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 עיריית סח'נין
 02/2022מספר  מכרז

 הקמת אולם ספורט אלביאן 
 
 

עיריית סח'נין מכריזה בזה על רצונה לקבל הצעות מקבלנים רשומים בשיטת המעטפה הסגורה 
 לביצוע העבודות הנ"ל בסחנין : 

 ל המשתתף לעמוד, בין היתר, בתנאים שלהלן:ע
להיות עוסק מורשה, יחיד או תאגיד ולנהל ספרים כחוק. יש לצרף להצעה אישור על  .1

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות 
 וקף.בתבמקור וכן אישור לצורך ניכוי מס  1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 –להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  .2
.יש לצרף להצעה רישיון קבלן לעבודות הנדסה לפחות  3גובסיווג  100 ראשי ענף, 1969

 תינתן עדיפות לבעלי סיווג גבוה יותר. בנאיות בתוקף.

בהיקף משלה ולרשויות מקומיות מבני ציבור למוסדות מהקמת להיות בעל ניסיון מוכח ב .3
. יש לצרף להצעה המלצות ואישורים המוכיחים זאת ככל לפחות ₪ מליון  15מצטבר של 

 שיש לרבות רשימת פרויקטים שביצע כולל פרטי המזמינים.

. הערבות תהיה מחשבונו ש"ח 950,000לצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך   .4
שהוא נוסח מחייב, והיא תהיה בתוקף  כי המכרזובהתאם לנוסח שבמסמשל המשתתף 

)כולל( . חובה לצרף להצעה צילום שיק או אישור בנק בדבר פרטי ;  2022/05/01עד ליום 
 החשבון ממנו נמשכה הערבות. ערבות שלא תמלא אחר התנאים הנ"ל תיפסל.

ה ייערך סיור קבלנים באתר. המפגש יהי 0009:בשעה  2022/01/24בתאריך  שניביום  .5
קבלן שלא ישתתף ההשתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה ובמשרדי מחלקת ההנדסה. 

 שתתף במכרז .גיש הצעה או להמלהבסיור יהיה מנוע 
6.  

באחריותו של הקבלן הזוכה להעסיק מטעמו כתנאי להתחלת הביצוע מהנדס ביצוע  .7
 ומנהל עבודה מוסמך, ההתחשבנות עם העירייה תתבצע אך ורק דרך מהנדס, הקבלן
ימסור את פרטיהם של מהנדס הביצוע ומנהל העבודה עם חתימתו על החוזה לרבות 

 .פרטי ההתקשרות שלהם

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במחלקת ההנדסה של העירייה בשעות העבודה הרגילות  .8
שלא יוחזר. יש לצרף להצעה העתק מן הקבלה ₪  2,500של העירייה תמורת סכום של 

  בדבר רכישת המכרז.

תחת  www.sakhnin.muni.il תן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה ני .9
 הלשונית מכרזים.

            את ההצעות חתומות ובצירוף כל המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה לידי מנכ"ל    .10
 0014: עד השעה 2022/01/31בתאריך  ישיחמעירייה במשרדו בבניין העירייה וזאת ביום ה

 בצהרים  המסירה תהיה אישית ולא באמצעות הדואר.

מלבד העמידה בתנאי המכרז תביא העירייה בין יתר שיקוליה את ניסיון העבר של  .11
את ובין היתר , המשתתף ואת ניסיונו בביצוע עבודות דומות בכלל ועבור העירייה בפרט

, עמידתו בלוחות הזמנים ובמגבלות התחייבויותיוהתנהלותו מול העירייה, קיום 
 התקציביות, איכות וטיב העבודות שביצע עבור העירייה ככל שהיו כאלה.

, לרבות ריכוז הפרקים אומדן המצורףשבהסעיפים כל תמחור ההצעה תהיה בצורת  .12
מובהר בזאת כי אין  .הן במספרים והן במילים  סכום ההצעה הכוללת ובסוף לרשום את 

מסכום  %01 -כלשהי לאחר סיכום ההצעה מעבר לכללית )לא תוספת( הנחה  לתת
 ההצעה.

 האמור לעיל בא להוסיף על האמור בחוברת המכרז. .13

 להמובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית, בכפוף לשימוע, שלא לבחור בבעל ההצעה הזו .14
  .יהבעיקר בהסתמך על ניסיונו המקצועי של המשתתף או ניסיון העבר מול העירי

שלוח בקשת הבהרה לפקס לאו   04-6743737לבירורים נוספים ניתן להתקשר לטלפון   .15
04-6740774 . 

