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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 המועצה האזורית לב השרון
 

 לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך )עבודות "בדק בית"(מכרז 

 6/2018מס'  ומביכרז פמ
 

ביצוע עבודות אחזקת מוסדות מזמינה בזה הצעות מחירים ל ("מועצהה" :להלן ) המועצה האזורית לב השרון
 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.חינוך )עבודות "בדק בית"( 

 
דה בשעות העבו 24.6.2018-ה ,ראשון, וזאת החל מיום מועצהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי ה

  .בכל מקרה שהוא , שלא יוחזרוש"ח 1,000 הרגילות, תמורת תשלום בסך של
 

או באתר האינטרנט , 2, בקומה המועצהקודם לרכישתם, במשרדי ו ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום
 .מהמועד הנ"לוזאת החל של המועצה, 

 
לא לשלוח )במסירה אישית  "6/2018 פומבי מס' מכרז"במעטפה סגורה נושאת ציון יש להגיש  את ההצעות

 .שבמשרדי המועצה , בתיבת המכרזיםבצהריים 12:00שעה ב ,3.7.2018 -ה שלישיעד ליום  (בדואר
 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה
 
 וכים במכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז.זמספר ע וקבשמורה הזכות למועצה ל
 

 .09-7960206 טלפון:ב, אוסי אתי לוי גב'ים יש לפנות ללפרטים נוספ
 
 
 
 

  עמיר ריטוב
 

 ראש המועצה
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 תוכן עניינים למסמכי המכרז
 

 הזמנה להציע הצעות  – א' סמךמ

 ;ואישור רואה חשבון ניסיון המשתתףטבלת פירוט  -( 1)'א נספח 

 ;אוטונמיתנוסח ערבות  -( 2נספח א')

 ;תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –ר קיום דיני עבודה תצהי -( 3נספח א')

 ;תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז -( 4נספח א')

 ;תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  -(5נספח א')

 .היעדר קרבה לעובד מועצה/חבר מועצההצהרת  -(6נספח א')

 

 המשתתףהצעה והצהרת  – ב' מסמך

 ;כמויות  יכתב – (1)נספח ב' 

 תכניות; -(2נספח ב') 

 

 חוזה התקשרות – ג' מסמך

 ;תעודת השלמה -( 1) נספח ג'

 ;ביטוח ואישור על עריכת ביטוחיםאחריות בנזיקין, נספח  -( 2נספח ג')

  ;מנהל עבודה -טופס הצהרת בטיחות -(3נספח ג')
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 א' מסמך
 

   הזמנה להציע הצעות
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 

 הזמנה להציע הצעות

 ביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך )עבודות "בדק בית"(
 ומועדים  כללי .1

ביצוע עבודות אחזקת מוסדות ל הצעות בזה נהמזמי"( המועצההמועצה האזורית לב בשרון )להלן: " 1.1

מפרט רות וה, וזאת בכפוף לתנאי מכרז זה על נספחיו לרבות חוזה ההתקשחינוך )עבודות "בדק בית"(

הטכני המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

ריכוז מועדים למכרז 1.2

 12:00שעה  26.6.2018 ג', יום מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

 12:00שעה  3.7.2018 ג', יום מועד אחרון להגשת הצעות 

 )כולל( 30.9.2018עד ליום  תוקף ערבות המכרז 

המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד  לשנות כל אחד מן המועדיםהמועצה רשאית 

לכל מי שרכש את . הודעה בדבר שינוי המועדים האמורים תימסר האחרון להגשת ההצעות

 מסמכי המכרז.

 תנאים להשתתפות במכרז .2

רשאים להשתתף במכרז זה יחידים או תאגידים הרשומים כדין בישראל אשר במועד הגשת ההצעות 

טים להלן:למכרז עומדים בתנאים המפור

ביצע  המשתתף ,החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 36במהלך  2.1

, )לרבות ועד מקומי( )רשות מקומית עבור גופים ציבורייםבנאיות -עבודות תחזוקה הנדסאיות

 של מצטברכספי בהיקף , מים, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות( יחברות עירוניות, תאגיד

 )לא כולל מע"מ(.   ₪ 1,000,000 לפחות

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים על פי  הינו קבלן רשום המשתתף 2.2

 1, סוג 131ומעלה, ו/או בסיווג א', ענף  1, סוג 100ענף ג', סיווג ב ,1988-רשומים(, תשמ"ח

 ומעלה.

 
 
 א' מסמך

 יע הצעותהזמנה להצ   
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 להלן. 4, כאמור בסעיף אוטונומיתרף להצעתו ערבות יצהמשתתף  2.3

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל 
 .הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד

 עיקרי ההתקשרות .3

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה 

אחרת כאמור  תהתייחסותה י. היהמכרזיזה ממסמכי במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת בא

., תחייב ההוראה האחרת והמפורטתהמכרזבאיזה ממסמכי 

תשתיות, אחזקה, הכוללות בין היתר עבודות עבודות יבצע "( הזוכההמשתתף הזוכה )להלן: " 3.1

לרבות  הכל כמפורט במסמכי המכרז ,בתחום המועצהחינוך במוסדות  ,בינוי ושיפוציםפיתוח, 

 (."העבודות")להלן:  בי הכמויותכת

גם אספקת חומרים, פינוי פסולת וכיו"ב עניינים הדרושים מובהר בזאת, כי העבודות כוללות 

לצורך ביצוע העבודות והשלמתן כראוי, והכל על חשבונו של הזוכה ובמסגרת התמורה לה הוא 

 זכאי בהתאם להצעתו במכרז. 

וך פרק זמן קצר )על כל הכרוך בכך מבחינת צוותי עבודות בתהביצוע הזוכה נדרש להשלים את  3.2

באופן שיאפשר את פתיחת שנת הלימודים  עבודה, שעות עבודה ארוכות, כלים, חומרים וכו'(,

 כסדרה במוסדות בהם יבוצעו עבודות. 

מועד סיום )להלן: " 25.8.2018על הזוכה להשלים את ביצוע העבודות עד ולא יאוחר מיום 

 תיקונים וההתאמות.יצוע בלרבות  "(העבודות

, תהא המועצה זכאית הזוכה את העבודות עד למועד סיום העבודות הנקוב לעיל השליםלא 

הפרה . בנוסף ייחשב הדבר כלכל יום איחור ₪ 2,500בסך מוסכם ללא הוכחת נזק לפיצוי 

נקיטת סעדים עצמיים כנגד למצד הזוכה, באופן אשר יקנה למועצה זכות  יסודית של ההסכם

מודגש כי אין באמור בכדי  .ניכוי/שיפוי מחשבונותיוקיזוז/הזוכה בגין ההפרה היסודית, לרבות 

 לגרוע מכל סעד אחר הנתון למועצה לפי כל דין ולפי הוראות מסמך זה. 

כי באתרי ביצוע העבודות, כולם או חלקם, צפויות פעילות של  המשתתפיםמובא לידיעת 

"(. מובהר כי הפעילותודות של קבלנים אחרים )להלן: "קייטנות/הדרכות/פעילות אחרת/ עב

 זוכה בכל מקרה ה. במקביל לפעילות כאמור ו/או לאחריהע"י הזוכה יכול והעבודות יבוצעו 

לא תתקבל טענה ו/או בקשה בדבר דחיית מועדים ו מתחייב לעמוד בלוח הזמנים דלעיל

 שמקורה בקיום פעילות כאמור.
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של ושא מכרז זה, יבוצעו במוסד מובהר בזאת, כי העבודות מ 3.3

כי לא הוא ולא  הזוכה מצהיר ומתחייב .2001 –מים, התשס"א עברייני מין במוסדות מסויי

 –הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, התשל"ז  )לרבות קבלני משנה( עובדיו

ע, כאמור וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורש 1977

שתוביל לביטול ההתקשרות  הפרה יסודית. הפרת סעיף זה תהווה הנ"ל אחר הוראות החוק

כל  לזוכהמבלי שתעמוד , ללא הוכחת נזק ₪ 30,000תוך חיוב הזוכה בקנס בסך באופן מידי, 

סוי עלויות והוצאות במסגרת טענה או דרישה, ובפרט לא תעמוד לו זכות לפיצוי כלשהו או לכי

ההתקשרות עד לביטולה.

 .יתר הוראות ההתקשרות הן כמפורט בהסכם ובכתבי הכמויות 3.4

 מסמכי ההצעה / צרופות .4

 :מסמכים שלהלןאישורים והה כליצרף להצעתו את  משתתףכל 

נספח בנוסח עיל ועל גבי הל 2.1, בהתאם לאמור בסעיף ניסיונו של המשתתףטבלת פירוט  4.1

על גבי  המשתתף המאשר את הפרטים עליהם הצהיר המשתתף אישור רואה חשבון, וכן (1א')

.  הנוסח האמור

 לעיל.  2.2, בהתאם לאמור בסעיף יםנאצל רשם הקבל המשתתףתעודת רישום תקפה של  4.2

וח בישראל חברת ביטערבות אוטונומית של של בנק בישראל או רבות בנקאית אוטונומית ע 4.3

הזמנה להציע הצעות זו רעון עם דרישה ראשונה, בנוסח המצורף ליבת פ ,המועצהלטובת 

על הערבות  .שקלים חדשים( עשרת אלפים)ובמילים:  ₪ 00010,, בסכום של (2כנספח א')

 .)כולל( 30.9.2018יום לעד  להיות בתוקף

 : מובהר כי

לוף מועד תוקף הערבות, טרם ח למשתתףתהא רשאית, בהודעה שתימסר  מועצהה 4.3.1

להאריך את תוקף ההצעה ואת תוקף הערבות, עקב התמשכות הליכי המכרז, מעבר 

חייב  משתתףלמועד תוקף הערבות, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז וה

שיסרב להאריך את הצעתו ו/או את ערבותו מעבר משתתף לעשות כן על חשבונו. 

תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז  המועצהעתו ולמועד תוקף הערבות, תיפסל הצ

אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף משתתף ולבחור לאחר מכן בהצעת 

 הערבות, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה. 

 הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה. 

 כל אחד מהמקרים הבאים:לפירעון בלהגיש את הערבות המועצה תהא רשאית  4.3.2
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  שהמשתתףכל אימת  (א)

כפיים.

מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי  שתתףכל אימת שהמ (ב)

מדויק.

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון  שתתףאם המ (ג)

 4.4.1יך את תוקף הערבות כנדרש בסעיף להגשת ההצעות במכרז, ו/או לא האר

.לעיל

פעל לפי ההוראות הקבועות  לא ,במכרז כזוכה שנבחר אחרי, המשתתףאם  (ד)

פי מכרז זה. -עלההתקשרות  ליצירתהנדרשות במכרז 

לפיצוי בגין כל נזק ה של המועצה מזכותמובהר, כי חילוט הערבות בכל מקרה לא יגרע 

 כאמור.ה עקב ההפרה ו/או הפסד שיגרמו ל

מועד משלוח ההודעה בדואר לאחר שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו  משתתף 4.3.3

באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי  מועצהיתן התבכתב ש

 . ועצהשל המ השיקול דעת

מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם  ,שנקבע כזוכה במכרז משתתף 4.3.4

עד לסיום תקופת שתהא בתוקף  ךכ קבלת הודעת הזכייה,מיד עם  הצעתו במכרז,

, וכן מתחייב הוא לעדכן את סכום יום לאחר מכן 90ההתקשרות וביצוע העבודות ועוד 

הערבות כך שתעמוד לכל הפחות על הסך הקבוע בפרק "ערבות לקיום חוזה" שבהסכם 

 .ההתקשרות 

לחלט את סכום הערבות  המועצה, תהא זכאית לעיל הערבות כאמור תעודכןכל שלא כ

 .שבידיה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי כל דין

המדווח  במקרה של מציע. אישור עדכני מרשות המסים על היותו של המציע עוסק מורשה 4.4

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המציע נכלל בתיק המאוחד  –בתיק איחוד 

אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור.של העוסק, 

, על שם )או על פטור מניכוי מס במקור( במקורמס הכנסה ניכוי שיעור  אישור תקף על 4.5

 .המשתתף

 

 



8 
 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 . 1976 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  4.6

את אישור תקף, מפקיד שומה או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי המציע מנהל  4.6.1

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על 1975 –מוסף, התשל"ו 

 הכנסותיו ולדווח למנהל מע"מ על עסקאותיו על פי דין. 

כנספח  המצ"ב תנאי לעסקה עם גוף ציבורי, בנוסח –תצהיר על קיום דיני עבודה  4.6.2

.(3א')

.(4נספח א')בנוסח  במכרז, תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעות 4.7

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי, על גבי הנוסח המצ"ב  –תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  4.8

.להזמנה להציע הצעות (5כנספח א')

על גבי הצהרת מורשה חתימה של המשתתף בדבר היעדר קרבה לעובד מועצה/חבר מועצה,  4.9

.להזמנה להציע הצעות (6כנספח א')הנוסח המצ"ב 

סט מלא של כל מסמכי המכרז, לרבות הודעות, עדכונים ומסמכי הבהרות שהוצאו למציעים  4.10

בחותמת המשתתף ובחתימת  כל עמודעל המשתתף לחתום בתחתית  בכתב, ככל שהוצאו.

מורשי חתימתו. 

על מובהר כי כנספח להסכם ההתקשרות, לעניין טופס אישור על קיום ביטוחים, המצורף 

וללא כנדרש לעיל, בתחתית כל עמוד, ע"י המשתתף חתום להצעתם כשהוא המשתתפים לצרפו 

להגיש עם ההצעה את הטופס כשהוא חתום ומלא  אין צורך .שינויים, הערות ו/או הסתייגויות

 ע"י חברת הביטוח.

  .ףהתאגדות של המשתתפו להצעה תעודת הצורי – ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה  4.11

וכי אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד יצורף בנוסף, 

גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין )בשולי טופס -החתימות על

 (.נספח ב'ההצעה והצהרת המציע, 

צעה העתק מת.ז. המשתתף, וכן אישור על ף להצורי – יחיד/עוסק מורשהידי -עלהוגשה הצעה 

  . (נספח ב')בשולי טופס ההצעה והצהרת המציע, זהות החותם 

להלן. המכרז, כאמור בסעיף  רכישת מסמכיקבלה על  4.12
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

עם זה , מטועדת המכרזיםרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו  המשתתףא צירף ל

יוסיף או לחלופין לבקש כי  שתתףבלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המ

מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה ו/או 

 רשאית וועדת המכרזים להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

רוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה וועדת המכרזים רשאית לדרוש מבלי לג

  .לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמורשתתף מהמ

מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות המשתתף 

 ידרש על ידם, כאמור. ולהמציא כל מסמך שי

רכישת חוברת המכרז .5

בכל מקרה, אף במקרה של ביטול  )שלא יוחזר ₪ 000,1 עבור סך של ,ניתן לרכוש המכרזאת מסמכי 

אצל דרור, בצומת בני האזורית לב השרון במשרדי המועצה  ,24.6.2018-ראשון, ההחל מיום  ,(המכרז

 .09-7960206, טלפון: 14:00 -09:00בשעות ה',  -בימים א' ,אוסי אתי לויגב' 

מסמכי המכרז, במשרדי  )ללא תשלום( קודם לרכישת המכרזמסמכי בלעיין  כל המעוניין בכך רשאי

המועצה או באתר האינטרנט של המועצה )ככל שהמועצה תחליט לפרסם את מסמכי המכרז באתר, לפי 

  שיקול דעתה הבלעדי(.

אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר כי  מובהריפורסמו באינטרנט,  המכרזככל שמסמכי 

וכי בכל מקרה הנוסח היחיד שיחייב הנו זה שיימכר על ידי המועצה )לרבות הבהרות  האינטרנט

 . ושינויים שתפיץ המועצה, ככל שתפיץ(

  ואופן הגשתה ההצעה .6

בתי ספר, גני ילדים ומעונות יום.  -המכרז מחולק לשלושה פרקי עבודות 6.1

 מות, וינקוב במקוכנספח ב'המשתתף המצ"ב ה והצהרת א את טופס הצעהמשתתף ימל 6.2

אשר יחול על כל פרטי כתב הכמויות ( %0)לרבות  באחוז הנחה אחידלכך  יםהמיועד

)במקרה של  במספרים שלמים וללא נקודה עשרוניתיש לנקוב בשיעור הנחה . בפרק הרלוונטי

ביותר(. ה בלבד למספר השלם הקרובמילוי הוראה זו, יעוגל שיעור ההנחלה כלפי מט-אי

אחוז הנחה מסוים לפרק בתי ספר,  ,ניתן להציע אחוז הנחה שונה בכל אחד מהפרקים )כלומר

 אחוז הנחה שונה לפרק גני ילדים ואחוז הנחה שונה לפרק מעונות יום(. 

 . שת הפרקיםוחייב להגיש הצעה לכל אחד משל כל משתתף 
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 . תפסל הצעתו על הסף ללא שימועהפרקים  משתתף שלא יגיש הצעה לכל שלושת

  . ללא שימוע תפסל הצעתו על הסףלאיזה מהפרקים  הנחהאחוז משתתף שלא ינקוב ב

 . תפסל הצעתו על הסף ללא שימועתוספת למחירי כתב הכמויות אחוז משתתף שיציע 

מחירי כתבי הכמויות והצעת המשתתף ינקבו בסכומים ללא מע"מ. 6.3

ש הצעה אחת בלבד. כל משתתף רשאי להגי 6.4

הנם כוללים ומוחלטים, ומהווים תמורה נאותה והוגנת עבור כלל העבודות הצעה ה ימחיר 6.5

ההוצאות, מכל מין שהזוכה יבצע. למען הסר כל ספק, מוצהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל 

ר, ו/או הנובעות מביצוע השירותים, לרבות עלויות שכ, הכרוכות וללא יוצא מהכלל וסוג שהוא

הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות, ביטוחים, ביטול זמן, תגבור משמרות, חומרים, ציוד, כלים 

הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה שהציע עבור העבודות ולא תעמודנה לו טענות  .וכד'

או דרישות כלשהן ביחס לתמורה. 

עד האחרון להגשת ( ימים מהמותשעים) 90 לפחות תהא בתוקף לתקופה של הצעת המשתתף 6.6

ההליכים.ערבות עד סיום ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ו

כל משתתף המגיש הצעה בהליך ייחשב כמי שהצהיר שערך את כל הבדיקות הנדרשות לטעמו  6.7

והוא קראם, הבין את  ההליךשברשותו נמצאים כל מסמכי ובכלל לצורך הגשת הצעתו, וכמי 

, בחן או מכיר את האתרים בהם אמורות העבודות ל את כל ההסברים אשר ביקשנם, קיבתוכ

הצעה עפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כ השירותיםלספק את ומתחייב להתבצע 

 . זוכהה

, כפי שנמסר לו על ידי המכרזעל גבי הסט המקורי של מסמכי יגיש את הצעתו שתתף המ 6.8

 .וי, תוספת או הסתייגות שהיאלבצע כל תיקון, שינ מבליהמועצה, 

הפרטים הנדרשים ממנו  הוספת)למעט  ההליךשהוא, במסמכי סוג שינוי, מכל שתתף ערך המ

לפי שיקול דעתה הבלעדי  רשאית המועצה( תהא במקומות המיועדים לכך במסמכי ההליך

לתקן את שתתף הממשל המשתתף ולחילופין לדרוש מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה ו

ולחתום על ההסכם בנוסחו המאושר על ידי המועצה. החליטה המועצה לדרוש את  ויהשינ

ייחשב הדבר כחזרה של המשתתף מהצעתו  -תיקון השינוי והמשתתף סירב לחתום על ההסכם

.שבידה , בין היתר, לחלט הערבות הבנקאיתוהמועצה תהיה רשאיתו/או כהפרה יסודית 

, יך, בחתימת מורשי החתימה וחותמת המשתתףשל מסמכי ההליחתום על כל דף שתתף המ 6.9

עבודות  לביצוע 6/2018מכרז פומבי מס' " ה יכתובעלי המסמכים במעטפה סגורהכלל ישים את 

של המועצה, הנמצאת  תיבת המכרזיםבהסגורה  האת המעטפ ויניח ,"אחזקת מוסדות חינוך

 בבניין המועצה בצומת בני דרור. 
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. לבדב ההצעות תוגשנה במסירה אישית

בשעה  3.7.2018 -ה ג',זה הינו יום  להליךהמועד האחרון להגשת הצעות  6.10

12:00 .

לא תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה, מכל סיבה שהיא. המועצה

אופן בחינת ההצעות .7

הצעה שהיא בכלל. ביותר או לקבל כל  הזולההמועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  7.1

בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה נראית בעיניה כלא להתחשב כלל בהצעה שש המועצה רשאית 7.2

מונע  המועצה, באופן שלדעת מכרזהאו בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי 

הערכת ההצעה כנדרש. 

רשאית לשקול את הנתונים הבאים: המועצהלשם בחירת ההצעה הזוכה,  7.3

 ההצעה. הגוב 7.3.1

 אמינותו, ניסיון מקצועי, כישוריו, רמת עבודתו של המשתתף. 7.3.2

חברות בבעלות או ו/ המועצהניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם  7.3.3

 ו/או רשויות וגופים אחרים. מועצהה

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. 7.3.4

 

ביותר או  הזולהצעה שאינה , בין היתר, להמליץ על ההמועצהעל בסיס שיקולים אלו רשאית 

 לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.

כך  לפי שיקול דעתה הבלעדי, פצל את הזכייה במכרז,ל)אך לא חייבת(  רשאיתהמועצה  7.4

לפרק  שניבכל אחד מהפרקים )כלומר, זוכה מסוים לפרק בתי ספר, זוכה  שייבחר זוכה שונה

לביצוע שני פרקים וזוכה מסוים זוכה  או שייבחר לפרק מעונות יום( שלישיגני ילדים וזוכה 

. את הזכייה במכרזכלל , ורשאית היא שלא לפצל אחר לביצוע הפרק הנוסף

הגשת ההצעה מצהיר המשתתף כי לא תעמוד לו כל טענה או דרישה כנגד עצם מודגש כי ב

. ובקשר לאופן הפיצול פיצול הזכייה-המועצה בקשר להחלטתה על פיצול או אי

לא תעמוד תעמוד כל זכות סירוב ביחס לשיבוצם כזוכים באיזה מן הפרקים ולמשתתפים לא 

 . לאור החלטת המועצה או לחזור בהם מהצעתםזכות לשנות את הצעתם להם כל 
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,  מכל סיבה שהיא, לפי בכל שלב שהוא עד להכרזה על זוכה המכרזלבטל את  המועצה רשאית 7.5

כל טענה ו/או עמוד לא ת. למשתתפים לובכל שתתפיםללא צורך במתן הסבר למו השיקול דעת

דרישה בקשר לכך.

יוכח לטעמה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם  המועצה 7.6

לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות 

וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי  בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות

ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס 

ההליך.להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות 

ו/או פרטים ו/או ניתוחי מחיר לדרוש מאת המשתתף הבהרות ביחס להצעתו  רשאית המועצה 7.7

ם ו/או תיקונם, לרבות ביחס מסמכים ו/או מסירת םהשלמתמסמכים ו/או  הוספת ו/אונוספים 

 .ו/או מי מטעמה המועצהלפי דרישת  שלא צורפו להצעה, והכל

להסיק מסקנות לפי ראות עיניה  עצהומ, רשאית הלשתף פעולה עם המועצהאם יסרב משתתף 

 מטעם זה בלבד.  ואף לפסול את ההצעה

 אינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. להתעלם מפגמים שרשאית  המועצה

לא צירף איזה אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של המועצה לפסול הצעה של משתתף אשר 

 . לפי שיקול דעתה הבלעדי נדרשים להצעתו,מהמסמכים ה

תעשה כל שימוש, כפי שתמצא  המועצהמראש את הסכמתו כי  המשתתףבהגשת הצעתו נותן  7.8

בקשר בנוגע  תהיהציג, בפני כל גוף, אשר עמו תפורט בהצעתו ובכלל זאת לנכון, במידע המ

ים אחרים, חלקים מהצעות או את שתתפו/או בפני מ המכרזמתן השירותים מכח ו/או ל הליךל

ההצעות בשלמותן. 

רשאית לנקוט בכל אמצעי שתמצא לנכון על מנת לברר אמיתות כל מידע ו/או הצהרה  המועצה 7.9

מול כל גורם שהיא מוצאת רלוונטי לצורך לל זאת באמצעות בירורים , ובכהמשתתףלגבי 

, נותן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור. במכרז, בהגשת הצעתו העניין. המשתתף

על פי כל דין.  המועצהאמור בהזמנה להציע הצעות כדי לגרוע מסמכויותיה של באין  7.10

 הוצאות .8

, ובכלל זאת כל ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת כ

המשתתף תחולנה על  ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הנדרשת במסמכי המכרז או הארכתה,

החזר עלות רכישת מסמכי המכרז יהיה המשתתף זכאי לטרם סיכומו בוטל המכרז ככל ש . בלבד

או יהיה זכאי לכל החזר או תשלום לא  שתתףהממעבר לאמור לעיל למען הסר ספק, להחזר זה בלבד. ו

 .עבור הוצאות שהוציא לשם הגשת הצעה במכרז זהפיצוי 
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מטעם המועצה הבהרות ושינויים .9

מצא משתתף סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אם הוא מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או  9.1

גב'  יליד ,26.6.2018ג', עד ליום  ,בלבד WORDבקובץ  יפנה אותן בכתב,שאלות טכניות, 

eti@lev-hasharon.com. : דוא"ל, באמצעות אוסי אתי לוי

 .09-7960206טלפון באחריות המשתתף לוודא הגעת פנייתו ליעדה, באמצעות 

 שאלות ההבהרה יועברו בפורמט שלהלן:

  המשתתףשאלה / בקשת  / סעיף במכרז  פרק עמוד במכרז מס"ד
    
    

 ויהוו חלק , יצורפו ע"י המשתתפים להצעתםי המכרזלכל הרוכשים של מסמכ צוהתשובות יופ 9.2

בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -שניתנו בעל כל הסבר, פרשנות או תשובה 9.3

. המועצהבכתב תחייבנה את 

 מכרז, להכניס שינויים ותיקוניםהצעות בלמועד האחרון להגשת  עד, בכל עת, תרשאי המועצה 9.4

שינויים כאמור ישלחו למי שרכש המציעים. או בתשובה לשאלות  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

 .את מסמכי המכרז

התשובות / ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם להצעתם 

למכרז כשהם חתומים על ידם. 

שמירת זכויות .10

סמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במ

במכרז זה. 

הודעה על זכייה וההתקשרות .11

לזוכה.  המועצה תודיע על כך  ,עם קביעת הזוכה במכרז 11.1

יום ממועד קבלת הודעת  14-, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד שייקבע על ידי המועצהעד ל 11.2

 ,בהתאם למסמכי המכרזימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא הזכייה, 

ערבות ואישור על עריכת ביטוחים.עדכון תוקף וסכום הלרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, 





14 
 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 הנדרשת,עיל, תוך התקופה ל 11.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  11.3

בו אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר  םתר מהמסמכימציא אחד או יולרבות אם לא הו

 ולחלט את הערבותבמכרז,  תו של הזוכהלבטל את זכייהוועדה ו/או המועצה  ות, רשאימהצעתו

 ללא הוכחת נזק וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ,אשר הוגשה על ידי המציע במצורף להצעתו

ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות 

הזוכה. 

