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 יובלים אשדוד בע"מ
 מכרז מס' 2/2022

 
 מנועים למתקני מים וביובלאספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות ו

     
 הזמנה להציע הצעות

 
יובלים אשדוד בע"מ )להלן: "יובלים" או "התאגיד" או "המזמין"(, תאגיד המים של העיר אשדוד, מזמין 
בזאת הצעות לאספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים וביוב, הכל כמפורט במסמכי 

המכרז, על נספחיו. 

 

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: "מסמכי 
המכרז"(, ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המזמין בכתובת http://www.yuvallim.co.il/he. בנוסף, ניתן 
לעיין במסמכי המכרז במשרדי יובלים, בתיאום מראש, ברחוב אורט 18, קומה 7, אשדוד, בימים א-ה, בין 

השעות 9:00 - 13:00 בלבד.  טלפון לצורך תיאום מועד לעיון במכרז: 08-8628905.  
 

על המעוניינים להשתתף במכרז להירשם במייל .tomer@yuvallim.co.il, וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, 
ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב )להלן: "פרסומי המזמין"(. ההרשמה במייל אינה מהווה 
תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם 
נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם 

במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי המזמין.  

 
על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה בלתי מותנית וניתנת 
לגבייה ע"ס 40,000 ש"ח )במילים: ארבעים אלף שקלים חדשים( בנוסח המצורף כמסמך ה)1( למסמכי 

המכרז. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 7.7.2022 

 

את ההצעה )בשני העתקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז לרבות פרסומי המזמין )ככל שיהיו(, חתומים ע"י 
המציע, יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימנים מזהים כלשהם, עליה מצוין – מכרז 2/2022 ולהניח ידנית 

בתיבת המכרזים ביובלים ביום 31.3.2022 בשעה 15:00, בנוכחות עו"ד תומר יהושע או מי מטעמו. 
 

הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. 
 

אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  
 

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז. 
 

________________ 
מלי בן ברוך 

            מ"מ מנכ"ל יובלים

http://www.yuvallim.co.il/he
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מסמך ב' 
 וד בע"מיובלים אשד

 2/2022' סממכרז 
 

 לאספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים וביוב
   

תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
  

 נשוא המכרז .1

א. תאגיד יובלים )להלן: "יובלים" או "החברה"( מזמין בזאת הצעות לאספקה והתקנה ו/או שיפוץ 

משאבות ומנועים למתקני מים וביוב, הכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם )להלן: "השירות"(.  

ב. תוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה הינו לשנה אחת החל מיום חתימתו על ידי שני הצדדים. 

יובלים תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות של 
שנה בכל פעם או חלק ממנה, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם לא תעלה על 5 שנים.  

החליטה יובלים להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך לקבלן בכתב עד 14 ימים טרם סיום 
תקופת ההסכם/ הסכם ההארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.  

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים המחוייבים.  

ג. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של יובלים לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך 

תקופת ההתקשרות, לרבות בתקופת הארכה ככל שתוארך ע"י יובלים, בהודעה מראש בת 30 יום, 
לפי שיקול דעתה הבלעדי, והכל כמפורט בחוזה.  

 מסמכי המכרז .2

המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, מסמכי 
המכרז: 

 הזמנה להציע הצעות. -  מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים. -   מסמך ב'

 )1( הצהרת המציע.  -  'גמסמך 

  )2( הצעת המחיר. -   

  )3( מחירי המחירון – תנאים כלליים. -   

 )4( אישור עו"ד - כללי.  -   

 )5( אישור רו"ח – היקף כספי.  -   

 )6( תצהיר בדבר ניסיון המציע.  - 



 

4 
 

 )7( תצהיר בדבר מתקן לבדיקות הידראוליות.  -   

 )1( חוזה. -  ד'מסמך 

 )2( נוסח הזמנת עבודה. - 

 )3( נוסח פרוטוקול מסירה. -

 )4( נוסח תעודת השלמה. -

 )5( נוסח הצהרה על היעדר תביעות. -

 )1( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.         -ה' מסמך 

)2( נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה. 

 )1( הוראות הביטוח ואישור קיום ביטוחים.  - 'ומסמך 

            

 )1( נספח בטיחות והצהרת בטיחות.  - 'זמסמך 

 )2( תנאים מיוחדים לעבודה בחום.            

 )1( תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  - 'חמך מס
                                         התשל"ו – 1976.    

)2( אישור בדבר ניהול ספרים ודיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,     
התשל"ו-1976. 

 הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג - 1953. - 'טמסמך 

 מפרט טכני מיוחד.  - 'ימסמך 

 מחירון )מצורף בנפרד(.  - י"אמסמך 

 

 השתתפות במכרז .3

א. במחירון המכרז 6 פרקים. כל משתתף רשאי להציע הצעה לאחד או יותר מהפרקים המופיעים 

במחירון המכרז, בכפוף לעמידתו בתנאי הסף המפורטים בס"ק ב)1(-ב)4( להלן ובתנאי הסף 
הרלוונטיים לפרק/ים אליו/הם בכוונתו להגיש הצעה )התנאים לגבי כל פרק הינם מצטברים(.  

ב. רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

1( עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור 

מטעם פקיד השומה. 
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2( בעל רישיון עסק בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעונים היתר(, התשנ"ה-1995 לצורך 

מתן השירותים נשוא המכרז.  

3( בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, כמפורט 

בשני התצהירים המצורפים במסמך ח' למסמכי המכרז. 

4( מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות, בנוסח מסמך ה)1( למסמכי המכרז. 

5( לצורך הגשת הצעה לשיפוץ משאבות טבולות לביוב: 

א( המציע בעל ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019 ו-2020, בשיפוץ  
 KW 20-200 משאבות טבולות של היצרנים גרונפוסט, פליגט, סינייבר, בעלי הספק
בהיקף של לפחות 500,000 ₪ )לא כולל מע"מ(, במצטבר לשנה, בכל אחת מהשנים 

הנ"ל. 

ב( ברשות המציע מתקן לבדיקות הידראוליות של משאבות בענף הביוב עד לעומק של 
60 מטר ולספיקות של עד 1,300 מק"ש לפחות, או שהמציע התקשר עם בעליו של 

מתקן כאמור לצורך מתן השירותים במכרז. 

6( לצורך הגשת הצעה לשיפוץ משאבות אנכיות ואופקיות למים: 

א( המציע בעל ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019 ו-2020, בשיפוץ  
משאבות  אנכיות ואופקיות למים של היצרנים  גרונפוסט, פליגט, סינייבר בעלי 
הספק  KW  20-200 בהיקף של  לפחות 500,000 ₪ )לא כולל מע"מ(, במצטבר 

לשנה, בכל אחת מהשנים הנ"ל.  

ב( ברשות המציע מתקן לבדיקות הידראוליות של משאבות בענף המים עד לעומק של 

60 מטר ולספיקות של עד 1,000 מק"ש לפחות, או שהמציע התקשר עם בעליו של 
מתקן כאמור לצורך מתן השירותים במכרז. 

7( לצורך הגשת הצעה לשיפוץ מנועים אנכיים ואופקיים למים: 

א( המציע בעל נסיון מוכח בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019 ו-2020 בליפוף מנועי 
חשמל אנכיים ו/או  אופקיים בהספק של 30-220 כ"ס בהיקף של לפחות 500,000 ₪ 

)לא כולל מע"מ(, במצטבר לשנה, בכל אחת מהשנים הנ"ל. 

ג. למען הסר ספק, מובהר כי לא תתאפשר הגשה הצעה ע"י מס' מציעים במשותף. 

ד. כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, 

נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין.  
 

 הצהרות המציע .4

א. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי 

המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, 
הפרטים והעובדות, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע ההסכם והסכים להם בהתאם 
להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות 
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המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע השירות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים 
המקדמיים האמורים דלעיל, כי הוא מכיר ומסוגל לעמוד בכל ההוראות הרגולטוריות החלות על 
השירות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את השירות נשוא המכרז - הכל כמפורט במסמכי 

המכרז.   

ב. הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, 

והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

ג. כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי 

המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת 
הצעת המציע. 

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

א. אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.   

ב. החברה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי 

המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע. לחלופין תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
להתעלם מכל שינוי וא/או מחיקה שבוצעו במסמכי המכרז ולראות את ההצעה כאילו הוצעה בתנאי 

מסמכי המכרז המקוריים. 

 הבהרות .6

א. מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע. 

ב. סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת לב 

התאגיד בכתב, באמצעות מייל:  tomer@yuvallim.co.il לא יאוחר ממיום 14.3.22, עד השעה 

13:00. על המציע לקבל אישור בכתב בדבר קבלת פנייתו באמצעות מייל חוזר או בטלפון -08
8628905 תשובת התאגיד תשלח לכל מי שנרשם לקבלת פרסומי התאגיד, ותהא סופית. כל 

פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד התאגיד לא יחייבו אותו. 

ג. איחור בקבלת התשובה מצד התאגיד או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת 

הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל 
דבר. 

ד. מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך התאגיד ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות 

שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי שנרשם לקבלת פרסומי התאגיד. 

ה. תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז ועל המגיש הצעה 

לכלול מסמכים אלה בהצעתו, כשהם חתומים על ידו.  

 מסמכים .7

  כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(: 

א. הצהרת המציע בנוסח שבמסמך ג')6( ו-ג')7( המעידה על עמידת המציע בתנאי סף 3)ב()5(, 3)ב()6( 

ו/או 3)ב()7(, בהתאם לפרקים אליהם הוא מעוניין להגיש הצעה במכרז. 

mailto:tomer@yuvallim.co.il


 

7 
 

ב. אישור רואה חשבון מוסמך בנוסח שבמסמך ג')5( המעיד על עמידת המציע בתנאי סף 3)ב()5(, 3)ב()6( 

ו/או 3)ב()7(, בהתאם לפרקים אליהם הוא מעוניין להגיש הצעה במכרז. 

ג. המלצות ו/או חוזים ו/או אישורים ו/או מסמכים אחרים המעידים על עמידת המציע בתנאי סף 

3)ב()5(, 3)ב()6( ו/או 3)ב()7(, בהתאם לפרקים אליהם הוא מעוניין להגיש הצעה במכרז. 

ד. במקרה שהמציע התקשר עם בעליו של מתקן לבדיקות הידראוליות לצורך עמידה בתנאי סף 3)ב()5( 

ו/או 3)ב()6(, על המציע לצרף חוזה חתום עם בעל המתקן בעומק ובספיקות הנדרשים בתנאי הסף 
הרלוונטי )מקור או העתק נאמן למקור, חתום בחותמת עו"ד/רו"ח(, המעמיד את המתקן לרשות 
המציע לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה למשך כל תקופת החוזה על הארכותיו, אם יזכה המציע 

במכרז זה, וכן מאפשר לנציגי יובלים לבקר במתקן לצורך הצגת יכולותיו. 

ה. תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו 

מנהל ספרים כחוק )מקור/העתק נאמן למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(. 

ו. רישיון עסק על שם המציע ו/או על שם בעל המתקן לבדיקות הידראוליות עמו התקשר המציע לצורך 

עמידה בתנאי הסף )מקור/העתק נאמן למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.  

ז. אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י 

עו"ד/רו"ח(.  

ח. תצהיר ואישור חתומים המצורפים כמסמך ח')1( ו-ז)2( למסמכי המכרז המוכיחים את עמידת 

המציע בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976. 

ט. ערבות בנקאית מקורית בנוסח מסמך ה')1( למסמכי המכרז. 

י. אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את המסמכים 

הבאים: 

1( אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, 

כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי הצעת התאגיד חתומה 
ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי 
המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי 

ההתאגדות. 

2( שמות מנהלי התאגיד. 

3( שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. 

4( כתובת משרדו הרשום של התאגיד. 

יא. אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור עו"ד/ 

רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין 
הגשת ההצעה והשתתפות במכרז. 

יב. כל מסמך שנכלל במסמכי המכרז, בין אם הוזכר לעיל במפורש ובין אם לא. 
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יג. כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, חתומים על ידי המציע. 

יד. הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל, עלולה להיפסל ע"י ועדת 

המכרזים. 

טו. לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל 

מידע ו/או מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו 
לביצוע השירותים נשוא המכרז וכיוב' )לרבות המלצות(. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא 
המידע/המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא 
כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות 

שניתנה עם הצעתו.  

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

א. המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של 40,000 ₪ )במילים: ארבעים אלף שקלים 

חדשים( שתעמוד בתוקפה עד ליום 7.7.2022 בנוסח מסמך ה')1( למסמכי המכרז.   

ב. סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.   

ג. על הערבות להיות חתומה ומבויילת ככל שנדרש עפ"י דין.  

ד. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד-צדדית של 

מנכ"ל יובלים או סמנכ"ל הכספים ביובלים ו/או מי מטעמם.  

ה. המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישת יובלים עד שיבחר סופית 

הזוכה במכרז ועד שיחתם עם הזוכה ההסכם, לרבות במקרה בו יתקיימו הליכים משפטיים בנוגע 

למכרז, אשר יעכבו את בחירת הזוכה ו/או את החתימה על ההסכם ו/או התחלת מתן השירות 
מכוחו.  

ו. סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה ובו לא יעמוד המשתתף אחר הצעתו 

במכרז ו/או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו ו/או במקרה בו יסרב 
המשתתף לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה על-פי תנאי המכרז ו/או במקרה בו 
יימנע המשתתף הזוכה מחתימה על ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים תוך 7 ימים מקבלת 
הודעת זכיה. מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של יובלים ו/או 
כדי לפגוע בזכות יובלים לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי 

קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועל-פי כל דין. 

 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

א. במחירון המכרז 6 פרקים, כמפורט להלן:  

• פרק 01 שיפוץ משאבות טורבינה ומשאבות אופקיות למתקני המים. 

• פרק 02 שיפוץ מנועים אנכיים ומנועים אופקיים למתקני המים. 

• פרק 03  אספקה והרכבת משאבות מים חדשות. 

• פרק 04  אספקה והרכבת מנועים אנכיים ואופקיים חדשים למתקני המים. 
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• פרק 05 שיפוץ משאבות טבולות לביוב . 

• פרק 06 אספקה והרכבת משאבות טבולות חדשות לביוב בהתקנה יבשה ורטובה.  

ב. כל מציע יכול להגיש הצעה לאחד או יותר מהפרקים המופיעים במחירון המכרז. ההצעה הינה לכלל 

הסעיפים הכלולים בפרק )לא ניתן להגיש הצעה לחלק מפרק או לסעיפים מסויימים בלבד(. 

ג. הסעיפים בכל פרק במחירון כוללים מחירי יחידה ממולאים מראש. מחירים אלה כוללים ביצוע מלא 

ומושלם של כל הפעולות והתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז וכל העלויות הכרוכות בכך 
מכל סוג שהוא, בין אם צויינו במפורש ובין אם לאו.  

ד. המציע יציין בטופס הצעתו )מסמך ג')2(( בדיו ובכתב ברור, את אחוז ההנחה שהוא מציע עבור כל 

פרק במחירון המכרז. ההנחה תהיה אחידה וגורפת לגבי כל הסעיפים הכלולים באותו פרק. ניתן 
להציע אחוז הנחה שונה לכל פרק. ניתן להציע 0 אחוז הנחה, לא ניתן להציע תוספת.  

ה. מציע שאינו מעוניין להגיש הצעה לפרק מסויים יותיר את המשבצת הנוגעת לאותו פרק בטופס 

ההצעה ריקה. בפרק עבורו לא יוצג אחוז הנחה יחשב הדבר כאילו לא הוגשה הצעה לפרק זה.  

ו. ניתן להגיש הצעה לאחד או יותר מהפרקים במופיעים במכרז, בכפוף לעמידת המציע בתנאי הסף 

הרלוונטיים כמתואר לעיל. 

ז. המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן: "מחיר התמורה"( כוללים את כל ההוצאות 

בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז, לרבות 
כל עלויות הציוד, חלקי חילוף, עבודות, אספקה, הובלה, אחסון, התקנה, כח אדם, רישיונות, 
רכבים, דלק, כלי עבודה, ביטוחים, תיקונים, הוצאות משרדיות וכל כיוצ"ב, בין אם צויינו במפורש 
ובין אם לאו ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י יובלים. למען הסר ספק לא תתווסף 
למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו, כן מובהר במפורש כי 
עליית מחיר חומרי גלם ו/או עלויות שינוע מכל סיבה ובכל היקף שהוא לא תהווה עילה לתוספת 

תמורה למציע הזוכה. 

ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו 

ככלולים במחירי ההצעה. 

ט. מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן, ביחס לכל אחד מן הפרקים, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל 

אחד ממחירי היחידה כפי שמופיעים במחירון, באותו הפרק.  כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי 
במקומות בהם במחירון הנ"ל יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם על כל עבודת 

קומפלט. 

י. התמורה לה זכאי הקבלן על-פי המכרז וההסכם תחושב על פי מכפלת מחירי הסעיפים הרלוונטיים 

במחירון )בהפחתת אחוז ההנחה שהוצע במכרז( בכמויות שבוצעו בפועל.   

יא. על מחירי החוזה ועל הסכומים המחושבים לתשלום ממכפלת מחירי הסעיפים שבמחירון בכמויות 

שבוצעו לא יחולו כל התייקרויות ולא יתווספו כל תוספות למחירים הנקובים במחירון, לרבות 
כמתואר לעיל במקרה של עליית מחיר חומרי גלם ו/או עלויות שינוע. 

יב. למען הסר ספק מובהר כי יובלים אינה מתחייבת להיקף מסויים של עבודה. מבלי לגרוע מהאמור, 

יובלים שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקים שונים לאף אחד מהמציעים. 
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יג. כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד. כמתואר לעיל, ההצעה יכולה להיות לפרק אחד או יותר 

מהפרקים הכלולים במחירון המכרז. 

יד. ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל 

ולחתום על גבי ההסכם )מסמך ד')1(( וטופס ההצעה )מסמך ג')2(( בשני העתקים, וכן לסמן בראשי 
תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים הדרושים והנספחים כשהם 
חתומים בראשי תיבות. הערה שתרשם או מחיקה בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול 
ההצעה, ולחלופין יובלים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתעלם מההערה או מהמחיקה. 

טו. את ההצעה )בשני עותקים – עותק מקורי אחד ועותק נוסף שהינו העתק צילומי של עותק המקור(, 

בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים כמפורט במסמכי המכרז, יש להכניס למעטפה סגורה, 
עליה מצוין – מכרז מס' 2/2022 ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במשרדי יובלים )רחוב אורט 18,  

אשדוד, קומה 7(  ביום 31.3.2022 בשעה 15:00, בנוכחות עו"ד תומר יהושע או מי מטעמו.  

טז. אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.  

יז. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.  

יח. כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 90 יום מהמועד 

הקבוע להגשת ההצעות. יובלים תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה נוספת כפי שתורה 
יובלים ובכלל זה להאריך, על חשבונו של המציע, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת 

קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן. 

 אופן החתימה על ההצעה .10

א. אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את 

חתימתו. 

ב. אם ההצעה תוגש על ידי שותפות )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור(, יחתמו על ההצעה כל 

השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, 
ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום 

השותפות. 

ג. אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, יחתמו על ההצעה המנהלים 

המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת 
התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.  

 יובליםהחלטות  .11

א. וועדת המכרזים של יובלים תבחר זוכה לכל אחד מהפרקים שנכללו במכרז. אין מניעה ואין הכרח כי 

אותו מציע יבחר כזוכה במספר פרקים. 

ב. ככלל, המציע שיבחר כזוכה בכל פרק יהיה זה שיציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר עבור אותו פרק.  

ג. יחד עם זאת, וועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת 

כלשהי.   
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ד. וועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, בנסיונו ובכשוריו של 

המציע לבצע את השירות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש המציע 
להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו ו/או ע"פ דרישת יובלים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל 
יצויין כי וועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או 
הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה על מנת לבחון את האמור לעיל, וכמו כן לבחון את 

כושרו של המציע לבצע את השירות נשוא מכרז זה גם על סמך נסיון קודם עמו.  

ה. במידה ותתקבלנה שתי הצעות זהות לאותו פרק, תקיים יובלים הליך תחרותי נוסף, ולפיו תודיע 

ועדת המכרזים למציעים האמורים כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית, 
במחיר המיטיב עם יובלים לעומת הצעתם המקורית; לא הגיש המציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו 
הראשונה הצעה סופית. מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יתאפשר למציע לחזור בו מהצעתו בשלב זה, 
ואם יעשה כן רשאית יובלים לחלט ערבותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כן מובהר כי אי הגשת הצעות 

משופרות על ידי המציעים עלולה להביא לביטול המכרז. יובלים רשאית לקיים ההליך מספר פעמים 
במידת הצורך. 

ו. וועדת המכרזים של יובלים שומרת בזאת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה במכרז בין מספר 

זוכים, בין במסגרת כל פרק ובין ביחס לפרקים השונים, ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה או 
תביעה בשל כך. מובהר בזאת, כי פיצול הזכיה כאמור לא יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המחירים 

הנקובים בהצעתם. 

ז. וועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה 

ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין 
חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או 
ההצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסויימים ובין אם ביחס להצעה בכלולותה ו/או אם 

הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז ו/או יגיש הצעה חלקית.  

ח. יובלים רשאית לבטל את המכרז ו/או לשנות את היקפו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יובלים 

ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה. יובלים שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים 
במקרה בו החליטה על ביטול המכרז או צמצום היקף השירות שיינתן מכוחו כאמור דלעיל. למען 

הסר ספק יובהר כי יובלים אינה מתחייבת להיקף שירות כלשהו. 

ט. בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה 

מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או 
זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי 

מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו.  

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .12

א. הזוכה  ימציא ליובלים בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו הודעת זכיה, את המסמכים הבאים: 

1( אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח 

אישור על קיום ביטוחים )מסמך ו')1((.  

2( ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע השירות נשוא המכרז ולהבטחת התחייבויותיו 

בתקופת ההתקשרות בסכום של 100,000 ₪ )במילים: מאה אלף שקלים חדשים( לזוכה 
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בפרק 3, 4, 6 לפי סעיף 9)א( לעיל, או בסכום של 70,000 ₪ )במילים: שבעים אלף שקלים 
חדשים( לזוכה בפרק 1, 2, 5 לפי סעיף 9)א( לעיל, בנוסח המסמך המצורף כמסמך ה')2( 
למסמכי המכרז. על הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד 
ההודעה על הזכיה. עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של יובלים, תוחזר 

לזוכה הערבות לצורך השתתפות במכרז שהומצאה ליובלים על פי הוראת סעיף 9 לעיל. 

3( למען הסר ספק יובהר כי סכום הערבות יופקד בגין כל פרק בנפרד. ככל שמציע יזכה בכמה 

פרקים יהיה עליו להפקיד ערבות נפרדת בגין כל פרק כמתואר לעיל, או ערבות אחת 
בסכום הכולל בהתאם לפרקים בהם זכה.  

ב. זוכה שלא המציא לידי יובלים את המסמכים המנויים לעיל בתוך 7 ימים מההודעה על הזכיה 

כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע וזאת מבלי 

לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות 
שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא יובלים רשאית, מבלי לתת כל הודעה או 
התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה 

ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של יובלים עם מציע אחר במקומו.   

התקשרה יובלים עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם ליובלים את ההפרש בין ההצעה שנבחרה 
על ידי יובלים לבין הצעתו הוא, ויובלים רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי הערבות שחולטו 

כמפורט לעיל.   

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי יובלים לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש 
סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ויובלים תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות 
במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי יובלים תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות 

במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.  

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יובלים כנגד הזוכה עקב הפרת 
ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.  

ג. הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על 

פיו לאחר במישרין או בעקיפין אלא בכפוף לקבלת אישור החברה מראש ובכתב.  

ד. הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מיובלים לפי הסכם זה לאחר, אלא 

אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של סמנכ"לית הכספים של יובלים. יובלים תהא רשאית לסרב 
לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה 
לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת בטחונות נוספים 

להבטחת ביצועו של ההסכם.  

ה. יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.       

 עדיפות בין מסמכים .13

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו 
משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה/המפרטים, תכרענה הוראות החוזה/המפרטים, לפי העניין.   

 



 

13 
 

 יובליםרכוש  –מסמכי המכרז  .14

מסמכי המכרז הינם רכושה של יובלים וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות 
ליובלים, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא 
ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ליובלים לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת 

ההצעות – כאמור לעיל, וזאת בין שהגיש הצעה לחברה ובין אם לאו. 

 

__________________________ 

מלי בן ברוך 
מ"מ מנכ"ל יובלים 
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מסמך ג')1( 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יובלים אשדוד בע"מ
 

 
  הצהרת המציע  

1. אני הח"מ __________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת 

הצעתי למכרז מס' 2/2022 לאספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים וביוב, 
כמפורט במסמכי המכרז )להלן ביחד: "השירות"(.                  

2. הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, פרסומי 

המזמין באתר האינטרנט, כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, מתן השירות, המפרטים וכל הגורמים 
האחרים המשפיעים על  מתן השירות בכללותו ובמלואו, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם 
לכך קבעתי את הצעתי ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי 
המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק השירות בהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים על ידי 

בהצעתי.   

 
 :אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי .3
 

3.1. הנני בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת   

השירות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. 

3.2. הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך 

תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 3, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 

הנדרשים בסעיף 7 למסמך ב'. 

3.3. הנני עומד בתנאי כל דין הרלוונטי לשירות נשוא מכרז זה. 

3.4. ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם המיומן והציוד המקצועי הדרוש על מנת לספק את 

השירות נשוא המכרז.  

3.5. ידוע לי שהמזמין מוגדר כ"מפעל חיוני" על-ידי רשויות מל"ח של מדינת ישראל. בכל מקרה בו 

יוכרז מצב מל"ח, וכן בכל מקרה אחר אדרש לתת מענה למצבי חרום גם ללא הכרזה רשמית על 
מצב מל"ח, אמשיך ואעמוד בכלל התחייבויותיי ולספק את כלל השירותים נשוא מכרז זה. 

3.6. הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ויובלים תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירות נשוא 

המכרז, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי מחיר המחירון 
המצורף למכרז בהפחתת אחוז ההנחה שצוין בהצעתי למכרז ביחס לפרק/ים בו/הם זכיתי, 
לשביעות רצונם המלא של המנהל ויובלים. מחירי הצעתי יעמדו בעינם אף אם הזכייה במכרז 

תפוצל בין מספר זוכים במסגרת אותו פרק ו/או ביחס לפרקים השונים. 

