לרבות הגשת חשבונות  ל העבודה  מנהכמו כן,    המלא של המועצה.

 לאישור המנהל/מפקח.  חלקיים וסופיים

והמחלקות   .4 בה  הגורמים המקצועיים  מול המועצה,  הקבלן  של  כאיש הקשר  ישמש  העבודה מטעמי  מנהל 
 השונות בה, בכל עניין הנוגע למתן השירותים וביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

לי שלמינוי מנהל עבודה מטעמי דרוש אישור של המועצה, ולמועצה יש זכות לדרוש, בכל עת, את החלפת    ידוע  .5
 מנהל העבודה ללא זכות ערעור מטעמי. 

אני מתחייב שמנהל העבודה מטעמי יהיה בקשר רציף עם הגורמים האחראים בכל אתרי העבודה במועצה   .6
שעות ביממה, ולמטרה זו    24ך קבלת דיווח שוטף, במשך  לצורך קבלת הנחיות ותגובות לגבי הביצוע, ולצור

 אצייד אותו, על חשבוני, במכשיר טלפון סלולרי. 

 הנני מתחייב להקצות לו רכב על חשבוני, לצורכי פיקוח על ביצוע עבודות נשוא ההסכם.  .7

מנהל  במקרה ומנהל העבודה יחדל להיות מועסק על ידי, מכל סיבה שהיא, אני מתחייב להעסיק מידית,   .8
 עבודה אחר, שיאושר ע"י המועצה. 

הוראות והודעות, שיועברו למנהל העבודה מטעמי, ע"י המנהל ו/או המפקח מטעם המועצה, יחשבו כאילו   .9
 ניתנו לי ישירות ויחייבו אותי לכל דבר ועניין בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז.

   שותפות: התאגיד/ ההחברה/ / שם הקבלן

   חתימה:    החתימה: שם  בעל זכות 
 

        חתימה:   ___________________         שם  בעל זכות החתימה:
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20 
חתימה וחותמת  

 המציע/מורשי חתימה 

 

 __________ _______חותמת הקבלן:ֹֹֹֹ___

 4 ספח א'נ

 

 הקבלן/עובדיו תצהיר על העדר הרשעות של 

 

 אני החתום מטה:  

 _________________________  שם פרטי:  

 _________________________  שם משפחה:  

  _________________________  תעודת זהות: 

 בעל/ת זכות חתימה בחברה: _________________________ ח.פ.:______________________ 

 ( לפי העניין",  ,הקבלן  "החברהלהלן: " 

 

בלן בעצמם, אשר יועסקו  מצהיר/ה בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם המציע או הקבלן, לרבות המציע והק
ו/או עבירות מכרז, במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון  ה  נשוא  העבודותבביצוע  

לרבות    בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז זהו/או  פיסקאליות  
       עבירות בטיחות ועל חוק תכנון בניה.

 

_ ________________________         _____________________________ 

 קבלן /חותמת החברה               חתימה 

 

 א י ש ו ר

הופיע/ה    ______/___/_________ ( מאשר, כי ביום  ___, עו"ד )מ.ר. __  __________________אני הח"מ  
, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את      _______________, ת.ז.     _______________בפניי מר/גב'  

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה  
 לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. 

 

         _________ ___________ 

 )חתימה וחותמת עו"ד( 
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21 
חתימה וחותמת  

 המציע/מורשי חתימה 

 

 

 5 נספח א'

 

 רואה חשבון אודות "עסק חי" חוות דעת 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד  

 אזורית מטה יהודההמועצה ה

 א.ג.נ.,

ברחבי   ביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמלעבודות ל  07/2020מכרז מספר   -דיווח רואה חשבון  הנדון:
 )"המכרז"( מטה יהודההמועצה 

 "( הנני לדווח כדלקמן:המציע )להלן: " ____________________________________ לבקשתכם וכרואי החשבון של 

___, בוקרו על ידי וחוות  __/___/___ הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _  .1
 . ___/___/_____דעתי נחתמה בתאריך  

 לחילופין:  

ובוקרו על ידי רואי חשבון    _____/___/___הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום   
בתאריך   נחתמה  האחרים  החשבון  רואי  של  הדעת  וחוות  הכספיים  .  _____/___/___אחרים  הדוחות 

ינם  המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, א
כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*(, או כל הערה דומה המעלה  

 ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים   .2
 ים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.האחרונים המבוקרים/הסקור

לרבות   .3 לידיעתי,  בא  לא  זה  מכתב  על  חתימתי  למועד  ועד  הנ"ל  הכספיים  הדוחות  על  החתימה  ממועד 
לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד    3בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף  

 המשך קיומו של המציע "כעסק חי". לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי 

 ,בכבוד רב   

 ______________________ 

 חשבון  הרוא

 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי" )*(

 דרישה לסעיפים ג', ד'. חודשים כי אז אין  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 
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22 
חתימה וחותמת  

 המציע/מורשי חתימה 

 

 6 נספח א'

 תצהיר המציע בדבר העסקת עובדים זרים כחוק 

 

ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס
 )להלן: "החוק"(  1976-תשל"ו 

וכי אהיה צפוי/ה  __,  __ אני הח"מ ______________ ת.ז. __________ עלי להצהיר את האמת  כי  לאחר שהוזהרתי 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 ___  )להלן: "המציע"(. _________________________הנני מנהל ____ .1

 המציע או בעל זיקה אליו:   .2
 
 לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,    
 , בשנה שקדמה למועד עריכת תצהיר זה; 1991-התשנ"א   
 
 הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים   
 תה בשלוש השנים שקדמו למועד עריכת תצהיר זה.י, כאשר ההרשעה האחרונה לא הי1991-ים(, התשנ"א הוגנ   

 

 )על המציע לסמן את הסעיף הרלוונטי(.

 

 ב לחוק.2כהגדרתו בסעיף  –לצורך תצהיר זה  –"בעל זיקה"  .3

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
             
           _______________ 

 חתימה                        

 אישור 

   _____/___/___________ עו"ד )מ.ר.__________( מאשר כי ביום ________אני הח"מ __

בפני מר/גב' _______ ת.ז. _________הופיע/ה  להצהיר את  ___ ____  עליו/ה  כי  לאחר שהזהרתיו/ה   ,___________
יהא/תהא צפוי/ה   וכי  לעיל האמת  כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה  יעשה/תעשה  לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

             
         

 _______________ 

 עו"ד 
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23 
חתימה וחותמת  

 המציע/מורשי חתימה 

 

 7 נספח א'

 תצהיר המציע בדבר שכר מינימום

 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס 

 )להלן: "החוק"( 1976-ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( תשל"ו 

 

וכי אהיה צפוי/ה ___אני הח"מ ______________ ת.ז. ____ עלי להצהיר את האמת  כי  ________, לאחר שהוזהרתי 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 )להלן: "המציע"(.  _____________________הנני מנהל _______ .1

 המציע או בעל זיקה אליו:   .2
 

 לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;

 הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;  

לפחות   שנים  שלוש  חלפו  אך  מינימום,  שכר  חוק  לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  ההרשעה  הורשעו  ממועד 
  האחרונה. 

 
 )על המציע לסמן את הסעיף הרלוונטי(.

 

  ב לחוק.2כהגדרתו בסעיף  –לצורך תצהיר זה  –"בעל זיקה"  .3

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
           _______________ 

   חתימה                     

 אישור 

 _____/___/___ ______ עו"ד )מ.ר.__________( מאשר כי ביום ___________אני הח"מ _

 __________ מר/גב'  בפני  _________הופיע/ה  ת.ז.  את ____  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,__________
לעיל  כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה  יעשה/תעשה  לעונשים הקבועים בחוק באם לא  יהא/תהא צפוי/ה  וכי  האמת 

 תמו/ה עליו בפני. בח

 

             
                   _______________ 

 עו"ד 
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 המציע/מורשי חתימה 

 

 8 נספח א'

 נוסח התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים 

 

__________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה ______אני הח"מ ____
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא הקבועים בחוק באםצפוי/ה לעונשים 

1 . ______ בשם  זה  תצהיר  נותן  המזמי_____הנני  עם  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא  )להלן:   נה___________ 

ה"(המציע" המועצה  יהודה,  מטה  משמש"(המזמינה)"  אזורית  אני  אצל  ___ __ ___כ__  ת/.    חברת______ 
 .ליתן מטעמו תצהיר זה ת/"( ומוסמךהקבלן )להלן: "____ ________________

וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,    נהככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמי . 2
- חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"איעמוד בהוראות    מתחייב המציע כי  

תקוכי  ,  1991 מוארכת(  במהלך  התקשרות  תקופת  כל  )לרבות  ההתקשרות  הסכם  המועסקים יופת  כלפי  קיים 
נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי והעבודות  מטעמו בביצוע השירותים  

 "(: חוקי העבודהההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הבאים )להלן: " 

 1959 –תשי"ט  חוק שירות התעסוקה,

   1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 
  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 
 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג  
 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963  –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

   1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה  תנאי) לעובד הודעה חוק
 1957-הסכמים קיבוציים, התשי"ז צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק 

 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 מצ"ב אישור רו"ח על כך שאנו עומדים בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים. 

 

 חתימת המצהיר       

 א י ש ו ר  

 _____/___/___ , עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  __________________אני הח"מ 

מר/גב'    בפניי  ת.ז.     ____________________הופיע/ה  עליו/ה     __________________ ,  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר   ,
תוכן   את  בפניי  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי  האמת  את  להצהיר 

 ו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. תצהיר

 _________________ 

 עו"ד                     
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 תצהיר העדר קרבה אסורה וניגוד עניינים 

 

_____,  ת.ז._______________,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  ____________אני הח"מ_____
 אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 

ביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות  עבודות  בנושא:    07/2020הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס':   .1
 , חשמל ברחבי המועצה

 _________ __________ ח.פ./ת.ז._______________________אשר מוגשים על ידי המציע: ___
 "(. )להלן: "המכרז )להלן: "המציע"( למועצה 

 .הנני משמש כמנהל המציע .2

אני מצהיר כי אין לי )ו/או למי משאר בעלי המניות בחברה( כל קירבה משפחתית ו/או קשר עסקי אחר כלשהו  .3

 .או עם מי מהפקידים הבכירים העם חבר מועצה במועצ

א לפקודת העיריות,  122שותפו, כמשמעותם של אלו בסעיף  אני מצהיר, כי אין לחבר מועצה, קרובו, סוכנו או   .4

 .חלק כלשהו בהון ו/או ברווחים של המציע, ואין מי מאלו מנהל או עובד אחראי במציע

אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל התחייבות ו/או כל פעילות,  .5

 .ובין שלא בשכראחרת שלי בין בשכר 

אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין המועצה במישרין או בעקיפין ואני מתחייב   .6
 .בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע לי הדבר

 .ר בהצהרה זו הינו אמתאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמו .7

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעת המציע אם יש קרבה אסורה כאמור   .8
 לעיל, או אם נמסרה הצהרה לא נכונה מטעם המציע. 

 

  .זה שמי, חתימתי להלן ותוכן תצהירי אמת

: _____________________ המצהיר שם   

__________ :___________ ה המצהירחתימ  

בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת ב"כ המועצה בכפוף לנוהלי משרד הפנים. *  

 ____________ 

 חתימת המצהיר 

 א י ש ו ר 

 _____/___/___, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  _______________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה      __________________, ת.ז.     ________________________הופיע/ה בפניי מר/גב'   
תוכן   את  בפניי  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי  האמת  את  להצהיר 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. 

 _________________ 

 עו"ד                    

 



 07/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
 לביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל

 אזורית מטה יהודהמועצה ב 
 הסכם התקשרות  –פרק ב' 

 

1 
חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

 
 

 אזורית מטה יהודה מועצה 
 07/2020 מכרז מס'
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 הסכם התקשרות עם הקבלן -פרק ב'  
 

ביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל ל חוזה  

 במועצה אזורית מטה יהודה 
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 07/2020כרז/חוזה מס' מ

 אזורית מטה יהודה נערך ונחתם במועצה הש

 2020יום _________ לחודש _____________ ב
 

 

 -ב  י  ן      -
 

   אזורית מטה יהודההמועצה ה

   (המועצה"" להלן:)     

 . מצד אחד

 -לבין-

 ____________  _____________ 

 _______________ ח.פ.  ________________  ת"ז:

 _______ מספר , ___________מרחוב:  מספר______ , ________מרחוב: 

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב   "( הקבלן)להלן: "
 : בשמה כדין

 ה"ה __________ ת.ז. _________  

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 

 .מצד שני"( הקבלן)להלן: "

מסגרת :הואיל מכרז  פרסמה  עניינו  המכרז)"  07/2020  מס'   והמועצה  אשר  לביצוע  עבודות  "( 
חשמלואחזקת   ומערכות  ו תשתיות  המכרז  במסמכי  כמפורט  הכל  הינם    בנספחיו,  אשר 

   . "(המכרזחלק בלתי נפרד בהסכם זה )"

,  ______/____/____ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה אשר נתכנסה ביום   :והואיל
הקבלן  הצעת  הזוכה  הוכרזה  חשמל  במכרז   כהצעה  ומערכות  תשתיות  ואחזקת    לביצוע 

והמיוחדים  הכלליים  הטכניים  למפרטים  בהתאם  הכל  המכרז,  נשוא  המועצה  באתרי 
 . לפי העניין"(השירותים ו/או העבודות )"

כאמור בחוזה    העבודות ו/או השירותיםלקבלן את  והקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן    והואיל: 
ע  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  לחוזה  המצורף  המכרז  לתנאי  ובהתאם  מפרטיו,  זה  ל 

   .טפסיו, נספחיו וכל תכולתו

והתחייבויותיהם ההדדיות   :והואיל זכויותיהם  ולהסדיר את  לקבוע  הצדדים  שיתוף  וברצון  ודרך 
 . , כמפורט בחוזה זה להלןלמועצהעל ידי הקבלן  העבודותהפעולה ביניהם לגבי אספקת 

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 

  כללי  .1
סעיף ההגדרות בפרק א' למסמכי המכרז, ישמש כחלק בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם   1.1

 זה, כאשר לצורך הסכם זה יתווספו ההגדרות כדלהלן:  

ביצוע והשלמת העבודות עד למועד המוסכם בין הצדדים ומסירתן לידי    -"  ביצוע העבודות"
זה ולהנחת דעתו של המפקח  המועצה בתוך אותו מועד כשהן מושלמות בהתאם לתנאי הסכם  

בהתאם   המושלם  ביצוען  לרבות  בדבר,  הנוגעות  המוסמכות  הרשויות  כל  של  דעתן  ולהנחת 
 למפרט הטכני וכל הנספחים האחרים להסכם זה ובהתאם להוראות כל דין. 
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 מורשי חתימה /הקבלן

 

מסירת העבודות לידי המפקח לאחר שבוצעו בשלמותן ובלבד שהמפקח    -"  מסירת העבודות"
כי בכתב  אישורו  זה,   נתן  הסכם  לתנאי  בהתאם  בוצעו  העבודות  וכי  העבודות  את  קיבל 

 ונתקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות בגין העבודות. 

האביזרים,    -"  ציוד" הובלה,  וכלי  עבודה  כלי  הכלים,  המוצרים,  העזר,  חומרי  החומרים, 
מושלמי או  מושלמים  העבודות  של  חלקים  המכשירים,  המכונות,  וכל  המתקנים,  בחלקם  ם 

מהן.   חלק  וכל  העבודות  ביצוע  לשם  פעם  מידי  הדרושים  וכמות  טיב  סוג,  מכל  אחר  ציוד 
י  העבודות  לצורך  הקבלן  ישתמש  שבהם  החומרים  כל  כי  ותקף  ימובהר  מחייב  תקן  תו  שאו 

 ו/או סימן השגחה מחייב ותקף.

מתחתם מבוצעות  מקרקעין ומקומות אחרים אשר בהם, עליהם, דרכם או    -"  אתר העבודה"
העבודות בהתאם לאתרים המפורטים במפרט הטכני למכרז או כל מקום אחר שהוקצה על  

 ידי המועצה לצורך הסכם זה.

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם והמותנה   1.2
הצהרו פרסומים,  הבטחות,  בכל  קשורה  תהא  לא  המועצה  במלואו.  הצדדים  מצגים,  בין  ת, 

אינם נכללים בחוזה זה, אשר אשר  הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה,  
 נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

וכל   1.3 בו  הכלולות  ההצהרות  על  זה,  להסכם  המכרזהמבוא  שאינם  נספחי  ובין  שצורפו  בין   ,
רף לחוזה זה בעתיד  , לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצולהסכם זה  מצורפים

 מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 פרשנות  .2

לגבי   2.1 ודינם  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  ונספחיו  המכרז  מסמכי  זה,  לחוזה  המבוא 
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

 כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של החוזה.   2.2

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל מסמך   2.3
אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה הוראות  

 חוזה זה עדיפות. 

  , משמעו גם בלשון רבים, וכן להיפך לרבות ההסכם  כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז 2.4
 כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך. ן, וכ

בהסכם    הקבלן   כל חובותיו והתחייבויותיו של הקבלן וכל התנאים והדרישות, המוטלים על  2.5
 . ממנו לגרועעל חובותיו של הקבלן ולא , באו להוסיף זה

והדרישות בין סעיפי הסכם זה גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים   2.6
  לשם ,  ב"כ המועצהפי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב לילבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע 

ו  תקבל הנכון  הפירוש  בדבר  ידי  בירור  הנחיות  על  שיינתן  הפירוש  לפעול.  עליו  ב"כ  כיצד 
 . הקבלן, יהא סופי ומוחלט ויחייב את המועצה

 כולל את מנהליו  הקבלן .3

הס ספק,  למען  חוזה  הקבלןר  מנהליוזה    לצורכי  את  אף    ושלוחיו יורשיו,    עובדיו,  נציגיו,  ,כולל 
ן מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של  י לעני  הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין  ,  המוסמכים

   הקבלן.

 תקופת ההסכם  .4

מיום   4.1 הצדדים,  ידי  על  חתימתו  ממועד  החל  לתוקף  יכנס  זה  ,  ______/____/____הסכם 
בתום   לסיומו  מיום    12ויבוא  יאוחר   לא  מקרה  ובכל  חתימתו  מיום  חודשים 
 "(.   התקופה הראשונה)" ______/____/____

זה    תהא  המועצה 4.2 הסכם  תוקף  להאריך  של    לארבע רשאית  נוספות  כל   12תקופות    חודשים 
על  ובלבד שלא יעלה  (  העניין", לפי  תקופות נוספות" או "תקופה נוספתאחת, או חלק מהן )"

 . ______/____/____ שנים, ובכל מקרה לא יאוחר מיום  חמשתקופה של 
כי   4.3 הזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד והקבלן אינו ולא  מובהר בזה 

או    , ה זכאי לדרושיהי יוארך למשך תקופה  במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההסכם 
שתבחר המועצה שלא    ככלולא תהיינה לקבלן כל טענות כנגד המועצה    תקופות נוספות כלשהן

 תוקף החוזה, כאמור.  להאריך את
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חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

והבלעדי 4.4 המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  רשאית  המועצה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ,  מבלי 
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי משלוח  

של   בהתראה  לקבלן,  בכתב  מוקדמת  חייבת    10הודעה  תהיה  שהמועצה  מבלי  לפחות,  ימים 
לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. לקבלן לא תהיה,  

תביעה להגיש  עילה  כך,  עשויים    עקב  או  נגרמו  שלטענתו  כלשהם,  הפסדים  ו/או  נזקים  על 
 על פי סעיף זה. הבלעדית   להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה

התקשרות  במשך   4.5 וההתחייבויות  התקופת  ההוראות  התנאים,  כל  במלואם  יחולו  נוספת, 
החוזה  להפסקת  המועצה  זכות  לרבות  המחייבים,  בשינויים  ונספחיו  זה  בהסכם    הקבועים 

 יום מראש, כאמור לעיל.  10בהודעה של 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .5
קרא   5.1 כי  בזאת,  מצהיר  זההקבלן  השיטה    הסכם  את  והבין  למד  תנאיו,  את  בדק  רב,  בעיון 

למועצה והוא מסכים ומקבל עליו את כל    העבודות לקבלן את  ם יידרש  לפיהאשר  והתנאים,  
 האמור בו במלואו. 

נשוא הסכם זה וכי יש לו ידע,    העבודות ו/או השירותיםמצהיר בזאת, כי הוא עוסק באספקת   5.2
מקצועיות, כישורים,  כספיים,    ציוד,  יכולת,  מיומנים  משאבים  ועובדים  ניסיון,  מיומנות, 

אספקת   לביצוע  שידרשו  ובכמות,  במספר  והמתאימים,  הדרושים  האמצעים  וכל  ומהימנים, 
 . למועצה בהתאם ועפ"י האמור במכרז וחוזה זה םהעבודות ו/או השירותי

כי   5.3 בזאת,  ומתחייב  מצהיר  בינו  הקבלן  יהיה  ולא  צורך   אין  לכל  מועסקיו  ו/או  עובדיו  ו/או 
ויפעל בכל דבר ועניין במסגרת הסכם זה    לבין המועצה כל יחסי עובד מעביד, והקבלןשהוא,  

 . והוראותיו כספק עצמאי
לו 5.4 ידוע  כי  בזאת,  מצהיר  וסוג    הקבלן  מין  מכל  טענות  תתקבלנה  לא  כי  לכך,  מסכים  והוא 

מצגים אשר   תשובות  בדבר שהוא,   ו/או  הבטחות  עלו  ניתנו    ו/או  פה  ידי בעל  כלשהו    ל  גורם 
מורשי    במועצה הינם  המועצה  בשם  להתחייב  המוסמכים  היחידים  כי  לקבלן,  מובהר  וכי 

 החתימה על פי חוק. 
הנחוצים  לטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין,  הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההח  5.5

זה וכי חתימתו על הסכם זה מחייבת אותו לכל    הסכם   לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת
 דבר ועניין. 

הדרישות   5.6 התנאים,  ההוראות,  כל  כי  ומאשר  מצהיר  הקבלן  זה,  הסכם  על  בחתימתו 
ומובנ ברורים  נהירים,  ידועים,  זה,  בהסכם  אותם  וההתחייבויות  כלל  וכי  לאשורם  לו  ים 

וכי   במכרז  הצעתו  להכנת  המפורטות    הינובשיקוליו  התחייבויותיו,  כל  את  למלא  מסוגל 
 בהסכם זה. 

תביעה   5.7 ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  ולא תהיינה  לו  אין  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
דרישות   ו/או  טענות  כל  על  מוותר  הוא  וכי  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  תביעות,  כנגד  ו/או 

סיבה   ידו מכל  על  בדיקה  אי  ו/או  הבנה  אי  ו/או  ידיעה  אי  ו/או  מצידו  טעות  על  המבוססות 
 שהיא ולא יהיה זכאי לסגת מחתימתו על הסכם זה ו/או לתקנו מכל סיבה שהיא. 

הקבלן מתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי הסכם   5.8
 ם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות רצון המועצה.זה ונספחיו במלוא

הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות והדרושות לביצוע העבודות והשירותים על פי   5.9
 מכרז זה.   

את   5.10 לקבלן  בזאת,  מתחייב  רצונה    העבודותהקבלן  ולשביעות  מעולים  ובטיב  ברמה  למועצה 
 המלא של המועצה.

תהא    מפקח מטעם המועצהמוסכם בזאת כי בכל מחלוקת בין הקבלן לבין המועצה, החלטת   5.11
 סופית ומחייבת ולא ניתנת לערעור. 

בהליכים   5.12 מצוי  אינו  וכי  המועצה  כלפי  שהוא  סוג  מכל  חובות  לו  אין  כי  מצהיר  הקבלן 
 משפטיים כנגדה.   

הכרחיים  כי   5.13 הנם  זה  חוזה  בהתחייבותנאי  יעמוד  לא  שהקבלן  מקרה  אי  תיוובכל  לרבות  יו, 
השירותים,   ו/או  העבודות  לאספקת  הזמנים  בלוחות  לבטל  המועצה    תוזכאי  תרשאיעמידה 

 לאלתר חוזה זה מבלי שלקבלן תקום זכות פיצוי כלשהי. 
  שיגיע   למידע  הנוגע  בכל  סודיות  שמירת  מחייב  הסכם זה  פי   על  העבודות   ביצוע ש  לו   ידוע  כי 5.14

וכן  מי  ועובדיו  והוא  ושל מהימנות  אמינות  של  גבוהות   רמות   על   שמירה   אליו,    שיועסקו   וכל 
, לטיפולם  שנמסר  המידע  סודיות  על  הם,  אף  ישמרו,  זה,  חוזה  פי  על  מטעמו,  העבודות  בביצוע
 ושל מהימנות.  אמינות  של גבוהות ברמות בו יטפלו
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עבירות    קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/אועמן    שיש   בעבירות  הורשעו  לא   דיו או עוב  הוא  כי 5.15
ו/או ובכל    מין  ובניה  תכנון  העבודאשר  בעבירות  עבירות  ביצוע  לבין  בינן  קשר  ומתן  יש  ות 

נשוא    השירותים והשירותים  העבודות    עובד   להעסיק  שלא  מתחייב  והוא  זה  הסכםכדוגמת 
 .כאמור, שהורשע

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, למלא ולקיים הוראותיו של כל חיקוק ארצי ו/או עירוני קיים   5.16
הדין   הוראות  פי  על  ולפעול  מוסמכת  רשות  כל  הוראות  למלא  וכן  יחוקקו,  אם  עתידי,  ו/או 

אספקת   עם  השירותיםבקשר  ו/או  ור   העבודות  היתרים  אישורים,  ישיג  זה,  שיונות  יובכלל 
ביצוע לצורך  המ העבודות    הנדרשים  כל  את  ידרשו  י וישלם  אם  וההיטלים,  האגרות  סים, 

 לצורך כך, במשך כל תקופות ההתקשרות עפ"י הסכם זה. 
לבין   5.17 ניגוד עניינים בינו ו/או מי מטעמו    המועצה מי מעובדי  הקבלן מצהיר בזאת, כי אין כל 

ועצת המועצה  כי לא קיימת בינו ולבין ראש המועצה ו/או סגניו ו/או חברי מו  לרבות נבחריה
עובדי   סטטוטורייםו/או  בתפקידים  הנושאים  משפחתיתהמועצה  קירבה  קשרים    ו/או  , 

זה .  "(אסורה  קירבה)"  עסקיים כלשהם כי בטרם חתימתו על הסכם  הקבלן מתחייב בזאת, 
לו קירבה   יש  כ  ומאיזה סוגאסורה  יודיע בכתב למועצה עם מי  יודיע למועצה  וכן מתחייב  י 

 .ד עם היוודע לו על שינוי הנסיבות בדבר קיומה של קרבה כאמוריבמהלך ההתקשרות מ 
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי המכרז וחוזה   5.18

זה, ו/או כל הפרטים וההצהרות אשר ימסור למועצה במשך תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה  
ו לאמיתה  ואמת  מלאים  מדויקים,  נכונים,  הינם  דבר זה,  כל  למועצה  בעתיד  ויגלה  גילה  כי 

ועובדה מהותיים, הרלוונטיים לחוזה זה, שיש בהם כדי להשפיע על החלטת המועצה לחתום  
 על חוזה זה ו/או על המשך תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. 

נכונות הצהרותיו בחוזה  הקבלן, לאחר שהוזהר בזאת, מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שאי   5.19
הסעדים   במלוא  המועצה  את  יזכו  פרטים  השמטת  ו/או  נכונים  לא  פרטים  מסירת  ו/או  זה 

 . ותשלום פיצויים  העומדים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה

ידוע לקבלן כי הסכם זה אינו בבחינת התקשרות בלעדית והמועצה רשאית על פי שיקול דעתה   5.20
העבודות  הבלעד היקפי  בדבר  להחליט  וכן  נוספים  קבלנים  עם  להתקשר  האם  להחליט  י 

מתן   ללא  וזאת  לצמצמם,  או  להרחיבם  זה,  להסכם  בהתאם  לה  הנדרשים  והשירותים 
 נימוקים וללא כל הגבלה.  

חוזה   5.21 בחוק  כמשמעותו  קבלן  כחובות  הינן  והתחייבויותיו  חובותיו  כי  לכך  מודע  הקבלן 
כפופה    ,1974-קבלנות, התשל"ד  זה  לפי הסכם  כי התקשרות  וכן  זה,  בכפוף להוראות הסכם 

מסגרת   של  בקיומה  ומותנה  לעת,  מעת  בתוקף  שיהיה  כפי  התקציב,  יסודות  חוק  להוראות 
 תקציב מאושרת במועצה.  

 אישורים ומסמכים  .6
הקבלן מתחייב בזאת, כי במשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה, יהיו ברשותו, על שמו   6.1

להלן,  ובתוקף   לרבות המנויים  דין,  כל  עפ"י  והאישורים הנדרשים  כל הרישיונות, ההיתרים 
הקבלן   כלשהו,  אישור  היתר,  רישיון,  כל  של  תוקף  סיום  ו/או  הפסקה  שתהיה  עת  בכל  וכי 

יגיש למועצה במעמד  י מתחייב לפעול מ על כך למועצה. הקבלן  ידית לחידוש תוקפו ולהודיע 
 ו, צילומים של כל האישורים והמסמכים המפורטים להלן. חתימת הסכם זה וכתנאי לחתימת

אישור תקף כדין מפקיד השומה, על שם הקבלן, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות,  6.1.1
 -על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות(, תשל"ו  

1976 . 
ניכוי מ 6.1.2 על  כדין מפקיד השומה, על שם הקבלן,  ס הכנסה במקור או על אישור תקף 

 פטור מניכוי מס במקור. 
 אישור עוסק מורשה לעניין מע"מ על שם הקבלן.  6.1.3

 ביצוע העבודות  .7
זה,   7.1 חוזה  עפ"י  ההתקשרות  תקופת  ע  תגישבמשך  פעם,  מדי  לקבלן  פי המועצה  צרכיה    ל 

פי  וע  הכספיותומגבלותיה   הבלעדית,  ל  עבודה/הזמנות קביעתה  התחלת    לביצוע בכתב    צווי 
ו/או השירותים הגזבראשר  ,  העבודות  ידי  על  ביצוע   ,ראש המועצהו  תהיינה חתומות    בטרם 

 ."(צווי עבודה" / "הזמנותהעבודות ואספקת השירותים )"
כל   7.2 כי  בזה  כלשהם,  מובהר  שינוי  ו/או  ואשר מהווים  אשר  תוספת  זה  נכללים בהסכם  אינם 

זמנה חתומה בכתב  נפקת הבים התוספת כספית לתמורה המגיעה לקבלן עפ"י הסכם זה, מחיי
העבודות ו/או השירותים תוך ציון תוספת  על ידי הגזבר וראש המועצה בטרם ביצוע אספקת  

 . התמורה אשר אינה נכללת במסגרת הסכם זה
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אשר  למניעת כל ספק מובהר בזאת, כי לא ישולם סכום כלשהו לקבלן, אשר אין לגביו הזמנה,   7.3
כ התחייבות  של  לתוקפה  תנאי  אספקת  ספית  מהווה  וביצוע  לעיל,    ו/או   העבודותכאמור 

 במקרה זה יהיה על אחריות הקבלן ועל חשבונו.  השירותים
אספק 7.4 לביצוע  הזמנה  כל  תחשב  זה,  חוזה  שירות  לצורך  ו/או  עבודה  עצמאית  ת  כהזמנה 

אספקת   מפעולות  אחת  כל  ביצוע  על  במלואם  יחולו  זה,  חוזה  והוראות  תנאי  וכל  ונפרדת 
 , שתבוצענה על ידי הקבלן עפ"י הזמנת המועצה, כאמור. העבודה

אספקת   7.5 לביצוע  ההזמנות  השירותיםמספר  ו/או  וכמויות    העבודות  סוגי  העבודות  וכן 
נו ידוע מראש ויהיו בהתאם לצרכי המועצה,  במשך תקופת ההתקשרות איהנדרשות למועצה  

הבלעדיים ושיקוליה  נשוא  תכניותיה  עבודות  לביצוע  המיועדת  התקציבית  במסגרת  הכל   ,
המועצה אינה מחויבת ואינה מתחייבת להזמין מהקבלן מספר ו/או היקף כלשהו    .  מכרז זה

עלות כל טענה, מכל  , בכל עת שהיא, והקבלן אינו ולא יהא רשאי להעבודות ו/או שירותיםשל  
 שיוזמנו ממנו, בכל עת שהיא. העבודות ו/או שירותיםסוג שהוא, לגבי מספר ו/או היקף 

לרכישת   7.6 המועצה  בהזמנת  הרשום  השירותיםהמחיר  ו/או  למועד  העבודות  עד  בתוקף  יהא   ,
ולא יהיה ניתן לשנותו.  העבודות לשביעות רצונה המלא של המועצה ואישור המפקח,  אספקת  
ובכתב    המועצה  במפורש  הוסכם  כן  עבור התייקרות, אלא אם  תוספת  כל  לקבלן  לא תשלם 
 אחרת.

 אופן ביצוע העבודות  .8

בהתאם   והמיוחדים,  הכלליים  הטכניים  למפרטים  בהתאם  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
 ללוחות הזמנים אשר ייקבעו בהזמנת העבודה, ובהתאם לאמור במפרטים הטכניים במכרז.

 ות לקבלןהעדר בלעדי .9
כלשהם באופן בלעדי  שירותים      עבודות ולהזמיןהמועצה אינה מתחייבת עפ"י הסכם לרכוש   9.1

ים אחר/ים ולרכוש  /קבלןמהקבלן ותהיה רשאית לבקש הצעות מחירים ולנהל משא ומתן עם  
המוצעים על ידי הקבלן   , לרבות מסוג/הדגםמכל סוג ודגם שהואעבודות ו/או שירותים  מהם  

 .  זהבמסגרת הסכם 
לפגוע ו/או לגרוע מזכויותיה של המועצה ומכל סעד  לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומבלי  מבלי   9.2

ו/או תרופה, המוקנים לה עפ"י מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, בכל עת שהקבלן לא יבצע  
ו/או השירותיםאת התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ו/או לא יספק את   במועד שנקבע    העבודות 

העבודות  מועצה ו/או במועד שתואם עימו בכתב, תהא המועצה רשאית לרכוש את  בהזמנת ה
השירותים מקבלן  ו/או  מקצתם  או  )"  כולם  ותנאיו"(,  אחר  קבלןאחר  אופן  הכלבכל  כפי    , 

 שתחליט המועצה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

 תמורה עבור העבודות והשירותים  .10
את   10.1 לקבלן  המועצה  תשלם  זה,  מכרז  להוראות  בהתאם  העבודות  אספקת    המחירים עבור 

  הצעתו למכרז הקבלן במסמך  אשר הגיש    מחירון, פחות ההנחה    -רשימת הסעיפים  בהנקובים  
או לחילופין יחולו התעריפים עליהם הסכימו הצדדים להסכם זה לאחר זכיית    "(המחירים")

, פחות  מכרז ה  במחירוןמובהר בזה, כי המחירים המצוינים    הקבלן במכרז, וכמפורט בהזמנה.
 יהוו תקרה מקסימלית למחיר המשולם עבור העבודות.  ההנחה בהצעת הקבלן,

במלואן ואת כל המרכיבים    , כוללים את כל התחייבויות הקבלןהמחירים וכן מובהר בזה כי   10.2
הדרוש זה  ביצועצורך  ל  ותוההוצאות  הסכם  פי  על  הקבלן  סוגי  או  התחייבות  כל  ספקת 

ם,  יביטוח   ,שליחויותכלים, ציוד,  הוצאות בגין: תוכנות,  , לרבות  העבודות והשירותים על ידו
שכר עבודה וכן כוללת את כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין  

ה אספקות  בביצוע  הכרוכות  הקבלן,  רווח  כולל  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ו עקיפות,  או  /עבודה 
 . הז והסכםמכרז  הבמסמכי  השירות, הכל כמפורט

ספק,   10.3 הסר  ו/או  למען  נוסף  לסכום  ו/או  לתשלום  ו/או  לתמורה  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 
כלשהם תוספות  ו/או  לא    התייקרויות  שכר,  כתוספת  ולא  כשכר  לא  הנ"ל,  למחירים  בנוסף 

  לרבות הוצאות ביחס לעובדיו או כל הוצאה אחרת   כעמלה, לא כהשתתפות בהוצאות כלשהן 
רכישת ציוד, חומרים, כלי רכב,  לעניין  , לרבות  העבודות והשירותיםאספקת כל סוגי  ל   הנוגעת

יהיו דרושים  אשר  הפעלתם, תיקונם, החזקתם, ביטוחם, וכן שכירת פועלים ועובדים אחרים,  
ה והשירותיםלביצוע אספקות  ו  עבודות  הוצאות  בגין  לרבות  ולא  כלשהם,  תשלומים אחרים 

 ארנונה, מיסים, היטלים ואגרות כלשהם, עירוניים ו/או ארציים. 
מיום תחילת ההתקשרות    יםבהם שינוי   וולא יחול   המחירים כאמור, הינם סופיים ומוחלטים 10.4

 . ועד סיומה
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 כנגד הגשת חשבונית מס כחוק. וישולמו דלעיל יוסף מע"מ  למחירים  10.5

 מחירון  -שאינם כלולים במסמך ג' שירותים ו/או  עבודות תמורה עבור .11
רשאית בכל עת במשך תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה,  תהא  על אף האמור לעיל, המועצה   11.1

ג' וכן את המחירים של    הנחה על המחירוןלבחון את ה  שלא    עבודותבהצעת הקבלן במסמך 
 :בהתאם להלןבחינת המחירים ועדכונם תעשה , "(ותחריג עבודותנכללו במסמך ג' )"

במסמכי המכרז פרק   10.11כמפורט בס"ק    .ד.ק.ל  וןהתבססות על מחיר  -חירונים  מ 11.1.1
 א'.

 באמצעות ניתוחי מחירים.   ותהחריג  העבודותקביעת עלות   -ניתוח מחירים  11.1.2
ים אחרים ותקבל מהם הצעות מחירים לגבי נהמועצה תפנה לקבל   -  קבלניםהצעות   11.1.3

בגין אספקת ותהחריג  העבודות התשלום המרבי  בכל מקרה  להצעת הקבלן.  בנוסף   ,
 , לא יעלה מעל הנקוב בהצעה הזולה מבין כל ההצעות שהתקבלו. ותחריגה  עבודותה

לפי מחיר ההצעה הזולה, כאמור,   העבודות החריגות היה והקבלן לא יאות לקבלן את  
 מספק אחר שהצעתו זולה יותר.  העבודות החריגותרשאית לרכוש את תהא ה  המועצ

בכל מקרה על הקבלן לקבל את הסכמת המועצה לגבי המחירים המעודכנים ו/או לגבי מחירי   11.2
 על ידי הקבלן.   העבודות החריגות, בטרם ביצוע הזמנת המועצה ואספקת עבודות חריגות

 תנאי תשלום התמורה .12
יגיש 12.1 העבודה  מסירת  המועצה    עם  מטעם  למפקח  כל  הקבלן  את  המפרט  העבודות  דו"ח 

ידו  והשירותים   על   לו  אשר יומצא  בהתאם לפורמטבמהלך החודש האחרון,    אשר סופקו על 
 כהגדרתו במסמכי המכרז.    ,המפקח מטעם המועצה ידי

לפי   12.2 בגין ההזמנה,  ויהיה רשאי להפחית מסכום התמורה  ויאשר את החשבון  יבדוק  המפקח 
ו/או השירותים אשר טרם בוצעו תיקונים בגינם,   שיקול דעתו הבלעדי, את מחירי העבודות 

לסעיף   בהם    80בהתאם  ונתגלה  סופקו  אשר  מוצרים  ו/או  ליקוייםלעיל,  ו/או  ו/או    פגמים 
של   לדעתו  הכל  רצון,  משביע  אינו  אספקתם  אופן  וכי  מתאימים  בלתי  ו/או  חסרים  שהינם 

 המפקח.  

יום ממועד הגשת דו"ח הקבלן. מובהר בזה, כי אין בסעיף זה כדי    30בדיקת המפקח תהא עד   12.3
תקופת    לגרוע במהלך  לה  נתגלו  אשר  ליקויים  ו/או  פגמים  על  להודיע  המועצה  של  מזכותה 

 הבדק והאחריות אשר תהיה בהתאם לתקופה אשר נקבע במפרט הטכני. 

מטעם   12.4 המנהל  של  לאישורו  מס  חשבונית  הקבלן  יגיש  המפקח,  ידי  על  החשבון  אישור  עם 
 המועצה, החשבונית תשולם לפי המפורט להלן:  

כ  12.4.1 בזה  יישא מובהר  ולא  כלשהו  למדד  צמוד  אינו  הקבלן  זכאי  יהיה  לו  התשלום  י 
 הפרשי ריבית בשיעור כלשהו.

 התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של הקבלן.  12.4.2

שוטף+  12.4.3 יהיו  התמורה  דמי  תשלום  הקבלן    90מועד  ימציא  בו  החודש  מתום  יום 
 על ידי המנהל.  מיום אישור החשבון או חשבון עסקה וחשבונית מס לתשלום 

בשל סיבה שאינה בשליטת המועצה    12.4.3דמי התמורה הקבועה לפי סעיף  איחור בתשלום   12.5
כגון: אי העברת התקציב מהמשרד הייעודי המממן לידי המועצה ו/או סיבה טכנית מנהלתית  

לא  לעיל      12.4.3יום מהמועד לביצוע התשלום כמפורט בסעיף    30אשר גרמה לעיכוב של עד  
 יהווה הפרה של חוזה זה, ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהמועצה.  

שתהיינה   12.6 הטענות  אותן  כל  של  וגמור  סופי  מלא,  כסילוק  התשלום  יהווה  החשבון,  שולם 
 לקבלן מול המועצה בגין אותו חשבון. 

וחשב 12.7 המועצה  ספרי  לעיל,  מהאמור  לגרוע  הנוגע  מבלי  בכל  לכאורה  ראייה  ישמשו  ונותיה 
 לתשלומים, ששולמו לקבלן על פי חוזה זה. 

המחירים עפ"י הסכם זה כפופים לכל חוק ו/או תקנות ו/או צו לשעת חירום, החלים  12.7.1
 על יציבות מחירים במצרכים ושירותים. 

דרישות    לקבלן 13.4 כל  תהיינה  טענות  ו/לא  ב  בגין   למועצהאו  הנובעים   התמורההעברת  עיכובים 
הקבלן  מדו"ח הגיש  לא ו  אשר  פרטים  ו/או  בחשבון,  פרטים  חוסר  ו/או  כדבעי  מפורט  אינו 

במסמכים חוסר  ו/או  מאושרים,  ו/או    נכונים  לא  חשבונות  חלקי  ו/או  חשבונות  אשר בגין 
יעוכב   לבירורתשלומם  המנהל  עד  ע"י  לתשלום  ואישורם  אשר ,  הסופי  עיכוב,  שחל  ככל  וכן 

 .תלוי במועצה, כגון בהעברת תקציב בלתי רגיל מהמשרד הייעודי המממן למועצהאינו 
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 וביטול ההסכםה הפר .13
והפרת כל אחד מהם  27-28,  23-25,  22,  13-20,  9-11,  4-7סעיפים:   13.1 זה הם מעיקריו  לחוזה   ,

ומוסכם   קבוע  כספי  בפיצוי  המועצה  את  יזכו  אשר  זה,  הסכם  של  יסודית  להפרה  תיחשב 
 להלן.   14וע בסעיף מראש בסך הקב

ו/או אי קיום של    יסודית   מוסכם כי במקרה של הפרה לעיל,    13.1מבלי לגרוע באמור בסעיף   13.2
ידי    הנ"ל,  13.1בסעיף  איזה תנאי או התחייבות הכלולים     ת רשאי  המועצה תהא  הקבלן, על 

ימים מהמועד שניתן לו לתיקון ההפרה   3כי אם לא יתקן את ההפרה הנ"ל תוך  לקבלן להודיע  
  ה וזאת מבלי לפגוע בזכותתהא רשאית המועצה לסיים את ההתקשרות באופן מיידי  כאמור  

עקב ההפרה    הכל נזק שייגרם ל   פיצויים על  לרבותלקבל כל סעד ותרופה אחרים    המועצהשל  
או אי הקיום הנ"ל, ו/או לנקוט בכל אמצעי, צעד, או סעד אחר כנגד הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או  

 כל דין. הוראות 

ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה,   להלן   14לעיל וסעיף    13.1  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  13.3
ן, ייחשבו כהפרה יסודית המזכה את המועצה בזכות  מוסכם כי גם המקרים המפורטים להל

לכל סעד אחר,    ימים   3לבטל את ההסכם בהתראה מוקדמת בכתב של   בנוסף  וזאת  מראש, 
  14הפיצוי המוסכם כמפורט בסעיף  קבלת  העומד לה על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לרבות  

 להלן, כדלקמן: 
החוזה 13.3.1 מביצוע  הסתלק  הקבלן  כי  המועצה,  של  דעתה  להנחת  מתרשל   הוכח  ו/או 

 . בביצועו

בביצוע   הקבלן  13.3.1 משנה  ספק  העסיק  או  לאחר  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  הסב 
  מראש ובכתב. המועצהבלי שניתנה לו הסכמת מהעבודות 

בידי  כש 13.3.2 דעת   המועצהיש  להנחת  של    שהקבלן  ההוכחות  בשמו  אחר  אדם    הקבלן או 
או טובת הנאה כלשהיא בקשר לחוזה או    שינתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק,  

 לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

הוטל עיקול זמני או קבוע על נכסי הקבלן, או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  13.3.3
או   נכסיו  הוסרו  לגבי  לא  או  הופסקו  לא  האמורה,  הפעולה  או  והעיקול  חלקם, 
 יום ממועד הטלתם ו/או ביצועם.  30לחלוטין תוך 

תוך   13.3.4 יוסר  לא  והעיקול  מהמועצה,  לקבלן  המגיעים  כספים,  על  עיקול  יום   30הוטל 
 . מיום הטלתו

כולם או הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,   13.3.5
 חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל.

התקבלה על ידי הקבלן החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או   13.3.6
או   חלקם,  או  כולם  נושיו,  עם  הסדר  או  לפשרה  הגיע  שהוא  או  פירוק  צו  נגדו  ניתן 

 שפנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר איתם. 
ע 13.3.7 שבו  מקרה  אדם בכל  כל  או  עיזבון,  מנהל  נאמן,  ידי  על  להתבצע  העבודה  שויה 

 הממונה על נכסי הקבלן. 
הוכח, להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן, או אדם אחר מטעמו, נתן או הציע שוחד,   13.3.8

לביצוע  בקשר  או  נספחיו  על  זה  לחוזה  בקשר  כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון  מענק, 
 העבודות נשוא ההסכם.