מבין משתתפיו או לבטל  לקבוע זוכה אחר למכרז ותרשאייהיו צה ו/או ועדת המכרזים המוע

המועצה ו/או ועדת  ותי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאאת המכרז

כל דין. על פי פי המכרז ו/או  עלהמכרזים 

 סמכות שיפוט .12

בכלל זה ליישום ההסכמים הנובעים ממנו, לכל העניינים הנוגעים למכרז זה ו בלעדיתסמכות השיפוט ה

 היא של בתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

  ניסיוןטבלת פירוט 

 תאריך: ____________
 36במהלך בזאת כי ומצהיר מאשר , ___________  /ת.זפ.ח)שם המשתתף( "מ _________________ הח אני

-ביצע עבודות תחזוקה הנדסאיות המשתתף נים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרזהחודשים האחרו
מים, משרדי ממשלה,  י, חברות עירוניות, תאגיד)לרבות ועד מקומי( )רשות מקומית בנאיות עבור גופים ציבוריים

 הלן:וכמפורט ל )לא כולל מע"מ( ₪ 1,000,000 לפחות שלכספי מצטבר בהיקף , חברות ממשלתיות(
 

מהות העבודות  הגוף הציבורישם 
 בנאיות-ההנדסאיות

תאריך ביצוע 
העבודות 

 )חודש/שנה(

היקף כספי של 
 העבודות, ללא מע"מ

 שם וטלפון איש קשר 
 אצל מזמין העבודות

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 אישור רואה חשבון

"( וכרואי סוכן)להלן: "ה___________________  הוימספר זי____________ _______לבקשת ________
הכלולה בהצעה למכרז / *המופיעה לעיל יקפי הפרמיות בדבר ה סוכןהחשבון שלו ביקרנו את הצהרת ה

רלוונטית, האופציה  שלא החלופה את למחוק יש* *  )מצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבדה

  .(שבון לא מוגש בתוך חוברת המכרז עצמהכאשר אישור רואה הח -השנייה
 . אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.סוכןההצהרה הינה באחריות הנהלת ה

בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
מטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה הביקורת בוצעה ב. כדרושים לפי הנסיבות

ביקורת ה. של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה מדגמית בדיקה כוללתביקורת מוטעית מהותית. 
 סוכןכוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של ה

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  גה בהצהרה בכללותה.וכן הערכת נאותות ההצ
לדעתנו ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתבסס לרשומות 

 עליהם התבססה. 

 תאריך:__________________
 בכבוד רב,

  
  

  תאריך
                           ,

 רו"חוחותמת חתימה 
 
 
 

 
 

 
 (1נספח א')

 טבלת פירוט עבודות
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 
 

 
 ______תאריך:__

 לכבוד
 "(מועצהה" :)להלן מועצה אזורית לב השרון

 צומת בני דרור
 
 .נ.,א.ג

 _____________________________  מספראוטונומית ערבות 
 

 

( אנו ערבים בזה "שבק"המ :)להלן _______________ ח.פ.ת.ז./  __________________ על פי בקשת

"סכום  :( )להלןשקלים חדשים עשרת אלפיםבמילים: ש"ח )  10,000של כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

עבודות אחזקת מוסדות חינוך )עבודות ביצוע ל 6/2018במכרז מס'  ו( וזאת בקשר עם השתתפותהערבות"

 .קשרות במסגרתוההת החוזמילוי הוראות ו ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ,"בדק בית"(

 

יום מיום דרישתכם הראשונה בכתב  14נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך א

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

לי לטעון כלפיכם טענת הגנה בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומב בקשאת הסכום תחילה מאת המ

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. בקשכלשהי שיכולה לעמוד למ

 

שכל אחת  ,לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות םאתם תהיו רשאי

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

 

 נה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הי

 .)כולל( 30.9.2018 ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.אחר  , במברק או באמצעי אלקטרונידרישה בפקסימיליה

 
 
 

     בנק / חברת ביטוח:                                      תאריך:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              

                                    

 (2נספח א')
 נוסח ערבות מכרז
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 
 

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר קיום דיני עבודה 
 

____________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ ___

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

להגיש "( המבקש המשתתף"  )להלן:מציע ______ שהוא ה_______הנני נותן תצהיר זה בשם _____________

שפורסם על ידי מועצה "בדק בית"(  ע עבודות אחזקת מוסדות חינוך )עבודותלביצו 6/2018הצעה במכרז מס' 

 . "(המכרזאזורית לב השרון )להלן: "

 . המשתתףאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 1976 – " כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. עסקאות גופים ציבורייםחוק " )להלן:

, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( עבירה לפי חוק עובדים זרים – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2ת שירות כהגדרתו בסעיף , ולעניין עסקאות לקבל1987 – או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011 – להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק.

 (במשבצת המתאימה Xסמן )

 ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  לא הורשעוובעל זיקה אליו  המשתתף

 .נשוא המכרזבהתקשרות במכרז.  ציע"( מטעם הממועד להגשה"

 לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות   בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המשתתף

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות   בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המשתתף

 אחרונה ועד למועד ההגשה. ההרשעה ה

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
_________________              ____________________          ____________________ 

 חתימה וחותמת                                      שם                                                              תאריך    
 
 

 אישור עורך דין
 

__________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ____אני הח"מ ___
_________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי _______ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' _____

ר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה ______ /המוכ_______ת.ז. ______
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
_________________                        ___________________                     ___________________ 

 חתימה וחותמת                                     מספר רישיון                                                   תאריך            
 
 

 (3נספח א')
תנאי  –תצהיר קיום דיני עבודה 

 לעסקה עם גוף ציבורי
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 

 

 6/2018מס' תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז 

 
 _______________אצל  1נושא משרה___________ אני הח"מ __________________ מס' ת.ז. __

"( המגיש הצעה במכרז שבכותרת )להלן: המציע)להלן: " ___________ מספר זיהוי ________________

 מצהיר בזאת כדלקמן: "(המכרז"

 ומנהליו. ציעאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המ .1

 מטעם המשתתף במכרז זה.להצעה המוגשת מציע אני נושא המשרה אשר אחראי ב .2

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  ציעעל ידי המ והוחלטפרטי הצעתו של המציע למכרז  .3

 פוטנציאלי אחר. מציעאחר או עם מציע 

לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר תו של המציע למכרז המופיעים בהצעהצעה הכספית ההפרטים ו .4

 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.אדם או או  מציע הצעות במכרז זה

בניסיון להניא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  יםמעורבו לא היהמציע ו/או המצהיר  .5

 .ו של המציע למכרזמהצעת

מכל סוג  בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית יםמעורבהמציע ו/או המצהיר לא היו  .6

 שהוא.

מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה הצעתו של המציע למכרז זה  .7

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

א לחוק ההגבלים 47לפי סעיף  אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל
 .1988-העסקיים, תשמ"ח

 
 

_________ _______________ ______________ ______________ ________ 
שם המצהיר  חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך

 ותפקידו
 חתימת המצהיר

 
 עו"ד אישור

 
 /גבבפני מר /האני החתום מטה, עו"ד _______________ מאשר, כי ביום _____________ התייצב

 /תוהמוכרשתתף להתחייב בשם המ /כתזהות שמספרה _____________ והמוסמךתעודת  /ת______________ הנושא
לומר את האמת כולה ורק  /הכי עליו /הזיהיתי לפי ת.ז. מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו /האותו / לי אישית

 /הת הצהרתובאוזניי את נכונו /הלעונשים הקבועים בחוק אישר /הצפוי /תהיהכן יהיה /תעשהאותה וכי אם לא יעשה
 עליה בפני. /מהוחתם

 
  __________________                                             ____________________ 

 תאריך            שם מלא + חתימה + חותמת                                              

 

 

 

 

                                                 
  כהגדרת מונח זה בחוק החברות תשנ"ט-1.1999

 (4נספח א')
תצהיר בדבר אי תיאום הצעות 

 במכרז
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 

 

 
 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי -תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להגיש הצעה למכרז מס' משתתףהלהלן:  ") נותן תצהיר זה בשם ___________________  הנני
(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת "המכרז")להלן:  פורסם על ידי המועצה האזורית לב השרוןש 6/2018

 . משתתףתצהיר זה בשם ה

 :(במשבצת המתאימה Xסמן יש ל)

  משתתףחלות על ה לא ,1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף. 

  חלות על המשתתף והוא מקיים  ,1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 אותן.  

 משתתףחלות על ה 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף סומן לעיל שש ככל)

 :(להלן במשבצת המתאימה xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-ק פחות ממעסי משתתףה 

 עובדים או יותר. 100מעסיק  משתתףה 

 :במשבצת המתאימה(  Xלסמן  ישעובדים או יותר  100מעסיק  משתתףהסומן לעיל שש ככל)

  מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  משתתףה

 ,1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה

 התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  משתתףה

 ,כאמורבפועל , הוא פנה 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה  משתתף)במקרה שה פעל ליישומןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  משתתףה

 . ככל שזכה במכרז ימים ממועד ההתקשרות 30יים, בתוך והשירותים החברת

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________       ____________________       ___________________ 
 חתימה וחותמת            מלא  שם       תאריך    

 אישור עורך הדין

_______, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ ______________
____ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ ____________ שבכתובת

/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
 לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  הקבועים בחוק אם

 

____________________       ____________________       ___________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                                              תאריך

 (5נספח א')
תצהיר בדבר העסקת 

 אנשים עם מוגבלות
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 

 

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה 

 לכבוד
 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ.,
 
בשם הצהרה זו נותן  אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ .1

הצהרה מוסמך/ת לתת אני מצהיר כי  , והנני"(המשתתף"  __________________________ )להלן:
 תתף.המשבשם זו 

וכי בחנתי בעצמי את הוראות הסעיפים  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים הובאוהריני מאשר כי  .2
 :בנוסח העדכני ביותר

 , הקובע כדלקמן: 1958-ב)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .2.1

לה על עשרה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש אחד האמורים חלק העו
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או אחוזים בהונו או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" 

עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, ניגוד )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת 12כלל  .2.2
 דלקמן:הקובע כ

 המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית:  "חבר

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  –לעניין זה, "חבר מועצה" 
 ()ב(".1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 , קובע כדלקמן:1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן
שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט 

ה בדבר לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוז
קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או 

 א)ב( לגבי חברי המועצה".89טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:ובשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ"ל לפי בדיקתי, בהתאם לכך  .3

ין חברי המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או ב .3.1
 שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .3.2
 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.אין  .3.3

 ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי וכן לחלט את הערבות, אשר הגשתי במצורף להצעתי .4
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 (6נספח א')
הצהרה בדבר העדר 

קרבה לעובד המועצה 
 בר המועצהו/או לח
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות 3ב)ב()89עיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור ל .6
מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3לפיהן המועצה ברוב של 1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

 ב)א( לצו ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 

____________________      ____________________            __________________ 
         

 חתימה                                          מלא  שם                                              תאריך         
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 'בנספח 
 

 המשתתףהצעה והצהרת 
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 נספח ב'
 והצהרת המציע הצעה

  המשתתףהצעה והצהרת 

           כבודל

 להלן: "המועצה() מועצה אזורית לב השרון

 א.נ., ג.

    עבודות אחזקת מוסדות חינוך )עבודות "בדק בית"(לביצוע  6/2018מכרז מס' : הנדון

 כדלקמן:  אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה

ואנו  ננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכללה .1

וכן בחנו  , כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זומסכימים לכל האמור בהם

לרבות פרק הזמן  -העבודה הכרוכות בביצועהוצאות העל או עלולים להשפיע את כל הגורמים המשפיעים 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים,  -הנתון לשם סיום העבודות

, אלא הו/או מי מטעמ הו/או עובדהמועצה פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו

כל או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על ו/ולא נציג כל תביעות 

 כאמור.  טענה

הננו מודעים לכך כי המועצה רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכרז.  .2

 ו כל טענות ו/או דרישת בקשר לביטול המכרז כאמור. הננו מאשרים כי לא תהיינה לנ

הצעתנו זו עונה ו/או על פי כל דין לביצוע העבודה, במכרז  המציעיםאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מ .3

בהתאם לתנאים שבמסמכי לבצע את העבודה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו 

 . המכרז

ועצה על כל שינוי במבנה המציע, בבעלות, בכל נתון או בכל מסמך שנמסר אנו מתחייבים להודיע למ .4

במסגרת הצעתנו למכרז ו/או הדרוש לצורך ביצוע העבודות או עריכת ההתקשרות על פי המכרז ו/או כל 

 דין. 

על מנת לבצע  יםהנדרשוכח האדם המקצועיים וכל הציוד כמו גם  הטכנייםאמצעים כל האת יש לנו  .5

   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןהעבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ולהשלים את 

כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של עברייני מודעים לכך כי העבודות מושא מכרז זה, יבוצעו במוסד  אנו .6

ו אנועל כן במידה ונזכה במכרז )להלן, בסעיף זה: "החוק"(,  2001 –מין במוסדות מסויימים, התשס"א 

ו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, נהורשעאנחנו ועובדינו לא כי  מצהירים ומתחייבים

לגבי כל  נמלאשלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור וכי כמו כן אנו מתחייבים  1977 –התשל"ז 

.ו אחר הוראות החוקנהמועסקים על יד
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 מיםי( תשעים) 90לפחות ותהא תקפה במשך  ,שינויבלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או ל נההצעתנו זו הי .7

ידוע לנו, כי המועצה רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה, ואם מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

או תרופה אחרים להם ו/, והכל מבלי לגרוע מכל סעד לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו

  כל דין. י על פפי המכרז ו/או  עלת המועצה זכאי

 יה כאמור,יבמועד שייקבע על ידי הוועדה בהודעתה על הזכהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .8

לרבות ההסכם חתום  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו מציא את כל המסמכים והאישורים שעלינ

רבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים. דכון תוקף וסך הערבות כדין, ע

ים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת אנו מצהיר .9

פי דין או הסכם לחתימתנו  כל מניעה עלאין ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

 על הצעה זו. 

 :( למכרז1כנספח ב')הלן הצעתנו במכרז, בהתאם לכתבי הכמויות המצורפים ל .10

 ההנחה המוצעאחוז  הפרק

 _________ % בתי ספר

 _________ % גני ילדים

 _________ % מעונות יום

 :להגשת ההצעה הבהרות

אשר יחול על כל פרטי ( %0)לרבות  באחוז הנחה אחידלכך  יםהמיועד מותהמשתתף ינקוב במקו

ניתן שרונית. יש לנקוב בשיעור הנחה במספרים שלמים וללא נקודה ע. בפרק הרלוונטיכתב הכמויות 

להציע אחוז הנחה שונה בכל אחד מהפרקים )כלומר, אחוז הנחה מסוים לפרק בתי ספר, אחוז הנחה 

 שונה לפרק גני ילדים ואחוז הנחה שונה לפרק מעונות יום(. 

 . משתתף שלא יגיש הצעה לכל שלושת הפרקים תפסל הצעתו על הסף ללא שימוע

 רקים תפסל הצעתו על הסף ללא שימוע.  הנחה לאיזה מהפאחוז משתתף שלא ינקוב ב

 משתתף שיציע תוספת למחירי כתב הכמויות תפסל הצעתו על הסף ללא שימוע. 

 בנוסח ההזמנה להציע הצעות.המועצה רשאית לפצל את הזכייה, כאמור 
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 : ולראיה באנו על החתום

 _________________________________________________: המשתתףשם  -

 ________________________________ _______________: _____כתובת -

 __________________________________________________טל': __ -

 ________________ _______________כתובת דואר אלקטרוני: ________ -

 ___________________________________________מס' פקס': ______ -

 ____________________________ __________________שם איש קשר: _ -

 ____________________________________מס' טלפון נייד: _______ -

 חתימה וחותמת: ___________________________ תאריך : __________________ -

 

 אישור עו"ד

אשר בזה כי ( מ"המשתתף"אני הח"מ ______________, עו"ד של _______________________)להלן: 

והריני ____________ בשם המשתתף, _______ביום ___________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ______

כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף מאשר 

 מחייבת את המשתתף.וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל  ,ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו

 

 _____________________ 
 ,עו"ד                                      
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1נספח ב')
 כמויות יכתב

 

 
 כמויות יכתב – (1נספח ב')

 
 



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     001 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ י ד ק מ   ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       

      

ת ו מ י ד ק מ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       

      

תקפסא תא תללוכ תודובעה לכ : 1 הרעה      
רמוחה תסנכה , רתאל דע עוניש , םירמוחה      
.קפסי ןימזמהש םירמוח ללוכ שומישו      
      
תונפל ןלבקה לע תודובעה לכ םויסב : 2 הרעה      

תנמטמל וא רשואמ ךפש רתאל תלוספה תא      
ללוכ ןלבקה ןובשח לעו ןימזמה החניש תלוספ      
רשאכ ןימזמל תלוספה יוניפ תדועת תריסמ      
תלוספה תנמטמ י"ע המותח איה      
      
וא הליל תודובע ושרדיו הדימבו : 3 הרעה      
ועצובי תודובעה תויתרגש אל תועשב תודובע      

הגירח תיפסכ תפסות לכ שורדי אל ןלבקה ,      
.וללה תועשה רובע      
      
םירמוחה וא דויצה לע הרימשה : 4 הרעה      
היהת אל ןלבקל , ןלבקה תוירחאב הנה רתאב      
. םירמוח תבינג לע הנולת לכ      

      
רדגב רתאה תא רדגל גאדי ןלבקה  :5 הרעה      
ןאכ הנכס םיטלש תולתלו ונובשח לע המוטא      
םישורדה םירוזאב םיטלוב תומוקמב םינוב      
חקפמה תטלחה י"פע      
      
טלחומ ןויקנ עצבל ןלבקה תוירחאב : 6 הרעה      

יוקינ - הניגה םוחתב ללוכ , הדובעה םויסב      
הינב ירמוח יוניפ , הינב תלוספ , ןוטב תויראש      
םירתוימ      
      
תולוספ יוניפל הפשא תולוכמ : 7 הרעה      
תאבה ןיגב , תונושה תודובעה יריחמב תולולכ      
תפסות לכ םלושת אל תלוספ יוניפו הלוכמ      

יריחמב לולכ תולוכמה ריחמ  , ריחמה      
םינושה םיפיעסה      
      
י"ע ועצובי הבוגב תודובעה לכ :8 הרעה      
הבוגב הדובע תכמסה ורבעש םידבוע      
      

      
      
      
      

10.00.0 קרפ תתב הרבעהל          

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     002 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תויומכה בתכב תוטרופמה תויומכה :9 הרעה      

קודבל ןלבקה תוירחאב תוברוקמ תויומכ ןניה      
וא הנולת לכ ןלבקל היהת אל - תויומכה תא      
תנטקה וא הלדגה יבגל תיפסכ השירד      
תויומכה      
      
רויס ךרעי אל יכ תאזב שגדומ 01 הרעה      
םידקמ רויס עצבל ןלבקה תוירחאב םינלבק      

לכש אדוול ןלבקה לע תועצהה תשגה ינפל      
לכ תא ןובשחב חקל יכו ול תורורב תודובעה      
השיג יכרד תקידב ללוכ , תוולנה תויולעה      
עוציבה תויומכ תכרעהו      
      
רפסב טרופמל תופופכ תודובעה לכ :11 הרעה      

היינבה תודובעל יללכה טרפמה - לוחכה      
יכמסמ לש תידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהב      
הינבל הזוחה      
      
שי תופסונ תודובע ויהיו הדימב : 21 הרעה      
, בתכב חקפמה וא ןימזמה רושיא תא לבקל      
- ןלבקל ומלושי אל רושיא אלל ושעיש תודובע      

ןוריחמ יפל ורשואי תופסונ תודובע רוחמת      
ריחממ %01 תוחפ תונטק תודובעל לקד      
תודובעה      
      
הקיצי תמייק וב םוקמ לכב  :31 הרעה      
לכו הקיצי , תונספט , הבאשמ תללוכ הדובעה      
שי - הדובעה לש םלשומ עוציבל שורדה      

הקיצי ינפל חקפמל עידוהל      

תומידקמ תורעה 10.00 כ"הס            

תומידקמ  תורעה 00 כ"הס            

      
      

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה כ"הס          

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     003 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו א ג  - ס ד ר פ ה  ב ל  ס ''ה י ב  10 ק ר פ       

      

י ל ל כ  - ס ד ר פ ה  ב ל  10.10 ק ר פ  ת ת       

      

8930577-350 יפא - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      

      
תנקתה - תישאר הסינכ תלד ה תותיכ הנבמ     01.01.010
םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש      
הבוגב תשרשה תנקתה , החיתפ תורשפא      

    200.00   200.00     1.00 1.60 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 הטאה לגלג תנקתהו הקפסא - 3ה התיכ 'חי  01.01.020

      
וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד הירפס     01.01.030
החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      

    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   
      
    *****************************************  

      
- )א רבעמ( )צ''טח ( םינבמ ןיב רבעמ יוריק     01.01.040
תורוק + SHR  הדלפ תורוק תרגסמ עוציב      
רובע מ"ס 06 לכ ןוולוגמ לזרב תוטפ + תוינשמ      
, תוגגל םימ תכיפש , םינבמה ןיב רבעמ יוריק      
י"ע ורסמי עוציב יטרפ - דדובמ לנפ גג יוריק      
23 ברוקמ חטש - הדובעה עוציב ינפל חקפמה      

 19,200.00   600.00    32.00 ר"מ ר"מ   
      
- )ב רבעמ( )צ''טח ( םינבמ ןיב רבעמ יוריק     01.01.050
תורוק + SHR  הדלפ תורוק תרגסמ עוציב      
רובע מ"ס 06 לכ ןוולוגמ לזרב תוטפ + תוינשמ      
, תוגגל םימ תכיפש , םינבמה ןיב רבעמ יוריק      
י"ע ורסמי עוציב יטרפ - דדובמ לנפ גג יוריק      

23 ברוקמ חטש - הדובעה עוציב ינפל חקפמה      
 19,200.00   600.00    32.00 ר"מ ר"מ   

      
הקפסא+ הרוקמ חטשל הרואת 'קנ עוציב     01.01.060
, טאוו 62/2 םיימ ןגומ טנסרולפ ת"ג תנקתהו      

  2,400.00   300.00     8.00 )רבעמ לכל 'חי 4 'חי   

      
    ****************************************  
      
      

 41,350.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: למכרז   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     004 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,350.00 מהעברה      

      

      
סיכה ןיב חוורמ תריגס - ד"ממ סיכ תונולח     01.01.070

הקפסא י"ע םינוי תסינכ תעינמל הזזה ןולחל      
מ"ס 01 דע בחורב ינבלמ ליפורפ תנקתהו      
ליפורפ ךרוא ( ןמש עבצב העיבצ ללוכ  ןוולוגמ      

  2,700.00   150.00    18.00 )'מ 1 'חי   
      
תציחר רויכ תינבו הקפסא - תונמוא ליבי הנבמ     01.01.080
זוקינ רוב לא זוקינו  ילד זרב +םימ 'קנ +  םידי      

תריפח ללוכ רויכהמ 'מ 4 כ לש קחרמב ךומס      
לזרבמ ןחלוש דמעמ ג"ע רויכ תנקתה , זוקינה      
תיחנה י"פע םוקימ ( הפצרל עבוקמ ןוולוגמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק )חקפמה  

 46,050.00 יללכ - סדרפה בל 10.10 כ"הס  

 46,050.00 םילואג - סדרפה בל ס''היב 10 כ"הס  

      

ת ו ר י ח  - ם י ר ד ה ה  ן י ב  ס ''ה י ב  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ם י ר ד ה ה  ן י ב  10.20 ק ר פ  ת ת       

      

4035746-450 - רפוע רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      

ינבמ לכב םינבמה גג חור יזגרא תעיבצ     02.01.020
תללוכ הדובעה , םייקה תמגודכ ןווגב ס''היב      
הדובעה - ןווגמ ץע עבצב העיבצו ףושפש      
תילמשח המב וא םוגיפב שומיש תללוכ      
גאדי עצבמה ( הדובעה ריחמב הלולכה      
םירשואמ הדובע יתווצו ינקת םוגיפב שומישל      
העיבצ תווצ - )הבוג תודובעל הכמסה ילעב      

  4,000.00 2,000.00     2.00 רמוח ללוכ ע"י   
      
- הלודגה לצה תשר ןוויכל תימורד צ''טח רצח     02.01.040
ןויקנ , הכבס תשר קוריפ , זוקינ תלעת ןויקנ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק וקה תפיטשו תלוספו לוחמ הלעתה  

  4,350.00 יללכ םירדהה ןיב 10.20 כ"הס  
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קובץ: למכרז   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     005 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב ס ה  / ט ל ק מ  ץ ו פ י ש  40.20 ק ר פ  ת ת       

ה ת י כ ל       

      
  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלקמה תוריק לש תיללכ העיבצ 02.04.010

      
יוניפו קוריפ ללוכ זוקינו םימ רויכ 'קנ לוטיב     02.04.020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םימייק םירויכ  
      
טנקפוטש ץע תלד תנקתהו הקפסא - טלקמ     02.04.030
תיחנה י"פע םייקה תמגודכ הקורי הקיימרופ      
ןמש ריזחמ תועבצא ןגמ ללוכ  תיבה בא      
תלד ףוקשמ ךותב הנקתה -  תלד רוצעמו      
תלד תודימ - )הצוחה החיתפ ינוויכ ( טלקמ      

ךותירב תלדה ףוקשמ תנטקה , 012/09      
לכה ( םידדצ 2 סבג תריגסו SHR ןודומע      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק )הירפסב םייקה תמגודכ  
      
עבצ ןויקנ , טלקמה תפצרל שילופ עוציב     02.04.040

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק רדחה תפיטש , הפצרמ  

  8,000.00 התיכל הבסה / טלקמ ץופיש 40.20 כ"הס  

      

ה ת י כ  ת ב ח ר ה  50.20 ק ר פ  ת ת       

      

יפל התיכ תלדגה תודובע עוציב : הרעה      
חקפמל עידוהל שי - דלשו תולכירדא תוינכות      
תוקיצי ינפל      
      
יוניפו תורוגח ללוכ םייק קולב ריק תסירה     02.05.010
שומישל םייק ןולח לש ריהז קוריפ , תלוספ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק רזוח  

      
, תפסותה חטשב הפש ינבאו תובלתשמ קוריפ     02.05.020
- המדא יפדוע יוניפו רושיי חטשה תריפח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תואסנולכ תקיציל הנכה  
      
- לזרב ןויז ללוכ ןוטב תוטסנולכ תקיציו חודיק     02.05.030

  5,200.00 1,300.00     4.00 'מ 6 קמועל 04 רטוק סנולכ 'חי   
      
ללוכ 05/02 ךתחב דוסי תורוק תקיצי     02.05.040

  2,200.00 2,200.00     1.00 לזרב ןויזו הנבמה תודוסיל תויורבחתה ק"מ   
      
מ"ס 03 הבוגו מ"ס 02 בחורב דיבילופ יזגרא     02.05.050

  1,000.00    50.00    20.00 הפצרו תורוקל תחתמ ר"מ   

      
      
      

 12,900.00 50.20.1 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: למכרז   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     006 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,900.00 מהעברה      

      

      
לזרב ןויז 2ללוכ 02 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.05.060

  5,000.00   250.00    20.00 ןליטילופ ןוליינו ר"מ   
      
ללוכ הינבב ןוטב תורוגחו ןוטב ידומע תקיצי     02.05.070

  3,300.00 2,200.00     1.50 לזרב ןויז ק"מ   
      

  4,000.00   160.00    25.00 םירוח 5 מ"ס 02 קולבמ ןוטב ריק תינב ר"מ  02.05.080
      

לעמ מ"ס 04 הבוג דע דוסי תורוק םוטיא     02.05.090
    500.00   500.00     1.00 'פמוק 701 פוט הקיס תחירמב המדאה  

      
MPX תוניפ ללוכ ץוחו םינפ חיט עוציב     02.05.100
הבכשו הברה ללוכ ץוח חיט ,  תונוולוגמ      
קלחומ ןבל טכילש ללוכ םינפ חיט , תרשיימ      

  7,000.00   140.00    50.00 העיבצל הנכהו ר"מ   
      
מ"ס 3 יבועב שישמ ןולח ןדא תנקתהו הקפסא     02.05.110

  1,375.00   250.00     5.50 ןבל טלמב שומיש - םימ ףא ללוכ רטמ   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק קוריפמ ןולח תנקתה 02.05.120
      

תוריק לע רמיירפ ללוכ ינועבצ טכילש עוציב     02.05.130
ןווגה 'סמ תא לבקל שי - םייקה ןווגב לכה ץוח      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק תיבה באמ  
      
, ץע תיצקורטסנוק ללוכ םיפער גג עוציב     02.05.140
שגדב - םייקה תמגודכ םיפערו םיחפ , םישירמ      
לכה - םיבזרמו םימ תולחזמ םיעופיש לע      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק ר"מ 02 כ לש חטשב חקפמה תויחנהל םאתהב  
      
41T ליפורפ 06/06 תיטסוקא הרקת עוציב     02.05.150
תמגודכ הרקת יחירא Z+L יפקיה ליפורפ,      