3.7. ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש 

בחלק זה, מחייבת אותי.  

4. הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי עבור מתן השירות נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי וכוללים 

את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין אם פורטו במפורש ובין אם לאו, מכל מין וסוג שהוא, 
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הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא 
החוזה, לרבות כוח אדם,  ציוד, אספקה, הובלה, אחסנה, שינוע, עבודות, כלי רכב, מכשירים, ביטוחים, 
רישוי והיתרים וכיוצ"ב וכן וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירות נשוא המכרז בשלמותו, בצורה הטובה 

ביותר.  

מובהר לי בזאת, כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין מתן השירות נשוא המכרז, על כל הכרוך בו, מעבר 
למחיר המחירון בהפחתת אחוז ההנחה שצוין בהצעתי ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה כלשהם 
ולא תשולם לי כל תוספת בגין עליית מחיר חומרי גלם ו/או עלויות שינוע בכל היקף שהוא ומכל סיבה 

שהיא, למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי יובלים.  
 

כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  מתן 
השירות עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה יובלים מהסכומים שיגיעו לי כל 

סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי. 
 

5. להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של 40,000 ₪ )במילים: ארבעים אלף 

שקלים חדשים(, צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז, בתוקף עד 7.7.2022 עפ"י 
תנאי המכרז ובנוסח מסמך ה')1( למסמכי המכרז. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל 

הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 7 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 

5.1. להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבויילת )ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום 

תנאי החוזה, בסכום של 100,000 ₪ )במילים: מאה אלף שקלים חדשים( אם אזכה בפרק 3, 4, 
6 לפי סעיף 9)א( לעיל, או בסכום של 70,000 ₪ )במילים: שבעים אלף שקלים חדשים( אם 
אזכה בפרק 1, 2, 5 לפי סעיף 9)א( לעיל בנוסח מסמך ה')2( למסמכי המכרז ובהתאם לדרישות 
המכרז.  למען הסר ספק יובהר כי סכום הערבות יופקד בגין כל פרק בנפרד. ככל שמציע יזכה 

בכמה פרקים יהיה עליו להפקיד ערבות נפרדת בגין כל פרק כמתואר לעיל, או ערבות אחת 
בסכום הכולל בהתאם לפרקים בהם זכה.  

5.2. להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. 

6. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 5 

לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי למתן 
השירות ויובלים תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם ספק 
אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד 
שיעמדו לרשות יובלים עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הנני 
מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות יובלים עם מציע אחר 
במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר יובלים עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם 
לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, ויובלים רשאית להשתמש לצורך זה בכספי 

הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. 

7. הנני מצרף להצעתי את את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז – תנאי המכרז 

והוראות למשתתפים. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת 
המכרזים עלולה לפסול הצעתי. 

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף 
שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי למתן השירות, לרבות 
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המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב 
למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף 

לפסול את ההצעה. 

 
 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .8

 

א. במקרה בו לא יהיה ליובלים תקציב מאושר ו/או ההרשאות לכך כמפורט לעיל, לא יינתן 
השירות על ידי ו/או לא יינתן חלקו , לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.  

ב. יובלים אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז 
ו/או להחליט על שינוי היקף השירות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן זכאית יובלים לפרסם 

מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לאספקת אותו חלק מהשירות שהזמנתו בוטלה.  

ג. כי במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או 
פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל בסעיפים א-ג דלעיל, ייחתם עמי 
החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב לספק את השירות 

בהתאם למחירי הצעתי. 

ד. כי יובלים, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, תהא רשאית לדרוש מן הקבלן לבצע 
עבודות בכל היקף שהוא לפי המחירים שבהצעת הקבלן, וכי היא אינה מתחייבת להיקף כלשהו. 
כמו כן, יובלים אינה מתחייבת לבלעדיות והיא תהיה רשאית , לפי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, לבצע את העבודות הנ"ל באמצעות קבלנים אחרים, בין אם בדרך של פרסום מכרז 

או בדרך אחרת כלשהי, ולקבלן לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך. 

9. הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם 

ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי היקף 
השירות המוזמן מכוחו בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק.  

10. הצעתי תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי 

שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש יובלים יוארך תוקפה של הצעתי בתקופה נוספת כפי שידרש על-
ידי יובלים.  

 
11. הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי 

כאמור דלעיל. 
 

שם המציע: ____________________________ ת.ז./ ח.פ. ____________/_____________ 
 

תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________ 
 

כתובת: _____________________________ טלפון: _______________________________ 
 

שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 
 

____________________________________________________________ 
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  __________________________________________________ חתימות:
)ראה פרוט דרישות לחתימות בתנאי המכרז – מסמך ב'(. 

 
 _____________________. תאריך: 

 
אישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'( 

 
אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י: 

 
1. ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( 

 
2. ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( 

 
ה"ה __________ת.ז. ____________ 

 
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני. 

 
 
 

 _______________   ________________ 
        תאריך     חתימה    
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מסמך ג')2( 

 
 הצעת המחיר  

אני הח"מ __________________  מגיש בזאת הצעתי למכרז מס' 2/2022 לאספקה והתקנה ו/או שיפוץ 
משאבות ומנועים למתקני מים וביוב, כמפורט במסמכי המכרז )להלן ביחד: "השירות"(, כדלקמן:  

 
• הצעת המחיר שלהלן הינה הפחתה למחירים הבסיסיים של היחידות שבמחירון המכרז המצורף 

כמסמך י"א )להלן: "המחירון"(. 
• המחירים במחירון הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ. מחירים אלו לא יהיו צמודים למדד ולא יחולו 

עליהם שום התייקרויות. 
• הצעתי הינה כדלקמן: 

 

 מבנה
 במחירון

 תיאור הפרק
 (-% הנחה )

 או 
0% 

  שיפוץ משאבות טורבינה ומשאבות אופקיות למתקני המים 01

  שיפוץ מנועים אנכיים/ אופקיים למתקני המים 02

  אספקה והרכבת משאבות מים חדשות 03

  אספקה והרכבת מנועים אנכיים ואופקיים חדשים למתקני המים 04

 

05 

 

  שיפוץ משאבות טבולות לביוב

  אספקה והרכבת משאבות חדשות טבולות לביוב בהתקנה יבשה ורטובה 06

 

ידו לכל פרק שברצונו להגיש הצעה אליו. -על המציע לציין בכתב ידו את אחוז ההנחה המוצע על •

 רד.המציע רשאי להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מהפרקים שלעיל. ההצעות לכל פרק יבחנו בנפ

 " במפורש. 0הספרה " הנחה עליו לציין את 0%בפרק בו המציע מעוניין להציע  •

 את המשבצת ריקה. עליו להותיראינו מעוניין להציע הצעה כלל המציע בפרק בו  •
 
 

                                                                                                     ___________________ 

 
    חתימה וחותמת המציע                                                                                                  
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מסמך ג')3( 

מחירי המחירון – תנאים כלליים 

1. רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז 
זה על כל מסמכיו. 

2. החברה לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו במכרז או מאי התחשבות 
בו.        

3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני, מחיר העבודה ייחשב על ידי הקבלן 
ככולל גם את ערך כל המפורט להלן: 

א. כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה, והפחת 
שלהם. 

ב. כל העבודה והוצאה הדרושה בין שפורטה או שלא פורטה במפורש  לשם ביצוען השלם של 

העבודות נשוא מכרז זה בהתאם לכלל מסמכי המכרז. 
ג. השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות, וכד'.  

ד. כל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז, לרבות מחסומי 
תנועה, הכוונת  תנועה ושילוט וכד'. 

ה. הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העמסתם, פריקתם, אחסונם, שמירתם, החזרתם וכן הובלת 
עובדים לאתר העבודה וממנו. 

ו. המיסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד'.  
ז. עבודות המדידה, הסימון והתכנון שיידרשו.  

ח. תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות 
הדרושים לצורך ביצוע העבודות.  

ט. כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג. 
י. ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  

יא. ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.  
יב. כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  

יג. אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.  
יד. דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.  

טו. התקנה מושלמת, מכלולי הרכבה ואביזרי עזר, דיווח, עדכון מערכות המידע הרלבנטיות עפ"י  
הנחיות החברה, תיעוד ושירותים הנדסיים.  

טז. כל ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות 
והמקריות וכן הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי המכרז ו/או מסמכיו 
מחייבים אותן, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין 

שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 
יז. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה 

למדד כלשהו. כמו כן מובהר כי על מחירי החוזה ועל הסכומים המחושבים לתשלום ממכפלת 
מחירי הסעיפים שבמחירון בכמויות שבוצעו לא יחולו כל התייקרויות ולא יתווספו כל תוספות 

למחירים הנקובים במחירון בשום נסיבות שהן. 
4. בדיקות: החברה רשאית לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה וציוד 

המוצעים על ידי הקבלן. הקבלן ישלם על חשבונו את הוצאות הבדיקה למכון התקנים. 
5. ספרות טכנית: כל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאה 

ותיעוד.  
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6. אחריות: מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט 
ובמסמכי המכרז.  אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים ו/או לעבודות 

עפ"י דין ו/או עפ"י אחריות יצרן. 
7. עדכונים טכנולוגיים: מחירי יחידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא 

תשלום נוסף מעבר למחירי היחידה המוגדרים במחירון. 
 

 
 
 
 

 חתימת הקבלן: _______________

 תאריך: ____________________
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 (4מסמך ג')

 כללי -  עו"דאישור  

 לכבוד
 יובלים אשדוד  בע"מ

 אשדוד
 

 ג.א.נ.,
 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן:"המציע")להלן:  המציע _______________כעורך דינו של 
 
 

 :שותפויות()כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם ה שמו המלא ומס' ההתאגדות של המציע .1

_____________________________________________________________________ 

 
 :כתובת משרדו הרשום של המציע .2

_____________________________________________________________________ 

 
 שמות המנהלים של המציע : .3

_____________________________________________________________________ 

 
 מות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע :ש .4

_____________________________________________________________________ 

 
 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את המציע : .5

_____________________________________________________________________ 

 
הינו במסגרת סמכויות ידכם -א מכרז __________ שפורסם עלנשוביצוע העבודות הריני מאשר כי  .6

חתומה ע"י האנשים  מציעת ההצעמכרז זה, קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי המציע, המציע 

וכי ההשתתפות במכרז  בחתימתם על מסמכי המכרז המציעולחייב את  מציעההמוסמכים לחתום בשם 

 .של המציע בהתאם למסמכי ההתאגדות וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם

 
 

___________________________               ______________________ 

 ___, עו"ד____________      תאריך 

 מ.ר. __________________
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 (5מסמך ג')

 היקף כספי –אישור רו"ח 

 לכבוד

 יובלים אשדוד  בע"מ

 אשדוד

 

 ג.א.נ.,

 

 בזה כי:בון של ___________ )להלן: "המציע"(, הנני לאשר לבקשתכם וכרואי החש

, בשיפוץ  משאבות 2020-ו 2019, 2018, 2017בכל אחת מהשנים ההיקף הכספי המצטבר של המציע  .1

של  ך, עומד על סKW 20-200של היצרנים גרונפוסט, פליגט, סינייבר, בעלי הספק לביוב טבולות 

 צטבר לשנה, בכל אחת מהשנים הנ"ל.)לא כולל מע"מ(, במ לפחות ₪ 500,000

, בשיפוץ  משאבות  2020-ו 2019, 2018, 2017בכל אחת מהשנים ההיקף הכספי המצטבר של המציע  .2

עומד על סך KW   20-200אנכיות ואופקיות למים של היצרנים  גרונפוסט, פליגט, סינייבר בעלי הספק  

 בכל אחת מהשנים הנ"ל. )לא כולל מע"מ(, במצטבר לשנה,  לפחות ₪ 500,000של 

חשמל   בליפוף מנועי 2020-ו 2019, 2018 ,2017בכל אחת מהשנים ההיקף הכספי המצטבר של המציע  .3

)לא כולל  לפחות ₪ 500,000עומד על סך של  כ"ס 30-220בהספק של  למים אנכיים ו/או אופקיים

מע"מ(, במצטבר לשנה, בכל אחת מהשנים הנ"ל.

 

לעיל בהתאם לפרק/ים  1-3לכלול את הסעיפים הרלוונטיים מתוך סעיפים  הצהרת רואה החשבוןעל * 
  אליו/הם מגיש המציע הצעה במכרז זה ועל פי תנאי הסף הנוגעים לו/הם )ניתן למחוק את יתר הסעיפים(.

 

___________________       ____________________________ 
 ()שם רוה"ח, חתימה, חותמת             תאריך  
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 (6מסמך ג')
 יובלים אשדוד בע"מלכבוד: 
 18 רחוב אורט             
 אשדוד              

 
 
 

  המציע בדבר ניסיון תצהיר
 

המוסמך להצהיר בשם המציע  , אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ 
 ן:, מצהיר/ה בזאת כדלקמ("המציע"___________________ )להלן: 

 
 , בשיפוץ  משאבות טבולות2020-ו 2019, 2018, 2017המציע בעל ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  .1

 500,000בהיקף של לפחות  KW 20-200של היצרנים גרונפוסט, פליגט, סינייבר, בעלי הספק  לביוב
 כדלקמן:, נ"ל)לא כולל מע"מ(, במצטבר לשנה, בכל אחת מהשנים ה₪ 

 

 מצטבר לשנה היקף כספי שנה שם לקוח

   

   

   

   

   

   

   

 
, בשיפוץ  משאבות  אנכיות 2020-ו 2019, 2018, 2017המציע בעל ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  .2

בהיקף של   KW  20-200ואופקיות למים של היצרנים  גרונפוסט, פליגט, סינייבר בעלי הספק  

 , כדלקמן: כל אחת מהשנים הנ"למצטבר לשנה, ב)לא כולל מע"מ(, ב₪  500,000לפחות 

  

 היקף כספי מצטבר לשנה שנה שם לקוח

   

   

   

   

   

   

   

 
בליפוף מנועי חשמל  אנכיים  2020-ו 2019, 2018, 2017המציע בעל נסיון מוכח בכל אחת מהשנים  .3

מ(, )לא כולל מע"₪  500,000כ"ס בהיקף של לפחות  30-220בהספק של למים ו/או  אופקיים 
 , כדלקמן: מצטבר לשנה, בכל אחת מהשנים הנ"לב

 

 היקף כספי מצטבר לשנה שנה שם לקוח
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לעיל בהתאם לפרק/ים אליו/הם  1-3לכלול את הסעיפים הרלוונטיים מתוך סעיפים הצהרת המציע על * 
  יתן למחוק את יתר הסעיפים(.מגיש המציע הצעה במכרז זה ועל פי תנאי הסף הנוגעים לו/הם )נ

 
 

    _____________       ____________________ 

 תימהח                               תאריך  
 

 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
ת ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעו

תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה 
בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 ת תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונו
 
 

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                             
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 (7מסמך ג')
 יובלים אשדוד בע"מלכבוד: 
 18 רחוב אורט             
 אשדוד              

 
 
 

  מתקן לבדיקות הידראוליותבדבר  תצהיר
 

המוסמך להצהיר בשם המציע  , אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ 
 , מצהיר/ה בזאת כדלקמן:("המציע"___________________ )להלן: 

 
מטר  60ברשות המציע מתקן לבדיקות הידראוליות של משאבות בענף הביוב עד לעומק של  .1

 מק"ש לפחות.  1,300ולספיקות של עד 

 :חלופיןל

חברת ___________________, שהינה הבעלים של מתקן לבדיקות המציע התקשר עם 
  .ןמתקהחוזה חתום עם בעל מצורף בזאת  מתן השירותים במכרז. הידראוליות כאמור, לצורך

 
מטר  60ברשות המציע מתקן לבדיקות הידראוליות של משאבות בענף המים עד לעומק של  .2

או שהמציע התקשר עם בעליו של מתקן כאמור לצורך מתן  ק"ש לפחות,מ 1,000ולספיקות של עד 
 .השירותים במכרז

 :לחלופין
חברת ___________________, שהינה הבעלים של מתקן לבדיקות המציע התקשר עם 

  .ןמתקהחוזה חתום עם בעל הידראוליות כאמור, לצורך מתן השירותים במכרז. מצורף בזאת 
  

לעיל בהתאם לפרק/ים אליו/הם  1-2הסעיפים הרלוונטיים מתוך סעיפים  לול אתלכהצהרת המציע על * 
  מגיש המציע הצעה במכרז זה ועל פי תנאי הסף הנוגעים לו/הם )ניתן למחוק את יתר הסעיפים(.

 
    _____________       ____________________ 
 תימהח                               תאריך  

 
 

 אישור
 

הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני
____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו 
תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה 

מה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים בשמה ומטע
 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
 
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                             
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 (1)'דמסמך 

 חוזה

 

 _________ שנת    __________לחודש  _________ שנערך ונחתם באשדוד ביום 
 
 

  יובלים אשדוד בע"מ בין:          
  מטעמהמורשי החתימה באמצעות     

 אשדוד ,18אורט  רח'מ    
 ("החברהאו " "יובלים)להלן: "    

 ;מצד אחד                                                                                                      
 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________    
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________    

 "(קבלןה)להלן:  "                
 ; מצד שני                                                                                                         

 
פוץ משאבות לאספקה והתקנה ו/או שי 2/2022 מכרז מס' החברהפרסמה    __________וביום   הואיל:

 ;ומנועים למתקני מים וביוב
 

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; ספקוה  והואיל:
 

 ;לפרק _____ במכרז ספקעל קבלת הצעת הה חליטהוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________   והואיל:
 

 
 

 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 המבוא:

 בלתי נפרד ממנו. המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק .1
 

 
 הגדרות

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה  .2
 אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 המשמעות               המונחים
 

ו/או שיפוץ  המכרז שהתפרסם על ידי החברה לאספקה והתקנה                "המכרז"
, בתאגיד, מכרז פומבי מס' ומנועים, למתקני מים וביובמשאבות 

2/2022 

 

 יובלים אשדוד בע"מ.             חברה"ה"
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לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו, לאחר                    "הקבלן"
 בשמו ומטעמו. קבלת אישור החברה וכל הבאים

 

ו/או  מי שימונה בכתב על ידי החברה להיות המנהל על אספקה והתקנה "המנהל"
חברה במסגרת השייכים ל שיפוץ משאבות ומנועים, למתקני מים וביוב

 חוזה זה.

 

ו/או שיפוץ  מי שימונה בכתב על ידי החברה לפקח על אספקה והתקנה                "המפקח"
החברה במסגרת חוזה השייכים  קני מים וביובמשאבות ומנועים, למת

 זה.

 

ותקנות התקנים  1953-כמשמעותו של תקן על פי חוק התקנים, תשי"ג               "התקן"

 או אלו שיבואו במקומו. 1982-)תו תקן וסימן השגחה( התשמ"ב

 

תקנות ו 1953-כמשמעותו של תו תקן על פי חוק התקנים תשי"ג                   "תו תקן"
או אלו שיבואו  1982-התקנים )תו תקן וסימן השגחה( התשמ"ב

 במקומו.

          

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות                 "החוזה"
המפרטים, התוכניות, וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה 

 תוכניות נוספות או תוכניות משנות.בעתיד לרבות פרטים נוספים ו/או 

 

פירושה כל העבודות, והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות,            "העבודה"
הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע, בהתאם לחוזה ונספחיו 

ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים  בקשר עם אספקה והתקנה

היא מפורשת ובין אם לאו, לרבות כל  בין אם וכרוכה בביצועה וביוב
עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבלן בהתאם לחוזה ולרבות עבודות 

 ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה.

 

כל המקומות אשר בהם,  דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה     "אתר העבודה"
ם שיועמדו לרשות וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרי

 הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה.

 

ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונם של המפקח       "ביצוע העבודה"
 והחברה.

 

ציוד מכני, חשמלי ואחר, חומרי בניה, צנרת, אביזרים, מגופים, חומרי   "החומרים והציוד"

מרים האחרים הדרושים לביצוע עזר, חלקי חילוף, צבעים ו/או כל החו
 העבודה.

 

התוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי החברה, לרבות            "התוכניות"

 .כל שינוי בתוכניות שאושר בכתב על ידי המפקח לענין חוזה זה
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רכזית מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המ                       "המדד"
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 

 מסמכי החוזה .3

  .מחוזה זהמהווים חלק בלתי נפרד כלל מסמכי המכרז  .א

למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה,   .ב
ב לבצע את העבודה כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחיי

 על פי כל האמור בהם.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור  .ג
לביצוע העבודה ין הנוגע יאו בין נספח לנספח, בענ בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו

    יות הבא :   ובמסמך לפי סדר העדיפ תכריע ההוראה הכלולה

 .חוזה ההתקשרות א. 

 .מחירוןה ב. 

 .פרט המיוחדהמ ג. 

             תקנים ישראליים.  ד. 

המסמכים הנזכרים לעיל,  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין .ד
 בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.     תן הוראותיחייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח י

וכיוצא  מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונהמקרה מובהר כי ב בכל .ה
באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות 

 והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

 הצהרת הקבלן .4

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

דו הינם מהדגמים  האחרונים המיוצרים וכי כל אביזר שיסופק על כי כל האביזרים שיסופקו על י .א
 ידו במסגרת חוזה זה יתאם ויעמוד בדרישות התקן הישראלי התקף במועד התקנת האביזר.

כי כל האביזרים שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו תו תקן ו/או תו השגחה וכי הוא אחראי לבדיקת  .ב
 ים וקבלת אישורם לכך.התאמת האביזרים על ידי הגורמים המוסמכ

כי יבקר באתרי העבודה כפי שיפורטו בהזמנות העבודה ויבחן את התנאים, הנתונים והנסיבות  .ג
הקשורים בביצוע העבודה ו/או הנובעים ממנה לרבות התשתיות, והכל קודם לתחילת העבודה. 

כלפי  הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות,
 החברה, שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבחוזה זה  .ד
ו/או שיפוץ  אספקה והתקנהובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לעבודות 

אספקה של אביזרים וחומרים על פי הדרישות  , לרבותמשאבות ומנועים, למתקני מים וביוב
 והתנאים המפורטים בהם, במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין.
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ו/או  מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לאספקה והתקנה כי הוא .ה
 ., בתאגיד, במועדים ובתנאים שנקבעו בחוזה זהשיפוץ משאבות ומנועים, למתקני מים וביוב

, הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח ןכי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיו .ו
, ו/או שיפוץ משאבות ומנועים, למתקני מים וביוב אספקה והתקנההעבודה המיומן הדרושים ל

בתאגיד, בהתאם להוראות חוזה זה וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה 
 צוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.ובבי

. החברההמלאה של  הבאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונבהתאם לחוזה,  כי יבצע את העבודות .ז
 או הוראות  מטעם רשויות מוסמכות , כללים, הנחיותעבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות

, כללים, , תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנותראשי במשרד העבודה()לרבות מפקח העבודה ה
 . , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה הנחיות

להיות בעל ההיתרים, הרישיונות, וכל הנדרש בהתאם להוראות והנהלים  כי הוא מתחייב .ח
 החוזההנוגעים למתן השירות במשך כל תקופת 

די רשויות מל"ח של מדינת ישראל. בכל מקרה י-כ"מפעל חיוני" על תמוגדר כי ידוע לו שהחברה .א
לתת מענה למצבי חרום גם ללא הכרזה  הקבלןבו ידרש בו יוכרז מצב מל"ח, וכן בכל מקרה אחר 

מצב חירום / אינתיפאדה  / לרבות בנסיבות של משבר נגיף הקורונה / סגררשמית על מצב מל"ח, 
ספק את כלל ול בכלל התחייבויותיו הקבלןמזג אויר סוער וכל כיוצא בזה, ימשיך ויעמוד  /

 זה. השירותים נשוא חוזה

מניחים את דעתו מחירי התמורה כהגדרתם בחוזה כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי  .ט
  ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

אספקה מנה לכי ידוע לנו שהחברה אינה מתחייבת למסור לו הזמנות עבודה בהיקף כלשהו וכי הז .י
, בתאגיד, מותנית בקבלת הזמנות ו/או ו/או שיפוץ משאבות ומנועים, למתקני מים וביוב והתקנה

 דרישות מעת לעת בהתאם לצורך.

כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא יהא זכאי  .יא
רשאית לבטל הזמנה שנמסרה  לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור.  כמו כן תהא החברה

ימים ממועד מסירת ההזמנה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או  7לקבלן, כולה או חלקה, תוך 
 תביעה כספית ו/או אחרת בענין. 

מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ומתקנים או חומרים שלגביהם כי הוא  .יב
נותיהם לתקנים האמורים לאספקה קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכו

, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה ו/או שיפוץ משאבות ומנועים, למתקני מים וביוב והתקנה
 זה או בנספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו.

האחרות, מכל סוג שהוא, במפרטים  זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויותשידוע לו כי  .יג
 כלשהוא אלא לצורך ביצועו של חוזה זה. הוא לא יעשה בהם שימוששייכות לחברה וכי 

 שירותמהות ה .5

ו את מלוא הצעתיובלים, בהתאם ללספק ל קבלןהבכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו, מתחייב  .א

  .השירות
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ובהתאם לשיקול דעתה המאושר  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהקבלןלמוסרת בזאת  יובלים .ב
כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה  ספק את השירותעצמו למקבל בזאת על  קבלןוה

ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל 
   הוראותיו. 