י 13.4 על  החוזה  יפטור את הקבלן מאחריותו  ביטול  לא  המועצה,  הקבלן  די  הנזקים,    ן לתיקושל 
, אשר לפי קביעת המועצה סופקו לה  השירותים  ו/או   העבודות  ה או עבורכתוצאה מאי אספק

 לעיל.  8 על ידי הקבלן כשהם פגומים ו/או לקויים, כאמור בסעיף
בתאריך   13.5 זה  הסכם  יסתיים  לעיל,  כאמור  ההסכם,  ביטול  על  לקבלן  הודעה  המועצה  נתנה 

 שיהיה נקוב בהודעה האמורה.
בוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה המועצה חייבת לשלם לקבלן כל תשלומים עקב הבאת   13.6

לא יהיה זכאי לתשלום  כן  אי לפיצוי ו/או תשלום כלשהו, וההסכם לקיצו, והקבלן לא יהיה זכ
שסיפק למועצה בפועל עד מועד    עבור העבודותעבור נזק כלשהו, מלבד התמורה שתגיע לקבלן  

סיום ההסכם, ולאחר שקוזזו כל הסכומים שהמועצה זכאית לקזזם עפ"י הוראות הסכם זה 
 ועפ"י הוראות כל דין.  

  העבודות הקבלן כמי שהפר הוראות הסכם זה, אם אי אספקת   לא ייחשבלמרות האמור לעיל,   13.7
ייגרם מחמת הסיבות הבאות, ולפרק זמן שאינו עולה על המתבקש והכרחי לפי דעת המועצה,  
אספקת   שמנעו  והסיבות,  התקופה  בגין  תשלום  כל  יקבל  ולא  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  אולם 

   :, כמפורט בסעיף זה להלןהשירותים ו/או העבודות
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 סיבה הנובעת מכוח עליון, שלדעת המועצה אין לקבלן שליטה עליה. בשל  13.7.1
שביתות עובדים כלליות בכל הארץ, שעובדי הקבלן יצטרפו אליהם, אך לא שביתות  13.7.2

 של עובדי הקבלן בלבד. 
 לפרק זמן לפי הוראות המועצה. העבודותהפסקת אספקת  13.7.3
על פי   העבודותפריצת מלחמה או מצב חירום, שלדעת המועצה לא יאפשרו אספקת   13.7.4

 הסכם זה. 

 תרופות וסעדים   .14

בסעיף   14.1 כמפורט  יסודית,  הפרה  זה  הסכם  הקבלן  לשלם    ,לעיל  13הפר  חייב  הקבלן  יהיה 
של   בסך  מראש  ומוערך  קבוע  פיצוי  כלשהו,    10,000למועצה  נזק  בהוכחת  צורך  ללא   ₪

, ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת הסכם זה  המחירים לצרכןמדד  לבתוספת הפרשי הצמדה  
ועד למדד הידוע בעת ביצוע תשלום הפיצוי המוסכם בפועל ו/או בעת ניכויו על ידי המועצה  

 .  רה המגיעה לקבלןמהתמו

"(, וזאת בין אם בחרה המועצה  פיצוי מוסכם)"  9%לפיצוי יצורפו ריבית שנתית בשיעור של   14.2
לבטל את החוזה בשל אותה הפרה יסודית בין אם לאו, והכל מבלי לפגוע בזכותה של המועצה  

הפרה  , אף בגין מקרים של  לכל סעד נוסף אחר, העומד לה מכח הסכם זה ו/או מכח כל דין
יסודית כמפורט להלן, והמועצה תהא רשאית לנקוט בכל הסעדים כולם או מקצתם, כמפורט  

 . בהסכם זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 אי עמידה בלוחות זמנים  14.3

ו/או צו  מקרה של אי עמידת הקבלן במועד שנקבע בהזמנת המועצה    מובהר כי בכל  14.3.1
עבודה   ו/או  לאספקת  התחלת  מי השירותיםהעבודות  למועצה,  הקבלן  ישלם  דית י, 

₪ עבור כל יום איחור ללא כל   500סך של  עפ"י דרישתה, פיצוי מוסכם וקבוע מראש,  
 הוכחת נזק.  

עקב אי  יגרמו למועצה  אשר    בכל ובמלוא עלויות והוצאות נוספות,בנוסף  שא  יהקבלן י 14.3.2
ההזמנה במועדי  בשיעור  עמידה  כלליות  הוצאות  בשל  תקורה  בתוספת  מסך   15%, 

. במקרה זה, הקבלן לא יהא זכאי לטעון כי המחירים לפיהם שילמה המועצה ההזמנה
,  מהקבלן האחר, כאמור, הינם מוגזמים, בלתי  השירותים  ו/או  העבודותעבור רכישת  

העלויות,  סכום  כל  את  לקזז  רשאית  תהיה  המועצה  להפחיתם.  שיש  או  סבירים 
חייבת והתקורה מכל סכום שתהיה  סכום   לקבלן   ההוצאות  לחלט  וכן תהא רשאית 

 . כאמור מכתב הערבות של הקבלן המצויה בידיה באותה העת
 אספקת שירות חסר ו/או לקוי ו/או פגום  14.4

י וההוצאות הכספיות, שיגרמו  ימבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן  שא בכל ובמלוא הנזקים 
אספקת   מאי  כתוצאה  השירותיםלמועצה,  ו/או  מקצתהעבודות  או  כולם  אספקה  ,  ו/או  ם, 

הקבלן   לקויה.  אספקה  ו/או  שתשלם יחלקית  כספי  תשלום  ובכל  העלויות  בכל  גם  ישא 
, שלא סופקו, מספק אחר כלשהו, בתוספת  העבודות ו/או השירותיםהמועצה לצורך רכישת  

. המועצה רשאית לגבות ו/או  מסך ההזמנה בגין אותם עבודות ו/או שירותים  10%תקורה של  
ה סכום  את  לקבלן,  לנכות  ממנה  שיגיע  או  המגיע  סכום,  מכל  והעלויות  הנזקים  הוצאות 

לבין   בינה  ייחתמו  ו/או  נחתמו  אם  אחרים,  הסכמים  עפ"י  לקבלן  שיגיעו  מסכומים  לרבות 
 . וכן מסכום הערבות אשר בידיה  הקבלן

לעיל,  נקיטת סעדים וקבלת פיצויים כאמור  ל  , כולן או מקצתן, השתמשה המועצה בזכויותיה 14.5
ירא אם לא  אלא  המועצה,  ידי  על  החוזה  כביטול  האמורה,  המועצה,  בזכות  השימוש  את  ו 

בכתב   במפורש  כך  על  הודיעה  בהמועצה  או  ואין  למועצה,  הקבלן  ידי  על  הפיצויים  תשלום 
לקבלן,   המגיעים  מסכומים  המועצה  ידי  על  מל  כדיקיזוזים  הקבלן  את  מלוא  שחרר 

זה חוזה  פי  על  נקבע  התחייבויותיו  אם  אלא  ו,  אחרת  המועצה  ידי  לו  על  ניתנה  לא  עוד  כל 
 , כאמור. בכתב הודעה 

כדי   14.6 ולהלן  לעיל  באמור  מזכויות  אין  לרשות  לגרוע  העומדים  סעדים  עו/או  פי  המועצה  ל 
דין כל  החוזים  ו,  הוראות  חוק  פי  על  משפטית  תרופה  ולכל  סעד  לכל  זכאית  תהא  המועצה 

  כל דין.  , ועל פי 1970 -)תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

 עצמאי  קבלן - הקבלן .15
ן לרבות ומבלי לגרוע  יעצמאי לכל דבר ועני   קבלןהינו    שהקבלן מוצהר ומוסכם בזה במפורש   15.1

 , כמפורט להלן:בהסכם זה מכלליות האמור
לשיטות  15.1.1 בהתאם  תבוצענה  כשהוא   לקבלןהנראות  העבודה    העבודות  אחריותו  ועל 

 . כפוף להוראות חוזה זה ונספחיו בלבד
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ידי    תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם המועצה  לא   לקבלן  15.1.2 על  וכל אדם שיועסק 
 . ייחשב כעובדו בלבד  הקבלן

את   15.1.3 כמסמיך  יתפרש  לא  זה  בחוזה  האמור  דבר  מטעם   הקבלןשום  עצמו  על  לקבל 
 . איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא ה המועצה או בשמ

בעצמויי   הקבלן 15.1.4 לת  שא  הקשורים  וההיטלים  המיסים  שבכל   המועצהקבל  תקבולים 
הכנסה,  מס  לרשויות  ולתשלומים  עובדיו  לזכויות  הנוגעים  התשלומים  כל  לרבות 

לאומי ובטוח  פי   מע"מ  על  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך  הנדרשות  העלויות  בכל  וכן 
 הסכם זה. 

 העדר יחסי עובד מעביד  .16

המועצה   16.1 בין  היחסים  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מטעמה,  מוצהר  מי  עובד    לקבלןו/או  ו/או 
ו לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי  ו/או כל אדם אחר מטעמ  וו/או ספק משנה מטעמ  ומעובדי 

, אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירותים, ככל שמדובר  או יחסי שותפות  עובד מעביד
הקבלן   כלפי  ידה   על  המועסקים  או  מכוחה  הבאים  המועצה,  של  וחובות  באחריות 

 ידו. והמועסקים על 

מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה, במע"מ   16.2
ובביטוח לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו כעצמאי והנובעים  

 מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

פת מתן השירותים ו/או העבודות הוא  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי בכל תקו  16.3
רשום ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי, והוא מתחייב  
ו/או   כעצמאי  מעמדו  לאור  המתחייבים  התשלומים  כל  את  לאומי  לביטוח  למוסד  לשלם 

 כחברה בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים.  

וא הפועל מטעמו בביצוע השירותים ו/או העבודות  עובדי הקבלן וכל מאן דה   עוד מובהר כי כל 16.4
התשלומים   כל  לגבי  הבלעדית  והאחריות  בלבד  הקבלן  עובדי  וייחשבו  יהיו  זה  הסכם  נשוא 

 והתביעות הנובעים מיחסיו איתם תחול על הקבלן בלבד. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה כל   16.5
בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לקבלן ו/או למי מטעמו   אחריות 

ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים ו/או מביצוע כל  
תשלום   בכל  חייבת  תהא  לא  המועצה  כן,  כמו  זה.  הסכם  פי  על  הקבלן  מהתחייבויות  אחת 

    ליות עבור הקבלן.שהוא בגין זכויות סוציא 

הקבלן ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה או   16.6
שיפוי,   לעיל.  כאמור  ומעביד,  עובד  יחסי  מקיום  הנובעת  בעילה  כנגדה  תביעה  או  דרישה 
כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך.  המועצה תהא רשאית לקזז כל  

 יע לה מהקבלן לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה.  סכום שיג 

 אחריות הקבלן כלפי עובדיו וביטוחים   .17

הקיבוציים   17.1 ההסכמים  הוראות  ואחר  העבודה  חוקי  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 
הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי  

בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות  שנערך והוא  
 צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

בטיחות  מתחייב    הקבלן 17.2 כללי  הנהגת  לרבות  העובדים  ובטיחות  בטחון  ותנאים  לביטוח, 
דרש  העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שייובטיחות  לשמירת בריאות  

 . 1954-על ידי המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

ידו לכל אורך  -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים לגבי העובדים שיועסקו על 17.3
 תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 . 1945יד )הודעה(,  –פקודת תאונות ומחלות משלח  17.3.1

 . 1970-קודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל פ 17.3.2

 . 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  17.3.3

 . 1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א 17.3.4

   .1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 17.3.5

 .1953-חוק החניכות, התשי"ג  17.3.6
 . 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 17.3.7
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 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 17.3.8

 . 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח 17.3.9

 . 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  17.3.10

 . 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  17.3.11

 . 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 17.3.12

 .1976  -חוק דמי מחלה, התשל"ו 17.3.13
 . 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  17.3.14

 . 1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  17.3.15

 . 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 17.3.16

 .1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  17.3.17
 .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 17.3.18
 . 1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  17.3.19

 . 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 17.3.20

 . 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  17.3.21

  . 2002-עה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"בחוק הוד 17.3.22
המבצע שירותים על פי חוזה זה, מדי חודש בחודשו, תלוש    ,הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו 17.4

 .  1958-שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח 

לעבוד   17.5 מהיום שהעובד התחיל  ימים  יאוחר משלושים  לא  מעובדיו,  עובד  לכל  ימציא  הקבלן 
יפ  העובד, בהתאם להוראות חוק הודעה  אצלו, הודעה בכתב שבה  רט את תנאי העבודה של 

 , ויבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני כנדרש על פי חוק.  2002-לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

הקבלן יהיה אחראי לעובדיו לפי חוזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם  17.6
ומי החובה ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות  של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשל 

שכר  בריאות,  ביטוח  פיטורין,  פיצויי  הבראה,  דמי  לאומי,  ביטוח  דמי  הכנסה,  מס  תשלומי 
מס,   תשלום  וכל  עובדים  קרנות  לידה,  בגין  או  מחלה  בגין  תשלומים  נוספות,  עבודה  שעות 

תנאי   עובדיו,  בגין  הקבלן  על  שיחולו  סוציאליים  תנאים  או  העסקתם,  היטל  עבודתם, 
 וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או הסכם החלים על הקבלן ועל עובדיו. 

הקבלן מתחייב להמציא למועצה אחת לרבעון, אישור בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים   17.7
החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצוו ההרחבה כלפי עובדיו המועסקים  

ידו   מורשה חתימה מטעמו  על  או  בידי הקבלן  להיות חתום  על האישור  השירותים.  בביצוע 
 ומאושר על ידי רואה חשבון. 

ידו לא ייחשבו בשום פנים ואופן לעובדי המועצה והמועצה לא תהא   17.8 הקבלן והמועסקים על 
ביטוח   לעיל,  האמור  בכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  העסקתם  בגין  כלשהו  בתשלום  חייבת 

 ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות. לאומי, 

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם,  17.9
ביצוע   עם  כדי/עקב/בקשר  תוך  להם  שייגרמו  לרכוש  ו/או  לגוף  לאבדן,  ו/או  לנזק 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 אחריות הקבלן כלפי המועצה  .18

לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם, לגוף  הקבלן   18.1
שלישי   לצד  או  מטעמה  למי  שלוחיה,  עובדיה,  למועצה,  שיגרמו  שהוא,  סוג  מכל  לרכוש  או 
כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה מקצועית של הקבלן  

ו כתוצאה או עקב שימוש או אספקה של כלים או טובין  או הזנחה במילוי חובתו המקצועית א
הנובע,   ובכל  הקבלן  מצד  לב  תום  העדר  או  נאמנות  העדר  או  לקויים  אביזרים  או  ציוד  או 

לרבות עובדיו,    -במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען הסר ספק  
 שלוחיו או מי מטעמו. 

חריות בגין אבדן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא בקשר עם הקבלן פוטר את המועצה מכל א  18.2
למצב   דהיינו  לקדמות,  מצב  ולהשיב  חשבונו  על  הנזק  את  לתקן  ומתחייב  זה  הסכם  ביצוע 

 תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.  

הקבלן   18.3 שנמצא  ככל  או  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  מילוי  מאי  כתוצאה  אם 
לעיל, והוצא נגד הקבלן או המועצה צו של   18.1או מחדל בהתאם לסעיף    אחראי בגין מעשה

מבלי   וזאת  עקיף,  או  ישיר  נזק  כל  על  המועצה  את  לפצות  אחראי  הקבלן  יהיה  משפט,  בית 
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כל ההליכים הדרושים להסרת   ולנקוט את  כל הדרוש  לעשות את  של הקבלן  לגרוע מחובתו 
הצו ובלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל או בגין  

 כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל. 

שבו 18.4 פעולות  בשל  המועצה  כנגד  שינקטו  משפטיים  להליכים  מי  באשר  או  הקבלן  ידי  על  צעו 
י לרבות  ימטעמו,  סופו  ועד  מתחילתו  כאמור  בהליך  לטיפול  המלאה  באחריות  הקבלן  שא 

 נשיאה בכל ההוצאות הכרוכות בכך.  

 אין המועצה אחראית על ציוד ו/או אמצעים של הקבלן.  18.5

אשר יתגלו לאחר תום תקופת  כמפורט לעיל    תחול גם לגבי נזקיםלעיל  אחריותו של הקבלן   18.6
 חוזה. ה

 ניקוי אתר העבודה או פינויו .19
ומכל   19.1 להוראות המפקח מזמן לזמן, יסלק הקבלן מאתר העבודה  ובהתאם  במהלך העבודות 

שטח שיורה אליו המפקח כל פסולת אשפה וחומרים אחרים שלא ישתמשו בהם, ובעת גמר  
דפים,  העבודות יפנה את האתר מכל אדם וחפץ ויסלק ממנו כל ציוד וחומרי בניה, חומרים עו

ומבנה ארעי מכל סוג, וישאיר את אתר העבודה במצב נקי ומסודר להנחת דעתו של   לכלוך, 
 המפקח.  

 פינוי כל פסולת ולכלוך תעשה לאתר פינוי מוסדר ומאושר ועל חשבון הקבלן.  19.2
לא פינה הקבלן את אתר העבודה כאמור לעיל אזי המזמין יהיה רשאי לפנות בעצמו ו/או על   19.3

ו/או לקזז מהקבלן את ההוצאות הנ"ל  ידי אחרים על חשב  ויהיה זכאי לנכות  ונו של הקבלן 
 בכל דרך העומדת לו. 

רכוש  19.4 הם  לו  שסופקו  החומרים  ו/או  העפר  עודפי  כל  כי  ומובהר,  מוסכם  ספק,  הסר  למען 
המזמין ו/או מי מטעמו, והקבלן יעבירם וירכזם במקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה הקבלן  

 כאמור. ו/או החומרים ת עודפי העפר אינו רשאי למכור א
תנאי מוקדם להוצאת תעודת הקבלה ו/או אישור מהמפקח  ם  אתר העבודה הינוניקיון  פינוי   19.5

 לסיום העבודות. 

 בעלות בחומרים ובציוד .20
מובאים   20.1 היותם  עם  יחשבו  יספק  שהקבלן  והחומרים  הארעיים  המבנים  ההקמה,  ציוד  כל 

לן לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של לאתר כנתונים לבעלותו של המזמין, והקב
המפקח. יראו את המזמין כפי שהרשה לקבלן להשתמש בכל ציוד הבניה, המבנים הארעיים  
והחומרים לביצוע העבודות והשלמתן, פרט למקרים בהם תהיה למזמין הזכות לסלק את ידי  

 הקבלן מהאתר, או למקרה שהקבלן נטש אתה עבודות. 
שום חומרים, ציוד, מבנים זמניים וכל דבר דומה אחר ללא הסכמתו בכתב  לא יוסרו מהאתר   20.2

של המפקח, אבל רשאי המפקח להתיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או  
ציוד   וכן  זמניים  מבנים  או  ציוד  או  חומרים שלא השתמשו בהם  גמירתן לסלק מהאתר  עם 

 קח כאמור לאלתר. ודברים אחרים, והקבלן ימלא אחר הוראת המפ
הורה   20.3 שהמפקח  הדברים  סילוק  לקבלן,    -עם  הקבלן  ע"י  שסופקו  בדברים  הבעלות  תחזור 

המזמין   של  מחסנים  לאותם  חשבונו  על  הקבלן  ע"י  יוחזרו  המזמין  ע"י  שסופקו  והדברים 
כפי   העבודות  מתבצעות  בהם  אשר  המזמין  מתקני  בתחום  כזה  למקום  או  נלקחו  שמהם 

 שיורה המפקח. 
יסיר ויסלק הקבלן את כל הדברים שסופקו בשעתו ע"י הקבלן, או כל חלק מהם, יהיה  אם לא   20.4

למ או  בהם  לטפל  אותם,  לסלק  רשאי  לנכות  והמזמין  זכאי  כשהוא  דעתו  שיקול  לפי  כרם 
 מפדיון מכירתם )אם היה כזה( את כל הוצאות שנגרמו בקשר לסילוק, מכירה או טיפול. 

או גורעות מן החובות או הזכויות של הקבלן או של    הוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות 20.5
ביטוח   ו/או  לשלמן  או שיש  ואגרות המוטלות  לפי המקרה, בכל הנוגע למיסים  המזמין הכל 

 ו/או רישוי, החל על העבודות, על ציוד הקמה ועל חומרים שדן בהם סעיף זה. 
וי בעצמו ו/או על ידי  לא פינה הקבלן את אתר העבודה כאמור לעיל אזי יבצע המזמין את הפינ 20.6

 אחרים על חשבונו של הקבלן וינכה ממנו את ההוצאות הנ"ל בכל דרך העומדת לו. 
 פינוי אתר העבודה הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת הקבלה מהמפקח לסיום העבודות. 20.7

 רכוש המועצה .21
לרבות כל  מוסכם על הצדדים כי הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין המצוי באתר העבודה   21.1

 החומרים ו/או הציוד השייכים למזמין והנמצאים באתר העבודה. 
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י 21.2 ו/או  יהקבלן  גניבה  ו/או  אבדן  של  במקרה  הכרוכות  וההוצאות  העלויות  בכל  לבדו  שא 
 השחתה של הרכוש כאמור. 

 העבודות ומסירתן .22
למזמין   22.1 בכתב  כך  על  יודיע  זה  חוזה  להוראות  בהתאם  העבודות  את  יבצע  שהקבלן  לאחר 

יום    14ולמפקח ויבקש מהם לקבלן. המפקח יקבע את המועד לבדיקת העבודות שיהיה תוך  
 הבדיקה. מיום קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן ויודיע בכתב לקבלן על מועד 

ם את העבודות וככל שהוא ימצא כי הן בוצעו  במועד שנקבע יבדקו המפקח והיועצים / מתכנני 22.2
/ מתכננים   לו ונתקבלו אישור היועצים  במועד והושלמו כמפורט בתנאי חוזה זה והנספחים 
לכך הוא יאשר זאת בכתב )להלן: "תעודת קבלה"(, ותאריך מתן תעודת הקבלה והוא בלבד  

 יחשב לצורכי חוזה זה כתאריך סיום העבודות ומסירתן למזמין. 

/  ככל   22.3 בשינויים  ו/או  בוצעו  שלא  כלשהן  עבודות  בביצוע  צורך  עוד  יש  כי  ימצא  שהמפקח 
ותאריך   ידו  על  שתקבע  זמן  תקופת  תוך  לבצען  מהקבלן  המפקח  ידרוש  כלשהם,  תיקונים 
תיקונים    / ו/או השינויים  כל העבודות  לפועל את  יוציא  שהקבלן  עד  ידחה  מסירת העבודות 

 חי החוזה והוראות המפקח. הנ"ל שלא בוצעו, הכל בהתאם לנספ

רשאי להשתמש  22.4 יהיה  במבנה המזמין  שימוש  מונעים  אינם  ואלו  ליקויים  נותרו  שעדיין  ככל 
 במבנה תוך מתן אפשרות לקבלן לבצע את התיקונים. 

   מוסכם כי אין בשימוש כאמור משום אישור על קבלת העבודות. 22.5
  עדותולמפקח תכניות  ם סיום העבודה ולפני בדיקות הקבלה, ימסור הקבלן למועצה  ע 22.6

( (AS MADEמתארות את מצב העבודות כפי שבוצעו בפועל, וכן כל מסמך אחר שיידרש  ה
 ע"י המועצה ו/או המפקח. 

וסף  נ תכניות תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע  ה 22.7
 שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת או כפי שיורה המפקח.  

תמורה  בם תשלום נפרד או נוסף כלשהו עבור הללו והתמורה עבורן כלולה  מועצה לא תשלה 22.8
 הכוללת.  

מפקח,  המוסכם כי ביצוע התשלום האחרון ע"י המועצה מותנה, בין היתר, באישור הסופי של   22.9
 וכמפורט בנספח התמורה והמפרטים הטכניים.עדות ומסירתן של תכניות 

 פיצוי ושיפוי .23

מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור, למעט    הקבלן פוטר את המועצה ועובדיה 23.1
כלפי מי שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה או מי מטעמה על כל נזק  
או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה או נגד  

אבדן, חבלה או נזק שהם באחריות הקבלן על    מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, בגין כל
תודיע   המועצה  כך.  עקב  שיגרמו  המשפטיות  ההוצאות  לרבות  זה,  חוזה  פי  ועל  דין  כל  פי 

 לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על חשבונו.  

ן הנזק אם  המועצה תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או האבדן ו/או לשפות הניזוק בגי 23.2
זמן סביר מהמועד בו אירע הנזק, ובכל מקרה לא יאוחר מתום   יעשה זאת בתוך  הקבלן לא 
הפיצוי   ו/או  התיקון  במחיר  הקבלן  את  ולחייב  הנזק,  אירע  בו  מהמועד  הימים  שלושים 

 כהוצאות כלליות, מוערכות וקבועות מראש. 15%בתוספת 

לעיל מיד עם קבלת    23.2מור בסעיף  הקבלן מתחייב לשלם את הסכום בו תחויב המועצה כא  23.3
ההודעה בדבר החיוב. ככל שלא ישלם הקבלן תוך שבוע ימים מהיום בו הומצאה לו הודעת  

בתוספת   ששילם  בסכום  הקבלן  את  ולחייב  לשלם  המועצה  רשאית  הוצאות    15%החיוב, 
 מנהליות.  

ומתחייב בזאת, לפצות ולשפות בשלמות את המועצה ו/או עובדיה ו/או    הקבלן יהיה אחראי 23.4
אספקת   מביצוע  כתוצאה  או  עקב  לה  שיגרם  נזק  כל  בגין  מטעמה,  אדם  כל  ו/או  שלוחיה 

הגנה    ,  השירותים  ו/או  העבודות לרבות  תביעה,  כל  ובגין  זה  חוזה  פי  על  למועצה  ידו   על 
ו דרישה שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו ו/או  משפטית ו/או דרישה כלשהי, לרבות תביעה ו/א 

כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או כל הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות במלואן, וכן תביעת  
ו/או כל אדם מטעמה,   ו/או שלוחיה  עובדיה  ו/או  ו/או הצמדה, שהמועצה  פיצוי  ו/או  ריבית 

כ מחמת  וזאת  בפועל,  בהם  נשאו  טרם  אם  אף  בהם,  לשאת  ו/או  יחויבו  תאונה  ו/או  נזק  ל 
ביצוע   באופן  ו/או  שלוחיו  ו/או  בעובדיו  ו/או  בספק  ו/או מחדל הקשורים  ו/או מעשה  חבלה 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין שבוצעו כהלכתם ובין שבוצעו ברשלנות. 
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המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים, אשר יהיו נושא לתביעה כנגד   23.5
בגין סופי    הקבלן  באופן  אלה  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  לעיל,  כאמור  אובדן  ו/או  נזק  כל 

 ומוחלט ולשביעות רצון המועצה.
מכל   23.6 מטעמה,  הבא  כל  ואת  שלוחיה  עובדיה,  המועצה,  את  ומראש  לחלוטין  משחרר  הקבלן 

לרכוש,   ו/או  לגוף  אדם,  לכל  שאירעו  לעיל,  הנזקים האמורים  כל  ובגין  לכל  וחבות  אחריות 
 מכל עילה שהיא. 

צמוד   23.7 יהיה  לעיל,  כאמור  לאחרים,  ואו  למועצה  מהקבלן  שיגיע  סכום,  המחירים  מדד  לכל 
בפועל  לצרכן ביצוע התשלום הפיצוי המוסכם  ועד למדד החדש הידוע בעת  , מהמדד היסודי 

שא ריבית החשב הכללי באוצר, יו/או בעת ניכויו על ידי המועצה מהתמורה המגיעה לקבלן וי
 שתו על ידי המועצה ו/או האחרים מהקבלן עד תאריך התשלום בפועל.  מעת דרי

 ביטוחים .24
נפרד   בלתי  חלק  המהווה  ביטוחים  קיום  בדבר  אישור  הצגת   הינו  זה  הסכם  של  לתוקפו  תנאי 

 )"אישור קיום ביטוחים"(.  2כנספח ב' ממסמכי הסכם זה, אשר צורף להסכם זה 

קבלן לערוך ולקיים על שמו ועל שם המזמין  מיד עם מתן הצו להתחלת העבודות יהיה על ה 24.1
וכל הבאים מטעמם את הביטוחים המפורטים בהמשך כאשר הביטוחים יערכו על חשבונו של  

 .הקבלן באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין למשך כל תקופת ביצוע העבודות
כנ  24.2   2ספח ב'  הביטוחים כאמור הינם בהתאם להוראות נספח אישור קיום ביטוחים המצורף 

 להסכם זה.  המצאת אישור קיום ביטוחים הינו תנאי לתוקפו של הסכם זה. 

מובהר בזאת כי ככל שבוטלה אחת מפוליסות הביטוח ולא חודשה במיידית רשאית המועצה   24.3
 לבטל הסכם זה. 

ו/או עובדיה" )+סעיף    אזורית מטה יהודההלכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "המועצה   24.4
 אחריות כלפי צד שלישי(. –יחס לפרק ב' אחריות צולבת ב 

למועצה 24.5 ימציא  זה,הקבלן  הסכם  חתימת  במעמד  עפ"י    ,  הביטוח,  מחברת  הנוסח  מסמך 
 המצ"ב, אשר יכלול בין השאר:

כ"מוטב" בפוליסה, וכי בכל מקרה של   אזורית מטה יהודהה אישור על הוספת המועצה   .א
 . ישולם אך ורק לפקודתהפיצוי עפ"י פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי  

 .  אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות .ב
השינוי / הביטול לא ייכנס לתוקף   -אישור שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסה   .ג

חלפו   למועצה    60בטרם  רשום  במכתב  כך  על  הודעה  מתן  ממועד  מטה  היום  אזורית 
 .יהודה

יום לפני תום תוקפו של כל אישור,    15ות  הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש לפח  24.6
 כל עוד ההסכם תקף. 

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים   24.7
 כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו. 

על 24.8 הנערך  ביטוח  לכל  ביחס  ראשוניים  הינם  אלו  יידרש  -ביטוחים  לא  והמזמין  המזמין  יד 
בפוליסות   שיתוף  זכות  כל  תהיה  לא  הקבלן  של  למבטח  כי  מובהר  כן  ביטוחיו.  את  להפעיל 

 המזמין. 

שבפוליסת   24.9 העצמית  ההשתתפות  דמי  את  לשלם  המועצה  תאלץ  בו  אירוע  של  מקרה  בכל 
בו   הקבלן מתחייב להחזיר מיידית    -הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר הקבלן חייב לשאת 

 ל ידו.למועצה את הסכום שיידרש ע
 המועצה רשאית לקזז את הסכומים הנ"ל, מכל סכום המגיע לקבלן.  24.10
 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה. 24.11
יעביר לו המזמין את    -תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון המזמין   24.12

 תגמולי הביטוח שקיבל, או שעתיד לקבל, מחברת הביטוח.

 ביצוע ערבות .25

הקבלן נשוא הסכם זה ימציא הקבלן עם מועד חתימת  מילוי כל התחייבויותיו של  להבטחת   25.1
נספח  שצורף  ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה בנוסח  החוזה  

  המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   המחירים לצרכן , כשהיא צמודה למדד  1ב'
ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יכאשר המדד הבסיסי לענ 

 . מכרזשיעור כמצוין בבסכום/ושתהיה 
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לחתימת ותקפות חוזה   25.2 והכרחי  תנאי מוקדם  לעיל הינה  מסירת הערבות הבנקאית כמבואר 
 זה.

למש 25.3 יהיה  הבנקאית  הערבות  תקופת  תוקף  כל  על  שתחילתה    ההתקשרותך  חתימה  מיום 
שישה בתוספת  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  זה  תקופת    חודשים  הסכם  לתום  מעבר 

  -לא יאוחר מההתקשרות כהגדרתה בהסכם זה. הקבלן מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות  
הנוספת  30 או  )הראשונה  המסתיימת  ההתקשרות  תקופת  תום  לפני  פעם  (,יום  שבכל    כך 

   יום מתום תקופת ההתקשרות הנוספת.   180ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום 

כל  25.4 למשך  הערבות  תוקף  הארכת  הינה  הנוספת  ההתקשרות  תקופת  להארכת  כאמור  תנאי 
 התקופה הנוספת.   

בתוספת   25.5 המסתיימת  הביצוע  ערבות  סכום  יהיה  הנוספת,  לתקופה  הביצוע  ערבות  סכום 
ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת הסכם    המחירים לצרכןדד  הפרשי הצמדה בשיעור עליית מ

לתקופה   הערבות  הבנק.  ידי  על  החדשה  הביצוע  ערבות  הוצאת  ביום  הידוע  למדד  ועד  זה 
לנספח   ומדויק  מלא  ובנוסח  ולהלן  לעיל  זה  בסעיף  תנאים האמורים  באותם  תהיה  הנוספת 

למכרז צורף  כאמור  אשר  שתידרש,  עת  בכל  ביצוע  ערבות  המצאת  עיקרי  .  תנאי  הינה  לעיל, 
 ויסודי בהסכם זה. 

קבלת  לאחר  לקבלן בסיום שישה חודשים ממועד סיום ההתקשרות והערבות כאמור תוחזר   25.6
ביצוע העבודות  ע"י    אישור ו/או  המנהל או מי מטעם המועצה בדבר סיום מתן ההתקשרות 

 לעיל לשביעות רצון המועצה. 

בפעם אחת או במספר  אה או חלק ממנה,  המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלו 25.7
ו/או    13בכל מקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד הקבלן, בהתאם לסעיף    פעמים, ולהיפרע

שניתנה    14 ובלבד  כנדרש,  חדשה  ערבות  המצאת  אי  לרבות  התחייבויותיו  מילוי  אי  ו/או 
לקבלן התראה בכתב של שבוע ימים לתיקון ההפרה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן  

 הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט ייחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.

הקבלן מסכים ומייפה את כוחה של המועצה בצורה בלתי חוזרת, כי בקרות  מובהר בזאת, כי   25.8
חת מהן, תהא המועצה זכאית ורשאית לחלט את ערבות הביצוע  , או א לעילההפרות המנויות  

זכות להתנגד לכל צעד,    והקבלן מוותר בזאת מראש על כל  ,בלי כל הודעה או התראה נוספת
 נקוט כדי לגבות את ערבות הביצוע. שהמועצה ת 

זכות של המועצה לתבוע   25.9 לגרוע מכל  כדי  לעיל  זה  פי האמור בסעיף  על  אין בחילוט הערבות 
ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל  פיצו בגין הנזקים אשר  יים נוספים ומשלימים 

תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת החוזה, לרבות מכוח חוק  
 . 1970-החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

ישלים את יתרתה עד גובה  חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או   25.10
סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצה, אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה  

 הפרה מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן על פי חוזה זה.  

כי   25.11 בזה  מובהר  ספק  הסר  כאמורלמען  הביצוע  לערבות  ביחס  כלשהי,  וכל    הוצאות  הוצאה 
  בלבד.  הקבלן על חשבון    תהיה

 תקופת הבדק ואחריות הקבלן .26
מוסכם ידוע ומוצהר, כי הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב העבודות אשר   26.1

בוצעו על ידו, והקבלן מתחייב בזה לתקן על חשבונו הוא את כל המגרעות ו/או הפגמים ו/או  
מהן   בחלק  או  בעבודות  שיתגלו  או  שיתהוו  מיום   12שך  במהליקויים  מסירת    חודשים 

אם  גם  וזאת  )דירות(  המכר  בחוק  הקבועה  האחריות  תקופת  לכל  וכן  למזמין  העבודות 
בנוסף   והכל  והאחריות"(  הבדק  "תקופת  )להלן:  הקבלן  על  חלות  אינן  הנ"ל  החוק  הוראות 
ככל   ספציפיות  האחריות  לתעודות  בהתאם  היצרן  ו/או  הקבלן  מהאחריות  לגרוע  ומבלי 

 וד השונים נשוא המכרז. שתהיינה בהתייחס לפריטי הצי
המפקח יקבע בכל מקרה אם הקבלן אחראי בעד המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים הנ"ל.   26.2

  7  -מבמידה והקבלן לא יתקן את המגרעות ו/או הפגמים ו/או הליקויים הנ"ל תוך לא יאוחר  
בצע  ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לטיב ובדק ו/או ל

את התיקון ו/או הביצוע מחדש בעצמו ו/או באמצעות אחר/ים על חשבונו של הקבלן ולנכות  
לגבותם   ו/או  זמן  באותו  לקבלן  שיגיעו ממנו  כספים שהם  בכך מכל  את ההוצאות הכרוכות 
מימוש הערבות הבנקאית לתקופת הבדק   לרבות  לנכון  ימצא  כפי שהמזמין  דרך אחרת  בכל 

 כאמור בהסכם זה לעיל. 

 פיקוח, בקרה ודיווח .27
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ו/או מנהל  כ  במסמכי המכרז,  ם כהגדרת  מנהלה  המפקח ו/אוהמועצה ממנה בזה את   27.1 מפקח 
ולהלן:  על ביצוע העבודות נשוא המכרז   כי    .("נהל המ" )המפקח והמנהל יקראו לעיל  יובהר, 

תקציב  נהל למ תמורה,  כספים,  בענייני  סמכות  תהיה  יהיו  ,  וכיו"ב  לא  אלה  נושאים  וכי 
 בלבד.  גזבר המועצה מראש ובכתב של   באישור

אשר   27.2 לקבלן  המנהל  והוראות  במהלך  יהנחיות  ההתקשרות  ינתנו  לביצוע  בהתייחס  תקופת 
  הקבלןעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של  בשום מקרה  לא יהוו  העבודות על ידי הקבלן  

 במכרז. הקבלןוהתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של 
המועצה,   27.3 להוראות  כפוף  יהיה  אך  זה,  חוזה  לפי  התחייבויותיו  בביצוע  עצמאי  יהא  הקבלן 

מצויים   אשר  לעניינים  קשורות  אלה  שהוראות  ככל  וזאת  מטעמה,  אחר  נציג  או  המנהל 
 באחריות המועצה. 

ה, להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים, למנות לו  המועצה רשאית להחליף את המנהל מטעמ 27.4
 עוזרים לצורך פיקוח על פי חוזה זה, הכל לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא זאת לנכון. 

זה, תהא הסמכות   27.5 ימונה מטעם המועצה או מי מטעמה שהוגדר לצורך תפקיד  למנהל אשר 
אוי על פי תנאי חוזה זה  המכרעת לקבוע אם השירותים המסופקים על ידי הקבלן מבוצעים כר 

 ונספחיו. 
המועצה באמצעות המנהל או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק, בכל עת, את טיב ואופן ביצוע   27.6

משתמש  בהם  והאמצעים  העובדים,  כשירות  הכלים,  הציוד,  טיב  העבודות,  ו/או  השירותים 
   .המועצה  הוראות  ומילוי אחראת מידת עמידתו בתנאי החוזה הקבלן לצורך מתן השירותים ו

קבע המנהל או מי מטעמו כי הציוד או חלק ממנו, הכלים, האמצעים בהם משתמש הקבלן או   27.7
אינן ו/או  תקינים  אינם  או    השירותים  הדרוש  העבודה  מהטיב  במומחיות  כי  בוצעה  לא 

חוזה    או את הוראות  המכרזנספחי  ו  ת דרישות המועצהא  מתתוא  האו אינ  הובמיומנות ראוי 
, תהא קביעתו סופית  אינם ראויים לבצע את העבודותזה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר  

 והקבלן מתחייב לפעול כפי שיורה לו המנהל או מי מטעמו.  

מכדי להבטיח  המנהל  הינו איטי מדי לדעת  מתן השירות ומענה לפניות המועצה  קצב בהאם   27.8
בכתב    לקבלן  המנהל ודיע על כך  יוזה זה,  בזמן הקבוע בח אספקת העבודה ו/או השירות  את  

כפי שאישר   -  מתן השירות ו/או השלמת העבודהוזה ינקוט באמצעים מתאימים לשם החשת  
  המועצה והמאושרים על ידי    הקבלן אך בתנאי ששום צעד מהצעדים שינקטו על ידי    -  המנהל 

שבתון, לא יזכו את  עבודה בשעות נוספות, עבודה בלילה, או בימי    (ולרבות )אך לא אלה בלבד
 עבור נקיטת צעדים אלה.   נוסף   בכל תשלום הקבלן

  לקבלן   המועצהשל    הימים מיום הודעת   3לא תתוקן תוך    במתן השירותבמקרה והתקדמות   27.9
עבודת    תזכאי  המועצה  תהא את  להפסיק  אחר  סעד  לכל  את    הקבלןבנוסף  מתן  ולהמשיך 

ההוצאות וההפסדים הקשורים בכך    , וכל של הקבלן  על חשבונו   גורם אחר  באמצעות  השירות
 . הקבלןיחולו על 

כי   27.10 פי  מובהר  על  למועצה  שקיימתאף  מהלךל  זכות  על  חוזה השירות  מתן  פקח  יפורש  לא   ,  
מסעיפיו    ההתקשרות  אחר  סעיף  אשר  או  את  באופן  לטיב    הקבלן משחרר  חומרי  מאחריות 

 . או לטיב העבודה בהתאם למפרט ולתנאי החוזה ההוראה

בזה,    27.11 להבטחמובהר  מכוון  הפיקוח  קיוםכי  פי  ת  על  הקבלן  של  בכל    התחייבויותיו  החוזה 
ההתקשרות והשגחת  תקופת  אחריות    המועצה,  את  מקטינה  פרטי    הקבלןאינה  לפי  לביצוע 

של המועצה והחוזה. הקביעה  לצו/או    באמצעות המנהל  המפרט  כך מטעמהמי שמונה  ,  ורך 
 לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית ומכרעת.  מילא התחייבויותיו הקבלןאם בדבר 

 איסור הסבת והמחאת זכויות חובות והתחייבויות  .28
ו/או   28.1 להמחות  ו/או  לשעבד  ו/או  להסב  רשאי  אינו  והוא  בלבד,  הקבלן  עם  נערך  זה  הסכם 

הנאה על פיו ו/או איזו זכות מזכויותיו ו/או    להעביר את החוזה כולו, או חלקו, או כל טובת
בין   אחר  או תאגיד  אדם  לכל  זה,  חוזה  עפ"י  ו/או התחייבות מהתחייבויותיו  חוב מחובותיו 

 בתמורה ובין שלא בתמורה. 
בהעברת   28.2 יראו  רשומה,  בלתי  או  רשומה  שותפות  או  תאגיד  הינו  הקבלן  יותר    25%אם  או 

לעיל, בין אם   28.1כהעברת זכות המנוגדת לסעיף    מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות,
 ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים. 

ו/או אשר   28.3 רשאי להמחות סכומים המגיעים  יהיה  לא  זה, הקבלן  ביצוע הסכם  בגין  לו  יגיעו 
 אלא אם תסכים לכך המועצה בכתב ומראש. 

המועצה תהיה רשאית לסרב להמחות סכומים כאמור או להתנותם בכל תנאי שיראה לה לפי   28.4
 שיקול דעתה המוחלט, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות. 
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 קיזוז .29

נגד כל סכום המגיע ממנו  לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כ  המועצה רשאית 29.1
זה   פי חוזה  לבין  לקבלןעל  כל חוזה אחר שבינו  פי  על  זה או  פי חוזה  על  לו  כל חוב המגיע   ,

מן    הקבלן המגיע  אחר  קצוב  חוב  כל  לקבלן.   וכן  גורעות  המועצה  אינן  זה  סעיף  הוראות 
ת מכל  לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעוהמועצה  של    המזכות

לרשות   העומד  אחר  אמצעי  ו/או  צעד  ו/או  הקבלןסעד,  כלפי  ו/או    המועצה  זה  חוזה  מכוח 
 הוראות כל דין. 

כל סכום ו/או פיצויים אשר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה תהא רשאית לקזז   29.2
יגיעו למועצה מאת הקבלן, לרבות הפיצויים המוסכמים לעיל,  ו/או כל סכום שעל המועצה  

היה לשאת בו, מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו, בגין מעשים ו/או מחדלים של הקבלן ואו  י
הקבלן   מאת  למועצה  להגיע  העשוי  סכום,  כל  ו/או  מטעמו  הבא  וכל  מועסקיו  ו/או  עובדיו 
בהתאם להסכם זה, תהיה המועצה רשאית לקזזו מכל תמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיעו  

לרבות לקבלן,  המועצה  להסכם    מאת  בקשר  למועצה  הקבלן  שנתן  הבנקאית  הערבות  חלוט 
 זה, שתשמש, בין השאר, גם לכיסוי הסכומים המגיעים למועצה, כאמור. 

 העסקת קבלני משנה באישור המועצה בלבד  .30
את   30.1 לקבלן  מתחייב  עובדיוהשירותים  ו/או  העבודותהקבלן  באמצעות  ו/או  בעצמו  וכן  ,   ,

הקבלן כי  בזה  עם    מובהר  להתקשר  רשאי  או    קבלני אינו  גופים,  אדם,  בני  עם  ולא  משנה 
קבוצות אנשים לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה וכן איננו רשאי להעביר חוזה זה  
והזכויות והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדבר 

 מראש ובכתב.  ועצההמלו זאת  הבכתב ובמפורש ו/או אם אישר
י המועצהאישור   30.2 לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו של  י, אם  לא יתפרש  נתן, 

 לבדו.  הקבלןתחול תמיד על הקבלן  קבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות 
ב  תהא רשאית  המועצה 30.3 לחזור  זמן  לדעת  הבכל  הנ"ל להעסקת קבלן המשנה אם    ה מאישור 

 זאת.  תמחייב המועצה טובת
את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על כך    הקבלןבמקרה כזה יפסיק מיד   30.4

ללא אישור מראש ובכתב של המזמין    הקבלןמאת המנהל. כל שינוי בזהות בעלי המניות של  
 יחשב להעברת זכויות אסורה.

כי   30.5 ספק,  הסר  למען  קבלני    הקבלןמובהר,  עבודות  בגין  נוסף  תשלום  לכל  הזכאי  יהיה  לא 
 המשנה הפועלים מטעמו. 

 סודיות  .31

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או מידע ו/או המסמכים אשר   31.1
יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי המועצה ו/או מי מטעמה  

גורם ידי  על  של    ובין  חובתו  זה.  בחוזה  כמפורט  השירותים  ו/או  העבודות  ביצוע  אגב  אחר 
הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של הסכם  
ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור   זה. הקבלן ישפה 

 בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה. 

 ויתור ומניעות .32

זכויות המועצה, המפורטות בחוזה זה, אינן ניתנות לערעור ו/או לשינוי ומהוות תנאי הכרחי   32.1
 לחתימתה על החוזה. 

ההסכם    32.2 עפ"י  של המועצה  מזכויותיה  לגרוע  כדי  בנספחיו,  ו/או  זה  בהסכם  בכל האמור  אין 
 לכל סעד על פי כל דין. 

ו/או   32.3 ו/או הימנעות מפעולה כלשהי  ידי  אי תגובה  על  ו/או מתן ארכה  זכות כלשהי  מהפעלת 
כו ואופן,  פנים  בשום  יתפרשו,  ולא  יחשבו  לא  כעובדות  והמועצה,  ו/או  המועצה  מצד  יתור 

היוצרות כנגד המועצה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיה עם הקבלן ושום זכות  
 ו/או יתרון שיש למועצה לא יגרעו מחמת כך. 

זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, הסכמת המועצה לסטות מתנא 32.4 י או מתנאים בהסכם 
 לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

יהא   32.5 לא  נספחיהם,  ו/או  ו/או ההסכם  מהוראות מסמכי המכרז  שינוי  או  ויתור, הסכמה  כל 
עלות כל  להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהיה מנוע מלה

 טענה, מכל מין וסוג שהוא, בעניין שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה. 
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בכפוף להוראות מפורשות או סעדים, שנקבעו במסמכי המכרז ובהסכם זה, יחול חוק החוזים   32.6
 על תנאיהם והוראותיהם של מסמכי המכרז והסכם זה.  1973 –)חלק כללי(, תשל"ג 

עפ"י 32.7 הקבלן  של  והתחייבויותיו  כחובות    חובותיו  הן  זה,  חוזה    קבלן חוזה  בחוק  כמשמעותו 
 , בכפוף לאמור בחוזה זה. 1974קבלנות תשל"ד  

ההתקשרות עפ"י הסכם זה, כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, שיהיה בתוקף מעת לעת   32.8
 ומותנה בתקציבי המועצה, שמהם ישולמו הסכומים עפ"י הסכם זה. 

החו 32.9 על  הצדדים  שני  חתימת  כי  בזאת,  המכרז,  מוסכם  מסמכי  שאר  לכל  תוקף  תיתן  זה 
 הנחשבים לחלק מהחוזה ושהוראותיהם מחייבות את הקבלן. 

 העדר ניגוד עניינים .33

הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא תעמיד   33.1
עם   בקשר  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  בו  במצב  מטעמו  מי  או  הקבלן  של  את  התחייבויותיו 

של   ממצבו  הנובע  דבר  כל  לרבות  בעקיפין,  או  במישרין  וביצועו,  זה  הסכם  פי  על  הקבלן 
הקבלן, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר עליו במפורש במסגרת  

 ההצעה. 

בחינת   33.2 לצורך  רלוונטי  להיות  עשוי  אשר  מידע  כל  המועצה  לידיעת  להביא  מתחייב  הקבלן 
קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי עם  

 היוודע לקבלן דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור. 

המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת ביצוע   33.3
 ה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום. עבודותיו ומתן השירותים בהסכם ז

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת   33.4
 בא/ת כוח המועצה.  

 וברירת דיןבוררות  .34
  -ן אחר שיתעורר בקשר לחוזה זה  י במקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר לחוזה זה וכל עני 34.1

הק  למעט וכל  הבנקאיות  הענהערבויות  וכן  להן,  דעת  יישור  ולשקול  להכרעת  המסורים  נים 
דעתתרשאי  תהא  המועצה  -המנהל   שיקול  לפי  מפורש    ה,  באופן  )להבדיל  והמוחלט  הבלעדי 

 לפעול בהתאם לאחת החלופות כדלהלן:   מהקבלן(,

סופית  34.1.1 תהא  המועצה  ראש  והחלטת  המועצה  ראש  בפני  המחלוקת  את  להביא 
 . ומוחלטת

ידי    34.1.2 על  שימונה  עו"ד  שיהיה  בורר  של  הבלעדית  להכרעתו  המחלוקת  את  להביא 
בישראל,  הדין  עורכי  לשכת  יו"ר  ידי  על  הבורר  ימונה  ובהעדרה,  בהסכמה,  הצדדים 

 .בלבד  ירושליםבמחוז מוסמך , להביאה בפני בית המשפט האו
ליכי בוררות ובין  על מנת להסיר ספק, מצהיר הקבלן, כי אף לא תשמע מפיו כל טענה בין בה 34.2

ינים המסורים להכרעה ושיקול  יבהליכים בבית משפט לפיה נושא הערבויות הבנקאיות, והענ 
נכללים בגדר הסכם הבוררות ו/או סמכויות הבורר ו/או סמכויות    -דעת המנהל כמבואר לעיל  

 בית המשפט. 
תי, אך לא  מונה בורר, הבורר יהיה קשור לדין המהו  המועצהבמידה ולבקשת ו/או להסכמת   34.3

כל   את  לנמק  מחויב  ויהיה  המשפט,  בבתי  הנוהגים  הדין  ולסדרי  הראיות  לדיני  קשור  יהיה 
 החלטותיו ללא יוצא מן הכלל עפ"י הדין המהותי. 

חתימת הצדדים על חוזה זה כמוה כחתימה על שטר בוררין בהתאם לחוק הבוררות, התשכ"ח   34.4
דדים לגבי מינוי הבורר וקיום הליכי  צ מהדרש כל הסכמה נוספת שהיא מאת מי יולא ת  1969 -

 הבוררות. 
ה כל שהיא  ל ו בידי הקבלן עיוהליכי הבוררות וכל הקשור בהם, או הליכי בית משפט, לא יה  34.5

 לעיכוב ו/או השהיית ביצוע איזה מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה.

 שונות .35
או  35.1 אישית,  במסירה  תינתן  זה,  הסכם  לפי  למשנהו  ליתן  צריך  אחד  שצד  הודעה  במכתב    כל 

 רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה. 
הכתובות,   35.2 לפי  מי מהצדדים למשנהו  ידי  על  רשום  בדואר  שישלח  או מכתב   הודעה, מסמך 

יחשב   זה,  להסכם  במבוא  תוך  השהמצוינות  דואר    72תקבל  בבית  מסירתו  משעת  שעות 
 בישראל, למשלוח כדבר דואר רשום.
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חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

להי  ירושליםבמחוז  לבית המשפט   35.3 הקשור  בכל  ובלעדית  ייחודית  שיפוטית  סכם  הא סמכות 
אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות    לקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  זה

   .למועצהשיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק 

 . לראיה באו  הצדדים על החתוםו

 המועצה:

 

 __________ 

 

 __________ 

 

 __________   

   חותמת המועצה  ראש המועצה  גזבר                  

  הקבלן:

 ___ _____ _______  __________ 

 חותמת הקבלן  קבלן חתימת 

 

 : הדין של הקבלן-אישור עורך

מטה החתום  של    ____________________ אני  עו"ד  "הקבלן"(,  )  _ ______________________, 

 ______/____/____   לעיל, מאשר כי ביום הרשום 

ה"ה  בפני    _______________-ו  _ ____________   ת.ז._______________   הופיעו 

המשמשים כמנהלי הקבלן, וחתמו בפני על חוזה זה, וכי נתקבלו אצל הקבלן כל    _______________ת.ז.

וכי והם רשאים לחתום ולחייב את  הדרושים על פי כל דין לחתימתם על חוזה זה,    ההחלטות והאישורים

 לכל דבר ועניין.   הקבלן בחתימתם

 

 

 ___________________                 תאריך ______/____/____ֹֹֹֹ

  חתימת עו"ד                 

 

 

 

 

 

 



 07/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
 לביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל

 אזורית מטה יהודהמועצה ב 
 הסכם התקשרות  –פרק ב' 

 

20 
חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

 1נספח ב' 

 ערבות ביצוע 

 

 בנק: ________________        ,לכבוד

 סניף: _______________                   אזורית מטה יהודההמועצה ה

 מיקוד: ______________   

 תאריך: ______________        

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ הנדון:    

פי בקשת _____ )להלן  _____ על  פומבי  "המבקשים"____  בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז    מס'( 
ֹֹ , אנו ערבים בזה      07/2020 (    שקלים  אלף  עשרים וחמישה)  ₪    25,000  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
)להלן  בתוספת   להלן  המפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  "הפרשי  הפרשי 
 (.הצמדה"

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם  
תגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  הראשונה בכתב ש

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת    אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 במכתבנו זה :

 , המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.המחירים לצרכןמשמעו מדד   -"מדד" 

 הצמדה יחושבו כדלקמן :הפרשי 

( כי  "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן  
( יהיו  "המדד היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ___/___ שפורסם ביום _______ )להלן  

בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק  הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש  
 במדד היסודי. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.   ______/____/____ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. ______/____/____דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ת ערבותנו זו בטלה ומבוטל ______/____/____לאחר יום _ 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________        
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חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

 2נספח ב' 
 אישור קיום ביטוחים 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפול
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם: 
 

 מועצה אזורית מטה יהודה

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 
 

 כתובת מייל   

 מען למשלוח דואר 
 
 

כתובת הרכוש  
 המבוטח   

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

 נוספים כיסויים האחריות/ סכום ביטוח גבול  תאריך סיום  תאריך תחילה
  וביטול בתוקף

   חריגים
  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

        

       
       
       
        

 333, 328, 318, 318       צד ג'

 318, 328, 315       אחריות מעבידים

        

 ,  328, 302, 301       אחריות מקצועית

        

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ,  038,   086כלכלי  ,  ופיתוח  אסטרטגי תכנוןֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ   ייעוץֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  שירותי
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חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

 נספח השירותים  

קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות 
 השירות 

  קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות 
 השירות 

 071 רוקחות  001 אבטחה 
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( 

 073 רפואה משלימה  003 אספקת גז ודלק 
 074 שיפוצים  004 אשפה ושירותי מחזור 

 075 שירות לאומי  005 בדיקות מעבדה ודגימות 

 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה 
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי  

 076 ומלונאות 
 077 שירותי ביקורת  007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי 

 078 שירותי גניזה וארכיב  008 בית מטבחיים/ משחטות 
 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 

 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה  010 בעלי חיים
 081 שירותי משרד  011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 

 082 שירותי ניהול  012 בקרת מוסדות חינוך 
 083 שירותי ניטור  013 בריאות הנפש

 084 שירותי פיקוח ובקרה  014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 
 085 פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(שירותי  015 בתי אבות ומעונות 

 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים 
 087 שירותי קוסמטיקה   017 גינון, גיזום וצמחיה 

 088 שירותי תחזוקה ותפעול  018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות 
 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות 

 090 שירותים אווירי/ימי  020 מיוחדות/צרכים מיוחדיםדרישות 
 091 שירותים בחו"ל  021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 022 הובלות והפצה 
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר  

 092 וחל"צ( 
 093 שירותים משפטיים  023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 
 094 שירותים פרא רפואיים  024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות 

 095 שירותים רפואיים  025 הסעת נוסעים
 096 שכירויות והשכרות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים 

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים 
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  028 השקעות ויזמות 

 099 תכשיטים/ אבני חן  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 
 100 תפעול ציוד  030 חברות מנהלות 

 101 תקשורת וחברות הסלולר  031 חדר כושר/ אימוני ספורט 
 102 - 032 חדרי כושר וספורט 

פסולת, פינוי   -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 033 והובלה 

- 
103 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות 
 105 - 035 חקירות 
 106 - 036 צומח/חי   -חקלאות 
 107 - 037 טיסות 

 108 - 038 יועצים/מתכננים 
 109 - 039 כוח אדם

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי 
 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 

 112 - 042 מחקרים וסקרים 
 113 - 043 מחשוב 
 114 - 044 מידע 
 115 - 045 מיפוי 

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות 

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה 
 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש

 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים
 122 - 052 וולטאיות -מערכות פוטו

מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף  
 053 "אופי העסקה"( 

- 
123 

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות  
נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות  

 055 לילדים
- 

125 
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חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

 126 - 056 ניהול מבנים 
 127 - 057 ניקיון 

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים 
 130 - 060 עבודות מתכת 
 131 - 061 עבודות עץ  

עבודות תחזוקה ושיפוץ  
 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה( 

- 
132 

 133 - 063 פלסטיק 
 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ 
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה 

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 
 137 - 067 צמ"ה 

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב 
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף   קמעונאות
 070 "אופי העסקה"( 

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  

  קוד כיסויים נוספים בתוקף 
 הסעיף 

 הסעיף   קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת 

במסגרת כיסוי    דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית 

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי 
 375 - 305   ה כלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל   -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 משנהקבלנים וקבלני   -הרחבת צד ג' 

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם  
 וכתובת( 

308 - 378 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר 

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור 
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה  רעידת  כיסוי
 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת( אחר - נוסף  מבוטח 
 388 - 318 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח 
  מעובדי  מי  של כמעבידם וייחשב היה  - נוסף  מבוטח 
 המבוטח 

319 - 389 
)יש   אחר  –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 לפרט שם וכתובת(
320 - 390 

מבקש    -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 האישור 

321 - 391 
 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 

 393 - 323 )יש לפרט שם וכתובת(  אחר  -לתגמולי ביטוח מוטב 
 394 - 324 מבקש האישור  - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים 
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
 ראשוניות 

  מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 ( האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת( 
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור 

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪.  1,000,000גבולות אחריות מינימום -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
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26 
חתימה וחותמת  

 מורשי חתימה /הקבלן

 

  קוד כיסויים נוספים בתוקף 
 הסעיף 

 הסעיף   קוד כיסויים נוספים בתוקף 

- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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1 
וחותמת  חתימה  

 מורשי חתימה /הקבלן
 

 07/2020מכרז מסגרת פומבי מס' 
לביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל 

 במועצה אזורית מטה יהודה
  מפרט טכני, רשימת סעיפים והצעת מחיר–פרק ג' 

 

 
 מועצה אזורית מטה יהודה

 07/2020 מכרז מס'
 

 

 

 

 

 

  

 לביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל

 במועצה אזורית מטה יהודה 

 "מכרז מסגרת"
 
 

 

 

 

 

  מפרט טכני, רשימת סעיפים והצעת מחיר–פרק ג' 
 

  דרישות מקצועיות– 1נספח ג'

  מפרט טכני מיוחד– 2נספח ג'

  הצעת הקבל – 3נספח ג'

  רשימת הסעיפים - מחירו – 4נספח ג'
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וחותמת  חתימה  

 מורשי חתימה /הקבלן
 

 אזורית מטה יהודה מועצה 
 07/2020 מכרז מס'

 

 

 

 

 

 

  

 לביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל

 במועצה אזורית מטה יהודה  

 "מכרז מסגרת" 
 
 

 

 

 

 

 והצעת מחיר  רשימת סעיפים מפרט טכני,  –פרק ג' 
 

 דרישות מקצועיות –  1נספח ג'

 מפרט טכני מיוחד  –  2נספח ג'

 הצעת הקבל  –  3נספח ג'

 מחירו   -רשימת הסעיפים  –  4נספח ג'
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וחותמת  חתימה  

 מורשי חתימה /הקבלן
 

 דרישות מקצועיות  – 1נספח ג' 

 

בפרו הנכללות  העבודות  בהוצאת  כל  משרדי  הבין   בנייה  לעבודות  הכללי  במפרט  לאמור  כפופות  זה  יקט 

הב חוזה    ,טחוןימשרד  על תנאי  מבנה  )מדף  -לביצוע  קבלן  נוסח  3210ידי  לעבודות  ,  2005(  הכללי  המפרט 

)"הספר הכחול"(  בנייה  ,  מהדורה אחרונה  -  בנייה  בעבודה  הבטיחות  המעודכן  1988תקנות  תקן  ,  בנוסחן 

ומפרטי העבודה של יצרני החומרים, המפרט המיוחד והוראות  המפקח     מכון התקנים לישראל  -  ישראל

 ש"ע  .ו/או  המתכנן

   מוקדמות - 00פרק 

במפרט  הכללי, או פרקים רלבנטיים  אחרים     00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את  פרק  

 שלו. 

 אתר העבודה  00.01

 ברחבי המועצה האזורית מטה יהודה , ציבור וחינוךומוסדות  מבניבהעבודה 

 תיאור  העבודה  00.02

ברחבי המועצה    לביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמלהעבודה המפורטת במכרז/חוזה זה מתייחסת   

 .בהתאם להזמנות עבודה   ,האזורית מטה יהודה "מכרז מסגרת"

 תיאום  סדר  העבודה  00.03

 . וקב"ט המועצה , ממונה הבטיחותנקוט בכל אמצעי הבטיחות לפי דרישת המפקחלהקבלן חייב 
 

, ועליו  חלק מהעבודות מתבצעות במתחם מוסדות חינוך ובקרבתם ודע כי  על הקבלן להיות מ .א
, לרבות חובת העסקת  בטיחותיושים להמשך הלימודים באופן תקין ולנקוט בכל האמצעים הדר 

 . בעלי אישור העדר עבירות מיןשהינם אזרחי מדינת ישראל )תעודת זהות כחולה( ועובדים 

הזהירות, בטיחות ושילוט הנדרשים  להבטחת  רכוש  וחיי   יהיה הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי  .ב
 אדם  באתר  או  בסביבה. 

עם   ביצועןיהיה  הקבלן חייב לתאם את מועדי תחילת ביצוע העבודות השונות  באתר ואת זמן  .ג
 . וגורמי המועצה  המפקח

יהיה  הקבלן  חייב  לתאם  את  שעות  ביצוע  העבודות  השונות  באתר  מדי  יום  ביומו  עם    .ד
 . וגורמי המועצההמפקח  

יהיה  הקבלן חייב  לשמור  על  סביבה בטיחותית לפי תקנות  משרד  העבודה  והרווחה ולשביעות   .ה
 רצון  המפקח. 

 . קבל  ועל חשבונולמע  הסר ספק, כל הפעולות בסעיף זה, יתבצעו על ידי ה .ו

 יקף  המפרט הה 00.04

הכללי,   למפרט  כהשלמה  המיוחד  הטכני  המפרט  את  לראות  שכל     למחירוןיש  ההכרח   מן  אין   כן   ועל  
 תמצא  את  ביטויה  במפרט  המיוחד .    במחירון עבודה המתוארת  

 המפרטים והמחירו  התאמת  00.05

בהם. בכל  מקרה      תאינפורמציה המובאה את כל  ווהחוזה  על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת מסמכי המכרז  
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4 
וחותמת  חתימה  

 מורשי חתימה /הקבלן
 

הטכני   במפרט  בנתונים,  סתירה  או  טעות   ולבקש    ,והמחירוןשתמצא   למפקח  מיד  כך  על  להודיע  עליו 
וירשמו ביומן    הוראות בכתב.  ערעורים  על  אי התאמות ועל המידות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח

העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש  
 ההתאמות .  –בסטיות ובאי 

 עבודה,  ציוד   וחומרים 00.06

מנוף  .א משאית  לרבות  וחומרים,  ציוד  אדם,  כח  מבחינת  ומספיקים  נאותים  אמצעים  בעל    הקבלן 
לבי הדרושים  בבעלותו,  תהא  עפ"י  אשר  העבודות  ביצוע  תקופת  בכל  יהיה  וכך  השירותים  צוע 

 הסכם זה. 

צוות  הקבלן   .ב יהיה  עת  שבכל  לכך  נהג  זמין  ידאג  והשני  ראשי  חשמלאי  האחד  אנשים,  שני  של 
    משאית, וכן משאית מנוף עם סל מבודד ותקני לעבודות חשמל בגובה.

העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת  כל ציוד  ו/או  אשר  בדעת  הקבלן  להשתמש בו לביצוע   .ג
הביצוע לצורך  זה  חייב  הקבלן  להגיש  למפקח  תעודות  תו תקן לגבי הציוד ו/או החומר הנ"ל.  
חשבונו    ועל  הקבלן  ע"י   המקום   מן   יסולק  המפקח,  ע"י  יאושר  לא  אשר  החומר   ו/או   הציוד 

 מפקח . ויוחלף בציוד ו/או  חומר  אחר מסוג אשר יאושר ע"י ה
ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים    לסעיפי המחירוןכל העבודות תבוצענה בהתאם   .ד

תקנות וכד' של רשות מוסמכת,    ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות,
ר  תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'  המפקח  רשאי לדרוש  שהקבלן ימציא לידו אישו

על  של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא    וכד'בכתב על התאמת  עבודות לדרישות,  תקנות  
 אישור כזה באם יידרש .חשבונו, 

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על  הקבלן לקבל    .ה
זאת  להגיש דגימות    מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם

 . מאותם  החומרים לצרכי  בדיקה
ותוצא .ו המפקח  להוראות  בהתאם  לבדיקה  יימסרו   התאמתם   והחומרים   מידת  את  יקבעו  תיה 

יה בטיב החומר מן  הדגימה  המאושרת תגרום להפסקת העבודה  י לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סט
 הקבלן .  ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום,  על  חשבון 

על   .ז המתקבלת  ובכמות  מאושר  בטיב  חומרים  למקום  יביא  שהקבלן  עד  תימשך  העבודה  הפסקת 
המפקח   ע"י  שתיקבע  מוסמכת  במעבדה  הקבלן  חשבון  על  תבוצענה  הבדיקות  המפקח.  דעת 

 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה  את  שני הצדדים . 
מורשה  של  יצרן  החומר  ו/או  הציוד  לפני תחילת   ציג   מנהקבלן  חייב  לקבל  הדרכה  מקצועית    .ח

ל טכני   לביצוע  העבודה,  הדרכה  תכלול  הסבר   בה   עיבודו  השימוש  הציוד   ו/או   גבי החומר 
 השימוש.האחזקה ו'. והסבר מפורט לגבי  שיטת  דנו  וכוחסא

 אחריות הקבל   00.07

מכי הוא   כי   העבודה,  מטרת  את   היודע  כאדם  הקבלן  את  המפרטים,  רואים  את  סוגי  המחירוןר     ,
וכי  הוא  בקיא  בהם  ובתנאי  העבודה  המיוחדים    זו,   החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה 

 לשטח  בו  תבוצע. 

על ידו      המתוחזקיםלפיכך  רואים  את  הקבלן  כאחראי  לפעולה   התקינה   ולשלמותם   של  המתקנים  
, אשר עלולים לגרום לכך  לתקניםאי התאמה  תקלות ולבו של המפקח לכל פרט,  ועליו  לפנות  את תשומת  

האחריות    בכל  לשאת   ועליו   בלעדי,  כאחראי   אותו  רואים  כן,   עשה  לא  כראוי.  יפעלו  לא  שהמתקנים 
 הכספית  והאחרת . 

 אמצעי זהירות  00.08

הדרושים הזהירות  אמצעי  כל   ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי   תאונות     הקבלן  למניעת  
קווי  צנרת,  הובלת חומרים,     התקנה, אחזקה, הנחת,  פירוקעבודה,  לרבות  תאונות  הקשורות בעבודות   

 .  וכד'הפעלת  ציוד כבד  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי  הזהירות  להבטחת  רכוש  וחיי  אדם  באתר  או בסביבתו בעת בצוע  העבודה   
וההוראות  העירוניות והממשלתיותויקפיד  על  קיום  כל    נים אלו לרבות חוקי  יבעני   החוקים, התקנות 

ותקנות משרד העבודה .הקבלן יתקין פיגומים, מעקות , גדרות  זמניות, אורות ושלטי אזהרה  כנדרש וכל  
ביצוע  גרם בשל  י הנדרש עפ"י תקנות וחוקי משרד העבודה כדי להזהיר את  הציבור מתאונות העלולות  לה

 . באתר בודותהע
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 מורשי חתימה /הקבלן
 

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן לסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה   
 עבודה.המ

הקבלן יהיה  אחראי  יחידי  לכל  נזק  שייגרם  לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי  נקיטת  אמצעי  
והמזמין  לא  יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנה  זהירות  כנדרש  עפ"י  תקנות  וחוקי משרד  העבודה  

 אליו. 

בין התובע או    חלוויכולעומת זאת  שומר המזמין לעצמו  זכות לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושא  
התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין  רק  לאחר  ישוב  הסכסוך  או חילוקי  הדעות  

הצדדים   שני  עבודה  בהסכמת  תאונת  עקב  לפיצויים  תביעה   כל  סמכא.  בר  אחר  מסמך  עפ"י  בוררות  או 
קט  כל  שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה   י לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת  פיצויים לאובי

 באחריות כלשהי  בגין  נושא  זה . ישא י ע"י  הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה  והמזמין לא  

 עבודהסביבת ההגנה על   00.09

מבנים, עמודים, מדרכות, כבישים,  הקבלן  ינקוט, על  חשבונו, בכל  האמצעים  הדרושים  כדי  להגן  על   
  הםגרם ל י, מנזק העלול לה עבודותהבמשך כל תקופת ביצוע  וכד' הסמוכים למקום ביצוע העבודה,   תשתיות

 .  שהיאמכל סיבה 

 תנאי  השטח  00.10

תנאי  הגישה  ומכל  מאפיין  אחר  לפני     העבודה,מאוד מתנאי    יתרשם טוב  ,באתרים השוניםהקבלן  יבקר   
 הגשת  הצעתו. 

לגבי כל  העבודות  הכללות  במכרז  זה  יהיו כוללים בהחלט  את      במחירוןמחירי  הקבלן  כמו  שצוינו   
 . העבודה יגישה לאתר  דרכילרבות , הםניימאפי כל על   והעבודה, השיקולים  השונים הנוגעים לתנאי השטח  

 סמכויות המפקח 00.11

 . האמור להלן בא  להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט  והחוזה  .א
הטכני   .ב המפרט  את  לפרש  רשאי  והוא  המזמין  של  בשטח   נציגו  הוא  אי    והמחירוןהמפקח   וכל 

 בהירות לפי מיטב  הבנתו.  התאמה ביניהם ו/או אי
הפוסק  הבלעדי  לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו  או  צריכות   המפקח  הוא    .ג

 להתבצע . 
הקבלן חייב באישור המפקח אם  בכוונתו  למסור את העבודה, כולה או חלקה  לקבלני  משנה.    .ד

אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של  
 ה . קבלני משנ

המפקח ראשי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע  עדיפות של איזו עבודה או   .ה
לסדר    בהתאם   העבודה   את    לבצע   חייב   יהיה   והקבלן   אחרות  עבודות  לגבי  ממנה  חלק  

 העדיפויות  שנקבע  ע"י  המפקח.
בלן חורג מדרישות החוזה  להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הק  רשאיהמפקח   .ו

ו/או המפרט או אם לדעתו  נחוץ הסדר, לפי מיטב  כללי  המקצוע, כדי למנוע  נזק לחלקי עבודה  
ע"י  הקבלן  אינו  משחרר את  הקבלן מאחריותו לעבודה   בוצעו. מילוי הוראות המפקח   שכבר 

 כולה  ולנזק כלשהו, הכל  לפי  תנאי  החוזה . 

 סדרי עדיפויות 00.12

ש  העבודות,  המזמין  סוגי  לגבי  לבצוע  העדיפויות  סדרי  את  לקבוע  הזכות  את  לעצמו  בהם    האתריםומר 
 כל  האמור  לא  יהווה   עילה  לתביעה  לשינוי  מחיר  יחידה  או  לתוספת  כל שהיא..  וכד'יבוצעו 

 אחריות  00.13

ס או  מיצרנים  שיקבל  וערבות  אחריות  תעודות  למזמין   הקבלן  יעביר  בחוזה  לאמור  כגון  בנוסף    -פקים  
אחריות    תאורהתעודות   שתעודות   עמודים,  ,  לגופי  לכך   ידאג   הקבלן    נוספת.  תעודה   וכל   אביזרים 

 אחריות  אלה  יוסבו למזמין.
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וחותמת  חתימה  

 מורשי חתימה /הקבלן
 

 העבודה   מסירת 00.14

אם  אכן  ה  )או שלב או  שלבים ממנ  האחזקה מסירת העבודה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע מושלם וסופי של  
לשלבים(  לשביעות  רצונו הגמור של המפקח ורק לאחר שהקבלן יתקן  כל  פגם  שהוא  או  הביצוע  חולק  

 חסר שנגרם מכל סיבה שהיא בין אם  נתגלה  בעת  המסירה  או לפני  זה. 

כל דרישות והוראות המפקח בעת    המחליט הבלעדי בשטח אם ביצוע העבודה מושלם וסופי.  יהיה  המפקח
לפניה    או   ולשביעות   המסירה  ומיידי   מושלם   באופן  לבצען  חייב  שהקבלן  כהוראות  לקבלן   תועברנה  

 רצונו   הגמור  של המפקח. 

בעת   הקבלן  מטעם  היחידי  )הנוכח  הקבלן  נציג   של  הערה  כל  סדיר,  באופן  להתנהל  חייבת  המסירה 
בעיני   שתראה  לדחי   לתפקודכהפרעה     המפקחהמסירה(  תגרום  לתאריך  יהתקין  המסירה  וחיוב  ת  אחר 

 חתימת המפקח למסירת  העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע העבודה.   .הקבלן בפיגור במסירת העבודה

 תיאום  עם  קבלנים  אחרים  00.15

עת  שתיאום  כזה   ב  ,על  הקבלן  לתאם  באופן  מלא  את  סדרי  העבודות  השונות  עם  הקבלנים  השונים
הקבלן  יהיה  אחראי  בלעדי  לכל  נזק,  עיכוב     אתר  העבודה.דרש למען  הבטחת  סדר  עבודה  תקין  ביי

 הנובע  מחוסר  תיאום  כזה.  וכד'עבודה   

 קבלני משנה  00.16

יאשר  אם  גם  אולם  ובכתב  מראש  המפקח  אישור  פי  על  רק  תבוצע  הקבלן  ידי  על  משנה  קבלני  העסקת 
י אז  גם   המשנה,  קבלני   העסקת   עיהמפקח  עבור  בלעדי  אחראי  הקבלן  המשנה  שאר  קבלני  כל  בודות 

 והתאום ביניהם . 

המפקח  רשאי לדרוש הרחקתו  משטח העבודה  של כל  קבלן משנה, או  כל פועל של הקבלן,  אשר לפי  
ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן  להחליפו באחר למען  ביצוע  העבודה. ההחלפה  הנ"ל  תעשה   

 באחריותו ועל  חשבונו של  הקבלן . 

 כמויות 00.17

כל שינוי קטן  או  גדול  ככל  שיהיה  בכמות שתתקבל לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז  לא   .א
 לא תגרום לשינוי במחירי היחידה . תשפיע ו

 סילוק  פסולת  00.18

אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה    ו, יסולקיםחומר   פילרבות עוד  חומר אחר,  פסולת וכן כל  חומר
 .הגורמים  השונים  הקשורים  בכךמאושרים ע"י הרשויות  ו 

השגת ההיתרים וסילוק  חומר זה הינו  באחריותו המלאה הבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור  
 עבודה זו . 

שיון.  לא   יעל  הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית לפני תחילת העבודה  ולפעול על פי תנאי הר
 תוכר  כל  תביעה  בגין זה . 

 שילוט לפרויקט 00.19

הקבלן יציב לפני התחלת העבודה שלט באתר על חשבונו שיכלול פרטים על סוג העבודה, המזמין, המפקח,   
 וכן שם הקבלן המבצע. 
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 מפרט טכני מיוחדדרישות מיוחדות ו – 2ספח ג' נ

 דרישות מיוחדות 

לפחות, וגם קווי   1סיווג  קבוצה א' 160 -לחשמלאות ותקשורת במבנים רישיון קבלן הינו בעל   הקבלן .1
 .לפחות 1קבוצה א' סיווג  270 –חשמל )צנרת וכבלים( ומערכות תאורת כבישים ורחובות לפחות 

הינם בסיס   –, החברה שצוינה כיצרנית/יבואנית , שמם ומספרם הקטלוגיוהחומרים תיאור המתקנים .2
 . באישור המזמי /המפקח בלבדלהשוואת ערך. המציע יוכל לספק  מוצר שווה ערך 

 

 :במחיר היחידה  נכללים .3

 . העבודותכל החומרים והכלים הנדרשים לביצוע  .א

 והנפה של חלקים ומתקנים.  , מנוף סלכל האמצעים לביצוע העבודה, לרבות עבודה בגובה .ב

 הנדרשים לביצוע העבודות. עובדים וציוד  נסיעות, הובלות, וניוד   .ג

 ציוד מכני הנדסי הנדרש לביצוע העבודות כגון חפירה, קידוח וכד'.  .ד

 

 :מענה לקריאות .4

 
שעות מרגע קבלת הקריאה    ארבעיטופלו תוך    מסכנות חיים  תקלותאו  /ו  מיוחדתמענה לקריאה   .א

 ע"י הקבלן. 
איחור   כל שעת  לארבעבגין  בקנס    הקבלןלחייב את    המועצה , רשאית  השעות מהקריאה  תמעבר 

 ₪ ו/או לקזז מסך התמורה לה הוא זכאי. 400כספי בסך של 
)בימי חול( ובסופי    07:00עד    19:00מענה לקריאה בשעות שאינן שגרתיות, דהיינו משעה  ב.   למחרת 

שבת/חג(.  שבוע יציאת  לאחר  שעה  ועד  שבת/חג  כניסת  לפני  שעות  )ארבע  חג  שעת    וימי  כל  בגין 
בקנס כספי בסך של    הקבלן, רשאית המועצה לחייב את  בעת השעות מהקריאהמעבר לאראיחור  

 ₪ ו/או לקזז מסך התמורה לה הוא זכאי.  400
והמכרז   .ג ההסכם  הוראות  פי  על  התחייבויותיו  כל  וקיום  השירות  מתן  לצורך  הדרוש  הציוד  כל 

בתמורה. למען הסר ספק, מובהר  ידי נותן השירות ויהיו על חשבונו ובאחריותו וכלולים  -יסופק על
 כי הקבלן בלבד יישא בעצמו בכל נזק ו/או תקלה ו/או קלקול שיגרם, ככל שיגרם לציודו.

בין   ,השירות יבוצע באופן אשר לא יגרום למטרד, הפרעה או נזק מכל מין וסוג שהוא לצד ג' כלשהו .ד
 .באופן ישיר ובין באופן עקיף

ובהתאם    המועצההמלאה של    הקצועי נכון, לשביעות רצונהשירות יבוצע בהתאם לחוזה, באורח מ  .ה
 .לכל דין

 או המפקח בלבד. המנהלו/או מסכנת חיים, הינה בסמכות  כמיוחדתהגדרת הקריאה  . ו
 המפרט הכללי לעבודות בניין  .5

משרדית המיוחדת  ן המפרט הכללי, פירושו הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבי
בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ. על כל פרקיהם במהדורתם האחרונה כולל  

 ים הכלליים. ט אופני המדידה ותכולות המחירים המצורפים למפר

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנ"ל, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים  
הנחיות נוספות שתינתנה על ידי  פי  בכפיפות לדרישות בהם והן להן ו אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודת 

 המפקח. 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

תחולתם של המפרטים הכלליים יהיו הן לגבי ההוראות הטכניות והן לגבי שיטות המדידה, אלא אם כן  
הקבלן  ר טכני במפרטים הנ"ל, או במפרט המיוחד להלן, יקבל  . עבודות שאין להן תיאובמחירוןצוין אחרת 

 . אישור לגבי אופן ביצוע מן המפקח, לפני ביצועו באתר

 
 

     _____________         _____________________ 
 שם, חתימה וחותמת הקבל           תאריך
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 מורשי חתימה /הקבלן
 

 מפרט טכני מיוחד 

 אור העבודה ית 08.1

עבודות    הינן  זה  במכרז  שיפוט  העבודות  בשטח  רחוב,  ותאורת  חשמל  תשתיות  של  תחזוקה 

 המועצה האזורית מטה יהודה.

 

 אחריות הקבל  08.2

עד   א. העבודה  כל תקופת  חלקיו במשך  כל  על  על המתקן  יהיה אחראי  הסופית    למסירההקבלן 

 שא בכל נזק, קלקול, אבידה או גניבה. יוהוא י

מיום   ב. אחת  שנה  במשך  אחראי  יהיה  העבודה,הקבלן  לטיב    סיום  והציוד,  החומרים  לטיב 

 ידו. -עלו/או יתוקנו  העבודה, ולפעולה תקינה של המתקנים שיסופקו  

 ומתחייב לתקנו על חשבונו.  המועצהדתו  לציוד  והקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב עב ג.

 

 קבל  החשמל נציגי  08.3
בתור מנהל עבודה בעל    ראשי מוסמךהקבלן יעסיק בקביעות כל זמן ביצוע העבודות חשמלאי   .א

להלן    –", אשר יהיה איש הקשר בין המפקח, המהנדס והקבלן  וסמךמ ראשי  שיון "חשמלאי  יר
 נציג הקבלן. 

נציג קבלן החשמל יבצע פיקוח צמוד על עבודת החפירה והחציבה, ויאשר כל קטע לפני ביצוע   .ב
 והנחת כבלים וצנרת.   המילוי

העבודה   .ג לסוג  תואם  חשמלאי  רישיון  בעלי  הינם  העובדים  כל  כי  יוודא  החשמל  קבלן  נציג 
 אותה הם מבצעים, וימסור דו"ח חתום בנושא למפקח. 

ר .ד בעלי  להיות  חייבים  הקבלן  העבודה  יעובדי  לסוג  ומתאימים  תוקף  ברי  חשמל  שיונות 
   המבוצעת.

 היות מוסמכים ובעלי ידע לסוג עבודה זו.  עובדי עבודות התקשורת צריכים ל .ה

 

     בדיקת מתקני חשמל 08.4
 בדיקת מתקני חשמל שתבוצע בשני שלבים: 

מהנדס חשמלאי  "שיון  יבדיקת מתקני חשמל במתח נמוך ובמתח  גבוה על ידי מהנדס בעל ר .א
 אשר יבדוק את כל המתקן ויאשר חיבורו למתח. ו המפקחבודק" שיאושר על ידי 

 רמוגרפית בהעמסה מלאה. תבדיקה  .ב
 

 במסגרת מחירי היחידה על הקבלן לספק מתקן מאושר בטוח לשימוש.  
 הקבלן יגיש לבודקים כל עזרה נחוצה בציוד מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות.  

כל   כך  על  יקבל  ולא  כל זאת במסגרת מחירי היחידה  ליקוי שיתגלה בבדיקות,  כל  הקבלן יתקן 
 תשלום נוסף. 

 

 ציודאישור  08.5
מבקש    הוא  אותו  הציוד  רשימת  את  העבודה  ביצוע  לפני  המזמין/מפקח  לאישור  יגיש  הקבלן 

 לספק ולהתקין. הרשימה תכלול בין השאר גם את הנושאים הבאים: 

 גופי תאורה:  דגמים ויצרנים .א
 כבלים, אביזרי קצה:  דגמים ויצרנים .ב
 לוחות חשמל: יצרן הלוחות, דגמים ויצרן ציוד המיתוג  .ג
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 אישור הציוד יעשה  בהתאם לדגמים וההגדרות הטכניות שבסטנדרטים לציוד חשמל  
 וגופי תאורה. הקבלן ימסור לידי המזמין/מפקח דוגמאות של הציוד אותו הוא מבקש לאישור  
 בדגש לגופי תאורה. בדיקת הציוד תעשה בשיתוף עם מחלקת שרותי החשמל במועצה. 

 

 אישורי לוחות חשמל  08.6
לי .א ימסור  ותכניות  הקבלן  קוויות  חד  סכמות  הכוללות  ייצור  תכניות  המזמין/מפקח  די 

 הרכבה. 
 מחלקת שרותי חשמל במועצה, תקבל את תכניות הייצור להערותיה.  .ב
עדכון   .ג לצורך  לקבלן  תוחזרנה  חשמל  שרותי  ומחלקת  המפקח  הערות  עם  היצור  תכניות 

 וייצור.
הרכבתם ע"י מפקח החשמל ונציג  לוחות חשמל ופסי האספקה יבדקו במפעל היצרן בעת   .ד

 מחלקת שרותי חשמל. 

 

 שלבי בדיקת המתק   08.7

 בדיקת המתקן לאחר התחזוקה, תבוצע בשלבים כמפורט להלן: 
 המפקח יזמן את מחלקת שרותי החשמל לבדיקות השלביות לפי שיקול דעתו.  .א
שרותי   .ב מחלקת  של  הכתובות  ההערות  את  המשלבים  בדיקה  דו"חות  יוציא  המפקח 

 חשמל. 

 

 בדיקת הפעלה 08.8

 בגמר הביצוע תעשה הפעלה ניסיונית לשם בדיקת תקינות המתקן. 

 

 בדיקת המתק  ע"י בודק  08.9
 מתקן החשמל ייבדק בסוף העבודה ע"י בודק מוסמך שיוזמן ע"י הקבלן. 

 הקבלן מחויב להשתתף במהלך בדיקת המתקן ע"י הבודק.
 הוצאות הבדיקה הינם על חשבון המזמין.  

 

 הוראות כלליות 08.10

 מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם: 

 , שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתם האחרונה. 08, 01, 00מפרטים כלליים   - 

 תקן ישראלי.  - 

 חוק החשמל תשי"ד על עדכוניו שפורסמו בתקנות.  - 

עדיפות    הקודם  סדר  כללי    מפרט  ישראלי,  תקן  מפרט,  תוכנית,  החשמל,  חוק  הינו  המסמכים 
 עדיף לפי הסדר שלעיל. 

 

 בטיחות 08.11
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, והמתחייבים מהעבודות שהוא מבצע,  .א

הנחיות   השונים,  המקצועות  כללי  העבודה,  משרד  בדרישות  ביטוי  לידי  בא  שהדבר  כפי 
 רת החשמל. על הקבלן לגדר אזורי עבודה ואזורי חפירה שבתחום ביצועו.  בטיחות של חב

וכל   .ב אזהרה  לתאורת  וידאג  זמניות  גדרות  אזהרה,  שלטי  הקבלן  יתקין  לצורך  בהתאם 
 האמצעים הדרושים. 

וההנחיות   .ג הבטיחות  הוראות  בדבר  ידו  על  שיועסקו  המשנה  קבלני  כל  את  יידע  הקבלן 
 אחראי למילוי הוראות אלו על ידי העובדים ועל ידי קבלני המשנה. המפורטות לעיל ויהיה  
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לנושא   .ד המתייחסות  הערות  הקבלן  של  העבודה  ביומן  לציין  רשאי  יהיה  באתר  המפקח 
כולל דרישות לשיפורים באמצעי הבטיחות ה  צוינו הערות  נ הבטיחות  ע"י הקבלן.  נקטים 

דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה  כאמור ביומן הקבלן, יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל  
 חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה.

ו/או   .ה בתחום הבטיחות  דרישה  שום  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  לעיל  לגרוע מהאמור  מבלי 
הנחייה שינתנו, אם יינתנו, מפעם לפעם ע"י המפקח בנושא זה, לא תפתור את הקבלן אלא  

 חות כלשהם. תוסיף לכל חובה המוטלת עליו לפי כל חוק ו/או נוהג בטי
וכל   .ו אזהרה  לתאורת  וידאג  זמניות  גדרות  אזהרה,  שלטי  הקבלן  יתקין  לצורך  בהתאם 

 האמצעים הדרושים. 
לפי   .ז תבוצע  גבוה  מתח  מתקן  מיתוג  ו/או  מתח  תחת  שינויים  בביצוע  הקשורה  עבודה  כל 

פקודת עבודה אשר תיערך על ידי מהנדס הבטיחות, תיחתם על ידי מנהל העבודה והעתקה  
 למפקח. יימסר  

מפקח יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של אי קיום תנאי  ה .ח
 הבטיחות, עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצונו. 

הפסקת עבודתו של הקבלן לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, הן מהבחינה הכספית והן   .ט
 מבחינת לוח הזמנים אשר לו התחייב. 

 

 לוחות חשמל 08.12

  

 כללי א.  

 ובהתאם לחוק החשמל.  08.05חשמל יבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  לוח

יבנה במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ונמצא בפיקוח מתמיד של מכון התקנים   הלוח

 . 9002הישראלי, בעל אישור מערכת בקרת איכות לפי ת.י.  
ובעל אישור הסמכה של מכון התקנים   ידי המהנדס  על  יאושר  יבנו במפעל אשר  הלוחות 

תת   לפי  חשמל  לוחות  לבניית  לתקן  22הישראלי  בהתאם  ייבנו  הלוחות    –  1419ישראל  . 
 ללוחות מיובאים.  IEC60439, או  על כל חלקיו  לוחות מיתוג ובקרה

יהיה ממין    מ"מ עובי.  2לוחות יבנו מפח מגולוון    PTTA  (ASSEMBLY  TESTהלוחות 
PARTIAL TYPE  הנחיות תקן על  לקצר תתבסס  עמידות  , IEC1117(, מערכת חישובי 

מאושר   לוח  על  יתבססו  לזרם  TTA  (TYPE TEST ASSEMBLYהחישובים   )1000  
 , לטיפול מלפנים בלבד.FORM 2bהלוחות יהיו ללא דלתות בחלוקה לפי   אמפר לפחות.

כל עבודות החיתוך הריתוך והכיפוף בפח כולל חורים לציוד יבוצעו לפני הצבע. כל אביזרי  
 חיבור ברגים וכדומה יהיו מצופים קדמיום. 

או שווה ערך   ברגים כלואים כל הלוחות יהיו לוחות עם פנלים מפח מחוזקים למבנה על ידי 
 אשר יאושר על ידי המזמין. 

 הפנלים והפרופילים הפנימיים יהיו מגולוונים כנ"ל ומעוגלים בפינות הדפנות. 

 הפנלים ימוספרו. הפנלים יכללו ידיות נשיאה. 

 מיקרון לפחות.  80לת ציפוי בעובי גילוון פחים יהיה באבץ חם או בכבישה לקב

לוח מפח ייצבע )בנוסף לגילוון( בצבע אפוקסי בקליה בתנור או בצביעה אלקטרוסטטית.  

 מיקרון לפחות. גוון הצבע יאושר על ידי המפקח.  120עובי הצבע 

יבוצע   החיווט  כל  מרותכת.  אחורית  דופן  עם  יבנה  לקיר  בצמוד  להתקנה  מיועד  הלוח 

 מלפנים.

 תכניות ב. 
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מפורטת  ציוד  רשימת  בלוויית  המזמין  לאישור  ויגישה  לביצוע  לוח  תוכנית  יכין  הקבלן 
ומלאה ודפי קטלוגים. התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי מהדקים מלאים לכח  

 ולפיקוד. 
תוכניות   מעגלים.  מספר  עבור  בסטנדרט  שימוש  או  מקוצרות  פיקוד  תוכניות  יאושרו  לא 

 חיבור לבקר, יוגשו יחד עם התוכניות לאישור הלוח.  פיקוד וסכמות

 בניית הלוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של הקבלן, אשר אושרו על ידי המפקח. 

 

 שילוט ג.
 כל השילוט בקליט סנדוויץ' מסומרר, כולל מספר מעגל, תאור, חתך הכבל וכיול המפסק.

 ההזנה ומקום ניתוק ההזנה.שילוט מפסק ראשי או הזנה ללוח יכלול את רישום מקור  

 בכל השלטים צבע הרקע צריך להיות מתאים לשדה.  - 

 לשלט מספורים של תאים מעל פנלים חיצוניים ומסגרת לוח.  - 

 לבצע שלטי אזהרה לפי סטנדרטים מקובלים.  - 

 "פס צבירה" מאחורי דלת "  - 

 "זהירות! מוזן לפני מ"ז ראשי" )לנורות סימון(  -

 רות מתח" "מוזן משני מקו -

 
סימון ושילוט האביזרים המורכבים בלוח יבוצע ע"י קבלן לוחות החשמל. כל האביזרים  
הנסתרים ע"י פנלים )כמו מגענים, ממסרים, שנאים וכו'( יקבלו סימון כפול ע"ג האביזר  

זמני   יהיה  הפנלים  ע"ג  שילוט  כל  לוח  ביצוע  בזמן  הפנל.  הניתן    –וע"ג  ברור,  יד  בכתב 
קל ללא  וימסור  להורדה  קבוע  שילוט  של  מלא  סט  יכין  הלוחות  מבצע  קבלן  כן  כמו  ים. 

אותו יחד עם הלוח  לקבלן חשמל המבצע עבודות בשטח. הדבקת שלטים קבועים יבוצעו  
של   אישור  לאחר  החשמל  קבלן  בלוחות  המנהלע"י  שינוי  בביצוע  יבוצע  דומה  תהליך   .

 ם קבועים.  הקיימים. הקבלן ידביק שלטים זמניים ויזמין סט שלטי 
 הדבקת שלטים קבועים תבוצע לאחר אישור של מח' חשמל.