  3,960.00   220.00    18.00 םייקה ר"מ   
      

  1,500.00   250.00     6.00 תורקת ןיב - סרהנש ריקב סבג רניס עוציב רטמ  02.05.160

      
  1,800.00   180.00    10.00 ר"ממ 5.1 םיכילומ םייק לגעממ רואמ 'קנ 'קנ  02.05.170

      
בלושמ 06/06 דל ת"ג תנקתהו הקפסא     02.05.180

  3,500.00   350.00    10.00 ןבל ןווגב הרואת תיטסוקא הרקתב 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תמייק התיכו השדח התיכ תוריק תעיבצ 02.05.190
      

 60,035.00 50.20.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     007 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,035.00 מהעברה      

      

      
וצרט יחיראב אבומ םוסמוס יולימ ג"ע ףוציר     02.05.200

  3,960.00   220.00    18.00 םייקה תמגודכ ר"מ   
      

    420.00    35.00    12.00 םייקה תמגודכ וצרט ףוציר לנפ רטמ  02.05.210

 64,415.00 התיכ תבחרה 50.20 כ"הס  

 76,765.00 תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 20 כ"הס  

      

ת ו ר י ח  - ן ו ר ש ה  ר ד ה  ס ''ה י ב  30 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ן ו ר ש ה  ר ד ה  10.30 ק ר פ  ת ת       

      
4050458-350 - יעור רשק שיא      

      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
תרשרש תנקתה - התיכ תלד ה-ב תותיכ הנבמ     03.01.010

תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע      
    800.00   200.00     4.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , החיתפ 'חי   

      
- רצחל האיצי תלד - םירדה תתיכ צ''טח     03.01.015

    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תנקתה 'חי   
      
תריצע ינבא 2 תזזה - םיסובוטוא ףוסמ     03.01.020

ללוכ , תיבה בא תיחנה י"פע 6 ףיצרב סובוטא      
    300.00   300.00     1.00 'פמוק לזרב דתימב ןבאה עוביק  

      
, תוינוציח םוינמולא תוניפ תנקתהו הקפסא     03.01.030
, הקימרק תוניפ לע הנגהל 'מ 1 כ הבוגב      
בא תיחנה י"פע םוקימ - 7 רפוסב הקבדה      

    500.00    50.00    10.00 תיבה 'חי   

      
השדח תלדל תלד תפלחה - 1ו התיכ תלד     03.01.040

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תועבצא ןגמו ןמש ריזחמ ללוכ ילנטס  
      
רודיג , טרופס םלוא דיל םיפוגמ תכרעמ רודיג     03.01.050
םיפוגמל הסינכ תלד ללוכ 012 הבוג דע      

אלו שא יוביכ רוניצל חתפ עצבל שי - לופיטל      
)"ח" רוצ( רוניצה תיפ תא םוסחל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םידומע ללוכ , 'מ 51.2 - )4.4+7.0+7.0(  
      
      

  5,450.00 10.30.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     008 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,450.00 מהעברה      

      

      
- רצחל האיצי הנירטיו תודש תיב תתיכ צ''טח     03.01.060

הפלחה ,  הנירטיוב רובש גוגיז תפלחה      
    250.00   250.00     1.00 )50.1/7.0 תודימ ( ףוקש סקפסרפל 'חי   

      
רדג תמלשה -  תוריכזמ ירוחאמ ץע רדג     03.01.070
, תכתממ םייקפוא םיספ 2 - םייקה תמגודכ      
כ"הס - מס" 08 הבוגב ץעמ םיכנא ץע יספו      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק 9.1 רדג ךרוא  

      
תלדל בוקר ףוקשמ תפלחה - תודש תיב צ''טח     03.01.080

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיתורשל הסינכ  
      
תלהנמ ןולחל תחתמ ינוציח ריק - צ"טח     03.01.090
, בזרמ הצקב הרובש תיוז תפלחה - צ"טח      

תכירבו וקה ןויקנ 'מ 2כ לש וק עטק תריפח      
    400.00   400.00     1.00 'פמוק לוחמ זוקינה  

      
תכרעמ רודיס - )רטרטס הנבמ ( םיליבי םינבמ     03.01.100
ריקל עוביקו רוזיח תפפור םיבזרמו היצלטסניא      
י"פע לכה תורצל קיטסלפ תויוז ירבחמ רוביח ,      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תיבה בא תויחנה  

      
לע תרוכסיא גג תנקתהו הקפסא - תויח בולכ     03.01.110

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הקולח ליפורפ ללוכ , )013/013 ( בולכ  
      
הקיסומ רדח תותיכב םימוקמ יס יו יפ ינוקית     03.01.131

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק )םידומצ  םיליבי םינבמ 3 (  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םירומ יתורש רדח הקימרק ינוקית 03.01.141

 11,200.00 יללכ ןורשה רדה 10.30 כ"הס  

      

ץ ו פ י ש  - ן ו ר ש ה  ר ד ה  20.30 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ו מ  ר ד ח  ם י ת ו ר ש       

      
573/371םיתורשה רדח תודימ -  הרעה      

      
ינפל םדקומ רושיאל -  םיחיראה גוס - הרעה      
עוציב      
      
תפרוצמ תינכות י"פע הדובעה עוציב : הרעה      
      

      
      

20.30.1 קרפ תתב הרבעהל          

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     009 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
שומישל קוריפ הפסרט תציחמ , יוניפו קוריפ     03.02.010

תוריקמ הקימרק יחירא יניפו קוריפ ,  רזוח      
2 קוריפ , תורגאינו תולסא 2 קוריפ  ,)ר''מ 02(      
לוטיב , ימינפ ריווא רוניצ קוריפ , םירויכ      
הנזה זרב קותינ י"ע תמייק םימ 'עמ קותינו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ףוציר קוריפ  ,)ריקה ירוחאמ ( םיתורשל  
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק רויכל זוקינו םימ 'קנ עציב 03.02.020

      
    800.00   400.00     2.00 'פמוק הלסאל םימ השדח 'קנ עוציב 03.02.030

      
, ריקל רבעמ תמייק בויב תכירבל תורבחתה     03.02.040

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק גגב רוניצ רוח םוטיאו ריוא רוניצ תאצוה ללוכ  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק רזוח שומישמ הפסרט תוציחמ תנקתה 03.02.050
      
- םישדח תוריקו הרקת םיתורש רדח תעיבצ     03.02.060

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הקימרק יחירא לעמ קלח ללוכ  
      
06/03 הקימרק יחירא יופיח תקבדהו הקפסא     03.02.070
דע בכוש חירא םושיי - רובש ןבל וא םרק ןווג      

  6,160.00   220.00    28.00 תוניפו הבור ללוכ - תלדה לעמ הבוג ר"מ   
      
04/04 הקימרק יחירא ףוציר תקבדהו הקפסא     03.02.080
- הדרפה ףסו הבור ללוכ ההכ רופא ןווג      

  1,300.00   200.00     6.50 פילס יטנא ר"מ   
      
גוסמ הרגאינ ללוכ הלסא תנקתהו הקפסא     03.02.100

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק לינ זרבו הלסא הסכמ ללוכ , ןוסלפ  
      
יפל םגד - טלאוט ריינ ןקתמ תנקתהו הקפסא     03.02.110

    300.00   150.00     2.00 ס"היבב םייקה 'חי   
      
םרק ןווג - ילבוא קוצי שיש תנקתהו הקפסא     03.02.120
ילוזנוק ןקתמ ג"ע 0022 'סמ רסיק תמגדכ      

ימדק רניס ללוכ תוחפל 06/041 תודימ ןוולוגמ      
םע שגפמב שישה לעמ רניסו , מ"ס 02 הבוגב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ברוקמב ךרוא - מ"ס 01 הבוגב ריקה  
      
רבחומ - הרצק היפ חרפ זרב תנקתהו הקפסא     03.02.130

    400.00   400.00     1.00 )םיבצמ 2 ( דבלב םירק םימל 'חי   

      
     50.00    50.00     1.00 רויכל ןופיס תנקתהו הקפסא 'חי  03.02.140

 21,510.00 20.30.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     010 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,510.00 מהעברה      

      

      
טאוו 02 לוגע דל ת"ג תנקתהו הקפסא     03.02.150

    800.00   200.00     4.00 )רויכה לעמ 2 + את לכב דחא( 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק הסינכ תלד ףוקשמ  תעיבצ 03.02.160

 22,510.00 םירומ רדח םיתורש ץופיש - ןורשה רדה 20.30 כ"הס  

      

ם י ת ו ר ש  י ר ד ח  ץ ו פ י ש  30.30 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת י כ  י נ ב מ       

      

םייקה תמגודכ םיתורש רדח ץופיש -  הרעה      
      
ינפל םדקומ רושיאל -  םיחיראה גוס - הרעה      
עוציב      
      
יוניפו קוריפ , הפסרט תציחמ , יוניפו קוריפ     03.03.010

לוח יוניפ , הפצרו תוריקמ הקימרק יחירא      
אלל , תורגאינו תולסא3 קוריפ ,ףוצירל תחתמ      
לוטיב , ימינפ ריווא רוניצ קוריפ , םירויכ קוריפ      
הנזה זרב קותינ י"ע תמייק םימ 'עמ קותינו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ףוציר קוריפ ,)ריקה ירוחאמ ( םיתורשל  
      

- םישדח תוריקו הרקת םיתורש רדח תעיבצ     03.03.060
    800.00   800.00     1.00 'פמוק הקימרק יחירא לעמ קלח ללוכ  

      
06/03 הקימרק יחירא יופיח תקבדהו הקפסא     03.03.070
דע בכוש חירא םושיי - רובש ןבל וא םרק ןווג      

  6,160.00   220.00    28.00 תוניפו הבור ללוכ - תלדה לעמ הבוג ר"מ   
      

טינרג יחירא ףוציר תקבדהו הקפסא     03.03.080
ףסו הבור ללוכ ההכ רופא ןווג 04/04 ןלצרופ      

  1,300.00   200.00     6.50 01R פילס יטנא - הדרפה ר"מ   
      
תחתמ ףוטשו יקנ םוסמוס יולימ רוזיפו הקפסא     03.03.085

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ןשיה לוחה תא תונפל שי - ףוצירל  
      

םרק ןווג הפסרט תוציחמ לש הנקתהו קוריפ     03.03.090
  5,400.00 1,800.00     3.00 )תלד תללוכה את תדיחיל ריחמ( 'חי   

      
גוסמ הרגאינ ללוכ הלסא תנקתהו הקפסא     03.03.100

  3,300.00 1,100.00     3.00 'פמוק לינ זרבו הלסא הסכמ ללוכ , ןוסלפ  
      

יפל םגד - טלאוט ריינ ןקתמ תנקתהו הקפסא     03.03.110
    450.00   150.00     3.00 ס"היבב םייקה 'חי   

 21,110.00 30.30.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     011 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,110.00 מהעברה      

      

      
רבחומ - הרצק היפ חרפ זרב תנקתהו הקפסא     03.03.130

    800.00   400.00     2.00 )םיבצמ 2 ( דבלב םירק םימל 'חי   
      
טאוו 02 לוגע דל ת"ג תנקתהו הקפסא     03.03.150

    800.00   200.00     4.00 )רויכה לעמ 2 + את לכב דחא( 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק הסינכ תלד ףוקשמ  תעיבצ 03.03.160
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק זוקינ רזיבא ללוכ הפצרב זוקינ עוציב 03.03.170
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םימ 'קנ ללוכ ילד זרב תנקתהו הפסא 03.03.180

 24,010.00 תותיכ ינבמ םיתורש ירדח ץופיש 30.30 כ"הס  

      

ם י נ ב מ 5 ם י ת ו ר ש  ץ ו פ י ש  40.30 ק ר פ  ת ת       

      
טרופמכ תותיכ 5 - םיתורש ירדח ץופיש     03.04.010

120,050.00 24,010.00     5.00 'פמוק 061.30.30 דע 10.30.30 קרפב  

120,050.00 םינבמ5 םיתורש ץופיש 40.30 כ"הס  

177,770.00 תוריח - ןורשה רדה ס''היב 30 כ"הס  

      

ה ש מ  ר ו צ  - ו ס ו ר  ר כ ב  ס ''ה י ב  40 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ו ס ו ר  ר כ ב  00.40 ק ר פ  ת ת       

      

9775877-350 ןנער - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      

      
תנקתה -  האיצי תלד - ןויבס תיב צ''טח     04.00.010
םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש      
הבוגב תשרשה תנקתה , החיתפ תורשפא      

    200.00   200.00     1.00 1.60 'חי   
      

הקפסא - האיצי תלד - ןויבס תיב צ''טח     04.00.020
    150.00   150.00     1.00 הטאה לגלג תנקתהו 'חי   

      
תנקתהו הקפסא - תישאר תלד ב תותיכ הנבמ     04.00.030

    150.00   150.00     1.00 הטאה לגלג 'חי   
      
      

    500.00 00.40.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     012 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    500.00 מהעברה      

      

      
וו םע תרשרש תנקתה -  ד"ממ תלד - ב הנבמ     04.00.040

החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      
    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   

      
ןגמ תנקתהו הקפסא - ד"ממ תלד ב הנבמ     04.00.050

    250.00   250.00     1.00 תועבצא 'חי   
      
תנקתה - תישאר הסינכ תלד ה תותיכ הנבמ     04.00.060

םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש      
הבוגב תשרשה תנקתה , החיתפ תורשפא      

    200.00   200.00     1.00 1.60 'חי   
      
תנקתהו הקפסא - תישאר תלד 'ה תותיכ הנבמ     04.00.070

    150.00   150.00     1.00 הטאה לגלג 'חי   

      
    150.00   150.00     1.00 הטאה לגלג תנקתהו הקפסא  - 3ה התיכ 'חי  04.00.080

      
תנקתה - תישאר הסינכ תלד 1ו תותיכ הנבמ     04.00.090
םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש      
הבוגב תשרשה תנקתה , החיתפ תורשפא      

    200.00   200.00     1.00 1.60 'חי   

      
תנקתה - תישאר הסינכ תלד עמש תתיכ     04.00.100
םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש      
הבוגב תשרשה תנקתה , החיתפ תורשפא      

    200.00   200.00     1.00 1.60 'חי   
      
םיפער תפלחה , גג ןוקית - תוריכזמ גג     04.00.110

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק חור יזגרא ןוקית , םירובש  

  5,850.00 יללכ וסור רכב 00.40 כ"הס  

      

ם י ר ו מ  ר ד ח  ץ ו פ י ש  20.40 ק ר פ  ת ת       

      

51( התיכל םירומה רדח ןיב קולב ריק תריבש     04.02.010
הריבשה רוזאב חיטו ףוציר ןוקית ללוכ - ) ר''מ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תלוספ יוניפ -  
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק הריבשל ריק ג''ע ןגזמ תקתעה 04.02.020

      
  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק םירומה רדחל תחפוסמ התיכ תעיבצ 04.02.030

      
      
      

  5,250.00 20.40.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     013 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,250.00 מהעברה      

      

      
יוניפ - תחפוסמ התיכב הרקת יחירא תפלחה     04.02.040

יוניש אלל - השדח הקפסאו הנשי הרקת      
  7,500.00   150.00    50.00 היצקורטסנוקב ר"מ   

      
תומייק תורקת רוביח ןיב סבג רניס עוציב     04.02.050
- העיבצל הנכהו לטכפש ללוכ - הסירהל ריקב      

  1,200.00   200.00     6.00 'מ 1 דע הסירפב רטמ   

 13,950.00 םירומ רדח ץופיש 20.40 כ"הס  

      

ת ו ר ו מ ל  ה ס י נ כ  ל י ב ש  40.40 ק ר פ  ת ת       

ה י נ ח ה מ       

      
שרגמל תמייק הכרדמ ןב ןוטב ליבש עוציב      
לסרודכ      
      

תנכהו חטשה רושיי טקבוב רוטקרט תודובע     04.04.010
ךרואלו 'מ 2 בחורב ןוטבמ ליבש תקיצי , ליבש      
שרגמל הסינכ חתפל תמייק הכרדמ ןיב 'מ 02      
הנכהה תודובע תא תוללוכ הקיציה תודובע ,      
קוריס , לזרב תותשר , הקיצי , רוטקרט י"ע      

 12,000.00   300.00    40.00 הקלחה תעינמל סג אטאטמב חטשמה ר"מ   

 12,000.00 הינחהמ תורומל הסינכ ליבש 40.40 כ"הס  

      

צ "ט ח  ה נ ב מ ב  ם י צ ו פ י ש  50.40 ק ר פ  ת ת       

      

י"ע 03/07 תודימב קולב ריקב םיחתפ תריגס     04.05.010
לטכפש ללוכ , ריקה ידיצ 2מ סבג חול תנקתב      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק העיבצו  
      
יוניפו קוריפ - לוח יזגרא 2ל תרגסמ תפלחה     04.05.030

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק השדח תרגסמ תנקתהו הקפסא ןשי  
      

ללח האובמ ןולחב רובש סקפסרפ תפלחה     04.05.040
  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק 001/003 תודימב טנוברקילופ חולפל ישאר  

  4,200.00 צ"טח הנבמב םיצופיש 50.40 כ"הס  

      

ט ל ק מ ב  ת ו נ מ ו א  ת ת י כ  60.40 ק ר פ  ת ת       

      

'סנוק ללוכ 06/06 תיטסוקא הרקת עוציב     04.06.010
 13,000.00   200.00    65.00 Z+L יפקיה ליפורפ , הילת ירזיבא , תאשונ ר"מ   

 13,000.00 טלקמב תונמוא תתיכ 60.40 כ"הס  

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

 
 

קובץ: למכרז   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     014 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ת ו ר ש  י א ת  ץ ו פ י ש  70.40 ק ר פ  ת ת       

      
לש רושיאל עצבל ןיא וז הדובע : הרעה      

ןכתיו היצפוא ל"נה - תודובע תליחתל חקפמה      
עצובת אל וז הדובעו      
      
םייקה תמגודכ םיתורש רדח ץופיש -  הרעה      
      
ינפל םדקומ רושיאל -  םיחיראה גוס - הרעה      
עוציב      

      
יוניפו קוריפ , הפסרט תציחמ , יוניפו קוריפ     04.07.030
לוח יוניפ , הפצרו תוריקמ הקימרק יחירא      
אלל , תורגאינו תולסא3 קוריפ ,ףוצירל תחתמ      
לוטיב , ימינפ ריווא רוניצ קוריפ , םירויכ קוריפ      
הנזה זרב קותינ י"ע תמייק םימ 'עמ קותינו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ףוציר קוריפ ,)ריקה ירוחאמ ( םיתורשל  
      
- םישדח תוריקו הרקת םיתורש רדח תעיבצ     04.07.040

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הקימרק יחירא לעמ קלח ללוכ  
      
06/03 הקימרק יחירא יופיח תקבדהו הקפסא     04.07.050
דע בכוש חירא םושיי - רובש ןבל וא םרק ןווג      

  6,160.00   220.00    28.00 תוניפו הבור ללוכ - תלדה לעמ הבוג ר"מ   
      
טינרג יחירא ףוציר תקבדהו הקפסא     04.07.060
ףסו הבור ללוכ ההכ רופא ןווג 04/04 ןלצרופ      

  1,300.00   200.00     6.50 01R פילס יטנא - הדרפה ר"מ   
      
תחתמ ףוטשו יקנ םוסמוס יולימ רוזיפו הקפסא     04.07.070

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ןשיה לוחה תא תונפל שי - ףוצירל  
      
םרק ןווג הפסרט תוציחמ לש הנקתהו קוריפ     04.07.080

  5,400.00 1,800.00     3.00 )תלד תללוכה את תדיחיל ריחמ( 'חי   
      
גוסמ הרגאינ ללוכ הלסא תנקתהו הקפסא     04.07.090

  3,300.00 1,100.00     3.00 'פמוק לינ זרבו הלסא הסכמ ללוכ , ןוסלפ  
      
יפל םגד - טלאוט ריינ ןקתמ תנקתהו הקפסא     04.07.100

    450.00   150.00     3.00 ס"היבב םייקה 'חי   
      
רבחומ - הרצק היפ חרפ זרב תנקתהו הקפסא     04.07.110

    800.00   400.00     2.00 )םיבצמ 2 ( דבלב םירק םימל 'חי   

      
טאוו 02 לוגע דל ת"ג תנקתהו הקפסא     04.07.120

    800.00   200.00     4.00 )רויכה לעמ 2 + את לכב דחא( 'חי   

 22,710.00 70.40.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     015 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,710.00 מהעברה      

      

      
    200.00   200.00     1.00 'פמוק הסינכ תלד ףוקשמ  תעיבצ 04.07.130

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק זוקינ רזיבא ללוכ הפצרב זוקינ עוציב 04.07.140

      
    600.00   600.00     1.00 'פמוק םימ 'קנ ללוכ ילד זרב תנקתהו הפסא 04.07.150

 24,010.00 םיתורש יאת ץופיש 70.40 כ"הס  

      

ת ו ר י ד ח  ש ד ח  'ג  ה נ ב מ  80.40 ק ר פ  ת ת       

ם י מ       

      

ןוחבטמ ( שדח 'ג הנבמ ץוח תוריקב לופיט     04.08.010
י"ע םיקדס תחיתפ - ) לאמשמ ןושאר רדח      
, חיט תותיס , םיקדסה ךרואל ריקה תביצח      
, םיקדסה ג"ע סלגרטנא תשר תקבדה עוציב      
םינטק םיעטקב ינועבצ חיטו רוחש חיט עוציב      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק םאות ינועבצ חיטב ריקה לויט ,  
      
ללוכ , קרפתמ ףוציר לנפ תנקתהו הקפסא     04.08.020

    600.00    20.00    30.00 תותיכב יללכ - וצרט לנפה גוס , שדח ןוקית 'חי   

  6,600.00 םימ תורידח שדח 'ג הנבמ 80.40 כ"הס  

      

ש ד ח  ם י ע ד מ  ה נ ב מ  90.40 ק ר פ  ת ת       

      
- םימ תלחזמ ךרואל םודא ןווגב ףטנס תמלשה     04.09.010
ךרואל מ"ס 06 בחורב ףטנס תנקתהו הקפסא      

תכיפשו תירוכסיא יגרבב עוביק ללוכ 'מ 05      
  2,000.00    40.00    50.00 בזרמל םימ רטמ   

  2,000.00 שדח םיעדמ הנבמ 90.40 כ"הס  

      

ט ר ו פ ס  ם ל ו א  01.40 ק ר פ  ת ת       

      

תוברוקמ תודימ ( טרופס םלוא םינפ תעיבצ     04.10.010
העיבצו םיקדס ןוקית ,  'מ1.5  הבוג ) 01/72      

 10,500.00    35.00   300.00 לירקרפוס עבצב ר"מ   
      

םינשי קוריפ - םידבש תומלוס תפלחה     04.10.020
- )ידבש םלוס 'חי 8 ( םישדח הנקתהו      

 14,400.00 1,800.00     8.00 90/300 'חי   
      
ףקיהב ( טרופס םלוא תוריק ץוח תעיבצ     04.10.030

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק )הנבמה  

 32,900.00 טרופס םלוא 01.40 כ"הס  

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 

קובץ: למכרז   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     016 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ע י ב צ  11.40 ק ר פ  ת ת       

      
- תונמואו םיבשחמ ה הנבמ לש תיללכ העיבצ     04.11.010

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק ץוחו םינפ  
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק ץוחו םינפ 'ב תותיכ הנבמ תעיבצ 04.11.020
      
דוריג , צ''טח הנבמ לכ לש תינוציח העיבצ     04.11.030

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק שדחמ העיבצו םיקדס ןוקית ףפור עבצ  

 42,000.00 םינבמ תעיבצ 11.40 כ"הס  

      

ה נ ז ה  ן ו ו ר ק  - ל כ ו א  ר ד ח  21.40 ק ר פ  ת ת       

      

ןשי גג קוריפ , ליבי הנבמ גג תפלחה     04.12.010
ללוכ , דדובמ לנפ גוסמ שדח גג תנקתהאו      

 15,000.00   300.00    50.00 ביבסמ חפ תוריגס ר"מ   

 15,000.00 הנזה ןוורק - לכוא רדח 21.40 כ"הס  

      

ל ו מ מ  (  ת י ל ל כ  ר צ ח  31.40 ק ר פ  ת ת       

)ת ו ר י כ ז מ ל       

      

תולוגרפ ג"ע עבצ שודיח , תולוגרפ תעיבצ     04.13.010
  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק )תוריכזמה דיל ( םינוגגו , תויזרב  

  3,000.00 )תוריכזמל לוממ (  תיללכ רצח 31.40 כ"הס  

174,510.00 השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 40 כ"הס  

      

ת ו ב ו נ ת  - ן ו ר ש ה  ר ו א  ס ''ה י ב  50 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
8082787-050 רהוז - רשק שיא      

      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
וו םע תרשרש תנקתה -   1 + 2  קפוא התיכ     05.01.010

החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      
    400.00   200.00     2.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   

      
לגלג תהקתהו הקפסא 2+1  קפוא התיכ     05.01.020

    300.00   150.00     2.00 תלדל הטאב 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק תועבצא ינגמ ןוקית בוליש רדחו תילגנא רדח 05.01.030

      

    850.00 10.50.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     017 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    850.00 מהעברה      

      

      
    )  

      
- םיעדמ תתיכ דיל תונב יתורש הקיזומ הנבמ     05.01.050
הלסא לכל הימוג תהקתה , תולסא 2 קוריפ      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק הרזח הבכרהו  
      
תנקתהו הקפסא - בוליש רדח , הקיסומ הנבמ     05.01.060
, תונולחל הליסמו ןולח תרגסמ ללוכ תשר      

  1,200.00   600.00     2.00 ברוקמב 041/001 ןולח תרגסמ תדימ 'חי   
      
ןוקית תוירחא ( גגהמ הליזנ ןוקית בוליש תתיכ     05.01.070

    500.00   500.00     1.00 'פמוק )הנשל  
      
תנקתהו הקפסא - היפרת רדח הירפס הנבמ     05.01.080

, תונולחל הליסמו ןולח תרגסמ ללוכ תשר      
  1,200.00   600.00     2.00 ברוקמב 09/57 ןולח תרגסמ תדימ 'חי   

      
תרגסמ ללוכ תשר תנקתהו הקפסא - הירפס     05.01.090
ןולח תרגסמ תדימ , תונולחל הליסמו ןולח      

  1,800.00   600.00     3.00 ברוקמב 09/57 'חי   
      

הליזנ ןוקית - םיעדמ רדח הקיסומ הנבמ     05.01.100
תרנצ ןוקית הביצח , ףלקתמו חל ריקה - ריקב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ריקה תעיבצו  
      
ג''ע תידומיל הניג דיל רויכ  תנקתהו הקפסא     05.01.120
, ריקל הבוקמ ביצי רויכ , הנשי הירפס ריק      
זוקינ , 'מ 1כ ךומס שא יוביכ זרבמ םימ תנזה      

3 רויכהמ קחרומ תישפוח הכיפשל רוניצ םע      
  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק ילד זרב ללוכ , ריקל תעבוקמ תרנצ , 'מ  

      
עטק תריגס למשח חול לעמ - הקיסומ הנבמ     05.01.130

    300.00   300.00     1.00 'פמוק עבצו לטכפש ללוכ רסח ןטק סבג  
      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק ס''היב ץוחו םינפ תוריק לכ תעיבצ 05.01.140

      
- םיתורש רדחל הדומצ התיכ - הקיסומ הנבמ     05.01.150
- עבצ ינקית ללוכ ריקב םימ תליזנ ןוקית      
תרנצ תפלחה , הביצח ןוקית תללוכ הדובעה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ךרוצה תדימב םיחירא ןוקיתו השורד  
      

      
      

 52,650.00 10.50.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     018 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 52,650.00 מהעברה      

      

      
ןוקית - 'א הנבמ דיל ליבי הנבמ םיתורש     05.01.160

ינוקית ןכו תופושח 4" קיטסלפ תויוז תפלחהו      
אלל הדובע - םיתורשה הנבמ בגב הליזנ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הריפח  

 53,650.00 יללכ 10.50 כ"הס  

 53,650.00 תובונת - ןורשה רוא ס''היב 50 כ"הס  

      

ץ ב ע י  ר פ כ  - ן מ ר ט כ ש  ס ''ה י ב  60 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ן מ ר ט כ ש  10.60 ק ר פ  ת ת       