בין  הסכם זהנשוא  השירותפצל את תהא רשאית ל ת במפורש כי יובליםן מובהר ומודגש בזאכ .ג
זוכה, הכל בהתאם לשיקול כל מ רכישתהת, את היקף וכן לשנות, בכל ע במכרז מספר זוכים

והוא מוותר כך מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין  ,דעתה הבלעדי
 .על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור

בכל , קדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון יובליםבנאמנות, בש שירותה ספקל קבלןהעוד מתחייב  .ד
התמורה לפי חוזה זה למען הסר ספק, ובמחירי הצעתו.  יובליםידרש, ובהתאם להוראות היקף ש

 .עפ"י חוזה זהבהתאם להוראות החברה  בפועל שסופק שירותהתקבע רק ע"פ 

 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

בביצוע  קבלןהאם לא יתחיל עפ"י כל דין,  םיר זכויותיה של יובלמבלי לפגוע באמור דלעיל ובית .ה
ור את ביצוע תהיה רשאית למס יובלים, ידי יובלים-ו/או אם לא יספקו כנדרש על השירות

, אחר קבלןעל ידי אותו  השירותבהוצאות ביצוע  הקבלןלחייב את ואחר  קבלןלידי  שירותה
 .הקבלןצעת בהשמחיר היעלו על  האחרהקבלן גם אם מחירי  לרבות הוצאות נלוות,

 עבודה הזמנת .6

ידי -פי הזמנות עבודה כתובות אשר ימסרו על-ביצוע העבודות נשוא חוזה זה יתבצע אך ורק על .א
 . החברה לקבלן

בהשתתפות נציג החברה,  ימים ממועד הוצאת הזמנת העבודה יתקיים סיור באתר העבודה 7תוך  .ב

  .נציג הקבלן והמפקח

 הצעת מחיר לביצוע תיקון ושיפוץ לחברההקבלן ימים ממועד הסיור כאמור ימציא  7תוך  .ג
   '.במסמך י"א למכרזשל פי המחירים עלמתקן/ים שבאתר 

לביצוע העבודות שאינו חורג מלוחות הזמנים המפורטים במפרט  סבירהצעת המחיר תכלול לו"ז  .ד
הנדרשות )לרבות אספקת ציוד(. הלו"ז שיוצע על ידי הקבלן במסגרת הצעת המחיר יחייב את 

 בלן ויהווה תנאי יסודי לקבלת ההצעה על ידי החברה.הק

הקבלן ולקבלן תוצא  תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל את הצעת המחיר של החברה .ה
 .הזמנת עבודה לביצוע

  מוקדמות בדיקות .7

הקבלן יבדוק, מיד עם קבלת כל הזמנת העבודה, את אתר העבודה וסביבתו, את כמויותיהם  .א

את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות  ות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה,וטיבם של העבוד
ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם  תשתית והחיבורים אליהן ותנאי  העבודה,

  השפעה על התחייבויותיו

בהם החברה פעילות בכל תחום הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע באתרים  .ב
כבלי חשמל וטלפון וכן  סוג שהוא, תאי ביקורת, שוחות, ריצוף, עמודי חשמל, לקיימים צנרת מכ

 מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, בקירות המבנים וברצפות כולם או מערכות
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ותקשורת  חלקם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יתקין הקבלן מתקנים מתחת לכבלי חשמל
   .1498כאמור בדרישות התקן הישראלי 

  דרכי ביצוע ולוח זמנים .8

המפקח ידי החברה בהזמנת העבודה לביצוע. -הוגדר עלהקבלן יפעל בהתאם ללוח הזמנים ש .א
מסיבה אחרת  רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין

 תוקן, או שונה, .באחר בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו
 .הקבלן מזמן אישורו על ידי המפקח הוחלף לוח הזמנים יחייב לוח הזמנים את

המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה לחברה ו/או למפקח, בין שאושר על ידי  .ב
מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה ולפי 

ינה מטילה על החברה או המפקח אחריות כלשהי בקשר לביצוע העבודות. כמו כן, לא כל דין, וא
תתקבל כל בקשה להארכת מועד העבודות בשל עיכובים בהגשת מסמכים ו/או נתונים כאמור 

לעיל על ידי הקבלן ו/או בשל הצורך לבצע תיקונים במסמכים ו/או נתונים אלה, לפי הוראת 
 . המפקח או החברה

 צוע העבודההתחלת בי .9

 

 ידה-עלשיאושר  בהתאם ללוח הזמניםהחברה, הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי 
פת תקו חד משלבי הביצוע ובקצב הדרוש להשלמת העבודה.א וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל

של ארכה של תקופת הביצוע בההביצוע ולא תינתן לקבלן כל  תההתארגנות לעבודה כלולה בתקופ
 .לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים תקופת התארגנות לעבודה

 
  העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן .10

 

להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק  ידי החברה-עלבמועד שנקבע 

ר מכן יועמדו הנזכר. לאח בהתאם ללוח הזמנים והמשכהממנו הדרוש, להתחלת ביצועה של העבודה 
הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתאם   לרשות הקבלן מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה.

תר אממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את  ללוח הזמנים.

 העבודה במצב תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים.

 
  מועד השלמת העבודה .11

 
 הומוכנ תמושלמ כל עבודה שתמסר לו בהתאם לחוזה זה ולמסור אותהים את קבלן מתחייב להשלה

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא  פרק הזמן שהוגדר  בכל הזמנה ו/או קריאה לביצוע.לשימוש תוך 
וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה   להלן, 13 לסעיף תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם

 .הפרה יסודית של החוזה

 

    הארכת מועד השלמת העבודה .12

 סבור המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות .א
, רשאי המפקח ליתן, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן  על סיבה אחרתלעבודה, או מחמת 

 העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו. ידי הקבלן, ארכה להשלמת

רכה מעבר למועד השלמת העבודה, כפי שנקבע בהזמנת העבודה, שנקבע כאמור מתן כל הא .ב
 . , טעון אישורו בכתב של המפקח ולא יהא תקף בלא אישור זהא'בסעיף קטן 
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 הפסקת העבודה .13

מאת  על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסויים או לצמיתות לפי הוראה בכתב .א
ניתנה לו על ידי  בהוראה, ולא יחדשה אלא אם שציינוופה המפקח, בהתאם לתנאים ולתק

 המפקח הוראה בכתב על כך.

וככל שהיא מבוצעת באתר השייך לתאגיד, , כאמור לעילהופסק ביצוע עבודה, כולה או מקצתה,  .ב
 להבטחת העבודה ולהגנתה ולמניעת סכנה לעוברי אורח לפי הצורך, ינקוט הקבלן באמצעים
 .והחברהקח לשביעות רצונו של המפ

, כולל תביעות החברהלקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי הופסקו העבודות,  .ג
שנגרמו לו וכל תביעה  לפיצוים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות

 אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.

והקבלן  עבודה יתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלתופסק ביצוע העבודה, כולה או חלקה, לצמה .ד
לפי  ,בלבד בפועל העבודה שביצע החל בביצוע עבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור

  של הקבלן.  חירים שבהצעת המחירהמ ולפי שהשלים עד להפסקת הביצוע  אותו חלק מהעבודה

 סמכויות המפקח .14

הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי בנוסף למנהל אשר יהיה מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י  .א
המפקח . כפוף להנחיות המפקחהקבלן נציג החברה לעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהיה 

, רמת שירותה מתןלבקר לבדוק ולפקח על ליתן הוראות שוטפות לגבי מתן השירות, מוסמך 
למלא אחר הוראות  הקבלןל עוהכל בהתאם להוראות החוזה.  חברה, אופי הקשר עם הוביצוע

  .הקבלןהמפקח, לשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבוצעת ע"י 

ה חברמהתחיבויותיו כלפי ה הקבלןבידי המנהל או בידי המפקח לא ישחרר את  הפיקוח אשר .ב

יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות  והקבלןולמילוי כל הדרישות שבדין למילוי תנאי חוזה זה 
 מטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו. ההש

לבדוק ולפקח על טיב העבודה כולה או באתרים ובמחסנים, פקח יהא מוסמך לבקר במפעל, מה .ג
חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד 

שאי הוא לבדוק אם כן ר העבודה.  בלן בביצועקשמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי ה
כן יהא המפקח זכאי   הוראותיו הוא. ואת החברההקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות 

ניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן   למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או חומרים.
 את אותה עבודה או השימוש באותם חומרים.

העבודה ולכל  כנס בכל עת לאתרירשה על ידו, לההקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כח מו .ד
מוצרים,  מקום שממנו מובאים מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל

 חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע העבודה.

 ,היה והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אביזר ו/או ציוד אינו מתאים למסמכי המכרז .ה
מיום שנדרש  ימים 7תוך  האביזרים  יחליף הקבלן את  ,נה מאפשרת קבלתו לשימושבמידה שאי

 לכך.
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הפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים או טיב  .ו
בהתאם למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את לעבודה  ומאחריותוהעבודה 

 אחריותו של הקבלן לפי הסכם זה.

המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות שנתגלו  שיידרכל מקרה בו ב .ז
בגין הביקורות החוזרות בגובה הסכומים ששולמו על  החברהבביקורות ישא הקבלן בהוצאות 

 ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.

  יומןניהול  .15

 

וירשום  למועד מתן תעודת  השלמה בלן ינהל יומן עבודה בקשר עם ביצוע העבודה וזאת עדהק .א
  את הפרטים הבאים :

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה. .   1

 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. .   2

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. .    3

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה. .    4

 עות בביצוע העבודה.תקלות והפר .   5

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. .    6

 הוראות שניתנו ע"י המפקח. .    7

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. .   8

כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בן כדי לשקף את המצב  .   9
 העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

 

העתק חתום בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח.  על ידי הקבלן ו/אויומן יחתם כל שבוע, ה .ב

 מהרישומים בו יימסר למפקח.

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו  .ג
 את החברה, אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב.

או הערה על ידי הקבלן, משום צידוק מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/ .ד
כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות המפקח, 

 המנהל, החברה או הוראות החוזה.

   והמפקח החברהביצוע העבודה לשביעות רצון   

 
פקח וימלא לצורך המהחברה והקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של 

 זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

  ופינוי משאבות ומנועיםפירוק  .16

 

חדשות  במקום מנועים ומשאבות ,מתקניםב משאבות ומנועיםקבלן יפרק מאתר העבודה ה .א
וזאת בהתאם להוראות  ,קוורשפ יאחר את היחידות הישנותלהחליף המיועדים שיסופקו על ידו 

 המפקח.
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מנעות עד כמה שניתן מגרימת נזק ייעשה בזהירות ותוך ה ותהישנ המנועים והמשאבותוק פיר .ב
 למתקנים.

פירוק ציוד הקיים לאחר פירוקו על ידי הקבלן, ייעשה על ידי קבלן התחזוקה של התאגיד. פינוי  .ג
יגי החברה. הקבלן לא יחליף דבר של משאבות ו/או מנועים בבית מלאכה יעשה בנוכחות של נצ

 ללא אישור מראש ובכתב של החברה. 

ציוד כלשהו חומרים/את המפקח יהיה רשאי, תוך כדי עבודה, להורות לקבלן, מזמן לזמן, לפנות  .ד
ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן שתיקבע מההוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין 

ל להורות לקבלן על הבאת חומרים ו/או ציוד מתאימים לתפקידם.  המפקח יכו ציוד/החומרים
 מתאים במקום הציוד שסולק, בתוך פרק זמן שיקבע המפקח.

המפקח יכול להורות לקבלן על פינוי ו/או חידוש מרכיב של כל חלק מהעבודה שבוצעה בציוד  .ה

שאינו מתאים ו/או באופן בלתי מקצועי ו/או בניגוד להוראות החוזה. באם לא יבצע הקבלן את 
אמור בתוך פרק הזמן שייקבע לו, תהיה רשאית החברה לבצע העבודה בעצמה ו/או  ע"י אחר ה

 הוצאות משרדיות ינוכו ו/או ייגבו מהקבלן.    17% והוצאות העבודה +

    
  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .17

 

דברים האחרים , וההקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל החומרים, הציוד, המתקנים .א
 רושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.הד

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה  .ב
בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של  בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו

ן מסוים, על בדיקתו ילעני , בכלל אומראש ובכתב המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות

 ואישורו של הציוד או המתקן.

אי התאמות , מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים, החריגות .ג
לביצוע העבודה, אף  שהשתמש בהם תגלו בחומרים ובמוצריםיולאלה ש ההסכםוהסטיות מתנאי 

ישראליים מפרטי מכון התקנים, או בבדיקות התקנים ה אם החומרים או המוצרים האלה עמדו
 על ידי המפקח. תקנים זרים, ואושרו

קבל מן היצרן ל מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן .ד
 או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

 
 חומרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה    .18

 

 ם" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה למטרת"חומרי המונח בסעיף זה .א

ביצוע העבודה, לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, אלקטרוניקה, 
 אביזרים, מוצרים, חלקי חילוף בין  אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים.

מרים, הציוד או המתקנים כל אימת שנפסלו חומרים וציוד, או הורה המפקח בכתב, שהחו .ב
העבודה, ועם פסילתם  הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתר

. החברהאו מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים, הציוד והמבנים הארעיים מלהיות בבעלות 
או ו/ הציוד, החומרים או המבנים, מתקניםה נקבע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק
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  ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. המתקנים הארעיים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי
ימים, לסלקם,  7הודעה מוקדמת בכתב של  , לאחר מתןהחברהנמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית 

 ם בסכוהחברה תזכה את חשבון הקבלן  שיקול דעתה.  אחר לפי בהם כל שימוש למכרם ולעשות 
          .ין זהיבניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענ המכירה, 

הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים  .ג
 יים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.                                      עהאר

      
 יב החומרים והמלאכהט .19

 

מהמין המשובח ביותר ובהתאם ובכמויות מספיקות וציוד ומוצרים הקבלן ישתמש בחומרים  .א
  .במפרטים, בתוכניות, במחירוןבשאר מסמכי החוזה לאמור

חלה על  חובה זו, בעל תו תקן ןקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים של יצר .ב
 יש צורך בסימן קןתו תקן, מוצרים שאין להם יצרן בעל תו תחומרים ומוצרים שלגביהם קיים 

 השגחה.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באמצעות שימוש בחלקים מקוריים. החברה שומרת לעצמה  .ג
 את הזכות לבדוק בכל עת כי החלקים הם מקוריים. 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן  החברהסופקו מוצרים מסוימים על ידי  .ד
 לגבי טיבה של העבודה.

  או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח.  לפת חומרהח .ה

המוצר. בכל מקרה  המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא להסכים להחלפת החומר או .ו

אלא בתנאים אישור המפקח להחלפה, כאמור,  ןיינתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הרי לא 
 הבאים :

שווה ערך  קול דעתו הבלעדי של המפקח,החומר ו/או המוצר החדש הינו לפחות , לפי שי (1
 לחומר או המוצר המקוריים.

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין החומר או המוצר החדשים גם אם טיבם עולה על  (2
 החומר או המוצר המקוריים.

תועבר על ידי  פרוגרמה לבדיקותבלבד,  יחולו על הקבלן כמתואר להלן דמי בדיקת מעבדה .ז
אות דלהלן כלולות כדמי בדיקה ודגימותיהן יחולו בכל מקרה על הוצהמפקח. מובהר בזאת כי 

 הקבלן :

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה. (1

 דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחיות העבודה, לחסכון וכיוצ"ב. (2

רשאית להורות על  מובהר בזאת כי החברה תהא - דמי בדיקות של חומרים ומלאכה (3
לרבות לצורך בדיקת  עבדהלמ ו/או מלאכה שליחת חלקים ו/או חומרים ו/או ציוד

 . על פי שיקול דעתה הבלעדי איכותם
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 הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא. (4

 האת הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמ הלעצמ תשומר החברה .ח
, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע על חשבון הקבלן ען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקותאת ביצו

 חברהה המאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה.  השתמש
בזכות האמורה, ישלם את ההוצאות עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הקבלן 

  לחברה.

ותהווה  תהא סופית עבדההמקביעת ידי מעבדה מובהר כי -בדיקות על של ביצועבכל מקרה  .ט
במשאבה קיימים אסמכתא לעניין והקבלן לא יוכל להתכחש לה, לרבות במקרה שיתגלה כי 

הקבלן יקח אחריות ויתקן  .יות ההרכבה אינן טובות ו/או בכללחלקים באיכות נמוכה או כי איכו
 רצון החברה.  הדרוש על חשבונו בלבד לשביעות כל את 

כדי לוודא  לן לבצע ביקורת ויזואלית באתרי העבודהנוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקב .י
 שהביצוע יעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן לגבי  .יא
ה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדי טיב החומרים, המלאכה והעבוד

 בדרישות והמפרטים, מוטלת על הקבלן.

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לתביעה ארכה כלשהי להשלמת  .יב
 העבודה ולא ישמשו עילה כלשהי מטעמו.

 בדיקות ובקרת איכות .20

 

במפעל היצור להתאמתם למפרטים, ת והצנרהקבלן יבצע בקרת איכות על יצור האביזרים  .א
המפורטות במסמכי המכרז. בקרת האיכות תבוצע על ידי מהנדס או הנדסאי  לתקנים ולדרישות

 ורכיביהם לרבות התקנתם באתרים.והצנרת האביזרים  רשום ותכלול את כל השלבים ביצור

 צאותיו.והכל על חשבונו והו תקןהקבלן מתחייב להמציא אישור מכון התקנים בדבר תו  .ב

הקבלן  אין במתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע בדיקות לפי הוראותיו כדי לגרוע מאחריות .ג
ולהיותם עומדים  לגבי טיב החומרים , המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה 

במעבדה או המתנה  והמפרטים מוטלת על הקבלן. עיכוב הבדיקות בדרישות התקנים
ישמשו עילה לתביעה כלשהי  לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולאלתוצאותיהן 

 מטעמו.

 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים: .ד

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה. .1

 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות  .2
 כוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.מ

 

הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב,  .3
שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את 

 החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו.
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ם ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, הקבלן יחשוף, יקדח קידוחי .4
לצורך בדיקתו ולאחר מכן יחזרו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח.  לא מילא אחר 
הוראות המפקח, לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב 

 לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח.
 

 ד', תחולנה על הקבלן. 21ה בסעיף קטן ההוצאות הכרוכות בעבודה האמור .5

 
 הגנה על חלקי העבודה    .21

 

בתהליכי  הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים .א
מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמים, רוח, שמש, השפעות  העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה

 אחרות וכדומה. אקלימיות

 בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה שר נגרם לחומרים, למוצרים, לעבודה או לחלקי עבודהכל נזק א .ב

 של המפקח. נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו

קבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים ה .ג
 מאוחרים יותר. המתבצעות בשלביםלהיגרם על ידי עבודות 

 וצוות הקבלןהשגחה מטעם הקבלן  .22

 

תעודה של טכנאי לפחות,  הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה מנהל עבודה, בעל .א
מהותן לעבודה נשוא חוזה וב בוהה ונסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפןגרמה מקצועית ב

 "(.נציג הקבלן)להלן : " ו של חוזה זהע לביצועהנוג זה אשר יהא איש הקשר מטעמו בכל

כאילו  לנציג הקבלן, ייחשבו החברהכל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי  .ב
 ניתנו לקבלן עצמו.

חוזה  כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי נציג הקבלןמובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת  .ג
של הקבלן  צתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדיתזה ועל פי כל דין, כולן או מק

 לביצועו נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

 .קבלן לא יחליף את נציגו אלא באישור החברה שיינתן מראש ובכתבה .ד

 רחקת עובדים ה .23

 

על  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק .א
יצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על  ידי קבלן משנה או המתכנן, ידיו בב

אדם שלא  אם לדעת המפקח התנהג אותו בעבר להעסקת מי מהם, החברהאף אם הסכימה 
תפקידיו, אדם  או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו,

חזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה שהורחק לפי דרישה כאמור לא י

לקבלן או למי מטעמו לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי  או בביצוע העבודה.
 החברה או המפקח בגין הרחקה כאמור. 

  אמצעי זהירותו בטיחות .24

 

אדם  הבטחת רכוש וחיי הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל  אמצעי הזהירות הנדרשים ל .א
באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודהבכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 
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או על  1970-דרוש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל המפקח או שיהיה
 פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

לן את האביזרים והציוד במפעל או בשטח יאחסן הקב ,באתר העבודה לביצוע העבודותעד  .ב
 באתר האחסנה שלו וכל ההוצאות הכרוכות באחסנה ובשמירה על האביזרים והציוד לרבות

העבודה קודם לקבלה הסופית יחולו על הקבלן, ישולמו על ידי הקבלן ויכללו במחירים שבהצעת 
 הקבלן.

לים חיי שיגרה ופעילות שוטפת הקבלן מאשר כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה בשטחים בהם מתנה .ג
במשך כל שעות היום והלילה והוא מתחייב לבצע את העבודות תוך התחשבות מירבית.  הקבלן 
מתחייב שלא להניח חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע לתנועה חופשית של הולכי רגל 

 ורכבים ושלא לחסום כניסות לבתים ו/או לעסקים.  

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לענין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין,  .ד
לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות.  הקבלן יטפל ויעשה 
כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיונות ואישורים 

ביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין.  לפי דרישת המפקח, יציג לו הנדרשים ל

הקבלן את הרישיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור 
בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה 

 רשות. 

 בשעת חירום כוננות .25

הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליו ע"י  .א
 מזג אויר קשה, פגעי טבע, אירוע ביטחוני, בעת מלחמה,החברה, לפי מסמכי החוזה והמכרז, גם 

       וכיוצ"ב. מצב חירום, משבר לאומי, סגר מכל סוג שהוא, משבר נגיף הקורונה

לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בדבר סיכול ו/או כח עליון, והוא מתחייב במקרים כאמור לעיל  .ב
להמשיך ולפעול בהתאם למסמכי החוזה/המכרז, וכן בהתאם להוראות החברה, כפי שיינתנו לו 

   מעת לעת בקשר להיערכות בשעת חירום.

ון את בחתימתו על הסכם זה מצהיר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל, כי לקח בחשב .ג
כל הנתונים הקשורים לכך, וכי יש באפשרותו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשורות בכך, 

 .ככל הדרוש

 קניין רוחני זכויות .26
מתחייב להימנע מכל הפרה של זכויות קניין רוחני )לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סמלי  הקבלן

וישפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה  מסחר וכיוצא בזה( בקשר עם ביצוע העבודה נשוא חוזה זה
 .בגין הפרה כאמור.עקב כל תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה 

 
 אספקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה .27

 

, כמפורט במפרט הקבלן  מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה .א
 וכן כל דבר אחר הכרוך בכך.ההשגחה עליהם, את אמצעי התחבורה עבורם,  את ,המיוחד

בודה תוך ע הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע .ב
או היתר לפי כל דין, חייב  המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיון

 הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמור.
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ב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח  אדם שיירשם הקבלן מתחיי .ג
 בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכך ימי עבודתו.

 -התעסוקה, תשי"ט   תלביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירו .ד
ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה,  . הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על1959

בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף 
 עבור עבודה דומה באותו  אזור.

ל ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי עהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק  .ה
ובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של בשיעור שייקבע לגבי אותו ע

 ר עבודה דומה באותו אזור.בוענף, ע עובדים במדינה באותו 

למלא אחר חוק הביטוח  ןהקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכ .ו

 .1968-הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט

ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות  .ז
עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון הפיקוח על 

 .1954-העבודה, תשי"ד

ומקומות אכילה  ים בביצוע העבודה סידורי נוחיותהקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסק .ח
 נאותים באתר העבודה.  

 מעביד –עובד העדר יחסי  .28

 

לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא  החברהבכל הקשור למערכת היחסים בין  .א
אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע  לבינו או לבין כל  החברהכעובד, וכי אין בין 

יקבע ובניגוד לכוונת בצדדים המפורשת,  אם על אף האמור לעיל החוזה, יחסי עובד מעביד. 

אמור, וכן בהוצאות כ בו היא תחויב כתוצאה מתביעה, בכל סכום החברהאחרת יפצה הקבלן את 
 משפט  ובשכ"ט  עוה"ד.

הצדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את  התחייבויותיו על פי חוזה  .ב
והשגחתו המלאים של זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו 

העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  בבכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים  הקבלן, והוא ישא 
 פי כל דין הכרוכים בהעסקתם.

 סודיות וייחוד התקשרות .29

 

הקבלן יסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו וכל  .א
ו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו מידע אשר יגיע לידיעת

 אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.

הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחברה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו,  .ב
 ביחד עם צד שלישי כלשהו.

מטעמו בביצוע חוזה זה ופעולתו  הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או .ג
 תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.   
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   אחריות לאתר העבודה  .30

לתום תקופת החוזה, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר  דמיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן וע
רות המירבית, כל נזק שיגרם לאתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהי

 העבודה ולעבודה בשל מעשה ו/או מחדל  של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

 
  לגוף או לרכוש נזיקין .31

 

ביצוע  ו אובדן, מכל סוג שיגרמו תוך כדינוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אב .א
ן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לגופו או העבודה או בקשר עמה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבל

כב תהא רשאית לע החברההאמצעים למניעתם.  לרכושו של אדם כלשהוא, והוא ינקוט בכל
אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, תשלומים לקבלן בגובה הסכומים 

 .חברההכאמור, עד  אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

, בגין נזק או אובדן להם אחראי םאו תשל על כל סכום שתחויב לשלם, החברהה את שפהקבלן י .ב
  כאמור לעיל.הקבלן 

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת החברה נדרשה  .ג
 , לרבות בגין ההוצאות המשפטיותםהקבלן על כל סכום שתשל הה אותשפביצוע העבודה, י

 שא בהן בקשר לדרישה, כאמור.יהשונות שת

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  החברה .ד
הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות 

 רפותו להליך המשפטי.לקבלן העתק של התביעה ולא תתנגד להצט בירתעהחברה . החברהרצון 

מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה  בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה החברהה את שפהקבלן י .ה

בלן קו/או עקב שימוש  בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של ה במילוי חובתו המקצועית
 תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

 ולשלוחים נזיקין לעובדים 

 

או לכל אדם אחר  הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לעובד .ו
או בקשר  תוך כדי ביצוע  העבודה  הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם הנמצא בשרותו של 

 אליה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם,
תהא רשאית לעכב   החברהספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 

תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, 
 .החברהכאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

  .שלעילתחייבותו הלשלם כתוצאה מאי קיום  שתחויבלום בגין כל תש החברההקבלן ישפה את  .ז

 לקבלן על הגשת התביעה ותאפשר לקבלן להצטרף להליך המשפטי.יע תוד החברה

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת  חויבה החברה .ח
אות המשפטיות , לרבות בגין ההוצםהקבלן על כל סכום שתשל הה אותפצביצוע  העבודה, י

בה ותהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בג החברההן בקשר לדרישה, כאמור. בשא יהשונות שת
הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה 

 .החברה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון תביעות או
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 ביטוח .32

, הוראות הביטוח זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי הספק ומהתחייבות לגרוע מאחריות  מבלי .א
 רפיםהמצו ובאישור קיום הביטוחים אשר יחולו על הספק הן אלו המפורטות בנספח הביטוח

 חלק בלתי נפרד הימנו. והמהווים (1ו') כמסמךלהסכם זה 

  שינויים  .33

 

לנכון  שינוי שימצארשאי להורות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על כל  מנהלהמובהר כי  .א
. שינויים כאלו יהיו כלולים במחיר שהציע הקבלן במסגרת הצעת המחיר בעבודה, כולה או חלקה

 והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת עבורם. 