 

 צבעי  שילוט בלוח: 
 ( Nכיתוב לבן על רקע שחור עבור רשת ח"ח )

 ( Eכיתוב לבן על רקע אדום עבור רשת גנרטור )

 (NBפסק )-כיתוב לבן על רקע כחול עבור רשת אל
 שילוט אזהרה עבור  צהובעל רקע  שחורכיתוב 
 שילוט פיקוד עבור  לבןעל רקע   שחור כיתוב 

 צבע שלט מפסק הראשי / מקור ההזנה בהתאם לצבע שילוט באותו שדה. 

        

 פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוח ד.
 פסי הצבירה בלוחות יבנו לזרם הנקוב בתוכניות. 

כושר  יבטיח  המבצע  הלוח.  בתוכנית  המסומן  קצר  זרם  להחזקת  יבנו  הפסים  חיזוקי 
 התפשטות של פסי הצבירה בתנאי עבודה נומינאליים. 

 מוליכות יחסית.  99.8הפסים יבנו נחושת אלקטרוליטית קשיחה, % 
עד   בחתך  פנימי  נאות    10חיווט  אוורור  שישמר  ובלבד  חיווט  בתעלות  לבצע  ניתן  ממ"ר 

ל   שמעל  בחתך  חיווט  לבצע  אין  המוליכים    10  –למוליכים.  חתך  חיווט.  בתעלות  ממ"ר 
לקובץ התקנות  בהת יהיה בהתאם  של  5842אם  מעלות    45, טמפרטורת סביבה מתוכננת 

 צלזיוס. 
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לפני   חיווט  ראשי.  מפסק  שלאחר  מחיווט  נפרד  בתוואי  יבוצע  ראשי  מפסק  לפני  חיווט 
 מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים מכנית. 

לא יסתירו גישה אליו. כל  פס האפס יותקן בצורה שחיווט מפס הארקה וחיווטים אחרים  
 חוטי האפס של חיווט פנים הלוח יהיו ממוספרים.   

 

 חיווט פיקוד ה.
חיווט פיקוד יבוצע במוליכים גמישים. כל מוליך  ישולט במספר המהדק בשני קצותיו, על  

 ידי טבעת פלסטית מודפסת. 
 ים.מתאימה לחוצה במכשיר מתא  מבודדת הקצה לחיבור של חוט גמיש יאוחד בסופית

מטיפוס   בידוד  עם  במוליכים  יבוצע  פיקוד  עמידות    HALOGEN FREEחיווט  בעלי 
 משופרת לחום ושריפה. 

 כל מוליך יחובר למהדק נפרד.  ממ"ר. 1.5חתך מינימאלי לחיווט הפיקוד 

  מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן: 

 לבן   -  230Vפיקוד כללי 

 כתום  -   24Vפיקוד 
 אדום  - מתח ישר +  

 שחור  -   -מתח ישר  
 סגול  -  בקרה  

 מבנה הלוח ו.
 מבנה הלוח והצביעה יוגשו לאישור המהנדס. 

באחריות הקבלן לבדוק, לוודא ולתאם מידות הלוח לנישה, בהתאם לצורך  יספק הקבלן  
וחיבורו   לקטעים  הלוח  פירוק  עלות  הציוד.  שינוע  לתוואי  ובהתאם  בקטעים  הלוח  את 

 לוח. מחדש באתר, כלול במחיר ה 
 מ"מ.   2מבנה ללוח יהיה מבנה פח סטנדרטי תעשייתי דוגמת ת.מ.פ. מפח 

דלתות   סידור  את  ההגשה  תוכניות  יכללו  במבנה,  נישות  בתוך  מותקנים  לוחות  כאשר 
כדי   מרווחים  התאים  בין  יותקנו  הצורך  לפי  הדלתות.  פתיחת  שיאפשר  באופן  הנישה 

 לאפשר התקנת תמיכות לדלתות הנישה. 

ר,  תציר פסנ  ים עבור גלאי עשן ונחירי כיבוי, מותקנים על גביצ'יותקנו פלנבתקרת הלוח  
מבנה הלוח    בלוח.  חבניתוק מת   באופן שיאפשר תחזוקת מתקן הגילוי והכיבוי ללא צורך

לעמידות ברעידות אדמה. מבנה הלוח    IECוחיזוקי פנלים ודלתות יהיו בעלי אישור תקן  
 יכלול מסגרת התקנה לרצפה עבור עיגון הלוח לרעידות אדמה.

 חתך וחיבורי כבלים  .ז
מחיר הלוח והאביזרים כולל נפח מתאים בתאי הלוח לחיבור נאות ומסודר של הכבלים  

 השונים, וכן פסי צבירה לחיבור הכבלים למפסק. 
ת נעל כבל, בורג, אום ואום הבטחה אל הפסים הנ"ל.   כל חיבורי  הכבלים יבוצעו באמצעו

ביצוע החיבורים בעזרת מפתח מומנט מבוקר וסימון החיבור הכולל מצב הבורג והאום על  
 פסי הצבירה. 

 

 בדיקת הלוחות ט.
ל תפוצל  הלוח  שמבנה    2  -בדיקת  בעת  המפקח  דרך  החשמל  למח'  יודיע  הקבלן  שלבים: 

הלוח יהיה מוכן כולל הרכבת כל האביזרים, פסים ומהדקים לפני החיווט. אישור לחיווט  
של   החשמל  נציג מח'  ע"י  יינתן  זמני  המועצההלוח  שילוט  וביצוע  חיווט  השלמת  . לאחר 

 תבוצע בדיקה נוספת. 
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הקבלן יודיע למפקח מועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה. בדיקת הלוחות תבוצע באתר 
הקבלן    מאחריותאו במפעל היצרן, לפי בחירת המפקח. בדיקת הלוחות במפעל לא תגרע  

 לטיב הלוחות בסיום ההתקנה באתר. 
קת  , תופס בדיקה של הלוח על ידי מחל  2002ופס בדיקות הלוח לפי ת.י.  טהקבלן יערוך  

הבדיקה   טופס  המפקח.  של  בדיקה  זימון  לפני  למפקח  יוגש  הקבלן  של  איכות  ביקורת 
מעגל   לכל  פיקוד  בדיקת  אישור  ובנוסף  שלעיל  המפרט  מסעיפי  אחד  לכל  אישור  יכלול 

 פיקוד ולכל מהדק. 
החווט   תחילת  לפני  הלוחות  לבדיקת  למפעל  החשמל  מתכנן  את  לקחת  הקבלן  באחריות 

 ובגמר ביצוע הלוח. 

 

 סימות נגד אשח 08.13
לוחות   ועשן תבוצע באמצעות  למניעת התפשטות אש  כבלים  העשויים צמר    KBSחסימת מעברי 

בצפיפות   בעובי    160סלעים  מ"ק   / ב  50ק"ג  צידיהם  משני  המצופים   KBS COATING  -מ"מ 

FLAMMASTIK .או שווה ערך 

סימה, בעובי  ס"מ מכל צד של הח  FLAMMASIK  50  -כבלי חשמל החודרים דרך המעבר יצופו ב
 מילימטר לפחות בצביעה אחידה לכל מעטפת הכבל.  2.5

הישראלי   לתקן  יענו  האש  התלקחות    755חסימות  הידרוג  עשן  5  –לפי  צורה  4  –,  עיוות   ,–  4  

 , ולדרישת אחד התקנים הבאים: 4 –וטפטוף 

 .BS 476, הבריטי DIN 1402, הגרמני UL 1479האמריקאים 
 ובעלת ניסיון מוכח בתחום חסימות האש.  הביצוע יעשה ע"י חברה מוסמכת

 דקות לפחות. 120עמידות לאש 

 

 סולמות כבלים, פרופילי ברזל מגולוו , תעלות ושאר עבודות ברזל 08.14
וחיזוקים.   ריתומים  כולל תמיכות  מגולוון  יבוצעו מברזל  כל עבודות הברזל עבור מתקני החשמל 

יגולוונו ותמיכה בלבד. שיקום    חלקי הברזל  יאושר לעבודות קונסטרוקציה  ריתוך באתר  במקור. 

 61537IECאו      61537ISתו תקן    וסולמות ותעלות יישא הגילוון על ידי שתי שכבות צבע עשיר אבץ.

 . 
 מ"מ עם מכסה דוגמת לירד או אטקה, או ת.מ.פ.  1.5תעלות יבנו מפח מחורץ מגולוון  
מג עגול  ברזל  יבנו  רשת  בקוטר  תעלות  לנשיאת    6ולוון  גילוון,  לפני  ריתוך  לפחות,  ק"ג    50מ"מ 

 למטר. חיבור בין קטעי תעלות על ידי אביזרים אורגינליים, מגולוונים מתוברגים. 
כל אביזרי עזר לרבות קשתות והסתעפויות יהיו אורגינליים ויחוזקו על ידי ברגים. לא יותר ריתוך  

 תעלות וסולמות באתר. 
התעלו חיזוקי  במלואו  כל  ישמר   עדיין  השתחרר  מהם  אחד  שאם  כך  כאלה,  יהיו  והסולמות  ת 

 חיזוק המוביל. 
 כל עבודות ריתוך ינוקו משרידי ריתוך )"שלקה"( ויבוצעו לפני הגילוון.  -
יוארקו - והתעלות  הסולמות  נחושת    כל  במוליך  הפוטנציאליים  השוואת  פס  ממ"ר    16אל 

כל   סולם   / לתעלה  יחובר  כנ"ל  מוליך  גמיש.  מוליכי    10שזור  קנדי.  חיבור  ע"י  אורך  מ' 
 הנחושת נמדדים בנפרד אך הברגים וכל אביזרי החיבור נכללים במחיר התעלה. 

 ס"מ. 60תעלות המותקנות אנכית כוללות מחזיקי כבל כל  -
י הברגים יהיו מברגי פלדה מגולוונים כאשר ראש הבורג מסוג שאינו יכול לפגוע  כל חיבור -

 לכוון הנחת הכבלים. –בכבלים 
 פחים ופרופילים יהיו מגולוונים במקור. -
 . 918מיקרון לפחות, לפי ת"י   80כל הגילוון יהיה גילוון באבץ חם בעובי  -
קונזולו  - תליה,  ציוד  כל  כולל  התעלה  או  הסולם  ברזל מחיר  ועבודות  מחברים  תפסים  ת, 

מ"מ מנחושת לתעלה עם מהדק קנדי    16וחיבור מוליך הארקה בקוטר  בכל גובה שיידרש  
 )מוליך שנמדד בנפרד(.
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מסוג יהיו  או    .L.Z.פרופילים  פלדה  פקר  או  תעשיות  פויכטוונגר  כדוגמת  מגולוונים  מחורצים 
 טולצינסקי. 

דא כי מותקנים מעברים ופתחים כנדרש עבור מעבר  משך כל עבודות הבניה על הקבלן לבדוק ולוו
לתעלות   מעברים  פתיחת  בגין  תביעות   כל  יוכרו  לא  וכד',  תקרות  קורות/  בקירות/  התעלות 

 המפורטות בתוכניות. 

 

 תעלות פלסטיות 08.15

מחזיקי כבל    עם  ARTALISמסדרת    PLANET-WATTOHMתוצרת  תהיינה קשיחות דוגמת  

כוללות   יהיה אחיד בכל הפרוייקט כל התעלות  פנימי לכל מ"א. צבע התעלות  ואלמנט הקשחה 

מכסים.  בקצוות התעלות יותקן אוטם סטנדרטי של היצרן מחוזק ע"י בורג. מכסים יוחזקו  על  

  ס"מ.  במקום שנדרשות   60מא'. תעלות מותקנות אנכית כוללות מחזיקי כבל כל    1ידי בורג כל  

תעלות,   חיבורי  להפרדה.  היצרן   של  סטנדרטיות  מלאות  מחיצות  תותקנה  בתעלה  מחיצות 

 קשתות, זוויות, הסתעפויות יהיו אורגינלים. 

 

 כבלים 08.16
חתך  כבלי עד  נקודות(  3*    4ם  סעיפי  במסגרת  הנמדדים  כבלים  חיצוני    )לרבות  מעטה  בעלי  יהיו 

 IEC 332-3מתאים לתקן  מעכב בעירה 

 לפי הצורך.  NHXHX-FE180או   N2XYכבלים בחתך גדול יותר יהיו סוג 

 עם גידים ממוספרים.   XY 2 Nכבלי פיקוד יהיו כבלים מטיפוס  
כל גידי פיקוד  ישולטו  במספר המהדק אליו מחובר הגיד. בכבלים גמישים המוליך החשוף  ילחץ  

 ם כאשר קטעי החיבור  הינם קצרים.על ידי סופית תקנית בחיבורים. מחיר הכבל כולל החיבורים ג

 .   KV 1למתח   ובעלי בידוד כפול  יהיו עם מוליכי נחושת כל הכבלים והמוליכים
 כל הכבלים יישאו אישורי תקן על תופי האספקה שלהם ומוטבעים על הבידוד החיצוני שלהם. 

 הסיום. לא יותר ביצוע מופות בכבלים, כל קטעי הכבלים יהיו רצופים בין נקודות המוצא ו
 כל החיבורים יבוצעו ע"י נעלי כבל המתאימים לסוג הכבל ולחתך גידים. הכבלים יחוזקו  

 על לוחות לפני חיבור המהדקים. בכל מקרה לא יבצר מצב בו  משקל הכבל נופל על  
 המהדקים. 

לתעלות   פרט  והחיזוק  הסימון  לחיבור  אביזר  הצדדים,  שני  חיבור  את  יכלול  הכבלים  מחיר 
 מדדים בנפרד. וסולמות הנ

 לא ימדדו כבלים ומוליכם במתקן או חלקי מתקן הנמדדים בשיטת נקודות.  :הערה   

 

 הארקות 08.17
 יש להאריק את כל חלקי מתכת של מתקן החשמל, לרבות גופי תאורה, מבני הלוח וכו'          
 בהתאם לחוק החשמל.          

 אלקטרוליטית, לא יהיה מוליך הארקה גלוי קטן מוליך הארקה יהיה שזור מתילי נחושת  
 ממ"ר במתקן.  16 –יותר מחתך מ  

 

 שיטות המדידה 08.18
 של המפרט הכללי.  08בנוסף לאמור בפרק  
ו/או שאריות חומר פגום    נפולת  ימדדו נטו בגמר העבודה ללא כל תוספת עבור פסולת,  הכמויות 

 מך.וכו'. המדידה תבוצע בנוכחות המפקח ו/או בא כחו המוס
 מחירי היחידה המוצגים בפריטי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:    

 כל החומרים אביזרי עזר, חיזוקים וחומרי הלוואי.   - 
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הלוואי   -  עבודות  לרבות  החוזה,  לתנאי  בהתאם  ביצוע  לשם  באתר  הדרושה  העבודה  כל 
ואין   במידה  מהן,  והמשתמעות  המיוחד,  ובמפרט  במפרטים  הנזכרות  אלו  והעזר  עבודות 

 נפרדים.  נמדדות בפריטים  
 השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, מכונות וכו' הרכבתם ופירוקם.  - 
הובלת והסעת כל הנ"ל לאתר וממנו כולל הסעות עובדים. הרכבה, התקני וחיבור       פרט   -

 לצויין אחרת. 
 הוצאות כלליות של הקבלן כמו שמירת ציוד באתר.  - 
   הוצאות מימון, ביטוח, מיסים סוציאליים וכו'.        - 
 רווחי הקבלן.        - 

 

 ופיקוד  כחנקודות מאור   
תקן  הערה:    בכבלים  שימוש  בחשבון  להביא  יש  הנקודות  הכל  IEC 332 – 3בתמחור   .

 יכלל במחיר נקודה מלוח המזין עד אביזר סופי.  

 

 כללי 
 כל המעגלים הסופיים ימדדו לפי נקודות. מחיר נקודה בכתב הכמויות יהיה  

המוליכים,  הצינורות,  כל  את  ויכלול  במעגל,  הנקודות  כל  של  משוקלל  ממוצע  מחיר 
מארגז ה או  לנקודה,  ועד  מהלוח  החל  וכד'.  מהדקים  המעבר,  קופסאות  כבלים, 

 החיבורים לנקודת או בין שתי נקודות. 
אין מדידה נפרדת עבור נקודה עם צנרת גלויה או סמויה. מחיר נקודה כולל צנרת מכל  

 במקרה של צנרת סמויה.  ת וחיזוק צנרת בבטוןסוג שהוא, כולל חציבות בקירו

 

 נקודת מאור 
 אין מדידה נפרדת אם נקודת מאור היא עם מפסק יחיד, כפול, מחליף דימר וכד'.  

 נקודת מאור לגוף תאורה לשעת חירום תימדד בצורה זהה לנקודת מאור רגילה.    
 נקודות המאור בכל המתקן תכלולנה את כל המוליכים והצנרת מלוח משנה   

ועד לגוף תאורה ו/או עד לאביזר הפעלה )למעט התעלה או הסולם הנמדדים בנפרד(. מחיר  
 הנקודה אינו כולל את אספקת והתקנת גופי התאורה. 

 

 נקודות כח 

 

 לבית תקע  כחנקודת  
המוליכ  כל  את  תכלול  תקע  לבית  כח  בית נקודת  לקופסת  ועד    משנה  מלוח  והצנרת  ים 

 התקע, כולל בית תקע עצמו. 

 נקודות תקשורת למיניה   
נקודות בחדרים ו/או בשטחים ציבוריים ו/או נקודות אשר יבוצעו בפסי אספקה וכוללות  

 את החיבור בפסי האספקה. 

 (4342 -ו 3867נק' טלפו  "בזק" )לפי תקנות "בזק" מס' 
קוטר   צנרת  למ  25תכלול  עד  כבל    ריכוז"מ  חיבורים,  קופסת    CAT7 GIGAהתקשורת, 

 . CAT6 RJ45ושקע כפול  

 נקודה למערכת גילוי אש 
, קופסאות מעבר בקופסא תקנית ליד  חוט משיכה  מ"מ בצבע אדום  25כוללת צנרת בקוטר  

 האביזר. 

 נקודת מיקרופו  או רמקול  
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וחותמת  חתימה  

 מורשי חתימה /הקבלן
 

עם סיום בקופסא      בהסתעפות מתעלת התקשורת  0.8וכבל    מ"מ   25תכלול צנרת בקוטר  
 תקנית במקום האביזר המסומן. 

 

 אביזרים 

 כאמור לעיל, אספקת התקנת וחיבור האביזרים השונים נכללים במחיר הנקודה. 

 גופי תאורה 
 מחיר גוף תאורה מכל סוג שהוא יכלול אספקה והתקנה של הגוף, הנורות,  

 הכל    –ציוד ההדלקה, משנקים, חומרי עזר, מתלים, ברגים,  חומרי חיזוק 
 לקבלת גוף תאורה מחובר ומוכן לתפעול קומפלט. גופי התאורה ימדדו לפי  

 יחידות. 

 . תעלות פח או רשת, סולמות, תעלות מפי.וי.סי 
ל מחיר  התעלות  הכמויות.  בכתב  כמפורט  אורך  מטר  לפי  ימדדו  והסולמות  סוגיהן 

הסולמות והתעלות מפח ו/או רשת יכלול את כל חומרי העזר החיזוקים וקונסטרוקציות   
אמצעי   ציר  לפי  התעלות  אורך  במפרט.  כמתואר  הכל  כבלים.  מחזיקי  ההארקה  סידורי 

המ ושיפועים.  מפלס  שינוי  או  סיבוב  יש  אם  הבדל  הסידורים  ללא  כל  את  יכלול  חיר 
 להבטחת רציפות התעלות במקרה של התחברות בין תעלות שונות. 

 כבלים
הכבלים ימדדו לפי מטר אורך, ויכללו את חיבורו משני צדדיו כל החומרים, נעלי כבל וכו'  

 כולל שילוט עם תגי אלומיניום כמתואר במפרט וכל חומרי העזר לחיזוקם לסולמות. 
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וחותמת  חתימה  

 מורשי חתימה /הקבלן
 

 הצעת הקבל    – 3נספח ג' 
 

 
 

עיינתי ובדקתי את כל   מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח

במועצה אזורית מטה    לביצוע ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל  07/2020מסמכי מכרז מסגרת פומבי מס'  

  ומתחייב לפעול על פיהם.וכי הנני מסכים להם  זמכר, כמפורט במסמכי היהודה

 
 הצעתי הינה כדלקמן:

 
  %______________ בשיעור  _____________הנחה  המחירים  _אחוזים  ______ובמילים  כל  על 

 .  4מחירון  המצורף בנספח ג'   -הנקובים ברשימת  הסעיפים 

 

 מחירון, אינם כוללים מע"מ.  –ידוע לי כי המחירים הנקובים ברשימת הסעיפים 

 
 

 _________   ____________   ____________ 
   /מ "חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע 

   מס' שותפות רשומה          
 

      _____________________________ת המציע וכתוב
 

  _____________________________          טלפון המציע
            

    

 
    :מוסמכי חתימה החתומים בשם המציעפרטי 

    
 

  ______/____/____ :תאריך
           

     __________   __________    __________  _____________ 
   ת.ז.  שם               ת.ז.        שם       
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 מורשי חתימה /הקבלן
 

 
 
 
 
 
 
 

 מחירו  -רשימת הסעיפים   – 4נספח ג' 
 



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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4'ג  ח פ ס נ 
 

14/07/2020 ן ו ר י ח מ 
דף מס':     001 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ     
    
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת     
    
תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ ,הז קרפ-תתב םיליבומ :הרעה    
למשחה תודוקנ עוציב    
    

     7.00 )ףכירמ( מ"מ 61 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0010
    

     8.00 )ףכירמ( מ"מ 32 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0020
    

    10.00 )ףכירמ( מ"מ 92 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0030
    

    13.00 )ףכירמ( מ"מ 63 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0040
    

    15.00 )ףכירמ( מ"מ 24 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0050
    

    19.00 )ףכירמ( מ"מ 05 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0060
    

     8.00 מ"מ 61 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0070
    

    10.00 מ"מ 32 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0080
    

    14.00 מ"מ 92 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0090
    

    16.00 מ"מ 63 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0100
    

    21.00 מ"מ 24 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0110
    

    24.00 מ"מ 05 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0120
    

    27.00 מ"מ 08 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0130
    

    37.00 מ"מ 011 רטוקב נ"פ "וילאמ הבכ" ףיפכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0140
    

    12.00 מ"מ 61 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0150
    

    13.00 מ"מ 32 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0160
    

    16.00 מ"מ 92 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0170
    

    19.00 מ"מ 63 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0180
    

    27.00 מ"מ 05 רטוקב "ןורירמ" חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0190
    

    31.00 מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0200
    
    

קובץ: 00-00   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     002 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    35.00 מ"מ 2.4 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0210
    

    42.00 מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0220
    

    55.00 מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0230
    

    66.00 מ"מ 2.6 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0240
    

    74.00 מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.01.0250
    

    18.00 "קזב" י"ע רשואמ ,5.31 ע"קי ,מ"מ 05 רטוקב ףיפכ ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.01.0260
    

    21.00 "קזב" י"ע רשואמ ,5.31 ע"קי ,מ"מ 36 רטוקב ףיפכ ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.01.0270
    

    28.00 "קזב" י"ע רשואמ ,5.31 ע"קי ,מ"מ 57 רטוקב ףיפכ ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.01.0280
    

    14.00 מ"מ 05 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0290
    

    18.00 מ"מ 57 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0300
    

    33.00 מ"מ 011 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0310
    

    76.00 מ"מ 061 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0320
    

   115.00 מ"מ 002 רטוקב )קורי( ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0330
    

    20.00 מ"מ 05 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0340
    

    29.00 מ"מ 08 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0350
    

    36.00 מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0360
    

    84.00 מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0370
    

    36.00 4/3" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0380
    

    41.00 1" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0390
    

    54.00 52.1" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0400
    

    69.00 5.1" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0410
    

    82.00 2" רטוקב קד CVP הפוצמ שימג יתכתמ ירושרש רוניצ רטמ  08.01.0420
    

    41.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 4/3" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0430
    

    51.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 1" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0440
    

    69.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 5.1" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0450
    
    
    

קובץ: 00-00   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     003 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    82.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 2" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0460
    

    95.00 מ"מ 2 ןפוד יבוע 3" רטוקב ןבלוגמ יתכתמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0470
    

   115.00 מ"מ 52.3 ןפוד יבוע 4" רטוקב ןבלוגמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0480
    

   137.00 מ"מ 52.3 ןפוד יבוע 6" רטוקב ןבלוגמ םימ רוניצ רטמ  08.01.0490
    

     2.00 "קזב" רשואמ ,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח רטמ  08.01.0500
    

    12.00 הסכמ םע מ"מ 51X51 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0510
    

    13.00 הסכמ םע מ"מ 51X03 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0520
    

    21.00 הסכמ םע מ"מ 24X03 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0530
    

    31.00 הסכמ םע מ"מ 24X06 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0540
    

    38.00 הסכמ םע מ"מ 06X06 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0550
    

    57.00 הסכמ םע מ"מ 06X021 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0560
    

    99.00 הסכמ םע מ"מ 001X002 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0570
    

   120.00 הסכמ םע מ"מ 001X003 תודימב תיטסלפ הלעת רטמ  08.01.0580
    

    16.00 מ"מ 06x06 תיטסלפ הלעתל הציחמ רטמ  08.01.0590
    

    17.00 מ"מ 06x021 תיטסלפ הלעתל הציחמ רטמ  08.01.0600
    

    18.00 מ"מ 001x002 תיטסלפ הלעתל הציחמ רטמ  08.01.0610
    

    19.00 מ"מ 001x003 תיטסלפ הלעתל הציחמ רטמ  08.01.0620
    
דע בחורב ,אוהש גוס לכמ ,קיטסלפמ תמייק םילבכ תלעתל יטסלפ הסכמ   08.01.0630

    13.00 ללוכ מ"ס 21 רטמ   
    
דע בחורב ,אוהש גוס לכמ ,קיטסלפמ תמייק םילבכ תלעתל יטסלפ הסכמ   08.01.0640

    12.00 ללוכ מ"ס 03 רטמ   
    

    45.00 הסכמ םע מ"מ 06X06 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0650
    

    52.00 הסכמ םע מ"מ 06X06 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0660
    
מ"מ 56x001 תודימב תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0670

    49.00 הסכמ םע רטמ   
    

    75.00 הסכמ םע מ"מ 06X021 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0680
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     004 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע מ"מ 06X021 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0690
    82.00 הסכמ רטמ   

    
מ"מ 56x002 תודימב תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0700

    90.00 הסכמ םע רטמ   
    

    87.00 הסכמ םע מ"מ 001X002 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0710
    
םע מ"מ 001X002 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0720

    98.00 הסכמ רטמ   
    
מ"מ 56x003 תודימב תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0730

    94.00 הסכמ םע רטמ   
    

    98.00 הסכמ םע מ"מ 001X003 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0740
    
םע מ"מ 001X003 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0750

   109.00 הסכמ רטמ   
    
מ"מ 56x004 תודימב תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0760

   115.00 הסכמ םע רטמ   
    

   121.00 הסכמ םע מ"מ 001X004 תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.01.0770
    
םע מ"מ 001X004 תודימב מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת   08.01.0780

   135.00 הסכמ רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0790

    60.00 מ"ס 5.8x01 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0800

    68.00 מ"ס 5.8x02 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0810

    79.00 מ"ס 5.8x03 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0820

    90.00 מ"ס 5.8x04 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0830

   102.00 מ"ס 5.8x05 רטמ   
    
הלעתה ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת   08.01.0840

   109.00 מ"ס 5.8x06 רטמ   
    

    74.00 מ"ס 42 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס רטמ  08.01.0850
    

    90.00 מ"ס 63 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס רטמ  08.01.0860
    

   111.00 מ"ס 84 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס רטמ  08.01.0870
    
    

קובץ: 00-00   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     005 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודימב םיכילומ ו/וא םילבכ יוסיכל מ"מ 2 יבועב ןבלוגמ חפ תלעת   08.01.0880
   165.00 רחא ףיעסב הלולכ הניאשו שרדנה םוקמ לכל תומיאתמ ר"מ   

    
תודימב םיכילומ ו/וא םילבכ יוסיכל מ"מ 2 יבועב עובצו ןבלוגמ חפ תלעת   08.01.0890

   189.00 רחא ףיעסב הלולכ הניאשו שרדנה םוקמ לכל תומיאתמ ר"מ   
    
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת     
    
תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ ,הז קרפ-תתב םילבכו םיכילומ : הרעה    
.למשחה תודוקנ עוציב תרגסמב    
    
הלחשה םיללוכ ,הז קרפ-תתב םילבכו םיכילומ לש הדיחיה יריחמ : הרעה    
.תולוזנוק וא/ו םידומע לע הילת וא/ו עקרקב החנה וא/ו תרנצב    
    

     4.00 ר"ממ 5.1 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0010
    

     5.00 ר"ממ 5.2 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0020
    

     6.00 ר"ממ 4 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0030
    

     8.00 ר"ממ 6 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0040
    

    12.00 ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0050
    

    17.00 ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0060
    

    23.00 ר"ממ 52 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0070
    

    33.00 ר"ממ 53 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0080
    

    38.00 ר"ממ 05 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0090
    

    57.00 ר"ממ 07 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0100
    

    71.00 ר"ממ 59 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0110
    

    96.00 ר"ממ 021 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0120
    

   113.00 ר"ממ 051 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0130
    

   132.00 ר"ממ 581 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0140
    

   156.00 ר"ממ 042 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0150
    

    20.00 ר"ממ 52 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0160
    

    28.00 ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0170
    

    35.00 ר"ממ 05 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0180
    
    

קובץ: 00-00   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     006 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

     8.00 ר"ממ 5.1X2 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0190
    

    10.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0200
    

    11.00 ר"ממ 5.1X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0210
    

    12.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0220
    

    20.00 ר"ממ 5.1X01 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0230
    

    38.00 ר"ממ 5.1X02 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0240
    

    48.00 ר"ממ 5.1X42 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0250
    

    10.00 ר"ממ 5.2X2 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0260
    

    12.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0270
    

    14.00 ר"ממ 5.2X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0280
    

    16.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0290
    

    15.00 ר"ממ 4X2 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0300
    

    16.00 ר"ממ 4X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0310
    

    19.00 ר"ממ 4X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0320
    

    24.00 ר"ממ 4X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0330
    

    25.00 ר"ממ 6X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0340
    

    27.00 ר"ממ 6X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0350
    

    31.00 ר"ממ 6X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0360
    

    36.00 ר"ממ 01X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0370
    

    39.00 ר"ממ 01X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0380
    

    46.00 ר"ממ 01X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0390
    

    71.00 ר"ממ 61X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0400
    

    82.00 ר"ממ 52X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0410
    

    79.00 ר"ממ 61+52x3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0420
    

    96.00 ר"ממ 61+53X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0430
    
    
    

קובץ: 00-00   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     007 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   137.00 ר"ממ 52+05X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0440
    

   185.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0450
    

   226.00 ר"ממ 05+59X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0460
    

   287.00 ר"ממ 07+021X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0470
    

   378.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0480
    

   448.00 ר"ממ 59+581X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0490
    

   545.00 ר"ממ 021+042X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0500
    

    15.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0510
    

    18.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0520
    

    26.00 ר"ממ 5.1X01 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0530
    

    41.00 ר"ממ 5.1X02 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0540
    

    51.00 ר"ממ 5.1X42 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0550
    

    15.00 ר"ממ 5.2X2 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0560
    

    17.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0570
    

    21.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0580
    

    20.00 ר"ממ 4X2 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0590
    

    24.00 ר"ממ 4X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0600
    

    34.00 ר"ממ 4X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0610
    

    33.00 ר"ממ 6X4 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0620
    

    45.00 ר"ממ 6X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0630
    

    41.00 ר"ממ 01X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0640
    

    61.00 ר"ממ 01X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0650
    

    57.00 ר"ממ 61X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0660
    

    87.00 ר"ממ 61X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0670
    

    94.00 ר"ממ 52X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0680
    
    
    

קובץ: 00-00   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     008 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   113.00 ר"ממ 61+53X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0690
    

   208.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0700
    

   257.00 ר"ממ 05+59X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0710
    

   324.00 ר"ממ 07+021X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0720
    

   416.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0730
    

   488.00 ר"ממ 59+581X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0740
    

   587.00 ר"ממ 021+042X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0750
    

    33.00 ר"ממ 61+52X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0760
    

    40.00 ר"ממ 61+53X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0770
    

    50.00 ר"ממ 52+05X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0780
    

    59.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0790
    

    71.00 ר"ממ 05+59X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0800
    

    94.00 ר"ממ 07+021X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0810
    

   109.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0820
    

   122.00 ר"ממ 59+581X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0830
    

   149.00 ר"ממ 021+042X3 ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ רטמ  08.02.0840
    
6x5 דע  ךתחב ,YX2N םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות   08.02.0850

     4.00 ר"ממ רטמ   
    
01x5-מ ךתחב ,YX2N םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות   08.02.0860

     9.00 ר"ממ +53x3(61( דע ר"ממ רטמ   
    
ךתחב ,YX2N םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות   08.02.0870

    15.00 ר"ממ +021x3(07( דע ר"ממ +53)07x3(-מ רטמ   
    
ךתחב ,YX2N םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות   08.02.0880

    27.00 ר"ממ +042x3(021( דע ר"ממ +07)051x3(-מ רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0890

    14.00 ר"ממ 3x5.1 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0900

    18.00 ר"ממ 5x5.1 ךתחב רטמ   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     009 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0910
    30.00 ר"ממ 01x5.1 ךתחב רטמ   

    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0920

    16.00 ר"ממ 3x5.2 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0930

    24.00 ר"ממ 5x5.2 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0940

    31.00 ר"ממ 5x4 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0950

    39.00 ר"ממ 5x6 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0960

    57.00 ר"ממ 5x01 ךתחב רטמ   
    
03E 081EF XHXHN גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ   08.02.0970

    87.00 ר"ממ 5x61 ךתחב רטמ   
    
6.45+05X3 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.0980
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

    63.00 םלשומ , רטמ   
    
ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.0990
  6.45+61X2+05X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    63.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
6.45+07X3 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1000
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

    69.00 םלשומ , רטמ   
    
ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1010
  6.45+61X2+07X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    74.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
08.02.1020 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  6.45+52X2+07X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    74.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
08.02.1030 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  07+61X2+59X3 ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ  

    87.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע רטמ   
    
07+051X3  ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1040
,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל,ר"ממ    

   109.00 םלשומ רטמ   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     010 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

59+051X3  ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1050
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

   117.00 םלשומ , רטמ   
    
08.02.1060 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  59+52X2+051X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

   167.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
,ר"ממ 52X2 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1070
,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל    

    39.00 םלשומ רטמ   
    
,ר"ממ 52X4 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.02.1080
,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל    

    44.00 םלשומ רטמ   
    

     8.00 ר"ממ 4 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1090
    

    11.00 ר"ממ 6 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1100
    

    16.00 ר"ממ 8 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1110
    

    20.00 ר"ממ 52 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1120
    

    23.00 ר"ממ 07 ךתחב ןבלוגמ אשונ הדלפ לבכ רטמ  08.02.1130
    
5.2X5 דע ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1140

   141.00 'פמוק ר"ממ  
    
4X5 דע ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1150

   181.00 'פמוק ר"ממ  
    
6X5 דע ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1160

   202.00 'פמוק ר"ממ  
    
61X5 דע ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1170

   264.00 'פמוק ר"ממ  
    
ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1180

   369.00 'פמוק ר"ממ 52+05X3 דע ר"ממ 61+52X3-מ  
    
ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ  תפומ   08.02.1190

   604.00 'פמוק ר"ממ 07+021X3 דע ר"ממ 53+07X3-מ  
    
ךתחב לבכל םימ תנגומ "םכייר" תמגוד םוחב תצווכתמ תפומ   08.02.1200

   804.00 'פמוק ר"ממ 021+042X3 דע ר"ממ 07+051X3-מ  
    
61+52X3 דע ךתחב לבכל ,םימ תנגומ ,"םכייר" תמגוד לבכל תיפוס   08.02.1210

   237.00 'פמוק ר"ממ  
    
    
    

קובץ: 00-00   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     011 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר"ממ 61+53X3-מ ךתחב לבכל ,םימ תנגומ ,"םכייר" תמגוד לבכל תיפוס   08.02.1220
   290.00 'פמוק ר"ממ 53+07X3 דע  

    
ר"ממ 05+59X3-מ ךתחב לבכל ,םימ תנגומ ,"םכייר" תמגוד לבכל תיפוס   08.02.1230

   369.00 'פמוק ר"ממ 07+051X3 דע  
    
59+581X3-מ ךתחב לבכל ,םימ תנגומ ,"םכייר" תמגוד לבכל תיפוס   08.02.1240

   474.00 'פמוק ר"ממ 021+042X3 דע ר"ממ  
    

     6.00 "קזב" רשואמ תוגוז 2 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1250
    

     7.00 "קזב" רשואמ תוגוז 4 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1260
    

    14.00 "קזב" רשואמ תוגוז 01 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1270
    

    18.00 "קזב" רשואמ תוגוז 02 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1280
    

    28.00 "קזב" רשואמ תוגוז 05 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1290
    

    46.00 "קזב" רשואמ תוגוז 001 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1300
    

    84.00 "קזב" רשואמ תוגוז 002 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.1310
    
ה י נ ב  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת     
    

    41.00 מ"ס 04 בחורבו מ"ס 09 קמועב םילבכל הלעת תריפח רטמ  08.03.0010
    

    50.00 מ"ס 06 בחורבו מ"ס 001 קמועב םילבכל הלעת תריפח רטמ  08.03.0020
    

    55.00 מ"ס 08 בחורבו מ"ס 001 קמועב םילבכל הלעת תריפח רטמ  08.03.0030
    

    72.00 מ"ס 08 בחורבו מ"ס 051 קמועב םילבכל הלעת תריפח רטמ  08.03.0040
    
מ"ס 051 לעמש םיפסונ מ"ס 03 לכל הריפח תקמעהל ריחמ תפסות   08.03.0050

    16.00 מ"ס 08 דע הלעת בחורלו קמוע רטמ   
    
רובע מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס 04 דע בחורב הלעת תריפחל תפסות   08.03.0060
וא תובלתשמ םינבאמ ףוציר וא/ו טלפסאמ םייונבה שיבכ וא/ו הכרדמ תיצח    
םתרזחה דע הפש ןבאה וא/ו ףוצירה וא/וטלפסאה ןוקית תוברל רחא גוסמ    

   102.00 םדוקה םבצמל רטמ   
    
רובע מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס 08 דע בחורב הלעת תריפחל תפסות   08.03.0070
וא תובלתשמ םינבאמ ףוציר וא/ו טלפסאמ םייונבה שיבכ וא/ו הכרדמ תיצח    
םתרזחה דע הפש ןבאה וא/ו ףוצירה וא/וטלפסאה ןוקית תוברל רחא גוסמ    

   163.00 םדוקה םבצמל רטמ   
    
תורוניצמ םילוורש תוברל ,למשח חולל 02-ב ןוטב סיסב תקיציו הריפח   08.03.0080

   726.00 6X6" דע םיקורי םיירושרש ק"מ   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     012 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רוניצב רחא רבעמ וא שיבכ רבעמב רטמ 5.2 דע קמועב יקפוא חודיק   08.03.0090
   669.00 רוניצה תוברל 8" הדלפ רטמ   

    
למשח ירדחב ו/וא למשח תוחולל תחתמ םילבכל הפצרב ןוטבמ הלעת   08.03.0100

   447.00 מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 04 בחורב רטמ   
    
למשח ירדחב ו/וא למשח תוחולל תחתמ םילבכל הפצרב ןוטבמ הלעת   08.03.0110

   669.00 מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 בחורב רטמ   
    
תוברל ,מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב   08.03.0120

   992.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל ןוטב הסכמו הרקת  
    
תוברל מ"ס 001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב   08.03.0130

 1,539.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל ןוטב הסכמו הרקת  
    
תוברל מ"ס 051 קמועבו מ"ס 08 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב   08.03.0140

 1,672.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל לוגע ןוטב הסכמו הרקת  
    
)מ"ס 001x58x58-כ תודימב( P םגד "קזב" את ,ןופלט ילבכל הרקב את   08.03.0150

 1,594.00 'פמוק ותנקתהו ותלבוה ,"קזב"מ הסכמה תלבק תוברל  
    
791x18x151-כ תודימב( A1 םגד "קזב" את ,ןופלט ילבכל הרקב את   08.03.0160

 3,430.00 'פמוק ותנקתהו ותלבוה ,"קזב"מ הסכמה תלבק תוברל )מ"ס  
    
312x761x511-כ תודימב( A2 םגד "קזב" את ,ןופלט ילבכל הרקב את   08.03.0170

 4,412.00 'פמוק ותנקתהו ותלבוה ,"קזב"מ הסכמה תלבק תוברל )מ"ס  
    
םוקימ יוליגו הריפח וא עקרקה ךותב םימייק תורוניצ תווצק יוליגו הריפח   08.03.0180
2 דע חטשבו מ"ס 051 דע קמועב הריפחה ,עקרקב םייק לבכב העיגפ    

   244.00 'פמוק ר"מ  
    
םינפ תודימב ,למשח תרבח הנומ חול רובע 02-ב ןוטב תחמוג   08.03.0190

 1,995.00 'פמוק 04x522x08 למשח תרבח טרדנטס ,מ"ס  
    
ןוטב תוציחמ תוברל מ"ס 04x522x032 םינפ תודימב 02-ב ןוטב תחמוג   08.03.0200

 2,520.00 'פמוק למשח תרבח טרדנטס ,כ"לטו ןופלט ,למשחל מ"ס 01 יבועב  
    
תרבח טרדנטס ,מ"ס 04x522x051 םינפ תודימב 02-ב ןוטב תחמוג   08.03.0210

 2,310.00 'פמוק למשח  
    
,'מ 4 דע הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 08x06x06 תודימב 02-ב ןוטבמ דוסי   08.03.0220
םימוא ,4/3" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל    

   603.00 טרופמכ ,"2רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ 'חי   
    
,'מ 6 הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 08x08x08 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0230
,םיינוולוגמ םימוא ,1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל    

   804.00 טרופמכ ,2" רטוקב הסינכ  ילוורש 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     013 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,'מ 8 הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 001x09x09 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0240
םימוא ,1-8/1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל    

   948.00 טרופמכ ,2"-3" רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ 'חי   
    
דע הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 021x001x001 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0250
,1-4/1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל ,'מ 01    

 1,148.00 טרופמכ ,2"-3" רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ םימוא 'חי   
    
דע הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 051x021x021 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0260
,1-4/1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל ,'מ 21    

 1,337.00 טרופמכ 2"-3" רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ םימוא 'חי   
    
דע הבוגב הדלפ דומעל ,מ"ס 002x061x061 תודימב 02-ב ןוטבמ תודוסי   08.03.0270
,1-4/1" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו תקפסה תוברל ,'מ 51    

 1,672.00 טרופמכ ,2"-3" רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ םימוא 'חי   
    
רומיג םע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב םייק ןוטב ריקב חתפ תביצח   08.03.0280

   350.00 דויסו חיט ינוקית תוברל םלשומ ר"מ   
    
רומיג םע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב םייק םיקולב ריקב חתפ תביצח   08.03.0290

   163.00 דויסו חיט ינוקית תוברל םלשומ ר"מ   
    
רבעמ רובע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב ןוטב תפצר וא ןוטב ריקב חודיק   08.03.0300

    70.00 רוניצה תוברל ,3" דע 2"-מ רטוקב ,שרדנכ CVP וא ןבלוגמ הדלפ רוניצ ר"מ   
    
רבעמ רובע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב ןוטב תפצר וא ןוטב ריקב חודיק   08.03.0310

    96.00 רוניצה תוברל ,4" רטוקב ,שרדנכ CVP וא ןבלוגמ הדלפ רוניצ ר"מ   
    
רבעמ רובע מ"ס 03 דע מ"ס 02-מ יבועב ןוטב תפצר וא ןוטב ריקב חודיק   08.03.0320

   122.00 רוניצה תוברל ,6" רטוקב ,שרדנכ CVP וא ןבלוגמ הדלפ רוניצ ר"מ   
    

   472.00 'פמוק טרופמכ ,עקרקב למשח ילבכל ןומיס דומע 08.03.0330
    
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת     
    
21-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0010

   161.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
42-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0020

   232.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
63-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0030

   310.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
84-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0040

   510.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
45-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0050

   645.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

27-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0060
   790.00 הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ תוברל םיז"אמ 'חי   

    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0070

   153.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 21 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0080

   233.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 42 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0090

   307.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 63 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0100

   550.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 84 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0110

   620.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 45 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.04.0120

   730.00 הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל םיז"אמ 27 'חי   
    
ןוכמ י'ע רשואמ ,55PI םימ ןגומ רפמא 52X 3 הינב רתאל ינמז חול   08.04.0130
52Z31SC םגדה תמגוד , דויצו םי'זאמ תוברל , למשחה תרבחו םינקתה    

 1,200.00 ע'וש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה 'חי   
    
םיז"אמ 21 תנקתהל םוקמו תלד םע חפמ ירלודומ למשח חול הנבמ   08.04.0140

   516.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל  
    
םיז"אמ 42 תנקתהל םוקמו תלד םע חפמ ירלודומ למשח חול הנבמ   08.04.0150

   688.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל  
    
םיז"אמ 23 תנקתהל םוקמו תלד םע חפמ ירלודומ למשח חול הנבמ   08.04.0160

   947.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0170

 1,290.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 5.0 דע לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0180
יספ תוברל ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 2,407.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0190
יספ תוברל ר"מ 5.1 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 3,440.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0200
יספ תוברל ר"מ 2 דע ר"מ 15.1-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 4,644.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0210
יספ תוברל ר"מ 3 דע ר"מ 10.2-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 6,017.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0220
יספ תוברל ר"מ 4 דע ר"מ 10.3-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 7,222.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
45PI ,םייתכתמ םיימינפ םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0230
יספ תוברל ר"מ 6 דע ר"מ 10.4-מ לדוגב ,השירד יפל תודימב תוחפל    

 9,628.00 'פמוק הקראהו ספא  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0240

 1,032.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 5.0 דע לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0250

 2,065.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0260

 3,095.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 5.1 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0270

 4,298.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 2 דע ר"מ 15.1-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0280

 5,157.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 3 דע ר"מ 10.2-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0290

 6,534.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 4 דע ר"מ 10.3-מ לדוגב ,השירד  
    
יפל תודימב ,תותלד אלל ,םייתכתמ םילנפ םע חפמ למשח חולל הנבמ   08.04.0300

 8,597.00 'פמוק הקראהו ספא יספ תוברל ר"מ 6 דע ר"מ 10.4-מ לדוגב ,השירד  
    
תגרדב ,ןוגג ,תלד םע רטסאילופ ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0310
ירזיבא לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא    
תודימ .חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה    

 1,462.00 'פמוק ר"מ 5.0 דע לדוגב ,השירד יפל חולה  
    
תגרדב ,ןוגג ,תלד םע רטסאילופ ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0320
ירזיבא לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא    
תודימ .חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה    

 3,095.00 'פמוק ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,השירד יפל חולה  
    
,ןוגג ,תו/תלד םע רטסאילופ תו/ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0330
לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא תגרדב    
.חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא    