      
7322122-450 - םהרבא - רשק שיא      

      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      

    500.00   250.00     2.00 תכתמ קבח י"ע רלוק עוביק - ה-ב ינבמ 'חי  06.01.010

      
תונולחל חתפ תחיתפ - תיב בא תלוכמ     06.01.020
הנקתהו הקפסא , 06/06 תודימב רורוואל      
תעינמל םוטיא ללוכ הפפר ןולח לש ךותירב      
מ"ס 01 תונולח יחתפ עוציב - םשג תסינכ      

  4,800.00   800.00     6.00 3 , םוח רורחשל הלוכמה תקתמ ךומנ 'חי   
      

יוניפו קוריפ - םוינמולא תישאר תלד תוריכזמ     06.01.030
תיפנכ וד השדח תלד הנקתהו הקפסא , תלדה      
2ו ןמש יריזחמ 2 ללוכ כ"הס 012/002 תודימב      
תויחנה י"פע ןווגו הקולח תועבצא יניגמ       

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק דצ לכמ םיריצ 3 ,  חקפמה  
      
,  1 - ג עמש תתיכל ץוחמ תותיכ תאובמ     06.01.040

    800.00    40.00    20.00 םידדוב םיחיראב וצרט ףוציר תפלחה 'חי   
      
תמגודכ עבצב תונחתה תעיבצ - העסה תונחת     06.01.050

  3,600.00 1,200.00     3.00 'פמוק םייקה  
      
הנבמ שגדב- םינבמ םיפפור עבצו חיט ינוקית     06.01.060

א הנבמ , )תיחרזמו תינופצ תיזח ( םיעדמ      
  3,600.00    60.00    60.00 ד-ג הנבמ , ) תינופצ תיזח ( ר"מ   

      
      
      

 19,800.00 10.60.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     019 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,800.00 מהעברה      

      

      
תלד תפלחה - )תילוכרמה דיל ( ןויקנ ןסחמ     06.01.070

המוטא השדח תכתמ תלדל הנשי תכתמ      
  1,600.00 1,600.00     1.00 (100/210) 'חי   

      
הקפסא - הסינכ תלד תפלחה - 2 א התיכ     06.01.080
ףוקשמ ללוכ 012/08 ףנכ השדח תלד תנקתהו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ןמש ריזחמו תועבצא ןגמ , 'חי   
      

םיקלח תמלשה - ד-ג הנבמ תישאר תלד     06.01.090
וד תלד ( 'דכו תוטזור תוידי , תלדב םירסח      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תיפנכ  
      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק ס''היב םינפו ץוח תוריק לש תיללכ העיבצ 06.01.100
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק גג ןוקיתו חור זגרא ןוקית - ה-ג הנבמ 06.01.110
      
ללוכ ,  הנבמ תונורדסמ הקימרק יחירא יופיח     06.01.120
דע חקפמה תייחנה י"פע - םוינמולא תוניפ      
גוסו ןווג ר"מ/ח"ש 04 דוסי יריחמ - 3.1 הבוג      

 36,000.00   180.00   200.00 חקפמה רושיאל חיראה ר"מ   
      

תנקתהו הקפסא , חיטש קוריפ - בוליש תתיכ     06.01.130
  6,000.00   150.00    40.00 לנפ ללוכ טקרפ ר"מ   

      
בחרמ תחיתפו תוריק תריבש - תצעוי רדח     06.01.140

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק עבצו ףוציר ינוקית ללוכ , םירומ רדח הסינכ  
      
תכרעמ , םיתורש ןוקית - הקיסומ/תונמוא רדח     06.01.150

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בויב  
      
תלחזמ תפסוה , גג ןוקית - ה תותיכ הנבמ     06.01.160

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םימ  
      
הרקת יחירא תפלחה - יעצמא תותיכ הנבמ     06.01.170
הרקת יחירא יוניפו קוריפ ,  הנבמה ןורדסמב      

 15,000.00   100.00   150.00 םישדח הרקת יחירא תנקתהו הקפסא , 06/06 ר"מ   

131,100.00 יללכ ןמרטכש 10.60 כ"הס  

131,100.00 ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 60 כ"הס  

      

      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 
 
 

קובץ: למכרז   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     020 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ר ט כ ש  - ד ח ו י מ  ך ו נ י ח ל  ס ''ה י ב  70 ק ר פ       

ץ ב ע י  ר פ כ       

      

. 10.70 ק ר פ  ת ת       

      

תנקתה - המק , ןרוא , םינצינ , ןולא - תותיכ     07.01.010
םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש      
הבוגב תשרשה תנקתה , החיתפ תורשפא      

    800.00   200.00     4.00 1.60 'חי   
      
    ******************************************  
      

תינכות י"פע - םירומ רדחב ןוחבטמ עוציב      
תפרוצמ      
      
ןותחת חבטמ ןורא תנקתהו הקפסא     07.01.020
הקיימרופ , תינכות יפע הקולח 09/06/041      

  2,240.00 1,600.00     1.40 לקינ תוידי םרק ןווג 'חי   
      

י'פע הקולח רסיק שיש תנקתהו הקפסא     07.01.030
  2,100.00 1,500.00     1.40 זרבו אויכל חתפ ללוכ תינכות 'חי   

      
הקיימרופב הפוצמ ץע ףדמ תנקתהו הקפסא     07.01.035
הפק רובע 03/041 חבטמה תמגודכ םרק ןוגג      
ףדמ תולזנוק , שישה לעמ הנקתהל רכוס      

    500.00   500.00     1.00 תויביטרוקד 'חי   
      
ללוכ 06/04 ןותחת רויכ תנקתהו הקפסא     07.01.050

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ןופיס  
      

    350.00   350.00     1.00 הכורא היפ חרפ זרב תנקתוה הקפסא 'חי  07.01.060
      

לינ זרב ללוכ זוקינו םירק םימ קנ עוציב     07.01.070
  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ריקה ירוחאמ זוקינל תורבחתהו  

      
02/01 ןבל ןווג הקימרק יחיראב תוריק יופיח     07.01.080
ללוכ , "ר" תרוצב ריקה יופיח , תינכותה י"פע      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק הבור  
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .)תותיכ 8( תותיכ לש תימינפ העיבצ 07.01.090
      
    ****************************************  
      
םינוקית תודובע      
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןאוורק הנבמב תוליזנ ןוקית 07.01.100

 18,290.00 10.70.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     021 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,290.00 מהעברה      

      

      
םימייקו הדימב , םירובש הלסא יסכמ תפלחה     07.01.110

תריכסמל רוסמל שי םירובש םיסכמ תוחפ      
    600.00   120.00     5.00 םשומישל םישדחה םיסכמה תא ס''היב 'חי   

      
    600.00   150.00     4.00 תותלד ילוענמו םיחירב ןוקית 'חי  07.01.120

 19,490.00 . 10.70 כ"הס  

 19,490.00 ץבעי רפכ ןמרטכש - דחוימ ךוניחל ס''היב 70 כ"הס  

      

י ל ל כ  90 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.90 ק ר פ  ת ת       

      

תעיבצל עבצ ללוכ םיעבצ תווצ הדובע םוי     09.01.010
ףיעס - ןימזמה וא חקפמה תויחנה י"פע תותיכ      
הדובע ימי םוכיסו רושיא רחאל קר םלושי הז      
אל ל"נה ,  חקפמה וא ןימזמה תמיתחב שארמ      

 30,000.00 1,500.00    20.00 הרקמ לכב םלושי ע"י   

 30,000.00 יללכ 10.90 כ"הס  

 30,000.00 יללכ 90 כ"הס  

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

709,335.00 רפס יתב כ"הס

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     022 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ג ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       

      

ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       

      

הדובעה הקיצי תמייק וב םוקמ לכב  :הרעה      
שורדה לכו הקיצי , תונספט , הבאשמ תללוכ      
עידוהל שי - הדובעה לש םלשומ עוציבל      
הקיצי ינפל חקפמל      

תויללכ תורעה 10.00 כ"הס            

םינגל תויללכ תורעה 00 כ"הס            

      

ר ו ר ד  י נ ב  10 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ר ו ר ד  י נ ב  ן ג  10.10 ק ר פ  ת ת       

      

תיטסוקא הרקת תפלחה : הרעה       
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק ןגה חטש לכב הרקת יחירא יוניפו קוריפ 01.01.010
      
הרקת יוניש , "edis" היצקורטסנוק תמלשה     01.01.020

הקפסא ללוכ 06/06 הרקתל 021/06 -מ      
תודימב תיטסוקא הרקת יחירא תנקתהו      

 14,400.00   120.00   120.00 60/60 ר"מ   
      
    ----------------------------------------------------  
    -  

      
, לצ תשר קוריפ -  תספרמ רצח תלוגרפ     01.01.030
- תמייק 'סנוק ג"ע גג יוריק תנקתהו הקפסא      
תמלשה ללוכ ,  דדובמ לנפ גוסמ יוריקה גוס      
תללוכ לנפה 'בע , ךרוצה י"פע תכתמ תוטפ      
עובצ חפ טנלאב לנפה תובצקב תוריגס      

  6,750.00   150.00    45.00 )06.01/02.4 הלוגרפה תודימ ( ר"מ   

 22,750.00 יללכ רורד ינב ןג 10.10 כ"הס  

 22,750.00 רורד ינב 10 כ"הס  

      

ם י ל ו א ג  20 ק ר פ       

      

ה מ ק ש  ן ג  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
הלוגרפ ןיב גנושלפ חפ תנקתהו הקפסא     02.01.010
ללוכ גנושלפה רוביח , םיפער גגל תמייק      
שי ,סקלפ הקיס גוסמ םוטיא רמוח תחירמ      

  1,632.00   120.00    13.60 חקפמה םע גנושלפה טרפ תא רשאל רטמ   
      

  1,632.00 10.20.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     023 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,632.00 מהעברה      

      

      
    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיימ ץחל תנוכמב תמייק היישמיש יוסיכ יוקינ 02.01.020

      
םינגל תינקת תידסומ רדג תנקתהו הקפסא     02.01.030
, המדאל םיקוצי 'מ 3 לכב םידומע 03.2 הבוגב      
רדגה( תמייק תינויבס רדג ג''ע ןיקתהל ןיא      
תיחרזמה תיזחב הנקתה - )ינש בלשב קוריפל      

  4,950.00   150.00    33.00 ךומס ןג הנבמל הנופה רטמ   

  7,182.00 המקש ןג 10.20 כ"הס  

  7,182.00 םילואג 20 כ"הס  

      

ת ו ר י ח  30 ק ר פ       

      

ת י צ ר ח  ן ג  10.30 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      

ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      

חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 03.01.010
      

    400.00   200.00     2.00 ןמש עבצב םיפוקשמ תעיבצ 'חי  03.01.020
      

טוריפ י"פע - )תושינ ( סבג יפדמ עוציב     03.01.030
  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק חקפמה תויחנהו  

  3,200.00 תיצרח ןג 10.30 כ"הס  

  3,200.00 תוריח 30 כ"הס  

      

      
      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 
 

 

קובץ: למכרז   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     024 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו נ י  40 ק ר פ       

      

ם י נ ר ו א  ן ג  10.40 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      

-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      

ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 04.01.010
      
,  תות ץעל תחתמ לזונ ןג זרב תפלחהו ןוקית     04.01.020

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הייקשה רוניצל רוביח ללוכ  

      
מ"ס 01 יבועב ןוטב חטשמ תקיצי- ןגל הסינכ     04.01.030
ןיב , ןגל הסינכה רעשל ץוחמ  ,לזרב ןויז ללוכ      
היהי ווטבה חטשמ , רעשל םיבכר תנגה הקעמ      
לק עופיש םע םימייקה םיעצמה ינפ לעמ הובג      
חטשמה חטש ( הקלחה ללוכ , םימ זוקינ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק )ר"מ 21 ברוקמב  

      
    350.00   350.00     1.00 'פמוק ןמש ריזמ תנקתהו הקפסא -  הסינכ תלד 04.01.040

  3,300.00 םינרוא ןג 10.40 כ"הס  

  3,300.00 בוני 40 כ"הס  

      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 
 

 

קובץ: למכרז   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     025 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ה  ר פ כ  50 ק ר פ       

      

ב ל ב  ן ג  10.50 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      

-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      

ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 05.01.015
      
ללוכ ןולחל תשר תרגסמ תנקתהו הקפסא     05.01.020
תודימב הנותחתו הנוילע הליסמ ללוכ תשר      

    800.00   800.00     1.00 85/140 'חי   

  1,600.00 בלב ןג 10.50 כ"הס  

  1,600.00 סה רפכ 50 כ"הס  

      

ץ ב ע י  ר פ כ  60 ק ר פ       

      

ג ו ר ת א  ן ג  10.60 ק ר פ  ת ת       

      
    150.00   150.00     1.00 'פמוק םיתורש יאת לעמ עבצ ןוקית 06.01.010

    150.00 גורתא ןג 10.60 כ"הס  

      

ע ב ט ב  ן ג  20.60 ק ר פ  ת ת       

      
ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד     06.02.010
,  החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה  
      

    250.00   250.00     1.00 ד"ממ תלדל תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא 'חי  06.02.020

    450.00 עבטב ןג 20.60 כ"הס  

      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 
 
 

קובץ: למכרז   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     026 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן פ ג  ן ג  30.60 ק ר פ  ת ת       

      
םאתהב ןוחבטמו םיתורש ץופיש*****      

****** תפרוצמ תילכירדא תינכותל      
      
קותינ , ןוחבטמו םימייק םיתורש יאת תסירה     06.03.020
, םירטינס םילכ קוריפ , למשח , םימ , בויב      
םיתורשב קוצי שיש קוריפ , חבטמ ןורא קוריפ      
תוריק יוניפו קוריפ , ) רזוח שומישל (      
ןולחל חתפ תחיתפ ,  לדבה אלל ןוטב/קולב      

יניפ ללוכ םייקה תמגודכ לדוגב ףסונ םיתורש      
קוריפ , םיפוקשמו תותלד קוריפ , תלוספ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק רזוח שומישל חבטמב תונורא  
      

  3,600.00 1,200.00     3.00 תולסא בויבו םימ 'קנ עוציב 'חי  06.03.030
      

  4,000.00 1,000.00     4.00 םיתורשו חבטמ רויכל םימ 'קנ עוציב 'חי  06.03.040
      

    400.00   400.00     1.00 4  ימתל םימ 'קנ עוציב 'חי  06.03.050
      
וד החדה לכימ + הלסא תנקתהו הקפסא     06.03.060
הכומנ הלסא ( הלסא הסכמ ללוכ , יתומכ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 ) 'א הסרח םידליל 'חי   

      
וד החדה לכימ + הלסא תנקתהו הקפסא     06.03.065
הליגר הלסא ( הלסא הסכמ ללוכ , יתומכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 ) 'א הסרח 'חי   
      
06/05 תודימב חבטמ רויכ תנקתהו הקפסא     06.03.070

    800.00   800.00     1.00 2" ןופיס ללוכ חבטמל 'חי   

      
םיתורש רדחל דדוב רויכ תנקתהו הקפסא     06.03.075

    500.00   500.00     1.00 ןופיס ללוכ תירונ גוסמ 'חי   
      
וק ללוכ 06 קמוע בויב תכירב תנקתהו הקפסא     06.03.085

  4,000.00 2,000.00     2.00 תולסא רוביחל 6" 'חי   

      
תובשות ללוכ קוריפמ קוצי שיש תנקתה     06.03.090
םינגועמ םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ תוילוזנוק      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םינופיס 2 תנקתה ללוכ תוריקל  
      
הרצק היפ חרפ זרב תנקתהו הקפסא     06.03.095

    700.00   350.00     2.00 םיתורש רויכל 'חי   

      
הכורא היפ חרפ זרב תנקתהו הקפסא     06.03.096

    350.00   350.00     1.00 חבטמ רויכל 'חי   

 29,150.00 30.60.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     027 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,150.00 מהעברה      

      

      
שיש לעמ םיעקש 3ו , ררקמל עקש 'קנ עוציב     06.03.097

5.2/3 םיכילומ , חקפמה ןומיס י"פע ןוחבטמ      
    640.00   160.00     4.00 ר''ממ 'קנ   

      
תרוצב ןותחת חבטמ ןורא תנקתהו הקפסא     06.03.110
תינכות י"פע תוריגמו הקולח "ר"      

  6,300.00 1,500.00     4.20 (1.55+2.65) רטמ   
      

ןווג רסיק גוסמ חבטמ שיש תנקתהו הקפסא     06.03.120
תינכות י"פע תוריגמו הקולח "ר" תרוצב 0022      

  6,300.00 1,500.00     4.20 זרבו רויכל חתפ + )56.2+55.1( רטמ   
      
תוללוכה הפסרט תוציחמ הנקתהו הקפסא     06.03.130
06 ףנכ בחור םיתורש אתל ןפודו ףנכ תלד      

תורשפא םע) תינכות יפל םיאת 3 כ"הס( מ"ס      
הליענ תורשפאו ,  תווצ אתל תימינפ הליענ      
רושיאל םרק ןווג -  םידלי יתורשל ץוח םינפ      
מ''ס 02 לש חוורמ םע הנקתה , חקפמה      
0300286-30 לנמ תרבח - םיקפס  ( הפצרהמ      

  4,800.00 1,600.00     3.00 )6259159-90 םיטקיורפ לנפ וא  'חי   
      

הנקתהל טלאוט רינ ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     06.03.140
    450.00   150.00     3.00 הפסרט תיצחמב הריהז 'חי   

      
אתל תשר + הפפר ןולח תנקתהו הקפסא     06.03.150

  1,200.00 1,200.00     1.00 םייקה תמגודכ לדוג םיתורש 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 שדח הפפר ןולחל שיש ףס תנקתהו הקפסא 'חי  06.03.160

      
תוריק ג''ע הקימרק יופיח תנקתהו הקפסא     06.03.170
גוס , הבור ללוכ שישה לעמ ןוחבטמו םיתורש      

  2,700.00   180.00    15.00 חקפמה רושיאל חיראה ר"מ   
      
העיבצו ץופישה ירוזאב עבצו סבג , חיט ינוקית     06.03.180

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ןגה לכ לש תימינפ  

      
תויחנה י"פע סבג וא קולבב ריק חתפ תריגס     06.03.190

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק חקפמה  
      
מ"ס 011 הבוגב מ"ס 01 יבוע סבג ריק תינב     06.03.200
הפוצמ ץע תטלפ ללוכ השגה קפלד רובע      

3 ריקה ךרוא - השגהל 03 בחורב הקאיימרופ      
  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'מ  

 62,940.00 30.60.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     028 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,940.00 מהעברה      

      

      
    *****************************************  

      
ןגל הסינכב זוקינ עוציב :הרעה      
      
ללוכ 'מ 2 ךרואב זוקינ תלעת תנקתהו הקפסא     06.03.210
, ןגל הסינכה תלדל ךומסב רוניצו זוקינ תכבס      
תנקתה ,  תובלתשמ תחיתפ תללוכ הדובעה      
מ"ס 02 בחורב הפופצ תשר םע זוקינ תלעת      

תויחנה י"פע לכה - ץוחה לא זוקינ רוניצו      
  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק חקפמה  

 64,540.00 ןפג ןג 30.60 כ"הס  

      

ב ל ב  ה נ ש ו ש  ן ג  40.60 ק ר פ  ת ת       

      

טולימ תלד דיל ןסחמ תינב : הרעה      
      
תלדל חתפ ללוכ "ר" תרוצב לנפ תוריק עוציב     06.04.010

  9,000.00   300.00    30.00 )תפרוצמ תינכות י"פע ( גג יוריקו ר"מ   

      
לנפמ ץוח תוריק לע ינועבצ חיט עוציב     06.04.020

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םייקה תמגודכ רמיירפ ללוכ  
      
ןגמו ןמש ריזחמ + תלד תנקתהו הקפסא     06.04.030

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק תועבצא  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םימ ןגומ ת"גו קספמ , רואמ 'קנ עוציב 06.04.035
      
    ****************************************  
      
וו םע תרשרש תנקתה -  רצחל האיצי תלד     06.04.050
החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      

    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   

      
- רצחל האיצי תלדו תישאר הסינכ תלד     06.04.055

    700.00   350.00     2.00 ןמש ריזחמ תנקתהו הקפסא 'חי   

 13,600.00 בלב הנשוש ןג 40.60 כ"הס  

      

ב ל ב  ה ו ו ח  50.60 ק ר פ  ת ת       

      
  1,000.00   250.00     4.00 ןותחת חבטמ ןוראל תותלד תנקתו הקפסא 'חי  06.05.010

      
      

      

  1,000.00 50.60.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     029 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,000.00 מהעברה      

      

      
, תובלתשמ עטק קוריפ , חבטמהמ האיצי תלד     06.05.020

תלדל תחתמ חוור לוטיבו עופיש תרדסה      
    800.00   800.00     1.00 'פמוק םירבכע תסינכ  

      
הרסח תיכוכז הפפר תמלשה - םינטק םיתורש     06.05.030

     50.00    50.00     1.00 ןולחב 'חי   

  1,850.00 בלב הווח 50.60 כ"הס  

 80,590.00 ץבעי רפכ 60 כ"הס  

      

ת ר מ ש מ  70 ק ר פ       

      

ה נ א ת  ן ג  10.70 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      

-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      

ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 07.01.010
      

    400.00   200.00     2.00 ןמש עבצב םיפוקשמ תעיבצ 'חי  07.01.020
      

    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תנקתהו הקפסא - םיתורש תלד 'חי  07.01.030

  1,550.00 הנאת ןג 10.70 כ"הס  

      
      
      

      
      
      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 

 
 
 

קובץ: למכרז   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     030 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ כ ב  ן ג  20.70 ק ר פ  ת ת       

      
תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      

לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      

דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      
      

ינוקית ללוכ - טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית     07.02.010
ךומס רדחבו םידדצ 2 חבטמב םיקומע םיקדס      
, קדסה תחיתפ ללוכ העיבצה 'בע , םיתורשל      
סאלגרטניא תשר תנקתה ביבסמ חיט טוטיס      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק העיבצו ןוקית  

  1,200.00 רפכב ןג 20.70 כ"הס  

  2,750.00 תרמשמ 70 כ"הס  

      

ה י ד ר ו נ  80 ק ר פ       

      

ה ל א  ן ג  10.80 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      

-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      

ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 08.01.010
      
      

    800.00 10.80.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     031 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    800.00 מהעברה      

      

      
ןולחל ץוחמ שיש ןבא רוסינ - ד"ממ ןולח     08.01.020

ךרוצל , )םירטמיטנס 'סמ לש ןטק רוסינ (      
    120.00   120.00     1.00 'פמוק תולעמ 081ל ןולחה תחיתפ תורשפא  

      
    *****************************************  
      
ןגב םייקל םאתהב( תוגרדמו חטשמ עוציב      
רוסמיש תילכירדא תינכות יפע עוציב -)ךומסה      

עוציב ינפל חקפמה      
      
מ"ס 01 הובג לוחה ג"ע ןוטב חטשמ תקיצי     08.01.040
ללוכ , 001/002 תודימב לוחה ינפ לעמ      
הדובעה , תפרוצמ תינכות י"פע -   תוגרדמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק לזרב ןויז תללוכ  

      
, תוגרדמב תכתמ הקעמ תנקתהו הקפסא     08.01.042
דחא הקעמו , תוגרדמה ידיצ 2ב הנקתה      
לכל רבעמ מ"ס 03 טולבי הקעמא , זכרמב      
עובצ , מ"ס 7 חוורמב םיכנא םיספ , הגרדמ      

  1,500.00   600.00     2.50 קורי ןמש עבצב רטמ   
      

05 הבוגבו 02 בחורב ןוטב תרוגח תקיצי     08.01.045
םייק לספס בשומ קוריפ ללוכ , לוח תכימתל      
תודימ ( ןוטבה תרוגח ג"ע תותנקתהו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 300/20/40  
      
ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד     08.01.055
,  החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה  

  6,620.00 הלא ןג 10.80 כ"הס  

      

ב ל ה  ת ר י ש  ן ג  20.80 ק ר פ  ת ת       

      

*****םיפער גג תפלחה*****      
      
גגה חטש (  גגמ םירובש םיפער יוניפו קוריפ     08.02.010
הפשא תולוכמ ללוכ - ) עפושמ 052 - כ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק )01/81   הנבמה חטש (  

      
,םירובש ץע יטנמלא תפלחה , גגה קוזיח     08.02.020
תיצקורטסנוקמ ךרוצה י"פע תורוק תפסות,      
שדח חור זגרא תפלחה +תוטל תפלחה , גגה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק העיבצ ללוכ  

 14,000.00 20.80.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     032 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,000.00 מהעברה      

      

      
ללוכ , גגה חטש לכב םיפער תנקתהו הקפסא     08.02.030

תריחבל םודא סרח ףערה גוס , בכור ףער      
 37,500.00   150.00   250.00 ןימזמה ר"מ   

      
    *****************************************  
      
תעיבצ , קרפתמ יופיצ ףוליק - ןגל הסינכ תלד     08.02.040
3 דוסי תבכש ללוכ ןמש עבצב םידדצ 2 תלדה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ףוקשמ תעיבצ ללוכ םיידי  
      
- ןסחמל הסינכה תלדל ךומסב זוקינ תכירב     08.02.050

    200.00   200.00     1.00 'פמוק וקה תפיטשו לוחמ הכירבה ןויקנ  
      
זוקינ תכירבל לוח תגילז תעינמל םוסחמ עוציב     08.02.060

הקפסא י"כ , הכומסה רצחב םייקל םאתהב      
ג''ע ןקתומ מ"ס 04 עבוגב ץע חול תנקתהו      

    420.00    70.00     6.00 רדגה רטמ   
      
תכמנה - ןגל הסינכה רעשל הנופה ץוח רויכ     08.02.070
02ב זרבה תכמנה ( י"ע םידליה הבוגל  זרבה      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק )הייולג םימה תרנצ - מ"ס  

      
לעמ תשרה תחיתמ - )הלוחכ ( רצחב לצ תשר     08.02.080
תשרה תא חותמל שי - םיקחשמה ןקתמ      
תא לגלגל שי , חטשמהמ הלודגש      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תשרה תא חותמלו תיראשה  
      
תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      

לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      

דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 08.02.090

 54,370.00 בלה תריש ןג 20.80 כ"הס  

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 

קובץ: למכרז   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     033 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע ד מ  ז כ ר מ  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
וו םע תרשרש תנקתה -  תישאר הסינכ תלד     08.03.010

החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      
    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   

      
    150.00   150.00     1.00 'פמוק םיתורשב הרקת יחירא תפלחה 08.03.020

      
תקיצי -רצחל האיצי תלדמ האיציב זוקינ תלעת     08.03.030

    400.00   400.00     1.00 'פמוק רוניצה תיתחת דע הדמ ןוטב  

      
    *****************************************  
      
םאתהב הלוגרפב עטק תריגס : הרעה      
תפרוצמ תינכותל      
      

עוציב ללוכ דדובמ לנפמ ריק תנקתהו הקפסא     08.03.040
  3,000.00   150.00    20.00 ןולחל חתפ ר"מ   

      
לנפב ןולח תנקתה ללוכ ןולחל חתפ תחיתפ     08.03.050

  1,500.00 1,500.00     1.00 06/051 תודימב 'חי   
      
ללוכ הלוגרפב ןורדחב הרואת 'קנ עוציב     08.03.060

םיטנסרולפ הרואת יפוג 2 תנקתהו הקפסא      
רואמ לגעממ הקלדה  , טאוו 62/2 םימ ינגומ      

    700.00   350.00     2.00 םייק ר"מ   
      
ןיב רדג ג"ע הנקתהל קובמב תנקתהו הקפסא     08.03.070
, ןגב םייקה תמגודכ הבע גוס  רצחל שיבכה      
הרישק יטוחב השעת קובמבה תנקתה , כ      

  3,600.00   120.00    30.00 םינוקיזאב אלו תכתממ רטמ   

  9,550.00 םיעדמ זכרמ 30.80 כ"הס  

 70,540.00 הידרונ 80 כ"הס  

      

ז ו ע  י נ צ י נ  90 ק ר פ       

      

ב י ב א  ן ג  10.90 ק ר פ  ת ת       

      
תקבדה - הסינכה תלד ירחאמ םילנפ ןוקית     09.01.010

    100.00   100.00     1.00 'פמוק רסח חירא המלשה וא לנפ  

      
טלקמ 8"  'גנאלפ רוניצ הסכמ תמיטא - ד"ממ     09.01.020
םיגרבה קודיה י"ע , םימשג ימ ונממ םירדוחש      
, ביבסמ םוג קיטסמ םוטיא רמוח תחירמו      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק העיבצ ןוקיתו  