או מחירון שאינן מופיעות ב זמין יורה על ביצוע עבודותמקרה שהממבלי לגרוע מהאמור לעיל, ב .ב
 כדלקמן:  העבודות הנוספותיקבע ערך  ,("דות נוספותעבו": )להלןשצורף למכרז בתב הכמויות 

, לאחר העדכנית ליום פרסום המכרז במהדורה" דקל" בהוצאת לבניה המחירים מאגרל פי ע .1
 משנה קבלני עבור קבלני רווח תוספת ללא 25%שערוך למדד הבסיס של החוזה והפחתה של 

   על המחיר שיקבע תתווסף הנחת הקבלן למכרז. .כלל

 
שעות  לפי ם, ייקבע מחירלפי מחירון "דקל" העבודות הנוספותן לקבוע את מחירי לא נית .2

ויגיש בצירוף חשבונית מס )לא הצעת מחיר( ניתוח מחיר מפורט שיכין הקבלן עבודה ו
בצרוף פרוט כל האביזרים הנדרשים ותשומות העבודה וכו' כל החישובים  מנהלהלאישור 

 . הלמנה והאסמכתאות הנדרשים ולפי דרישת
 

ו/או עבודות כלשהן העבודות הנוספות בכל מקרה מובהר כי החברה אינה מחוייבת למסור את  .ג
 לקבלן.

עבודות והקבלן לא יבצע  בכתבמראש ותינתן  עבודות נוספותעל  הוראת המנהלכן מובהר כי  .ד

 .כאמור עבודות נוספותעד לקבלת הוראה על  נוספות

לפי סעיף  עבודה נוספת כלשהיאי לעכב ביצועו של למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רש .ה
 30תוך  העבודות הנוספות יקבע את ערך מנהל. ההעבודה הנוספתשל  הערכזה מחמת אי קביעת 

 .העבודות הנוספותיום מיום מתן פקודת 

העבודה  אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת עבודות נוספותמובהר בזאת כי פקודת  .ו
לפי האמור ן בארכה להשלמת העבודה. שינוי מועד השלמת העבודה יהיה ואינה מזכה את הקבל

 בלבד.  בחוזה זה

לא קיים  לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן עבודות נוספותמובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת  .ז
העבודות הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת 

 זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל  דין. כדי לגרוע מכל הנוספות

 "תעודת השלמה" .34

 

, והחברהלשביעות רצונן המלאה של המפקח  חוזה זהשנמסרו לו על פי עבודות השלים הקבלן  .א
 יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתב. 
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)להלן: "בחינת  ימים מיום קבלת ההודעה 20תוך העבודות  יבדקו את חברהאו הח, ו/המפק .ב
תעודת  לקבלן ןתינתלשביעות רצונם, ולתנאי החוזה אותן מתאימות , ואם ימצאו דה"(העבו

 ימים מיום גמר הבדיקה, בכפוף לאמור להלן. 7, בתוך השלמה

 ןלתנאי החוזה ואינ ותמתאימ ןאינ ותכי העבוד ותבבחינת העבודו/או החברה המפקח  ומצא .ג
: ו/או עבודות השלמה )להלןלקבלן רשימה של התיקונים  ו, ימסרםאת רצונ ותמשביע

נסתיים ביצוע  .ו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבעם"התיקונים"( הדרושים לדעת
 לעיל.וב' א' יחול על העבודה האמור בסעיף  -התיקונים 

עבודה לפי תיקונים נכללת בתקופת הביצוע של למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע ה .ד
ארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה  בשל הצורך בתיקונם החוזה, ולא תינתן לקבלן ה

 וביצועם.

, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע ם, על פי שיקול דעתםרשאיו/או החברה המפקח  .ה
התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונם של המפקח 

, בתוך התקופה ו/או החברה לו המפקח ושמסר את התיקונים המפורטים ברשימה חברהוה
 .שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או החברה

כמו כן, רשאית החברה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים שאי אפשר  .ו
 להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש. 

החזיק בעבודה, לדם אחר מטעמה, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל א .ז
כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת 

לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי  אין הדבר גורע מחובת הקבלןו ,השלמה
ות במעבדה בדיקביצוע כמו כן אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה להורות על  .החברה כאמור

 ט' לעיל.20-ז'20כמתואר בסעיף 

תהיה החברה  ו/או החברה,  לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח .ח
רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. החברה 

מימון ותקורה על ידי ניכוי  ,מהן כתמורה להוצאות משרדיות 17%תגבה הוצאות אלו, בתוספת 
 משכר החוזה או בכל דרך אחרת.

לפי כל תנאי  מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו .ט
 מתנאי החוזה.

כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה או החברה המפקח  וקבע .י
את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה,  חברההקבלן למסור ללהשלימו במועד מסוים, חייב 

כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים 
 מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

ים החומר ת הציוד ואת עודפיאניתנה תעודת השלמה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה  .יא
ניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד,  השייכים לו.

המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה עבור עודפי החומרים ייעשה 
 בהם כפי שיורה המפקח.

תעודת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן  .יב
השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא, המוחלט והבלעדי של החברה.  בכל עת 
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שהחברה תקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן, יפעל הקבלן 
 בהתאם להוראותיה של החברה כאמור ובין היתר לפי הוראות סעיף זה.

שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמה או תעודת סיום,  חשבון סופי מאושר או אישור אחר .יג
 ולא יבואו במקומם.

כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי  .יד
החברה לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה, ולא ימנעו 

בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוזה, וזאת אף אם לא מהמזמין לטעון כי העבודות לא 
  נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן.

 

 ותעודת סיום אחריות, תיקונים ושירות .35

 

ידו וזאת   נו עלשיסופקו ו/או יותק הציוד, החומרים והעבודההקבלן יהיה אחראי לטיבם של  .א
נשוא חוזה זה או ביצוע כל העבודה  ללכ השלמהחודשים מיום הוצאת תעודת  12לתקופה של 

 "(.תקופות האחריות)להלן : " , לפי המאוחרמשמעותם לעילכהתיקונים 

או בעבודות  ת האחריות בעבודהונזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופ .ב
 בהתאם לחוזה, או שלא שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא

משימוש בחומרים פגומים או מביצוע ה או תוצאהחברה בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של 
המפקח  הכל לפי דרישת ועל חשבונו לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד

 ובלבד שדרישה כאמור תימסר לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת האחריות   רצונו ולשביעות
 ..קלקול , נזק, פגם אוהמתייחסת לאותו ליקוי

 ,לרבות בגין החלפת חלקים ,זהף כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעי .ג
 יחולו על הקבלן.

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן  .ד
ו בהחלפת העבודה על פי חייב בתשלומים פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי  המפקח א

 .מפקחשיקול ה

תהא סופית  חריותכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האה .ה
 ומכרעת.

אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות, אם  .ו
ביצוע לקוי של העבודות(, מקורם בהפרת החוזה ע"י הקבלן )לרבות שימוש בחומרים לקויים או 

 או לפצות את המזמין בגין ליקויים אלה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותו של הקבלן בתקופות האחריות היא בנוסף לכל אחריות  .ז
אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי תעודות 

 האחריות. 

מים ולא ימלא אחר התחייבויותיו המפורטות בפרק זה, תהיה החברה אם הקבלן לא יתקן הפג .ח
לבצע העבודות בעצמה או ע"י קבלן אחר ו/או בכל דרך רשאית, לפי שיקול דעתה הבלאעדי, 

אחרת והחברה תהיה רשאית לגבות ו/או לנכות את ההוצאות ו/או העלויות האמורים מהקבלן, 
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סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה  שיחשבו כהוצאות משרדיות, מכל 17%בתוספת 
 רשאית לגבות סכום זה בכל דרך שהיא.

תעודת " :תמסור החברה לקבלן תעודה )להלן הבדק כמתואר בחוזה זה,ערבות ת בתום תקופ .ט
ת ועבוד סיום החוזה המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל ( בדבר"סיום

  .המלאה של החברה הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה והכרוך בהן בוצעו אף הבדק

בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות אשר בוצעו  תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי החברה .י
  .י החוזהל פוע בוצעו כהלכההבדק ערבות לרבות בתקופת הקבלן  על ידי

אשר  בעת מהחוזההנו מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות .יא
, לרבות ליקויים בעבודות אשר התעודה האמורה גם לאחר מועד מסירת חלהמטבע הדברים 

  נתגלו לאחר מכן.

 

 תשלומים לקבלן   .36

יהא הקבלן  מסר לויתמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי כל הזמנת עבודה שת .א
בהפחתת ההנחה שהציע רף למכרז שבמחירון שצוזכאי לתמורה המתקבלת ממכפלת המחירים 

 הקבלן למכרז, בכמות שבוצעה בפועל לשביעות רצון החברה ועל פי הוראותיה. 

ידי החברה. לחשבון -יגיש לחברה חשבון נפרד בגין כל עבודה שנמסרה לו על הקבלן (1
 חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון. יצורפו

, בהתחשב למחירוןי המיוחד ועל המחירים בהתאם החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכנ .ב
 בהנחה שבהצעת הקבלן.  

החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה מגנטית על  .ג

 גבי תוכנה לעריכת חשבונות. 

קח י המפל ידלא אושר החשבון כולו או חלקו ע החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל החברה. .ד
 .החברהרצון יוחזר לקבלן וזה יתקנו לשביעות יחשב החשבון כאילו לא הוגש כלל, או החברה, 

 מיום המצאת החשבון. 30חשבון מאושר ישולם לקבלן בתנאי תשלום שלא יעלו על שוטף +  .ה

היה ולדעת המפקח או החברה בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים לקבלן  .ו
ים הם להוסיפם לחשבון.  כן, רשאים הם להפחית מהחשבון עבודות שלדעתם לא תשלומים, רשא

 בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. 

סופיים ולא יחול בהם שינוי כלשהו כתוצאה מהתייקרות הינם מחירים המוסכם בין הצדדים כי  .ז
 .הםלשכלשהי ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער כ

 

 ריםמחיר סופי ותכולת מחי .37

 

 , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .א
מלא על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי  במתן השירותהכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא

אביזרים, חומרים, חומרי עזר, ציוד, חלקי חילוף, כוח אדם,  לרבות, לכל התחייבויות הספק
ביטוחים, ערבויות, אחריות, כלי רכב,  הובלה, אחסנה, אספקה, שינוע, דה, מכשירים,כלי עבו
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בין אם צויין במפורש ובין , הדרושים לשם ביצוע השירות יתרוכל  רווח קבלני רישוי והיתרים,
מובהר . תנאים כלליים" שצורך למכרז –לרבות כמפורט במסמך "מחירי המחירון אם לאו, 
  מכל סוג שהוא ובשום נסיבות שהן.היה זכאי לכל תמורה נוספת הקבלן לא יבזאת כי 

כנגד  על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי החברה .ב
 .חשבונית מס כדין

וכן לא יהיה  לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד הקבלןמובהר ומוצהר כי כן  .ג
, לרבות עקב עליה במחיר חומרי הגלם שהוא, מכל מין וסוג התייקרויות זכאי לכל תוספת בשל

  ו/או עלויות שינוע.

עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו  .ד
וישולמו על ידו. החברה תנכה הקבלן בעתיד על מתן השירות עפ"י חוזה זה, יחולו על 

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים לקבלן  מהסכומים המגיעים
 ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.

מתחייב לספק את השירותים הקבלן יובהר כי החברה אינה מתחייב להיקף שירות כלשהו וכי  .ה
 .ידי החברה וזאת במחיר הצעתו למכרז ללא כל שינוי-בכל היקף כפי שיידרש על

את כל הסכומים,  לקבלןעוד מוסכם כי החברה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע  .ו
הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה 

 זה.

כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בהגשת מלוא המסמכים הנדרשים לפי חוזה זה כן מובהר  .ז
ים המפורטים, וכן בקבלת אישור המנהל או מי מטעמו, לפי העניין, ונספחיו, באופן ובמועד

 למסמכים אלו.   

הכספים של סמנכ"לית עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקיומו של אישור תקציבי מאת  .ח
 התאגיד לתשלומים אלו.

ו/או המפקח לעכב, לחלט,  החברהמכל סמכות או כוח של לגרוע אין באמור בסעיף זה כדי  .ט
 להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין. לקזז,

 
 לקיום החוזה, וערבות לתקופת האחריות/בדק ערבות .38

ימים מיום מתן  7בתוך ו על פי החוזה, ימציא הקבלן לחברה, יתיולהבטחת מילוי התחייבו .א
סך מודת מדד בבלתי מותנית צמקורית בנקאית  ערבות ,הודעת הזכיה וכתנאי לחתימת החוזה

, או בסכום של במחירון 6, 4, 3)במילים: מאה אלף שקלים חדשים( לזוכה בפרק ₪  100,000
, בנוסח המסמך במחירון 5, 2, 1)במילים: שבעים אלף שקלים חדשים( לזוכה בפרק ₪  70,000

( למסמכי המכרז. על הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן 2המצורף כמסמך ה')
כה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע על ידי הלשהמפורסם 

. למען הסר ספק יובהר כי סכום הערבות יופקד בגין כל פרק ההודעה על הזכיה לקבלןבמועד 
זכה בכמה פרקים יהיה עליו להפקיד ערבות נפרדת בגין כל פרק כמתואר  שהקבלןבנפרד. ככל 

 כולל בהתאם לפרקים בהם זכה. לעיל, או ערבות אחת בסכום ה

בתוספת על הארכותיו )ככל שיוארך ע"י התאגיד(, בתוקף עד לתום תקופת החוזה, תהא  הערבות  .ב
 חודשיים. 
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תשלום כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן לחברה, כאמור לעיל, תהא, בין השאר, להבטחת  .ג
 :והנזקים כמפורט להלן ההוצאות

מילוי תנאי  יברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אלח םלהיגרל נזק או הפסד העלול כ (1
 , לרבות בתקופת הבדק/האחריות.מתנאי החוזה כלשהו

 בקשר כל ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם (2
 והקשורה בדרך כל שהיא עם חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה

  .הקבלןל או למחדל ש לביצוע העבודות או למעשה

מהן, אשר או כל חלק  ,העבודותשל ל הוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק כ (3
 .לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשתהחברה 

 מקצתו, בפעם אחת או בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או .ד
כלשהו, חייב הקבלן להשלים  סכוםמהערבות  השתמשה החברה בזכותה לגבות. במספר פעמים

 המקורי.  מיד את סכום הערבות לסכום

ו/או לנכות מתוך התשלומים  הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבות אתלא עשה הקבלן כן, ניתנת בז .ה
סכום השווה לסכום שגבתה  אחרת כלשהי לקבלן בהתאם לחוזה זה ו/או מסיבה המגיעים

 .סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעילדין .  קדון בידהימהערבות ולהחזיקו כפ

 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד. .ו

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  .ז

הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, בין אם בשל  .ח
ברה, או בשל כל סיבה אחרת.  סירב הקבלן להאריך את הערבות הארכת החוזה על ידי הח

הבנקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י החוזה ו/או 
 עפ"י כל דין.

תקופת האחריות בקשר תשמש גם ערבות בדק והיא תוארך עד לתום הערבות לקיום החוזה,  .ט
 ראות חוזה זה.לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י הו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בתום החוזה )על כל הארכותיו( ידרש הקבלן להמציא לידי החברה  .י
או לחלופין להאריך את ערבות הביצוע )להלן:  לערבות הביצועבנוסחה ובסכומה זהה  בדקערבות 

 .על הארכותיותום תקופת החוזה חודשים מ 12בתוקף למשך תהא אשר  ,(ערבות בדק""

 ות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק בשינויים המחויבים.הורא .יא

הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה  .יב
ו/או מחדל של הקבלן, תהא החברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו 

ליכים הקשורים בתביעות ו/או בידה באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של הה
 דרישות אלה. 

 הפרות ופיצויים .39

מוסכם בין הצדדים כי איחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה יסודית של  .א
שקל לכל יום של  500החוזה המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 עד למדד שיהא ידוע במועד תשלומו בפועל.איחור. סכום זה יהא צמוד למדד מהמדד הבסיסי ו
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הינם   37-40 , 32-33, 12-35, 9, 2-4 מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים לעילמבלי לגרוע מהאמור  .ב
אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את  תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל

 כשהם צמודים למדד ₪(אלף )עשרים ₪  20,000ראש בסך מבפיצויים מוסכמים וקבועים  החברה
 ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.  לקבלן הידוע במועד ההודעה על הזכייה

 לקזזםתהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מהערבות או  החברה .ג
 לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.או לקבלן  אשר אמור להשתלםמכל תשלום 

יל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של לע אמורמבלי לגרוע מה .ד
 המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין :החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  (1
 30לחלוטין תוך  האמורה לא הופסקו או הוסרו ה כולם או חלקם, והעיקול או הפעול

 יום  ממועד ביצועם.

חלקם, כונס  אוהוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם  (2
נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, במקרה 

ירוק מרצון או שהוגשה כנגדו של הקבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פ
בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, 

פשרה או למען הסדר איתם  כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או
 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 233על פי סעיף 

מת ישל הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני חתאם יתברר כי הצהרה כלשהי  (3
 לחתום על  חוזה זה. החברהחוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת 

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. החברההוכח להנחת דעתה של  (4

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  שוחד,  החברההוכח להנחת דעתה של  (5
 הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר לחוזה  זה או ביצועו.מענק, או טובת 

ימים לאחר שהודיע על כך החברה  7הקבלן הפר את החוזה ולא תיקן את ההפרה תוך  (6
 לקבלן.

זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי  החברההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא  .ה
זכאית לבטל את החוזה,  החברהליות האמור לעיל תהא חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מכל

 חשבלקבל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן  כשהם נושאים ריבית בגובה ריבית 
המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, מחושבות ממועד  התשלום לקבלן, ועד למועד השבת 

עבודה, ובמקרה של ביטול , לדרוש את סילוק ידו של  הקבלן מאתר הלחברההסכומים בפועל 
החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן 

 פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.

הודעת " : לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן החברהלבטל את החוזה תיתן  החברההחליטה  .ו
 "(.ביטול

להשיב לחברה כל ציוד ו/חומרים השייכים לה  הא הקבלן חייבי הודעת הביטולעם קבלת  .ז
בגין תביעה ו/  חובותיו כאמור הקבלן לא יעכב את   לפנות מידית את אתר העבודה. שברשותו וכן
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וזאת מבלי  ןעיכבוהקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל זכות   או טענה כלשהי שיש לו.
 גביית אותם סכומים, שלטענתו הוא זכאי להם.לכון לנקוט בהליכים שימצא לנו לגרוע מזכות

העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד הודעת  יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי ביטול החוזהעם  .ח
סכום אחר המגיע מהקבלן על פי הוראות  הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל

 חוזה זה.

העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה הוצאות  ולהשלים את לבטל את החוזה החברההחליטה  .ט
מהן  17%הוצאות האמורות, בתוספת להשלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף 

 כתמורה להוצאות משרדיות מימון ותקורה.

  .י

חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל  ביטלה החברה את החוזה וישארו באתר העבודה .יא
תב לסלק מאתר העבודה את החומרים הציוד והמתקנים או כל חלק עת שהיא לדרוש מהקבלן בכ

, על חשבון הקבלן, לסלקם החברהימים רשאית  15מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 
מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. 

השתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של רשאית ל החברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא 
 .הקבלן  העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן

 להלן.לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף  לאמור , בוטל החוזה .יב

, לביטול החוזה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד בוטל החוזה .יג
 לחברההנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו  המפקח, בניכוי כל ההוצאות, כפי שהוערכו על ידי 

על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי  עקב הפרת החוזה
 החברה.

 ין ולא לגרוע מהן.לפי החוזה ולפי כל ד החברההוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  .יד

 זכויות יוצרים .40

 
, לחברהתהיינה פי חוזה זה -מסמכים שיסופקו לקבלן עלהזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל 

עם סיום העבודה ימסור  אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 פי הביצוע בפועל.כשהם מעודכנים על המסמכים כאמור את כל  לחברההקבלן 

 
 

 הסבת החוזה .41

 

ו חלקו, או ו/אהקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו  .א
כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או 

 להסב את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.

 

שליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה  בחלקים, מה 25%עברת ה .ב
 תחשב כהעברה המנוגדת לאמור לעיל.

 החברהמובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת  .ג
אין ההסכמה האמורה  את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, החברהמראש ובכתב. נתנה 
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ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי  החברהחבות כלשהיא על מטילה 
החוזה ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי 
כוחם ועובדיהם. העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי 

 עצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כאמור, לאחר.לכש שיעור העבודה, אין בה

 , ללא צורך באישור הקבלן.החברה תהא רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה, על פי הסכם זה .ד

 
 ועכבון קיזוז .42

 

וב, בין קצוב ובין שאינו חרשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל  החברה .א
הוראות סעיף  דין. כל הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי קצוב, המגיע לה מ

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הודעה על ביצוע  החברהזה אינן גורעות מזכותה של 

 כאמור, תשלח לקבלן. הקיזוז,

עפ"י  םכלשה ו/או בחומרים בציודזכות חזקה כלשהי  לקבלןבזה כי אין ולא תהיה  מוסכם .ב
ידו לשיפוץ או במשאבות שנרכשו וטרם -לרבות במשאבות שנלקחו על הוראות ותנאי חוזה זה
מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל  וכי הקבלן הותקנו במתקני החברה

 דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

  החברהביצוע על ידי  .43

 

נמנע והוא  הקבלן לבצע על פי חוזה זהכל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על  .א
ואשר נמנע מלציית להן על אף  החברהאו ו/פקח ממלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת ה

וזאת על  רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים החברהשהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה 
 .חשבון הקבלן

נגרמו  בהוצאות אשרל לעי תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן החברה .ב
 שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון  17%לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין 
היה ידוע מדד האחרון אשר ההמדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין 

ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על 
 .החברהידי 

 15מתן התראה של  לפני לעיללא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות  החברה .ג
 ימים לקבלן.

לגבות את   ברההחאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות  .ד
 רך אחרת.דהסכומים האמורים מן הקבלן בכל 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  - שימוש או אי .44

 -כללבאו ו/מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים  החברההימנעות  .א
אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד 

 התנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. מ
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קדים ולא תו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה החברה הסכמה מצד  .ב
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.

או מטעמה לא יפגעו  החברהכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי  .ג
צד מ יוםקולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי  ההחברבזכויותיה של 

 על זכות מזכויותיה. החברההקבלן, ולא יחשבו כויתור מצד 

 שינוי  החוזה  .45

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן 
 בדרך האמורה.יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה 

 
 תקופת החוזה  .46

ממועד  חודשים 12, ויהא בתוקף לתקופה של החברהחוזה זה יכנס לתוקף עם קבלת אישור  .א
 כאמור )להלן: "תקופת החוזה"(. האישור

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההסכם עם הקבלן, כל פעם בשנה  .ב
שנים בסך הכל )כולל התקופה המקורית  5ל ת עד לתקופה מקסימלית שוזא או חלקה, נוספת

  וההארכות(.

הקבלן יום מראש, ו 14החליטה החברה על הארכה כאמור, תמסור על כך הודעה בכתב לקבלן עד  .ג
. סירוב הקבלן להאריך החלטת החברהמתחייב בזאת להאריך את החוזה, בכל פעם, בהתאם ל

 את החברה בכל הסעדים בהסכם.את ההסכם, יהווה הפרה של ההסכם, מטעם הקבלן ויזכה 

בכל עת ומכל סיבה  רשאית להביא חוזה זה לידי סיום החברהלעיל תהא  לעילעל אף האמור  .ד
יום לקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת  30בהודעה מראש של  שהיא

ו בפועל כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות עבודה שבוצעו על יד ההתקשרות,
 מפורטים בחוזה זה.העד למועד ההפסקה, כאמור, על פי התנאים 

 הכרעה במחלוקת  .47

 .המנהלבכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים שענינה יישום הוראות הסכם זה תכריע דעתו של 
 

 מיצוי ההתקשרות .48

 החברה וזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכיחמוסכם בין הצדדים כי תנאי 
התחייבויות, בכתב או בעל פה, ולא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
 

 סמכות שיפוט. 64

 באשדוד בלבד.סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסכמים 
 

 הודעות  .65

תישלח לפי שהודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה 
 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 
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 ,ולראיה באו הצדדים על החתום
 

       _______________                                  ______________ 
 החברה                                 הקבלן                                   

 
 

 אישור

 
, ("הקבלן" )להלן: __________________________ של עו"ד ______________________ אני הח"מ

י אצל הקבלן ל חוזה זה ה"ה בשם הקבלן, כעחתמו בפני  ___________________ מאשר בזה כי ביום
 ןנתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל די

 להתקשרות והקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.

 
                                                                                                             _________________ 

 עו"ד                                                                                                                           



 
 

52 

 

 (2מסמך ד')
 נוסח הזמנת עבודה

 
 
 לכבוד

------------------- 
------------------- 

 
   - ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים וביוב אספקה והתקנה -הזמנת עבודה  הנדון : 

 2/2022מכרז פומבי מס' 

 

ו/או שיפוץ משאבות ומנועים, למתקני מים  ביצוע עבודות אספקה והתקנה מכם הרינו להזמין בזאת . 1

 כמפורט להלן:, וביוב
 
 

 שונות

מחיר יחידה         
בש"ח )ללא 

 מע"מ(
 כמות

 תאור הפריט /

 מספר העבודה

     

     

     

     

 סה"כ  

 מע"מ  

 סה"כ כולל  

 מע"מ

 

 

 בתוספת מע"מ כדין.                              סה"כ היקף העבודה  .2
 על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז שבנדון. .3
 .                        טלפון:                        :תפקיד                                   :בליםביואיש הקשר  .4
 :                            .המפקח על ביצוע העבודות הינו .5
 
 

 

 
                                                                           ---------------------------------------- 

 יובלים אשדוד  בע"מ                                                                                                                  
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 (3מסמך ד')
 נוסח פרוטוקול מסירה

 )דו"ח התיקונים הנדרשים מהקבלן(
 

     

      

 שם העבודה  חברהשם ה  חוזה מיום

 
    

 לעבודה שבנדון בהשתתפות :  _________נערך סיור מסירה מס'  ____________________ בתאריך
 

  :  חברהנציג ה .א

  נציג הפיקוח :  ב.

  :  הקבלןנציג  ב.

 
 לאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטים

 להלן:
 _____________________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________________________ .ג
 

 הערות:
 ____________________________________________________________________ א. 