 5,157.00 'פמוק ר"מ 5.1 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ  
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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,ןוגג ,תו/תלד םע רטסאילופ תו/ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0340
לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא תגרדב    
.חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא    

 6,361.00 'פמוק ר"מ 2 דע ר"מ 15.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ  
    
,ןוגג ,תו/תלד םע רטסאילופ תו/ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ   08.04.0350
לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק וכותבו תוחפל 55PI תומיטא תגרדב    
.חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא    

 7,394.00 'פמוק ר"מ 3 דע ר"מ 1.2-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ  
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0360
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 1,032.00 'פמוק ר"מ 5.0 דע לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0370
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 2,065.00 'פמוק ר"מ 1 דע 15.0-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0380
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 3,785.00 'פמוק ר"מ 5.1 דע 10.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0390
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 4,987.00 'פמוק ר"מ 2 דע 15.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
08.04.0400 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,960.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 0001/005/0022 'חי   
    
תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ   08.04.0410

 3,540.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 008/005/0022 'חי   
    
08.04.0420 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,504.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 006/005/0022 'חי   
    
08.04.0430 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,420.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 004/005/0022 'חי   
    
08.04.0440 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,900.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 0001/005/0002 'חי   
    
08.04.0450 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,600.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 008/005/0002 'חי   
    
08.04.0460 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,540.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 006/005/0002 'חי   
    
08.04.0470 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  

 3,480.00 הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 004/005/0002 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0480
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 4,692.00 A001X3 דע טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0490
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 5,520.00 A036X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0500
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 6,120.00 A008X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0510
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 6,960.00 A0001X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0520
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 8,124.00 A0061X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0530
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

10,080.00 A0052X2 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.04.0540
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

11,760.00 A0023X3 דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 061X003X053 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0550
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   392.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 002X003X005 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0560
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   550.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI  מ"מ 002X004X005 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0570
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   665.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 002X004X056 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0580
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   790.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 052X005X056 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0590
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

 1,190.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תלד תוברל 56PI מ"מ 003X006X008 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0600
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

 1,500.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה "REGAH" 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0610

   870.00 מ"מ 061X003X053 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0620

 1,180.00 מ"מ 002X004X005 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0630

 1,250.00 מ"מ 032X004X006 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0640

 1,650.00 מ"מ 013X575X048 תודימב ץעמ 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 006X006X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0650

 1,650.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 006X058X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0660

 1,950.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 009X058X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0670

 2,750.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 0021X006X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0680

 2,450.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
תוברל 56PI מ"מ 0021X0011X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.04.0690

 3,000.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס ,תלד 'חי   
    
מ"מ 571/052 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0700

    80.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 525/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0710

   182.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועב 'חי   
    
מ"מ 052/053 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0720

    90.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 053/005 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0730

   230.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 052/571 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0740

   110.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 525/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0750

   190.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועבו 'חי   
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מ"מ 053/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0760
   150.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועב 'חי   

    
מ"מ 053/005 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.04.0770

   260.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועב 'חי   
    
ןומיסו טוליש תוברל למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה   08.04.0780
דדמת ,שרדנ םא ,הלבוה( מ"ס 05 דע חולה קמוע .םילבכהו םיכילומה    

   940.00 )דרפנב ר"מ   
    
ןומיסו טוליש תוברל למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה   08.04.0790
םא ,הלבוה( מ"ס 001 דעו מ"ס 05 לעמ חולה קמוע .םילבכהו םיכילומה    

 1,120.00 )דרפנב דדמת ,שרדנ ר"מ   
    
םכותבש IC תואספוקמ בכרומ תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ   08.04.0800
דויצו ירזיבא רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא ונקתוי    

 6,190.00 'פמוק ר"מ 3 דע 10.2-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ .חולה  
    
וכותבו ןוגג ,תלד םע 55PI רטסאילופ ןוראמ יונב דיינ רוטרנגל םירוביח חול   08.04.0810

 2,751.00 'פמוק טרופמכ ,A061 לש ףוצר הדובע םרזל הריבצ יספ השימח  
    
וכותבו ןוגג ,תלד םע 55PI רטסאילופ ןוראמ יונב דיינ רוטרנגל םירוביח חול   08.04.0820

 3,440.00 'פמוק טרופמכ ,A052 לש ףוצר הדובע םרזל הריבצ יספ השימח  
    
08.04.0830 תודימב  תלדו מ"מ 02 יבועב ץעמ בג םע ,םינופלטל תופעתסה תובית  

   813.00 . "קזב" תושירד יפל מ"ס 21/04/06 'חי   
    
08.04.0840 תודימב  תלדו מ"מ 02 יבועב ץעמ בג םע ,םינופלטל תופעתסה תובית  

 1,095.00 . "קזב" תושירד יפל מ"ס 21/08/06 'חי   
    

   291.00 .םינופלטל תופעתסה תוביתל חירב בר לוענמ 'חי  08.04.0850
    

    70.00 AK01 קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0860
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0870

    35.00 תוחפל AK51 'חי   
    

   139.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-דח ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0880
    

   174.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A05 יזאפ-דח ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0890
    

   139.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0900
    

   224.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-וד ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0910
    

   259.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A05 יזאפ-וד ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0920
    

   207.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0930
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רצק םרז קותינ רשוכ ,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ   08.04.0940
   276.00 10KA 'חי   

    
   344.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,A05 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ 'חי  08.04.0950

    
קותינ רשוכ רובע שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-דח ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0960

    70.00 תוחפל AK51 לש רצק םרז 'חי   
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A05 יזאפ-דח ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0970

    70.00 תוחפל AK51 'חי   
    
רצק םרז קותינ רשוכ רובע ללוכ A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0980

    52.00 תוחפל AK51 לש 'חי   
    
םרז קותינ רשוכ רובע שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-וד ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.0990

    87.00 תוחפל AK51 לש רצק 'חי   
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A05 יזאפ-וד ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.1000

    97.00 תוחפל AK51 'חי   
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.1010

    70.00 תוחפל AK51 'חי   
    
רשוכ רובע שרדנכ A04 וא A23 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.1020

    87.00 תוחפל AK51 לש רצק םרז קותינ 'חי   
    
לש רצק םרז קותינ רשוכ רובע A05 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמל תפסות   08.04.1030

   103.00 תוחפל AK51 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A04 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1040

   774.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)04-52 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A36 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1050

   861.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)36-04 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A001 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1060

 1,032.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)001-36 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A061 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1070

 1,376.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)061-001 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A052 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1080

 2,407.00 תוחפל AK53 קותינ רשוכ ,)A)052-571 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A004 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1090

 3,954.00 תוחפל AK53 קותינ רשוכ ,)A)004-003 לויכ םוחת 'חי   
    
םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A036 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1100

 6,534.00 תוחפל AK05 קותינ רשוכ ,)A)036-004 לויכ םוחת 'חי   
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םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A0521 יזאפ-תלת ת"מאמ   08.04.1110
10,660.00 תוחפל AK05 קותינ רשוכ ,)A)0521-036 לויכ םוחת 'חי   

    
   516.00 A061x3 דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1120

    
 1,032.00 A004x3 דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1130

    
 1,720.00 A036x3 דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1140

    
 2,407.00 A0521x3 דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1150

    
תוברל A052 דע םית"מאמ ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל ינכימ רוגיח   08.04.1160

 1,205.00 'פמוק דחי םג םית"מאמה ינש לש קספומ בצמ  
    
תוברל A036 דע םית"מאמ ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל ינכימ רוגיח   08.04.1170

 1,376.00 'פמוק דחי םג םית"מאמה ינש לש קספומ בצמ  
    
A0521 דע םית"מאמ ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל ינכימ רוגיח   08.04.1180

 1,893.00 'פמוק דחי םג םית"מאמה ינש לש קספומ בצמ תוברל  
    
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A01 דע יזאפ-תלת יטמוטוא קתנמ   08.04.1190

   431.00 0MZKP תמגוד לבגומ יתלב רצק םרז קותינ רשוכ םע שרדנכ תלייכתמ 'חי   
    
08.04.1200 תימרט  הנגהו תיטנגמ הנגה םע A61 דע יזאפ-תלת יטמוטוא קתנמ  
תמגוד לבגומ יתלב רצק םרז קותינ רשוכ םע )A)61-01 דע  תלייכתמ    

   448.00 PKZM2 'חי   
    
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע A52 דע יזאפ-תלת יטמוטוא קתנמ   08.04.1210

   516.00 2MZKP תמגוד לבגומ יתלב רצק םרז קותינ רשוכ םע שרדנכ תלייכתמ 'חי   
    
תמגוד שרדנכ 2MZKP וא 0MZKP קתנמל 55PI המוטא הספוק תפסות   08.04.1220

    87.00 "רלימ-רנקולק" 'חי   
    
וא 0MZKP קתנמ לש תידיל לוענמ תנקתה תורשפא רובע תפסות   08.04.1230

    87.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד ,שרדנכ 2MZKP 'חי   
    

   207.00 A001 דע ת"מאמל )C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות 'חי  08.04.1240
    

   276.00 A052 דע ת"מאמל )C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות 'חי  08.04.1250
    

   328.00 A036 דע ת"מאמל )C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות 'חי  08.04.1260
    

   414.00 A0001 דע ת"מאמל )C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות 'חי  08.04.1270
    

   293.00 'פמוק שרדנכ C.N ו/וא O.N ,ת"מאמל םירלודומ רזע יעגמ העברא תפסות 08.04.1280
    
םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב   08.04.1290

 6,534.00 'פמוק "T-725-1-1 רדמא" תמגוד רוטרנג - למשח תרבח  
    

 1,376.00 'פמוק A061 דע ת"מאמ תלעפהל ילמשח עונמ 08.04.1300
    
    

קובץ: 00-00   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     022 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,720.00 'פמוק A004 דע ת"מאמ תלעפהל ילמשח עונמ 08.04.1310
    

 2,407.00 'פמוק A036 דע ת"מאמ תלעפהל ילמשח עונמ 08.04.1320
    

 3,611.00 'פמוק A0521 דע ת"מאמ תלעפהל ילמשח עונמ 08.04.1330
    

   103.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A02X3 ז"מ 'חי  08.04.1340
    

   103.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A52X3 ז"מ 'חי  08.04.1350
    

   174.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A23X3 ז"מ 'חי  08.04.1360
    

   207.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A36X3 ז"מ 'חי  08.04.1370
    

 1,032.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A001X3 ז"מ 'חי  08.04.1380
    
08.04.1390 ,"טקפ"  םגד  ,רוגס  סמועב A001x3 דע ז"מל יעיבר בטוק רובע תפסות  

   174.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
56PI  08.04.1400   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A02X3  ז"מ  

   191.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
56PI  08.04.1410   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A52X3  ז"מ  

   191.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
56PI  08.04.1420   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A23X3  ז"מ  

   259.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
56PI  08.04.1430   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A36X3  ז"מ  

   293.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
55PI  08.04.1440   המוטא   הספוקב "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב  A001X3  ז"מ  

 1,205.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד  
    
08.04.1450 "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A001x3 דע ז"מל יעיבר בטוק רובע תפסות  

   207.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 55PI המוטא הספוקב  
    
08.04.1460  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A02X3  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   224.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1470  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A23X3  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   276.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1480  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A36X3  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   344.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1490  "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב A001X3  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   688.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     023 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הספוקב "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A02X3 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1500
   310.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI המוטא  

    
הספוקב "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A23X3 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1510

   397.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI המוטא  
    
הספוקב "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A36X3 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1520

   448.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI המוטא  
    
08.04.1530 "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A001X3 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ  

   791.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI המוטא  הספוקב  
    
08.04.1540  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A02X4  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   224.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1550  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A23X4  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   448.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1560  "טקפ"   םגד  ,רוגס  ,סמועב A36X4  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   552.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
08.04.1570  "טקפ"  םגד  ,רוגס  ,סמועב A001X4  "ספא"  בצמ  םע  ףילחמ  ז"מ  

   688.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
    
הספוקב  "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A02X4 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1580

   310.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, המוטא   
    
הספוקב  "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A23X4 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1590

   516.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, המוטא   
    
הספוקב  "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A36X4 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ   08.04.1600

   638.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, המוטא   
    
08.04.1610 "טקפ"  םגד  ,רוגס ,סמועב A001X4 "ספא" בצמ םע ףילחמ ז"מ  

   861.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, המוטא  הספוקב  
    

   122.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד "טקפ" םגד A01 דוקיפ ז"מ 'חי  08.04.1620
    
םגד ,שרדנכ ,"ספא" בצמ אלל וא ,A01 "ספא" בצמ םע ףילחמ דוקיפ ז"מ   08.04.1630

   174.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד ,"טקפ" 'חי   
    
שרדנכ  ,"ספא" בצמ אלל וא ,A01 "ספא" בצמ םע לופכ ףילחמ דוקיפ ז"מ   08.04.1640

   174.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד ,"טקפ" םגד  , 'חי   
    
,"ספא" בצמ אלל וא "ספא" בצמ םע לופכ ףילחמ ,ףילחמ ,ליגר ,דוקיפ ז"מ   08.04.1650

   174.00 לגוט םגד ,שרדנכ  'חי   
    

    32.00 ללוכ A52 דע ת"מאמ יומד ירלודומ יזאפ-דח ז"מ 'חי  08.04.1660
    

    97.00 ללוכ A52 דע ת"מאמ יומד ירלודומ יזאפ-תלת ז"מ 'חי  08.04.1670
    
    

קובץ: 00-00   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     024 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   122.00 שרדנכ A04 וא A23 ת"מאמ יומד ירלודומ יזאפ-תלת ז"מ 'חי  08.04.1680
    
08.04.1690 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   363.00 A52 דע םרזל 1CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1700 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   431.00 A23 דע םרזל 1CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1710 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   516.00 A04 דע םרזל 1CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1720 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   844.00 A05 דע םרזל 1CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1730 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   380.00 A52 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1740 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   510.00 A23 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1750 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   620.00 A04 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1760 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   780.00 A05 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1770 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

   940.00 A56 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    
08.04.1780 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  

 1,230.00 A08 דע םרזל 3CA,  הדובע 'חי   
    

   174.00 A001, 3CA דע ןעגמל יעיבר בטוק רובע תפסות 'חי  08.04.1790
    
ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל A001 דע םינעגמ גוזל ינכימ רוגיח   08.04.1800

   207.00 'פמוק םינעגמה  
    

   139.00 V032, A61 יזאפ-דח דעצ רסממ 'חי  08.04.1810
    

   259.00 V032/004, A61 יזאפ-תלת דעצ רסממ 'חי  08.04.1820
    
08.04.1830 יעגמ  4 םע V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל דוקיפ רסממ  

   552.00 "קינכמלט" תמגוד A01 לש ףוצר הדובע םרזל ,שרדנכ C.N, O.N  רזע 'חי   
    

   174.00 'פמוק דוקיפ רסממל וא ןעגמל וא ת"מאמל C.N ו/וא O.N רזע יעגמ ינש תפסות 08.04.1840
    
C  רזע  יעגמ  4  םע V032 חתמ ,ףלשנ ,םיניפ 8 םוטא הסכמ םע רסממ   08.04.1850

   516.00 IMUZI תמגוד תוחפל A01 לש ףוצר הדובע םרזל ,שרדנכ N,  O.N. 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     025 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םגדו םיניפה רפסמ יבגל ריחמב לדבה אלל ףלשנ רסממל דבלב סיסב   08.04.1860
   122.00 רסממה 'חי   

    
   380.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A52X2 תחפ רסממ 'חי  08.04.1870

    
   552.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1880

    
   448.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A04X2 תחפ רסממ 'חי  08.04.1890

    
   654.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1900

    
   861.00 רפמאילימ 03 הגילז םרז תושיגר ,A36X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1910

    
   380.00 רפמאילימ 01 הגילז םרז תושיגר ,A52X2 תחפ רסממ 'חי  08.04.1920

    
   552.00 רפמאילימ 01 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1930

    
   448.00 רפמאילימ 01 הגילז םרז תושיגר ,A04X2 תחפ רסממ 'חי  08.04.1940

    
   654.00 רפמאילימ 01 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1950

    
   552.00 רפמאילימ 003 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1960

    
   654.00 רפמאילימ 003 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1970

    
   861.00 רפמאילימ 003 הגילז םרז תושיגר ,A36X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.1980

    
תוברל A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא 04X2 בלושמ תחפ רסממ   08.04.1990

   430.00 C ןייפוא ז"אמ 'חי   
    
תוברל A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא 04X4 בלושמ תחפ רסממ   08.04.2000

   660.00 C ןייפוא ז"אמ 'חי   
    

 2,640.00 רפמא 052 דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ 'חי  08.04.2010
    

 3,880.00 רפמא 004 דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ 'חי  08.04.2020
    
לויכ םוחת תחפ הגילז רסממ בלושמ A004 יבטוק עברא קספמ   08.04.2030
  A-36-513 רצק םרזל רזע יעגמו דמצמו תידי םע AK001 לילס ןכו  

 7,560.00 הקספה 'חי   
    
לויכ םוחת תחפ הגילז רסממ בלושמ A004 יבטוק עברא קספמ   08.04.2040
  A-36-513 רצק םרזל רזע יעגמו דמצמו תידי םע AK001 לילס ןכו  

 3,885.00 הקספה 'חי   
    
08.04.2050 הייהשה וא הלעפהב היהשה םע )רמייט( ינורטקלא הייהשה רסממ  
003 דע 51-מ וא ,תוינש 03 דע 5.1-מ ןמז לויכ םוחתל שרדנכ  קותינב    
ףלחתמ עגמ םע ,שרדנכ דוקיפחתמ ,שרדנכ רחא  םוחת  וא ,תוינש    

   431.00 "קינכמלט" תמגוד 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     026 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.04.2060 תילעב  וא תליפנב ביגמ ,V004 יזאפ-תלת ,חתמ ףדועו רסוחל רסממ  
C.N2 רזע יעגמ 4 לעב ,)סונימ סולפ( )7-51(%-ב תוזאפה תחאב  חתמ    

 1,119.00 RVE םגד"ןוא-זוע" תרצות תמגוד C.N2 + 'חי   
    
םגד "ןוא-זוע" תרצות תמגוד הזאפ תכיפהו רסוח ינפמ הנגהל רסממ   08.04.2070

   826.00 TFR 'חי   
    
םגד "CETAS" תמגוד ,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר   08.04.2080

 3,095.00 PM170E 'חי   
    
םגד "CETAS" תמגוד ,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר   08.04.2090

 3,785.00 PM290E 'חי   
    
,היגרנא ,םימרז ,םיחתמ תוברל למשחה תוכיא תדידמל דדומ בר   08.04.2100
,06105NE ןקת יפל ,למשחה תשרב םיעוריא ח"וד תקפהו תוינומרה    

 4,550.00 ע"ש וא "QP TENLE" תמגוד 'חי   
    
08.04.2110 מ"מ 441X441 וא מ"מ 69X69 תודימב )V)005-0 יראיניל חתמ דמ  

   344.00 "ודרא" תמגוד  שרדנכ 'חי   
    

   191.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד ,"טקפ" םגד ,םיבצמ 7 חתמ דמל ררוב ז"מ 'חי  08.04.2120
    
5.1%  קויד ,רפמא 0001 דע שרדנה םוחתב תיראיניל הלקס םע םרז דמ   08.04.2130

   431.00 "ודרא" תמגוד שרדנכ מ"מ 441X441 וא מ"מ 69X69 תודימב  , 'חי   
    
שוקיב  איש גוחמ םע ,רפמא 0001 דע שרדנה םוחתב הלקס םע םרז דמ   08.04.2140
  מ"מ  69X69 תודימב ,5.1% קויד ,תיעגר האירקל גוחמ םעו תוקד  51   

   516.00 "ודרא" תמגוד שרדנכ מ"מ  441X441  וא 'חי   
    

   207.00 1% קויד ,שרדנכ A5/0001 דע םרז דמל םרז הנשמ 'חי  08.04.2150
    
מ"מ 441x441 וא מ"מ 69x69 תודימב תיראיניל הלקס םע רדת-דמ   08.04.2160

   431.00 "ודרא" תמגוד  ,שרדנכ 'חי   
    
תינועבצ השדע םעו חתמ תדרוהל דגנ םע V032 ןוביל ןומיס תירונ   08.04.2170

    70.00 תגרבתמ 'חי   
    

    70.00 תגרבתמ תינועבצ השדע םעו דייליטלומ V032 ןומיס תירונ 'חי  08.04.2180
    

   122.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד מ"מ 22 רטוקב ינועבצ יתמוק-תלת ןצחל 'חי  08.04.2190
    

    87.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד מ"מ 22 רטוקב ינועבצ יתמוק-דח ןצחל 'חי  08.04.2200
    

    70.00 ןיד ספ לע הנקתהל ראומ ירלודומ ןצחל 'חי  08.04.2210
    

   103.00 שרדנכ ,לעננ אל וא לעננ גוסמ היירטפ שאר ןצחל 'חי  08.04.2220
    

   448.00 ןיד ספ לע הנקתהל ילטיגיד הדובע תועש הנומ 'חי  08.04.2230
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     027 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

21-ל תינכימ הברזר םעו תויולת יתלב תוינכות יתש םע ילמשח דוקפ ןועש   08.04.2240
   604.00 תוחפל תועש 'חי   

    
 1,100.00 דחא ץורע ימונורטסא ןועש 'חי  08.04.2250

    
 1,450.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש 'חי  08.04.2260

    
 1,032.00 תומוקמ רפסמל רטמויצנטופו ינדי דוקפ םע WK2 קפסהב חולל רמיד 'חי  08.04.2270

    
 1,376.00 תומוקמ רפסמל רטמויצנטופו ינדי דוקפ םע WK3 קפסהב חולל רמיד 'חי  08.04.2280

    
הנגהו הקירפ ידגנ םע ,םידספה ילד ,RAVK01 דע V004 יזאפ-תלת לבק   08.04.2290

   516.00 תימצע תוצצופתה ינפמ 'חי   
    
ידגנ םע ,םידספה ילד ,RAVK52 דע RAVK51-מ V004 יזאפ-תלת לבק   08.04.2300

 1,119.00 תימצע תוצצופתה ינפמ הנגהו הקירפ 'חי   
    
ידגנ םע ,םידספה ילד ,RAVK05 דע RAVK03-מ V004 יזאפ-תלת לבק   08.04.2310

 1,376.00 תימצע תוצצופתה ינפמ הנגהו הקירפ 'חי   
    
08.04.2320 ,תילטיגיד  קפסה לפוכ תגוצת םע תוגרד 6-ל ינורטקלא קפסה לפוכ רקב  
לכל "טקפ" גוסמ ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל ,הגרד לכל ןומיס תורונ    

 4,298.00 'פמוק ROTUCRIC תרצות תמגודםיאתמ םרז הנשמ  ,הגרד  
    
08.04.2330 ,תילטיגיד  קפסה לפוכ תגוצת םע תוגרד 4-ל ינורטקלא קפסה לפוכ רקב  
לכל "טקפ" גוסמ ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל ,הגרד לכל ןומיס תורונ    

 3,611.00 'פמוק ROTUCRIC תרצות תמגודםיאתמ םרז הנשמ  ,הגרד  
    
ינשמ תוברל A004 דע V032/004, ZH05 יזאפ-תלת למשח תכירצ הנומ   08.04.2340

   774.00 'פמוק םרז  
    
תוברל A0001 דע V032/004, ZH05 יזאפ-תלת למשח תכירצ הנומ   08.04.2350

 1,290.00 'פמוק םרז ינשמ  
    

   704.00 NHED תמגוד AK001 םיבטק העברא ,V004 קרב קרופ 'חי  08.04.2360
    

   482.00 NHED 082AV תמגוד ,AK52 דע ,םיבטק העברא ,V004 קרב קרופ 'חי  08.04.2370
    

   431.00 AV052 דע קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2380
    

   861.00 AV005 קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2390
    

 1,290.00 AV057 קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2400
    

 1,720.00 AV000,1 דע קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2410
    

 2,580.00 AV005,1 קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2420
    

 3,440.00 AV000,2 קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש 'חי  08.04.2430
    
    
    

קובץ: 00-00   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     028 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

העובצ ,מ"מ 2 חפמ היונב AV000,2 דע קפסהב יאנשל הספוק תפסות   08.04.2440
   516.00 'פמוק 'זב ןווג  

    
OSI הרקב גצמ תמגוד תחא האיצי םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2450

   280.00 - B 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2460

   310.00 B2 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2470

   680.00 B4 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 8 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2480

   720.00 B8 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 21 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2490

 1,120.00 B12 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 61 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.04.2500

 1,260.00 B16 556 'חי   
    

    70.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד A61X3 דע יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.04.2510
    

    87.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד A23X3 דע יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.04.2520
    
העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,ללוכ A61X5 דע יזאפ-תלת עקת-תיב   08.04.2530

    87.00 שרדנכ 'חי   
    

   122.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A23X5 יזאפ-תלת עקת-תיב 'חי  08.04.2540
    

   174.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A36X5 יזאפ-תלת עקת-תיב 'חי  08.04.2550
    

   293.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A521X5 יזאפ-תלת עקת-תיב 'חי  08.04.2560
    

    70.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A61X3 דע יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.04.2570
    

    87.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A23X3 יזאפ-דח עקת 'חי  08.04.2580
    

    87.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A61X5 דע יזאפ-תלת עקת 'חי  08.04.2590
    

   122.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A23X5 יזאפ-תלת עקת 'חי  08.04.2600
    

   174.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A36X5 יזאפ-תלת עקת 'חי  08.04.2610
    

   293.00 שרדנכ העשו עבצ 56PI, ,יאפוריא םגד ,A521X5 יזאפ-תלת עקת 'חי  08.04.2620
    
םיגרבתמ  םידדובמ  םימוא םע  ,A52  רשי םרזל CDV82 דע םיצלוב גוז   08.04.2630

   122.00 'פמוק "ילגנלב" תמגוד האצוהל םינתינ יתלב   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     029 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.04.2640 םידדובמ  םימוא םע ,A36 דע A03-מ רשי םרזל CDV82 דע םיצלוב גוז  
   174.00 'פמוק "ילגנלב" תמגוד האצוהל םינתינ יתלב םיגרבתמ  

    
,חולה גוסב לדבה אלל ,םייק ןקתמב שדח למשח חול תנקתהל תפסות   08.04.2650

   293.00 'פמוק ר"מ 5.0 דע לדוגב ,טרופמכ  
    
,חולה גוסב לדבה אלל ,םייק ןקתמב שדח למשח חול תנקתהל תפסות   08.04.2660

   431.00 'פמוק ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,טרופמכ  
    
,חולה גוסב לדבה אלל ,םייק ןקתמב שדח למשח חול תנקתהל תפסות   08.04.2670

   516.00 'פמוק ר"מ 2 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,טרופמכ  
    
,חולה גוסב לדבה אלל ,םייק ןקתמב שדח למשח חול תנקתהל תפסות   08.04.2680

   604.00 'פמוק ר"מ 4 דע ר"מ 10.2-מ לדוגב ,טרופמכ  
    
לדבה אלל ,םייק למשח חולב A05 דע רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות   08.04.2690

   103.00 'וכו ןעגמ ,ז"מ ,ת"מאמ ,רזיבאה גוסב 'חי   
    
אלל ,םייק למשח חולב A001 דע A36-מ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות   08.04.2700

   139.00 'וכו ןעגמ ,ז"מ ,ת"מאמ ,רזיבאה גוסב לדבה 'חי   
    
אלל ,םייק למשח חולב A052 דע A061-מ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות   08.04.2710

   174.00 'וכו ןעגמ ,ז"מ ,ת"מאמ ,רזיבאה גוסב לדבה 'חי   
    
אלל ,םייק למשח חולב A036 דע A003-מ רזיבא תנקתהל ריחמ תפסות   08.04.2720

   259.00 רזיבאה גוסב לדבה 'חי   
    
תוברל םינקתה ןוכמ י"ע ,םישרדנה םימוחתב ת"מאמ לש תונגה לויכ   08.04.2730

   604.00 רתומ ילמיסקמ לויכ טולישו םתוח ,הליענ רטמ   
    
תונגה רובע אוהשלכ גוסמ A052x3 דע ת"מאמל ריחמ תפסות   08.04.2740

   861.00 ת"מאמה לש ילנימונה םרזבו לדוגב לדבה אלל ,תוינורטקלא 'חי   
    
תונגה רובע אוהשלכ גוסמ A036x3 דע ת"מאמל ריחמ תפסות   08.04.2750

 1,548.00 ת"מאמה לש ילנימונה םרזבו לדוגב לדבה אלל ,תוינורטקלא 'חי   
    
תונגה רובע אוהשלכ גוסמ A0521x3 דע ת"מאמל ריחמ תפסות   08.04.2760

 2,235.00 ת"מאמה לש ילנימונה םרזבו לדוגב לדבה אלל ,תוינורטקלא 'חי   
    
,םילגעמ 01 דע םייק למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש   08.04.2770

   103.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב  
    
,םילגעמ 02 דע םייק למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש   08.04.2780

   139.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב  
    
,םילגעמ 05 דע םייק למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש   08.04.2790

   174.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב  
    
,םילגעמ 001 דע םייק למשח חולב טורח ץיודנס גוסמ שדחמ טוליש   08.04.2800

   242.00 'פמוק שרדנכ םיעבצב  
    
    

קובץ: 00-00   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     030 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.04.2810 רטשמ ,V032 הלעפה לילס לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ  
   191.00 "קינכמלט" תמגוד WK01 דע ףוצר הדובע קפסהל 1CA,  הדובע 'חי   

    
יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל ,ר"מ 5.0 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט   08.04.2820
תואצות םושירו תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה תקידב ,חולה    

   139.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשבעוציבל ,םייוקילהו הקידבה 'חי   
    
יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל ,ר"מ 5.0 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט   08.04.2830
תואצות םושירו תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה תקידב ,חולה    

   139.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשבעוציבל ,םייוקילהו הקידבה 'חי   
    
,חולה יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל ,ר"מ 2 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט   08.04.2840
הקידבה תואצות םושירו תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה תקידב    

   214.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב עוציבל ,םייוקילהו 'חי   
    
יוקינ ,םיגרב קוזיח תוברל ,ר"מ 01 דע לדוגב למשח חולל ענומ לופיט   08.04.2850
תואצות םושירו תילאוזיו הקידב ,הלקתה לגעמו תוקראה תקידב ,חולה    

   430.00 ןימזמה םע םואתב תוגירח תועשב עוציבל ,םייוקילהו הקידבה 'חי   
    
ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת     
    
תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ ,הז קרפ-תתב םירזיבאה :הרעה    
ט"הת ו/וא ט"הע םירזיבא רובע ריחמה ,ןכ-ומכ .למשחה תודוקנ תרגסמב    
.לדבה אלל ,דיחא היהי    
    
תריחבל ,והשלכ גוסמ ויהי ,הז קרפ-תתב םירזיבאה :הרעה    
רובע ריחמה ,ןכ-ומכ ."onicitb" וא "ssiweg" תוברל ,חקפמ/ןימזמה    
.לדבה אלל ,דיחא היהי ט"הת ו/וא ט"הע םירזיבא    
    
.םינבומ הנגה יסירת וללכי עקתה יתב לכ :הרעה    
    

    45.00 שרדנכ ףילחמ וא לופכ ,דיחי ,A01 רואמל ז"מ 'חי  08.05.0010
    

    60.00 שרדנכ ףילחמ וא לופכ ,דיחי ,יציפק הסכמ םע םימ ןגומ A01 רואמל ז"מ 'חי  08.05.0020
    

    74.00 שרדנכ ףילחמ וא ,לופכ ,דיחי ,םימ ןגומ ,ןירושמ A01 רואמל ז"מ 'חי  08.05.0030
    

    81.00 ןומיס תרונמ תוברל "ספא" קותינ םע A61 למשח דודל ז"מ 'חי  08.05.0040
    

   103.00 ןומיס תרונמ תוברל "ספא" קותינ םע םימ ןגומ ןירושמ A61 ז"מ 'חי  08.05.0050
    

   161.00 ינוויכ-וד היצקטנו/ררוואמל ז"מ 'חי  08.05.0060
    
יעגמ-תלת  יזאפ-דח  S.B עקת-תיב תללוכה ס"כ 3 דע ןגזמל הלעפה 'חי   08.05.0070
   A61, הייהשה תדיחיו ןומיס תוירונ יתש ,הקספה-הלעפה ינצחל ,ןעגמ  
תמגוד TA-4PC "ןוא-זוע" תרצות תמגוד ,תוקד 4 ךשמל הלעפהב    

   396.00 "קינכמלט" 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     031 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יעגמ-תלת  יזאפ-דח  S.B עקת-תיב תללוכה ס"כ 3 דע ןגזמל הלעפה 'חי   08.05.0080
   A61, תרצות תמגוד ,ןומיס תוירונ יתש ,הקספה-הלעפה ינצחל ,ןעגמ  

   366.00 4PC "ןוא-זוע" 'חי   
    
08.05.0090 יזאפ-דח  S.B עקת-תיב תללוכה ס"כ 5.3 דע ןגזמל הלעפה 'חי  
ןונגנמו ןומיס תוירונ יתש ,הקספה-הלעפה ינצחל ,ןעגמ ,A61  יעגמ-תלת    
TSE4PC PH5.3 "ןוא-זוע" תרצות תמגוד ,ןווכל תנתינ תוחכונ תרקב    
ןכומ טלפמוק לכה . הדיחיל ןשייחה ןיב לבכו תרנצ , ארפניא ןשיח תוברל    

   604.00 'פמוק .הלעפהל  
    

   133.00 מ"מ 55 רטוקב הספוקב הנקתה תורשפא םע W006-ל רמיד 'חי  08.05.0100
    

   205.00 מ"מ 55 רטוקב הספוקב הנקתה תורשפא םע WK1-ל רמיד 'חי  08.05.0110
    

    38.00 הנגה יסירת םע A61 יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.05.0120
    

    45.00 יציפק הסכמ םע םימ ןגומ A61 יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.05.0130
    

    56.00 יציפק הסכמ םע םימ ןגומ ןירושמ A61 ,יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת-תיב 'חי  08.05.0140
    

    27.00 ליגר עקת-תיבל A61 יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת 'חי  08.05.0150
    

    18.00 לבכל עקת-תיב וא עקת לש דבלב הנקתה 'חי  08.05.0160
    
רמוחמ ,A61 םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב ינש תללוכה הדיחי   08.05.0170

    45.00 "וקסינ" תמגוד ,הנגה יסירת םע ,חישק יטסלפ 'חי   
    
08.05.0180 רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב השולש תללוכה הדיחי  

    56.00 "וקסינ" תמגוד ,הנגה יסירת םע ,חישק יטסלפ 'חי   
    
08.05.0190 רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב העברא תללוכה הדיחי  

    63.00 "וקסינ" תמגוד ,הנגה יסירת םע ,חישק יטסלפ 'חי   
    
08.05.0200 רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח  עקת-יתב השיש תללוכה הדיחי  

    74.00 "וקסינ" תמגוד ,הנגה יסירת םע ,חישק יטסלפ 'חי   
    
רמוחמ ,A61 םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב ינש תללוכה הדיחי   08.05.0210

    60.00 "וקסינ" תמגוד ,םימ ינגומ ,חישק יטסלפ 'חי   
    
08.05.0220 רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח עקת-יתב השולש תללוכה הדיחי  

    74.00 "וקסינ" תמגוד ,םימ ינגומ ,חישק יטסלפ 'חי   
    
תימינפ הדרפה םע םילודומ 8 )תרושקתו למשח( םירזיבא זוכיר תואספוק   08.05.0230
םירזיבא תוברל ECIFFOCSIN וא XOB-AMIC תמגוד םירזיבאה לכ ןיב    
םאתמ ,םירוויע םילודומ ,תולעמ 54 תיווזב רפמא 61 יעקש 6 :םיאבה    

   642.00 'פמוק .קזב לש טרדנטס יפל ,תרושקת יעקש תנקתהל  
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     032 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.05.0240 תימינפ הדרפה םע םילדומ 21 )תרושקתו למשח( םירזיבא זוכיר תספוק  
תוברל ECIFFOCSIN וא XOB- AMIC תמגודכ םירזיבאה לכ  ןיב    
,"םירוויע" םילדומ ,תולעמ 54 תויוזב רפמא 61  יעקש 4 :םיאבה םירזיבאה    

   760.00 .קזב לש טרדנטס יפל ,תרושקת עקש תנקתהל םאתמ  'חי   
    
טרפ יפל ,ט"הע וא ט"הת ,חפס ירדחו םידרשמב םיעקש ץבקמ תדוקנ   08.05.0250
םיעפושמ עקת יתב )4( העברא תללוכ XOBAMIC תוביתב ,טרפמו    
ילודומ העברא ןכו חולה דע ר"ממ 5.2 לבכו תרנצב הנזה ללוכ למשחל    
דע הכישמ יטוח םע מ"מ 2X32 תרנצו םימתסמו םימאתמ םע תרושקת    

   642.00 .המוקבש תרושקתה ןוראל דעו מ"נמה םלוסל 'קנ   
    
טרפ יפל ,ט"הע וא ט"הת ,חפס ירדחו םידרשמב םיעקש ץבקמ תדוקנ   08.05.0260
למשחל םיעפושמ עקת יתב )6( השש תללוכ XOBAMIC תוביתב ,טרפמו    
תרושקת ילודומ העברא ןכו חולה דע ר"ממ 5.2 לבכו תרנצב הנזה ללוכ    
םלוסל דע הכישמ יטוח םע מ"מ 2X32 תרנצו םימתסמו םימאתמ םע    

   840.00 .המוקבש תרושקתה ןוראל דעו מ"נמה 'קנ   
    
תועובק תוימינפ תודרפה םע )תומוקמ( תואיצי 6 -ל םיאצומ תספוק תדיחי   08.05.0270
ללוכ ,ט"החת טסלפ א.ד.ע וא ע.ד.מ קפס M XOB AMIC-064 תרצות    

   580.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא  
    
08.05.0280 םגד  רפמא 61 םיניפ 5 יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק  
  EEC,  הסכמ םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח עקת-יתב ינש  
םיז"אמה ,רפמא 61 יזאפ-דח ז"אמ ,רפמא 61 יזאפ-תלת ז"אמ ,יציפק    
,תוחפל 45PI ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ  .תיציפק  הפלק םע  םינקתומ    

   468.00 'פמוק "וקסינ" תמגוד עקתה-יתב תדיחי  
    
08.05.0290 םגד  רפמא 61 םיניפ 5 יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק  
  EEC,  הסכמ םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח עקת-יתב ינש  
  רסממ  ,רפמא  61  יזאפ-דח ז"אמ ,רפמא 61 יזאפ-תלת ז"אמ ,יציפק  
הפלק םע םינקתומ םיז"אמהו תחפ  רסממה  .A04X4 Am03  תחפ    
עקתה-יתב תדיחי ,תוחפל 45PI ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ .תיציפק    

   746.00 "וקסינ"תמגוד 'חי   
    
08.05.0295 םגד  רפמא 52 םיניפ 5 יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק  
  EEC,  הסכמ םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח עקת-יתב ינש  
  רסממ  ,רפמא  61  יזאפ-דח ז"אמ ,רפמא 61 יזאפ-תלת ז"אמ ,יציפק  
הפלק םע םינקתומ םיז"אמהו תחפ  רסממה  .A04X4 Am03  תחפ    
עקתה-יתב תדיחי ,תוחפל 45PI ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ .תיציפק    

   820.00 "וקסינ"תמגוד 'חי   
    
08.05.0296 םגד  רפמא 23םיניפ 5 יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק  
  EEC,  הסכמ םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח עקת-יתב ינש  
  רסממ  ,רפמא  61  יזאפ-דח ז"אמ ,רפמא 61 יזאפ-תלת ז"אמ ,יציפק  
הפלק םע םינקתומ םיז"אמהו תחפ  רסממה  .A04X4 Am03  תחפ    
עקתה-יתב תדיחי ,תוחפל 45PI ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ .תיציפק    

   940.00 "וקסינ"תמגוד 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     033 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םאתהב ט"הת ו/וא ט"הע ,תרושקתו למשחל תבלושמ עקת-יתב תספוק   08.05.0300
עבצב SPU עקת-יתב 3 ,םיליגר עקת-יתב 2 :הכותב תללוכה ,שרדנל    
עקת-יתב 2 ,"קזב" רשואמ יציפק גוסמ ןופלטל עקת-יתב 2 ,םודא    

   598.00 'פמוק ע"ש וא "טסלפ אדע" תרצות תמגוד ,JR-54 תרושקתל  
    
הספוקב ןקתומ ,הקספה וא הלעפה מ"מ 22 רטוקב ינועבצ לוגע ןצחל   08.05.0310

   161.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI, םימ  תנגומ  
    
08.05.0320 םינקתומ ,מ"מ 22 רטוקב םיינועבצ םילוגע ,הקספה-הלעפה םינצחל גוז  

   234.00 'פמוק "רלימ-רנקולק" תמגוד 56PI םימ תנגומ הספוקב  
    
הכותב תללוכה 55PI, תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי   08.05.0330

   629.00 'פמוק 90266WG םגד "סיווג" תרצות תמגוד A61X3 ז"מו A61X5 עקת-תיב  
    
הכותב תללוכה 55PI, תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי   08.05.0340

   804.00 'פמוק 02266WG םגד "סיווג" תרצות תמגוד A23X3 ז"מו A23X5 עקת-תיב  
    
הכותב תללוכה 65PI, תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי   08.05.0350

 1,023.00 'פמוק 46666WG םגד "סיווג" תרצות תמגוד A36X3 ז"מו A36X5 עקת-תיב  
    
08.05.0360 םע םימ תנגומ תניירושמ הספוק ךותב למשח תקספהל םורח ןצחל  
תריבש רחאל ןצחלה לש ותלעפה .תרשרשו שיטפ ,תיכוכז  הסכמ    

   439.00 "סורוברצ" תרצות תמגוד.ןצחלה לש תנווכמ הציחל י"ע היהת תיכוכזה 'חי   
    

   177.00 'פמוק תלדב וא למשח חולב הנקתהל לובג קספמ 08.05.0370
    

   293.00 "קירטקלא-לרנ'ג" תמגוד ירטקלא-וטופ את 'חי  08.05.0380
    
V032 לילס ,מ"ס 02 רטוקב תינוציח וא תימינפ הנקתהל יתיישעת ןומעפ   08.05.0390

   264.00 שרדנכ V42 וא 'חי   
    

   336.00 "ANERIS" תמגוד 'מ 3-ל CAV42, W01, BD58 יעונמ רפוצ 'חי  08.05.0400
    

   351.00 "ANERIS" תמגוד 'מ 3-ל CDV42, W22, BD011 ינורטקלא רפוצ 'חי  08.05.0410
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0420

   513.00 'פמוק 011X063X052 4-011( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0430

   584.00 'פמוק 051X063X052 4-051( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0440

   644.00 'פמוק 091X063X052 4-091( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0450

   718.00 'פמוק 051X063X005 64-051( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
תודימב לופכ דודיב םע ןירושמ ףוקש קיטסלפמ המוטא הספוק   08.05.0460

   761.00 'פמוק 091X063X005 64-091( הסכמ םע מ"מ-IC(  
    
    
    

קובץ: 00-00   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     034 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    45.00 "קזב" ןקת ,יציפק ,ןופלטל עקת-תיב 'חי  08.05.0470
    

    45.00 שרדנכ ,ךכוסמ יתלב וא ךכוסמ ,םיניפ 54JR 8 םיבשחמל עקת-תיב 'חי  08.05.0480
    

    45.00 היזיולטל לופכ עקת-תיב 'חי  08.05.0490
    
אוהש גוס לכמ עקת-תיב רובע מ"ס 6x21 תודימב תיטסלפ הלעתב ןקתה   08.05.0500

    60.00 רזע ירזיבא תוברל , 'חי   
    
גוס לכמ לופכ עקת-תיב רובע מ"ס 6x21 תודימב תיטסלפ הלעתב ןקתה   08.05.0510

    74.00 רזע ירזיבא תוברל ,אוהש 'חי   
    
העברא וא השולש רובע מ"ס 6x21 תודימב תיטסלפ הלעתב ןקתה   08.05.0520

    82.00 רזע ירזיבא תוברל ,אוהש גוס לכמ עקת-יתב 'חי   
    

    63.00 ןופלט וק רוביחל תוגוז 01 הנורוק יקולב 'חי  08.05.0530
    
תוברל ,"ןוא-זוע" תמגודכ ס"כ 01 דע סחדמ עונמ רובע וקל רשי ענתמ   08.05.0540
,סחדמה לש טטסוסרפה דוקיפ רוביח ןכו תינדיו תיטמוטוא הלעפהל לגוט    

   731.00 'פמוק םלשומ ,טלפמוק  
    

     4.00 'וכו ז"מל ,ק"חל ןוגכ ,םייק רזיבאל טורח ץיודנס טוליש 'חי  08.05.0550
    
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת     
    
מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא   08.07.0010

   241.00 עקרקב תיכנא העוקת ,"דלוורפוק" תמגוד תוחפל 'מ 5.1 ךרואו 'חי   
    
מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא   08.07.0020

   437.00 עקרקב תיכנא העוקת   ,"דלוורפוק" תמגוד תוחפל 'מ  3  ךרואו 'חי   
    
מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא   08.07.0030

   613.00 עקרקב תיכנא העוקת   ,"דלוורפוק" תמגוד תוחפל 'מ  6  ךרואו 'חי   
    
מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב )הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב   08.07.0040

   494.00 'פמוק םיטולישו ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע ןוטב הסכמ םע  
    
05 קמועו מ"ס 05 רטוקב )הקראה תדורטקלאל( הלוגע תיטסלפ הכירב   08.07.0050

   452.00 'פמוק םיטולישו מ"ס 05 רטוקב לוגע יטסלפ הסכמ םע מ"ס  
    
מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב )הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב   08.07.0060

   613.00 'פמוק םיטולישו ןוט 8 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע ןוטב הסכמ םע  
    
05 דע ךרואו מ"מ 4X04 ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ   08.07.0070
,םימוא ,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל םירוח 51 םע מ"ס    

   299.00 'פמוק תויקסידו םיגרב  
    
,תודוסיב ןקתומ דוסי תקראה תכרעמל מ"מ 4X04 ךתחב חוטש לזרב   08.07.0080

    10.00 םיכותירו םירוביח תוברל הנבמה ףקיהב תואסנולקו םידומע ,דוסי תורוק רטמ   
    
    

קובץ: 00-00   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     035 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

דוסי תקראה תעבטמ תואיצי רובע מ"מ 4X04 ךתחב ןבלוגמ חוטש לזרב   08.07.0090
    15.00 םיכותירו םירוביח תוברל רטמ   

    
המוטא תניירושמ הספוק ךותב הנבמל ץוחמ םויסו "הקראה-ץוק" תנקתה   08.07.0100

   117.00 'פמוק 1"  
    
םוטיא תוטלפ תועצמאב שא ינפב םילבכ לע הנגהו םילבכ ירבעמ םוטיא   08.07.0110

 1,242.00 טרופמכ KITSAMMALF תמגוד םוטיא רמוחו ר"מ   
    
יריחמב םילולכ רתוי םינטק םירטק( שרדנכ 6" ו/וא 4" הקראה קבח   08.07.0120

    50.00 )םיכילומה 'חי   
    
ןגמ תרנצ תוברל ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ   08.07.0130