 
 כבוד רבב                                                                                                           

 "ר ספואת אבו ריאד                                                                                                  
 ייההעיר ראש                                                                                  

http://www.sakhnin.muni.il/
http://www.sakhnin.muni.il/
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 הוראות כלליות

או הוראות מהנדס העירייה או מי שהוסמך על \ביצוע העבודה כפוף לתכנון ו     .1
 תמת החוזה ע"י הקבלן ומורשי החתימה בעירייה.ידו ולהח

או עבודה נוספת יבוצעו רק לאחר קבלת אישור מהנדס העיר או \כל שינוי ו      .2
אחרת לא ישולמו, עבודה שלא תמצא את ביטויה   בכתבמי שהוסמך על ידו 

חירי קבלן ראשי מ-תיקבע לפי המחירון הממשלתי דקלבכתב הכמויות 
ע"פ תרה העבודה במאגרי המחירון ,ייקבע מחירה , לא או 20%בניכוי 

דרך משא ומתן בין הצדדים ובכפוף מחירון משרד השיכון האחרון או 
 למחירי השוק  לפני ביצועה.

לעירייה הזכות המלאה להגדיל או להקטין כמויות בסעיפי החוזה ללא שינוי       .3
   25%ל כך שההגדלה או ההקטנה לא תעלה ע  50%במחיר בשיעור של עד 

 שה בכתב ובחתימת מורשי החתימה של העירייה.ע, הכל יימסה"כ החוזה
על אף האמור בגוף ההסכם הן לגבי חשבונות חלקיים / ביניים והן לגבי        .4

מאחר והכיסוי התקציבי להוצאה הכרוכה בחוזה זה מקורו הסופי חשבון ה
ם נשוא חוזה מובהר בזאת, כי התמורה עבור מתן השירותיבמימון חיצוני. 

אך ורק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד  קבלןזה, תועבר ל
. איחור בתשלום הממשלתי המממן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר תשלומים

הנובע מעיכוב העברת הכספים מהגוף הממן לא תיחשב כאיחור בתשלום 
ע"פ החוזה שלעיל ואינה מהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או ביטול 

תשלום התמורה יהיה בהתאם ובכפוף להוראות  השירות ע"י המתכנן.מתן 
 .2017 –חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 

מסה"כ החוזה וע"פ  10%הערבות הבנקאית לקיום החוזה תהיה בשיעור        .5
ועד שנקבע מלאחר ה  חודשים 3 לתקופה שלותהיה בתוקף הנוסח המצורף 

ם להארכות בלוחות הזמנים לביצוע אם יוארך בהתאלסיום העבודות והוא 
 יהיו.

מגובה החשבון הסופי המצטבר  5%הערבות לשנת הבדק תהיה בשיעור       .6
יום מסירת מחודשים  14-מוע"פ הנוסח המצורף ולתקופה שלא תפחת 

 הפרויקט הסופית .
מובהר בזאת כי  מיום צו התחלת העבודה. יםחודש 14 דעתקופת הביצוע:       .7

שנן מגבלות תקציביות צו התחלת העבודה יוגבל לגובה התקציב במידה וי
ם גיס תקציב נוסף תהיה העירייה רשאית להגדיל את צו הקיים והזמין, וע

 התחלת העבודה עד לסכום ההתקשרות.
באחריותו של הזוכה לתאם את עבודתו ולהמציא את כל האישורים       .8

לרבות תאגיד המים והביוב הנדרשים לביצוע כל עבודה מצריכה אישור כנ"ל 
 ובטרם ביצוע העבודה.,בזק וחברת החשמל מי הגליל 

באחריותו של הקבלן הזוכה להעסיק מטעמו כתנאי להתחלת הביצוע מהנדס       .9
תתבצע אך ורק דרך ביצוע ומנהל עבודה מוסמך, ההתחשבנות עם העירייה 

ם של מהנדס וללא  נוכחות הקבלן, הקבלן ימסור את פרטיהמהנדס הביצוע  
הביצוע ומנהל העבודה עם חתימתו על החוזה לרבות כתובות דואר 

מכתבים ו/או  חפקס, מס' נייד ופרטים אחרים לצורך משלו אלקטרוני,
 .מסמכים

לרבות ריכוז  ההצעה תהיה בצורת תמחור כל הסעיפים שבאומדן המצורף.10
 .מילים, ובסוף לרשום את סכום ההצעה הכוללת  הן במספרים והן בהפרקים

יש למלא את ההצעה בכתב יד ברור ולהשתמש בעט ולהימנע במידת 
 האפשר ממחיקות ותיקונים.