 ____________________________________________________________________ ב.

 
 __________________ על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך

 
 __________________________ בשעה _____סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך ____

 
  

 ____________________                    _________________             ___________  
 חתימת הקבלן                                 חתימת המפקח                            חתימת החברה      
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 (4מסמך ד')
 נוסח תעודת השלמה

 
 
 לכבוד

------------------- 
------------------- 

 
 א.ג.נ.

 תעודת השלמההנדון :  
 

הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בהזמנה מס' ___________________,  בוצעה והושלמה בהתאם 
 לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם לשביעות רצוני המלאה.

 
 
 

 ____________הערות:  _________________________________________________
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          

 
                                                                                                               __________________ 

 
 המפקח                                                                                                                           

 
___________________________ 

 
 חתימת החברה              
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 (5מסמך ד')
 תביעות היעדרהצהרה על 

 
 

         לכבוד:
 יובלים אשדוד  בע"מ )להלן: "החברה"(

 
 א.נ.,

 
  2/2022תביעות מכרז  היעדרהצהרה על :     הנדון

 
"(, עבודות אספקה החברהים אשדוד  בע"מ )להלן: "הואיל וביום ___________ הוזמנו מאתנו על ידי יובל

 והתקנה ו/או שיפוץ משאבות ומנועים, למתקני מים וביוב במסגרת המכרז שבנדון, 
 

 "(.החשבון גין העבודה האמורה )להלן: "בוהואיל וביום ___________________ הגשנו לכם את החשבון 
 

 :קמןלפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדל
 

הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים )החברה, 
המפקח/המהנדס(, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין ופרט לתשלום המבוקש בחשבון, אין לנו ולא תהיינה 

וחכם או מטעמכם, בכל לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכ
ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם והכל במישרין או  המחירוןעניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי 

בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע 
 לפינו.לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כ

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, ותיקון פגמים 

 וליקויים כמפורט בחוזה.
 
 

 
 ולראיה באנו על החתום היום:

 
 

_________________ 
 הקבלן

 



 
 

56 

 

 
 ( 1)'המסמך 

      
 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 :תאריך

 

 ד לכבו

 יובלים אשדוד בע"מ
  18אורט רח' 

 אשדוד

 

 נ.,ג.א.

 

                    
 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

         
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד המבקש" :על פי בקשת ____________ )ולהלן

שתדרשו מאת  ("סכום הערבות")להלן:  (חדשיםשקלים  ארבעים אלף)במילים: ₪  40,000 שללסכום כולל 
 . לאספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים וביוב 2/2022 כרז מס'המבקש בקשר למ

 
 למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוסכום הערבות יהיה צמוד 

  "( .המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה
 

מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו 

 יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 
 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי אם יתברר 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד  -ההצמדה 
היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 כל הפרשי הצמדה.הערבות, ללא 

 
אנו נשלם לכם  יובלים מנהלת הכספים שלו/או  מנכ"ל יובליםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י 

עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה 
 את המבקש. להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מ

 

 

 .2022ת ניולי ש חודשב 7ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 
 בכבוד רב,                                                                    

 

 בנק
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 ( 2)'המסמך 
 ערבות בדק / לקיום החוזהערבות בנקאית                              

 
 תאריך                                                                     

 לכבוד 
 יובלים אשדוד בע"מ

 18אורט רח' 
 אשדוד

 
 נ.,ג.א.

                     
 ערבות בנקאית מס'הנדון:  

 
 

פיכם לתשלום כל סכום שהוא עד אנו ערבים בזה כל ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
' חוזה/מכרז מסעם בקשר  "(סכום הערבות" :להלן) (חדשים שקלים ....במילים: )₪ ...  לסכום כולל של

 .לאספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים וביוב 2/2022
 

ירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או למדד המחסכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
  מועד ההודעה על הזכיה במכרז למבקשהמדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע ב

 
 על פי ערבות זו. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם 

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד  -ההצמדה 

וך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום היסודי. אם המדד החדש נמ
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  ,שלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשונה, אנו נ

ת התשלום הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש א
 תחילה מאת המבקש. 

 
 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,                                                                                   

 
בנק                                                                                                
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  (1)'ומסמך 
 

 
 ביטוחהוראות ה

 
ן הספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1

ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או תקופת  כל, למשך הספק
באישור המפורטים את הביטוחים  ,חודשים נוספים לאחר תום תקופת ההסכם( 24חבות מוצר, למשך 

עריכת  אישור"ו הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,להלןעריכת הביטוח המצורף 
 (, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. העניין לפי, הביטוח"

 ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן,  הספק ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 . הביטוח החתום על ידי המבטחים אישור מתוך" מעבידים חבות"

 באמור אין) הספק ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא הספק על -הפוליסות נוסחי .ב
 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי

מתן השירותים להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא התקשרות וכתנאי מוקדם ל

אישור עריכת ידי המזמין ל להמציאהספק על ביטוח, בתום תקופת ה מיד. כמו כן, מבטחהחתום בידי 
נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד  ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת  ,ביטוח מעודכן

 לעיל.  1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  הסכם זה בתוקף

או עומד לחול בו בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל 
שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא 

 אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
המוטלת  ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית מובהר .3

ואין בה כדי ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם הספק לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי על הספק
כל טענה כלפי לא תהיה ספק ול לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,או מי מטעם המזמין המזמין
כאמור הספק שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  חובה,למזמין תהא הזכות, אך לא ה .4

את ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקלעיל, 
 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותהספק 

אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
, טיבם, היקפם, ביטוחי הספקכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין 

או זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על  ,ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
אישור  בדק נאו, בין אם ובין אם לשינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנוזאת בין אם  על פי כל דין,

 .ובין אם לאועריכת הביטוח 
לרכוש או ציוד אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין פוטר את המזמין  הספק .6

כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים 
בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,נהכל טע ספקולא תהיה ל (,ה"וצמ רכב כלי לרבות)

 , ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ו/או נזק כאמור
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין שייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש ב .7

 מור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. על זכות התחלוף כא ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;
או חלק השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םמה
  נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.

שירותים לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההספק על כי  ,בזאתמובהר 
 אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .שניתנו או 

על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9
ימים ממועד בקשת  10ת, אלא אם חלפו המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודי

 המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

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

 שם
יובלים אשדוד ו/או חברות 

האם  ו/או חברות בנות ו/או 
 חברות קשורות 

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

משאבות  והתקנת רכישתאחר: ☒
  חדשות ו/או שיפוץ של משאבות

מבקש במתקני מים וביוב של 
 האישור

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 : ______אחר☐
 

 ת.ז./ ח.פ.
514061472 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 אשדוד 18אורט 

 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תארי
ך 

תחיל
 ה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף
 

 סכום
 

 X לנספח בהתאם כיסוי קוד ייןלצ יש מטבע

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪       רכוש
 ראשוניות – 328

 
 אחריות צולבת – 302 ₪  2,000,000     צד ג'

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321
 ניותראשו – 328
 כיסוי לנזק משימוש בצמ"ה – 312
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי  – 329

 
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪  20,000,000     חבות מעבידים

היה וייחשב מעבידו של  –מבוטח נוסף  – 319
 מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות – 328
 

אחריות 
 מקצועית

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪  1,000,000    
 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321
 מרמה ואי יושר עובדים   – 325
 ראשוניות – 328
 אובדן מסמכים – 301
 עיכוב/ שיהוי – 327
 חודשים( 6תקופת גילוי ) – 332

 
 אחריות צולבת  – 302 ₪  500,000     חבות המוצר

 וף לטובת מבקש האישורויתור על תחל – 309
 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח - 321
 ראשוניות – 328
 חודשים( 12תקופת גילוי ) – 332

 
          אחר

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח השירותים פירוט 
 )צנרת והנחת קווי מים( 068)שירותי תחזוקת מערכות(,  089)שירותי תחזוקה ותפעול(,  088מכירת/ רכישת/השכרת ציוד(, ) 046

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

 חתימת האישור

 המבטח:
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 (1מסמך ז')

 נספח בטיחות

הקבלן יבצע ע"י  ממונה הבטיחות מטעמו הדרכת בטיחות לעובדיו על פי הסיכונים שממונה הבטיחות  1
 מטעמו ביצע בשטח האתר.

הקבלן יעביר לממונה הבטיחות של תאגיד "יובלים" אשדוד עותק של אישור קבלת הדרכה של עובדיו  2
 בשטח האתר. על הסיכונים

 -המנהל בפועל של הפרויקט  -בפיקוחו המתמיד של מנהל עבודה מטעם הקבלן העבודה תבוצע 3
 במהלך העבודה.

ליצור קשר עם נותני עזרה ראשונה בתחנת מגן דוד אדום, כדי לקבל עזרה  העבודה באחריות מנהל  4
 ( לצורך פינוי החרום.ראשונה במצב חירום. יש לוודא המצאות רכב פינוי שיעמוד הכן )סטנד ביי

יעסיק בביצוע השירותים אך ורק אנשים מקצועיים ומנוסים בעלי הכשרה מתאימה לעבודה  הקבלן 5
וכן בעלי תעודות והסמכות לביצוע השירותים, כנדרש על פי כל דין ומכל רשות מוסמכת  הבתחום 

 במדינת ישראל, לרבות אישורים לעבודה בגובה 

ת של המזמין העתק של תעודות והסמכות לביצוע העבודה כנדרש על פי הקבלן יעביר לממונה הבטיחו 6
 כל דין .

. עבודות המזמיןבאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של  .בהתאם לחוזה העבודות תבוצענה 7
, אך לא )לרבות או הוראות  מטעם רשויות מוסמכות , כללים, הנחיותשלגביהן קיימים חוקים, תקנות

 , כללים, הנחיות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנותודה הראשי במשרד העבודה(מפקח העב רק,
האמור על הקבלן לפעול בהתאם  מכלליותכמו כן, מבלי לגרוע . , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה

, ופקודת הבטיחות 1954-חוקי בטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דל
והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי  1970-חדש(, התש"לבעבודה )נוסח 

 התאם לנספח בטיחות.במשרד העבודה, בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, ב

ון חשמלאי מוסמך יעל עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי ריש 8
ודות המתבצעות) הנדסאי מוסמך, בודק, וכיו"ב(. הקבלן כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העב

 ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרישתו.
הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני  9

ת על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנו
. 1953-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק ובתקנות, תשי"ג 1990-)חשמל(, תש"ן

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי 
 ביצוע התחייבויותיו דנן.

לרשות עובדיו ציוד מגן אישי , בהתאם להוראות כל דין הקבלן מתחייב להעמיד -.ציוד מגן אישי  10
תקנות ציוד מגן )להלן:"  1997-ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה)ציוד מגן אישי(, תשנ"ז

 ."(אישי

כל עבודה בריתוך/השחזה/אש גלויה מחייבת קבלת הרשאה מנציגו  -עבודות ריתוך/עבודה באש גלויה 11
פה וויקט. בכל משך העבודה יהיה מטף כיבוי מסוג אבקה צמוד וצהמוסמך של המזמין או מנהל הפר

אש שיוודא בנוסף כי האש כבתה כליל בסיום העבודה. ציוד מגן אישי לעבודה כנ"ל יהיה בשימוש 
 העובדים) מסכת ריתוך, נעלי בטיחות, כפפות, מסכת נשימה, וכדומה

וג לכך שכל  הציוד, המכונות, ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך על הקבלן לדא 12
האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות 
"פקודת הבטיחות" יעברו בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, וייבדקו ע"י 

"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו
בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו 

 תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך.

בסמכות ממונה על הבטיחות יובלים ו/או בא כוחו לפקח ולנקוט צעדים מתאים להחלת דרישות  13
י בטיחות, כל השוהה בתחום שטחי עבודות יובלים ובמתקניה, קבלנים הוראה זו, וכל הוראות ונוהל

הקבלן ידווח במיידי לממונה הבטיחות של תאגיד "יובלים" אשדוד על כל אירוע  ומבקרים בכלל זה.
  .בטיחותי )תאונה, כמעט תאונה ( שהתרחשו בשטח בעבודה
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 הצהרת בטיחות
 
_________ מצהיר  ומאשר בזאת בחתימת ידי אני הח"מ, ________________ מס' ת.ז. _____ .1

שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו, על ידי 
הממונה על הבטיחות ביובלים, שמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות ביובלים, הבנתי אותם 

 במלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. 

תחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את כמו כן אני מ .2
 כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות  .3
י עובדי וכלפי לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את יובלים מכל אחריות כלפ

הציוד או כלפי צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות 
ובהוצאות. אני מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות 

 בהתאם להסכם זה. 

ועיים, בעלי כישורים נאותים הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצ .4
לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם 
לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע 

 העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 

ת יובלים להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחס .5
ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות 
ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן 

 דהוא, לרבות מי מטעם יובלים. 

בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם הנני מתחייב  .6
ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[  1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 והתקנות על פיהם.  1970-התש"ל

 שם הקבלן המבצע : _______________  

 ת.ז. / ח.פ.: __________________________

 ימה/ חותמת חת

___________________ 

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

אני, מר שלמה גיטלמן הממונה על הבטיחות ביובלים, מאשר כי הקבלן החתום מעלה, עבר אצלי  .1
 תדריך בטיחות בנושאים הבאים:

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ____________________ -תאריך:   חתימה: __________________
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 (2מסמך ז')

 תנאים מיוחדים לעבודה בחום

 

 לכבוד
 "(החברהיובלים אשדוד  בע"מ )להלן : "

 אשדוד

 א.ג.נ.,

 
 הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

)להלן :  ו/או שיפוץ משאבות ומנועים, למתקני מים וביוב אספקה והתקנהל 2/2022מס' בקשר עם מכרז 
 "(."העבודות

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל  ,אני מאשר בזאת
 שלהלן:

שהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות פירושו: ביצוע עבודות כל "עבודות בחום"המונח  .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת 

 או להבות.ו/חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

 ( שמתפקידו לוודא כי לא"האחראי":  אמנה אחראי מטעמי )להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי 
 רטוב.

(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים "צופה אש":  האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

אש או ניצוצות אינם ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי  .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

ין ועל וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל ד תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

________________________   ________________________ 

 תימת הקבלןח                                 שם הקבלן                            
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 (1)ח'מסמך 

 יובלים אשדוד בע"מלכבוד: 
 18 אורטרחוב              
 אשדוד              

 
 
 

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

ר אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאח
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 כדלקמן:
חוק עסקאות )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

לאספקה והתקנה ו/או שיפוץ משאבות  2/2022 "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'גופים ציבוריים
למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק  .ומנועים למתקני מים וביוב

 עסקאות גופים ציבוריים.
 

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
"( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז הורשענו ביותר 

 1991 –ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 "(. חוק עובדים זרים)להלן: "

 
חוק שכר מינימום  לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על .3

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ו/או חוק עובדים זרים 
 האחרונה. 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 

 
    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                               תאריך  

 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 
באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 

__________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר בתפקיד______
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
 
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                             
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 (2)ח'מסמך       

 

 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .1
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס *ואה חשבון/ ר *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 .1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

ווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס נוהג לד .ב
 ערך מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני  .2
הגשתם או ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי 

 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 
 

________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 
 
 אריך: ____________________ת
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 'טמסמך 
           

 1953 -תשי"גנוער, ההוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת 
 
 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

  -ר באחד מאלה המעביד נע

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

ביל העבדת נער בהם, (   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הג3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

 . העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[א33

  -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 רפואיות; 

שעות , שענינן 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 
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 'ימסמך 
 מיוחד מפרט טכני
 

 הוראות כלליות .1
 : תאור העבודה 1.1

ייצור ו/או שיפוץ משאבות "( מבצעת עבודות החברה)להלן: " מ"חברת יובלים אשדוד  בע 1.1.1
ומנועים, לבארות ולמכוני מים, בשלמות וחלקי משאבות שונים, כגון : ראש משאבה, 

בכל  אטמים מכניים וצירים,מפוקים, דרגות, בקטרים שונים, סלי יניקה, שסתומים, 
 מתקני התאגיד.

מבלי לגרוע בכלליות האמור במסמכי המכרז, )על תתי סעיפיו(, העבודות יימסרו,  1.1.2
בהתאם לצורכי החברה או תקציב החברה או על פי תוכנית תחזוקה שוטפת או עקב 

 תקלות בלתי צפויות.

ן לבדיקות ברשות הקבלן, או ברשות מי שהוא התקשר עמו לשם כך, יהיה מתק 1.1.3
, בפרק ג' בתנאי הסף )להלן : 2.1הידראוליות, של משאבות, כמפורט בסעיף 

 "(, במשך כל תקופת ההתקשרות.המתקן"

ככל שלא יהיה ברשות הקבלן מתקן כאמור, במהלך כל תקופת ההתקשרות, יהווה 
 הדבר הפרה יסודית של החוזה, כמשמעותה בחוזה.

 ותהעבודכללי של תאור  .2
לבקר באתרי העבודה, להם הוא נדרש לספק ולהתקין ו/או לשפץ את משאבות  על הקבלן, 2.1

הטורבינה או חלקיהן וזאת לפני האספקה וההתקנה ו/או השיפוץ, כדי לוודא את הדרישות 
 .והנתונים הטכניים )עלות הביקור באתר, נכללת במסגרת מחירי היחידה, שהציע הקבלן(

לא תשולם לקבלן,  חלקים, מהאתר למתקן ובחזרה.ברת ה, כוללים את העבמחירוןהמחירים,  2.2
כל תוספת ככל שהוביל את הציוד מהאתר או לאתר , בגין העברת החלקים והציוד, לרבות 

 העמסת החלקים והציוד.

 על ידי המפקח. עבודה בנפרד,הודעה, על תחילת העבודה, תימסר לקבלן בכתב בלבד, לכל  2.3

 ידי החברה לקבלן. -ות עבודה כתובות אשר ימסרו עלפי הזמנ-ביצוע העבודות יתבצע אך ורק על 2.4

ימים ממועד הוצאת הזמנת העבודה יתקיים סיור באתר העבודה בהשתתפות נציג החברה,  7תוך  2.5
 נציג הקבלן והמפקח. 

ימים ממועד הסיור כאמור ימציא הקבלן לחברה הצעת מחיר לביצוע תיקון ושיפוץ  7תוך  2.6
 .  מחירוןשבלמתקן/ים שבאתר על פי המחירים 

הצעת המחיר תכלול לו"ז סביר שאינו חורג מלוחות הזמנים המפורטים במפרט לביצוע העבודות  2.7
הנדרשות )לרבות אספקת ציוד(. הלו"ז שיוצע על ידי הקבלן במסגרת הצעת המחיר יחייב את 

 הקבלן ויהווה תנאי יסודי לקבלת ההצעה על ידי החברה.

לעדי, לקבל את הצעת המחיר של הקבלן ולקבלן תוצא החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הב 2.8
 הזמנת עבודה לביצוע.

עבודות הפרוק, של היחידה, יהיה בנוכחות המפקח, הקבלן לא יחליף ציוד כלשהו בזמן השיפוץ  2.9
 לפני קבלת אישור בכתב
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 24במקרים חריגים להתחיל את עבודות האספקה וההתקנה ו/או השיפוץ, תוך  הקבלן, על 2.10
 יום, מתחילת העבודה. 14-לת ההודעה ולסיימה בתוך, ולא יאוחר משעות, מקב

לאחר גמר ביצוע העבודה ובדיקתה במתקן, על ידי המפקח, על הקבלן, לפי דרישת המפקח,  2.11
 .להביא את הציוד לאתר העבודה, בתאריך ובשעה שייקבע על ידיד המפקח

ח ובהתאם למפרט הטכני עבודות האספקה וההתקנה ו/או השיפוץ, תבוצענה בתאום עם המפק 2.12
ובהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומיים, הקיימים לגבי עבודות מסוג זה.  החלפים והחלקים 

 . ISOהמיוצרים, יהיו מותאמים לתקן 

להלן רשימת החלקים, אשר לגביהם יש דרישה מיוחדת, לגבי סוג החומר ממנו יסופקו ועל  2.13
 בלה שלהלן :הקבלן לספק החלק, על פי סוג החומר המפורט בט

 סוג החומר שם החלק

 ברזל יציקה, סוג י"ב או טוב מזה תאים

 85-5-5-5ברונזה סוג  מאיצים

 416פלב"מ  גל טורבינה

 416פלב"מ  קונוסים

 416פלב"מ  ברגים

 גומי מיסבים

 ברונזה עכבישים

 1045פלדה  גל מפוק

 ברונזה טבעות

 416פלב"מ  חצאי צירים, דרך תותב מילוא

 )ללא תפר( 40סקדיול  וקמפ

 416פלב"מ  בית מילוא

  

 

 

 

המפוקים, ראש המשאבה, התאים, המאיצים וסלי היניקה, ינוקו בניקוי חול ויצופו ציפוי  2.14
 פנימי וחיצוני, בציפוי אפוקסי קלוי בתנור.

במקרים בהם יידרש הקבלן לייצר חלקי משאבה כמפורט בחוזה זה, חלה עליו האחריות לוודא  2.15
ים שייוצרו על ידו, יתאימו לחלקים הקיימים במשאבות הטורבינה ו/או בבאר ומכון שהחלק

  המים והינו נדרש לייצרם כך שפעילות משאבות הטורבינה ו/או באר ומכון המים לא תפגע.
 לשם כך, על הקבלן לבקר בבאר ומכון המים וללמוד את המידות, סוג ההברגה וכו'.

 ואם מראש עם המפקח.שיטת ייצורו של האטם המכני, תת 2.16

 מפקח.מה בשלב הפירוק ובשלב הרכבת הטורבינה, יידרש  אישור 2.17

 , תעבור בדיקה הידראולית אחרי הרכבתה, בנוכחות המפקח.הכל משאב 2.18

, לשביעות רצונו המלאה של חברהעל הקבלן להגיש את תוצאות הבדיקה ההידראולית ל 2.19
 המפקח. 
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א בהתאם לדרישת המפקח לאחר הבדיקה הקבלן מתחייב לתקן כל פגם ו/או ליקוי שיימצ 2.20
ההידראולית. מובהר בזאת כי לקבלן לא תהא כל זכות ערעור בנושא תוצאות הבדיקה ו/או 

 בנושא. המפקחהחלטות 

 : משאבות הטורבינההלהלן, נתונים טכניים מחייבים, לגבי חלקי  2.21

 נתונים טכניים הגדרה טכנית הגדרת מידה 'מס

 1,475-ב 82%יעילות מינימלית של  מק"ש 160-240 12דרגה לטורבינה " 1
 .כ"ס 75-100מתאימה למנוע  ,סל"ד

 1,457-ב 82%יעילות מינימלית של  מק"ש 120-180 10דרגה לטורבינה " 2
 .כ"ס 60-75מתאימה למנוע  ,סל"ד

 X 3000 X "8 1 11/16 8מפוק " 3

 ,מצופים פנים וחוץ ,מפוקים חדשים
 לפי דרישת חוזה זה. 

מפוק  ,מ"מ 8מדופן  ,"40 "סקדיול
 עליון בעל עוגן סטנדרטי.

 X 1500 X "8 1 11/16 8חצי מפוק " 4

 ,מצופים פנים וחוץ ,מפוקים חדשים
 לפי דרישת חוזה זה. 

מפוק  ,מ"מ 8מדופן  ,"40"סקדיול 
 עליון בעל עוגן סטנדרטי.

 X 3000 X "8 1 11/16 10מפוק " 5

 ,מצופים פנים וחוץ ,מפוקים חדשים
 י דרישת חוזה זה. לפ

מ"מ מפוק  8מדופן  ,"40"סקדיול 
 עליון בעל עוגן סטנדרטי.

 X 1500 X "8 1 11/16 10חצי מפוק " 6

 ,מצופים פנים וחוץ ,מפוקים חדשים
 לפי דרישת חוזה זה. 

מפוק  ,מ"מ 8מדופן  ,"40"סקדיול 
 עליון בעל עוגן סטנדרטי.

  שיפוץ ראש משאבה 7
בסעיף  כמפורטכולל ציפוי חוץ ופנים 

 לעיל 2.9

בהתאם לבסיס  8X8 ייצור ראש משאבה 8
 קיים

יציאה עילית, כולל ציפוי חוץ ופנים 
 לעיל 2.9כמפורט בסעיף 

בהתאם למידות  ייצור גל למפוק 9
 הטורבינה

גל  חלד-כולל מקשר ושרוול מפלדת אל
 מפוק, עכביש

בהתאם למידות  ייצור גל עליון 10
 הטורבינה

גל  חלד-רוול מפלדת אלכולל מקשר וש
 מפוק, עכביש

בהתאם למידות  ייצור גל לטורבינה 11
 הטורבינה

גל  חלד-כולל מקשר ושרוול מפלדת אל
 מפוק, עכביש

  בהתאם למידות המנוע ייצור ציר למנוע 12

ייצור והתקנת אטם  13
 מכני

בהתאם למידות 
  הטורבינה

אספקה והתקנת אטם  14
 מכני חצוי

בהתאם למידות 
  טורבינהה

15 
אספקה והחלפת חלקי 

( לאטם KITחילוף )
 מכני חצוי

  

אספקה והתקנת גריזר  16
   ומטי לאטם מכניטאו

בהתאם למידות  חוזר-ייצור שסתום אל 17
  הטורבינה

על פי מידות שימסרו  ייצור תותב מילוי 18
  ע"י המפקח
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 נתונים טכניים הגדרה טכנית הגדרת מידה 'מס

  X "8 1,500 8ייצור סל יניקה " 19

  X "10 1,500 10ייצור סל יניקה " 20

 כולל מיסב גומי ומכסה בהתאם למידות הציר ייצור עכביש 21
 .לפי דרישות החוזה

 כולל החלפת שרוול וייצור מקשר.  שיפוץ גל למפוק 22

 .כולל החלפת שרוול וייצור מצמד  שיפוץ גל לטורבינה 23

 .החלפת מיסבי גומי  שיפוץ עכביש 24

ייצור מיסב ברונזה  25
 עליון

תאם למידות הגל בה
  .העליון וראש המשאבה

 
 

 :שיפוץ/החלפת מנועים יכלול 2.22

 

 בדיקות חשמליות ומכניות

 פירוק מנוע במפעל

 ניקוי ורחיצת חלקים

 שיפוץ ושיחזור בית מסב תחתון על ידי חריטה, ייצור שרוול, ביצוע חריטה והתאמה סופית

 שרוול, ביצוע שיפוץ ושיחזור בית מסב עליון על ידי חריטה, ייצור

 תיקון ציר פגום על ידי התזה וחריטה ובהתאמה

 תיקון קטע ציר פגום על ידי חיתוך, ייצור וחיבור קטע ציר חדש, ביצוע חריטה והתאמה סופית
 תיקון מכני נדרש למחגור רטציד 

 איזון דינמי לרוטור

 החלפת מסב תחתון

 החלפת מסב / מסבים עליון/עליונים

 פגומים ברוטורהחלפת מוטות 
 ציפוי לקה חדשה בוואקום לליפופים קיימים

 החלפת ליפופים לחדשים מותאמים לעבודה עם ממיר תדר

 הרכבת המנוע מחדש, ביצוע הרצה ובדיקות חשמליות ומכניות

 תיקון קופסת חיבורים כולל פסי צבירה

 הספקה והרכבת קופסת חיבורים חדשה כולל פסי צבירה

 ים אומים, סטמים,ושמןחומרי עזר, ברג

  TEFC, גנרל אלקטריק, יונה אושפיז)חשמל מוטורס(   S.Uהספקה והתאמת מנוע חדש מתוצרת 

INV.DUTY 400  ,סל"ד כולל התאמת גל מנוע, אום ושגם 1480הרץ,  50וולט 

 עבודות התאמה שונות לפי שעות
 ביצוע הרצת מנוע במפעל והוצאת דו"ח

 טרמיסטור
 גוף חימום 
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 :טבולות לביוב משאבות 2.23

יחידות הקיימות  מיועדות לשאיבת שפכים גולמיים.  המשאבות מותאמות להרכבה ליניקת 
 השפכים מהבור רטוב.