   210.00 .הלשו 'קנ   
    
מ"מ 61 ךתחב תשוחנ ךילומ תוברל ,תיטסוקא הרקת הדשל הקראה   08.07.0140

   368.00 'פמוק .למשחה חולב תוקראה ספל וא/ו הנבמה לש הקראה תכרעמל רבוחמה  
    
חוטש לזרב ,רושיג תעבט ראשה ןיב תללוכה הנבמ לש דוסי תקראה   08.07.0150
ךתחב ןבלוגמ חוטש לזרבו הנבמה תוניפב מ"מ 4X04 ךתחב ןבלוגמ    
  4X04 תמוק חטש ר"מ יפל הכרעהב ריחמ .חולב תוקראה ספל דע מ"מ  

    12.00 ןינבה לש דוסיה ר"מ   
    
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  80.80 ק ר פ  ת ת     
    
ןיב תמלשומ הנקתה םשל שרדנה לכ תא ללוכ תודוקנ ריחמ :הרעה    
יפל נ"פ וא ד"פ תורונצ י"ע תודוקנל תרנצ  ,םילבכ ,םיכילומ,הנזה :רתיה    
,םיתותיס ,תוביצח םיללוכ תודובעה לכ יריחמ .יולג וא ט"הת ,ךרוצה    
.חיט חיט ינוקתו תומיתס    
    
תריחבל ,והשלכ גוסמ ויהי ,הז קרפ-תתב םירזיבאה :הרעה    
רובע ריחמה ,ןכ-ומכ ."onicitb" וא "ssiweg" תוברל ,חקפמ/ןימזמה    
.לדבה אלל ,דיחא היהי ט"הת ו/וא ט"הע םירזיבא    
    
08.08.0010 5.1 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת רשא הליגר רואמ 'קנ  
יפוגל האיציו ,ןושאר ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ    

   179.00 םיקדהמו םירוביח תספוקב ,הרואת 'קנ   
    
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.1X3 לש םילבכב םלוא-הליגר רואמ תדוקנ   08.08.0020
-ה תולעת תא וניא ריחמה( .C.V.P תולעת ךותב וא מ"מ 32 "נפ" רוניצב    
  C.V.P( וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ  ,הדוקנל דעו חולהמ ,שרדתש הדימ לכב  

   200.00 םיקדהמו םירוביח תספוקב הרואת יפוגל האיציו ןושאר ףילחמ 'חי   
    
ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב  רוניצ תוברל  -- טלוו 21/42 רואמ 'קנ   08.08.0030
  )5.2X2( ףוגל האיצי ,ןושאר  ףילחמ  וא, לופכ וא .דיחי  רואמ ז"פמ ,ר"ממ  
,תינכת יפל  טורח  םודא טילקב טלשו ,םיקדהמו םירוביח תספוקב הרואת    

   147.00 ת"ג דיל ןקתומ 'קנ   
    
םילבכ םע תיזאפ תלת רואמ תדוקנ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות   08.08.0040

    37.00 מ"מ 92 רטוקב תרנצב YX2N  5.1X5 'קנ   
    

קובץ: 00-00   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     036 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    16.00 ןירושמ ,םימ ןגומ קספמ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות 'קנ  08.08.0050
    

    24.00 ףילחמ קספמ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות 'קנ  08.08.0060
    

    16.00 םוריח תרואתל ףסומ ךילומ רובע ריחמ תפסות 'קנ  08.08.0070
    
ףוג / תפסונ הרונל ,רואמ תדוקנ לש םירוביח תספוקמ הנזה רובע תפסות   08.08.0080

    95.00 .והשלכ גוסמ ,ףסונ הרואת 'חי   
    
תפלחה  ,םיטוח תפלחה תוברל  תמייק רואמ תדוקנ לש םלשומ ץופיש   08.08.0090

   116.00 .םלשומ לכה תרנצ תמלשה ,תופעתסה יקדהמ ,םירזיבא 'חי   
    
םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תוברל --  תמלשומ רפמא 01 ק"ח 'קנ   08.08.0100

   189.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ,ר"ממ )5.1X3( ךתחב 'קנ   
    
08.08.0110 םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תוברל  תמלשומ 'רפמא 61 ק"ח 'קנ  

   221.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ,ר"ממ )5.2X3(  ךתחב 'קנ   
    
YX2N. לבכ ,מ"מ 32 רטוקב רוניצ תוברל  תמלשומ  רפמא 01 ק"ח 'קנ   08.08.0120

   226.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ר"ממ )5.1X3( ךתחב 'קנ   
    
,ר"ממ 5.2X3 ךתחב Y.Y.N לש םילבכב רפמא 61 ריק רוביח תדוקנ   08.08.0130
תולעת תוברל .הדוקנל דעו חולהמ ,שרדתש הדימ לכב ,C.V.P תולעת    
איהש הרוצ לכב תנקתומ )C.V.P -ה תולעת תא וניא ריחמה(  ,C.V.P -ה    

   273.00 הצק רזיבאו , 'חי   
    
םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב רוניצ תוברל-- 'א )61X5( 'זפ תלת ק"ח 'קנ   08.08.0140

   284.00 EEC סופיט-מ 'א )61X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N 'קנ   
    
תפלחה  ,םיטוח תפלחה תוברל  תמייק ק"ח תדוקנ לש םלשומ ץופיש   08.08.0150

   137.00 .םלשומ לכה תרנצ תמלשה ,תופעתסה יקדהמ ,םירזיבא 'קנ   
    

    21.00 לופכ עקת תיב - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0160
    

    16.00 ףסונ עקת תיב - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0170
    

    21.00 םימ ןגומ - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0180
    

    27.00 ןיירושמ - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.08.0190
    
וא מ"מ 32 תרנצב ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכב ןגזמ תדוקנ   08.08.0200
לכב תנקתומ )C.V.P -ה תולעת תא וניא ריחמה(  .C.V.P תולעת ךותב    

   284.00 שרדנכ הצק רזיבאב םויס תדוקנל דעו חולהמ ,איהש הרוצ 'חי   
    
,)א"ג ,VT ,כ"לט ,םוקרטניא ,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ( תרושקתל הנכה 'קנ   08.08.0210
טוחו םלשומ ןקתומ ,שרדנה יפ לע עבצב ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ תוברל    

   116.00 ןוליינמ הכישמ 'קנ   
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     037 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,)א"ג ,VT ,כ"לט ,םוקרטניא ,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ( תרושקתל הנכה 'קנ   08.08.0220
טוחו םלשומ ןקתומ ,שרדנה יפ לע עבצב ,מ"מ 32 רטוקב רוניצ תוברל    

   121.00 ןוליינמ הכישמ 'קנ   
    
08.08.0230 61  רטוקב רוניצ  תוברל רשא ,היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ  
  לבכ ,ןואינ תירונו 'א )61X2( דוד ז"פמ ,ר"ממ 5.2X3 ךתחב םיכילומ ,מ"מ  

   247.00 דודל דע ז"פהמ לחשומ ,YX2N גוסמ ר"ממ 5.2X3 ךתחב 'קנ   
    
ט"הת היומס הדוקנה עוציב רובע חכ תדוקנל וא רואמ תדוקנל תפסות   08.08.0240

    95.00 .דויסבו חיטב רומיגו ריקה ןוקית ,הביצחה תוברל םייק ןוטב ריקב 'קנ   
    
ןופלטל עקת-תיב תנקתהו תקפסא רובע תרושקתל הנכה תדוקנל תפסות   08.08.0250
,"קזב" ןקת תוגוז 4 ןופלט לבכ תנקתהו תקפסאו "קזב" ןקת יציפק םגד    
,עקתה-תיבל הצקה רזיבאל דע שרדנכ יתמוקה וא ישארה ןופלטה ןוראמ    

    68.00 עקתה-תיבלו ןופלטה ןוראב םלשומ ןפואב וטוויחו תרנצב ותלחשה 'קנ   
    
תעינמל "סופסיח" םע ןבלוגמ חפמ ,מ"מ 6 יבועב הכירדל חפ הסכמ   08.08.0260

   237.00 שרדנכ תודימב ,ןוטב תולעת לעמ ןקתוי ,תועוקש האישנ תוידיו הקלחה ר"מ   
    
חיט ינוקית תוברל ,מ"ס 03 דע מ"ס 12-מ יבועב ןוטב ריקב חתפ תביצח   08.08.0270

   284.00 םדוקה בצמל דע רומיגו ר"מ   
    
חיט ינוקית תוברל ,מ"ס 04 דע מ"ס 13-מ יבועב ןוטב ריקב חתפ תביצח   08.08.0280

   420.00 םדוקה בצמל דע רומיגו ר"מ   
    
םוטיא תוברל םילבכ רבעמל תוקייודמ תודימב הרקת ו/וא הפצר תחיתפ   08.08.0290

   237.00 התומדקל הרקתה ו/וא הפצרה תרזחהו םימ תרידח ינפמ אלמ ר"מ   
    
תויצקורטסנוקו םיקוזיחל ג"ק לקשמ יפל תנבלוגמ תכתממ היצקורטסנוק   08.08.0300

    27.00 טרופמכ ,םירזיבאה יריחמב םילולכ םניאש תומוקמל תונוש ג"ק   
    
םיקוזיחל ג"ק לקשמ יפל העובצו תנבלוגמ תכתממ היצקורטסנוק   08.08.0310

    31.00 טרופמכ ,םירזיבאה יריחמב םילולכ םניאש תומוקמל תונוש תויצקורטסנוקו ג"ק   
    
08.08.0320 י"ע  עבקיש ךמסומ קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב  
דע  למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה םולשת ללוכ ןימזמה    
  A002X3,  דע שרדיתש הדימב תרזוח הקידבו םייוקילה ןוקית  תוברל  

 1,470.00 'פמוק תויוגייתסה אלל  ןקתמה  לש  יפוס רושיא תלבקל  
    
ןימזמה י"ע עבקיש ךמסומ קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב   08.08.0330
,A052X3 דע למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה םולשת ללוכ    
רושיא תלבקל דע שרדתש הדימב תרזוח הקידבו םייוקילה ןוקית תוברל    

 2,310.00 'פמוק תויוגייתסה אלל ןקתמה לש יפוס  
    
ןימזמה י"ע עבקיש ךמסומ קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב   08.08.0340
דעו A513X3-מ למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה םולשת ללוכ    
  A019X3 דע שרדתש הדימב תרזוח הקידבו םייוקילה ןוקית תוברל ,ללוכ  

 3,570.00 'פמוק תויוגייתסה אלל ןקתמה לש יפוס רושיא תלבקל  
    
    

קובץ: 00-00   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     038 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה י ג ר נ א ב  ן ו כ ס י ח ל  ד ו ק י פ  ת ו ד י ח י  90.80 ק ר פ  ת ת     
    
תכרעמה .היגרנאב ןוכסיחל םינגזמ רקבו דוקיפל תינורטקלא תכרעמ   08.09.0010
תדיחי טיק . רדחב םדא תוחכונ ןיא רשאכ ןגזמה תלועפ תא הקיספמ    
דוקיפ תדיחי" תמגודכ .תיטמטוא הלעפהל קספמ םע יאלג + רדחל דוקיפ    

   945.00 "ןוזורטקלא" י"ע קוושמ "ריווא גוזימ תרקבל רדח 'חי   
    
תכרעמה .היגרנאב ןוכסיחל םינגזמ רקבו דוקיפל תינורטקלא תכרעמ   08.09.0020
תדיחי טיק . רדחב םדא תוחכונ ןיא רשאכ ןגזמה תלועפ תא הקיספמ    
רדח דוקיפ תדיחי" תמגודכ "תבשןועש" קספמ םע יאלג + רדחל דוקיפ    

   972.00 "ןוזורטקלא" י"ע קוושמ "ריווא גוזימ תרקבל 'חי   
    
תרואת תרקב ללוכ ,רואמו ריווא גוזימ תכירצ לע הרקבו הטילש תדיחי   08.09.0030
רדח תרקבל הלעפה תדיחי .הרואתלו םינגזמל הייהשה ינמז ןוויכ ,רדח    
"הרואתו גוזימ תרקבל תיזכרמ דוקיפ תדיחי" תמגודכ  ,חוכ ירסממ ללוכ    

 1,680.00 "ןוזורטקלא" ידי לע קוושמ 'חי   
    
תרואת תרקב ללוכ ,רואמו ריווא גוזימ תכירצ לע הרקבו הטילש תדיחי   08.09.0040
רדח תרקבל הלעפה תדיחי .הרואתלו םינגזמל הייהשה ינמז ןוויכ ,רדח    
גוזימ תרקבל תיזכרמ דוקיפ תדיחי" תמגודכ  ,חוכ ירסממ ללוכ אל    

 1,575.00 "ןוזורטקלא" ידי לע קוושמ "הרואתו 'חי   
    
גותימ - היהשה אלל ,ט"הע CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0050

   266.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ רסממ 'חי   
    
)םינצחל( הייהשה םע ,ט"הע CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0060

   347.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ רסממ גותימ - 'חי   
    
הרזחו הייהשה םע ,ט"הע CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0070

   368.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ )לגוט( תיטמוטוא 'חי   
    
הקספה םע ,ט"הע CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0080
היילע ינפב הנגה ללוכ ,)תועש 5 דע העש ויב הקספה ןמז ןוויכ תורשפא(    

   520.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ חתמ תדיריו 'חי   
    
08.09.0090 - היהשה אלל ,ט"הת CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי  

   284.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ 'חי   
    
הייהשה םע ,ט"הת CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0100

   378.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ  - )םינצחל( 'חי   
    
הרזחו הייהשה םע ,ט"הת CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0110

   384.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ )לגוט( תיטמוטוא 'חי   
    
אלל ,יזאפ תלת עקש CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0120

   410.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ  - היהשה 'חי   
    
היהשה םע ,יזאפ תלת עקש CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0130

   436.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ  - 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     039 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

היהשה םע ,יזאפ תלת עקש CRE PH5.3 םינגזמל הנגהו הלעפה תדיחי   08.09.0140
   441.00 "ןוזורטקלא" תמגודכ - )לגוט( תיטמוטוא הרזחו 'חי   

    
   168.00 A61 v032 ילרגטניא ףקוע קספמ םע ןיד ספל ןמז גתמ )תבש ןועש( 'חי  08.09.0150

    
םע A61 v032 ילרגטניא ףקוע קספמ םע ןיד ספל ןמז גתמ )תבש ןועש(   08.09.0160

   210.00 תועש 27 ל הברזר 'חי   
    
םע הלעפהו יוביכל תוינכות 8 םע ןיד ספל  ילטיגיד ןמז גתמ )תבש ןועש(   08.09.0170

   342.00 הברזר 'חי   
    
לכ יוביכו הלעפה ,ילארשי טרדנטס עקת-עקש גותימ תועש )תבש ןועש(   08.09.0180

   174.00 A61 v032 הלעפה ןויצ תירונו ילרגטניא ףקוע קספמ ,תוקד 03 'חי   
    
הלעפה ,ילארשי  ,שיטירב טרדנטס עקת-עקש גותימ תועש )תבש ןועש(   08.09.0190
ןויצ תירונו ילרגטניא ףקוע קספמ ,ןגזמ עקתל םיאתמ ,תוקד 03 לכ יוביכו    

   226.00 A61 v032 הלעפה 'חי   
    
3 ףקוע קספמ ,תוקד 51 לכ יוביכו הלעפה )תבש ןועש( םע דודל קספמ   08.09.0200

   263.00 A61 v032 ראומ ישאר קספמ ,םיבצמ 'חי   
    
יוביכו הלעפה תוינכות 8 םע ילטיגיד רמייט ילטיגיד ןועש םע דודל קספמ   08.09.0210
55 אספוקל הברזר םע םימי תצובקב וא דרפנב םוי לכ הלעפהל תורשפא    

   284.00 A61 v032 ,מ"מ 'חי   
    
חטש הסכמ יוליג תשדעב דיוצמ תולק תועונת יוליגל שיגר העונת יאלג   08.09.0220
  6x6  העונת ,ןוויכו תוסיו ימוחת ינש .רטמ 5.3-5.2 ןיב הנקתה הבוג,  
טלוב 07325 םגד" :תמגודכ .xul5-xul 0001 :מ םיסקולב רוא תמצועו    

   578.00 HSALF תרצות ,TAMOTCET תרדסמ 'חי   
    
חטש הסכמ יוליג תשדעב דיוצמ תולק תועונת יוליגל שיגר העונת יאלג   08.09.0230
  6x6  העונת ,ןוויכו תוסיו ימוחת ינש .רטמ 5.3-5.2 ןיב הנקתה הבוג,  
עוקש 17325 םגד" :תמגודכ .xul5-xul 0001 :מ םיסקולב רוא תמצועו    

   599.00 HSALF תרצות ,TAMOTCET תרדסמ 'חי   
    
,A61 הרואתל גותימ תאיצי יאלגל ,תולק תועונת יוליגל שיגר העונת יאלג   08.09.0240
תולעמ 063 םוידרב יטפילא חטש תוסכמה ,יוליג תושדע יתשב  דייוצמ    
דדמנ ןותנה ,רואה תמר תא ףוצר ןפואב תדדומ תיניעה ,ךנאה יפלכ    
S1 66325 םגד" :תמגודכ .רטמויצנטופה לש רואה תמר ןותנל הוושמו    

   646.00 HSALF תרצות oiserp tamonceT 'חי   
    
רטמ 01 יוליג חווט הרקת וא ריק לע הנקתהל דעוימ הרואתל  רקב יאלג   08.09.0250

   347.00 NEERGi תרבח לש ,C181-SO םגד"  :תמגודכ 'חי   
    
וא/ו הרואת( םירסממ 2 ללוכ תבתות הרקת יבג לע הנקתהל  רקב יאלג   08.09.0260
  .דחי םיאלג רפסמ רבחל ןתינ .ןמז יעובק )המודכו תומלצמ וא/ו גוזימ  

   352.00 NEERGi תרבח לש SO-564, םגד" :תמגודכ 'חי   
    
הבוגב רטמ 8 דע יוליג חווט ,הרואת קפסמ םוקמב הנקתהל  רקב יאלג   08.09.0270

   315.00 NEERGi תרבח לש SO-174, םגד" :תמגודכ  .רטמ 2 דע לש הנקתה 'חי   
קובץ: 00-00   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     040 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  01.80 ק ר פ  ת ת     
    
קבד םע )"הפפכ"( םוחב תצווכתמ תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ : הרעה    
תווצקב    
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.10.0010

    17.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.10.0020

    24.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
    
הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.10.0030

    14.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    
הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.10.0040

    19.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   08.10.0050

    11.00 .ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ   08.10.0060

    32.00 ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
    

   116.00 חפ הסכמ ללוכ מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת רטמ  08.10.0070
    
ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.10.0080
ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח/הריפח    

 1,155.00 .תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
    
ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.10.0090
ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ הביצח/הריפח    

 1,365.00 .תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
    
ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.10.0100
521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח /הריפח    

 1,995.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 'חי   
    

   399.00 052C ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 'חי  08.10.0110
    

   510.00 052C ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 'חי  08.10.0120
    
ןיממ הסכמו הרקת רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות   08.10.0130

   565.00 C250 'חי   
    
רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   08.10.0140

   452.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס 001 דע 'חי   
    
וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.10.0150
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב    

    37.00 .מ"ס 04-06 בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו רטמ   
    
    

קובץ: 00-00   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     041 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת ףוצרו השק עלסב הביצח   08.10.0160
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא    

    42.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו רטמ   
    
מ"ס 051 קמועל דע הריפחה תקמעה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות   08.10.0170

    16.00 )מ"ס 09 םוקמב( רטמ   
    
57 רטוקב רוחש דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ 3 הנקתהל  יקפוא חודיק   08.10.0180
,עקרקה יאנת יפל שרדיתש הטיש לכב - מ"מ 8 ןוליינ הכישמ יטוח םע מ"מ    
- ותומדקל חטשה תרזחהו שורדה לכו תורוב תריפח ,תרנצ , לוורש ללוכ     

   625.00 .טלפמוק רטמ   
    
תחנה ךרוצל מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 דע בחורב םייק שיבכ תחיתפ   08.10.0190
םאתהב עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח ללוכ תורוניצ    
תודובע לכ ללוכ ,ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית ,חקפמה תיחנהל    

   137.00 . רזעה ירמוחו רטמ   
    
ךרוצל מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס  06 דע בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ   08.10.0200
תויחנה יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ תורוניצ תחנה    
וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,חקפמה    

   126.00 . טלפסא רטמ   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0210
תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 08/06/06    
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,    

   630.00 .טלפמוק 'חי   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0220
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 001/08/08    
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות    

   903.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
    
תודימב - 03ב ןוטבמ קוצי 'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי   08.10.0230
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 061/08/08    
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות    

 1,260.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
    

   116.00 סנולכל רוביח רובע הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות 'חי  08.10.0240
    
תודימב תיעוביר וא הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות   08.10.0250

   116.00 מ"ס 52*05*05 'חי   
    
מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 54X551 תודימב -03ב ןוטבמ היזכרמל ןוטב דוסי   08.10.0260
לזרב תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס -02ו חטשה ינפל תחתמ    
תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע,ןוטבה סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ    

 1,355.00 'פמוק .םתומדקל חטשה ינפ  
    

 1,380.00 הרואת דומע רובע רוחו המרה ינזוא םע 'מ 1X1X1 תודימב ןוטב תיבוק 'חי  08.10.0270
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     042 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

, םימייק הרואת ידומע ןיב ,תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קורפ   08.10.0280
תלבוהו ,םדודיבו למשחה ירוביח קורפ ללוכ ,תמייקה תרנצב העיגפ אלל    
תיחנה יפל מ"ק 01 דע קחרמב רחא םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל לבכה    

     7.00 .חקפמה רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 52 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.10.0290

    24.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.10.0300

    38.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 05 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.10.0310

    53.00 .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0320

    17.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 4X3 וא 6X2 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0330

    21.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 4X5 וא 6X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0340

    29.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0350

    32.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0360

    11.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0370

    11.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.1X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0380

    15.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0390

    24.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 6X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ )EPLX( YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0400

    90.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 53X3 + 61 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0410

    35.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0420

    41.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0430

    51.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
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14/07/2020
דף מס':     043 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0440
    63.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   

    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0450

    78.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 52X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    
רבוחמ רוניצב לחשומ YX2N)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.10.0460

    97.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 52X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רטמ   
    

    10.00 .ר"ממ 6 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  08.10.0470
    

    14.00 .ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  08.10.0480
    

    18.00 .ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ  08.10.0490
    

    24.00 ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.10.0500
    
דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ   08.10.0510

   350.00 'פמוק 01X5 םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ   08.10.0520

   487.00 'פמוק 61X5 םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ   08.10.0530

   622.00 'פמוק 05X4 םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
דצמ םילבכ ינש תאיציו דחא דצב לבכ תסינכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ   08.10.0540
61X5 דע YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות ,)ינש    

   825.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובערתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ  
    
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא   08.10.0550
,השקה שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת 'מ 3 לש ךרואבו    
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ    

   903.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש,521B גוסמ הסכמו  
    
םיעטקב הדורטקלאה תקמעה רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות   08.10.0560
.השורדה תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1 לש םייטרדנטס    

   195.00 'פמוק .טלפמוק  
    
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.10.0570
אתה.הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה    
, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס04 קמועו מ"ס 06 רטוקב    

   961.00 .טלפמוק ,העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ זוקינל רוח 'חי   
    
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.10.0580
רטוקב אתה.הביצח/הריפחו ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה    
זוקינל רוח, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק םעמ"ס 06 קמועו מ"ס 06    

 1,019.00 .טלפמוק ,העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ 'חי   
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14/07/2020
דף מס':     044 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיינקתה םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.10.0590
   273.00 .טלפמוק - הרקב את אלל ךא םישורדה תונגההו םירוביחה 'חי   

    
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" F-E םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   08.10.0600
ללוכ  מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 07 םינפ בחור :תודימב    

 1,155.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי   
    
יסקופ" F-061 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   08.10.0610
מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,310.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ  'חי   
    
F+G-061 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.10.0620
קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ"    

 2,468.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ  מ"ס 04 'חי   
    
יסקופ" F-091 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.10.0630
מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 091 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,625.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ  'חי   
    
יסקופ" F-612 םגד היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג   08.10.0640
04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור : תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 2,783.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 'חי   
    
F+G-612 םגד  היזכרמ / ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.10.0650
קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ"    

 2,888.00 . סוסיב ,ןויז,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 04 'חי   
    
הבוג , מ"ס 05 קמוע , מ"ס 082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג   08.10.0660

 4,620.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ , מ"ס 082 'חי   
    
, תננכותמ הכרדמ רוזאל ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה   08.10.0670
הבוג תמאתה תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו םילבכ תכראה תוברל    

 1,260.00 .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ 'חי   
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב תושרה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   08.10.0680

   998.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B 'חי   
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב תושרה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   08.10.0690

 1,155.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב תושרה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   08.10.0700

 1,260.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B 'חי   
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב תושרה למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ   08.10.0710

 1,365.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C 'חי   
    
טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב   08.10.0720

   410.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ / הכרדמ ק"מ   
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14/07/2020
דף מס':     045 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A36X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   08.10.0730
יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע ,מ"מ 5.2 יבועב    
היזכרמה תינבל שורדה דויצה לכו,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ    
,תיטנגמ הנגה ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל    

30,450.00 'פמוק דוסי תוברל ,טלפמוק ,תינכותב טרופמכ לכה ,תינורטקלאו תימרת  
    
תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   08.10.0740
םע ,למשחה תרבח את םע 202.ר.ת תינכתב טרופמכ ,מ"מ 5.2 יבועב    
דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ    
טרופמכ 'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה    

34,650.00 'פמוק שורדה לכו ןיוזמ ןוטבמ דוסי תוברל ,טלפמוק תינכתב  
    
/ ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ A001X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ   08.10.0750
למשחה תרבח את םע 102.ר.ת תינכתב טרופמכ ,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ    
דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,    
טרופמכ 'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה    

37,800.00 'פמוק .שורדה לכו ןיוזמ ןוטבמ דוסי  תוברל טלפמוק תינכתב  
    
עבצ וילעמ ,דוסי עבצב היזכרמה תעיבצו רואמ תיזכרמ לש ידוסי יוקינ   08.10.0760

   756.00 'פמוק .טלפמוק ןימזמה תשירד יפל תובכש יתשב קל-רפוס רמג עבצבו רשקמ  
    

    58.00 .ר"ממ 53 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  08.10.0770
    
התרבעהו למשחה תרבח דומע לע רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ   08.10.0780
תרבח םע םישורדה םימואתהו םימולשתה לכ תוברל תושרה ינסחמל    

 1,890.00 'פמוק .טלפמוק למשחה  
    

   300.00 המרה יעצמא תוברל יריווא הרואת לבכ לש "הדש" קוריפ רטמ  08.10.0790
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 36X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.10.0800
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה    

 2,520.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.10.0810
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה    

 2,730.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
ללוכ ,ךמסומ קדוב  י"ע רפמא 001*3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.10.0820
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ,טלפמוק ןקתמה    

 2,835.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
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ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  11.80 ק ר פ  ת ת     
    
- 218 י"ת ילארשיה ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה    
יקיזחמו תועורזה, םידומעה יריחמ .0002 רבמצד השדחה ותרודהמב    
,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד    
םינש 5 ךשמל היהת עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רונתב יולק    
. תוחפל    
    
םיגרודמו םילוגע םידומע "הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג"  לש םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0010
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 4 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 1,775.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0020
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 1,911.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0030
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 2"/4"/6" רטוקב    

 1,985.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב  עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0040
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 2,205.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0050
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 2"/4"/6" רטוקב    

 2,258.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0060
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 3"/4"/6" רטוקב    

 2,048.00 סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0070
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 2,993.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0080
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב    

 3,360.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0090
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6" רטוקב    

 3,413.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0100
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב  

 3,780.00 .סקלפוד טרפמ יפ לע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
םינמותמ םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0120
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
4 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 1,838.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0130
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
5 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 2,310.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0140
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
6 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 2,573.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0150
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
8 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 3,864.00 סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     048 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0160
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
01 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
עובצ .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ    

 4,673.00 סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב 'חי   
    
םיינוקו םילוגע םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0180
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 4    

 1,785.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0190
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 5    

 2,048.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0200
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 5    

 2,153.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0210
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 6    

 2,415.00 סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0220
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 6    

 2,573.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עבצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0230
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 8    

 3,990.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0240
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 01    

 4,830.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0250
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 01    

 5,040.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ירק סנפה תיילת הבוג וניה דומעה הבוג : הרעה- םיפפוכמ םיינוק םידומע    
.'מ 5.1 לש ףופיכ רחאל    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0270
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
"הסדנה .ה.ל.פ " / "תורוא שעג" 'צות ,מ"מ 06 ןוילעה רטוק ,'מ 4 הבוגב    

 4,673.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ . רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0280
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 5 הבוגב    

 5,565.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0290
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 6 הבוגב    

 6,510.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0300
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
. רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 8 הבוגב    

 8,348.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ 'חי   
    
דיחא ךתחב םילוגע םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0320
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
ינוק לוגע ךתח לעב ףפוכמ דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ 01 הבוגב    

10,028.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0330
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 4 הבוגב 5" רטוק    

 1,838.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש 'חי   
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ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0340
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות  ט"קמ תמגוד ,רטמ 5 הבוגב 5" רטוק    

 2,100.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
עוביר ךתחב םידומע    
    
08.11.0360 תמגוד 'מ 5 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע  
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 2,940.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
08.11.0370 תמגוד 'מ 8 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע  
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 4,043.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
תמגוד 'מ 01 הבוגבו ,מ"מ 051X051 SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע   08.11.0380
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות    

 4,988.00 סקלפוד תטיש יפל ןרציה 'חי   
    
"םילשורי" םגד םידומע    
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0400
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 4 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 1,659.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0410
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 5 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 1,838.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0420
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 6 הבוגו 3"/6" רטוקב    

 2,100.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא  "הסדנה 'חי   
    
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע   08.11.0430
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה    
גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה.ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל    
.פ" /"תורוא שעג" תרצות ,"םילשורי" םגד ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב    

 3,938.00 סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצו רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל 'חי   
    
תרצות ,רטמ 01 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ/םיעובק סופיט יבלש טס   08.11.0440

   410.00 .רשואמ ע"ש וא "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" 'חי   
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שעג" תרצות ,רטמ 01 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה   08.11.0450
   368.00 .רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא 'חי   

    
גרודמ לוגע ךתחב  םיביטרוקד םידומע    
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0470
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,205.00 וא "הסדנה .ה.ל.פ "/ "תורוא שעג " 'צות 'חי   
    
,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0480
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,258.00 ש וא הסדנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות ,הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0490
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,258.00 אמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג 'צות 'חי   
    
,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0500
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,310.00 ש וא הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות , הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ ,4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0510
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,468.00 ואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות 'חי   
    
,4"/6"/01" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע   08.11.0520
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,883.00 ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ /תורוא שעג 'צות הטסורינמ יושע הריגס 'חי   
    
"ןויצ" םגד -גרודמ לוגע ךתח    
    
תורוניצמ ,3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0540
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 1,890.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות רחצ/ ןויצ םגד 'חי   
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תורוניצמ ,3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0550
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
, הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,363.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות רחצ/ןויצ םגד 'חי   
    
"לבוי" םגד - גרודמ לוגע ךתח    
    
5.2"/4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0570
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,363.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד  הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0580
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,520.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0590
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,625.00 א הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 4"/6"/8" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0600
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,990.00 הסדנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות  "לבוי" םגד הטסורינ 'חי   
    
4"/6"/8" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0610
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,725.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "לבוי" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
"חצ /יבצ" םגד -גרודמ לוגע ךתח    
    
2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0630
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,205.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
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2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0640
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,258.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
2"/5.2"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0650
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 2,310.00 נה  .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד  הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0660
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,625.00 הסדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ 'חי   
    
3"/5"/01" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0670
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,358.00 סדנה .ה.ל.פ/תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
3"/5"/01" םירטקב ,'מ 01 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0680
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 4,883.00 דנה .ה.ל.פ/ תורוא שעג 'צות "חצ/יבצ" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
ח ש " ם ג ד-ג ר ד ו מ  ל ו ג ע ך ת ח "ת ו ר ו א  ש ע ג"  לש  ם י ד ו מ ע    
" ר    
    
5.2"/4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0700
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ    
תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפיוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    

 3,255.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד הטסורינ יושע הריגס 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0710
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 3,413.00 רשואמ  ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד הטסורינ 'חי   
    
"םתור " םגד -גרודמ לוגע ךתח    
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תורוניצמ 4"/6"/8" םירטקב ,'מ 8 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0730
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 4,725.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "רחש" םגד  הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0740
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא    

 3,570.00 רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0750
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 2,940.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0760
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,098.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0770
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ    
תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי    
יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג    

 3,255.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "םתור" םגד הטסורינ 'חי   
    
"לט " םגד גרודמ לוגע ךתח    
    
,'מ 4 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0790
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 3,728.00 שעג 'צות "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
    
,'מ 5 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0800
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 4,043.00 שעג 'צות "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
    
,'מ 6 הבוגב ,תילרגטניא תדדוב עורז םע גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0810
ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 3"/6" םירטקב    
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה    
אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו    

 4,200.00 שעג 'צןת "לט" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא 'חי   
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"דוד" םגד גרודמ לוגע ךתח    
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0830
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,048.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0840
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,258.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
תורוניצמ 3"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0850
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ    
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיהתטלפ יוסיכל םוינימולא    
הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה    

 2,289.00 עובצ רשואמ ע"ש וא תורוא שעג 'צות "דוד" םגד 'חי   
    
"הסדנה ה.ל.פ" לש  ם י ד ו מ ע    
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0870
הדלפ תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג תא םיביכרמה    
,רשואמ ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" לש "זעוב" תמגוד הטסורינ יושע הריגס    

 4,200.00 סקלפוד טרפמ יפ לע לעפמב עובצ 'חי   
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 4 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0880
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"זפ" םגד  הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,045.00 יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 5 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0890
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"ןר" םגד  הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,675.00 יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
    
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,'מ 6 הבוגב גרדומ לוגע ןנגוסמ הרואת דומע   08.11.0900
םוינמולא תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב    
,דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל    
"ןר" םגד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ    

 3,885.00 מ יפ לע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הסדנה .ה.ל.פ לש 'חי   
    
תועלצ בר םידומע    
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יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0920
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ21 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

40,950.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0930
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ21 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

44,100.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0940
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ51 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

48,300.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0950
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ51 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

51,450.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0960
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 6 דע 'מ 81 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

55,650.00 .רשואמ 'חי   
    
יפוג תנקתהל תועובק תוספרמ ללוכ טרופס ישרגמל תועלצ בר דומע   08.11.0970
לובט היהי ויקלח לכ לע דומעה ,ת"ג 01 דע 'מ81 - סופיט יבלשו הרואת    
ןווג .ינכטה טרפמב טרופמכ ראשהו ,םיכותירה לכ רמג רחאל םח ץבאב    
ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות ,דומעה ךרוא לכל דיחא היהי ןווליגה    

60,900.00 .רשואמ 'חי   
    
ם י נ ו ש   ם י ד ו מ ע    
    

   226.00 .ףסונ םירזיבא חתפ רובע לוגע וא ןמותמ דומעל ריחמ תפסות 'חי  08.11.0990
    
הרואתה דומע לע "תשבלומ" 'מ 1 הבוגב מ"ס 08 רטוקב ןוטב תילוח   08.11.1000

   399.00 העיגפ דגנ הנגה ךרוצל 'חי   
    
תדמעה ללוכ ריחמה .היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 5.8 ךרואב ץע ידומע   08.11.1005

   800.00 .ןוטב תיילוחב דומעה 'חי   
    
תיתחתמ תפזב םיחורמו היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 5.8 ךרואב ץע ידומע   08.11.1010
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ריחמה .עקרקה לעמ מ"ס 05 דעו דומעה    

 1,420.00 .הריפחה יוסיכו דומעה תדמעה 'חי   
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תיתחתמ תפזב םיחורמו היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 01 ךרואב ץע ידומע   08.11.1020
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ריחמה .עקרקה לעמ מ"ס 05 דעו דומעה    

 1,820.00 .הריפחה יוסיכו דומעה תדמעה 'חי   
    
םיחורמו היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 5.8 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע   08.11.1030
הריפח ללוכ ריחמה .עקרקה לעמ מ"ס 05 דעו דומעה תיתחתמ תפזב    

 1,260.00 .הריפחה יוסיכו דומעה תדמעה ,הביצח וא/ו 'חי   
    
םיחורמו היצנגרפמיאב םילפוטמ ,'מ 01 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע   08.11.1040
הריפח ללוכ ריחמה .עקרקה לעמ מ"ס 05 דעו דומעה תיתחתמ תפזב    

 1,470.00 .הריפחה יוסיכו דומעה תדמעה ,הביצח וא/ו 'חי   
    
תקתעה תוברל ,'מ 01 דע הבוגב ץע דומע לש שדחמ הבצהו קוריפ   08.11.1041
לכ ללוכ ,ןוטבה תייבוק לע דומעה תבצהו עקרקה רושיי ללוכ ,ןוטב תייבוק    
םייליע הנזה ילבכו חפ תלעת ,םירוביח תספוק ,תועורז,םיסנפ ,ויביכרמ    

   590.00 .םייעקרק תת וא/ו 'חי   
    

   483.00 . םידומעל ,ר"ממ 52 ךתחב עקרקל םינגוע 'חי  08.11.1050
    

   641.00 . םידומעל ,ר"ממ 05 ךתחב עקרקל םינגוע 'חי  08.11.1060
    

   536.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 52 ךתחב יריוא ןגוע 'חי  08.11.1070
    

   714.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב יריוא ןגוע 'חי  08.11.1080
    

   893.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב עקרקל םילופכ םינגוע 'חי  08.11.1090
    
ינבא ,הביצח/הריפח תוברל םידומעל ,ר"ממ 52  ךתחב עקרקל םינגוע   08.11.1100
ןונגנמ ,רפע יפדוע קוליס ,רובה תמיתס ,קוזיח ירזיבא ,קוזיח ןדא ,שבד    

   414.00 ןומיס יעצמאו הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ 'חי   
    
תוברל םידומעל ,ר"ממ 52 ןגוע ךתח ,עקרקל םילופכ םינגוע   08.11.1110
הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ ןונגנמ ,רובה תמיתס ,הביצח/הריפח    

   610.00 ןומיס יעצמאו 'חי   
    
תקראה תוברל ,'מ 3 ךרואו 2 2/1" רטוקב םינוולוגמ הדלפ תורוניצמ זיז   08.11.1120

   420.00 הנבמל קוזיחו זיזה 'חי   
    
קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ 6 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ   08.11.1130
דומעל ןוטבה דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ קוריפו    

   672.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהו דויצה תלבוהו קרופמה  
    
קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ 01-7 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ   08.11.1140
דומעל ןוטבה דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ ,םילבכ קוריפו    

   788.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה רמוחהודויצה תלבוהו קרופמה  
    
לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 6 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   08.11.1150
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,103.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
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לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   08.11.1160
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,208.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
    
לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ 01 לעמ הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה   08.11.1170
םירזיבא , הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו תינכמ , ויביכרמ    
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעהתנקתהו )רזעה דויצ לכו    

 1,365.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע  
    
, עורזה ללוכ תילמשחו תינכמ , י"חח דומע לע םייק הרואת סנפ קוריפ   08.11.1180
י"חחל םולשת ללוכ תשרהמ לבכה קותינ ךרוצל י"חח םע םואית , לבכה    
חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל דויצהו רמוחה תרזחהו ל"נה רובע    

   788.00 'פמוק .טלפמוק  
    
תילמשחו תינכמ , הנבמ לע וא הרואת דומע לע םייק הרואת סנפ קורפ   08.11.1190

   368.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל רמוחהו דויצה תרזחה ללוכ  
    
י"ע קפוסמה ,'מ 6 דע הבוגב והשלכ גוסמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה   08.11.1200
םילבכה רוביחו תושרה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי יבג לע תושרה    

   588.00 םירזיבאהו 'חי   
    
'מ 21 דעו 'מ 6 לעמ הבוגב והשלכ גוסמ הרואת דומע לש דבלב הנקתה   08.11.1210
תושרה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי יבג לע ,תושרה י"ע קפוסמה    

   840.00 םירזיבאהו םילבכה רוביחו 'חי   
    
תוברל ,ןימזמה י"ע קפוסיש ,'מ 01 דע ךרואב ץע ידומע לש דבלב הנקתה   08.11.1220
)טרפמב שרדנכ יולימ( המדאו ןוטב וא םינבא יולימ ,רוב תביצח או/ו הריפח    

   440.00 הריפחה בוציו קודיה , 'חי   
    

   370.00 חטשה רושייו 'מ 01 דע ךרואב ןעשמ דומע וא ץע דומע קוריפ 'חי  08.11.1230
    
קוריפ ,הרואת יפוגו תועורז תוברל 'מ 01 דע הבוגב ץע דומע קוריפו קותינ   08.11.1240
יעצמא תוברל , ותומדקל בצמה תרזחהו דומעל ביבסמ טלפסא וא ףוציר    

   550.00 המרה 'חי   
    
יבג לע תושרה י"ע קפוסמה ,והשלכ גוסמ הרואת ףוג לש דבלב הנקתה   08.11.1250
רוביחו תושרה ינסחממ הלבוה תוברל הבוג לכב םייק עורז וא דומע    

   315.00 םירזיבאהו םילבכה 'חי   
    

   132.00 .םילגד - 1ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.11.1260
    

   168.00 .םילגד - 2ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.11.1270
    
"תורוא  שעג"  לש  תועורז    
    
מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.1280
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   242.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
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מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.1290
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   315.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז   08.11.1300
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   368.00 .ןימזמה תטלחהי"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי   
    
מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   08.11.1310
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   452.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   08.11.1320
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   520.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז   08.11.1330
"תורוא שעג" תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו    

   588.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
    
001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   08.11.1340
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   840.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   08.11.1350
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   903.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז   08.11.1360
שעג" תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו מ"ס    

   972.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תדדוב עורז   08.11.1370
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10001325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

   441.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע הלופכ עורז   08.11.1380
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10004325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

   819.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תשלושמ עורז   08.11.1390
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס    
,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10006325 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע    

 1,187.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ 'חי   
    
םוקמב מ"ס 002 ךרוא רובע ל"נה תינוק הלוגע  עורז ריחמל תפסות   08.11.1400

   179.00 מ"ס 051/021 'חי   
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"הסדנה ה.ל.פ" לש תועורז    
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז   08.11.1420
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

   473.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד הלופכ תיביטרוקד עורז   08.11.1430
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

   688.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
,םח ץבאב ןבלוגמ לזרב היושע "זפ" םגד תשלושמ תיביטרוקד עורז   08.11.1440
לכ ללוכ רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ןנגוסמ הרואת דומעל המיאתמ    

 1,029.00 .דומעל רוביחה ירזיבא 'חי   
    
שרגמל הרואת דומע לע הנקתהל 'מ 0.2 ךרואב תיקפואו הנוילע עורז   08.11.1450
, תנוולוגמ הדלפמ היושע , םירזיבאו םיסנפ 5 דע לש הנקתהל טרופס    

   678.00 יטטסורטקלא סקלפוד טרפמה יפל רונתב היולק , העובצ 'חי   
    
דומע לע תנקתומ ןבלוגמ לזרב רוניצמ -7ג רורמתל תדדוב תינקית עורז   08.11.1460
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ ורובע ,ל"נה רורמתל ינקית הרואת    

   840.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
    
חיטבמ תללוכה D-42 םגד ,)הפלק( הסכמ םע םימ תנגומ תיטסלפ הבית   08.11.1470
תרצות,ספאו הזאפ ,AK01 , A23 דע יבטוק וד יוסיכ םע יטמוטוא יצח    

   270.00 .ןיזמה הרואת דומעב הנקתהה .הרואת ףוג רובע ,ע"ש וא "סנמיס" 'חי   
    
,ןירושמ עקת - תיב ללוכ הרואתה דומע לע ןקתומ גח תרואתל ריק רוביח   08.11.1480
עקת תיבל רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע יטמוטוא יצח םרז קספמ תפסות    

   184.00 .טלפמוק - 'חי   
    
םע טנוברקילופמ דומעה תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ   08.11.1490
יבועב ןבלוגמ חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב דימע תיכוכז יביס    
יקדהמ םע ,AK01 A01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2    
יקדהמ םע IXEGOS תרצות 3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה    

   305.00 טלפמוק,סנפל דע לבכו הקראה םפ םע  XINOHP תרצות םיסנפל האיצי 'חי   
    
תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות   08.11.1500

    79.00 .דומע לע עקת 'חי   
    
הביצח תוברל תמייק היזכרמ וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח   08.11.1510
היזכרמל וא/ו שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב ןוטבה דוסיב    

   483.00 .טלפמוק 'חי   
    
.ןוגיעו המרה יעצמא תוברל ,םהשלכ םיכילוממ יושע יליע הדש תחיתמ   08.11.1511
,הדש תנקתה וא/ו תפלחה תרגסמב הניאש הדובע רובע  םלושי הז ףיעס    

   620.00 'פמוק .תדחוימ האירק רובע קר אלא  
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../061 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     061 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא/ו םיטלשל ,"הידמ רטסופ" גוסמ סובוטוא תנחתל תילמשח הנזה רוביח   08.11.1520
,םיקתעומ וא/ו םימייק וא/ו םישדח ,)-7ג רורמת תוברל( םיריאמ םירורמת    
ךרד הרידח ,םתנקתהו םתקפסא תוברל רזעה ירמוחו תודובעה ללוכ    
בצמה תרזחהו םייופיצה ןוקית ,קודיהו יוסכ ,הביצחו הריפח ,דוסיה    

 1,019.00 'פמוק )דרפנב םידדמנ רוניצו לבכ( טלפמוק,ותומדקל  
    
ךרד לבכה תרדחה רפמא 02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה   08.11.1530
לבכה רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק ללוכ ,םייקה דומעה דוסי    

   667.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ  
    
ללוכ תימוקמ תושרו ח"ח םע םואתו םולשת ללוכ למשח תשרל תורבחתה   08.11.1540

 1,943.00 .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע לכ 'חי   
    
ינפ לעמ מ"ס 03 דע הבוגב דנאז לוורש רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות   08.11.1550

   137.00 הכרדמה 'חי   
    
ןושאר עבצב תועורז ללוכ 'מ 6 דע הבוגב הרואת םייק דומע תעיבצ   08.11.1560
יפל ןווגב תובכש יתשב "קלרפוס" ןוילע עבצבו ןורקימ 07 יבועב "לוניגמ"    
תרסהו שוטיל , יוקינ ןוגכ תושרדנה הנכההתודובע תוברל חקפמה תיחנה    

    90.00 ףלקתמ עבצ רטמ   
    
ןושאר עבצב תועורז ללוכ 'מ 6 לעמ הבוגב םייק הרואת דומע תעיבצ   08.11.1570
יפל ןווגב תובכש יתשב "קלרפוס" ןוילע עבצבו ןורקימ 07 יבועב "לוניגמ"    
תרסהו שוטיל , יוקינ ןוגכ תושרדנה הנכהה תודובע תוברל חקפמה תיחנה    