    300.00 10.90.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     034 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    300.00 מהעברה      

      

      
ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד     09.01.030

,  החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      
    200.00   200.00     1.00 'פמוק 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה  

    500.00 ביבא ןג 10.90 כ"הס  

    500.00 זוע ינצינ 90 כ"הס  

      

ל א י ר ז ע  01 ק ר פ       

      

ס ו ק י פ  ן ג  10.01 ק ר פ  ת ת       

      
    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 10.01.010

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      

, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      

      
ריק תעיבצ טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית     10.01.020

    800.00   800.00     1.00 'פמוק םייקה 'מגודכ םרק עבצל לוחכ  
      
ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד     10.01.030
,  החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      

    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה 'חי   

      
    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא - ד"ממ תלד 'חי  10.01.040

  2,050.00 סוקיפ ןג 10.01 כ"הס  

      

ל ק ד  ן ג  20.01 ק ר פ  ת ת       

      

ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד     10.02.010
,  החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה  

    200.00 לקד ןג 20.01 כ"הס  

  2,250.00 לאירזע 01 כ"הס  

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     035 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ר ו  ן י ע  11 ק ר פ       

      

ן ו מ י ר  ן ג  10.11 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      

-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      

ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 11.01.010
      

    100.00   100.00     1.00 ןולחב העורק תשר תפלחה 'חי  11.01.020
      

    ******************************************  
      
, ןגה חטש לכב תיטסוקא הרקת עוציב : הרעה      
יאלמשח י"ע ועצובי הרואתו למשח תדובע      
תא ןמזתלו םאתל ןלבקה תוירחאב - דרפנב      
תודובעה עוציב תעב למשחה ןלבק      
      

, T ליפורפ 06/06  תיטסוקא הרקת עוציב     11.01.030
הרקתל היילת , Z+L ריקה םע רוביחב ליפורפ      
וא םיטרס , הגרבה תוטומ י"ע תיביטקורטסוק      

 27,500.00   250.00   110.00 םינקת םיגרבב שומיש , הנשמ תיצקורטסנוק ר"מ   
      
ח"וד תריסמו רוטקורטסנוק תקידב עוציב     11.01.035
ףיעס לע םולשתל יאנת ( חקפמל תוניקת      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק )תורקתה  
      
05 הבוגבו 02 בחורב ןוטב תרוגח תקיצי     11.01.040
םייק לספס בשומ קוריפ ללוכ , לוח תכימתל      
םיעטקב תודימ ( ןוטבה תרוגח ג"ע ותנקתהו      

  2,530.00   230.00    11.00 )004+073+002(  חקפמה רבסה י"פע רטמ   

      
וו םע תרשרש תנקתה -תישאר הסינכ תלד     11.01.050
החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      

    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   

 32,330.00 10.11.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     036 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,330.00 מהעברה      

      

      
ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד     11.01.060

,  החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      
    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה 'חי   

 32,530.00 ןומיר ןג 10.11 כ"הס  

      

ד ק ש  ן ג  20.11 ק ר פ  ת ת       

      

ריזחמ תנקתהו הקפסא - תישאר הסינכ תלד     11.02.010
    350.00   350.00     1.00 ןמש 'חי   

      
וו םע תרשרש תנקתה -  תישאר הסינכ תלד     11.02.020
החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      

    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   

    550.00 דקש ןג 20.11 כ"הס  

 33,080.00 דרו ןיע 11 כ"הס  

      

ד י ר ש  ן י ע  21 ק ר פ       

      

י נ ו ע ב צ  ן ג  10.21 ק ר פ  ת ת       

      
ןגב ףסונ רדחל ןסחמ תבסהו ץופיש : הרעה      
תפרוצמ תינכות י"פע עוציב-      

      
יוניפ ללוכ ,  תלד רובע ריקב חתפ תצירפ     12.01.010

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תלוספ  
      
תפצקה י"ע תוריקל גגה ןיב םיחוור םוטיא     12.01.020
- םגיטסמ םוטיא רמוח תחירמו ןריטסילופ      
תפלחהו תוליזנ ןוקיתל םיפרוח 2ל תוירחא      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הרקת יחירא  
      
, תוגמוא ללוכ , סבגב תוריק םינפ יופיצ     12.01.030

  6,080.00   160.00    38.00 העיבצל הנכה לטכפש ר"מ   
      

    800.00   800.00     1.00 רדחה תוריק תעיבצ 'חי  12.01.040

      
ןבל ןווג ףנכ ילנטס תלד תנקתהו הקפסא     12.01.050
עבצב עובצ ףוקשמ ללוכ - 012/08 תודימב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 ןבל ןמש 'חי   
      

    700.00   350.00     2.00 תותלד 2ל ןמש ריזחמ תנקתהו הקפסא 'חי  12.01.060
      

 10,880.00 10.21.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     037 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,880.00 מהעברה      

      

      
  1,000.00   250.00     4.00 תותלד 2ל תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא 'חי  12.01.070

      
, T ליפורפ 06/06 תיטסוקא הרקת עוציב     12.01.080
קוזיח , ריקה םע הרקתה רוביחב L ליפורפ      

  3,520.00   220.00    16.00 תמייק היצקורטסנוקל תרקת ר"מ   

 15,400.00 ינועבצ ןג 10.21 כ"הס  

      

ס י ק ר נ  ן ג  20.21 ק ר פ  ת ת       

      
,)תינופצ תיזח ( תירוחא רצח ינוציח ריק ןוקית     12.02.010
םינפ העיבצ ללוכ ריק עבצו לטכפש ינוקית      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ) 3/3 ריקה תודימ ( ץוחו  

      
    100.00   100.00     1.00 ןולחב העורק תשר תפלחה 'חי  12.02.020

      
תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      

תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      

ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      
      
ללוכ , טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית     12.02.040

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הסינכ תלד ףוקשמ תעיבצ  
      

ןגה רדג ג"ע הנקתהל קובמב תנקתהו הקפסא     12.02.050
הנקתה ,  לסרודכ שרגמל הנופה תימורד תיזח      
- )הסינכה רעש דעו ןסחמב שא יוביכ ןוראמ      
יטוחב השעת קובמבה תנקתה ,   הבע גוס      

  1,800.00   120.00    15.00 םינוקיזאב אלו תכתממ הרישק רטמ   
      

      
      
      
      
      

  3,200.00 20.21.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     038 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,200.00 מהעברה      

      

      
ןולחל תחתמ ץוחב ןקתומה רויכל זוקינ עוציב     12.02.060

'מ 5.3כ הבורק הכירבל זוקוינה רוביח , חבטמ      
הריפח תובלתשמ תחיתפ , הסינכה דיל      
, 05 רטוקב יס יו יפ רוניצ ללוכ תורבחתה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תובלתשמ תריגס  

  3,800.00 סיקרנ ןג 20.21 כ"הס  

 19,200.00 דירש ןיע 21 כ"הס  

      

ת ר ו פ  31 ק ר פ       

      

ה ב ר ע  ן ג  20.31 ק ר פ  ת ת       

      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק ןגה ןווגב קורי ריק תעיבצ 13.02.010
      
הליזנ , קוריה ריקב ןגה תניפב הליזנ ןוקית     13.02.020

    500.00   500.00     1.00 'פמוק גגהמ  

  1,100.00 הברע ןג 20.31 כ"הס  

  1,100.00 תרופ 31 כ"הס  

      

ה ש מ  ר ו צ  41 ק ר פ       

      

ז ו פ ת  ן ג  10.41 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      

, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      

ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 14.01.015
      
וו םע תרשרש תנקתה -  תישאר הסינכ תלד     14.01.030
החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      

    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   

  1,000.00 10.41.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     039 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,000.00 מהעברה      

      

      
,  םיריצ ןוויכ - תולודג םוינמולא תותלד     14.01.040

םיריצ תפסוה תלדה קוריפ , ועקש תותלדה      
בורק הטאה לגלג תפסוה , ףרוצה תדימב      
תלדה תכימת ךרוצל תלדה תיתחתב םיריצל      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק )תותלד 2 (  
      
עבצב דומע ( לצ תשר הללצה דומע - רצח     14.01.050
הנגה גופסב יופיצ - הבחרב זכרמב - )לוגס      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םידלי תעיגפ תעינמל ףוטע  

  2,600.00 זופת ןג 10.41 כ"הס  

      

ר מ ת  ן ג  20.41 ק ר פ  ת ת       

      

, הסינכ תלוגרפל תחתמ ןורדח תינב : הרעה      
)תפרוצמ תינכות( י"פע  - ןוטב חטשמ תקיציו      
      
חתפב הנקתהו רזוח שומישל םייק ןולח קוריפ     14.02.010

    500.00   500.00     1.00 'פמוק שדח  

      
קרופ וב םוקמב םייק ריקב רבעמ חתפ תחיתפ     14.02.020
, קרופש ןולחב בחור יפל חתפה בחור , ןולחה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק )ףוקשמ אלל ( סבג וא חיט ףילגה דוביע  
      
ללוכ מ"ס 01 בחור סבגמ ריק תינב     14.02.030
דימע לוחכ וא קורי בצינו לולסמ היצקורטסנוק      

ןייוצמל םאתהב ( הלוגרפל תחתמ תוביטרב      
ןולחל ביבסמ סבג תמלשה ללוכ ,  )תינכותב      
תיתחת הבוגל ןולחנ תמאתה , ןקתוהש      
, 011 הבוגב םייק ריק ג''ע הינב , הלוגרפה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק העיבצו לטכפש עוציב  
      
ץוחמ לא רדחה םוחתמ ץע המב תאצוהו יוניפ     14.02.040

    150.00   150.00     1.00 'פמוק תננגה תייחנה י"פע םוקימל רדחל  
      
תודימב תמייק עקרק לע ןוטב תפצר תקיצי     14.02.050
תשר ללוכ , 01 יבוע 592/243 לש תוברוקמ      
ןלטילופ ןוליינ ללוכ , 02  לכ 8 רטוק לזרב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק הקלחהו  

      
חיט עטק תמלשה - ןגל הנופה תסנכ תיב ריק     14.02.060
ןוטב חיט , תכתמ תשר תמלשה ללוכ רסח      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 051/051 ןוקיתה לדוג - עבצו טכילש  
      

  7,250.00 20.41.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     040 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,250.00 מהעברה      

      

      
הנופה ןג ןאוורקל תחתמ רסח ץע חול תמלשה     14.02.070

תחתמ חווורמ תריגסל ( רמת ןג רצחל      
    250.00   250.00     1.00 'פמוק מ''ס 51 בחור 'מ 3 חול - )ןאוורקל  

  7,500.00 רמת ןג 20.41 כ"הס  

      

ז ו ג א  ן ג  30.41 ק ר פ  ת ת       

      

ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד     14.03.010
,  החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה  
      
ןוטב לספס/הדרפה תרוגח תקיצי : הרעה      

)תפרוצמ תינכות י"פע(      
      
תינכות יפל ןוטבמ הדרפה תרוגח תקיצי     14.03.015
ךרוא ( לזרב ןויזו יווסיכ , הריפח ללוכ תפרוצמ      
תוניפ ללוכ , מ"ס 03 בחור ךתח , 'מ6 הרוגחה      

  3,800.00 1,900.00     2.00 תינכות י"פע סיסבו הבוג , קיטסלפ ק"מ   

  4,000.00 זוגא ןג 30.41 כ"הס  

      

ל ט פ  ן ג  50.41 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      

ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      

      
    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 14.05.015

    800.00 לטפ ןג 50.41 כ"הס  

      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 
 
 

קובץ: למכרז   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     041 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ת  ן ו ט ו ע פ  60.41 ק ר פ  ת ת       

      
    400.00   400.00     1.00 'פמוק חבטמה רוזאב עבצ ינוקית 14.06.020

    400.00 תות ןוטועפ 60.41 כ"הס  

 15,300.00 השמ רוצ 41 כ"הס  

      

ם י ר פ א  ר ע ש  51 ק ר פ       

      

י מ י נ פ  ן ג  - י ל א י ל ח נ  ן ג  10.51 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      

תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      

ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 15.01.005
      
תאצוה - תינוציח רדג דיל םייק לוח זגרא     15.01.010

תלוגרפ ידומעל ץוחמ תנקתומש ץע תרגסמ      
זגראה ךותב הנקתהו רוציק המאתה , יוריקה      
ויהי םידומעהש ךכ םידומעה לש ימינפה דצהמ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק זגראל ץוחמ  
      
חוורמ תריגסל הסינכ ףס ןוקית - הסינכ תלד     15.01.020

שדחמ ףוצירו קוריפ י"ע , הפצרל תלדה ןיב      
תיתחתב טרסניא ןוויכ ללוכ , תובלתשמ לש      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תלדה  
      
ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - טולימ תלד     15.01.030
, החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה  

      
ריזחמ ןונגנמ תנקתהו הקפסא - טולימ תלד     15.01.040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ןמש  
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק ןמש ריזחמ תפלחה - ןימי םיתורש את 15.01.050

  2,600.00 10.51.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     042 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,600.00 מהעברה      

      

      
ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד     15.01.060

,  החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ      
    200.00   200.00     1.00 'פמוק 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה  

  2,800.00 ימינפ ןג - ילאילחנ ןג 10.51 כ"הס  

      

י ע צ מ א  ן ג  - ם י ר ו ר ד  ן ג  20.51 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      

-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      

חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 15.02.010
      
הסינכה רעש ןוויכל תירוחא האיצי תלדלפ תלד     15.02.020

    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ הנקתהו הקפסא - 'חי   

      
ללוכ , הסינכה רעשל הנופה ינוציח ריק תעיבצ     15.02.030
( ףפור עבצ ףוליקו דוריג , לטכפש ינוקית      
תוירחא - )לירקרפוס אלו ץוח עבצב העיבצ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק םייתנשל  
      
תרנצב חישק זוקינ עוציב - ץוח ריק ג"ע     15.02.040

םינגזמ 2ל , תולש ללוכ מ"מ 23 קיטסלפ      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק תישפוח הכיפשב םילזונה  

      
    ****************************************  
      
תינכות י"פע חטשמו תוגרדמ עוציב : הרעה      

חקפמה רוסמיש      
      
תכתמו תוגרדמ  תלוספ יוניפ הסירהו קוריפ     15.02.050

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תומייק  
      

  3,050.00 20.51.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     043 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,050.00 מהעברה      

      

      
י"פע תוגרדמו טסדופ ללוכה חטשמ תקיצי     15.02.060

הקלחה דגנ םיספ תקבדה , תפרוצמ תינכות      
ג"ע תקלחומ ןוטבמה תקיצי , הגרדמה הצקב      
עצבל שי תוגרדמה לש ינוציחנ ןוטבה תוריק      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ןוטב ןווג רגב חיט  
      
, תוגרדמב תכתמ הקעמ תנקתהו הקפסא     15.02.070
, טסדופהו ינוציחה תוגרדמה דצב הנקתה      

, הגרדמל רבעמ מ"ס 03 טולבי הקעמה ,       
ןמש עבצב עובצ , מ"ס 7 חוורמב םיכנא םיספ      

  2,100.00   600.00     3.50 קורי רטמ   
      
תוגרדמב די זחאמ הקעמ תנקתהו הקפסא     15.02.080
מ"ס 03 טולבי הקעמה ,  ריקל דומצה דצב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הגרדמל רבעמ  

 11,650.00 יעצמא ןג - םירורד ןג 20.51 כ"הס  

      

ר ע ש ל  ב ו ר ק  ן ג  - ת י פ ו ח  ן ג  30.51 ק ר פ  ת ת       

      

אלמל שי - הליעפ אל רצחב םיגד תכירב     15.03.010
    200.00   200.00     1.00 'פמוק הכירב לוטיב - המדאה  

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק ינוציח ריקב העיבצ ינוקית 15.03.020

    700.00 רעשל בורק ןג - תיפוח ןג 30.51 כ"הס  

 15,150.00 םירפא רעש 51 כ"הס  

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 
 

 
 

קובץ: למכרז   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     044 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ו נ ת  61 ק ר פ       

      

ז ר א  ן ג  10.61 ק ר פ  ת ת       

      

תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      
לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      

-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      
ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      

ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 16.01.020

    800.00 זרא ןג 10.61 כ"הס  

      

ת י ז ה  ן ג  20.61 ק ר פ  ת ת       

      
הסינכה תלדל ךומסב זוקינ תכירב     16.02.010
לוחמ הכירבה ןויקנ - רצחל האיצי ןסחמל      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק וקה תפיטשו  

      
    600.00   600.00     1.00 'פמוק זרבו רויכ שיש ללוכ םייק חבטמ יוניפו קוריפ 16.02.020

      
תודימב שדח חבטמ ןורא הנקתהו הקפסא     16.02.030
הקיימרופ , םייקה י"פע הקולח , 09/06/8.2      

  4,200.00 1,500.00     2.80 ריהב םרק ןווג רטמ   
      

חתפ ללוכ רסיק חבטמ שיש תנקתהו הקפסא     16.02.040
  4,200.00 1,500.00     2.80 זרבו רויכל רטמ   

      
, חרפ זרבל רויכה לע לעמ זרבמ םימ 'קנ יוניש     16.02.045
תדרוה  הנוילע םימ 'קנ לוטיב ריקה תביצח      
תורבחתהו לינ זרב ללוכ רויכל תחתמ 'קנה      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק תמלשומ הרוצב  

      
06/05 תודימב חבטמ רויכ תנקתהו הקפסא     16.02.050

    800.00   800.00     1.00 2" ןופיס ללוכ חבטמל 'חי   
      
      
      

 10,700.00 20.61.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     045 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,700.00 מהעברה      

      

      
הכורא היפ חרפ זרב תנקתהו הקפסא     16.02.060

    350.00   350.00     1.00 חבטמ רויכל 'חי   
      
הביכשב ףוציר 01 /02 הקימרק יחירא תפלחה     16.02.070
תודימ שדחמ יופיחו קוריפ , הבור ללוכ      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק 2.80/60  
      
תדובע - ןגב םייללכ העיבצ ינוקיתל הרעה      

לש םיללכ םינוקיתל םירדגומ העיבצ ינוקית      
לש ןותחתה קלחב דחוימב תוריק ג"ע עבצ      
תוללוכ העיבצה 'בע, םידלי עגמ הבוגב ריקה      
ןיא -  עבצ יפוליק , םירוח, םיקדס ינוקית      
-  ןגה חטש לכ לש תיללכ העיבצב רבודמ      
, םינגה תחיתפ ינפל םייקתת עוציב תרוקיב      

ירחא תוריקה תא וכלכל יכ ןעטי אל ןלבקה      
דע העיבצה תומלשל ןלבקה תוירחא , םייסש      
תוריקה בצמ - םידומילה תנש תחיתפ םויל      
ףיעס רובע םולשתה , תקולחמ תעינמל דעות      
חקפמ , םינג 'חמ תלהנמ תועיבשל הנתומ הז      
ןימזמהו , הדובעה      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןגב םיללכ העיבצ ינוקית 16.02.090
      
ןגה רדג ג"ע הנקתהל קובמב תנקתהו הקפסא     16.02.100
הבע גוס - רפסה תיבל הנופה תיחרזמ תיזח      
הרוצב הטויה קוריפ ללוכ , ןגב םייקה תמגודכ      
תנקתה , לט תיבה באל התריסמו הריהז      
אלו תכתממ הרישק יטוחב השעת קובמבה      

  3,240.00   120.00    27.00 םינוקיזאב רטמ   

 15,790.00 תיזה ןג 20.61 כ"הס  

 16,590.00 תובונת 61 כ"הס  

      
      

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      

295,082.00 םינג כ"הס

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     046 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר פ א  ר ע ש  ה פ נ א  ן ו ע מ  10 ק ר פ       

      

. 10.10 ק ר פ  ת ת       

      

- לכימ - ןועמה תלהנמ רשק שיא      
    054-9200137  
      
תרשרש תנקתה -  ינורפע , רימז תותיכ ד"ממ     01.01.010
תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע      

    400.00   200.00     2.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , החיתפ 'חי   
      
תלדו , תותיכ ינורפע , הפנא ,  שושפ תותיכ     01.01.020
עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה -  הסינכ      
תנקתה , החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל      

  1,600.00   200.00     8.00 06.1 הבוגב תשרשה 'חי   
      

זרב + תמייק היטבמא תקתעה - רימז תתיכ     01.01.030
םימל תורבחתה עוציב ללוכ , ךומס רדחל      
הפלחה ( רויכה תאצוה ךומזה רדחהמ , זוקינו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק )םידדצה ןיב  
      
םייק ריקב חתפ עוציב - תוקונית רימז תתיכ     01.01.040

, שיש ףסו ןולח ללוכ  םירדח ןיב היפצ ןולחל      
  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תשר אלל הזזה , 001/002 ןולח לדוג  

      
    200.00   200.00     1.00 'פמוק םידלי יתורש תותלד 2 רוציק - שושפ תתיכ 01.01.050

      
רויכה הבוגל םייק רויכ תכמנה - שושפ תתיכ     01.01.060

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ךמנוהש ךומסה  

      
מ"ס 01 יבועב ןוטב חטשמ תקיצי - שושפ רצח     01.01.070

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק 6/9 תודימ - לזרב ןויז תשר ללוכ  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק הסינכ רעש תעיבצ 01.01.080
      
- תוקוניתל הליחז רצח עוציב - רימז רצח     01.01.090

  2,000.00   250.00     8.00 תינויבס רדגב חטשה רודיג רטמ   
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק הליחזה םחתמל הסינכל רעש + חתפ תחיתפ 01.01.100

 21,400.00 . 10.10 כ"הס  

 21,400.00 םירפא רעש הפנא ןועמ 10 כ"הס  

      
      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 
 

 

קובץ: למכרז   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     047 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו נ י  ס ו ט פ י ל ק א  ן ו ע מ  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.20 ק ר פ  ת ת       

      

- יחרזמ רמת - ןועמה תלהנמ רשק שיא      
    050-3757801  
      
-םירגוב , תוקונית , תוטועפ הסינכ תלד     02.01.001
ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה      

תשרשה תנקתה , החיתפ תורשפא םע תלדלו      
    600.00   200.00     3.00 06.1 הבוגב 'חי   

      
    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ תנקתה - ד"ממ םירגוב תתיכ 'חי  02.01.011

      
וו םע תרשרש תנקתה - ד"ממ םירגוב תתיכ     02.01.021
החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      

    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   
      
תרגסמ + תונולחל תשר תנקתהו הקפסא     02.01.031
תוברוקמ תודימ ( םייקה  ןווגב לכה הליסמו      

  7,000.00   700.00    10.00 75/100 ) 'חי   
      

רונתל ןיא דליב ןורא תנקתהו הקפסא - חבטמ     02.01.041
ןוילע קלח ,  תינכות י"פע הקולח ורקימו +      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ןוסחא ןורא ןותחתו  
      
רוביח ללוכ הסיבכ רדחל 4 ימת ןקתמ תקתעה     02.01.051

    150.00   150.00     1.00 'פמוק םימל  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק הפלחה , רובש שיש ףס ןוקית - הסינכ תלד 02.01.061
      
, ויטפ ללח ןיבל תותיכ ןיב תונולח תפלחה     02.01.071
תודימ םייקה יפל ןווג , תשר ללוכ הזזה ןולח      

 12,000.00 6,000.00     2.00 330/150 'חי   
      
תלד תפלחה - הלתחה רדח תוקונית תתיכ     02.01.081

הקפסא תלד יוניפו קוריפ , רדחל הסינכ      
ללוכ ןגב םייקה תמגודכ השדח תלד תנקתהו      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק ןמש ריזחמו תועבצא ןגמ  

 25,600.00 יללכ 10.20 כ"הס  

      
      
      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 

 
 

קובץ: למכרז   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     048 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ג ו ב  ת ת י כ  20.20 ק ר פ  ת ת       

      
ןיב םיתורש יאתל תותלד תנקתהו הקפסא     02.02.010

הבוג בחור 06 תלדה לדוג , םייונב תוריק      
תיתחתב מ"ס לש חוורמ ריאשהל שי ,06      
, תלדה ידיצ 2מ תועבצא ןגמ תנקתה , תלדה      
ץעמ תויהל לוכי תלדה גוס - הטאה ןונגנמו      

  3,000.00 1,000.00     3.00 חקפמה תויחנה י"פע ץויודנס 'חי   
      
םיתורש יאת ןיב סבגמ ןטק ריק תפסות תיינב     02.02.020

ריק לדוג , עבצו לטכפש ללוכ - תלד תכימתל      
    800.00   800.00     1.00 'פמוק 70/80  

  3,800.00 םירגוב תתיכ 20.20 כ"הס  

      

ת ח ל ק מ  / ם י ת ו ר ש  30.20 ק ר פ  ת ת       

ת ו ק ו נ י ת       

      

קוריפ ללוכ , םימייק רויכו שיש יוניפו קוריפ     02.03.010
    500.00   500.00     1.00 'פמוק רויכ לעמ ןוילע ןורא  

      
םימח / םירק םימ הפיטש זרב םוקימ יוניש     02.03.020
זרבהו םימנ 'קנ תזזה ( - םייקה זרבה ידיצמ      
זרבה תנקתה ללוכ , )חקפמה תיחנהל םאתהב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק זרבה רוזאל ביבסמ הקימרק ןוקיתו שדחמ  
      
סלגרביפ וא סרחמ שדח רויכ הנקתהו הקפסא     02.03.030
תודימב תוקונית תפיטשל הצחר רויכ ,      
ןורא תמאתה ללוכ - מ''ס 04 קמועב 09/04      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ךרוצה תדימב ןותחת  
      

06/002 תודימב רסיק שיש תנקתהו הקפסא     02.03.040
ןלבקה תוירחאב - םייקה תודימב ברוקמב      
רויכל חתפ עוציב ללוכ - רוחמת ינפל דודמל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק זרבו  
      
חקפמה תיחנה י"פע קוריפמ ןוילע ןורא רוציק     02.03.050

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק חקפמה תיחנה י"פע שדחמ הנקתהו  

  8,500.00 תוקונית תחלקמ / םיתורש 30.20 כ"הס  

      

ת ו ק ו נ י ת  ר צ ח  40.20 ק ר פ  ת ת       

      

קר ועצובי הז קרפב תוטרופמ תודובע : הרעה      
ןלבק י"ע ימוג חטשמל חטשמה ףלחויו הדימב      
רושיאל דע , תודובעה תא עצבל ןיא , רחא      
חקפמה      

40.20.3 קרפ תתב הרבעהל          

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     049 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
גוסמ הללצה לש רזוח שומישל ריהז קוריפ     02.04.010

תיחנה י"פע רחא םוקמל הקתעה , הדוגפ      
  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק )שדחה םוקמב הנקתה ללוכ אל ( חקפמה  

      
, ימוג חטשמ לעמ חישקו שדח יוריק עוציב     02.04.020
ףטנס יוריק , לזרב וא ץע היצקורטסנוק ללוכה      
רושיאו, חקפמה תויחנה י"פע קובמב תיתחת ,      

 36,000.00   450.00    80.00 סדנהמה ר"מ   

      
ללוכ תורצח ןיב תינויבס רדג תנקתהו הקפסא     02.04.030

  2,000.00   250.00     8.00 רדגה ריחמב לולכה רעש עוציב רטמ   
      
4" רטוקב תמייק ןוטב תמוחב םירוח חודיק     02.04.090

  1,600.00   400.00     4.00 םיימ זוקינל 'חי   

 42,600.00 תוקונית רצח 40.20 כ"הס  

 80,500.00 בוני סוטפילקא ןועמ 20 כ"הס  

      

ף ע י  - י נ ו ר פ ע  ן ו ע מ  30 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.30 ק ר פ  ת ת       

      

קינומ ןועמה תלהנמ - רשק שיא      
    050-7458183  
      
םירגובו תוטועפ , תוקונית תתיכ , הסינכ תלד     03.01.010

ריקל עבוקמ ובמ'ג וו םע תרשרש תנקתה -      
תשרשה תנקתה , החיתפ תורשפא םע תלדלו      

    800.00   200.00     4.00 06.1 הבוגב 'חי   
      
, םייק הטסורינ ןחלושב ךותיח - חבטמ     03.01.020
ןופיס + 05/05 הטסורינ רויכ תנקתהו הקפסא      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק םייק רויכל ךומס זוקינו םימל תורבחתה ללוכ  