 כל משאבה סופקה עם בסיס המיועד להצבתה ומעוגן לרצפה.  

 בסיס המשאבה מיציקת ברזל.  

מ"מ.   100כדור בקוטר  לשאיבת ביוב גולמי והמאיץ בעל מעבר חופשי של המשאבות מותאמות
 מבנה המשאבה נותן  מענה למעבר מגבונים.

 החלק ההידראולי מופרד מהחלק החשמלי, על ידי אמבט שמן, באמצעות שני אטמים מכאניים.

 באמבט השמן מותקנת אלקטרודה להתראה חשמלית, במקרה של חדירת מים.

רץ ומצויד בהגנה טרמית באמצעות ה 50וולט,  400פאזות,  68IP ,3המנוע אטום לחלוטין, בדרגה 
 קליקסונים מורכבים בלפופי הסטטור.

 באופן אינטגרלי, סופק כבל חשמלי, באורך הנדרש, מותאם לעבודה בביוב.

 סל"ד, עומד הנדרש, בהספק הנדרש . 1,450-נקודת העבודה הנדרשת למשאבה, ב

בשה בולל מעטפת קירור להתקנה י  המשאבות מדגם המפורט בטבלה לעיל בת"ש קיימות יחידות 
 זוית יניקה בתחתית עם פתח ניקוי כולל מערכת הגנות ו.

 עבודות השיפוץ/ ההחלפה יכללו:               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחיצת המשאבה

 פירוק כללי במפעל

 ניקוי חול וציפוי אפוקסי לגופים ולמאיץ

 תיקון בית מיסב עליון

 תיקון בית מיסב תחתון

 תיקון בית אטם מכני

 ן אטם מכניתיקו

 אטם מכני חדש מקורי או חלופי מאושר ע"י המהנדס

 תיקון ציר על ידי השחזה וחריטה

 תיקון ציר על ידי חיתוך, ייצור, קטע חדש, חריטה והתאמה

 לקה חדשה לליפופים קיימים בוואקום

 ביצוע איזון דינמי לרוטור מורכב עם המאיץ

 ביצוע ליפוף חדש ואינפרגנציה בוואקום

 יקון מאיץ כולל טבעת במקרה של מאיץ סגורת

 תיקון גוף כולל טבעת במקרה של מאיץ סגור

 חומרי עזר, סטמים, אומים, ברגים, ושמן

 עבודות התאמה שונות

הרכבה כללית של היחידה במפעל וביצוע הרצה והוצאת דוח 
 ספיקה, לחץ והספק

 אלקטרודה חדשה

 אביזרים שונים לא צפויים
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 טבלאות ציוד קיים .3
 אשדוד: -מתקני מים  5.1

 
 לתחנות שאיבה למי שתייה.ריכוז נתונים  8–טבלה מס' 

 

מס'  שם התחנה מס'
 סוג יחידות

 נתונים טכניים של הציוד

 משאבה מנוע

 יצרן ודגם הספק )כ"ס( יצרן ודגם
 ספיקה

 )מק"ש(
 גובה הרמה

אזור תעשייה  1
 Y.G.M.E 30 Centra 160 40 אופקי 3 פוניצ

רובע ד'  2
 דרומי

 אנכי 5

US 
electrical 

motors 
pleuger 

 35 375 סינייבר 55

מכון סיטי,  3
 Grundfos 50 אנכי 5 שד' בני ברית

 המחדש            
 TU   40 VOGEL  

2/3 
200 40 

 גבעת יונה 4
2 
2 

 אופקי
 אושפיז
Leroy 
Somer 

2*100 
2*15 

 טרהצ'נ
 סינייבר

Grundios 

500*2 
1,000*2 
 

35 

 Grundfos אנכי 4 מכון ט"ו 5
2*13 
2*15 

Grundios 200 27 

 עורף הנמל 6
2 
2 

 אנכי
CMG 
CMG 

 קוואט 44
 קוואט    110

 

TSR-200-40C 
 המניע

200*2 
600*2 

 

 
 
 
 
 

 למי שתייה.ריכוז נתוני ציוד בקידוחים  6–טבלה מס' 
 

עומק  שם מס'
 הקידוח )מ'(

מק עו
התקנת 
 המשאבה

 נתונים טכניים של הציוד
 משאבה מנוע

 הספק )כ"ס( יצרן ודגם
 יצרן ודגם

 ספיקה   
 )מק"ש(

 גובה הרמה

 80 200 טורבינה אנכית 100  24 120 מטפיק 1

באר קטנה  2
 )לא פעילה(

 80 90 טורבינה אנכית 60  30 100

 
 
 מיפוי משאבות בתחנות שאיבה לביוב: .1
 

מדת ע תחנה
משאבה 

 מס'

מס' 
סידורי 

 יצרן

ספיקת 
משאבה 

 מק"ש

הספק 
KW 

דגם 
 משאבה

סוג 
 המשאבה

מספר 
סידורי 
 יובלים

חברה 
 מטפלת

הספק  גנרטור
KVA 

 הערות

ריביירה 
 דרומית

טבולה  grundfos 20 120 424275 1משאבה 
 יבשה

01001-Y  א.ב
 משאבות

קיימת   
משאבה 
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טבולה  grundfos 20 120 424272 2משאבה 
 יבשה

01002-Y  א.ב
 משאבות

E110-PS- PQT 760 
רזרבית 
 במחסן

טבולה  grundfos 20 120 424274 3משאבה 
 יבשה

01003-Y  א.ב
 משאבות

  

טבולה  sarlin 73 350 452770 1משאבה  יא
 יבשה

01004-Y  א.ב
 משאבות

קיימת   
משאבה 
רזרבית 
טבולה  sarlin 68 300 129873 2משאבה  במחסן

 יבשה
01005-Y  א.ב

 משאבות
 200 קמינגס

טבולה  sarlin 68 300 129872 3משאבה 
 יבשה

01006-Y  א.ב
 משאבות

  

מרינה 
 דרומי

טבולה  flyght 15 125  1משאבה 
 יבשה

01008-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

shmerling 30  אחת
 במחסן

טבולה  flyght  125  2משאבה 
 יבשה

ע.י  
הנדסת 

 מים

  

טבולה  flyght 15 125  3משאבה 
 יבשה

01010-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

  

מרינה 
 צפוני

טבולה  grundfos 56 200 169940 1משאבה 
 יבשה

01011-Y  א.ב
 משאבות

קיימים   
חלקי 
חילוף 
טבולה  grundfos 56 200 169941 2משאבה  במחסן

 יבשה
01012-Y  א.ב

 משאבות
wilson 250 

 טבולה grundfos 56 200 169942 3משאבה 
 יבשה

01013-Y  א.ב
 משאבות

  

טבולה  sarlin 65 300 138044 1משאבה  לידו
 יבשה

01014-Y  א.ב
 משאבות

kohler 150  קיימת
משאבה 
רזרבית 
טבולה  sarlin 65 300 138043 2משאבה  במחסן

 יבשה
01015-Y  א.ב

 משאבות
  

א.ב  Y-01016 טבולה siniaver 45 150  1משאבה  תמר
 משאבות

קיימת   
משאבה 
רזרבית 
א.ב  Y-01018 טבולה siniaver 45 150  2משאבה  במחסן

 משאבות
shmerling 135 

א.ב  Y-01019 טבולה sarlin 85 400  1משאבה  אקרילן
 משאבות

קיימת   
משאבה 
רזרבית 
א.ב  Y-01021 טבולה sarlin 75 400  2משאבה  במחסן

 משאבות
partner 235 

חווה 
 חקלאית

ע.י  Y-01022 טבולה flyght 10 100  1משאבה 
הנדסת 

 מים

קיימת   
משאבה 
רזרבית 
 במחסן

ע.י  Y-01023 טבולה flyght 10 100  2משאבה 
הנדסת 

 מים

  אין

 
 
 

עמדת  תחנה
משאבה 

 מס'

מס' 
סידורי 

 יצרן

ספיקת 
משאבה 

 מק"ש

הספק 
KW 

דגם 
 משאבה

סוג 
 המשאבה

מספר 
סידורי 
 יובלים

חברה 
 מטפלת

הספק  גנרטור
KVA 

 הערות
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א.ב  Y-01024 טבולה siniaver 45 150  1משאבה  מטאפיק
 משאבות

shmerling 140  קיימת
משאבה 
רזרבית 
א.ב  Y-01025 טבולה siniaver 45 150  2משאבה  במחסן

 משאבות
  

656378 1משאבה  בזק
02 

1300 140 flyght 01026 יבשה-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

קיימת   
משאבה 
רזרבית 
 במחסן

666378 2אבה מש
02 

1300 140 flyght 01027 יבשה-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

partner 760 

ע.י  Y-01028 יבשה flyght 140 1000  3משאבה 
הנדסת 

 מים

  

ע.י  Y-01029 יבשה flyght 170 800 3231 4משאבה 
הנדסת 

 מים

  

טבולה  flyght 25 150 9433 1משאבה  אלתא
 יבשה

01030-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

   

טבולה  flyght 30 200  2משאבה 
 יבשה

01031-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

kohler 75 

381690 3משאבה 
0 

150 25 flyght  טבולה
 יבשה

01032-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

  

טבולה  flyght 25 150 38101 1משאבה  מזרחי
 יבשה

01033-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

קיימת   
משאבה 
רזרבית 
 במחסן

381710 2משאבה 
1 

150 25 flyght  טבולה
 יבשה

01035-Y  ע.י
הנדסת 

 מים

kohler 75 

ביוב 
 צפוני

ע.י  Y-01036 טבולה flyght 10 100  1משאבה 
הנדסת 

 מים

קיימת   
משאבה 
רזרבית 
 במחסן

ע.י  Y-01037 טבולה flyght 10 100  2משאבה 
הנדסת 

 מים

  

ע.י  Y-01038 טבולה flyght 85 750  1משאבה  יג
הנדסת 

 מים

קיימת   
משאבה 
רזרבית 
 במחסן

ע.י  Y-01039 טבולה flyght 85 750  2משאבה 
הנדסת 

 מים

shmerling 275 

ע.י  Y-01041 טבולה flyght 10 100  1משאבה  עמל
הנדסת 

 מים

   אין

ע.י  Y-01042 טבולה flyght 10 100  2משאבה 
הנדסת 

 מים

   

עורף 
 3Aהנמל 

ה טבול HOMA 35 190 221729 1משאבה 
 יבשה

01043-Y המחדש shmerling 200 

 

 

    המחדש Y-01044 יבשה HOMA 35 190 221730 2משאבה 
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מחסן 
 התאגיד

  550 120 MILLAR  משאבת
דיזל 
 ניידת

שפיר  
דניאל 

 ציוד
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 "איסמך מ
 מצורף בנפרד – מחירון

 
 מקרא:

 
 שיפוץ משאבות טורבינה ו/או אופקיות למתקני המים- 01מבנה 

 שיפוץ מנועים אנכיים ציר חלול ומנועים אופקיים למתקני המים - 02 מבנה

 אספקה והרכבת משאבות מים חדשות  - 03מבנה 

 רכישת  מנועים אנכיים ציר חלול ומנועים אופקיים חדשים למתקני המים - 04מבנה 

 שיפוץ משאבות טבולות לביוב  - 05מבנה 

  רכישת משאבות טבולות לביוב חדשות - 06מבנה 

 

 

 

 



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     001 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימה ינקתמל הניברוט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י נ ק ת מ ל  ה נ י ב ר ו ט  ת ו ב א ש מ  10 ק ר פ     
ם י מ ה     
    
ת ו ב א ש מ  ץ ו פ י ש  10.10 ק ר פ  ת ת     
ה נ י ב ר ו ט     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
,םיקלח וא/ו תוניברוטו דויצ תרבעה םיללוכ    
םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה ןוכממ    
ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי וב    
%02  הדובעה רובע ףיעסה    
    
הגרד ,הניברוט תבאשמ לש הבכרהו רוציי   01.01.0010
,םינפה ירזיבא לכ תוברל ,21" רטוקב ,1    

11,300.00 'פמוק .)הקינ לסו םטא ללוכ אל( טלפמוק  
    
רטוקב ,תפסונ הגרד לש הבכרהו רוציי   01.01.0020

5,600.00 'פמוק טלפמוק , םינפה ירזיבא לכ תוברל ,21"  
    
הגרד ,הניברוט תבאשמ לש הבכרהו רוציי   01.01.0030
,םינפה ירזיבא לכ תוברל ,01" רטוקב ,1    

7,900.00 'פמוק )הקינ לסו םטא ללוכ אל( טלפמוק  
    
01" רטוקב ,תפסונ הגרד לש הבכרהו רוצי   01.01.0040

3,900.00 'פמוק טלפמוק ,םינפה ריזיבא לכ תוברל  
    
הגרד ,הניברוט תבאשמ לש הבכרהו רוציי   01.01.0050
,םינפה ירזיבא לכ תוברל ,8" רטוקב ,1    

5,700.00 'פמוק ) הקינ לסו םטא לוכ אל( טלפמוק  
    
,8" רטוקב ,תפסונ הגרד לש הבכרהו רוציי   01.01.0060

2,900.00 'פמוק טלפמוק ,םינפה ירזיבא לכ תוברל  
    
,הניברוט תבאשמ לש הבכרהו רוציי   01.01.0070
לכ תוברל ,01" רטוקב ,1 הגרד ,הלובט    
,לגר םותסש ללוכ( טלפמוק ,םינפה ירזיבא    

19,300.00 'פמוק )עונמ ללוכ אל  
    
,תפסונ הגרד לכ לש הבכרהו רוציי   01.01.0080
,01" רטוקב ,הלובט הניברוט תבאשמל    

5,000.00 'פמוק טלפמוק ,םינפה ירזיבא לכ תוברל  
    
    
    

002/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     002 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימה ינקתמל הניברוט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,הניברוט תבאשמ לש הבכרהו רוציי   01.01.0090
לכ תוברל ,8" רטוקב ,1 הגרד ,הלובט    
,לגר םותסש ללוכ( טלפמוק ,םינפה ירזיבא    

16,300.00 'פמוק )עונמ ללוכ אל  
    
,תפסונ הגרד לכ לש הבכרהו רוציי   01.01.0100
,8" רטוקב ,הלובט הניברוט תבאשמל    

3,500.00 'פמוק טלפמוק ,םינפה ירזיבא לכ תוברל  
    
ץחל רוניצ ללוכ ,01" רטוקב ,קופמ רוציי   01.01.0110

4,200.00 'פמוק דמצמו  
    
ץחל רוניצ ללוכ ,8" רטוקב ,קופמ רוציי   01.01.0120

3,500.00 'פמוק דמצמו  
    
רוניצ ללוכ ,01" רטוקב ,קופמ יצח רוציי   01.01.0130

4,200.00 'פמוק דמצמו ץחל  
    
ץחל רוניצ ללוכ ,8" רטוקב ,קופמ יצח רוציי   01.01.0140

3,500.00 'פמוק דמצמו  
    
ללוכ ,01" רטוקב ,ןגוא םע,קופמ יצח רוציי   01.01.0150

4,000.00 'פמוק דמצמו ץחל רוניצ  
    
ללוכ ,8" רטוקב ,ןגוא םע,קופמ יצח רוציי   01.01.0160

3,700.00 'פמוק דמצמו ץחל רוניצ  
    

1,000.00 01" רטוקב ,דמצמ רוציי 'חי  01.01.0170
    

  800.00 8" רטוקב ,דמצמ רוציי 'חי  01.01.0180
    
תוברל ,םינוש םירטקב ,קופמל לג רוציי   01.01.0190

2,000.00 'פמוק דלח-לא לוורשו רשקמה  
    
תוברל דלח-לא הדלפמ ,בתות לג רוציי   01.01.0200

1,800.00 'פמוק רשקמה  
    

1,300.00 'פמוק רשקמה תוברל ,הניברוטל ןוילע לג רוציי 01.01.0210
    

2,300.00 'פמוק עונמה גוסל םאתהב ,עונמ לג רוציי 01.01.0220
    

1,400.00 'פמוק הסכמו ימוג בסימ ללוכ ,שיבכע רוציי 01.01.0230
    
    

003/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     003 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימה ינקתמל הניברוט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,8" רטוקב ,הטסורינמ ,הקיני לס רוציי   01.01.0240
4,100.00 'מ 5.1-כ ךרואב 'חי   

    
ללוכ ,8" רטוקב ,הדלפמ ,הקיני לס רוציי   01.01.0250

2,400.00 ץוחו םינפ ,יסקופיא יופיצו יוקינ 'חי   
    
01" רטוקב ,הטסורינמ ,הקיני לס רוציי   01.01.0260

4,700.00 'מ 5.1-כ ךרואב 'חי   
    
ללוכ ,01" רטוקב ,הדלפמ ,הקיני לס רוציי   01.01.0270

3,000.00 ץוחו םינפ ,יסקופיא יופיצו יוקינ 'חי   
    
בתות תוברל ,הניברוט תבאמ שאר רוציי   01.01.0280
תפלחה ,יוצח ינכמ םטאל הנכה ,יולימ    
םינפ ,יסקופא יופיצו לוח יוקינ ,הזנורב בסימ    

17,700.00 'פמוק טרפמה תושירד יפל ,ץוחו  
    

2,500.00 'פמוק חקפמה תושירד יפל ,יולימ בתות רוציי 01.01.0290
    
םטאל לולכמ לש הנקתהו הקפסא ,רוציי   01.01.0300

7,100.00 הניברוטל םאתהב ,ינכמ 'חי   
    
וא יוצח ינכמ םטא לש הנקתהו הקפסא   01.01.0310
םאתהב ,לעפמב )TIK( ףוליח יקלח    

11,800.00 הניברוטל 'חי   
    
ינכמ םטא ,ינכמ םטא תבכרהו הקפסא   01.01.0320

14,200.00 הדובעה רתאב ,םטאל ףוליח יקלח וא יוצח 'חי   
    
תשירד יפל ,ןוילע הזנורב בסימ רוציי   01.01.0330

1,000.00 חקפמה 'חי   
    
רטוקב ,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ ץופיש   01.01.0340

6,800.00 'פמוק 12"  
    

3,300.00 'פמוק 21" רטוקב ,תפסונ הגרד לכ ץופיש 01.01.0350
    
רטוקב ,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ ץופיש   01.01.0360

4,500.00 'פמוק 10"  
    

2,400.00 'פמוק 01" רטוקב ,תפסונ הגרד לכ ץופיש 01.01.0370
    
    
    

004/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     004 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימה ינקתמל הניברוט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב ,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ ץופיש   01.01.0380
3,200.00 'פמוק 8"  

    
1,900.00 'פמוק 8" רטוקב ,תפסונ הגרד לכ ץופיש 01.01.0390

    
רטוקב ,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ ץופיש   01.01.0400

2,400.00 'פמוק 6"  
    

2,100.00 'פמוק 6" רטוקב ,תפסונ הגרד לכ ץופיש 01.01.0410
    
ללוכ ,םירטקה לכב ,ןוילע קופמ רוניצ ץופיש   01.01.0420
,יסקופא יופיצ ,לוח יוקינ ,הבכרהו קורפ    
ידי לע ,שארל זוכרימ תבושת רוזחשו ןוקית    
ןוקית ,המאתה תוטירח ,ךותירב יולימ    

1,800.00 'פמוק המיטאו זוכרימ חטש תטירח ,הגרבה  
    
ללוכ ,םירטקה לכב ,קופמ רוניצ ץופיש   01.01.0430
,יסקופיא יופיצ ,לוח יוקינ ,הבכרה ,קורפ    

1,500.00 'פמוק המיטאו הגרבה ןוקית  
    
תוברל ,םירטקה לכב ,קופמל לג ץופיש   01.01.0440

1,400.00 'פמוק דלח לא לוורשו רשקמה  
    

  800.00 'פמוק רשקמה תוברל ,הניברוטל , ןוילע לג ץופיש 01.01.0450
    

  500.00 'פמוק עונמה גוסל םאתהב ,עונמ לג ץופיש 01.01.0460
    

  600.00 'פמוק הסכמו ימוג בסימ ללוכ , שיבכע ץופיש 01.01.0470
    

  300.00 ימוג בסימ תפלחה י"ע , שיבכע ץופיש 'חי  01.01.0480
    
תוברל ,הניברוט תבאשמ שאר ץופיש   01.01.0490
,יוצח ינכמ םטאל הנכה ,יולימ בתות    
יופיצ ,לוח יוקינ ,הזנורב בסימ תפלחה    
טרפמה תושירד יפל ,ץוחו םינפ ,יסקופא    

5,000.00 'פמוק ינכטה  
    
רטוקב ,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ קורפ   01.01.0500

  400.00 'פמוק 12"  
    
תבאשמ לש ,תפסונ הגרד לכ קורפ   01.01.0510

  300.00 'פמוק 21" רטוקב ,הניברוט  
    
    

005/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     005 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימה ינקתמל הניברוט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב ,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ קורפ   01.01.0520
  300.00 'פמוק 10"  

    
תבאשמ לש ,תפסונ הגרד לכ קורפ   01.01.0530

  200.00 'פמוק 01" רטוקב ,הניברוט  
    
רטוקב ,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ קורפ   01.01.0540

  300.00 'פמוק 8"  
    
תבאשמ לש ,תפסונ הגרד לכ קורפ   01.01.0550

  200.00 'פמוק 8" רטוקב ,הניברוט  
    
,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ תבכרה   01.01.0560

  500.00 'פמוק 21" רטוקב  
    
תבאשמ לש ,תפסונ הגרד לכ תבכרה   01.01.0570

  400.00 'פמוק 21" רטוקב ,הניברוט  
    
,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ תבכרה   01.01.0580

  400.00 'פמוק 01" רטוקב  
    
תבאשמ לש ,תפסונ הגרד לכ תבכרה   01.01.0590

  300.00 'פמוק 01" רטוקב ,הניברוט  
    
,1 הגרד ,הניברוט תבאשמ תבכרה   01.01.0600

  300.00 'פמוק 8" רטוקב  
    
תבאשמ לש ,תפסונ הגרד לכ תבכרה   01.01.0610

  200.00 'פמוק 8" רטוקב ,הניברוט  
    
,1 הגרד ,הלובט הניברוט תובאשמ קורפ   01.01.0620

  500.00 'פמוק םינפ ירזיבא לכ תוברל ,01" רטוק  
    
תובאשמ לש ,תפסונ הגרד לכ קורפ   01.01.0630
,01" רטוק ,1 הגרד ,הלובט הניברוט    

  200.00 'פמוק םינפ ירזיבא לכ תוברל  
    
,1 הגרד ,הלובט הניברוט תובאשמ קורפ   01.01.0640

  500.00 'פמוק םינפ ירזיבא לכ תוברל ,8" רטוק  
    
תובאשמ לש ,תפסונ הגרד לכ קורפ   01.01.0650
תוברל ,8" רטוק ,1 הגרד ,הלובט הניברוט    

  200.00 'פמוק םינפ ירזיבא לכ  
    

006/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     006 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימה ינקתמל הניברוט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,1 הגרד ,הלובט הניברוט תובאשמ ץופיש   01.01.0660
6,600.00 'פמוק םינפ ירזיבא לכ תוברל 01" רטוקב  

    
הניברוט תבאשמל ,תפסונ הגרד לכ ץופיש   01.01.0670

2,300.00 'פמוק 01" רטוקב ,הלובט  
    
,1 הגרד ,הלובט הניברוט תובאשמ ץופיש   01.01.0680

6,000.00 'פמוק םינפ ירזיבא לכ תוברל 8" רטוקב  
    
הניברוט תבאשמל ,תפסונ הגרד לכ ץופיש   01.01.0690

1,900.00 'פמוק 8" רטוקב ,הלובט  
    
,1 הגרד ,הלובט הניברוט תבאשמ תבכרה   01.01.0700

  600.00 'פמוק םינפ ירזיבא לכ תוברל ,01" רטוק   
    
תבאשמל ,תפסונ הגרד לכ תבכרה   01.01.0710

  400.00 'פמוק 01" רטוקב ,הלובט הניברוט  
    
,1 הגרד ,הלובט הניברוט תבאשמ תבכרה   01.01.0720

  600.00 'פמוק םינפ ירזיבא לכ תוברל ,8" רטוק   
    
תבאשמל ,תפסונ הגרד לכ תבכרה   01.01.0730

  200.00 'פמוק 8" רטוקב ,הלובט הניברוט  
    
,הניברוט תבאשמל ,עונמ תבכרהו קורפ   01.01.0740

4,000.00 'פמוק םירזיבאה לכ תוברל  
    
,הניברוט תבאשמל ,תילוארדיה הקידב   01.01.0750

4,400.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
,הניברוט תבאשמל ,תיטטסורדיה הקידב   01.01.0760

2,800.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
תובאשמ לש ,תינכמו תילמשח הקידב   01.01.0770
עוציב ךרוצל ,אוהש גוס לכמ ,הניברוט    

  800.00 'פמוק ילוארדיה ןחבמ  
    
תקפסאו חטשב ילוארדיה ןחבמ עוציב   01.01.0780
לכ רובע םיילוארדיה םיעוציב תומוקע    

2,400.00 דרפנב הביאש תדיחי 'חי   
    
    

007/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     007 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימ ינקתמל ARTNEC תרצות  תיקפוא הבאשמ ץופיש  20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

  ת י ק פ ו א  ה ב א ש מ  ץ ו פ י ש   20 ק ר פ   
ם י מ  י נ ק ת מ ל  ARTNEC ת ר צ ו ת     
    