    95.00 ףלקתמ עבצ רטמ   
    
/ לוגע ןוולוגמ יביטרוקד ןותחת יוסיכ רובע גוס לכמ הרואת ידומעל תפסות   08.11.1580

   284.00 עבורמ 'חי   
    
עבצב סקלפוד תטישב הלופכ העיבצ רובע ,הרואת דומע ריחמל תפסות   08.11.1590

   105.00 "תימי הביבס" רובע רונתב יולק רטסאילופ רטמ   
    
סקלפוד תטישב  הלופכ העיבצ רובע הרואת ףוג / עורז ריחמל תפסות   08.11.1600

   126.00 "תימי הביבס" רובע רונתב יולק רטסאילופ עבצב 'חי   
    
08.11.1610 תטישב הרואת דומעל הקראה ידיג רוביח רובע ריחמ תפסות  

   116.00 GADWELD 'חי   
    
ץ ו ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  21.80 ק ר פ  ת ת     
    
רוביח ימאתמ םיללוכ אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ : הרעה    
,סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,הרונ ,רטוקו    
ןווגב העיבצ תוברל 'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכ    
/ ןנכתמהמ בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ .ןימזמה תריחב יפל    
ןימזמה    
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תודוסי 01 ,ללוכה הרואת ידומע 01 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ   08.12.0020
ידומע 01 ,מ"ס 001/001/001 תודימב תומוטק תוניפ םע םיימורט ןוטב    
שעג" תרצות עורז תמגודכ ןוולוגמ לזרבתועורז , 'מ 01/5.8 הבוגב ץע    
3 סרמ" / "52 ןוא-רוא" תמגודכ הרואת יפוג 01 ,10701225 ט"קמ "תורוא    
  CM  / "01  "דע ג"לנ תרונ םע ע"ש וא "רדרש W052  דע דל וא W001,  
,םרז רוקמל ןקתמה רוביח ,אשונ הדלפ לית ,םידומעה רוביחל למשח לבכ    
,הלבוה ,שומישה רמג םע וקותינ ,ותלעפה ינפל ךמסומ קדוב י"ע ורושיא    
הפוקתל הז לכ ,שומישה ףוסבו הליחתב רומאה לכ יוניפו קוריפ ,הבכרה    

19,425.00 'פמוק טלפמוק ,ירדנלק שדוח לש  
    
לכ לע םידומע 51 דע ליכמה ץעמ ינמז הרואת ןקתמ לש הקתעהו קוריפ   08.12.0030
ןקתמה קותינ.ןוטב תויבוק לש הקתעה ללוכ ןוטב תויבוק לע ןקתומ ויקלח    
ינפל ךמסומ למשח קדוב י"ע ורושיא ללוכשדחמ ורוביחו למשחה רוקממ    
םאתהב לכה שדח םוקמב הבצהו ינמזה הרואתה ןקתמ לש ותלעפה    

 5,933.00 'פמוק הדובע רתאב חקפמ תייחנהל  
    
תויבוק לע ןקתומ ויקלח לכ לע ץעמ דדוב ינמז הרואת דומע לש הקתעה   08.12.0040
תנזה קותינ .שדחה םוקמב הבצהו ןוטב תויבוק לש הקתעה ללוכ יליע ןוטב    
חקפמ תויחנהל םאתהב לכה .שדחמ רוביחו ךרוצה תדימב למשחה    

 1,200.00 'פמוק הדובעה רתאב  
    
,םימאתמ,םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ הבוג לכב ת"ג לש הנקתה   08.12.0050

   180.00 .האלמה ותנקתה רובע שרדנה לכו םירזיבא שגמל סנפהמ לבכה תפלחה 'חי   
    
םינוש בוחר תרואת יפוג    
    
ג"לנ תרונ םע ע"ש וא "שעג" "המולא" םגד הכומנ הנקתהל הרואת ףוג   08.12.0070

 1,600.00 םלשומ ןקתומ ,הילתה ירודיס תוברל ,יטנגמ דויצ ,טוו 004 'חי   
    
תוברל ע"ש וא IHCERG תרצות ADAMUL תמגוד תובוחר תרואת ףוג   08.12.0080

 1,550.00 םלשומ ןקתומ ,טוו 051 ג"לנ תרונו דויצ 'חי   
    
תמגוד יבלח יטפילא טוו 07 ג"לנ תרונ םע תובוחר/םישיבכ תרואת ףוג   08.12.0090

   610.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "01 סרמ -שעג" 'חי   
    
טוו 001 תירלובוט לטמ וא ג"לנ תרונ םע תובוחר/םישיבכ תרואת ףוג   08.12.0100

   900.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "51 סרמ -שעג" תמגוד 'חי   
    
טוו 051 תירלובוט לטמ וא ג"לנ תרונ םע תובוחר/םישיבכ תרואת ףוג   08.12.0110

   990.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "51 סרמ -שעג" תמגוד 'חי   
    
דל םישיבכ/תובוחר תרואת יפוג    
    
םיסדנהמ דע-רוא    
    
דע-רוא לש ACSOT תמגוד ,W06 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0140

 1,462.46 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ACSOT תמגוד ,W001 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0150

 1,689.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
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דע-רוא לש ACSOT תמגוד ,W051 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0160
 2,339.93 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   

    
דע-רוא לש NOEHCRA תמגוד ,W89 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0170

 1,689.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W06 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0180

 1,559.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W08 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0190

 1,624.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W001 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0200

 1,754.95 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W021 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0210

 1,884.94 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ONOCE תמגוד ,W051 דע םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.0220

 2,144.93 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ,מ"ס 04 רטוקב LLAB תמגוד ,W04 דע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0230

 1,169.96 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
םיסדנהמ דע-רוא לש ,YRUCREM תמגוד ,W25 דע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0240

 3,119.90 ע"ווש וא 'חי   
    
םיסדנהמ דע-רוא לש ,YRUCREM תמגוד ,W57 דע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0250

 3,587.89 ע"ווש וא 'חי   
    
םיסדנהמ דע-רוא לש ,YRUCREM תמגוד ,W001 דע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0260

 4,029.88 ע"ווש וא 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,DRT תמגוד ,W52 דע קיתע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0270

 4,159.87 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,DRT תמגוד ,W25 דע קיתע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0280

 4,679.86 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,DRT תמגוד ,W57 דע קיתע יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0290

 5,134.84 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,ANOD תמגוד ,W08 דע  יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0300

 2,079.94 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,ENOC תמגוד ,W05 דע  יביטרוקד דל ת"ג   08.12.0310

 1,754.95 ע"ווש 'חי   
    
דע-רוא לש ,LLAMS AIRELLAG תמגוד ,W25 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0320

 3,496.89 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
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דע-רוא לש ,LLAMS AIRELLAG תמגוד ,W57 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0330
 4,146.87 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   

    
דע-רוא לש ,LLAMS AIRELLAG תמגוד ,W79 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0340

 4,809.85 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ,MUIDEM AIRELLAG תמגוד ,W79 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0350

 5,329.84 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ,MUIDEM AIRELLAG תמגוד ,W721 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0360

 6,213.81 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
דע-רוא לש ,MUIDEM AIRELLAG תמגוד ,W151 דע יעוביר DEL ת"ג   08.12.0370

 6,837.79 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    

 3,379.90 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש REITPOT תמגוד ,W001 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0380
    

 2,144.93 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש NOIVAN תמגוד ,W95 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0390
    

 2,859.91 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש NOIVAN תמגוד ,W311 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0400
    

 3,119.90 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש NOIVAN תמגוד ,W661 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0410
    

 3,769.88 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש NOIVAN תמגוד ,W312 דע DEL ת"ג 'חי  08.12.0420
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,GT-161 תמגוד W021 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0430

 2,404.93 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,GT-161 תמגוד W042 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0440

 2,729.92 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,GT-161 תמגוד W004 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0450

 3,769.88 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,NOCLAF תמגוד W05 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0460

 2,339.93 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,NOCLAF תמגוד W58 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0470

 3,119.90 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,NOCLAF תמגוד W921 דע הפצהל דל ת"ג   08.12.0480

 3,769.88 ע"ווש 'חי   
    
םוקימס    
    
וא םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,1SSALC ,W03 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0500

   506.98 ע"ווש 'חי   
    
וא םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,1SSALC ,W05 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0510

   558.98 ע"ווש 'חי   
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וא םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,1SSALC ,W08 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0520
   662.98 ע"ווש 'חי   

    
םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,1SSALC ,W001 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0530

   818.97 ע"ווש וא 'חי   
    
וא םוקימס לש ,AFLA תמגוד ,2SSALC ,W06 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0540

   753.98 ע"ווש 'חי   
    

 1,689.95 ע"ווש וא םוקימס לש ,AMOR תמגוד ,W06 יביטרוקד דל ת"ג 'חי  08.12.0550
    

 1,949.94 ע"ווש וא םוקימס לש "ריבא" תמגוד ,56PI W063 הפצהל דל ת"ג 'חי  08.12.0560
    

   740.98 ע"ווש וא םוקימס לש "סכוד" תמגוד ,56PI W051 הפצהל דל ת"ג 'חי  08.12.0570
    
סרבינוי מ.ש    
    
תמגוד ,W41 Am053 ,לודומ-1 ,ןמול 3761 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0590

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W62 Am053 ,לודומ-2 ,ןמול 0443 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0600

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W83 Am053 ,לודומ-3 ,ןמול 3994 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0610

 1,780.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W15 Am053 ,לודומ-4 ,ןמול 3366 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0620

 2,014.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0630

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0640

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0650

 1,780.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0660

 2,014.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0670

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0680

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0690

 1,780.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   
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תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0700
 2,014.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1OLATI 'חי   

    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0710

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 07151,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0720

 2,437.43 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W131 Am525 ,לודומ-7 ,ןמול 09571,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0730

 2,937.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am525 ,לודומ-8 ,ןמול 03002,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0740

 3,041.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 05951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0750

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-6,ןמול 04091,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0760

 2,437.43 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W841 Am018 ,לודומ-5 ,ןמול 09671,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0770

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W571 Am018 ,לודומ-6 ,ןמול 02112,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0780

 2,443.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W402 Am018 ,לודומ-7 ,ןמול 04542,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0790

 3,028.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W432 Am018 ,לודומ-8 ,ןמול 02972,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0800

 3,132.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 2OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W961 Am525 ,לודומ-9 ,ןמול 02722,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0810

 4,289.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
,W881 Am525 ,לודומ-01 ,ןמול 09152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0820

 4,406.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
,W702 Am525 ,לודומ-11 ,ןמול 04772,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0830

 4,653.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
,W722 Am525 ,לודומ-21 ,ןמול 01303,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0840

 4,887.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
,W742 Am525 ,לודומ-31 ,ןמול 04823,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0850

 5,017.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
,W662 Am525 ,לודומ-41 ,ןמול 05253,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0860

 5,160.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
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,W482 Am525 ,לודומ-51 ,ןמול 00573,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0870
 5,329.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   

    
תמגוד ,W571 Am007 ,לודומ-7 ,ןמול 03122,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0880

 4,120.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W102 Am007 ,לודומ-8 ,ןמול 08152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0890

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W822 Am007 ,לודומ-9 ,ןמול 08682,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0900

 4,484.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
,W352 Am007 ,לודומ-01 ,ןמול 01713,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0910

 4,549.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
תמגוד ,W872 Am007 ,לודומ-11,ןמול 04053,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0920

 4,744.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI 'חי   
    
,W403 Am007 ,לודומ-21 ,ןמול 48483,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0930

 4,887.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 3OLATI תמגוד 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0940

 2,040.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0950

 2,209.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0960

 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0970

 2,547.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0980

 2,755.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 07151,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.0990

 2,872.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W131 Am525 ,לודומ-7 ,ןמול 09571,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1000

 3,119.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am525 ,לודומ-8 ,ןמול 03002,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1010

 3,230.40 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1020

 2,040.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1030

 2,209.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../068 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     068 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0246,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1040
 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   

    
תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1050

 2,547.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5,ןמול 05951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1060

 2,755.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול 04091,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1070

 2,872.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0542,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1080

 2,092.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
PT תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2,ןמול 0305,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1090

 2,274.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 00037,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1100

 2,430.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 00079,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1110

 2,677.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 00421,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1120

 2,859.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 09741,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1130

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W131 Am525 ,לודומ-7 ,ןמול 05171,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1140

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W051 Am525 ,לודומ-8 ,ןמול 03591,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1150

 3,269.40 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
PT תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0913,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1160

 2,092.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
PT תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0736,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1170

 2,274.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
PT תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0819,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1180

 2,430.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 04221,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1190

 2,677.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 05551,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1200

 2,859.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../069 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     069 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול 06581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1210
 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT NABRU 2 OLATI 'חי   

    
תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0652,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1220

 3,314.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 053 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1230

 3,717.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 053 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1240

 3,314.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 053 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1250

 3,717.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 053 'חי   
    
תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0652,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1260

 3,535.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1270

 3,769.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0437,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1280

 4,107.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0579,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1290

 4,380.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1300

 3,535.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1310

 3,769.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0329,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1320

 4,107.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 00321,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1330

 4,380.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYLETRA 064 'חי   
    
תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0652,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1340

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OCED SYLETRA 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ- 2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1350

 3,834.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OCED SYLETRA 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1360

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OCED SYLETRA 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1370

 3,834.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OCED SYLETRA 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../070 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     070 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.12.1380  ,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול 0292,תובוחר תרואתל דל ת"ג  
 1,338.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OREZ NORTI 'חי   

    
08.12.1390 ,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול 0955,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,585.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OREZ NORTI   'חי   
    
08.12.1400   ,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול 0868,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,715.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש OREZ NORTI 'חי   
    
08.12.1410  ,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול 0543,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,338.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OREZ NORTI 'חי   
    
08.12.1420  ,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול 0607,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,585.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OREZ NORTI 'חי   
    
08.12.1430  ,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול 04501,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,715.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OREZ NORTI 'חי   
    
08.12.1440 ,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול 0292,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,429.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1450 ,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול 0955,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI   'חי   
    
08.12.1460  ,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול 0868,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,715.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1470  ,תמגוד ,W18 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול 01611,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,793.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1NORTI 'חי   
    
,תמגוד ,W001 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול 09341,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1480

 1,871.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI   'חי   
    
,תמגוד ,W911 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול 02961,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1490

 1,754.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1500  ,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול 0543,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,429.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1510   ,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ- 2,ןמול 0607,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,624.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
08.12.1520  ,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול 04501,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,715.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1NORTI 'חי   
    
,תמגוד ,W401 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול 06831 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1530

 1,793.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש 1NORTI  'חי   
    
,תמגוד ,W821 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול 04071,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1540

 1,871.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../071 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2020
דף מס':     071 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,תמגוד ,W251 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול 09002,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1550
 1,988.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1NORTI   'חי   

    
תמגוד ,W61 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול  0371,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1560

 2,469.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.13 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0743,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1570

 2,664.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.22 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0822,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1580

 2,469.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PT SYAR OCE 'חי   
    
PT תמגוד ,W24 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0514,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1590

 2,664.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W61 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0571,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1600

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RB SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.13 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0853,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1610

 3,262.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RB SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.22 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0232,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1620

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RB SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W24 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  0154 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1630

 3,262.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RB SYAR OCE 'חי   
    
תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0162,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1640

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1650

 2,794.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1660

 3,262.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1670

 3,704.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am527 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1680

 2,404.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am527 ,לודומ-2 ,ןמול 0356 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1690

 2,794.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am527 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1700

 3,262.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
תמגוד ,W201Am527 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1710

 3,704.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AT/002 0.2 DOM NABRU 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../072 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     072 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W93 Am525 ,לודומ-הרואת ףוג ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1720
 2,157.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש REWOT 0.2 DOM NABRU תמגוד 'חי   

    
08.12.1730  ,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול 0482,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,494.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש Q - MORADQ 'חי   
    
08.12.1740 ,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול 0665,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,728.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  MORADQ  'חי   
    
08.12.1750  ,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול 0648,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,845.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש MORADQ 'חי   
    
,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול 0943,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1760

 1,494.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  MORADQ 'חי   
    
08.12.1770 ,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול 0886,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,728.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  MORADQ 'חי   
    
08.12.1780 ,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול 00201,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,845.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  MORADQ 'חי   
    
תמגוד ,W61 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0371,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1790

 4,497.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 23LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W5.13 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0743,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1800

 4,744.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 23LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W5.22 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0822,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1810

 4,497.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 23LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W24 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0514,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1820

 4,744.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 23LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0642,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1830

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1840

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לשהעוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0437,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1850

 4,913.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0579,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1860

 5,082.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1870

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1880

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../073 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     073 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0329,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1890
 4,913.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   

    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 00321,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1900

 5,082.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש העוב םע 53LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0642,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1910

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0605,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1920

 4,848.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0437,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1930

 5,030.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0579,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1940

 5,238.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0023,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1950

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1960

 4,848.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0329,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1970

 5,030.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 00321,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1980

 5,238.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   55LL PMALREVER 'חי   
    
1 תמגוד ,W02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.1990

 3,964.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   AINOMRA 'חי   
    
08.12.2000 תמגוד ,W5.93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,289.87 s  ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  1AINOMRA 'חי   
    
08.12.2010 תמגוד ,W85 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,497.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
08.12.2020 תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,783.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2030

 5,017.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2040

 3,964.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2050

 4,289.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../074 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     074 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0749,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2060
 4,497.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   

    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2070

 4,783.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W721Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 05951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2080

 5,017.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   1AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2090

 4,029.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W5.93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2100

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W85 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2110

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2120

 4,848.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2130

 5,147.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  2INOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2140

 4,029.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2150

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  2AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2160

 4,562.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  2AINOMRA 'חי   
    
תמגוד ,W201Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2170

 4,848.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2AINOMRA- 'חי   
    
תמגוד ,W721Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 05951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2180

 5,147.84 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   2AINOMRA- 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W41 Am053 ,לודומ-1 ,ןמול 3761,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2190

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W62 Am053 ,לודומ-2 ,ןמול 0443,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2200

 3,223.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W83 Am053 ,לודומ-3 ,ןמול 3994,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2210

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
08.12.2220 ,תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 3 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../075 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     075 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

3  ,תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2230
 3,223.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   

    
3  ,תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2240

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2250

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2260

 3,223.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
3  ,תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2270

 3,509.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W41 Am053 ,לודומ-1 ,ןמול 3761,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2280

 3,028.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W62 Am053 ,לודומ-2 ,ןמול 0443,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2290

 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W83 Am053 ,לודומ-3 ,ןמול 3994,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2300

 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W15 Am053 ,לודומ-4 ,ןמול 3366,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2310

 3,847.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
תמגוד ,W5.02 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2320

 3,028.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 6 'חי   
    
6 תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2330

 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2340

 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2350

 3,847.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2360

 4,055.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 07151,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2370

 4,224.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  RETSAM 6 'חי   
    
6 תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2380

 3,028.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
6 תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2390

 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../076 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     076 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

6 תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2400
 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 'חי   

    
תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2410

 3,847.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 6 'חי   
    
תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5,ןמול 85951,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2420

 4,055.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 6 'חי   
    
תמגוד  ,W051 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול 06761 תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2430

 4,224.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש RETSAM 6 'חי   
    
,W41 Am525 ,לודומ DEL-9 ,ןמול 0261,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2440

 3,951.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W03 Am525 ,לודומ DEL -81 ,ןמול 0892,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2450

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W64 Am525 ,לודומ DEL -72 ,ןמול 0644,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2460

 4,757.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W06 Am525 ,לודומ DEL -63 ,ןמול 0595,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2470

 5,004.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W91 Am007 ,לודומ DEL -9 ,ןמול 0702,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2480

 3,951.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W04 Am007 ,לודומ DEL-81 ,ןמול 0282,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2490

 4,341.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W06 Am007 ,לודומ DEL-72 ,ןמול 0865,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2500

 4,757.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  DEL OS תמגוד 'חי   
    
,W97Am007 ,לודומ DEL-63 ,ןמול 0747,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2510

 5,004.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    DEL OS- תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W5.51 Am053 ,לודומ-1 ,ןמול 0381,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2520

 2,924.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
,תמגוד ,W72 Am053 ,לודומ-2 ,ןמול 0263,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2530

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2540 ,תמגוד ,W93 Am053 ,לודומ-3 ,ןמול 0325,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,431.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2550 ,תמגוד ,W25 Am053 ,לודומ-4 ,ןמול 0207,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,730.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2560 ,תמגוד ,W56 Am053 ,לודומ-5 ,ןמול 0009,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,938.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../077 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     077 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.12.2570 ,תמגוד ,W57 Am053 ,לודומ-6 ,ןמול 03601,תובוחר תרואתל דל ת"ג  
 4,159.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   

    
08.12.2580 ,תמגוד ,W78 Am053 ,לודומ-7 ,ןמול 08221,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,068.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2590 ,תמגוד ,W5.12 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0162,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,924.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2600 ,תמגוד ,W93 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0615,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2610 ,תמגוד ,W75 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0947,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,431.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2620 ,תמגוד ,W67 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0599,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,730.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2630 ,תמגוד ,W59 Am525 ,לודומ-5 ,ןמול 02721,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,938.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
,תמגוד ,W211 Am525 ,לודומ-6 ,ןמול 07151,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2640

 4,159.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS  'חי   
    
08.12.2650 ,תמגוד ,W131 Am525 ,לודומ-7,ןמול 09571,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,068.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2660 ,תמגוד ,W82 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול 0723,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,924.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2670 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0356,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
08.12.2680 ,תמגוד ,W67 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0249,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,431.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 05521,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2690

 3,730.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  PV OLYTS  'חי   
    
,תמגוד ,W721 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול 04041,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2700

 3,938.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS  'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול 04091,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2710

 4,159.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש PV OLYTS  'חי   
    
,תמגוד ,W5.51 Am525 ,לודומ-1 ,ןמול 0851,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2720

 3,054.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SL/FL 31 'חי   
    
08.12.2730 ,תמגוד ,W03 Am525 ,לודומ-2 ,ןמול 0013,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,548.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  SL/FL 31 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../078 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     078 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.12.2740 ,תמגוד ,W54 Am525 ,לודומ-3 ,ןמול 0364,תובוחר תרואתל דל ת"ג  
 4,029.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SL/FL 31 'חי   

    
08.12.2750 ,תמגוד ,W06 Am525 ,לודומ-4 ,ןמול 0616,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,614.86 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SL/FL 31 'חי   
    
08.12.2760 ,תמגוד ,W04 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול 0693,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 3,548.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  SL/FL 31 'חי   
    
08.12.2770 ,תמגוד ,W06 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול 0885,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 4,029.88 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  SL/FL 31 'חי   
    
,תמגוד ,W08 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול 0577,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2780

 4,354.87 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  SL/FL 31 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 00492,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2790

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 05803,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2800

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 05813,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2810

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 05803,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2820

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 02123,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2830

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 01323,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2840

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 04913,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2850

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 09423,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2860

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 05823,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2870

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W023 Am0501 ,לודומ-4 ,ןמול 03033,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2880

 7,019.78 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 04563,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2890

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05383,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2900

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../079 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     079 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 07673,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2910
 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   

    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05293,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2920

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05383,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2930

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 02993,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2940

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05104,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2950

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 00793,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2960

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 08304,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2970

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 02804,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2980

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W693 Am0501 ,לודומ-5 ,ןמול 05014,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.2990

 7,409.77 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 08424,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3000

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 06944,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3010

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 06144,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3020

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 02064,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3030

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 06944,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3040

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 00864,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3050

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 08074,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3060

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 04564,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3070

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../080 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     080 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 04374,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3080
 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   

    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 06874,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3090

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2 ,תמגוד 'חי   
    
,W874 Am0501 ,לודומ-6 ,ןמול 02184,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3100

 7,994.75 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש    OELILAG 0.2.2,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 02805,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3110

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 03335,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3120

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 09325,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3130

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 09545,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3140

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 03335,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3150

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 02555,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3160

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 05855,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3170

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 05855,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3180

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAGL ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 01255,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3190

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 06165,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3200

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 08765,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3210

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W955 Am0501 ,לודומ-7 ,ןמול 09075,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3220

10,334.68 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 06975,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3230

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 03806,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3240

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 05795,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3250
10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   

    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 06226,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3260

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 03806,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3270

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 02336,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3280

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 09636,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3290

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 09636,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3300

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 07926,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3310

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 05046,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3320

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 05746,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3330

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG,תמגוד 'חי   
    
,W536 Am0501 ,לודומ-8 ,ןמול 01156,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3340

10,789.67 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 04995,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3350

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 01926,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3360

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 00816,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3370

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 08346,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3380

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 01926,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3390

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 09456,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3400

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 , Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 05856,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3410

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG,תמגוד 'חי   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 05856,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3420
11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   

    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 01896,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3430

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 01017,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3440

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 09717,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3450

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
,W717 Am0501 ,לודומ-9 ,ןמול 08127,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3460

11,387.65 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש   OELILAG ,תמגוד 'חי   
    
08.12.3470 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0146,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  00621,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3480

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  03581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3490

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
08.12.3500 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0146,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W001 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  00621,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3510

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  03581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3520

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
    
,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0146,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3530

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  00621,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3540

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  03581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3550

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
    
,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0906,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3560

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  06911,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3570

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  06671,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3580

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  'חי   
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08.12.3590 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0926,תובוחר תרואתל דל ת"ג  
 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   

    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  00621,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3600

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  03581,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3610

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
08.12.3620 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0926,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  07321,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3630

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  09181,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3640

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
08.12.3650 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול  0126,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  09181,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3660

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  02991,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3670

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
08.12.3680 ,תמגוד ,W25 Am007 ,לודומ-1 ,ןמול   0906  תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2 'חי   
    
,תמגוד ,W201 Am007 ,לודומ-2 ,ןמול  06911,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3690

 2,963.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,תמגוד ,W051 Am007 ,לודומ-3 ,ןמול  06671,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3700

 3,145.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,W102 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול   06152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3710

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W452 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול   06003,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3720

 4,978.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W003 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול   01953,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3730

 5,394.83 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W102 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול   00742,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3740

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W452 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול   06392,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3750

 4,978.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
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,W003 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול   03253,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3760
 5,394.83 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   

    
,W102 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול   04342,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3770

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W452 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול   00292,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3780

 4,978.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W003 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול   03743,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3790

 5,394.83 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W102 Am007 ,לודומ-4 ,ןמול  08832,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3800

 4,809.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2   'חי   
    
,W452 Am007 ,לודומ-5 ,ןמול   08782,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3810

 4,978.85 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,W003 Am007 ,לודומ-6 ,ןמול   02243,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3820

 5,394.83 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  הפצה OLATI 2  ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול   0482,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3830

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול   0665,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3840

 2,885.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC  'חי   
    
,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול   0648,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3850

 3,009.41 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W18 Am004 ,לודומ-4 ,ןמול   01211,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3860

 3,184.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול   0943,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3870

 2,729.92 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול   0886,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3880

 2,885.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול   00201,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3890

 3,009.41 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,W401 Am005 ,לודומ-4 ,ןמול   01531,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3900

 3,184.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול   0482,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3910

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול   0665,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3920

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC  'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../085 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     085 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,תמגוד ,W26 Am004 ,לודומ-3 ,ןמול   0648,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3930
 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   

    
,תמגוד ,W18 Am004 ,לודומ-4 ,ןמול   01211,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3940

 3,464.39 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W001 Am004 ,לודומ-5 ,ןמול   0648,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3950

 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,W911 Am004 ,לודומ-6 ,ןמול   01211,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3960

 3,698.39 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול   0943,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3970

 2,989.91 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2 ,ןמול   0886,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3980

 3,171.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,תמגוד ,W87 Am005 ,לודומ-3 ,ןמול   00201,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.3990

 3,288.90 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC 'חי   
    
,W401 Am005 ,לודומ-4 ,ןמול   01531,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4000

 3,464.39 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,W821 Am005 ,לודומ-5 ,ןמול   00201,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4010

 3,574.89 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,W251 Am005 ,לודומ-6 ,ןמול   01531,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4020

 3,698.39 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש SSAPMOC ,תמגוד 'חי   
    
,תמגוד ,W22 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול   0852,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4030

 1,637.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA 'חי   
    
,תמגוד ,W5.14 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול   0515,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4040

 1,637.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA   'חי   
    
08.12.4050 ,תמגוד ,W82 Am005 ,לודומ-1 ,ןמול   0713,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,637.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA 'חי   
    
08.12.4060 ,תמגוד ,W35 Am005 ,לודומ-2,ןמול   0626,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,637.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA 'חי   
    
,W5.94 Am052 ,לודומ-4 ,ןמול   01531,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4070

 1,962.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA  ,תמגוד 'חי   
    
08.12.4080 ,תמגוד ,W07 Am053 ,לודומ-4 ,ןמול   0986,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,962.94 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש AYRA 'חי   
    
,תמגוד ,W07 Am093 ,לודומ-4 ,ןמול   05401,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4090

 1,611.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש תומלוא תרואת QG  'חי   
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דף מס':     086 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,W501 Am093 ,לודומ-6 ,ןמול   05551,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4100
 1,852.44 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   

    
,תמגוד ,W78 Am084 ,לודומ-4 ,ןמול   00821,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4110

 1,611.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש תומלוא תרואת QG  'חי   
    
,W921 Am084 ,לודומ-6 ,ןמול   08881,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4120

 1,852.44 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   
    
,W471 Am084 ,לודומ-8 ,ןמול   05152,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4130

 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   
    
,W251 Am024 ,לודומ-8 ,ןמול   00222,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4140

 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   
    
,W591 Am045 ,לודומ-8 ,ןמול   00082,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4150

 2,313.93 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  תומלוא תרואת QG  ,תמגוד 'חי   
    
08.12.4160 ,תמגוד ,W23 Am004 ,לודומ-1 ,ןמול   0273,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,429.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  ץוח תומלוא תרואת 21AG 'חי   
    
,תמגוד ,W5.64 Am004 ,לודומ-2 ,ןמול   0395,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4170

 1,429.96 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  ץוח תומלוא תרואת 21AG   'חי   
    
,תמגוד ,W5.05 Am052 ,לודומ-4 ,ןמול   0236,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4180

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש  ץוח תומלוא תרואת 51AG   'חי   
    
08.12.4190 ,תמגוד ,W26 Am052 ,לודומ-4 ,ןמול   0197,תובוחר תרואתל דל ת"ג  

 1,689.95 ע"ווש וא סרבינוי מ.ש לש ץוח תומלוא תרואת 51AG 'חי   
    
וקסינ    
    
וא וקסינ תרבח לש 2C  W03 66PI ARBOC  תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4210

 1,000.97 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W05 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4220

 1,273.96 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W08 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4230

 1,611.95 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W001 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4240

 1,962.94 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W021 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4250

 2,560.92 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 2C W061 66PI ARBOC תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4260

 2,703.92 ע"ווש 'חי   
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14/07/2020
דף מס':     087 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא וקסינ תרבח לש 1C  W03 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4270
 1,000.97 ע"ווש 'חי   

    
וא וקסינ תרבח לש 1C  W05 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4280

 1,273.96 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C  W08 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4290

 1,481.95 ע"ווש 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C  W001 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4300

 1,741.95 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C  W021 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4310

 2,144.93 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C  W061 66PI ARBOC תוובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4320

 2,313.93 ע"ווש וא 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W03 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4330

   727.98 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W05 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4340

   792.98 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W08 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4350

   896.97 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W001 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4360

   987.97 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 1C W021 66PI RETNAP תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4370

 1,130.97 ע"ווש 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C K03 W03 REGIT INIMתובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4380

 1,429.96 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C K03 W04 REGIT INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4390

 1,494.95 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש 1C K03 W06 REGIT INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4400

 1,611.95 ע"ווש וא 'חי   
    
תרבח לש 1C K04 W03 RAUGAJ INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4410

 1,455.96 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 1C K04 W04 RAUGAJ INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4420

 1,715.95 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 1C K04 W06 RAUGAJ INIM תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4430

 1,897.94 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא וקסינ תרבח לש 1C K04 W06 66PI NOILתובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4440
 1,559.95 ע"ווש 'חי   

    
תרבח לש 05H-F107TZ 56PIK04W21 LYSדרלוב תמגוד דל ת"ג   08.12.4450

   519.98 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 08H-F107TZ 56PIK04W21 LYSדרלוב תמגוד דל ת"ג   08.12.4460

   519.98 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 08H-F417TZ 56PIK04W52 LYSדרלוב תמגוד דל ת"ג   08.12.4470

   961.97 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 001H-F417TZ 56PIK04W52 LYSדרלוב תמגוד דל ת"ג   08.12.4480

 1,065.97 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
השדח ךרד    
    
ספיליפ תרבח לש רביירד םע ,2SSALC W06 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4500

 1,071.17 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד , 'חי   
    
תמגוד ,ספיליפ תרבח לש רביירד םע , W04 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4510

   926.87 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA 'חי   
    
תמגוד ,ספיליפ תרבח לש רביירד םע , W06 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4520

 1,071.17 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA 'חי   
    
תמגוד ,ספיליפ תרבח לש רביירד םע , W08 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4530

 1,232.36 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA 'חי   
    
תמגוד ,ספיליפ תרבח לש רביירד םע , W021 ,תובוחר תרואתל דל ת"ג   08.12.4540

 1,335.06 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W002 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4550

 1,354.56 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W082 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4560

 1,780.95 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W023 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4570

 1,936.94 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W063 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4580

 2,385.43 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
,I הרדס לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W004 ,הפצהל ינבלמ דל ת"ג   08.12.4590

 2,573.92 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד 'חי   
    
לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W021 ,הפצהל ןומעפ ףילחמ -לוגע דל ת"ג   08.12.4600

   766.98 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד ,UI הרדס 'חי   
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14/07/2020
דף מס':     089 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W051 ,הפצהל ןומעפ ףילחמ -לוגע דל ת"ג   08.12.4610
   870.97 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד ,UI הרדס 'חי   

    
לוונימ תרבח לש רביירד םע ,W002 ,הפצהל ןומעפ ףילחמ -לוגע דל ת"ג   08.12.4620

   987.97 ע"ווש וא "השדח ךרד" תרבח לש KOA תמגוד ,UI הרדס 'חי   
    
תונורתפ י.ח    
    
תקיצימ יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב  הפצה  תרואת ףוג   08.12.4640
66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא    
84 םע ,טאוו 011  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .90KI תמסוחמ תיכוכז    
שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am776 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל    
עבצ תריסמ םדקמ K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב    
  07>IRC. תרצות רביירד :kinodirT / marsO / spilihP תנוכת םע ilaD  
תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל .רביירדב תנבומ    

 1,494.95 .II  ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ 'חי   
    
םוינימולא תקיצימ יושע ,oluziV תרצות דל תיגולונכטב  VPMVתרואת ףוג   08.12.4650
תיכוכז 66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,    
,םידל 84 םע ,טאוו 011  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .80KI תמסוחמ    
םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am007 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב    
.IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ .K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO :תרצות רביירד    
:םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .delimuL / marsO :תרצות םידל    

 1,754.95 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
תקיצימ יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4660
66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא    
84 םע ,טאוו 011  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .90KI תמסוחמ תיכוכז    
שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am776 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל    
עבצ תריסמ םדקמ K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב    
  07>IRC. תרצות רביירד :kinodirT / marsO / spilihP תנוכת םע ilaD  
תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל .רביירדב תנבומ    

 1,494.95 .II  ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ 'חי   
    
תקיצימ יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4670
66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא    
42 םע ,טאוו 05  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .90KI תמסוחמ תיכוכז    
שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am035 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל    
עבצ תריסמ םדקמ .K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב    
  07>IRC. תרצות רביירד :kinodirT / marsO / spilihP תנוכת םע ilaD  
תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל .רביירדב תנבומ    
II / I רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ    

 1,104.97 Class. 'חי   
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דף מס':     090 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,םוינימולא תקיצימ יושע ,oluziV תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4680
תיכוכז 66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא    
,םידל 84 םע ,טאוו 011  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .80KI תמסוחמ    
םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am007 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב    
.IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO :תרצות רביירד    
:םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .delimuL / marsO :תרצות םידל    

 1,624.95 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
תקיצימ יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4690
66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא    
08 םע ,טאוו 081  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .90KI תמסוחמ תיכוכז    
שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am847 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל    
עבצ תריסמ םדקמ  K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב    
  07>IRC. תרצות רביירד :kinodirT / marsO / spilihP תנוכת םע ilaD  
תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל .רביירדב תנבומ    
II / I רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ    

 1,819.94 Class. 'חי   
    
,םוינימולא תקיצימ יושע ,oluziV תרצות דל תיגולונכטב בוחר תרואת ףוג   08.12.4700
תיכוכז 66PI רונתב יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא    
,םידל 08 םע ,טאוו 071  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .80KI תמסוחמ    
םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ Am007 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב    
.IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ K0005-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO :תרצות רביירד    
:םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .delimuL / marsO :תרצות םידל    

 2,079.94 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
יושע  ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב YCRAD בוחר תרואת ףוג   08.12.4710
יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא תקיצימ    
001  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה 80KI תמסוחמ תיכוכז 66PI רונתב    
ינונכתל םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ  ,םידל 84 םע ,טאוו    
רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ .K0004-0003 רוא ןווג .הרואתה    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO / spilihP: תרצות    
  :םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל  

 1,689.95 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
    
יושע ,THGILGNAK תרצות דל תיגולונכטב ARIEK בוחר תרואת ףוג   08.12.4720
יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא תקיצימ    
001  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה 80KI תמסוחמ תיכוכז 66PI רונתב    
ינונכתל םאתהב שרדנה םרזלו קפסהל ןווכמ  ,םידל 84 םע ,טאוו    
רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ םדקמ .K0004-0003 רוא ןווג .הרואתה    
.רביירדב תנבומ ilaD תנוכת םע kinodirT / marsO / spilihP: תרצות    
  :םגד ספיליפ תרצות חתמ ילושחנ ןגמ .3GPX eerC :תרצות םידל  

 1,689.95 .II / I ssalC רובע ,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX 'חי   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יושע ,oluziV תרצות דל תיגולונכטב B-SIRO יביטרוקד תרואת ףוג   08.12.4730
יסקופא עבצב עובצו יזוירוק יטנא ךילהת רבע רשא ,םוינימולא תקיצימ    
57  דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסה .80KI תמסוחמ תיכוכז 45PI רונתב    
קפסהל ןווכמ Am015 לש ילמיסקמ ילמשח םרזב ,םידל 23 םע ,טאוו    
םדקמ K0004-0003 רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב שרדנה םרזלו    
תנוכת םע kinodirT / marsO :תרצות רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ    
  ilaD תרצות םידל .רביירדב תנבומ: delimuL / marsO. ילושחנ ןגמ  
,AK01/VK01  rotcetorP egruS emertX :םגד ספיליפ תרצות חתמ    

 2,209.93 .II / I ssalC רובע 'חי   
    
טייליטיס    
    
W02 ,תיביטרוקד הרואתל תינוציח הנקתהל הפצר עוקש DEL ת"ג   08.12.4750

 4,094.87 ע"ווש וא טייליטיס תרבח לש ARRET תמגוד 'חי   
    
תמגוד W012-041 ,םינסחמו טרופס תומלואל DEL הפצה ת"ג   08.12.4760

 2,144.93 ע"ווש וא טייליטיס תרבח לש YABODNI 'חי   
    
תרבח לשW04 1-SOEN תמגוד ,תינוציח הנקתהל DEL הפצה סנפ   08.12.4770

 1,819.94 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לשW57 2-SOEN תמגוד ,תינוציח הנקתהל DEL הפצה סנפ   08.12.4780

 2,274.93 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לשW301 3-SOEN תמגוד ,תינוציח הנקתהל DEL הפצה סנפ   08.12.4790

 3,119.90 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
,W045 טרופס ישרגמ תרואת רובע תינוציח הנקתהל DEL הפצה סנפ   08.12.4800

 5,524.83 ע"ווש וא טייליטיס תרבח לש RATSINMO תמגוד 'חי   
    
תרבח לש ,S-OECET תמגוד W07-04 ,םישיבכ תראהל DEL ת"ג   08.12.4810

 1,299.96 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לש ,OECET-1 תמגוד W011-08 ,םישיבכ תראהל DEL ת"ג   08.12.4820

 1,754.95 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לש ,OECET-2 תמגוד W571 ,םישיבכ תראהל DEL ת"ג   08.12.4830

 2,209.93 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
תרבח לש ,OECET-2 תמגוד W052 ,םישיבכ תראהל DEL ת"ג   08.12.4840

 2,404.93 ע"ווש וא טייליטיס 'חי   
    
לש ,DELIPAH תמגוד W06 ,םישיבכ תראהל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.4850

 2,534.92 ע"ווש וא טייליטיס תרבח 'חי   
    
שעג    
    
לש, רופא-Kk4 EMx2 000,7 וקא ולופא תמגוד ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4870

 1,442.96 ע"ווש וא שעג 'חי   
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לש, ינועבצ-Kk4 EMx4 000,61 לוגע ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4880
 4,691.56 ע"ווש וא שעג 'חי   

    
שעג לש, רופא-Kk4 EMx2 000,11 וקא ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4890

 1,601.55 ע"ווש וא 'חי   
    
וא שעג לש ,רופא-Kk4 EMx1 0033 ולופא ינימ ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4900

 1,179.06 ע"ווש 'חי   
    
שעג לש ,רופא-Kk4 EMx2 000,6 לוגע ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4910

 2,005.84 ע"ווש וא 'חי   
    
Kk3ידדצ וד ר''עקפ לופכ''ב 000,21 ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4920

 1,891.44 ע"ווש וא שעג לש ,ןבל/רופא-4x3T 'חי   
    
,ינועבצ-EMx2 Kk4 00001 תושדע 56 סואז ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4930

 2,254.13 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
    
וא שעג לש ,רופא-Kk4 EMx2 000,8 ולופא ינימ ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4940

 1,676.95 ע"ווש 'חי   
    
שעג לש ,רופא-Kk4 EMx3 000,21 לוגע ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4950

 2,974.31 ע"ווש וא 'חי   
    
EPYT K0004-W06-POT INIM 5-םולהי ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4960

 1,949.94 ע"ווש וא שעג לש ,MOLAHAY 'חי   
    
,ןבל/רופא-ידדצ וד Kk4 8xEM 000,02 ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4970

 3,171.90 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
    
,ןבל/רופא-Kk4 4xEMידדצ וד 000,21 ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4980

 2,069.54 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
    
וא שעג לש ,רופא-Kk4 EMx1 005,3 וקא ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.4990

 1,089.37 ע"ווש 'חי   
    
,ןבל/רופא-Kk4 4xEM ידדצ וד 000,61 ולופא ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.5000

 2,251.53 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
    
שעג לש ,ינועבצ-RA 0054 Kk4 2" פוט היאג ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.5010

 1,650.95 ע"ווש וא 'חי   
    
ONAGUJ תרבח    
    
וא שעג לש ,רופא-Kk4 EMx2 000,6 ולופא ינימ ,םישיבכ תרואתל דל ת"ג   08.12.5030

 1,346.40 ע"ווש וא ע"ווש 'חי   
    
,W04 קפסה ,TENJ1 תיטוחלא הרקב ללוכ בוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5040

 1,098.50 ע"ווש וא ONAGUJ תרבח לש SUSAGEP םגדמ .K0003 'חי   
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,W06 קפסה ,TENJ1 תיטוחלא הרקב ללוכ בוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5050
 1,170.00 ע"ווש וא ONAGUJ תרבח לש SUSAGEP םגדמ .K0003 'חי   

    
,W08 קפסה ,TENJ1 תיטוחלא הרקב ללוכ בוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5060

 1,326.00 ע"ווש וא ONAGUJ תרבח לש AREV םגדמ .K0003 'חי   
    
,W001 קפסה ,TENJ1 תיטוחלא הרקב ללוכ בוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5070

 1,417.00 ע"ווש וא ONAGUJ תרבח לש AREV םגדמ .K0003 'חי   
    
וא ONAGUJ תרבח לש ,V01-0 םיניפ 5 ,םייק ת"גל AMEN תפסות   08.12.5080

   390.00 ע"ווש 'חי   
    
תרבח לש ,ILAD תרקב רובע, םיניפ 7 ,םייק ת"גל AMEN תפסות   08.12.5090

   468.00 ע"ווש וא ONAGUJ 'חי   
    
רובע המכח הרקבל תרושקת רובע ,דומע לע הנקתהל תינוציח הספוק   08.12.5100
לש ,esahp elgnis A61 ot pu yaleR 1TENJ CA גוסמ ,םייק סנפ    

   507.00 .ע"ווש וא ONAGUJ תרבח 'חי   
    
דוגסקול תרבח    
    
,AMEN גוסמ הנבומ רקב ללוכ תובוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5120

 1,274.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש TC-LAHC תמגוד ,K0004-0003, W08 'חי   
    
,AMEN גוסמ הנבומ רקב ללוכ תובוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5130

 1,495.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש TC-LAHC תמגוד ,K0004-0003, W001 'חי   
    
,AMEN גוסמ הנבומ רקב ללוכ תובוחר תרואתל DEL ת"ג   08.12.5140

 1,716.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש TC-LAHC תמגוד ,K0004-0003, W521 'חי   
    
004 תמגוד ,K0004-0003, W63 ,תובוחר תרואתל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.5150

 1,872.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש C OGRIV 'חי   
    
005 תמגוד ,K0004-0003, W07 ,תובוחר תרואתל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.5160

 2,171.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש C OGRIV 'חי   
    
G תמגוד ,K0004-0003, W93 ,תובוחר תרואתל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.5170

 2,457.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש C-ATSEV 'חי   
    
G תמגוד ,K0004-0003, W25 ,תובוחר תרואתל יביטרוקד DEL ת"ג   08.12.5180

 2,587.00 ע"ווש וא דוגסקול תרבח לש C-ATSEV 'חי   
    
תרבח לש DOOLFIRAV םגד ,W054 טרופס ישרגמ תראהל DEL ת"ג   08.12.5190

 2,457.00 .ע"ווש וא דוגסקול 'חי   
    
ם י נ פ  ת ר ו א ת  י פ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת     
    
5 ינימ קנשמ םע W63X1 הרונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0010

   126.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד ,תוירחא  תונש  
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5   ינימ  קנשמ  םע W85X1 הרונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0020
   168.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד תוירחא םינש  

    
5   ינימ םיקנשמ םעוW63X2 תורונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0030

   158.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד ,תוירחא םינש  
    
5   ינימ םיקנשמ םעוW85X2 תורונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0040

   231.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד ,תוירחא םינש  
    
םעו W63X1  הרונ םע ,רוטקלפר םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0050

   168.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד, תוירחא םינש 5 ינימ קנשמ  
    
םעוW85X1  הרונ םע ,רוטקלפר םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג   08.13.0060

   210.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד, תוירחא םינש5 ינימ קנשמ  
    
08.13.0070 םעו W63X2  תורונ םע ,רוטקלפר םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג  

   189.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד, תוירחא םינש 5  ינימ םיקנשמ  
    