      
  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק עבצו לטכפש ללוכ , ןועמה לכב םיקדס ינוקית 03.01.030

      
יאתל תותלד תנקתהו הקפסא - םירגוב תתיכ     03.01.040
06 תלדה לדוג , םייונב תוריק ןיב םיתורש      
מ"ס לש חוורמ ריאשהל שי ,06  הבוג בחור      

ידיצ 2מ תועבצא ןגמ תנקתה , תלדה תיתחתב      
תויהל לוכי תלדה גוס - הטאה ןונגנמו , תלדה      

  3,000.00 1,000.00     3.00 חקפמה תויחנה י"פע ץויודנס ץעמ 'חי   
      
      

  7,800.00 10.30.3 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     050 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,800.00 מהעברה      

      

      
תלד לעמ םשג ןוגג עוציב - רורד תתיכ ןאוורק     03.01.050

היצקורטסנוק , 09/021 תודימב רצחל האיצי      
  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק ףטנס יוסיכ תכתמ  

      
תשר תרגסמ תנקתהו הקפסא - ןאוורק     03.01.060
ןולחל הזזה תליסמ + תשר + םוינמולא      

  2,700.00   900.00     3.00 09/021 תוברוקמ תודימב 'חי   
      

, םימ ץחל תיעב תחלקמ יזרב - רורד םיתורש     03.01.070
ןורתפ - זרב תפלחה וא יפולח הנזה וק עוציב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ץחל תיעבל  
      
, תוניקת אל תוטנו 2 תפלחה - רורד םיתורש     03.01.080

    700.00   350.00     2.00 קספמ י"ע הלעפה , םייק לגעמל רוביח 'חי   

      
תפיטשו היחמצמ םיבזרמ ןויקנ - ןאוורק גג     03.01.090

    200.00   200.00     1.00 'פמוק תולחזמה  
      
תלסורק תללצה יוניפו קוריפ - םירגוב רצח     03.01.100
השדח הללצה תינב , לוחה זגרא לעמ דומע      
זגראל ץוחמ תנוולוגמ הדלפ וא ץע 'סנוק י"ע      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק 5/5 לש חטשב םוטא ףטנס יוריק , לוחה  
      
הקפסא ללוכ ןג זרב עוציב - םירגוב רצח     03.01.130
דיל םוקימ (  'מ 52 ךרואב םימ תלגלג תנקתהו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תוקונית רצחל האיצי תלד  
      
םינשיו םיניקת אל םיזרב תפלחה - תוטועפ     03.01.140

    750.00   250.00     3.00 )הללוס גוסמ( 'חי   
      
ללוכ הטנו עוציב - תלהנמ דרשמ דיל םיתורש     03.01.150

    700.00   700.00     1.00 'פמוק קספמ םע למשח תנזה ללוכ , רורוויא רוניצ  
      
אל - חקפמה לש שארמ רושיאל היצפוא(     03.01.160
'בעה - ןועמה לכ ףוציר - ) הרקמ לכב עצובי      

תדימב תותלד רוציק , םילנפ קוריפ תללוכ      
הקפסא - שדחה לנפה לעמ ןוקיתו ךרוצה      
ןווגב ןלצרופ טינרג גוסמ ףוציר תנקתהו      

 55,000.00   200.00   275.00 לנפ ללוכ 06/06 תודימב ןימזמה תריחבל ר"מ   
      
      

      
      

 76,150.00 10.30.3 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     051 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,150.00 מהעברה      

      

      
רדג ג"ע הפופצ רדג תנקתה - תוקונית תספרמ     03.01.170

תשרה תודימ ( ינקת אל חוורמהש תמייק      
םיחוורמ החישק תנוולוגמ תשר - )001/003      
אל תווצק לע הדפקה - מ"ס 5 מ םילודג אל      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק םיגרב + ךותירב רוביח - םידח   
      
    *****************************************  
      

תפרוצמ תינכות יפל הפמר עוציב : הרעה      
      
חטשמ קורפ + ףוקשמ + תלד יוניפו קוריפ     03.01.180

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םייק תוגרדמ  
      
חטשמ %7 עפושמ חטשמ , הפמר תקיצי     03.01.190

לזרב ןויז ללוכ ןייוזמ ןוטבמ תוגרדמו יקפא      
ינפל חקפמה י"ע ורסמי עוציב יטרפ - דוסיו      
"תומוטק" תוניפ תוגרדמ ,  ףושח ןוטב , עוציב      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק שלושמ קיטסלפ י"ע  
      
יקפואב מ''ס011 הבוג הקעמ תנקתהו הקפסא     03.01.200
מ"ס 5 חוורמ םיכנא םיספ , עפושמב מ"ס 09 ,      

  9,000.00   500.00    18.00 תינכותב ןייוצמכ תולפטמל רעש ללוכ - רטמ   
      
הצוחה החיתפ תלדלפ תלד תנקתהו הקפסא     03.01.210

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק ןבל ןווג 012/09 תודימב  
      
, 051/051 האיצי תלד לעמ םשג ןוגג עוציב     03.01.220
יוניפו םימ תלחזמ , ףטנס יוריק , הדלפ 'סנוק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תוגרדמה דצל םימ  
      
עפושמ חטשמ לע יטטניס אשד תקבדה     03.01.230

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק תוקונית תליחזל  

109,050.00 יללכ 10.30 כ"הס  

109,050.00 ףעי - ינורפע ןועמ 30 כ"הס  

      

ה י ד ר ו נ  - ה ג ו נ  ן ו ע מ  40 ק ר פ       

      

. 10.40 ק ר פ  ת ת       

      

5714122-250 - ןמטיור ןראק - רשק שיא      
      
      
      

10.40.3 קרפ תתב הרבעהל          

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     052 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
וו םע תרשרש תנקתה - תישאר הסינכ תלד     04.01.010

החיתפ תורשפא םע תלדלו ריקל עבוקמ ובמ'ג      
    200.00   200.00     1.00 06.1 הבוגב תשרשה תנקתה , 'חי   

    200.00 . 10.40 כ"הס  

    200.00 הידרונ - הגונ ןועמ 40 כ"הס  

      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      

211,150.00 תונועמ כ"הס

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: למכרז   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     053 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ     
    
תומידקמ  תורעה 00 קרפ      
    

תומידקמ תורעה 10.00 קרפ תת                                           

    
תומידקמ  תורעה 00 כ"הס                                          

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 כ"הס                                         

    
רפס יתב 1 הנבמ     
    
םילואג - סדרפה בל ס''היב 10 קרפ      

    
                              46,050.00 יללכ - סדרפה בל 10.10 קרפ תת    

    
                 46,050.00 םילואג - סדרפה בל ס''היב 10 כ"הס                

    
תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 20 קרפ      
    

                               4,350.00 יללכ םירדהה ןיב 10.20 קרפ תת    
    

                               8,000.00 התיכל הבסה / טלקמ ץופיש 40.20 קרפ תת    

    
                              64,415.00 התיכ תבחרה 50.20 קרפ תת    

    
                 76,765.00 תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 20 כ"הס                

    
תוריח - ןורשה רדה ס''היב 30 קרפ      
    

                              11,200.00 יללכ ןורשה רדה 10.30 קרפ תת    
    

                              22,510.00 רדח םיתורש ץופיש - ןורשה רדה 20.30 קרפ תת    
םירומ            

    
                              24,010.00 תותיכ ינבמ םיתורש ירדח ץופיש 30.30 קרפ תת    

    
                             120,050.00 םינבמ5 םיתורש ץופיש 40.30 קרפ תת    

    
                177,770.00 תוריח - ןורשה רדה ס''היב 30 כ"הס                

    
השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 40 קרפ      
    

                               5,850.00 יללכ וסור רכב 00.40 קרפ תת    

    
                              13,950.00 םירומ רדח ץופיש 20.40 קרפ תת    

    
                              12,000.00 הינחהמ תורומל הסינכ ליבש 40.40 קרפ תת    

    
                               4,200.00 צ"טח הנבמב םיצופיש 50.40 קרפ תת    

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

קובץ: למכרז   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     054 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              13,000.00 טלקמב תונמוא תתיכ 60.40 קרפ תת    
    

                              24,010.00 םיתורש יאת ץופיש 70.40 קרפ תת    
    

                               6,600.00 םימ תורידח שדח 'ג הנבמ 80.40 קרפ תת    

    
                               2,000.00 שדח םיעדמ הנבמ 90.40 קרפ תת    

    
                              32,900.00 טרופס םלוא 01.40 קרפ תת    

    
                              42,000.00 םינבמ תעיבצ 11.40 קרפ תת    

    
                              15,000.00 הנזה ןוורק - לכוא רדח 21.40 קרפ תת    

    
                               3,000.00 )תוריכזמל לוממ (  תיללכ רצח 31.40 קרפ תת    

    
                174,510.00 השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 40 כ"הס                

    
תובונת - ןורשה רוא ס''היב 50 קרפ      
    

                              53,650.00 יללכ 10.50 קרפ תת    
    

                 53,650.00 תובונת - ןורשה רוא ס''היב 50 כ"הס                

    
ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 60 קרפ      

    
                             131,100.00 יללכ ןמרטכש 10.60 קרפ תת    

    
                131,100.00 ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 60 כ"הס                

    
ץבעי רפכ ןמרטכש - דחוימ ךוניחל ס''היב 70 קרפ      
    

                              19,490.00 . 10.70 קרפ תת    
    

                 19,490.00 ץבעי רפכ ןמרטכש - דחוימ ךוניחל ס''היב 70 כ"הס                

    
יללכ 90 קרפ      
    

                              30,000.00 יללכ 10.90 קרפ תת    

    
                 30,000.00 יללכ 90 כ"הס                

   709,335.00 רפס יתב 1 כ"הס                            

 
 
 
 
 

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: למכרז   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     055 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינג 2 הנבמ     
    
םינגל תויללכ תורעה 00 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת                                           

    
םינגל תויללכ תורעה 00 כ"הס                                          

    

רורד ינב 10 קרפ      
    

                              22,750.00 יללכ רורד ינב ןג 10.10 קרפ תת    
    

                 22,750.00 רורד ינב 10 כ"הס                

    
םילואג 20 קרפ      
    

                               7,182.00 המקש ןג 10.20 קרפ תת    
    

                  7,182.00 םילואג 20 כ"הס                

    
תוריח 30 קרפ      
    

                               3,200.00 תיצרח ןג 10.30 קרפ תת    
    

                  3,200.00 תוריח 30 כ"הס                

    

בוני 40 קרפ      
    

                               3,300.00 םינרוא ןג 10.40 קרפ תת    
    

                  3,300.00 בוני 40 כ"הס                

    
סה רפכ 50 קרפ      
    

                               1,600.00 בלב ןג 10.50 קרפ תת    
    

                  1,600.00 סה רפכ 50 כ"הס                

    
ץבעי רפכ 60 קרפ      
    

                                 150.00 גורתא ןג 10.60 קרפ תת    
    

                                 450.00 עבטב ןג 20.60 קרפ תת    
    

                              64,540.00 ןפג ןג 30.60 קרפ תת    
    

                              13,600.00 בלב הנשוש ןג 40.60 קרפ תת    
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קובץ: למכרז   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     056 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               1,850.00 בלב הווח 50.60 קרפ תת    
    

                 80,590.00 ץבעי רפכ 60 כ"הס                

    
תרמשמ 70 קרפ      
    

                               1,550.00 הנאת ןג 10.70 קרפ תת    
    

                               1,200.00 רפכב ןג 20.70 קרפ תת    
    

                  2,750.00 תרמשמ 70 כ"הס                

    

הידרונ 80 קרפ      
    

                               6,620.00 הלא ןג 10.80 קרפ תת    
    

                              54,370.00 בלה תריש ןג 20.80 קרפ תת    
    

                               9,550.00 םיעדמ זכרמ 30.80 קרפ תת    

    
                 70,540.00 הידרונ 80 כ"הס                

    

זוע ינצינ 90 קרפ      
    

                                 500.00 ביבא ןג 10.90 קרפ תת    
    

                    500.00 זוע ינצינ 90 כ"הס                

    
לאירזע 01 קרפ      
    

                               2,050.00 סוקיפ ןג 10.01 קרפ תת    
    

                                 200.00 לקד ןג 20.01 קרפ תת    

    
                  2,250.00 לאירזע 01 כ"הס                

    

דרו ןיע 11 קרפ      
    

                              32,530.00 ןומיר ןג 10.11 קרפ תת    
    

                                 550.00 דקש ןג 20.11 קרפ תת    
    

                 33,080.00 דרו ןיע 11 כ"הס                
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קובץ: למכרז   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     057 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

דירש ןיע 21 קרפ      
    

                              15,400.00 ינועבצ ןג 10.21 קרפ תת    
    

                               3,800.00 סיקרנ ןג 20.21 קרפ תת    

    
                 19,200.00 דירש ןיע 21 כ"הס                

    

תרופ 31 קרפ      
    

                               1,100.00 הברע ןג 20.31 קרפ תת    
    

                  1,100.00 תרופ 31 כ"הס                

    
השמ רוצ 41 קרפ      
    

                               2,600.00 זופת ןג 10.41 קרפ תת    
    

                               7,500.00 רמת ןג 20.41 קרפ תת    

    
                               4,000.00 זוגא ןג 30.41 קרפ תת    

    
                                 800.00 לטפ ןג 50.41 קרפ תת    

    
                                 400.00 תות ןוטועפ 60.41 קרפ תת    

    
                 15,300.00 השמ רוצ 41 כ"הס                

    
םירפא רעש 51 קרפ      

    
                               2,800.00 ימינפ ןג - ילאילחנ ןג 10.51 קרפ תת    

    
                              11,650.00 יעצמא ןג - םירורד ןג 20.51 קרפ תת    

    
                                 700.00 רעשל בורק ןג - תיפוח ןג 30.51 קרפ תת    

    

                 15,150.00 םירפא רעש 51 כ"הס                

    
תובונת 61 קרפ      

    
                                 800.00 זרא ןג 10.61 קרפ תת    

    
                              15,790.00 תיזה ןג 20.61 קרפ תת    

    
                 16,590.00 תובונת 61 כ"הס                

   295,082.00 םינג 2 כ"הס                            
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קובץ: למכרז   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     058 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונועמ 3 הנבמ     
    
םירפא רעש הפנא ןועמ 10 קרפ      
    

                              21,400.00 . 10.10 קרפ תת    

    
                 21,400.00 םירפא רעש הפנא ןועמ 10 כ"הס                

    

בוני סוטפילקא ןועמ 20 קרפ      
    

                              25,600.00 יללכ 10.20 קרפ תת    
    

                               3,800.00 םירגוב תתיכ 20.20 קרפ תת    
    

                               8,500.00 תוקונית תחלקמ / םיתורש 30.20 קרפ תת    

    
                              42,600.00 תוקונית רצח 40.20 קרפ תת    

    
                 80,500.00 בוני סוטפילקא ןועמ 20 כ"הס                

    
ףעי - ינורפע ןועמ 30 קרפ      
    

                             109,050.00 יללכ 10.30 קרפ תת    
    

                109,050.00 ףעי - ינורפע ןועמ 30 כ"הס                

    
הידרונ - הגונ ןועמ 40 קרפ      
    

                                 200.00 . 10.40 קרפ תת    

    
                    200.00 הידרונ - הגונ ןועמ 40 כ"הס                

   211,150.00 תונועמ 3 כ"הס                            
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קובץ: למכרז   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     059 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ    
   

תומידקמ  תורעה 00 קרפ                             
   

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 כ"הס                            

   
רפס יתב 1 הנבמ    
   

                 46,050.00 םילואג - סדרפה בל ס''היב 10 קרפ   
   

                 76,765.00 תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 20 קרפ   
   

                177,770.00 תוריח - ןורשה רדה ס''היב 30 קרפ   
   

                174,510.00 השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 40 קרפ   

   
                 53,650.00 תובונת - ןורשה רוא ס''היב 50 קרפ   

   
                131,100.00 ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 60 קרפ   

   
                 19,490.00 ץבעי רפכ ןמרטכש - דחוימ ךוניחל ס''היב 70 קרפ   

   

                 30,000.00 יללכ 90 קרפ   
   

   709,335.00 רפס יתב 1 כ"הס               

   
םינג 2 הנבמ    
   

םינגל תויללכ תורעה 00 קרפ                             
   

                 22,750.00 רורד ינב 10 קרפ   
   

                  7,182.00 םילואג 20 קרפ   
   

                  3,200.00 תוריח 30 קרפ   
   

                  3,300.00 בוני 40 קרפ   
   

                  1,600.00 סה רפכ 50 קרפ   

   
                 80,590.00 ץבעי רפכ 60 קרפ   

   
                  2,750.00 תרמשמ 70 קרפ   

   
                 70,540.00 הידרונ 80 קרפ   

   
                    500.00 זוע ינצינ 90 קרפ   

   
                  2,250.00 לאירזע 01 קרפ   
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קובץ: למכרז   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     060 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

                 33,080.00 דרו ןיע 11 קרפ   
   

                 19,200.00 דירש ןיע 21 קרפ   
   

                  1,100.00 תרופ 31 קרפ   

   
                 15,300.00 השמ רוצ 41 קרפ   

   
                 15,150.00 םירפא רעש 51 קרפ   

   
                 16,590.00 תובונת 61 קרפ   

   
   295,082.00 םינג 2 כ"הס               

   
תונועמ 3 הנבמ    

   
                 21,400.00 םירפא רעש הפנא ןועמ 10 קרפ   

   
                 80,500.00 בוני סוטפילקא ןועמ 20 קרפ   

   
                109,050.00 ףעי - ינורפע ןועמ 30 קרפ   

   

                    200.00 הידרונ - הגונ ןועמ 40 קרפ   
   

   211,150.00 תונועמ 3 כ"הס               
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קובץ: למכרז   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ
)זוכיר( )'ב1 חפסנ( 8102 תיב קדב תודובע - תויומכ בתכ

)תונועמ , םינג , ס''היב - םיצופישו הינב תודובע (
 

20/06/2018

דף מס':     061 ןורשה בל 8102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

  

הנבמ ךס  

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ               
  

   709,335.00 רפס יתב 1 הנבמ  
  

   295,082.00 םינג 2 הנבמ  

  
   211,150.00 תונועמ 3 הנבמ  

 

  

לכה ךס  

 1,215,567.00  יללכ כ"הס  
    206,646.39 מ"עמ %71  
  1,422,213.39 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________________ םילימב _________ ס''היב החנה כ''הס
___________________ םילימב ________ םינג החנה כ''הס

_______________________ םילימב ________תונועמ החנה כ''הס
 

קובץ: למכרז 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________
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 חוזה התקשרות
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 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

  הסכם
 

 ____ לחודש _______ שנת ______ביום  במועצה אזורית לב השרוןשנערך ונחתם 
   

 
 המועצה האזורית לב השרון בין:   
 מצומת בני דרור    
 "(המועצה)להלן: "    
             
 מצד אחד;       

 
 __________________ :לבין   
 ___ח.פ./ע.מ. ____________    
 ע"י מורשי חתימתו:     

 שם: ___________ ת.ז. _____________
 שם: ___________ ת.ז. _____________

 מכתובת: ___________________
 טלפון: _____________ פקס: _______________

  "(הקבלן)להלן: "    
 מצד שני;         

 
 

הכוללות עבודות )עבודות "בדק בית"( אחזקה והמועצה מעוניינת מעת לעת בביצוע עבודות  והואיל:
 בהסכם ובנספחיוכמפורט  ,בתחום המועצהחינוך בינוי ושיפוצים במוסדות פיתוח, תשתיות, 

 "(;העבודות" או "העבודה)להלן: "
 

של  במסגרת מכרז פומבי והגיש למועצה הצעה לביצועןוהקבלן מעוניין בביצוע עבודות כאמור  והואיל:
והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לביצוע  ,"(המכרזהעבודות )להלן: "המועצה לביצוע 

 . (יש למחוק את המיותר* )*במעונות יום / בגני ילדים / בבתי ספרעבודות 
 

החומרים והניסיון לבצע עבודות כנ"ל  הציוד, כח האדם והקבלן מצהיר כי ברשותו הכלים, והואיל:
 באופן מקצועי ולשביעות רצון המועצה; 

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:     

 
 כללי  .1
 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
 

 הנספחים המפורטים להלן, בין אם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

 תעודת השלמה. –( 1) נספח ג'

 ואישור על עריכת ביטוחים.ביטוח אחריות בנזיקין, נספח  –( 2נספח ג')

 מנהל עבודה.  -טופס הצהרת בטיחות -(3נספח ג')

 
לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד -חוזה זה, על נספחיו השונים

משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות -וודאות או דו
 .חלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנהשוליים ול
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הגדרות ופרשנות  .2

 
בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי  

 דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת: 
 

 המשמעות    המונחים 
 

לצורך חוזה זה, ובכלל זה  שעל הקבלן לבצעוהמטלות  כל העבודות "העבודות"
 יע"ידרשו הכמויות והעבודות שי יכל העבודות המפורטות בכתב

 כפי שיוגדרו מעת לעת. המועצה
       

לרבות נציגי הקבלן, עובדיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל  "הקבלן"
 קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות. 

 
י ראש המועצה כנציגה לצורך מתן הוראות לקבלן מי שייקבע על יד "המנהל"

בהתאם לחוזה זה ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי המועצה 
 לצורך חוזה זה. 

 
מי שימונה בכתב על ידי המועצה לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק  "המפקח"

, ככל שיתמנה. במידה ולא ימונה מפקח כאמור יהיו כל ממנה
 . סמכויותיו בידי המנהל

 
חוזה זה, על כל נספחיו לרבות התנאים הכלליים לביצוע העבודה,  "/ ההסכם"החוזה

המפרטים, כתב הכמויות, התכניות, וכל מסמך מכל מין וסוג שהוא 
 שיצורף לחוזה בעתיד. 

 
)הספר  ת הועדה הבינמשרדית לעבודות בניןהמפרט הכללי בהוצא "הכללי"המפרט 

חוזה המדף הכלולות להפניות . בנוסחו האחרון המעודכן הכחול(
 . במפרט הכללי לא יחולו על התקשרות זו

 
או מעונות היום )בהתאם ו/או גני הילדים ו/המקרקעין בבתי הספר  "אתר/י העבודה"

לפרק בו זכה הקבלן במכרז(, אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם 
תבוצע העבודה וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים 

 ו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי חוזה זה.שיועמד
   

להם זכאי הקבלן בהתאם למחירי כתבי הכמויות לאחר הסכומים  "התמורה"
 .  הנחת הקבלן בהתאם להצעתו במכרז

 
עיקר ההתקשרות .3

 
במוסדות  ,בינוי ושיפוציםפיתוח, תשתיות, עבודות בין היתר הכוללות  ,אחזקהעבודות יבצע  הקבלן
ם יכמשל יש לראות את המפרט הכללי .בהסכם ובכתב הכמויות, הכל כמפורט בתחום המועצהחינוך 

אין בהוראות המפרט הכללי בכדי להביא לשינוי כלשהו בתמורה לה זכאי  .להוראות המסמכים הנ"ל
יגברו הוראות ההסכם/כתבי הכמויות/הוראות בכל מקרה של סתירה . הקבלן עבור ביצוע העבודות

 על הוראות המפרט הכללי. המפקח


 ההסכם מסמכיין סתירות ב .4


בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה אחת גילה הקבלן  .4.1
או שהיה לקבלן בו או בכתבי הכמויות או בכל מסמך אחר, הוראה אחרת בין מהוראות החוזה ל

, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, אשר ספק ביחס לפרושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו
לפי האמור בה אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב לפקח ויקבל ממנו 

הוראות, בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג על פיו.



המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, לרבות תכניות ו/או  .4.2
לצורך ביצוע העבודה.מפרטים, לפי הצורך, 
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הוראות המפקח תחייבנה את הקבלן, אולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי  .4.3
.או להקנות למפקח סמכות ליתן הוראות שמשמעותם תוספת תמורה לקבלן החוזה

 
 הצהרות הקבלן .5
 

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  
  

 הוא פרד מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו, כיהמסמכים המהווים חלק בלתי נכל כי ברשותו  .5.1
קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על 

של התחשבות -הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי-פי כל האמור בהם. אי
סף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נו יקנולא  הקבלן בתנאי כלשהו

.בעניין זה המועצהלו כל תביעות או דרישות כלפי 


בהם הוא נדרש לביצוע עבודות כלשהן ו/או ניתנה לו הזדמנות לעשות  האתריםבכל הוא ביקר כי  .5.2
 , והכלבחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהןכך, 

. ודות והגשת הצעתו הכספיתקודם לתחילת עב
 
באתרי ביצוע העבודות, כולם או חלקם, צפויות פעילות של קייטנות/הדרכות/פעילות ש כי ידוע לו .5.3

במקביל ל ידו והעבודות יבוצעו ע, וכי יכול "(הפעילותאחרת/ עבודות של קבלנים אחרים )להלן: "
לוח הזמנים דלעיל ולא בכל מקרה הקבלן מתחייב לעמוד בלפעילות כאמור ו/או לאחריה. 

 .תתקבל טענה ו/או בקשה בדבר דחיית מועדים שמקורה בקיום פעילות כאמור
 
לרבות )אך לא רק(  -הוא בעל כל האישורים, הרישיונות וההסמכות הדרושים לביצוע העבודותכי  .5.4

 .תקופת ההתקשרות והוא ימשיך להחזיק בהם במשך כל -רישיונות עסק, רישיון קבלן רשום וכו'
כל שהקבלן יעסיק קבלני משנה, מתחייב ומצהיר הוא כי יקפיד על קיום כל האישורים, כ

ידם. -הרישיונות וההסמכות אצל קבלני המשנה במשך כל תקופת ביצוע העבודות על

 
האמור לעיל, הקבלן מצהיר ומתחייב כי ככל שהעבודות תכלולנה עבודות מבלי לגרוע מכלליות 

חשמל ו/או עבודות אחרות הטעונות רישיון ע"י דין, תבוצענה עבודות הנדסה בנאיות ו/או עבודות 
, בענף 1969-אלה על ידי קבלן הרשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

ובסיווג המתאימים לסוג והיקף העבודה ו/או על ידי חשמלאי מוסמך כדין לפי חוק החשמל ו/או 
פי העניין )אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הסכם זה לענין ע"י קבלן מוסמך עפ"י דין, ל

 העסקתם של קבלני משנה(.
 
כי הוא מנהל את ספריו באופן תקין וכדין וכי קיימים בידיו כל האישורים התקפים הנדרשים על  .5.5

פי דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל את פנקסי 
הרשומות שלו על פי דין, כי הוא מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על החשבונות ו

עסקאותיו על פי דין, וכי הוא רשום כעוסק מורשה על פי דין. הספק מצהיר ומתחייב כי התנהלות 
 זו תהא בתוקף במשך כל תקופת החוזה

 
כי הוא בעל אמצעים נאותים הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי  .5.6

ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך פרקי 
.  הוגדרו לשם כךהזמן אשר 

 
כהגדרתו בחוק למניעת מכרז זה יבוצעו במוסד נשוא העבודות הובא לידיעתו מבעוד מועד שכי  .5.7

 מצהיר ומתחייבלפיכך, הקבלן  .2001 –התשס"א מים, העסקה של עברייני מין במוסדות מסויי
ולא עובדיו הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק )לרבות קבלני משנה מטעמו( כי לא הוא 

והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור וכי ימלא לגבי כל  ,1977 –העונשין, התשל"ז 
. הנ"ל המועסקים על ידו אחר הוראות החוק

 
תוך חיוב הקבלן סעיף זה תהווה הפרה יסודית שתוביל לביטול ההתקשרות באופן מידי, הפרת 

כל טענה או דרישה, ובפרט לא  לקבלןמבלי שתעמוד  ,ללא הוכחת נזק ₪ 30,000בקנס בסך 
 לביטולה. תעמוד לו זכות לפיצוי כלשהו או לכיסוי עלויות והוצאות במסגרת ההתקשרות עד

 
ו בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא אין מניעה להתקשרותכי  .5.8

 יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 
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צנרת גז,  או עלולים להיות קיימים כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים .5.9
רת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון דלק, חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקו

מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או או מכשולים וכן מערכות תשתית 
 חלקם.