ת ו ב א ש מ  ץ ו פ י ש  10.20 ק ר פ  ת ת     
ם י מ  י נ ק ת מ ל  ת ו י ק פ ו א     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02  הדובעה רובע    
    
ARTNEC תרצות תיקפוא הבאשמ  ץופיש    
04 המרה הבוגל ש"קמ 061 לש הקיפסל    
'מ    
    
הבכרהו הכאלמה תיבב םימרוגל קורפ   02.01.0030

3,000.00 ץופיש רחאל 'חי   
    

4,500.00 הבאשמ ריצ ןוקית /ץופיש 'חי  02.01.0040
    

4,900.00 ןאילול תיב ןוקית /ץופיש 'חי  02.01.0060
    
תנקתהו הקפסא ללוכ בסימ תיב ןוקית   02.01.0070

9,500.00 םישדח םיבסימ 'חי   
    
,תיקפוא הבאשמל ,תילוארדיה הקידב    02.01.0080

2,400.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
,הניברוט תבאשמל ,תיטטסורדיה הקידב   02.01.0760

2,800.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
תובאשמ לש ,תינכמו תילמשח הקידב   02.01.0770
עוציב ךרוצל ,אוהש גוס לכמ ,הניברוט    

  800.00 'פמוק ילוארדיה ןחבמ  
    
תקפסאו חטשב ילוארדיה ןחבמ עוציב   02.01.0780
לכ רובע םיילוארדיה םיעוציב תומוקע    

2,400.00 דרפנב הביאש תדיחי 'חי   
    
    
    

008/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     008 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימ ינקתמל ARTNEC תרצות  תיקפוא הבאשמ ץופיש  20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב א ש מ  ץ ו פ י ש  20.20 ק ר פ  ת ת     
ם י מ  י נ ק ת מ ל  ת ו י ק פ ו א     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ     
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02  הדובעה רובע    
    
הרטנ'צ תרצות תיקפוא הבאשמ ץופיש    
53 המרה הבוגל ש"קמ 005 לש הקיפסל    
'מ    
    
הבכרהו הכאלמה תיבב םימרוגל קורפ    02.02.0020

4,100.00 ץופיש רחאל 'חי   
    

5,100.00 הבאשמ ריצ ןוקית /ץופיש 'חי  02.02.0030
    

5,500.00 ןאילול תיב ןוקית /ץופיש 'חי  02.02.0040
    
תנקתהו הקפסא ללוכ בסימ תיב ןוקית   02.02.0050

9,800.00 םישדח םיבסימ 'חי   
    
,תיקפוא הבאשמל ,תילוארדיה הקידב    02.02.0080

2,400.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
,הניברוט תבאשמל ,תיטטסורדיה הקידב   02.02.0760

2,800.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
תובאשמ לש ,תינכמו תילמשח הקידב   02.02.0770
עוציב ךרוצל ,אוהש גוס לכמ ,הניברוט    

  800.00 'פמוק ילוארדיה ןחבמ  
    
תקפסאו חטשב ילוארדיה ןחבמ עוציב   02.02.0780
לכ רובע םיילוארדיה םיעוציב תומוקע    

2,400.00 דרפנב הביאש תדיחי 'חי   
    
    
    
    
    
    

009/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     009 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימ ינקתמל רבייניס תרצות תיקפוא הבאשמ ץופיש 30 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ר צ ו ת  ת י ק פ ו א  ה ב א ש מ  ץ ו פ י ש  30 ק ר פ     
ם י מ  י נ ק ת מ ל  ר ב י י נ י ס     
    
ת ו ב א ש מ  ץ ו פ י ש  10.30 ק ר פ  ת ת     
ם י מ  י נ ק ת מ ל  ת ו י ק פ ו א     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ     
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב , ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02  הדובעה רובע    
    
רבייניס תרצות תיקפוא הבאשמ ץופיש    
המרה הבוגל ש"קמ 000,1 לש הקיפסל    
'מ 53    
    
הבכרהו הכאלמה תיבב םימרוגל קורפ    03.01.0020

4,200.00 ץופיש רחאל 'חי   
    

8,300.00 הבאשמ ריצ ןוקית /ץופיש 'חי  03.01.0030
    

11,400.00 ןאילול תיב ןוקית /ץופיש 'חי  03.01.0040
    
תנקתהו הקפסא ללוכ בסימ תיב ןוקית   03.01.0050

14,200.00 םישדח םיבסימ 'חי   
    
,תיקפוא הבאשמל ,תילוארדיה הקידב    03.01.0080

2,400.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
,הניברוט תבאשמל ,תיטטסורדיה הקידב   03.01.0760

2,800.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
תובאשמ לש ,תינכמו תילמשח הקידב   03.01.0770
עוציב ךרוצל ,אוהש גוס לכמ ,הניברוט    

  800.00 'פמוק ילוארדיה ןחבמ  
    
תקפסאו חטשב ילוארדיה ןחבמ עוציב   03.01.0780
לכ רובע םיילוארדיה םיעוציב תומוקע    

2,400.00 דרפנב הביאש תדיחי 'חי   
    
    
    

010/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     010 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  תויקפוא תובאשמ /הניברוט תובאשמ ץופיש 10 הנבמ
םימ ינקתמל SOIDNURG תרצות תיקפוא הבאשמ ץופיש 40 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ר צ ו ת  ת י ק פ ו א  ה ב א ש מ  ץ ו פ י ש  40 ק ר פ     
  SOIDNURG  ם י מ  י נ ק ת מ ל  
    
ת ו ב א ש מ  ץ ו פ י ש  10.40 ק ר פ  ת ת     
ם י מ  י נ ק ת מ ל  ת ו י ק פ ו א     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ     
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02  הדובעה רובע    
    
תרצות תיקפוא הבאשמ ץופיש    
  SOIDNURG ש"קמ 000,1 לש הקיפסל  
'מ 53 המרה הבוגל    
    
הבכרהו הכאלמה תיבב םימרוגל קורפ    04.01.0020

4,200.00 ץופיש רחאל 'חי   
    

8,300.00 הבאשמ ריצ ןוקית /ץופיש 'חי  04.01.0030
    

11,400.00 ןאילול תיב ןוקית /ץופיש 'חי  04.01.0040
    
תנקתהו הקפסא ללוכ בסימ תיב ןוקית   04.01.0050

14,100.00 םישדח םיבסימ 'חי   
    
,תיקפוא הבאשמל ,תילוארדיה הקידב    04.01.0750

2,400.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
,הניברוט תבאשמל ,תיטטסורדיה הקידב   04.01.0760

2,800.00 חקפמה תשירד יפל ,התבכרה רחאל 'חי   
    
תובאשמ לש ,תינכמו תילמשח הקידב   04.01.0770
עוציב ךרוצל ,אוהש גוס לכמ ,הניברוט    

  800.00 'פמוק ילוארדיה ןחבמ  
    
תקפסאו חטשב ילוארדיה ןחבמ עוציב   04.01.0780
לכ רובע םיילוארדיה םיעוציב תומוקע    

2,400.00 דרפנב הביאש תדיחי 'חי   
    
    
    

011/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     011 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ל ח  ר י צ  ם י י כ נ א  ם י ע ו נ מ  10 ק ר פ     
    
ל ו ל ח  ר י צ  ם י י כ נ א  ם י ע ו נ מ  10.10 ק ר פ  ת ת     
ס ו ס  ח ו כ  02 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  500.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 01.01.0010
    

2,100.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 01.01.0020
    

  500.00 'פמוק םיקלח תציחרו יוקינ 01.01.0030
    
01.01.0040 הטירח י"ע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש  

  500.00 'פמוק עוציב ,לוורש רוציי ,  
    
,הטירח י"ע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.01.0050

  700.00 'פמוק עוציב ,לוורש רוציי  
    
הטירחו הזתה י"ע םוגפ ריצ ןוקית   01.01.0060

  800.00 'פמוק המאתהבו  
    
רוציי ,ךותיח י"ע םוגפ ריצ עטק ןוקית   01.01.0070

1,100.00 'פמוק שדח ריצ עטק רוביחו  
    

1,100.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 01.01.0080
    

  900.00 'פמוק רוטורל ימניד רוזיא 01.01.0090
    

  700.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 01.01.0100
    

  900.00 'פמוק םינוילע/ןוילע םיבסמ/בסמ תפלחה 01.01.0110
    

2,000.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 01.01.0120
    

  400.00 'פמוק םימייק םיפופילל םוקאווב השדח הקל יופיצ 01.01.0130
    
םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   01.01.0140

3,300.00 'פמוק רדת ריממ םע הדובעל  
    

012/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     012 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   01.01.0150
  700.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  

    
  400.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 01.01.0160

    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   01.01.0170

  500.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 01.01.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.01.0200
    

  500.00 'פמוק ח"וד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 01.01.0210
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 01.01.0220
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 01.01.0230
    
ל ו ל ח  ר י צ  ם י י כ נ א  ם י ע ו נ מ  30.10 ק ר פ  ת ת     
ס ו ס  ח ו כ  05  ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  700.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 01.03.0010
    

2,400.00 'פמוק לעופב עונמ קוריפ 01.03.0020
    

  900.00 'פמוק םיקלח תציחרו יוקינ 01.03.0030
    
ידי לע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.03.0040
הטירח עוציב ,לוורש רוציי ,הטירח    

  800.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
ידי לע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.03.0050
הטירח עוציב ,לוורש רוציי ,הטירח    

1,000.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
    
    
    

013/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     013 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הטירחו הזתה ידי לע םוגפ ריצ ןוקית   01.03.0060
1,100.00 'פמוק המאתהב  

    
רוציי ,ךותיח ידי לע םוגפ ריצ עטק ןוקית   01.03.0070
הטירח עוציב ,שדח ריצ עטק רוביחו    

1,900.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    

1,900.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 01.03.0080
    

1,300.00 'פמוק רוטורל ימניד ןוזיא 01.03.0090
    

  900.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 01.03.0100
    

1,800.00 'פמוק /ןוילע /בסמ תפלחה 01.03.0110
    

2,500.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 01.03.0120
    

  500.00 'פמוק םימייק םיפוילל םוקאווה השדח הקל יופיצ 01.03.0130
    
םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   01.03.0140

7,000.00 'פמוק רדת ריממ םע הדובעל  
    
הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   01.03.0150

1,100.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  
    

  400.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 01.03.0160
    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   01.03.0170

  600.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 01.03.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.03.0200
    

  600.00 'פמוק ח"וד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 01.03.0210
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 01.03.0220
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 01.03.0230
    
    
    

014/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     014 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ל ח  ר י צ  ם י י כ נ א  ם י ע ו נ מ  40.10 ק ר פ  ת ת     
ס ו ס  ח ו כ  55 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,100.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 01.04.0010
    

2,800.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 01.04.0020
    

1,100.00 'פמוק םיקלח תציחרו יוקינ 01.04.0030
    
ידי לע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.04.0040
הטירח עוציב ,לוורש רוציי , הטירח    

1,100.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
ידי לע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.04.0050
הטירח עוציב ,לוורש רוציי ,הטירח    

1,100.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
הטירחו הזתה ידי לע םוגפ ריצ ןוקית   01.04.0060

1,100.00 'פמוק המאתהבו  
    
רוציי ,ךותיח ידי לע םוגפ ריצ עטק ןוקית   01.04.0070
הטירח עוציב ,שדח ריצ עטק רוביח    

2,200.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    

2,200.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 01.04.0080
    

1,300.00 'פמוק רוטורל ימניד רוזיא 01.04.0090
    

2,400.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 01.04.0100
    

2,400.00 'פמוק /ןוילע  בסמ תפלחה 01.04.0110
    

3,000.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 01.04.0120
    

  600.00 'פמוק םימייק םיפופילל םוקאווב השדח הקל יופיצ 01.04.0130
    
    
    

015/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     015 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   01.04.0140
9,300.00 'פמוק רדת ריממ םע הדובעל  

    
הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   01.04.0150

2,200.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  
    

  400.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 01.04.0160
    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   01.04.0170

  800.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 01.04.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.04.0200
    

  700.00 'פמוק ח"וד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 01.04.0210
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 01.04.0220
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 01.04.0230
    
ל ו ל ח  ר י צ  ם י י כ נ א  ם י ע ו נ מ  50.10 ק ר פ  ת ת     
WK 54/ס ו ס  ח ו כ  06 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,100.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 01.05.0010
    

3,300.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 01.05.0020
    

2,200.00 'פמוק םיקלח תציחרו יוקינ 01.05.0030
    
ידי לע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.05.0040
הטירח עוציב ,לוורש רוציי , הטירח    

1,200.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
    
    
    
    

016/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     016 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ידי לע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.05.0050
הטירח עוציב ,לוורש רוציי ,הטירח    

2,200.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
הטירחו הזתה ידי לע םוגפ ריצ ןוקית   01.05.0060

2,200.00 'פמוק המאתהבו  
    
רוציי ,ךותיח ידי לע םוגפ ריצ עטק ןוקית   01.05.0070
הטירח עוציב ,שדח ריצ עטק רוביח    

1,400.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    

2,200.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 01.05.0080
    

1,300.00 'פמוק רוטורל ימניד ןוזיא 01.05.0090
    

3,200.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 01.05.0100
    

3,200.00 'פמוק /ןוילע/בסמ תפלחה 01.05.0110
    

4,200.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 01.05.0120
    

  900.00 'פמוק םימייק םיפופילל םוקאווב השדח הקל יופיצ 01.05.0130
    
םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   01.05.0140

11,600.00 'פמוק רדת ריממ םע הדובעל  
    
הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   01.05.0150

2,200.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  
    

  400.00 'פמוק הריבצ ספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 01.05.0160
    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   01.05.0170

  800.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 01.05.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.05.0200
    

  700.00 'פמוק ח"וד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 01.05.0210
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 01.05.0220
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 01.05.0230
017/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     017 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ל ח  ר י צ  ם י י כ נ א  ם י ע ו נ מ  60.10 ק ר פ  ת ת     
ס ו ס  ח ו כ  001 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,400.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 01.06.0010
    

4,200.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 01.06.0020
    

2,400.00 'פמוק םיקלח תציחרו יוקינ 01.06.0030
    
ידי לע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.06.0040
הטירח עוציב ,לוורש רוציי , הטירח    

1,400.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
ידי לע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.06.0050
הטירח עוציב ,לוורש רוציי ,הטירח    

2,600.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
הטירחו הזתה ידי לע םוגפ ריצ ןוקית   01.06.0060

2,600.00 'פמוק המאתהבו  
    
רוציי ,ךותיח ידי לע םוגפ ריצ עטק ןוקית   01.06.0070
הטירח עוציב ,שדח ריצ עטק רוביח    

2,200.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    

2,400.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 01.06.0080
    

1,600.00 'פמוק רוטורל ימניד ןוזיא 01.06.0090
    

3,500.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 01.06.0100
    

3,500.00 'פמוק םינוילע/ןוילע םיבסמ/בסמ תפלחה 01.06.0110
    

4,300.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 01.06.0120
    

1,000.00 'פמוק םימייק םיפופילל םוקאווב השדח הקל יופיצ 01.06.0130
    
    
    

018/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
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02/03/2022

 
דף מס':     018 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   01.06.0140
15,500.00 'פמוק רדת ריממ םע הדובעל  

    
הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   01.06.0150

2,500.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  
    

  400.00 'פמוק הריבצ ספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 01.06.0160
    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   01.06.0170

  800.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 01.06.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.06.0200
    

  700.00 'פמוק ח"וד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 01.06.0210
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 01.06.0220
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 01.06.0230
    
ל ו ל ח  ר י צ  ם י י כ נ א  ם י ע ו נ מ  90.10 ק ר פ  ת ת     
WK 011/ ס "כ 841 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,400.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 01.09.0010
    

4,400.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 01.09.0020
    

2,500.00 'פמוק םיקלח תציחרו יוקינ 01.09.0030
    
ידי לע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.09.0040
הטירח עוציב ,לוורש רוציי , הטירח    

3,000.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
    
    
    
    

019/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     019 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייכנא םיעונמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ידי לע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   01.09.0050
הטירח עוציב ,לוורש רוציי ,הטירח    

2,800.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    
הטירחו הזתה ידי לע םוגפ ריצ ןוקית   01.09.0060

2,700.00 'פמוק המאתהבו  
    
רוציי ,ךותיח ידי לע םוגפ ריצ עטק ןוקית   01.09.0070
הטירח עוציב ,שדח ריצ עטק רוביח    

2,400.00 'פמוק תיפוס המאתהו  
    

2,500.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 01.09.0080
    

2,500.00 'פמוק רוטורל ימניד ןוזיא 01.09.0090
    

2,500.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 01.09.0100
    

3,500.00 'פמוק ןוילע /בסמ תפלחה 01.09.0110
    

3,000.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 01.09.0120
    

1,100.00 'פמוק םימייק םיפופילל םוקאווב השדח הקל יופיצ 01.09.0130
    
םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   01.09.0140

16,500.00 'פמוק רדת ריממ םע הדובעל  
    
הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   01.09.0150

2,700.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  
    

  400.00 'פמוק הריבצ ספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 01.09.0160
    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   01.09.0170

  800.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 01.09.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.09.0200
    

  700.00 'פמוק ח"וד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 01.09.0210
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 01.09.0220
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 01.09.0230
020/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב
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02/03/2022

 
דף מס':     020 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייקפוא םיעונמ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ל ח  ר י צ  ם י י ק פ ו א  ם י ע ו נ מ  20 ק ר פ     
    
   51 ד ע  ם י י ק פ ו א  ם י ע ו נ מ  10.20 ק ר פ  ת ת   
ס ו ס  ח ו כ     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  600.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 02.01.0010
    

1,200.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 02.01.0020
    

1,400.00 'פמוק םילכ תציחרו יוקינ 02.01.0030
    
,הטירח י"ע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש   02.01.0040

2,600.00 'פמוק תיפוס המאתהו הטירח עוציב ,לוורש רוציי  
    
,הטירח י"ע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   02.01.0050

2,400.00 'פמוק תיפוס המאתהו הטירח עוציב ,לוורש רוציי  
    
הטירחו הזתה י"ע םוגפ ריצ ןוקית   02.01.0060

2,800.00 'פמוק המאתהבו  
    
רוביח רוציי ,ךותיח י"ע םוגפ ריצ עטק ןוקית   02.01.0070
המאתהו הטירח עוציב ,שדח ריצ עטק    

2,800.00 'פמוק תיפוס  
    

3,300.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 02.01.0080
    

3,000.00 'פמוק רוטורל ימניד ןוזיא 02.01.0090
    

2,600.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 02.01.0100
    

5,300.00 'פמוק םינוילע/ןוילע םיבסמ/בסמ תפלחה 02.01.0110
    

3,100.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 02.01.0120
    

2,600.00 'פמוק םימייק םיפופילל םוקאווב השדח הקל יופיצ 02.01.0130
    
    
    

021/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב
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02/03/2022

 
דף מס':     021 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייקפוא םיעונמ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   02.01.0140
2,500.00 'פמוק ריממ םע הדובעל  

    
הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   02.01.0150

2,700.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  
    

  800.00 'פמוק הריבצ ספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 02.01.0160
    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   02.01.0170

1,100.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 02.01.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  02.01.0190
    

2,100.00 'פמוק חוד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 02.01.0200
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 02.01.0210
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 02.01.0220
    
03 ד ע  ם י י ק פ ו א  ם י ע ו נ מ  20.20 ק ר פ  ת ת     
ס ו ס  ח ו כ     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  800.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 02.02.0010
    

1,200.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 02.02.0020
    

1,400.00 'פמוק םילכ תציחרו יוקינ 02.02.0030
    
,הטירח י"ע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש   02.02.0040

2,600.00 'פמוק תיפוס המאתהו הטירח עוציב ,לוורש רוציי  
    
,הטירח י"ע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   02.02.0050

2,400.00 'פמוק תיפוס המאתהו הטירח עוציב ,לוורש רוציי  
    
    
    

022/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת
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דף מס':     022 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייקפוא םיעונמ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הטירחו הזתה י"ע םוגפ ריצ ןוקית   02.02.0060
2,800.00 'פמוק המאתהבו  

    
רוביח רוציי ,ךותיח י"ע םוגפ ריצ עטק ןוקית   02.02.0070
המאתהו הטירח עוציב ,שדח ריצ עטק    

2,800.00 'פמוק תיפוס  
    

3,300.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 02.02.0080
    

3,000.00 'פמוק רוטורל ימניד ןוזיא 02.02.0090
    

2,600.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 02.02.0100
    

5,300.00 'פמוק םינוילע/ןוילע םיבסמ/בסמ תפלחה 02.02.0110
    

3,100.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 02.02.0120
    

2,600.00 'פמוק םימייק םיפופילל םוקאווב השדח הקל יופיצ 02.02.0130
    
םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   02.02.0140

5,900.00 'פמוק רדת ריממ םע הדובעל  
    
הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   02.02.0150

2,700.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  
    

  800.00 'פמוק הריבצ ספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 02.02.0160
    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   02.02.0170

1,100.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 02.02.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  02.02.0190
    

2,100.00 'פמוק ח"וד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 02.02.0200
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 02.02.0210
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 02.02.0220
    
    
    

023/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     023 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייקפוא םיעונמ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

001 ד ע  ם י י ק פ ו א  ם י ע ו נ מ  30.20 ק ר פ  ת ת     
ס ו ס  ח ו כ     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,םימה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  600.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 02.03.0010
    

1,200.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 02.03.0020
    

1,600.00 'פמוק םיקלח תציחרו יוקינ 02.03.0030
    
,הטירח י"ע ןותחת בסמ תיב רוזחשו ץופיש   02.03.0040

2,600.00 'פמוק תיפוס המאתהו הטירח עוציב ,לוורש רוציי  
    
,הטירח י"ע ןוילע בסמ תיב רוזחשו ץופיש   02.03.0050

2,400.00 'פמוק תיפוס המאתהו הטירח עוציב ,לוורש רוציי  
    
הטירחו הזתה י"ע םוגפ ריצ ןוקית   02.03.0060

2,800.00 'פמוק המאתהבו  
    
רוביח רוציי,ךותיח י"ע םוגפ ריצ עטק ןוקית   02.03.0070
המאתהו הטירח עוציב ,שדח ריצ עטק    

2,800.00 'פמוק תיפוס  
    

3,300.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 02.03.0080
    

3,000.00 'פמוק רוטורל ימניד ןוזיא 02.03.0090
    

2,600.00 'פמוק ןותחת בסמ תפלחה 02.03.0100
    

5,300.00 'פמוק םינוילע/ןוילע םיבסמ/בסמ תפלחה 02.03.0110
    

3,100.00 'פמוק רוטורב םימוגפ תוטומ תפלחה 02.03.0120
    

2,600.00 'פמוק םימייק םיפופילל םוקאווב השדח הקל יופיצ 02.03.0130
    
םימאתומ םישדחל םיפופיל תפלחה   02.03.0140

13,800.00 'פמוק רדת ריממ םע הדובעל  
    
    

024/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב
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דף מס':     024 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

םימה ינקתמל  םייקפוא/םייכנא םיעונמ ץופיש 20 הנבמ
לולח ריצ םייקפוא םיעונמ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הצרה עוציב ,שדחמ עונמה תבכרה   02.03.0150
2,700.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידבו  

    
  800.00 'פמוק הריבצ ספ ללוכ םירוביח תספוק ןוקית 02.03.0160

    
השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא   02.03.0170

1,100.00 'פמוק הריבצ יספ ללוכ  
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 02.03.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  02.03.0190
    

2,100.00 'פמוק ח"וד תאצוהו לעפמב עונמ תצרה עוציב 02.03.0200
    

  600.00 'פמוק רוטסימרט 02.03.0210
    

  800.00 'פמוק םומיח ףוג 02.03.0220
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דף מס':     025 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

תושדח םימ תובאשמ תבכרהו הקפסא 30 הנבמ
תושדח תובאשמ תנקתהו הקפסא 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב א ש מ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10 ק ר פ     
ת ו ש ד ח     
    
ת ו י כ נ א  ת ו ב א ש מ  10.10 ק ר פ  ת ת     
ת ו ש ד ח     
    
ימורד עבור    
    
השדח תיכנא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0020
ש"קמ 573 לש הקיפסל רבייניס תרצות    

106,000.00 'פמוק 'מ 53 המרה הבוגל  
    
יטיס ןוכמ    
    
01.01.0030 השדח תיכנא הבאשמ תנקתהו הקפסא  
לש הקיפסל UT 04 LEGOV 3/2 תרצות    

106,000.00 'פמוק הלובט - 'מ 04 המרה הבוגל ש"קמ 002  
    
ו"ט ןוכמ    
    
השדח תיכנא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0050
002 לש הקיפסל SOIDNURG תרצות    

86,000.00 'פמוק הלובט - 'מ 72 המרה הבוגל ש"קמ  
    
למנה ףרוע    
    
השדח תיכנא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0060
C04-002-RST  תמייקה תמגודכ    
53 ללוכ דמועל ש"קמ 002 לש הקיפסל    

96,000.00 'פמוק רטמ  
    
השדח תיכנא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0070
ש"קמ 006 לש הקיפסל תמייקה תמגודכ    

131,000.00 'פמוק רטמ 53 ללוכ דמועל  
    
קיפטמ היתש ימ חודיק    
    
השדח תיכנא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0080
ש"קמ 02 לש הקיפסל תמייקה תמגודכ    
42 הנקתה קמוע רטמ 08 ללוכ דמועל    

95,000.00 'פמוק רטמ  
    
הנטק ראב היתש ימ חודיק    
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דף מס':     026 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

תושדח םימ תובאשמ תבכרהו הקפסא 30 הנבמ
תושדח תובאשמ תנקתהו הקפסא 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

השדח תיכנא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0100
ש"קמ 09 לש הקיפסל תמייקה תמגודכ    
03 הנקתה קמוע רטמ 08 ללוכ דמועל    

135,000.00 'פמוק רטמ  
    
ת ו י ק פ ו א  ת ו ב א ש מ  20.10 ק ר פ  ת ת     
ת ו ש ד ח     
    
תרצות תיקפוא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.02.0010
  ARTNEC הבוגל ש"קמ 061 לש הקיפסל  

21,200.00 'מ 04 המרה 'חי   
    
תרצות תיקפוא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.02.0020
הבוגל ש"קמ 005 לש הקיפסל הרטנ'צ    

47,200.00 מ 53 המרה 'חי   
    
תרצות תיקפוא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.02.0050
הבוגל ש"קמ 000,1 לש הקיפסל רבייניס    

100,300.00 'מ 53 המרה 'חי   
    
תרצות תיקפוא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.02.0070
  SOIDNURG ש"קמ 000,1 לש הקיפסל  