08.13.0080 םעו W85X2  תורונ םע ,רוטקלפר םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג  

   284.00 'פמוק "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד, תוירחא םינש 5  ינימ םיקנשמ  
    
08.13.0090 הדווזמ גוסמ םיספת םע טנוברקילופ יוסיכ לעב טנצסורואולפ הרואת ףוג  
תמגוד , תוירחא  םינש5 ינימ קנשמו W63X1  הרונ םע 6PI5  םימל םוטא    

   189.00 'פמוק "טייליס" םגד " שעג"   
    
08.13.0100 הדווזמ גוסמ םיספת םע טנוברקילופ יוסיכ לעב טנצסורואולפ הרואת ףוג  
תמגוד ,תוירחא  םינש 5 ינימ קנשמו W85X1  הרונו 6PI5  םימל םוטא    

   210.00 'פמוק "טייליס" םגד " שעג"  
    
08.13.0110 הדווזמ גוסמ םיספת םע טנוברקילופ יוסיכ לעב טנצסורואולפ הרואת ףוג  
  תמגוד , תוירחא םינש5 ינימ םיקנשמו W63X2 תורונו 6PI5 םימל םוטא  

   252.00 'פמוק "טייליס" םגד " שעג"  
    
08.13.0120 הדווזמ גוסמ םיספת םע טנוברקילופ יוסיכ לעב טנצסורואולפ הרואת ףוג  

   294.00 'פמוק "טייליס" םגד" שעג" תמגוד , םיקנשמו  W85X2  תורונו 6PI5 םימל םוטא  
    
ףנכ םע W63x1  הרונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ גוסמ חול תרואת ףוג   08.13.0130

   158.00 'פמוק תוירחא םינש5  ינימ קנשמ םע הרקתל דומצ הנקתהל תידדצ-דח  
    
ףנכ םע W63x1  הרונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ גוסמ חול תרואת ףוג   08.13.0140
עוקש הנקתהל הרואתה ףוג לש תירוקמ" היטבמא" תוברל תידדצ-דח    

   273.00 'פמוק תוירחא םינש5 ינימ קנשמ םע, תכמנומ הרקתב  
    
08.13.0150 תורונ םע, הרקתב עוקש, רווניס תעינמל טנצסורואולפ תרואת ףוג  
  W63X2 םגד" סנמיס" תרצות תמגוד  C2-706JL52 םיקנשמ םע  

   609.00 'פמוק טרטס טקפרפ  
    
W63X2 תורונ םע,הרקתב עוקש,רווניס תעינמל טנצסורואולפ תרואת ףוג   08.13.0160

   604.00 'פמוק טרטס טקפרפ םיקנשמ םע RSP "רואזפ" םגד" שעג" תרצות תמגוד  
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W63X2  תורונ םע,הרקתל דומצ,רווניס תעינמל טנצסורואולפ תרואת ףוג   08.13.0170
   609.00 'פמוק טרטס טקפרפ םיקנשמ םע  C2-728JL52  םגד "סנמיס" תרצות תמגוד  

    
08.13.0180 תורונ םע ,הרקתל דומצ ,רווניס תעינמל טנצסורואולפ תרואת ףוג  
  W63X2 רואזפ" םגד" שעג" תרצות תמגוד " RSP טקפרפ םיקנשמ םע  

   604.00 'פמוק טרטס  
    
E( 08.13.0190(  ,הסכמ  םע ,תוצצופתה ןגומ W63X2   טנצסורואולפ תרואת ףוג  
  XE,  1 NOISIVID, 1 SSALC תמגוד תורונו טרטס טקפרפ קנשמ  

 1,439.00 "וקפל" תרצות 'חי   
    
"תיטבמא" ךותב ,W81X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע הרואת ףוג   08.13.0200
ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 -כ תודימב הרואת    
  םגד " שעג" תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי ,רווניס  
  ,תורונו םילבק 2-ו ינימ םיקנשמ ,2הלעפה ירזיבא תוברל ,RSP "רואזפ"  

   368.00 'פמוק םלשומ טלפמוק לכה  
    
"תיטבמא" ךותב ,W81X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע הרואת ףוג   08.13.0210
ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 -כ תודימב הרואת    
םגד " שעג" תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי ,רווניס    
,תורונו םילבק 2-ו ינימ םיקנשמ 2 ,הלעפה ירזיבא  תוברל ,RSP "רואזפ"    

   368.00 'פמוק םלשומ טלפמוק לכה ,יטמזירפ יוסיכ םע  
    
"תיטבמא" ךותב ,W81X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע הרואת ףוג   08.13.0220
  ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 -כ תודימב הרואת  
"רואלט" םגד "שעג" תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי ,רווניס    
טלפמוק לכה ,תורונו םיינורטקלא םיקנשמ ,הלעפה  ירזיבא תוברל ,    

   399.00 'פמוק םלשומ  
    
"תיטבמא" ךותב,W81X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע הרואת ףוג   08.13.0230
  ענומ ילוברפ םוינימולא רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 -כ תודימב הרואת  
,"רואלט" םגד" שעג" תרצות תמגוד ,הרקתל דומצ  הנקתהל ,רווניס    

   368.00 'פמוק םלשומ טלפמוק לכה ,תורונו םיינורטקלא םיקנשמ ,הלעפה ירזיבא  תוברל  
    
לעב DEL W1.4 תרואת ,יתילכת בר וא יתילכת דח ,םורח הנווכה טלש   08.13.0240
PG1X CET AGEM" תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש 3 תלוביק    

   440.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות "AMSALP 'חי   
    
DEL תרואת ,יתילכת בר וא יתילכת דח ,ידדצ וד ,םורח הנווכה טלש   08.13.0250
  W1.4 תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש 3 תלוביק לעב "PG2X CET  

   470.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות "AGEM AMSALP 'חי   
    
72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.13.0260
  DEL תמגוד "TSCW72M AMSALP" הרקת וא ריקב העוקש הנקתהל  
תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכטלואש" תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע    

   440.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 2 'חי   
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72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.13.0270
  DEL תמגוד "TSDW72M AMSALP" םע הרקתל היולג הנקתהל  
2 תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ    

   530.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 'חי   
    
72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.13.0280
  DEL תמגוד "TS'54DW72M AMSALP" תיווזב ריקל היולג הנקתהל  
  54 ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע,  

   550.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 2 תלוביק 'חי   
    
3 תלוביק לעב W51.0X8 דל תרואת ,יתילכת וד םורח הנווכה טלש   08.13.0290
ואידדצ דח ,ע"ש וא "P 43 דל ץח" "שעג" תמגוד "האיצי" בותיכ םע תועש    

   490.00 םלשומ ןקתומ ,ידדצ וד 'חי   
    
3 תלוביק לעב 8X51.0 W דל תרואת ,יתילכת וד םורח הנווכה טלש   08.13.0300
,ע"ש וא "שעג" תרצותמ ,"עוקש דל ץח" תמגוד "האיצי" בותיכ םע תועש    

   490.00 םלשומ ןקתומ ,ידדצ וד וא ידדצ דח 'חי   
    
081 לש הלועפ ןמזל הרצ המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.13.0310

   530.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 328785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 'חי   
    
081 לש הלועפ ןמזל הבחר המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.13.0320

   500.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 318785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 'חי   
    
ןמזל העוקש הנקתהל הרצ המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.13.0330
וא 3227785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ    

   500.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
    
תינוציח הנקתהל הבחר המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.13.0340
םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ ןמזל    

   500.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 3217785 'חי   
    
W3 DEL תרונ תואצמתהל יתילכת דח W3 עוקש םוריח תרואת ףוג   08.13.0350
רטמ 01 דע הנקתהל םיאתמ תוקד 021 יוביג ןמז ןמול 061 לש המצועב    
, תמגוד deloce ,הרקתל םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא םוימדק לקינ הבוג    
  31206001LE 4.2 ט"קמ HA )V8.4/hM-iN( לאטמ לקינ )dC-iN(  

   350.00 םלשומ ןקת HA7.1/V8.4 'חי   
    
021 םוריח DEL W51 + DEL W3 הליגר הרואת בלושמ הרואת ףוג   08.13.0360
021 דל תרונמ יבלח לירקא יוסיכ םע רופא עובצ םוינימולא ףוג ,תוקד    

 1,060.00 de םלשומ ןקתומ ,ע"ש ואloce תמגוד ,E***A/2/X/F-332002LE 'חי   
    
,תוקד 021 לש הלועפ ןמזל יתילכת דח ,תואצמתהל םוריח תרואת ףוג   08.13.0370
וא LE - 137 םגד טיילורטקלא תמגוד ,הרקתל היולג הנקתהל W3 דל    

   560.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
    
,תוקד 021 לש הלועפ ןמזל יתילכת דח ,תואצמתהל םוריח תרואת ףוג   08.13.0380
וא LE - 137 םגד טיילורטקלא תמגוד ,הרקתל היולג הנקתהל W3 דל    

   560.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../097 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     097 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   221.00 'פמוק ידדצ וד "האיצי" בותיכ םע סקפסרפ טלש "ץח" הרואת רזיבאל תפסות 08.13.0390
    
סנפ רובע הרואת דומע חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא ,םירזיבא שגמ   08.13.0400
W004 דע דיילה-לטימ וא ג.ל.נ תרונ םע שרדנכ םיסנפ ינש וא דחא    

   366.00 'פמוק סנפ לכל דרפנ A01 ז"אמו הקראה ספ ,הניסרח יקדהמ תוברל ,שרדנכ  
    
השולש רובע הרואת דומע חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא ,םירזיבא שגמ   08.13.0410
דע דיילה-לטימ וא ג.ל.נ תרונ םע שרדנכ םיסנפ העברא וא םיסנפ    
  W004ז"אמו הקראה ספ ,הניסרח יקדהמ תוברל,שרדנכ A01 לכל דרפנ  

   399.00 'פמוק סנפ  
    
יתש רובע הרואת דומע חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא,םירזיבא שגמ   08.13.0420
הקראה ספ ,הניסרח יקדהמ תוברלW0001  דיילה-לטימ וא ג.ל.נ תורונ    

   555.00 'פמוק . סנפ לכל דרפנA61  ז"אמו  
    

   199.00 'פמוק W521 תיפסכ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0430
    

   278.00 'פמוק W052 תיפסכ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0440
    

   345.00 'פמוק W004 תיפסכ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0450
    

   310.00 'פמוק W07 ג.ל.נ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0460
    

   389.00 'פמוק W051 ג.ל.נ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0470
    

   420.00 'פמוק W052 ג.ל.נ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0480
    

   477.00 'פמוק W004 ג.ל.נ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0490
    

   420.00 'פמוק W052 דיילה-לטימ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0500
    

   477.00 'פמוק W004 דיילה-לטימ תרונל הקלדה ירזיבאו דויצ 08.13.0510
    
08.13.0520 קפסהב הרונל הקלדה ירזיבאו דויצל םימ תנגומ ,העובצ חפ תספוק  

   184.00 'פמוק W07דע W004 דויצה גוסו הרונה גוסב לדבה אלל.  
    
םע מ"ס 04  ךרואב ןבל לבכ ,טילקבמ הרונ-תיב ללוכה רואמ לדנפ   08.13.0530
ןבל יטסלפ יוסיכ ,םיקדהמ ,הילת וו ,ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ השולש    

    25.00 'פמוק LE W 02 תרונו הרקתל דומצ םיקדהמל לוגע  
    
הרואתה ףוג גוסב לדבה אלל ,םינפ תרואת ףוג לש שדחמ הנקתהו קוריפ   08.13.0540

    63.00 'פמוק .רחא לדבה לכ וא ,שדחה הנקתה םוקמ ,תורונה תומכ ,תורונה גוס ,  
    
,הרואתה ףוג גוסב לדבה אלל,ץוח תרואת ףוג לש שדחמ הנקתהו קוריפ   08.13.0550

    95.00 'פמוק .רחא לדבה לכ וא שדחה הנקתהה םוקמ ,הרונה  
    
הרונב התפלחהו תמייק הרונ קורפ תוברל W81  טנצסורואולפ תרונ   08.13.0560

    14.00 השדחה 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../098 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     098 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הרונב התפלחהו תמייק הרונ קורפ תוברל W63  טנצסורואולפ תרונ   08.13.0570
    14.00 השדחה 'חי   

    
הרונב התפלחהו תמייק הרונ קורפ תוברל W85  טנצסורואולפ תרונ   08.13.0580

    16.00 . השדחה 'חי   
    
תמייק הרונ קורפ תוברל שרדנכ W31 וא W11  וא LP W9  תרונ   08.13.0590

    24.00 . השדחה הרונב התפלחהו 'חי   
    
הרונב התפלחהו תמייק הרונ קורפ תוברל W82 ואLP W81  תרונ   08.13.0600

    28.00 השדחה 'חי   
    
ו/וא הרקתל דומצ הנקתהל V032, A52  יזאפ-דח דדובמ הריבצ ספ   08.13.0610

   233.00 תויפוסו םירבחמ תוברל,םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ הרקתב עוקש רטמ   
    
הנקתהל V032/004, A52 םייזאפ-תלת םידדובמ הריבצ יספ תכרעמ   08.13.0620
תוברל,םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ הרקתב עוקש ו/וא הרקתל דומצ    

   278.00 תויפוסו םירבחמ רטמ   
    
A52  םייזאפ-תלת ו/וא םייזאפ-דח םידדובמ הריבצ יספ תכרעמל תפסות   08.13.0630
רזעה ירזיבא לכ תוברל,הרקתל תוטומ םע הילתב םתנקתה רובע    

    56.00 םישורדה רטמ   
    
08.13.0640 םוינימולא  ליפורפ ,ילאסרבינוא ,)םיינזוא םע( הרקתב עוקש הריבצ ספ  
- ןרצי ,תיפוסו הנזה ,יזכרמ רבחמ ללוכ ,'מ 6 ךרוא ,יזאפ תלת ,ןבל עבצב    
   OCRE, שעג - קפס ,םישרדנה םיקלחה תפסותב + 87353 - ט"קמ,  

 1,838.00 1T - דוק 'חי   
    
08.13.0650 ,יזאפ תלת ,ןבל עבצב םוינימולא ליפורפ ,ילאסרבינוא ,יולת הריבצ ספ  
  הילת תוטומ ללוכ ,תיפוסו הנזה ,שרדנכ םירבחמ ללוכ ,'קמ 41 ךרוא  
4 ללוכ ,)הטזור ללוכ( 'מ 5.1 דע הבוגבו ןרציה תצלמה י"פע  םיקחרמב    
2009( ספה עבצב רונתב םיעובצ ,םיידדצ תוריקל ספה עוביקל םינתיווז    
  LAR( ןרצי  ,טלפמוק לכה - OCRE, שעג - קפס ,שרדנה י"פע - ט"קמ,  

 6,818.00 2T - דוק 'חי   
    
ומכ יזאפ תלת ,ןבל עבצב םוינימולא ליפורפ ,ילאסרבינוא ,יולת הריבצ ספ   08.13.0660

 3,410.00 3T 'מ 7 ךרואב ךא 2T 'חי   
    
ומכ יזאפ תלת ,ןבל עבצב םוינימולא ליפורפ ,ילאסרבינוא ,יולת הריבצ ספ   08.13.0670

 7,791.00 4T 'מ 61 ךרואב ךא 2T 'חי   
    
***דל הרואת יפוג***    
    
ט"קמ 21 םתור ,הרקתב עוקש ןנווכתמ עובצ םוינימולאמ לוגע הרואת ףוג   08.13.0680
  601001LE מ"מ 315 רטוק ,תולעמ 06/03/51 תושדע רביירד םע עיגמ  
ןקתומ ,הרקתל םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא deloce תמגוד מ"מ 06 הבוג    

   290.00 םלשומ 'חי   
    
הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ ט"הת/ט"הע ץוח/םינפ ת"ג תנקתה   08.13.0690

   120.00 .תמלשומ 'חי   
    
    

קובץ: 00-00   .../099 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     099 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיללחב ת"ג תנקתה רובע 5000.31.80 ףיעס יפל ת"ג תנקתהל תפסות   08.13.0700
    60.00 )'מ 5.3 לעמ( .םיהובג 'חי   

    
םיסדנהמ דע-רוא    
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש ,LB THGILIXAM תמגוד W63 דל לנאפ ת"ג   08.13.0720

   324.99 ע"ווש 'חי   
    
דע-רוא לש ,ינוציח םגד -LB THGILIXAM תמגוד W63 דל לנאפ ת"ג   08.13.0730

   454.99 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
08.13.0740 לש ,DLD THGILIXAM תמגוד W52-81 לוגע הרקת עוקש דל ת"ג  

   363.99 .ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא 'חי   
    
דע-רוא לש ,)DELNUS( THGILNUS תמגוד םיינכט םירדחל ת"ג   08.13.0750

   298.99 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש LE-206 תמגוד ,לוגע ,הרקת עוקש םורח ת"ג   08.13.0760

   285.99 ע"ווש 'חי   
    
וא םיסדנהמ דע-רוא לש LE-237 תמגוד ,לוגע ,ט"הע הנקתהל םורח ת"ג   08.13.0770

   376.99 ע"ווש 'חי   
    

   415.99 ע"ווש וא םיסדנהמ דע-רוא לש LE-616 תמגוד , םורח תאיצי טוליש 'חי  08.13.0780
    
דע-רוא לש 1056 םגד ,תינוציח הנקתהל הפצר עוקש DEL ת"ג   08.13.0790

 3,379.90 ע"ווש וא םיסדנהמ 'חי   
    
םוקימס    
    
לש ,WC YTEFAS תמגוד ,06X06 הרקת עוקש W04 דל לנאפ ת"ג   08.13.0810

    97.50 ע"ווש וא םוקימס 'חי   
    
וא םוקימס לש ,WC FLOG תמגוד ,הרקתה לע W54 דל לנאפ ת"ג   08.13.0820

   233.99 ע"ווש 'חי   
    

   714.98 ע"ווש וא םוקימס לש ,0706 םגד ט"הע דל ליפורפ 'חי  08.13.0830
    

   778.68 ע"ווש וא םוקימס לש ,0708 םגד עוקש דל ליפורפ 'חי  08.13.0840
    
וא םוקימס לש ,"לבוש" תמגודכ ,44PI W31 הרקת עוקש ,לוגע דל ת"ג   08.13.0850

    71.50 ע"ווש 'חי   
    
וא םוקימס לש ,"לבוש" תמגודכ ,44PI W02 הרקת עוקש ,לוגע דל ת"ג   08.13.0860

    87.10 ע"ווש 'חי   
    
וא םוקימס לש ,"לבוש" תמגודכ ,44PI W03 הרקת עוקש ,לוגע דל ת"ג   08.13.0870

   105.30 ע"ווש 'חי   
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../100 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     100 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא םוקימס לש ,ROINUJ תמגודכ , W52 הרקת דומצ ,לוגע דל ת"ג   08.13.0880
    58.50 ע"ווש 'חי   

    
וא םוקימס לש ,YNOT תמגודכ , 56PI W52 הרקת דומצ ,לוגע דל ת"ג   08.13.0890

   149.50 ע"ווש 'חי   
    
LD ORP תמגוד ,W04 ,םיינכט םירדחל 'מ 2.1 ךרואב םימ ןגומ דל ת"ג   08.13.0900

   127.40 ע"ווש וא םוקימס לש ,YKS 'חי   
    

   168.99 ע"ווש וא םוקימס לש,W3 הרקת עוקש םורח ת"ג 'חי  08.13.0910
    

   168.99 ע"ווש וא םוקימס לש ,"ריאמ" תמגוד ,W3 לוגע הרקת דומצ םורח ת"ג 'חי  08.13.0920
    

   181.99 ע"ווש וא םוקימס לש , "ריאי" תמגוד , םורח תאיצי טוליש 'חי  08.13.0930
    
וא םוקימס לש ,NEDLOG תמגוד ,56PI W002 ,םינסחמל DEL ת"ג   08.13.0940

   506.98 ע"ווש 'חי   
    
וקסינ    
    

   275.59 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W03 mlk3 595VDEL-MARSO/048 דל לנפ 'חי  08.13.0960
    

    54.60 ע"ווש וא חי6 גוס לכ טהע 595*595 'פ םאתמ 'חי  08.13.0970
    

   408.19 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W04 mlk4 595VDEL-MARSO/048 דל לנפ 'חי  08.13.0980
    

   130.00 ע"ווש וא 595*595 סוא דל לנאפ ט"הע םאתמ 'חי  08.13.0990
    

   409.49 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W33  595 RGU VDEL-SO/048 דל לנפ 'חי  08.13.1000
    

    97.50 ע"ווש וא LB 595*595 ML0013 W04 K24 לנאפ 'חי  08.13.1010
    
תרבח לש 44PI 051 048/W41 VDEL ULA  הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1020

   207.99 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 44PI 002 048/W52 VDEL ULA הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1030

   321.09 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
לש 45PI TCC3/W31 TROFMOC 031 הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1040

   152.10 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    
לש 45PI TCC3/W81 TROFMOC 551 הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1050

   200.19 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    
לש 45PI TCC3/W02 TROFMOC 502 הרקת עוקש לוגע דל ת"ג   08.13.1060

   265.19 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    

    28.73 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W6 K0004 לוגע 4  טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1070
    

    39.00 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W21 K0004 לוגע 6" טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1080
    
    

קובץ: 00-00   .../101 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
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14/07/2020
דף מס':     101 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    46.41 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W81 K0004לוגע 8"ילרגטניא לנאפ דל 'חי  08.13.1090
    

    30.55 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W8 58-07 K0004םאתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1100
    

    40.30 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W51 031-59 K0004אתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1110
    

    53.30 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W22 581-59 K0004אתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1120
    

    35.10 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש טהע W6 K0004 4" טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1130
    

    45.50 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש טהע W21 K0004 6" טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1140
    

    55.90 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש טהע W81 K0004 8" טניא לנאפ דל 'חי  08.13.1150
    

    30.55 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W8 58-07 K0004םאתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1160
    

    40.30 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W51 031-59 K0004אתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1170
    

    53.30 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש XELF W22 581-59 K0004אתמ+גע.פ דל 'חי  08.13.1180
    

   148.20 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש mm86 56PI  K0003 W7 VDEL-SO טופס 'חי  08.13.1190
    
תרבח לש K0004 45PI "4 W21 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1200

   143.00 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש K04 45PI "8 W21 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1210

   184.59 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש K04 45PI "6 W51 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1220

   175.49 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש וקסינ 'חי   
    
תרבח לש K04 45PI "8 W81 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1230

   194.99 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש K04 45PI "8 W52 ORP-ADNAP תמגוד לוגע דל ת"ג   08.13.1240

   311.99 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    

    96.20 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש K04 W02 56PI TSORF לוגע ןופלפ דל ת"ג 'חי  08.13.1250
    

   168.99 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש K04 W02 56PI WONS רופא לוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1260
    

   210.59 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש K04 W03 56PI WONS רופא לוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1270
    

    67.60 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש d021 K04 W51 45PI DEL ECI לוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1280
    

   104.00 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש d021 K04 W81 45PI DEL ECIלוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1290
    

   124.80 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש d021 K04 W42 45PI DEL ECI לוגע דל ת"ג 'חי  08.13.1300
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../102 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     102 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לש K04 W21 56PI DEL MUNGAM 021 תמגוד ,הספילא דל ת"ג   08.13.1310
    65.00 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   

    
תרבח לש K04 W21 56PI קספמ+ MUNGAM תמגוד ,הספילא דל ת"ג   08.13.1320

    87.10 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש DN K04 W63 56PI DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג   08.13.1330

   102.70 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש DN K04 W84 56PI DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג   08.13.1340

   156.00 ע"ווש 'חי   
    
וקסינ תרבח לש K04 W81 56PI SULP DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג   08.13.1350

   128.70 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש K04 W43 56PI SULP DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג   08.13.1360

   157.30 ע"ווש וא 'חי   
    

   168.99 ע"ווש וא K56 W63 56PI SULP DEL DEEPSיטמרה דל ת"ג 'חי  08.13.1370
    

   166.39 ע"ווש וא W3 SUNEV טהת  יתילכת דח םורחל דל ת"ג 'חי  08.13.1380
    

   184.59 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש W3 SUNEV טהע  יתילכת דח םורחל דל ת"ג 'חי  08.13.1390
    

   292.49 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש דל םורח תאיצי טוליש 'חי  08.13.1400
    
לש K04 d09 W001 DEL NAECO ןומעפ ,תומלוא תראהל דל ת"ג   08.13.1410

   500.48 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    
לש K04 d09 W051 DEL NAECO ןומעפ ,תומלוא תראהל דל ת"ג   08.13.1420

   571.98 ע"ווש וא וקסינ תרבח 'חי   
    
09X04K04W051 45PIראניל ,הרקת יולת ,תומלוא תראהל דל ת"ג   08.13.1430

   854.07 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש LARTNEC 'חי   
    
09X04K04W002 45PIראניל ,הרקת יולת ,תומלוא תראהל דל ת"ג   08.13.1440

 1,026.97 ע"ווש וא וקסינ תרבח לש LARTNEC 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 56PI K04 W09 2GVDEL-SOחש הפצהל דל ת"ג   08.13.1450

   389.99 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 56PI K04 W531 2GVDEL-SOחש הפצהל דל ת"ג   08.13.1460

   714.98 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש 56PI K04 W081 2GVDEL-SOחש הפצהל דל ת"ג   08.13.1470

   857.97 ע"ווש 'חי   
    
תרבח לש 05x541 66PI 047/W05 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1480

   584.98 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
    
    

קובץ: 00-00   .../103 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     103 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תרבח לש 05x541 66PI 047/W001 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1490
 1,195.96 ע"ווש וא וקסינ 'חי   

    
תרבח לש 05x541 66PI 047/W051 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1500

 1,533.95 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 05x541 66PI 047/W002 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1510

 1,754.95 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
תרבח לש 05x541 66PI 047/W003 LYS DOOLF הפצהל דל ת"ג   08.13.1520

 2,664.92 ע"ווש וא וקסינ 'חי   
    
וקסינ תרבח לש d531X06K0466PIW052 CIPMYLO הפצהל דל ת"ג   08.13.1530

 1,650.95 ע"ווש וא 'חי   
    
וקסינ תרבח לש d531X06K0466PIW005 CIPMYLO הפצהל דל ת"ג   08.13.1540

 4,159.87 ע"ווש וא 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש d06 K04 W057 66PI CIPMYLO  הפצהל דל ת"ג   08.13.1550

 6,499.80 ע"ווש 'חי   
    
וא וקסינ תרבח לש d03 K04 W0001 66PI CIPMYLO הפצהל דל ת"ג   08.13.1560

 8,319.74 ע"ווש 'חי   
    
תונורתפ י.ח    
    
קפסהב .outneB תרצותמ מ"מ 006X006 תודימ  דל תייגולונכטב לנאפ   08.13.1580
רוא ןווג .הילתו ןוטב תרקית ,תיטסוקא הרקיתב הנקתה W63 לש ילמשח    
  K0005-0003 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. וא תונורתפ י.ח תרבח לש  

   233.99 ע"ווש 'חי   
    

    84.50 06*06 דל לנאפ תנקתהל םינומלא תרגסמ רבוע תפסות 'חי  08.13.1590
    
קפסהב .outneB תרצותמ 0021X003 תודימ  דל תייגולונכטב לנאפ   08.13.1600
רוא ןווג .הילתו ןוטב תרקית ,תיטסוקא הרקיתב הנקתה W63 לש ילמשח    
  K0005-0003 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. וא תונורתפ י.ח תרבח לש  

   285.99 ע"ווש 'חי   
    

    91.00 021*03 דל לנאפ תנקתהל םינומלא תרגסמ רבוע תפסות 'חי  08.13.1610
    
.dnaltilG תרצותמ  595X595 תודימ תונולח 2 דל תייגולונכטב לנאפ   08.13.1620
K0004-0003 רוא ןווג . העוקש הנקתהב טאוו 93  לש ילמשח קפסהב    

   321.09 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח לש .IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ 'חי   
    
.dnaltilG תרצותמ  595X595 תודימ תונולח 2 דל תייגולונכטב לנאפ   08.13.1630
K0004-0003 רוא ןווג . העוקש הנקתהב טאוו 93  לש ילמשח קפסהב    

   360.09 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח לש .IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ 'חי   
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../104 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     104 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תקיצימ יונבה DGC תרצותמ  thgiL nwoD יביטרוקד הרקת עוקש   08.13.1640
חדק , mm391?  ינוציח :תודימ .45PI הנגה םדקמ םע םוינימולא    
  ?mm561. לש ילמשח קפסה W32-51 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו  
  K0005-K0003. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. תונורתפ י.ח תרבח לש  

   172.89 ע"ווש וא 'חי   
    
תקיצימ יונבה DGC תרצותמ  thgiL nwoD יביטרוקד הרקת עוקש   08.13.1650
חדק , mm032?  ינוציח :תודימ .45PI הנגה םדקמ םע םוינימולא    
  ?mm002. לש ילמשח קפסה W92-81 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו  
  K0005-K0003. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. תונורתפ י.ח תרבח לש  

   192.39 ע"ווש וא 'חי   
    
תקיצימ יונבה DGC תרצותמ  thgiL nwoD יביטרוקד הרקת עוקש   08.13.1660
חדק , mm282?  ינוציח :תודימ .45PI הנגה םדקמ םע םוינימולא    
  ?mm062. לש ילמשח קפסה W53-92 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו  
  K0005-K0003. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. תונורתפ י.ח תרבח לש  

   308.09 ע"ווש וא 'חי   
    
תקיצימ יונבה DGC תרצותמ ןנווכתמ TOPS יביטרוקד הרקת עוקש   08.13.1670
חדק , mm282?  ינוציח :תודימ .02PI הנגה םדקמ םע םוינימולא    
  ?mm062. לש ילמשח קפסה W9-6 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו  
  k0004-K0072. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. וא תונורתפ י.ח תרבח לש  

   101.40 ע"ווש 'חי   
    
םע םוינימולא תקיצימ יונבה DGC תרצותמ יביטרוקד ט"הע הרואת ףוג   08.13.1680
קפסה .mm312? רטוק ,mm36  הבוג :תודימ .02PI הנגה םדקמ    
,K0004 רוא ןווג .העוקש הנקתה .טאוו W32-81 לש ילמשח    
  K0005-K0003. 08 עבצ תריסמ םדקמ>IRC. תונורתפ י.ח תרבח לש  

   172.89 ע"ווש וא 'חי   
    
.ixiC תרצותמ מ"ס 051 ךרואב םימ ןגומ דל תייגולונכטב הרואת ףוג   08.13.1690
ןוטב תרקית ,תיטסוקא הרקיתב הנקתה .טאוו 65 לש ילמשח קפסהב    
לש .IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ . k0005-0004K רוא ןווג .הרקת דומצו    

   214.49 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח 'חי   
    
.ixiC תרצותמ מ"ס 021 ךרואב םימ ןגומ דל תייגולונכטב הרואת ףוג   08.13.1700
ןוטב תרקית ,תיטסוקא הרקיתב הנקתה .טאוו 65 לש ילמשח קפסהב    
ח תרבח לש .IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ .0004K רוא ןווג .הרקת דומצו    

   156.00 ע"ווש וא תונורתפ י. 'חי   
    
,45PI ,קבאו םימ ןגומ DEL תיגולונכטב חיטה לע לוגע הרואת ףוג   08.13.1710
וא תונורתפ י.ח תרבח לש RETTILG ןרצי .טאוו 42 לש ילמיסקמ קפסהב    

   202.79 ע"ווש 'חי   
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../105 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     105 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.13.1720 תרצותמ דל תייגולונכטב LF םגד W003 הפצה תרואת ףוג  
  dnalreztiwS kinortxuL,  תיגולונכט םע niF dloF  - לע תססבתמה  
תעסהב בטיימ ןפואב עייסמ רשפא בר םינפ חטש תריציו םוינימולא לופיק    
לכ לע רשאכ םילודומ ינשמ הייונבה תידוחיי תיטפוא תכרעמ ,56PI ,םוח    
.eluoJ 2 tcapmI 70KI תמסוחמ תיכוכז יוסיכ ,השדע תנקתומ דל    
םרזו קפסהל ןווכמ  .טאוו 005,1 דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסהב    
םדקמ K0005-0003 :רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב םישרדנה    
תנוכתל היצפוא םע llewnaeM :תרצות רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ    
  ilaD. תרצות םידל: delimuL / marsO. חתמ ילושחנ ןגמ AK01/VK01  
   rotcetorP egruS. הנקתה חדק תללוכה דחוימ הנבמב תננווכתמ עורז  

 4,549.86 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח לש .הרואתה ףוג ןוויכ ירחא עוביק חדקו 'חי   
    

 7,149.78 W004 קר ל"נכ 'חי  08.13.1730
    

 8,449.74 W006 קר ל"נכ 'חי  08.13.1740
    

 9,749.70 W008 קר ל"נכ 'חי  08.13.1750
    

10,399.68 W0001 קר ל"נכ 'חי  08.13.1760
    

13,649.58 W0021 קר ל"נכ 'חי  08.13.1770
    

14,949.54 W0051 קר ל"נכ 'חי  08.13.1780
    
08.13.1790 תרצותמ דל תייגולונכטב LFM םגד W003 הפצה תרואת ףוג  
  dnalreztiwS kinortxuL, 56 תומיטא תמרPI, יוסיכ eluoJ 5 tcapmI  
  80KI. םרזו קפסהל ןווכמ  .טאוו 0021 דע לש ילמיסקמ ילמשח קפסהב  
םדקמ  K0005-0003 :רוא ןווג .הרואתה ינונכתל םאתהב םישרדנה    
תנוכתל היצפוא םע llewnaeM :תרצות רביירד .IRC<07 עבצ תריסמ    
  ilaD. 0505 :תרצות םידל NOEXUL. חתמ ילושחנ ןגמ  AK01/VK01  
   rotcetorP egruS. הנקתה חדק תללוכה דחוימ הנבמב תננווכתמ עורז  

 3,249.90 ע"ווש וא תונורתפ י.ח תרבח לש .הרואתה ףוג ןוויכ ירחא עוביק חדקו 'חי   
    

 4,549.86 W004 קר ל"נכ 'חי  08.13.1800
    

 5,849.82 W006 קר ל"נכ 'חי  08.13.1810
    

 7,149.78 W008 קר ל"נכ 'חי  08.13.1820
    

 8,449.74 W0001 קר ל"נכ 'חי  08.13.1830
    

12,479.62 W0021 קר ל"נכ 'חי  08.13.1840
    
שעג    
    

   227.49 ע"ווש וא שעג תרבח לש Kk4 mL0033 011N03-0606-LP- דל לנאפ 'חי  08.13.1860
    

   220.99 ע"ווש וא שעג תרבח לש KK4-W42 ץניא 8 ורפ דלסקיפ 'חי  08.13.1870
    
    
    
    

קובץ: 00-00   .../106 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     106 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא שעג תרבח לש dufiL רביירד-Kk4 mL0063 W03 טיילקב דלנאפ   08.13.1880
   227.49 ע"ווש 'חי   

    
   240.49 ע"ווש וא שעג תרבח לש Kk4 mL0044 011N04-0606-LP- דל לנאפ 'חי  08.13.1890

    
   181.99 ע"ווש וא שעג תרבח לש KK4-W51 ץניא 6 ורפ דלסקיפ 'חי  08.13.1900

    
וא שעג תרבח לש dufiL רביירד-Kk4 mL0084 W04 טיילקב דלנאפ   08.13.1910

   253.49 ע"ווש 'חי   
    

   656.48 ע"ווש וא Kk4 W08 דל ןוריק 'חי  08.13.1920
    

    97.50 ע"ווש וא שעג תרבח לש הנקתה רזיבא-LRAK דל לנאפ 'חי  08.13.1930
    

   163.79 ע"ווש וא שעג תרבח לש ml0061 Kk4 W12 - רובת תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.1940
    
וא שעג תרבח לש ןמול 081 'קד021 הרצ.א ינוציח טולימ דל רואמ ת"ג   08.13.1950

   188.49 ע"ווש 'חי   
    
וא שעג תרבח לש ןמול 081 'קד021 הבחר.א רואמ עוקש טולימ דל ת"ג   08.13.1960

   162.50 ע"ווש 'חי   
    
תרבח לש 'קד081 ידדצ דח תירבע האיצי-קרב תמגוד םורח טולישל ת"ג   08.13.1970

   176.79 ע"ווש וא שעג 'חי   
    

   493.98 ע"ווש וא שעג תרבח לש ןבל Kk4 0004 דל ראטס ת"ג 'חי  08.13.1980
    
שעג תרבח לש ged06 Kk4 ml00062 W002- טסרווא תמגוד דל ת"ג   08.13.1990

 1,130.97 ע"ווש וא 'חי   
    
וא שעג תרבח לש ןיוולק 0004 תולעמ 06 טאוו 002 ןקירוה תמגוד דל ת"ג   08.13.2000

 1,234.96 ע"ווש 'חי   
    

 2,389.33 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W003 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2010
    
וא שעג תרבח לש ןיוולק 0004 תולעמ 06 טאוו 001 ןקירוה תמגוד דל ת"ג   08.13.2020

 1,102.37 ע"ווש 'חי   
    

 1,748.45 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W042 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2030
    
וא שעג תרבח לש ןיוולק 0004 תולעמ 06 טאוו 002 ןקירוה תמגוד דל ת"ג   08.13.2040

 1,234.96 ע"ווש 'חי   
    

 1,132.27 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W001 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2050
    
שעג תרבח לש ged021 Kk4 ml00031 W001- טסרווא תמגוד דל ת"ג   08.13.2060

   857.97 ע"ווש וא 'חי   
    
וא שעג תרבח לש ילטמ-enO 00071 Kk4 tf4ורטנס תמגוד דל ת"ג   08.13.2070

 1,091.97 ע"ווש 'חי   
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 3,260.30 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W084 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2080
    

 1,726.35 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W002 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2090
    
וא שעג תרבח לש ןיוולק 0004 תולעמ 06 טאוו 001 ןקירוה תמגוד דל ת"ג   08.13.2100

 1,021.77 ע"ווש 'חי   
    

 1,132.27 ע"ווש וא שעג תרבח לש ged03 Kk4 W001 B סיטנלטא תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2110
    
וא שעג תרבח לש Kk4 021? W5.6 01 עקרק.ש גומלא תמגוד דל ת"ג   08.13.2120

   302.89 ע"ווש 'חי   
    
וא שעג תרבח לש ged06 Kk4 ml00051 W051 ודנרוט תמגוד דל ת"ג   08.13.2130

 1,285.66 ע"ווש 'חי   
    

   947.67 ע"ווש וא שעג תרבח לש Kk4 84 W02 יולת + הנס תמגוד דל ת"ג 'חי  08.13.2140
    
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  41.80 ק ר פ  ת ת     
    

   184.00 . 052C םוקמב 004D גוסמ הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות 'חי  08.14.0010
    
םנומיס,םימייק םילבכ יוליג , םישרדנה קמועבו בחורב תינדי שושיג תריפח   08.14.0020

   123.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ , תינכת ג"ע םתלעהו ק"מ   
    
יסקופ" F-550755 םגד כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג   08.14.0030
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 55+07+55 בחור  :תודימב ע"ש וא "ןופצ    

 3,170.00 סוסיב ,ןויז , הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל 'חי   
    
"ןופצ יסקופ" 3X08-F םגד כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג   08.14.0040
)עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08+08+08 בחור :תודימב ע"ש וא    

 3,170.00 סוסיב ,ןויז , הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 'חי   
    
םילבכ רובע הנכומ הריפחב חישק יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה   08.14.0050
'בח ינסחממ הלבוה ללוכ . 'ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח תרבח לש    

    17.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ8 ןולינמ הכישמ טוח ,למשח רטמ   
    
םילבכ רובע הנכומ הריפחב חישק יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה   08.14.0060
'בח ינסחממ הלבוה ללוכ . 'ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשח תרבח לש    

    21.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ8 ןולינמ הכישמ טוח ,למשח רטמ   
    
םירוזמר / תובוחר רואמ תיזכרמל למשחה רוביח תלדגה תטילקל תונכה   08.14.0070
,חולב ישאר ת"מאמ תפלחה ללוכ רפמא 08X3 דע רפמא 04X3 -מ םרזל    
היזכרמה תאבהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו טוליש , טוויח    
עוציבו למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,הניקת הלועפל    

 4,877.00 'פמוק ק ,הקידבה ןיגב ח"חל םימולשתה לכ תוברל ח"ח י"ע ןקתמה תקידב  
    
לזידה תכרעמ לכל תיתשתהו היגרנאה דרשמ לש תרוקיב תרבעה   08.14.0090
דע ,למשחה קוח י"פע ל"נה דרשמב רוטרנגה םושיר תוברל ,רוטרנג    

 1,806.00 'פמוק .טלפמוק ,תויוגיתסה אלל היגרנאה דרשמ רושיא תאצמהל  
    
    

קובץ: 00-00   .../108 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

14/07/2020
דף מס':     108 0202 תרגסמ ןלבקל למשח ןוריחמ

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תרנצל מ"ס 051 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   08.14.0100
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכו םימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    

   199.00 רה ללוכ תשרדנה תופיפצה תגרדל וקודיהו רזוחה ק"מ   
    
תרנצל מ"ס 001 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   08.14.0110
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכו םימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    
םאת הבו תרוקיב יאתלרה ללוכ תשרדנה תופיפצה הגרדל וקודיהו רזוחה    

   154.00 תושרה יגיצנו י"חח יגיצנ תויחנהל ק"מ   
    
תרנצל מ"ס 07 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח   08.14.0120
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח    
תובכש יולימ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכוםימ , קזב , י" חח למשח ילבכ(    
יולימה ללוכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר    
הבו תרוקיב יאתלבכרה ללוכ תשרדנה תופיפצה תגרדל וקודיהו רזוחה    

   114.00 תושרה יגיצנו י"חח יגיצנ תויחנהל םאת ק"מ   
    
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  51.80 ק ר פ  ת ת     
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0010
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 04 רטוקב )5.31    

    17.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0020
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב )5.31    

    19.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0030
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב )5.31    

    26.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0040
8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב )5.31    

    32.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0050
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 04 רטוקב )11    

    19.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0060
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב )11    

    21.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0070
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב )11    

    29.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
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ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ   08.15.0080
מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב )11    

    36.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
    
.04 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31 ע"קי / 11 ע"קי תרנצל תוילניגרוא תופומ   08.15.0090

    78.00 תמייק תרנצל תורבחתה ךרוצל תמייק תרנצב קר 'חי   
    
הסכמו הביצח/הריפח ללוכ םילבכ /"קזב" תרבח לש ימורט הרקב את   08.15.0100

 2,010.00 .טלפמוק - מ"ס 031 קמועו מ"ס 08 רטוקב אתה . תקצימ ינקית 'חי   
    
הסכמו הביצח/הריפח ללוכ "TOH" / "קזב" תרבח לש ימורט הרקב את   08.15.0110

 2,495.00 .טלפמוק - מ"ס 031 קמועו מ"ס 001 רטוקב אתה . תקצימ ינקית 'חי   
    
תודובעה לכ ללוכ 521B גוסמ "P" םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ   08.15.0120

 2,683.00 .םישורדה רזעה ירמחו 'חי   
    

 1,098.00 קזב ינכט טרפמ יפל ףעס ןורא וא טלקמ,הנבמ,אתל השדח תרנצ רוביח 'חי  08.15.0130
    

   306.00 .טלפמוק .קזב טרפמ יפל ןופלט דומעל היילע 'חי  08.15.0140
    

 1,098.00 .הליענ תידי םע "רבנע" תרצות S-052 םגד רטסאילופ ןורא 'חי  08.15.0150
    
תסנכה תוברל אתל דע הרידהמ תמייק כ"לט תכרעמל תורבחתה   08.15.0160
םתלבקל דע םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו רוביח ,םוטיא ,תרנצה    

   707.00 .םילבכה תרבח לש חקפמה י"ע 'חי   
    
06 םינפ בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.15.0170
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס    

 1,159.00 .ןונכת יפללכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח 'חי   
    
08 םינפ בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג   08.15.0180
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס    

 1,220.00 .ןונכת יפללכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח 'חי   
    
בחור : תודימב תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ הלופכ ןוטב תחמוג   08.15.0190
04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 06+06 םינפ    

 2,603.00 .ןונכת יפל לכה ,ןויז,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 'חי   
    
תרצותמ קזב  לש  ינקית ףעס ןוראל ןיירושמ רטסאילופ יושע )לקוס( סיסב   08.15.0200
םירמוחהו תודובעה לכ  ללוכ מ"ס 061/06/03 תודימב ע"ש וא "רבנע"    

 2,073.00 .קזב תושירד יפל םישורדה 'חי   
    
ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס סיסב לע מ"ס 6.74 בחור "00" לדוגב קזב ןורא   08.15.0210

 1,159.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"ש וא "רבנע" תרצות 'חי   
    
ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס סיסב לע מ"ס 06 בחור "0" לדוגב קזב ןורא   08.15.0220

 1,769.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"ש וא "רבנע" תרצות 'חי   
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ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  61.80 ק ר פ  ת ת     
    

   110.00 ךמסומ יאלמשח ע"ש  08.16.0010
    

    90.00 יאלמשח רזוע ע"ש  08.16.0020
    
דויצ תוברל -)רזועו ךמסומ יאלמשח( םילעופ 2 - םיאלמשח תווצ   08.16.0030
האירק רובע וניה ףיעסה .םחנ בושיהמ מ"ק 07 דע קחרמל רדנט/בכרו    
קלחכ הלולכ אלו םירחא םיפיעס יפל התוא רחמתל ןתינ אלש ,תדחוימ    

   400.00 .ןלבק לש םייוקילה ןוקית תבוחמ ע"ש   
    
רדנטו בכרב העיסנ רובע )םינוש םיגוסמ( הדובע יתווצ יפיעסל תפסות   08.16.0040

     5.00 מ"ק 07 -ל רבעמ מ"ק   
    

   250.00 .יאנכט/יאלמשח לש האירק רובע ילמינימ םולשת - "תדחוימ האירק ריחמ" 'חי  08.16.0050
    
לש האירק רובע ילמינימ םולשת - "תויתרגש ןניאש תועשב האירק ריחמ"   08.16.0051

   500.00 .יאנכט/יאלמשח 'חי   
    
יאנכט/יאלמשח לש האירק רובע ילמינימ םולשת - "תדחוימ האירק ריחמ"   08.16.0055

 2,500.00 .לס ףונמ + 'חי   
    
לש האירק רובע ילמינימ םולשת - "תויתרגש ןניאש תועשב האירק ריחמ"   08.16.0056

 3,500.00 .לס ףונמ + יאנכט/יאלמשח 'חי   
    

   100.00 הסינכו ןוחטיב תוכרעמ ,ךומנ חתמ תוכרעמל יאנכט ע"ש  08.16.0060
    
'מ 41 הבוגל םידבוע 2 תמרהל דדובמ ינקת לס תוברל ףונמ םע תיאשמ   08.16.0070

   350.00 .ןוט 9.0 המרה רשוכ ,תוחפה לכל ע"ש   
    
'מ 41 הבוגל םידבוע 2 תמרהל דדובמ ינקת לס תוברל ףונמ םע תיאשמ   08.16.0080

 2,000.00 .ןוט 9.0 המרה רשוכ ,תוחפה לכל ע"י   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: 00-00 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