 
הדרושים לביצוע העבודות , החומרים והכלים ספק את כל כח האדם, הציודכי הוא נערך מראש ל .5.10

 ל עבודות במספר אתרים במקביל.לשם ביצוען ש, לרבות בטווח זמנים קצר כאמור
 

את כל התיקונים הנדרשים לעבודות, יבצע וכן  ,באופן שוטף וברציפות דותיבצע את העבוכי הוא  .5.11
לפי דרישת המועצה. 

 
על ביצוע סימונים ומדידות מדויקות, ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע אחראי כי הוא בלבד  .5.12

 העבודות. 
 

על  -ל נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות הקבע הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן ש
הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר הקבלן למפקח 

 להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.
 

כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי 
 , ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי הענין והנסיבות.אחריםרמים גו

   
  ולהשלמתן ביצוע העבודותלוח זמנים ל .6
 

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי המועצה בהוראה בכתב שתיקרא "צו  .6.1
"(, וימשיך באופן שוטף ורצוף, במהלך כל צו התחלת עבודה" –התחלת עבודה" )לעיל ולהלן 

 בהתאם לתנאי החוזה. ועד לסיומה המוחלט פת ביצוע העבודה תקו
 

לא התחיל הקבלן בביצוע העבודות בתוך יום עסקים אחד לאחר המועד הנקוב כאמור, יהווה 
הדבר הפרה יסודית של הסכם זה והמועצה תהיה רשאית לבטל את החוזה, לחלט את הערבות 

 גרם למועצה בשל כך. שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן פיצוי על כל נזק שי
 

ערבות למועצה ואישור תקף על קיום  שהגישהקבלן לא יחל בביצוע עבודות כלשהן טרם 
 ביטוחים. 

 
הקבלן יעדכן את המפקח ואת המנהל, בכתב, בדבר סיום כל חלק בעבודתו, ויפעל בהתאם  .6.2

. להנחיותיהם


)על כל הכרוך בכך מבחינת  ככל הניתןלהשלים את ביצוע העבודות בתוך פרק זמן קצר על הקבלן  .6.3
צוותי עבודה, שעות עבודה ארוכות, כלים, חומרים וכו'(, באופן שיאפשר את פתיחת שנת 

 הלימודים כסדרה במוסדות בהם יבוצעו עבודות. 
 

מועד )להלן: " 25.8.2018עד ולא יאוחר מיום להשלים את ביצוע העבודות קבלן על הבכל מקרה, 
 ע תיקונים וההתאמות."( לרבות ביצוסיום העבודות

 
אם על מנת לקיים הוראות חוזה זה  ו/או תוספת תמורה הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף

או יהיה עליו ו/, יהא עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום לסיום העבודות והמועד שנקבע
 לעבוד בשעות הלילה.



וא, שעלול להיגרם עיכוב כלשהו במידה והקבלן נוכח לדעת, מכל סיבה שהיא ובכל מועד שה .6.4
בהשלמת העבודות, מתחייב הוא להודיע על כך מיד למנהל, בכתב, תוך פירוט מלא של הנסיבות 

 . ובקשה להארכת מועד סיום העבודות הרלוונטיות
 

שיונות להעסקתם של פועלים ו/או שביתות או יסגר ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת ר
שיהיה בו כדי להצדיק ת ציוד ו/או חומרים מחו"ל, לא יהוו אירוע השבתות ו/או תלות באספק

 מתן ארכה כאמור. 
 

סיום העבודות, מחמת נסיבות מיוחדות המחייבות כי יש מקום להארכת מועד סבור  המנהלבאם 
ליתן ארכה להשלמת העבודה לתקופה  וארשאי הלפי שיקול דעתו הבלעדי מתן ארכה כאמור, 

 ובאמצעות הנחייה בכתב.  עתוהמתאימה לפי שיקול ד
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את העבודות עד למועד סיום העבודות הנקוב לעיל, תהא המועצה זכאית קבלן לא השלים ה .6.5
לכל יום איחור.  ₪ 2,500בסך מוסכם ללא הוכחת נזק, לפיצוי 

 
בנוסף ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם מצד הזוכה, באופן אשר יקנה למועצה זכות 

 ים כנגד הזוכה בגין ההפרה היסודית, לרבות קיזוז/ניכוי/שיפוי מחשבונותיו. לנקיטת סעדים עצמי
 

מודגש כי אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למועצה לפי כל דין ולפי הוראות מסמך 
 זה. 

 
 שיונות ואישוריםיהיתרים, ר .7

 
, ככל וע העבודהשיונות והאישורים לביציכל הרקבלת לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן ל .7.1

שנדרשים לפי כל דין ולפי הוראת כל רשות מוסמכת, והכל על חשבונו המלא והבלעדי. 

 
משרדי הממשלה, חברת  ועדות תכנון ובניה, רשויות בסעיף זה הכוונה הינה: הרשות המקומית,

חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, 
ות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד רשוי

 ערים וכל רשות נוספת אחרת.
 

כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא יהא 
 זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

 
י התחלת העבודה, אישורי מעבר ננוגעות בדבר, לפעל הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות ה .7.2

ם יקרקעי -ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת 
)מים, חשמל, טלפון, דלק , ביוב, תיעול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, 

תקן תת קרקעי, או חצייתו.שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למ

 
 ככל שתידרש עבודה כאמור. קרקעי ללא נוכחות מפקח, -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת 

שולם ע"י הקבלן, שיגיש למועצה חשבון נפרד לשם קבלת החזר התשלום עבור המפקח הנ"ל י
 .עבור התשלום בו נשא

 
יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים  קרקעי או בחצייתו -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת  .7.3

לגילוי המתקן, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את 
קרקעי בהתאם להוראות  -החפירה )במידת הצורך ובאישור המפקח( ויתמוך את המתקן התת 

המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן.

 
שחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה מ

 קרקעי. -הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת 
 

אומים ותשלום אגרות למיניהם, לא ישולם יעבור העבודה בידיים, הטיפול בקבלת האישורים, ת
 לקבלן תשלום נפרד.

 
 אתרי העבודות  יוןניק .8
 

כל בסיומו של כל יום עבודה את ויסלק  ,הקבלן ישמור כל אתר עבודה נקי ומסודר בכל זמן .8.1
 ביצוע העבודות.  בשלאתר העבודות פסולת שנצברה ב

 
הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ  .8.2

 לאתר העבודה.  
 

סיכון מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או  .8.3
שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.  

 
הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי ו/או סילוק של כל חומר ו/או פסולת מאתר  .8.4

 .לשם כך העבודה ולהשיג את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות
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ת פסולת בניין, לעניין פינוי פסולת מאתר העבודה, מתחייב הקבלן כי פינוי הפסולת, לרבו

יעשה אך ורק לאתר סילוק פסולת מאושר על פי דין וכי לצורך הובלת הפסולת לאתר סילוק 
כאמור, יתקשר הקבלן עם קבלן הובלה מורשה בעל רישיון עסק תקף להובלת פסולת ובעל 

 רישיון מוביל תקף. 
 

ב הקבלן לקבל לאחר פינוי פסולת אל מחוץ לאתר העבודה, בהתאם למפורט בחוזה זה, מתחיי
אישור מפורט מהאתר אליו פינה הקבלן את הפסולת כאמור, בו יפורטו, בין היתר, שם אתר 
הפינוי, מועד הפינוי, שם העבודה, שם אתר המקור של הפסולת, שם הקבלן וכמות הפסולת 

 הקבלן ישמור אצלו את התיעוד ואת כלל האישורים כאמור.   המפונה.
 
 פינוי פסולת כאמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים ולא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום. 
 

 הפסקת העבודה .9
 

, המנהלעל הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת  .9.1
אה הור נהלבהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המ

 בכתב על כך.
 

, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת לעיל 9.1הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף  .9.2
 אתר העבודה והעבודה ולהגנה עליהם לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

 
 יום. 30הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על  .9.3

 
יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה לתקופה שעולה על הקבלן  .9.4

בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שתינתן  לעיל 9.1יום, כאמור בסעיף  30
 לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

 
וי או להחזר לא יהיה הקבלן זכאי לפיצקבלן, ל בשל נסיבות הקשורותנגרמה הפסקת העבודה,  .9.5

 הוצאות כלשהו. 
 

הופסק ביצוע העבודה, כולו או חלקו, לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה, והקבלן  .9.6
החל בביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל לפי מדידות 

, הכל במכרזם שבהצעתו סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי המחירי
.מנהלוה לפי קביעת המפקח

 
לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום  -של נסיבות הקשורות בקבלןב וע העבודהנגרמה הפסקת ביצ

 לשהו.כ
 

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור  60ישולם לקבלן תוך  9.6 עיףתשלום כאמור בס .9.7
 לעיל.

 
כולל כלפי המועצה,  הקבלן ו/או טענות של כל תביעות תשלום כאמור יהווה סילוק סופיביצוע ה .9.8

תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל 
 תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.

 
 פיקוח .10

 
, וימלא המפקחו המוחלטת של המנהלם הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונ .10.1

בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות  המנהל והמפקח, לצורך זה אחרי כל הוראות
 בחוזה. 


המפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב  .10.2
החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן 

יצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המתאם בב
 הוא. -ואת הוראותיו 
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כנס בכל עת לאתר העבודה ולכל יהקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כח מורשה על ידו, לה .10.3
, מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים

 חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
 

אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על כאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח אלא  .10.4
לאופן ביצוע התחייבויותיו ולתוצאות כלפי המועצה אחריות הקבלן גורעת מידי הקבלן, ואין היא 

 הביצוע.
 

 למילוי תנאי החוזה. המועצהבויותיו כלפי הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחיי
 

מובהר ומוסכם כי המפקח אינו רשאי לאשר חריגה כלשהי מהיקפה הכספי המאושר של  .10.5
גה מהיקף הכספי של העבודות, אלא לאחר ההתקשרות. הקבלן לא יבצע כל מטלה שתביא לחרי

 אישור מורשי החתימה של המועצה מראש ובכתב. שקיבל לידיו 
 

לביצוע חלק מסוים מהעבודה,  קדימות לתתלהודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו המפקח רשאי  .10.6
או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא, והקבלן מתחייב לבצע 

 את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. 
 

השלמת עיכוב בצדיק להכדי כשלעצמה במובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה 
. ראוי שלהןאו לאי ביצוע העבודות 

 
 השגחה מטעם הקבלן   .11
 

הקבלן מתחייב כי בכל צוות יהיה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתאם להוראות הדין  .11.1
"(, בעל מנהל העבודה)להלן: " 1988 -לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

ון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודות נשוא חוזה רמה מקצועית גבוהה וניסי
 זה.

 
הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה  .11.2

זה. 

 
הקבלן ומנהל העבודה יהיו האחראים המלאים והבלעדיים לשמירה על הבטיחות בעבודה בכל  .11.3

 (3שבנספח ג')עבודות. מנהל העבודה יחתום על גבי טופס ההצרה האתרים בהם יבצע הקבלן 
 טרם תחילת עבודתו ויקפיד על קיום הצהרותיו.

 
כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי המועצה למנהל  .11.4

 העבודה או מי מטעמו, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו ויחייבו את הקבלן.
 

 רה, גידור, אמצעי זהירות באתר העבודה שמי .12
 

חיי אדם באתר ברכוש וב על מנת למנוע פגיעההקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים 
אמצעי הזהירות הדרושים לביטחונו ולנוחותו של הציבור, בכל מקום כל ו ,ובסביבתו בעת ביצוע העבודה

או שיהיה דרוש על פי דין או על פי  הוראה מצד רשות  שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח
 מוסמכת כלשהי. 

 
  הפרעותמגרימת ת ומנעהי .13
 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפריע שלא  .13.1
לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 

וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את  השימוש
 האמור לעיל. 

 
היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון  .13.2

 ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים. 
 

ארעי וביצוע כל עבודה  הקבלן אחראי לכך שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה .13.3
ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על 
התנועה הרגילה בדרכים האמורות וכן שלצורך הפרעה כאמור או הובלתם של משאות מיוחדים 
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 יתקבל בתחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו, על חשבונו והוצאותיו, כל
האמצעים, לרבות בחירתן של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ולרבות שכירת כל 
אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, כך שתמעט ככל האפשר הפרעה לתנועה הרגילה בדרכים 

האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

 
תיקון נזקים למובילים  .14

 
יש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתעלות, הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכב

לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב וכן לכל נזק שייגרם למוסדות הציבור 
ו/או החינוך תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי 

, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל מראש לביצוע העבודה
 אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור.

  

 הגנה על עצים וצמחיה  .15
 

הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתרי העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי העבודה, 
קח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת העצים וכל צמחיה התקבל אישור מהקק"ל והמפ

 אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה והמועצה תחליט על העתקתם, יחולו על הקבלן. 
 

 ניהול יומן .16
 

הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם ביצוע העבודה וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה וירשום בו  .16.1
:שיידרש ע"י המפקחכפי  ו/או כל פרט את הפרטים הבאים

 
 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה. .16.1.1
 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודה או המוצאים ממנו. .16.1.2
 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה. .16.1.3
 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. .16.1.4
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. .16.1.5
 תנאי מזג האויר השוררים באתר העבודה. .16.1.6
 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. .16.1.7
 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. .16.1.8
 ידי המפקח.-הוראות שניתנו על .16.1.9

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. .16.1.10
כל דבר אחר שידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב  .16.1.11

 העובדתי במהלך ביצוע העבודה.
 

רישום איזה מן הפרטים האמורים לעיל ישמש ראיה כלפי הקבלן במידה ולא עמד בדרישות -אי
 . ובכלל החוזה ו/או המפקח



היומן יחתם כל שבוע, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח, והעתק חתום  .16.2
 מהרישומים בו יימסר למפקח.

 
ע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצו .16.3

 , אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב.המועצהאת 
 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק  .16.4
מילוי הוראות המפקח, -כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 ות החוזה.המתאם או הורא
 

  העדר יחסי עובד מעביד .17
 

בין המועצה ולא יהיו בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין ומוצהר מובהר  .17.1
לבינו או לבין כל אדם אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. 
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יקבע כי המועצה היא מעבידתו של אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, י
הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מיד 

כך.קשר לאת המועצה בגין כל הוצאה או נזק או הפסד אשר ייגרמו לה ב

 
י בין מוסמכת כהיה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .17.2

אזי מוסכם ומוצהר כי התמורה  המועצה לקבלן ו/או לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עובד ומעסיק,
 העובדיםכוללת את כל התנאים הסוציאליים, מכל מין וסוג, להם היו זכאים לקבלן ששולמה 

 בגין ביצוע העבודה ו/או בגין הפסקתה.
 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה  .18
 

פק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליו  הקבלן מתחייב לס .18.1
 ואמצעי התחבורה לצרכי הובלתם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 



הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות.  .18.2
ב הקבלן להעסיק רק מי שיון או היתר לפי כל דין, חיייבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר

 שרשום או בעל רישום או היתר, כאמור. 
 

, וישלם להם את כל שכרם, לרבות התנאים הקבלן מתחייב כי יעסיק עובדים מיומנים ומתאימים .18.3
 .הסוציאליים, לפי הדין

 
לביצוע כל התשלומים, ההפרשות והניכויים שיש  -הקבלן יהיה אחראי בלעדית לעובדיו ובכלל זה 

הכנסה, דמי הבראה, שכר -בות שכר, משכורת, דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, מסלבצעם לר
שעות נוספות, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלומים לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל, פיצויי פיטורים 
וכל תשלום אחר החל על המעסיק בהתאם לכל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר שהקבלן 

 צד לו.
 

ה כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, הוא פועל כמעסיק עצמאי וכי עליו הקבלן מצהיר בז
בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, 
נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו ו/או על ידי עובדיו תוך כדי או עקב ביצוע או עקב 

 ותיו על פי הסכם זה.ביצוע התחייבוי-אי

 
הקבלן מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום אותו תחויב המועצה לשלם לפי כל דין ו/או 
הסכם ו/או פסק דין ו/או בדרך אחרת, הנובע מאחריות לכל נזק ופגיעה שיגרמו למי מהעובדים 

 ו/או על ידי מי מהעובדים, בין בנזקי גוף ובין בנזקי רכוש.

 

יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, לביצוע העבודות  .18.4
ובשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות  1959 -התשי"ט

 ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 
 

אכילה  הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות .18.5
 נאותים באתר העבודה. 

 
הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודות, ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה  .18.6

של חוזה זה.

 
למען הסר ספק, כל חיוב מחיובי הקבלן בסעיף זה לא יחול בכל צורה משתמעת, בין במישרין ובין  .18.7

עתיד, הוא ו/או מישהו מטעמו ו/או מי והקבלן יהיה מנוע מלהעלות ב המועצהבעקיפין, על 
חיוב כלשהו מחיובי הקבלן על על המועצה מעובדיו ו/או מחליפיו, כל טענה שיהא בה כדי להטיל 

 זה. פרקפי 
 

 הרחקת עובדים  .19
 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם  .19.1
ן משנה ו/או אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבל

הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא 
כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם 
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במישרין ובין בעקיפין באתר לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  -שהורחק לפי דרישה כאמור 
 העבודה או בביצוע העבודות. 



שעות ממועד קבלת הדרישה,  48לעיל, בתוך  19.1 עיףלא מלא הקבלן אחר הדרישה כאמור בס .19.2
. סכום זה יקוזז ש"ח בגין כל יום עיכוב בביצוע הנחיה זו עבור כל עובד 500יקנס הקבלן בסך של 

זה.מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם 

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .20
 

האחרים  אמצעיםהחומרים, וה ,הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים .20.1
 הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

 
הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב  .20.2

ש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של הדרוש. הקבלן לא ישתמ
המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד 

או המתקן. 

 
מובהר כי למועצה הזכות לספק חלקים מכמויות הציוד המפורטות בכתב הכמויות ממקורות  .20.3

דעתה הבלעדי. אם יסופק ציוד כאמור, תשולם התמורה בגין אחרים באופן עצמי, לפי שיקול 
 . והמפקח העבודה בלבד, כפי שייקבע ע"י המנהל

 
 ציוד, חומרים ומתקנים באתר העבודה  .21
 

המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  .21.1
ם מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרי

החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 
 חשבונו. 

 
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד  .21.2

וש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימ
חומרים בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי 

 שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 טיב החומרים והמלאכה  .22
 

הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים, מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,  .22.1
 ובשאר מסמכי המכרז ובכמויות מספיקות. שקיימות( )ככל בכתב הכמויות, בתוכניות 

 
הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על  .22.2

ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור 
מקרה אישור לטיבם של חומרים שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום 

 המובאים מאותו מקור. 
 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן  -סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה  .22.3
 לגבי טיבה של העבודה. 



חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי ו/או רשות  .22.4
הם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר. שלטונית אחרת, יתאימו בתכונותי

אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד, יבחר הקבלן בסוג המובחר של החומר או המוצר, אם לא צוין 
באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי ותקנות מחייבות יחייבו תקנים זרים לפי 

 קביעת המפקח.


של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. חובה זו לא חלה על הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים  .22.5
חומרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן השגחה. השימוש במוצרים 
יעשה על פי הוראות היצרן. בהיעדר תו תקן, יבצע הקבלן את כל הבדיקות הדרושות לשם אישור 

 טיב החומר ו/או הציוד.
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 ודההגנה על חלקי העב .23
 

הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי  .23.1
העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שטפונות, רוח, 
שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, 

שבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים או מפני כל על ח
מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז 

 לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. -וכדומה, הכל 
 

עבודה, על ידי הגורמים המפורטים כל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לעבודה או לחלקי ה .23.2
, בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על לעיל 23.1בסעיף 

 חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.
 

הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים  .23.3
 המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר. להיגרם על ידי עבודות

 
 הסבת החוזה וקבלני משנה  .24
 

הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי  .24.1
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המועצה, מראש ובכתב. אולם 

עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן ה
אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.  

 
מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא 
בהסכמת המועצה מראש ובכתב להפעלת קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן 

   ועצה בכתב ולאשר מראש את זהות קבלני המשנה. לפנות למעל הקבלן . להעסיק
     

בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולת, הניסיון והרישיונות המתאימים לביצוע 
 העבודות כשם שנדרש ממנו עצמו.  

 
קבלן משנה אשר יוצע על ידי המועצה תהא רשאית לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, להעסקת 

  . הקבלן
 

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות  .24.2
כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין 

והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, שלוחיהם ועובדיהם.

 
המלאה דה באמצעות קבלן משנה, לא יהיה בעובדה זו בכדי לגרוע מאחריותו בוצעה העבו

הישירה של הקבלן כלפי המועצה לכל דבר ועניין הנוגע לביצוע העבודות על ידו ו/או על ידי קבלן ו
  המשנה. 

 
  אחריות הקבלן בנזיקין .25
 

( להסכם. 2כמפורט בנספח ג') .25.1



 ביטוח על ידי הקבלן .26
 

הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן , ו/או ע"פ הדין של הקבלן ע"פ חוזה זהמבלי לגרוע מאחריותו  .26.1
. (2כנספח ג')יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה 



לעיל וכל סכום שייתבע  25סעיף אינן באות לגרוע מכוחם של ונספח הביטוח הוראות סעיף זה  .26.2
ע"י המועצה בגין סעיפים אלה ייחשב כחוב פסוק.
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 תיקונים בתקופת האחריות ליקויים ו תיקון .27


החל ממועד  ,חודשים 6 לפחות בתתהיה של הקבלן על כלל העבודות שביצע תקופת האחריות  .27.1
קבלת אישור המנהל והמפקח על סיום כלל העבודות כשורה, וזאת למעט אם נקבע תקופת 

ארוכה מבין כל שאז תחול תקופת האחריות ה -אחריות ארוכה יותר בכתב הכמויות או עפ"י דין
  האפשרויות.  

 

נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם לרבות נזקים סביבתיים שהתגלו תוך תקופת  .27.2
בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי חוזה זה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע  אחריותה

מים שלא בהתאם להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומביצועה העבודה, או 
קבלת ההודעה על שעות מ 48תוך או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש 

ליקוי הכל בהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי 
.המפקח ולשביעות רצונו

 
זמנים, יקבע אותן לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח ה

 המפקח על חשבון הקבלן.
 

משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי  .27.3
 דרישת המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.

 
רשאית לבצע את  המועצהותיקונים, תהיה אחריות ין ילא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לענ .27.4

כל ההוצאות , לרבות תשלום שיפוי מלאותה קויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה אתיקון הלי
 לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.ו
 

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן  .27.5
 פקח.בסכום שייקבע על ידי המ למועצהחייב בתשלום פיצויים 



אינה  אישורים כלשהם בדבר סיום העבודות ו/או חלקן ע"י המועצה או מי מטעמהמסירת  .27.6
כל גם לאחר מועד מסירת  ימשכופוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר 

.אישור כאמור


 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן למען הסר כל ספק, .27.7
.בלבד

 
היקף העבודות והיעדר בלעדיות .28



או בהיקף  אין בהסכם זה משום חובה של המועצה למסור לקבלן כל עבודה מכל סוג שהוא .28.1
, לרבות אלה המפורטות בכתב העבודותו/או להיקף המועצה איננה מתחייבת לכמות . כלשהו

 .הכמויות
 

  מותנה של המועצה.מסירת עבודה לקבלן כאמור תהיה לשיקול דעתה הבלעדי והבלתי 
 

או  שימסר לו בפועל לקבלן לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי המועצה ביחס להיקף העבודות
 . העבודות אליהן יידרשוהוא מתחייב לבצע את כל  ובפרט לא בטענת הסתמכות כלשהי, לטיבן,

 
מהעבודות  או להורות על ביצוע חלק ו/תכולת העבודות בשינויים בכל עת המועצה רשאית לבצע  .28.2

ובכפוף לאמרו בסעיף  עבודה צו התחלתגם לאחר הוצאת ו בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
 . להלן 28.3

 
שינויים בתכולת העבודות יכולים להיות על דרך של ביטול סעיפים בכתב הכמויות ו/או ביטול 

ספת עבודות פרקים ו/או ביטול חלק מהעבודות במסגרת סעיפים ו/או שינוי עבודות ו/או תו
 וכיו"ב שינויים. 

 

על דרך הזכות לשנות את ההיקף הכספי של ההסכם,  מוסכם ומוצהר בזאת כי למועצה שמורה .28.3
 מסכום ההתקשרות הכולל בראשיתה של ההתקשרות.  50%בגבולות עד של הוספה ו/או הפחתה, 

 
 



41 
 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

מודגש כי כל תוספת להיקף הכספי של ההתקשרות מחייבת את הקבלן לקבל 
 . מראש הוראה בכתב, חתומה ע"י מורשי החתימה של המועצה עפ"י דין לידיו

 
הקבלן לא יבצע כל עבודה שמשמעותה תוספת תמורה, אלא לאחר שקיבל לידיו הוראה כאמור 

 לעיל. 
 

של ההתקשרות מבלי לקבל הוראה בכתב כאמור לעיל לא יהיה היה וחרג הקבלן מההיקף הכספי 
בעבור העבודות הנוספות שביצע ולא תעמוד לו כל טענה או  הוא זכאי לתוספת תמורה כלשהי

 דרישה כנגד המועצה, לרבות לא טענת הסתמכות ו/או עשיית עושר ולא במשפט. 
 

מובהר בזאת כי שינוי בהיקף העבודות, בכל אופן שיבוצע ע"י המועצה, לא יקנה לקבלן כל זכות  .28.4
 . ם להצעתו במכרזלשנות את מחירי היחידה הקבועים בכתבי הכמויות בהתא

 

המועצה אינה מתחייבת בפני הקבלן לבלעדיות בביצוע העבודות נשוא החוזה והיא רשאית לבצע  .28.5
 את העבודות ו/או את חלקן באמצעות כל מי מטעמה. 

 
עריכת מדידות .29

 
 כמויות העבודה לתשלום ייקבעו לפי המפורט בחוזה זה ועל פי הביצוע בפועל. .29.1

 
בודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה המפקח רשאי לדרוש במהלך הע .29.2

 של כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבלן.
 

כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבלן או על סמך חישובי  .29.3
ל לפי , הכשיקבע המפקחכמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה 

הענין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי 
חתימתו -על אף האמור לעיל, אין בהיעדר שיתוף פעולה מצד הקבלן ו/או באי המפקח והקבלן.

 בכדי לגרוע מתוקפן של מדידות שערך המפקח.
 

התאם לפרטי התכניות כשהיא גמורה, אם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, ב .29.4
מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב, ומחירה כולל את 

 ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.
 

לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי  .29.5
ו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או ל

לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע 
 המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

 
קוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנ .29.6

לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות והקבלן לא 
יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת 

צוע המדידות, כאמור, יידחה ביצוע המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לבי
 המדידות למועד מאוחר יותר.

 

ימים על כל  7נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  .29.7
כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי 

ן לבין המפקח, תכריע בענין זה דעת המפקח המדידה השניה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבל
 והכרעתו תהיה סופית.

 
ביטול ההסכם .30

 

על אף האמור בהסכם זה, רשאית המועצה לבטל חוזה זה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה  .30.1
 יום מראש בכתב לקבלן, מבלי שתהא לקבלן כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לכך.  15של 

 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  ,עילמבלי לגרוע מהאמור ל .30.2
 בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית: המועצהחוזה זה ויזכו את 
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, קבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה .30.2.1
 14ו או הוסרו לחלוטין תוך כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסק

 יום ממועד ביצועם.

לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו  ,צו כינוס נכסים קבלןניתן נגד ה .30.2.2
החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא 

שיו למען קבל ארכה הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנו
 או פשרה למען הסדר איתם על פי.

 , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.קבלןמונה לנכסי ה .30.2.3

ו/או שאין בכוונתו  הסתלק מביצוע החוזה ספקכי המועצה הוכח להנחת דעתה של ה .30.2.4
 .לבצע את החוזה כשורה

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  קבלןה , כיה, להנחת דעתמועצה חששותכשיש בידי ה .30.2.5
 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או  קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .30.2.6
ה, היה בה כדי להשפיע על מועצעובדה מהותית אשר, לדעת המועצה לא גילה ל קבלןשה

 עמו. ההתקשרות

ביר שנקבע לכך על ידי סהפר הסכם זה ולא תיקן את ההפרה בתוך פרק זמן  קבלןה .30.2.7
 .מועצהה

 

 ספקוחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל מועצהספרי ה .30.3
 ומועדיהם.