129,800.00 'מ 53 המרה הבוגל 'חי   
    
תרצות תיכנא הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.02.0080

100,300.00 ןולבונומ - ש"קמ 006 לש הקיפסל עינמה 'חי   
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דף מס':     027 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

ינקתמל םישדח םייקפואו םיכנא םיעונמ תבכרהו הקפסא 40 הנבמ
םימ ינקתמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י נ ק ת מ  10 ק ר פ     
    
ת ו ד י ח י ל  ם י ע ו נ מ  10.10 ק ר פ  ת ת     
ת ו י ק פ ו א     
    
קפסהל G.M.C.  עונמ תנקתהו הקפסא   01.01.0010

7,500.00 ד"לס X0051 ס"כ 03 'חי   
    
לש קפסהל זיפשוא עונמ תנקתהו הקפסא   01.01.0030

22,000.00 ד"לס X0051ס"כ 001 'חי   
    
REMOS YOREL עונמ תנקתהו הקפסא   01.01.0040

4,500.00 ס"כ 51 לש קפסהל 'חי   
    
ת ו י כ נ א  ת ו ד י ח י ל  ם י ע ו נ מ  20.10 ק ר פ  ת ת     
    
קפסהל SU תרצות עונמ תנקתהו הקפסא   01.02.0010

36,000.00 לולח ריצ יכנא -ס"כ 55 לש 'חי   
    
תרצות עונמ תנקתהו הקפסא   01.02.0020
  ELECTRICAL MOTORS PLEUGER  

29,500.00 ס"כ 55 לש קפסהל 'חי   
    
תרצות עונמ תנקתהו הקפסא   01.02.0030
  SOFDNURG ס"כ 05 לש קפסהל  

29,500.00 )לובט( 'חי   
    
תרצות עונמ תנקתהו הקפסא   01.02.0050
  SOFDNURG ס"כ 31 לש קפסהל  

14,200.00 )לובט( 'חי   
    
תרצות עונמ תנקתהו הקפסא   01.02.0060
  SOFDNURG ס"כ 51 לש קפסהל  

16,500.00 )לובט( 'חי   
    
GMC תרצות עונמ תנקתהו הקפסא   01.02.0070

12,500.00 WK54 לש קפסהל 'חי   
    
GMC תרצות עונמ תנקתהו הקפסא   01.02.0080

15,900.00 WK 011 לש קפסהל 'חי   
    

10,000.00 ס"כ 06 לש קפסהל עונמ תנקתהו הקפסא 'חי  01.02.0090
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דף מס':     028 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

ינקתמל םישדח םייקפואו םיכנא םיעונמ תבכרהו הקפסא 40 הנבמ
םימ ינקתמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

001 לש קפסהל עונמ תנקתהו הקפסא   01.02.0100
22,000.00 ס"כ 'חי   
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דף מס':     029 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  10 ק ר פ     
    
ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  10.10 ק ר פ  ת ת     
WK01 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  480.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.01.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.01.0020
    

1,800.00 'פמוק ץיאמו םיפוגל יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.01.0030
    

  600.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.01.0040
    

  600.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.01.0050
    

1,400.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.01.0051
    

  500.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.01.0060
    

  500.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.01.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.01.0080

  900.00 'פמוק סדנהמה  
    

  800.00 'פמוק הטירחו הזחשה ידי לע ריצ ןוקית 01.01.0090
    
,שדח עטק ,רוציי ,ךותיח ידי לע ריצ ןוקית   01.01.0100

3,000.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

  700.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.01.0110
    

  500.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.01.0120
    

2,600.00 'פמוק םוקאווב היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.01.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.01.0140

1,200.00 'פמוק רוגס  
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דף מס':     030 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.01.0145
4,700.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ףוג ןוקית   01.01.0150

1,400.00 'פמוק רוגס  
    

4,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.01.0151
    

5,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.01.0152
    

  800.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.01.0160
    

1,100.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.01.0170
    

  400.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.01.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.01.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.01.0200
חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח    

1,800.00 'פמוק קפסהו ץחל ,הקיפס  
    

  400.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.01.0210
    

  500.00 'פמוק םייופצ אל םינוש םירזיבא 01.01.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.01.0230

1,200.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.01.0235

4,100.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

1,800.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.01.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.01.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.01.0260
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דף מס':     031 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  20.10 ק ר פ  ת ת     
WK52 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  640.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.02.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.02.0020
    

2,100.00 'פמוק ץיאמו םיפוגל יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.02.0030
    

  700.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.02.0040
    

  700.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.02.0050
    

2,800.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.02.0051
    

  600.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.02.0060
    

  800.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.02.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.02.0080

1,700.00 'פמוק סדנהמה  
    

  800.00 'פמוק הטירחו הזחשה ידי לע ריצ ןוקית 01.02.0090
    
,שדח עטק ,רוציי ,ךותיח ידי לע ריצ ןוקית   01.02.0100

3,500.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

1,200.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.02.0110
    

  700.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.02.0120
    

4,700.00 'פמוק םוקאווב היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.02.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.02.0140

1,300.00 'פמוק רוגס  
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דף מס':     032 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.02.0145
5,200.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ףוג ןוקית   01.02.0150

1,500.00 'פמוק רוגס  
    

5,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.02.0151
    

6,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.02.0152
    

  800.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.02.0160
    

1,100.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.02.0170
    

  400.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.02.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.02.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.02.0200

2,100.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  500.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.02.0210
    

  600.00 'פמוק םייופצ אל םינוש םירזיבא 01.02.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.02.0230

1,300.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.02.0235

4,500.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

2,000.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.02.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.02.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.02.0260
    
    
    
    
    
    

033/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     033 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  30.10 ק ר פ  ת ת     
WK03 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  704.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.03.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.03.0020
    

2,700.00 'פמוק ץיאמו םיפוגליסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.03.0030
    

  800.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.03.0040
    

  800.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.03.0050
    

3,100.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.03.0051
    

  700.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.03.0060
    

1,400.00 'פמוק ינכמ םטא ןותיב 01.03.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.03.0080

3,100.00 'פמוק סדנהמה  
    

1,400.00 'פמוק הטירחו הזחשה ידי לע ריצ ןוקית 01.03.0090
    
,שדח עטק ,רוציי ,ךותיח ידי לע ריצ ןוקית   01.03.0100

5,300.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

3,700.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.03.0110
    

  900.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.03.0120
    

9,200.00 'פמוק היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.03.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.03.0140

1,400.00 'פמוק רוגס  
    
    
    

034/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     034 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.03.0145
5,700.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוג ףוג ןוקית   01.03.0150

1,700.00 'פמוק רוגס  
    

6,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.03.0151
    

7,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.03.0152
    

  800.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.03.0160
    

1,100.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.03.0170
    

  500.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.03.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.03.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.03.0200

2,400.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  600.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.03.0210
    

  700.00 'פמוק םייופצ אל םירזיבא 01.03.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.03.0230

1,400.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.03.0235

4,600.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

2,200.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.03.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.03.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.03.0260
    
    
    
    
    
    

035/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     035 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  60.10 ק ר פ  ת ת     
WK05 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

  920.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.06.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.06.0020
    

2,990.00 'פמוק ץיאמו םיפוגל יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.06.0030
    

  920.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.06.0040
    

  920.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.06.0050
    

3,500.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.06.0051
    

  690.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.06.0060
    

  920.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.06.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.06.0080

2,875.00 'פמוק סדנהמה  
    

1,380.00 'פמוק הטירחו הזחשה ידי לע ריצ ןוקית 01.06.0090
    
,שדח עטק ,רוציי ,ךותיח ידי לע ריצ ןוקית   01.06.0100

5,520.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

3,800.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.06.0110
    

1,035.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.06.0120
    

9,545.00 'פמוק םוקאווב היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.06.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.06.0140

1,725.00 'פמוק רוגס  
    
    
    

036/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     036 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.06.0145
7,015.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ףוג ןוקית   01.06.0150

2,070.00 'פמוק רוגס  
    

10,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.06.0151
    

11,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.06.0152
    

  920.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.06.0160
    

1,265.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.06.0170
    

  575.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.06.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.06.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.06.0200

3,105.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  690.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.06.0210
    

  805.00 'פמוק םייופצ אל םינוש םירזיבא 01.06.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.06.0230

1,955.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.06.0235

5,405.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

2,875.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.06.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.06.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.06.0260
    
    
    
    
    
    

037/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     037 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  70.10 ק ר פ  ת ת     
WK06 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,056.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.07.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.07.0020
    

3,240.00 'פמוק ץיאמו םיפוגל יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.07.0030
    

  960.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.07.0040
    

  960.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.07.0050
    

3,800.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.07.0051
    

  840.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.07.0060
    

1,680.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.07.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.07.0080

3,720.00 'פמוק סדנהמה  
    

1,680.00 'פמוק הטירחו הזחשה ידי לע ריצ ןוקית 01.07.0090
    
,שדח עטק ,רוציי ,ךותיח ידי לע ריצ ןוקית   01.07.0100

6,360.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

4,440.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.07.0110
    

1,080.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.07.0120
    

11,040.00 'פמוק םוקאווב היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.07.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.07.0140

2,160.00 'פמוק רוגס  
    
    
    

038/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     038 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.07.0145
8,520.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ףוג ןוקית   01.07.0150

2,040.00 'פמוק רוגס  
    

12,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.07.0151
    

13,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.07.0152
    

  960.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.07.0160
    

1,320.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.07.0170
    

  600.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.07.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.07.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.07.0200

2,880.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  720.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.07.0210
    

  840.00 'פמוק םייופצ אל םירזיבא 01.07.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.07.0230

2,160.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.07.0235

5,760.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

3,120.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.07.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.07.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.07.0260
    
    
    
    
    
    

039/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     039 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  80.10 ק ר פ  ת ת     
WK57 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,073.60 'פמוק הבאשמה תציחר 01.08.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.08.0020
    

3,300.00 'פמוק ץיאמו םיפוגל יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.08.0030
    

1,098.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.08.0040
    

1,098.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.08.0050
    

4,000.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.08.0051
    

  976.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.08.0060
    

2,196.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.08.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.08.0080

4,514.00 'פמוק סדנהמה  
    

1,708.00 'פמוק הטירחו הזחשה ידי לע ריצ ןוקית 01.08.0090
    
,שדח עטק ,רוציי ,ךותיח ידי לע ריצ ןוקית   01.08.0100

7,198.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

5,002.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.08.0110
    

1,098.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.08.0120
    

12,688.00 'פמוק םוקאווב היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.08.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.08.0140

3,172.00 'פמוק רוגס  
    
    
    

040/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     040 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.08.0145
12,688.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ףוג ןוקית   01.08.0150

2,318.00 'פמוק רוגס  
    

14,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.08.0151
    

15,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.08.0152
    

  976.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.08.0160
    

1,342.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.08.0170
    

  732.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.08.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.08.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.08.0200

2,928.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  854.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.08.0210
    

  854.00 'פמוק םייופצ אל םירזיבא 01.08.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.08.0230

2,196.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.08.0235

5,978.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

3,294.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.08.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.08.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.08.0260
    
    
    
    
    
    

041/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     041 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  90.10 ק ר פ  ת ת     
WK58 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,100.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.09.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.09.0020
    

3,400.00 'פמוק ץיאמו םיפוגל יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.09.0030
    

1,125.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.09.0040
    

1,125.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.09.0050
    

4,400.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.09.0051
    

1,000.00 'פמוק ינעמ םטא תיב ןוקית 01.09.0060
    

2,250.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.09.0070
    
י"ע רושאמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.09.0080

4,625.00 'פמוק סדנהמה  
    

1,750.00 'פמוק הטירחו הזחשה ידי לע ריצ ןוקית 01.09.0090
    
,שדח עטק ,רוציי , ךותיח ידי לע ריצ ןוקית   01.09.0100

7,375.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

5,125.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.09.0110
    

1,125.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.09.0120
    

13,000.00 'פמוק םוקאווב היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.09.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.09.0140

4,000.00 'פמוק רוגס  
    
    
    

042/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     042 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.09.0145
15,875.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ףוג ןוקית   01.09.0150

2,375.00 'פמוק רוגס  
    

15,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.09.0151
    

16,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.09.0152
    

1,000.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.09.0160
    

1,375.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.09.0170
    

  750.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.09.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.09.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.09.0200

3,000.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  875.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.09.0210
    

  875.00 'פמוק םייופצ אל םירזיבא 01.09.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.09.0230

2,375.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.09.0235

6,250.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

3,375.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.09.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.09.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.09.0260
    
    
    
    
    
    

043/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     043 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  01.10 ק ר פ  ת ת     
WK041 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,144.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.10.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.10.0020
    

3,510.00 'פמוק יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.10.0030
    

1,040.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.10.0040
    

1,040.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.10.0050
    

5,000.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.10.0051
    

  910.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.10.0060
    

1,820.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.10.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.10.0080

4,030.00 'פמוק סדנהמה  
    

1,820.00 'פמוק הטירחו הזחשה י"ע ריצ ןוקית 01.10.0090
    
שדח עטק ,רוציי ,ךותיח י"ע ריצ ןוקית   01.10.0100

6,890.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

4,810.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.10.0110
    

1,170.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.10.0120
    

11,960.00 'פמוק םוקאווב היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.10.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.10.0140

4,550.00 'פמוק רוגס  
    
    
    

044/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     044 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.10.0145
18,460.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ףוג ןוקית   01.10.0150

2,210.00 'פמוק רוגס  
    

18,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.10.0151
    

19,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.10.0152
    

1,040.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.10.0160
    

1,430.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.10.0170
    

  650.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.10.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.10.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.10.0200

3,120.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  780.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.10.0210
    

  910.00 'פמוק םייופצ אל םירזיבא 01.10.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.10.0230

3,120.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.10.0235

6,500.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

4,940.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.10.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.10.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.10.0260
    
    
    
    
    
    

045/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     045 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  21.10 ק ר פ  ת ת     
WK071 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,161.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.12.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.12.0020
    

3,564.00 'פמוק יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.12.0030
    

1,056.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.12.0040
    

1,056.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.12.0050
    

6,000.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.12.0051
    

  924.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.12.0060
    

1,848.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.12.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.12.0080

4,092.00 'פמוק סדנהמה  
    

1,848.00 'פמוק הטירחו הזחשה י"ע ריצ ןוקית 01.12.0090
    
,שדח עטק ,רוציי ,ךותיח י"ע ריצ ןוקית   01.12.0100

6,996.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

4,884.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.12.0110
    

1,188.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.12.0120
    

12,144.00 'פמוק םוקאווב היצנרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.12.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.12.0140

5,412.00 'פמוק רוגס  
    
    
    

046/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
 
 
 
 
 

02/03/2022

 
דף מס':     046 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.12.0145
21,780.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
2,400.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב ללוג ףוג ןוקית 01.12.0150

    
22,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.12.0151

    
23,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.12.0152

    
1,056.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.12.0160

    
1,452.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.12.0170

    
  660.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.12.0180

    
  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.12.0190

    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.12.0200

3,168.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  792.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.12.0210
    

  924.00 'פמוק םייופצ אל םירזיבא 01.12.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.12.0230

4,356.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.12.0235

6,600.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

6,204.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.12.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.12.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.12.0260
    
    
    
    
    
    
    

047/...   119037550A :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת
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דף מס':     047 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ו ל ו ב ט  ת ו ב א ש מ  31.10 ק ר פ  ת ת     
WK091 ד ע     
    
םניא ,הדיחיה יריחמ יכ ,תאזב רהבומ    
ןוכממ ,םיקלח וא/ו  דויצ תרבעה םיללוכ    
וב םוקמ לכב ,ותרזחהו ןקתמל ,בויבה    
ףיעסה ריחממ ותחפוי דבלב םיקלח וקפוסי    
%02 הדובעה רובע    
    

1,200.00 'פמוק הבאשמה תציחר 01.13.0010
    

  600.00 'פמוק לעפמב יללכ קוריפ 01.13.0020
    

3,645.00 'פמוק יסקופא יופיצו לוח יוקינ 01.13.0030
    

1,080.00 'פמוק ןוילע בסימ תיב ןוקית 01.13.0040
    

1,080.00 'פמוק ןותחת בסימ תיב ןוקית 01.13.0050
    

6,500.00 'פמוק ןוילעו ןותחת בסימ תפלחהו הקפסא 01.13.0051
    

  945.00 'פמוק ינכמ םטא תיב ןוקית 01.13.0060
    

1,890.00 'פמוק ינכמ םטא ןוקית 01.13.0070
    
י"ע רשואמ יפולח וא ירוקמ שדח ינכמ םטא   01.13.0080

4,185.00 'פמוק סדנהמה  
    

1,890.00 'פמוק הטירחו הזחשה ידי לע ריצ ןוקית 01.13.0090
    
,שדח עטק ,רוציי ,ךותיח ידי לע ריצ ןוקית   01.13.0100

7,500.00 'פמוק המאתהו הטירח  
    

5,600.00 'פמוק םוקאווב םימייק םיפופילל השדח הקל 01.13.0110
    

1,215.00 'פמוק ץיאמה םע בכרומ רוטורל ימניד ןוזיא עוציב 01.13.0120
    

12,420.00 'פמוק םוקאווב היצנגרפניאו שדח ףופיל עוציב 01.13.0130
    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ץיאמ ןוקית   01.13.0140

6,210.00 'פמוק רוגס  
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דף מס':     048 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
בויבל תולובט תובאשמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תעבט ללוכ ץיאמ תפלחהו הקפסא   01.13.0145
24,840.00 'פמוק רוגס ץיאמ לש הרקמב  

    
ץיאמ לש הרקמב תעבט ללוכ ףוג ןוקית   01.13.0150

2,295.00 'פמוק רוגס  
    

27,000.00 'פמוק ץיאמ תיב/ןאילול תיב/ףנכ תיב תפלחה 01.13.0151
    

28,000.00 'פמוק ןוילע הסכמ וא ןותחת הסכמ תפלחה 01.13.0152
    

1,080.00 'פמוק םירוביח תספוק ןוקית 01.13.0160
    

1,485.00 'פמוק השדח םירוביח תספוק תבכרהו הקפסא 01.13.0170
    

  675.00 'פמוק ןמשו םיגרב ,םימוא ,םימטס ,רזע ירמוח 01.13.0180
    

  200.00 תונוש המאתה תודובע ע"ש  01.13.0190
    
הקידב ,לעפמב הדיחיה לש תיללכ הבכרה   01.13.0200

3,240.00 'פמוק חוד תאצוהו הצרה עוציבו תינכמו תילמשח  
    

  810.00 'פמוק השדח הדורטקלא 01.13.0210
    

  945.00 'פמוק םייופצ אל םירזיבא 01.13.0220
    
םע הבאשמב קוסיר תחלצ ץופיש /ןוקית   01.13.0230

4,725.00 'פמוק רוגס ץיאמ  
    
הבאשמב קוסיר תחלצ תבכרהו הקפסא   01.13.0235

7,695.00 'פמוק רוגס ץיאמ םע  
    

7,965.00 'פמוק ריהמ לגר רוביח תבכרהו הקפסא 01.13.0240
    

  100.00 'פמוק א"מל ריחמ הנזה לבכ תפלחה 01.13.0250
    

   59.00 'פמוק א"מל ריחמ דוקיפ לבכ תפלחה 01.13.0260
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דף מס':     049 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
תימצע הקיניב לזיד תדיינ הבאשמ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה ק י נ י ב  ל ז י ד  ת ד י י נ  ה ב א ש מ  20 ק ר פ     
ת י מ צ ע     
    
ל ז י ד  ת ד י נ  ה ב א ש מ  10.20 ק ר פ  ת ת     
ת י מ צ ע  ה ק י נ י ב     
    
םניא הדיחיה יריחמ יכ , תאזב רהבומ    
ןסחממ םיקלח וא/ו דויצ תרבעה םיללוכ    
ץופיש  הכאלמה תיבמ ותקרזחהו דיגאתה    
םגד RALLIM תרצות לזיד תדינ הבאשמ    
  AMC2 00-8"  
    
הבכרהו הכאלמה תיבב םימרוגל קוריפ   02.01.0010

4,100.00 ץופיש רחאל 'חי   
    

5,100.00 הבאשמ ריצ ןוקית/ ץופיש 'חי  02.01.0020
    

5,500.00 ןאילול תיב ןוקית/ ץופיש 'חי  02.01.0030
    
תנקתהו הקפסא ללוכ בסימ תיב ןוקית   02.01.0040

9,800.00 םישדח םיבסימ 'חי   
    

2,400.00 תימצע הקיניב הבאשמל תילוארדיה הקידב 'חי  02.01.0050
    
הבאשמה לש תינכמו תילמשח הקידב   02.01.0060

  800.00 ילוארדיה ןחבמ עוציב ךרוצל 'חי   
    
תקפסאו חטשב ילוארדיה ןחבמ עוציב   02.01.0070
רובע םיילוארדיה םיעוציב תומוקע    

2,400.00 הבאשמה 'חי   
    
עונמ ץופיש    
    

  800.00 'פמוק תוינכמו תוילמשח תוקידב 02.01.0080
    

1,200.00 'פמוק לעפמב עונמ קוריפ 02.01.0090
    

1,400.00 'פמוק הציחרו יוקינ 02.01.0100
    
רוציי הטירח ללוכ בסימ תיב רוזחשו ץופיש   02.01.0110

2,600.00 'פמוק תיפוס המאתהו הטירח עוציב ,לוורש  
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דף מס':     050 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

בויבל תולובט תובאשמ ץופיש 50 הנבמ
תימצע הקיניב לזיד תדיינ הבאשמ 20 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הטירחו הזתה הטירח י"ע םוגפ ריצ ןוקית   02.01.0120
2,800.00 'פמוק המאתהו  

    
רוביח רוציי ךותיח י"ע םוגפ ריצ עטק ןוקית   02.01.0130
המאתהו הטירח עוציב שדח ריצ עטק    

2,800.00 'פמוק תיפוס  
    

3,300.00 'פמוק דיצטר רוגחמל שרדנ ינכמ ןוקית 02.01.0140
    

3,000.00 'פמוק רוטורל ימניד ןוזיא 02.01.0150
    

2,600.00 'פמוק בסימ תפלחה 02.01.0160
    

2,700.00 'פמוק שדח עונמ תבכרהו הקפסא 02.01.0170
    

  800.00 'פמוק ןמשו םימטס ,םימוא םיגרב ,רזע ירמוח 02.01.0180
    

  200.00 תועש יפל תונוש המאתה תודובע ע"ש  02.01.0190
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דף מס':     051 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

השבי הנקתהב תולובט  תושדח תובאשמ תבכרהו הקפסא 60 הנבמ
בויב ינקתמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  י נ ק ת מ  10 ק ר פ     
    
ב ו י ב  י נ ק ת מ  10.10 ק ר פ  ת ת     
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0010
SOFDNURG WK02 תרצות השבי    

41,300.00 ש"קמ 021 לש הקיפסל 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0020
הקיפסל NILRAS WK37  תרצות השבי    

94,400.00 ש"קמ 053 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0030
הקיפסל NILRAS WK86 תרצות השבי    

80,200.00 ש"קמ 003 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0040
הקיפסל THGYLF WK51 תרצות השבי    

29,500.00 ש"קמ 521 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0050
SOFDNURG WK65 תרצות השבי    

61,400.00 ש"קמ 002 לש הקיפסל 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0060
הקיפסל NILRAS WK56 תרצות השבי    

80,200.00 ש"קמ 003 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0070
REVAINIS WK54  תרצות השבי    

64,900.00 ש"קמ 051 לש הקיפסל 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0080
הקיפסל NILRAS WK57 תרצות השבי    

88,500.00 ש"קמ 004 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0090
הקיפסל THGYLF WK01 תרצות השבי    

30,000.00 ש"קמ 001 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0100
הקיפסל REVAINIS WK54 תרצות השבי    

70,800.00 ש"קמ 052 לש 'חי   
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דף מס':     052 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

השבי הנקתהב תולובט  תושדח תובאשמ תבכרהו הקפסא 60 הנבמ
בויב ינקתמ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0110
הקיפסל THGYLF WK041 תרצות השבי    

141,600.00 ש"קמ 0001 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0120
הקיפסל THGYLF WK041 תרצות השבי    

159,300.00 ש"קמ 0031 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0130
הקיפסל THGYLF WK071 תרצות השבי    

153,400.00 ש"קמ 008 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0140
הקיפסל THGYLF  WK52 תרצות השבי    

60,000.00 ש"קמ 051 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0150
הקיפסל THGYLF WK03 תרצות השבי    

70,000.00 ש"קמ 002 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0160
הקיפסל THGYLF WK52 תרצות השבי    

60,000.00 ש"קמ 051 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0180
הקיפסל THGYLF WK58  תרצות השבי    

105,000.00 ש"קמ 057 לש 'חי   
    
הנקתהב הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסא   01.01.0200
לש הקיפסל AMOH WK53 תרצות השבי    

47,200.00 ש"קמ 091 'חי   
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דף מס':     053 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

תימויב הדובע 70 הנבמ
םיקרפה יתתו םינבמה לכ רובע תימויב הדובע 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ ה  ל כ  ר ו ב ע  ת י מ ו י ב  ה ד ו ב ע  10 ק ר פ     
ם י ק ר פ ה  י ת ת ו     
    
ת י מ ו י ב  ה ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת     
    

  200.00 טושפ לעופ לש ,תונוש תודובע ע"ש  01.01.0010
    

  300.00 יעוצקמ לעופ לש ,תונוש תודובע ע"ש  01.01.0020
    
ךרוצל ,הנמזה יפל ,הטירח תודובע   01.01.0030
םיקלחל ,םימייקה םיקלחה תמאתה    

  300.00 םישדח ע"ש   
    
,רתאב ,עוציב סדנהמ לש ,תונוש תודובע   01.01.0040

  400.00 הנמזה יפל ע"ש   
    
,הדובעה רחאל ןקתמהמ ,דויצ תרבעה   01.01.0050
םע תיאשמ תוברל ,ץופיש וא רוצי רחאל    
ןיפולחל וא רתאב דויצה תקירפו ,גהנו ףונמ    

3,600.00 'פמוק דויצה תרזחה  
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דף מס':     054 תובאשמ תפלחהו ץופיש -דודשא םילבוי ןוריחמ

שארמ םימכסומ םייוציפ 80 הנבמ
שארמ םימכסומ םייוציפ 10 קרפ

    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ש א ר מ  ם י מ כ ס ו מ  ם י י ו צ י פ  10 ק ר פ     
    
ש א ר מ  ם י מ כ ס ו מ  ם י י ו צ י פ  10.10 ק ר פ  ת ת     
    

-1,100.00 םוי/י רוחיא םוי ןיגב ,םימכסומ םייוציפ 01.01.0010
    

-1,100.00 היוקל הודבע ןיגב ,םימכסומ םייוציפ 'חי  01.01.0020
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