 

בהן נקבע אחרת בהתאם לאמור ולמעט בנסיבות במקרה בו בוטלה ההתקשרות, מכל סיבה,  .30.4
המועצה לקבלן את כל התמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו בפועל על ידו עד , תשלם בחוזה

ילוק סופי, מלא ומוחלט של כל טענותיו של הקבלן כלפי יהווה ס. תשלום כאמור לאותו מועד
 המועצה.

 

איזו מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, תהיה קבלן מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, לא קיים ה .30.5
זמן סביר מראש בהתחשב בנסיבות העניין ובכל קבלן חר התראה שתימסר ל, לאמועצה רשאיתה

 הקבלן בעצמה או באמצעות מי מטעמהימי עבודה, לבצע את ההתחייבות  7 -מקרה לא יותר מ
פיצוי מוסכם ללא הוכח  15%בכל העלויות שחלו עליה בקשר לכך ובתוספת  קבלןולחייב את ה

 בגין הוצאות תקורה וכלליות. נזק 
 

 תמורה ה .31
 

ביצוע בעבור ו , נספחיו וכתבי הכמויות,קיום כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זהבתמורה ל .31.1
, אשר תחושב לפי מדידה של במכרזבהתאם להצעתו יהיה הקבלן זכאי לתמורה  ,בפועלהעבודות 

 .כשהן מוכפלות במחירי היחידה שבכתב הכמויותבפועל העבודות שבוצעו 
 

יבצע את כל העבודה הזוכה שבכתב הכמויות הן בגדר אומדנה בלבד והקבלן מובהר כי הכמויות 
, והכל בכפוף ובהתאם לאישור ולהחלטת המפקח הנדרשת והתשלום יהיה לפי המדידה בפועל

 והמנהל. 


לתמורה כאמור יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד 
 המצאת חשבונית מס כדין.

 
הסר ספק מובהר כי לסכום התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה, מכל סוג ומין. למען .31.2
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ככל שלא הוסכם ע"י הצדדים על מחירים נמוכים יותר, בין אם לפי הצעת הקבלן ובין אם באופן  .31.3
מחירו בכתב יתבצע לפי שיתווסף לעבודות כל רכיב מוסכם על הצדדים כי תמחור אחר, 

 הכמויות. 
 

על בסיס מחירון דקל העדכני ביותר ב כאמור בכתב הכמויות יתבצע תמחורו ככל שלא קיים רכי
לפי העלות  -או על בסיס ניתוח מחירים שיגיש הקבלן לאישור המפקח 10%בהנחה קבועה של 

 .הנמוכה מבין האפשרויות

 

עפ"י מסמכי  הקבלןהתמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור קיום מלוא התחייבויותיו של  .31.4
לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, לרבות לא החזר הקבלן  נספחיו וכתבי הכמויות., החוזה

לא תשתנה  הוצאות, תשלומי מיסים, תשלומים לעובדים או בגין העסקת עובדים וכו'. התמורה
מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינויים במיסים, בעלויות הציוד, בשכר עובדים, בהצמדה 

.בחוזה זהאחרת ש וכיו"ב, אלא אם נקבע במפור
 

יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 
העבודות הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור 

 להלן: 


לוואי כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  .31.4.1
וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה. 



תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכו'.  .31.4.2



אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור אתר  .31.4.3
 העבודה. 



ציוד אחר לרבות הוצאות  אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל .31.4.4
 הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 



הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי המועצה, המוצרים והציוד האחר  .31.4.5
 לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו. 



שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם  אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן .31.4.6
 והגנה עליהם עד למסירתם. 



מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם  .31.4.7
 כך. 



כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות  .31.4.8
 המפרטים וההוראות של המנהל ו/או המפקח.



 וי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו. ניק  .31.4.9


דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  .31.4.10
 מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 



 הוצאות להצבת שלטים.  .31.4.11


 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .31.4.12


 צה. הוצאות הכרוכות במסירת עבודה למוע .31.4.13


 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה זה.  .31.4.14


תשלום עבור השגת האישורים, ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודות ולתקינותם,  .31.4.15
 לרבות בדיקות, ככל שיידרשו.
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 כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בתקופת האחריות.  .31.4.16


 קבלן. רווחי .31.4.17


תנאי החוזה או נלוות או קשורות לביצוע העבודות לפי כל יתר ההוצאות המתחייבות  .31.4.18
המסמכים המהווים חלק ממנו, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה  /אוו

של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות 
להם בעתיד. עתה לצדדים ובין שתיוודענה 

 
למעט אם נקבע אחרת באופן מפורש ובכתב במסגרת הסכם זה, כל ההוצאות וכל העלויות  .31.5

הקשורות ו/או כרוכות ו/או נובעות מביצוע עבודות הקבלן במסגרת חוזה זה יחול על הקבלן 
בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל החזר ו/או תוספת תמורה בשל כך. 

 

תנאי תשלום  .32

 
 בלן בתנאים ובאופן המפורטים להלן:לם לקוהתמורה תש

 

הקבלן יגיש חשבונות מפורטים בגין העבודות אשר ביצע והשלים לשביעות רצונם המלאה של  .32.1
 המנהל והמפקח בחודש הקלנדארי הקודם. 

 
-ליום היוגש עד  חשבון ביניים שני, 30.7.2018-יוגש ע"י הקבלן עד ליום ה חשבון ביניים ראשון

 . השלמת העבודות רלאח חשבון סופי בלבדן יוגש , ולאחר מכ30.8.2018
 

לחשבונות יצורפו כל המסמכים, האסמכתאות, המידע והפרטים אשר יידרשו ע"י המפקח או ע"י 
 .(1). לחשבון הסופי יצורף אישור השלמה חתום, בהתאם לנספח ג'המנהל או ע"י גזבר המועצה

 הקבלן לתשלום כלשהו.  מובהר כי צירוף אישורים כאמור הנו תנאי לזכאותו של
 

החשבון, בצירוף כל המסמכים המפורטים לעיל יוגשו כשהם חתומים על ידי המפקח ועל ידי  .32.2
המנהל. המפקח ו/או המנהל רשאים שלא לאשר את החשבון או לאשר את חלקו או לאשרו 

 בכפוף לתנאים. 
 

בין היתר רשאים  מבלי לגרוע מכלליות סמכויותיו של המפקח ו/או המנהל כאמור, מובהר כי
המפקח ו/או המנהל להפחית מסכום החשבון את חלק העבודה שבוצע באופן חלקי ו/או באופן 

 לקוי ו/או שלא בוצע וכן את ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב כך או מכל סיבה אחרת.
 

 מובהר כי צירוף אישורים כאמור הנו תנאי לזכאותו של הקבלן לתשלום כלשהו. 
 

הגשת חשבון על ידי הקבלן הוא קיומם של ערבות )בהתאם לתנאי חוזה זה( ואישור תנאי נוסף ל
 על עריכת ביטוחים בתוקף בידי המועצה.

 
ימים מתום החודש בו הוגש, ובלבד שצורפו אליו כל המסמכים  70ישולם תוך חשבון כל  .32.3

 . המפורטים לעיל )חתומים ומאושרים כמפורט לעיל( וכנגד המצאת חשבונית מס כדין

 

ככל שהוגש חשבון מבלי שהתקיימו התנאים המפורטים בהסכם זה לצורך תשלום התמורה ו/או  .32.4
מבלי שצורפו לו כל המסמכים הנדרשים כאמור בהסכם זה ו/או שבידי המועצה לא קיימים 
ערבות ו/או אישור עריכת ביטוחים בתוקף, יוחזר החשבון לקבלן תוך ציון עובדת החזרתו ופירוט 

 חוסרים בו, ויראו כאילו החשבון לא הומצא על ידי הקבלן.הליקויים/ה
 

ימי עסקים ממסירת החשבון על ידי  23-על אף האמור, הוחזר החשבון לקבלן לאחר למעלה מ .32.5
ימי עסקים מתום המועד  10-הקבלן, תשולם לקבלן התמורה הקבועה בחשבון לא יאוחר מ

לם התקופה שממועד החזרת החשבון דלעיל, ואו 32.2האחרון לתשלום החשבון כאמור בסעיף 
לקבלן כאמור עד שהקבלן המציא לרשות, ככל שמונתה, חשבון מתוקן, שבו תוקנו 

לעיל, לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבון  32.4הליקויים/החוסרים שפורטו כאמור בסעיף 
 כאמור.   
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או הסכמה לטיב אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור  .32.6
העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים 

 תשלומי הביניים.
 

לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, על אופן הגשת ותשלום החשבון  32.6 -32.2כל הוראות סעיפים  .32.7
 הסופי.

 
הפחתת תשלומי הביניים תשלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר  .32.8

ששולמו, הפחתת כל סכום אחר ששולם לקבלן עד לאותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, 
ובניכוי כל סכום המגיע מהקבלן על פי החוזה לרשות המזמינה ו/או לחברה המנהלת או על פי 

 דין.
 

אמצעות המחאה התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הקבלן או ב .32.9
 שתימסר לידי הקבלן. 

 
ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .32.10

 .1976 -תשל"ו
 

 
 ערבות לקיום החוזה  .33
 

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה במועד חתימת חוזה זה,  .33.1
 בסך של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית מורשית, ,ניתבלתי מותאוטונומית וערבות 

 –)להלן בסעיף זה  מהיקף ההתקשרות הצפוי בהתאם להצעתו של הקבלן במכרז 5%-השווה ל
 "(.ערבות הביצוע" או "הערבות"

 

ותוקפה יהיה לכל תקופת להזמנה להציע הצעות במכרז,  נספח א'ל בהתאםנוסח הערבות יהיה  .33.2
לאחר קבלת כל האישורים בדבר סיום  ימים נוספים 90ובתוספת סכם זה ההתקשרות על פי ה

 . עבודתו של הקבלן
 

 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.   .33.3


 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: .33.4


שהמועצה עלולה להוציא  כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן .33.4.1
 או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 



כל ההוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים במהלך העבודה שהמועצה תעמוד בהן, וכל  .33.4.2
 נזק והפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.



ות, כולו או מקצתו, בפעם אחת בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערב  .33.5
או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 

ימים את הערבות כך שתהא  7נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב להשלים תוך 
בסכום הקבוע לעיל. 

 
באופן שבכל עת תהיה בידי  חולטה הערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, .33.6

דלעיל.  33.1המועצה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף 

 
 קיזוז  .34
 

או לצד שלישי, לפי  , בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע להסכוםכל  לקבלןהמועצה רשאית לקזז  .34.1
על פי כל דין. התחייבות אחרת בין הצדדים או מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל לדעתה, 

 ות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הורא
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 ביצוע על ידי המועצה  .35
 

כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע  .35.1
על  מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או המועצה ואשר נמנע מלציית להן

לבצען, בעצמה או באמצעות  )אך לא חייב( אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית
 אחרים. 

 
המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע  .35.2

וכפיצוי מוסכם ללא  שייחשבו כהוצאות כלליות 15%כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 
 . כחת נזקהו

   
אלא לאחר לעיל  35.1המועצה לא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות האמורות בסעיף  .35.3

 . שהודיעה לקבלן מראש על כוונתה
 

שלא לבצע את אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה  .35.4
 . נגרמו  בשל התנהלותוהעבודות ולחייב את הקבלן בעלויות, בהוצאות ובנזקים ש



 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות  .36

הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל אין  .36.1
בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנגדות 

 פי חוזה זה. זו ויתור כלשהו על זכויות ל

הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא  .36.2
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו  .36.3
צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבלת 

הקבלן, ולא ייחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה.

 שינוי החוזה  .37

 אין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.  .37.1

 החוזה כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.  .37.2
 

 הודעות  .38

, למעט אם הסכימו נה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט להלןהודעות הצדדים תהיי .38.1
. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך הצדדים לפעול אחרת

 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72
  

 שיפוט סמכות  .39

וכל ענין הנובע ממנו הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה, פרשנותו 
 . מרכזתתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום     

 
 

  ___________________  ___________________ 
 הקבלן         המועצה    
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 (1')גנספח 

 תעודת השלמה

 
 

 במסגרת מכרז ים שנדרשו מהקבלן(התיקונכלל ביצוע השלמת כלל העבודות ו)אישור על   תעודת השלמה
 6/2018פומבי מס' 
 

 
 _____תאריך: ______         לכבוד

 
___________ 

 
 

 ג.א.נ,
 

 
 תעודת השלמההנדון: 

 
 

העבודות וכל  ___ ביצע את כל_________________________אנו החתומים מטה מאשרים שהקבלן _____

 לשביעות רצוננו המלאה.  ז, בכל אתיר העבודות נשוא המכרשנדרשו התיקונים 

 
 .תאריך מתן תעודת השלמה: _______________ 

 
אין ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע להסכם זה, לעבודות הקבלן מצהיר כי 

 .מה לו )בכפוף לתשלום החשבון הסופי המאושר(שבוצעו מכוחו ולתמורה ששול
 

  
 

_______________ 
 

_______________ 
 

_______________ 
 חתימת המפקח המנהלחתימת  חתימת הקבלן
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 הוראות אחריות בנזיקין וביטוח
 אחריות בנזיקין

כדי ביצוע  בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך .1
העבודות או בקשר עמן או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון או אחריות או בדק, בכל זמן שהוא, לגופו 

 או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.  

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה בבית משפט ו/או  .2
ות כנגד הקבלן ו/או המועצה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי בבורר

ומוחלט לשביעות רצון המועצה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת 
 תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי האירוע מכוסה על ידה. 

 25.1סכום שתחויב לשלם בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף  הקבלן ישפה את המועצה על כל .3
כולל הוצאות כלליות שיגרמו למועצה. נדרשה המועצה לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב מעשה ו/או לעיל 

מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו, ישפה אותה הקבלן על כל 
ששילמה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא בהן בקשר לדרישה האמורה, בתוספת הוצאות סכום 

. המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא 20%תקורה בשיעור של 
ות לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביע

 רצון המועצה. 

של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו  מחדלהקבלן ישפה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה עקב  .4
המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של 

 לו. רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר או שבוצעו ע"י מי מקבלני המשנה ש

המועצה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל הקשור  .5
בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המועצה להתגונן באמצעות 

 רות הביטוח של הצדדים. באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של חב

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של  .6
הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבודות בתקופת האחריות, לרבות 

רים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים נזק שנגרם לעובד המועצה, לאדם המספק שירותים, חומ
 ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק  .7
 מועצה. או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ה

 

 ביטוח

מורשית פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
ביצוע מיום תחילת ביצוע העבודות ו/או העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן האישור להחל כדין, 

סופית של העבודות ויציאתו של כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הולמשך  )לפי המוקדם( עבודותה
ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה לחול על הקבלן אחריות על פי דין )לעניין  )לפי המאוחר( אתרהקבלן מה

שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת  שלושחבות מוצר, למשך אחריות מקצועית וביטוח 
ומהווה חלק בלתי  להלןריכת ביטוחי הקבלן המצורף באישור עת ביטוח כמפורט ו, פוליסהעבודות והבדק(

שגיאה! מקור ההפניה לא " ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף אישור עריכת הביטוח)"ניפרד הימנו 
 ", בהתאמה(.ביטוחי הקבלןלהלן: " נמצא.

זה, ובכל מקרה הסכם ה על החתימ מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ מועצה,להמציא לידי ה הקבלןעל  .2
לדרישת . על ידי מבטחת הקבלןהביטוח חתום  עריכתאישור את לאתר העבודה,  הקבלן טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה המועצה, על הקבלן למסור העתק מן 

בידי הפקיד הקבלן ל, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים טרם  7-לא יאוחר מכמו כן, 
וכן למשך כל תקופת נוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל ים, אישור עריכת ביטוחהמועצה

    . )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( ההתקשרות על פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .3

 ;ש בכלי רכבפי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימו-כנדרש על ביטוח חובה 3.1

ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח  עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   3.2
 . בגין נזק אחד ₪ 500,000של סך בגבול אחריות ב חובה

 (2נספח ג')
 ונוסח אישור על עריכת ביטוחים נספח ביטוח

 



49 
 חותמת וחתימת המשתתף:_____________

  ₪ 500,000כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של שלישי שלא לערוך ביטוח צד הזכות קבלן ל
. ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המועצה או מי מטעם המועצה, בגין ג' כאמור נערך ביטוח צד וכאיל

נזק אשר היה מכוסה לו נערך הביטוח כאמור, על הקבלן יהיה לשפות את המפורטים לעיל, בגין נזק או 
 הוצאה כאמור;

בלן ו/או לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידי הק " ו/או "כל הסיכונים" ביטוח מקיף 3.3
מי מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף 

שגיאה! מקור  13שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
 להלן;  ההפניה לא נמצא.

 בבחינת הנה בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת יכ, בזאת מוסכם .4
. זה ו/או לפי הדין הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה

 האחריות לגבולות הקשור המועצה ו/או מי מטעם המועצה בכל כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו
 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים

המועצה ו/או  כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 מי מטעם המועצה, המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ודמי הביטוח בתשלומי  שאתהאחריות הבלעדית ל קבלןעל ה .6
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המועצה מכל סכום שיגיע ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זהב

  לקבלן על פי הסכם זה.

טוח בבי כן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבהביטוחי הקבלן ותנאי כל קבלן לקיים את על ה .7
מדי פעם בפעם לפי הצורך, שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, להאריך את פוליסות הביטוח עבודות קבלניות, 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן במשך כך שתהיינה תקפות 
על פי אחריות תחזוקה, תיקונים ואחזקה הובמהלך כל תקופת  ,עד למועד תשלום חשבון סופיאו  אתרמה

)לעניין ביטוח חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות  זההסכם הקבלן הקבועה ב
 .לרבות תקופת העבודות והבדק(

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .8
פי הסכם זה -עלהקבלן צמצם את אחריות המועצה או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

ביטוחי הקבלן לבין באישורי הביטוח או בהעתקי במקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. ו עלא
 האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי הקבלן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות  קבלן קיים צורך להרחיב אתהככל שלדעת  .9
ן כאמור, על חשבואו המשלים הביטוח הנוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספים

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המועצה ומי מטעם המועצה  .הקבלן
 שגרם לנזק בזדון. המפקח, למעט כלפי אדם

 . הקבלן יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .10

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי  .11
ילותם. למען הסר ספק, האחריות לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפע

 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

אבדן פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
חד לקיים סדרי עבודה לעבודות העבודות, ובמיואו נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות  .בחום
החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל 

פן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באו
   .תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

לנזק  לאבדן או מכל אחריותם המועצה, המפקח הקבלן פוטר במפורש את המועצה ואת כל הבאים מטע .13
לרבות כלי רכב כלים ומנופים( עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן )אשר 

 ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות 
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, הזכות  לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן

פטור מאחריות לא ה , אולםים לעיל בגין נזק כאמורכל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורקבלן לא תהא ול
  יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לאישור עריכת הביטוח,  2-3מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
 במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

המבטח לא ישחרר את על ידי טוח יספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב למען הסר .14
טוח אינו ילרבות במקרה שהב ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן הקבלן מן האחריות המוטלת ע

 ,טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרםימכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הב
 ם המועצהוהבאים מטע המועצהלקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח )
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מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי  .15
 כי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצור

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה  .16
 לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למועצה את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

י הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על יד .17
לעיל,  1להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף 

 ופי לקבלן. בידי המועצה ו/או כל גוף אחר שהמועצה יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון ס

, 1לדרישת המועצה, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .18
כל גורם או בעל זכויות שלמועצה קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, 

 לתגמולי הביטוח. כמבוטח או כמוטב

על אף האמור לעיל, אי המצאת  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .19
יום ממועד בקשתו של המועצה בכתב  10אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 להמצאת אישור כאמור.
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 ת הביטוח. רק הזוכה יידרש להגיש את המסמך חתום ע"י חבר
 בהגשת ההצעה למכרז יש לחתום בתחתית כל עמוד

 
 אישור עריכת ביטוחי הקבלןטופס 

 ______________ תאריך
 לכבוד

 ו/או גופים עירוניים המועצה האזורית לב השרון
 ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות

 "(מועצהה": ביחד ולחוד)
 צומת בני דרור

 
 נ.,ג.א.

 _________ )"הקבלן"(____________________הנדון: 

אחזקת מוסדות חינוך )עבודות "בדק בקשר לביצוע עבודות הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין היתר 
לרבות כל עבודה בקשר עם הסכם ביניכם לבין הקבלן נלווית  וןבתחומי המועצה האזורית לב השר בית"(

 :"(העבודות)"

 

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .1

קבלני , קבלנים המועצה,שם הקבלן, על  נערךביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך,  ביטוח עבודות קבלניות
 אבדן, נזק או אחריות מפניהמפקח )למעט אחריותו המקצועית היה ואינו עובד של המבוטח( ומשכירי ציוד,  ,משנה

 הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות.

 "(. תקופת התחזוקהחודשים )" 24הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע כ"ביט" היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח ה
 במועד עריכת הפוליסה.

 על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:, ביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלןה

 רכושלנזק  - א'פרק  .א

אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת  פנימביטוח במתכונת "כל הסיכונים" 
 . התחזוקה ותקופתבודות הע

 .העבודותסכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של 

 .......................................................שווי העבודות 

 את הכיסויים הבאים:כולל הביטוח 

 . ₪ 100,000משווי העבודות, מינימום  10%בסכום של ומחוץ לאתר  רכוש בהעברה (1

בסכום של מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לצורך כינון הנזק  ,כנוןתבגין הוצאות  (2
 . ₪ 100,000משווי העבודות, מינימום  10%

 .₪ 100,000 הסופי בסכום של מהפרויקטמתקנים ומבני עזר שאינם חלק  ,קל ציוד (3

 ווי העבודות. מש 10%בסכום של , חומרים ועבודה לקויים לקוי תכנוןכתוצאה מנזק ישיר  (4

  .₪ 250,000ך פינוי הריסות בס (5

 .₪ 1,000,000 בסכום שלנזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים השייך ליחיד מיחידי המבוטח  (6

 .₪ 100,000הוצאות נוספות בסכום של  (7

בלבד וזאת  מועצהללעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה 
 . ועצההמ בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת 

 שלישי אחריות כלפי צד - ב'פרק 

בסך של  מהעבודות בגבול אחריות יםהנובע  נזק או אובדן עקב כלפי צד שלישי בגין חבות  ביטוח אחריות
  .פי הפוליסה-לאירוע ובמצטבר עלש"ח  4,000,000

רכוש סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  כוללהפרק 
 נחשב לרכוש צד שלישי.  המזמין

  : לכסותמור מורחב הפרק כא
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  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.  (1

 נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.  (2

 לאירוע.   ₪  200,000בסךחבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות  (3

  ₪  200,000קרקעיים  עד לסך -פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת עקב הנגרםעקיף חבות בשל נזק  (4
 לאירוע.

 אחריות מעבידים -( 3פרק ) .ב

או באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי  נזק או אובדן הנגרמיםבגין בקשר עם העבודות,  המועסקיםחבות כלפי 
 הביטוח.רה ולתקופת לתובע, למק ₪ 20,000,000של עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות 

 לביטוח עבודות קבלניות כללי .ג

 כלפיובלבד שוויתור כאמור לא יחול  ועצהוהבאים מטעם המ מועצההאנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי  (1
 אדם שגרם לנזק בזדון.

לכך  בכפוף בכל מקרהו ,לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה ןנית ואינביטוח העבודות הקבלניות כאמור  (2
 מראש.  ום לפחותי 90שום של ר רשניתן לכם הודעה על כך מראש, בכתב ובדוא

 
 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .2

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש, ציוד ומתקנים  ביטוח "אש מורחב"
 . הוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודותמכל סוג ש

 

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .3

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות, על בסיס  ביטוח "ציוד מכני הנדסי"
רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, 

בגין כל כלי הנדסי כבד, המורחב  ₪ 750,000לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
 .ולבתלמעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף "אחריות צ מועצההבגין אחריות מועצה הלשפות את 

 

 __________________ עד ליום____________ ____ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .4

לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת  ביטוח אחריות מקצועית
ר עם העבודות, בגבול הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן בקש

הגבלה כולל הביטוח לא )חמש מאות אלף שקלים חדשים( למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 500,000אחריות בסך 
הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או  .)עקב מקרה ביטוח( עובדים, אבדן השימוש ועיכוב יושר -בדבר אי

דות, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן המפקח בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב העבו
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו 
 לפני _______________.

 

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ יסה מס'פול .5

 עקב מוצרבקשר עם או  שייגרמואו אובדן  נזקבגין  דין על פי הקבלן אחריות כיסויל ביטוח חבות המוצר
 בסךבגבול אחריות "(, המוצריםם הקבלן )"מטעאו הבאים  הקבלן על ידימשווק, מסופק מטופל,  המיוצר,

בגין  ועצההמלשפות את ורחב למקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח י)מליון שקלים חדשים(  ₪ 1,000,000
על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד בדבר אחריות צולבת, סעיף , בכפוף ל"מוצריםל" האחריות

 . מיחידי המבוטח

תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח  חודשים לאחר תום 12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
ביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני  חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה.

._______________ 

 

 כללי

, הלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמ 2-3הביטוחים המפורטים בסעיפים  (1
 שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.ובלבד 
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 הביטוחלא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת המפורטים לעיל )למעט ביטוח עבודות קבלניות(  הביטוחים (2
 .יום מראש 30מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום, 

 על פי הפוליסות.  לקבלת שיפויהמועצה פגע בזכויות ילא  מוטלות על המבוטחבתום לב החובות האי קיום  (3

 .וההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים לעיל בתשלום הפרמיהעל הקבלן האחריות הבלעדית לשאת  (4

, ולא תהיה לנו כל טענת שיתוף לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המועצהוקודמים הביטוחים לעיל ראשוניים  (5
 .בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל

חריג סות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. נוסח הפולי (6
רשלנות רבתי , ככל שקיים, מבוטל, אולם אין בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל 

 דין.

אישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י 
 כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 בכבוד רב,

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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ת המשתתף: ____________חותמת וחתימ  

 (3נספח ג')
 הצהרת בטיחות

 

 מנהל עבודה -טופס הצהרת בטיחות

הקבלן כמנהל עבודה של האיזורית לב השרון אני החתום מטה, עובד/המועסק בשטחי המועצה 

............................. מצהיר בזאת, כי הובאו לידיעתי הוראות ונהלי הבטיחות הנהוגים במועצה 

ורית לב השרון  וכי נהירים לי הסיכונים האפשריים בשטחי החברה כולל המתקן/האזור בו אני זא

 ונות עבודה בגינם. אמור לעבוד, והדרכים הנדרשות למניעת תא

,  כל חוק והוראות רשות מוסמכתהריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות עפ"י 

וכן כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במועצה ולנהוג בהתאם להוראות. הריני מתחייב 

ידית להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מהנהלת המועצה או מנציג מחלקת הבטיחות ולפעול מי

בנוסף, הריני מתחייב להביא לידיעת כל עובד טרם תחילת עבודתו את כל הוראות  בהתאם.

 הבטיחות בקשר לביצוע העבודות ולהקפיד על קיומן. 

 

 ולראיה באתי על החתום:

שם ............................................................... מקום ביצוע העבודה 

......................................................... 

 ...........מס' תעודת זיהוי ...................................................... מקצוע ................................................

 כתובת ................................................................

.................................טל' נייד .................................... פקס טלפון ..

........................................................ 

תאריך .......................................................................... חתימה 

............................................................... 

 

 הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים אפשריים.

השם:........................................................... 

 ...חתימה:.............................................................................

 

 הצהרה זו תמולא ותחתם בנוכחות ממונה הבטיחות של המועצה ונציג הקבלן המועסק.הערה: 

 