כל סכום שהקבלן מן התמורה המגיעה לקבלן לעירייה הזכות המלאה לקזז     .11
 לכך.הקבלן ללא קבלת רשותו גם עבור פרויקטים אחרים חייב לעירייה 

 חלק בלתי נפרד מהחוזה.התנאים הנ"ל ותנאי החוזה הסטנדרטי הם     .12
 העבודה תבוצע בהתאם לאוגדן הכחול ולמפרט המיוחד.    .13
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מובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית, בכפוף לשימוע, שלא לבחור בבעל     .14
ההצעה הזוכה במידה והוא איננו עומד בלוחות הזמנים ו/או מבצע עבור 

 העירייה עבודות שערכן המצטבר עלה על הסיווג שברשותו. 
 התנאים הנ"ל גוברים על כל הוראה סותרת אחרת בחוזה המצורף.    .15

 
 בכבוד רב

 ד"ר ספואת אבו ריא
 ראש העיר
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 רשימת מסמכים
 

 2/2022מכרז מספר / הצעת מחיר: 
 

על המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, את המסמכים שלהלן. יש לצרף להצעה 
. היה ולא צורף את המסמכים שברשימה המצורפים להצעה  -ולסמן ב רשימה זו

מסמך כלשהו תהיה הוועדה רשאית להניח שהוא לא קיים ולדון בהצעה על בסיס 
הנחה זו ברם אין בכך כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה בהתאם לתקנות העיריות 

 .1987 –)מכרזים( התשמ"ח 
 
  1975 –ערך מוסף תשל"ו, תעודת עוסק מורשה בהתאם לחוק מס. 

 
  אישור ניהול פנקסי חשבונות בתוקף בהתאם לחוק עסקאות עם גופים

 .1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 
  אישור ניכוי מס במקור בתוקף בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים

 .1977 –בעד שירותים או נכסים(, תשל"ז 

 
 בודות הנדסה בנאיות, רישיון קבלן בתוקף בהתאם לחוק רישום קבלנים לע

 .1969 –תשכ"ט 

 
 ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז 

 
 .צילום שיק או אישור ניהול חשבון 

 
 .פרוטוקול סיור קבלנים במידה ויש 

 
 .הוכחות ניסיון והמלצות 

 

  הצהרה בדבר העדר הרשעה בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו
 . )מצ"ב(.1976 –

 
 

 
_______________  _______________  _______________ 

 חתימה וחותמת   שם המציע    תאריך
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 תצהיר
 

אני הח"מ  _______________________ ת.ז. __________________ לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת , וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 אעשה כן , מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 
 

 י ופרטי כנ"ל.שמ .1

 

אני הבעלים / מנהל / נושא משרה בחברת  .2
_____________________________________ אשר הגישה הצעה 
למכרז מספר ____________ שעניינו __________________________ 

 שפרסמה עיריית סח'נין.

 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  ב2אני נותן תצהירי בהתאם להוראות סעיף  .3
  1976-"והתשל

 
הספק ובעל ה המציע / הורשע לאכי עד מועד ההתקשרות אני מצהיר בזה  .4

 –על הוראות חוק עובדים זרים, תשנ"א  ביותר משתי עבירות וזיקה אלי
 או, , 1987 –ו/או חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991

 

ביותר  והספק ובעל זיקה אליה המציע / הורשע כןעד מועד ההתקשרות  .5
ו/או חוק שכר  1991 –ל הוראות חוק עובדים זרים, תשנ"א ע משתי עבירות

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ו, 1987 –מינימום, תשמ"ז 
 ממועד ההרשעה האחרונה;

 

 לעיל שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6
           
        _________________ 

 חתימת המצהיר                          
 
 

י הח"מ _____________________, עו"ד, רישיון _________ מאשר בזה כי אנ
 ביום __________

הופיע במשרדי ב _______________ מר _________________ ת.ז.  
________________ ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהא צפוי 

ות הצהרתו וחתם עליה בפני לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונ
. 
 

       
 _______________                                             ________________ 
    חתימה וחותמת                                                

 עוה"ד                   
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 פיתוחהנחיות מחייבות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן בנייה/
 )מיועד למכרזים ולהיתרי בניה(

 :מבוא
בזמן עבודות בנייה עלולים להיווצר מפגעים סביבתיים, הפוגעים באיכות החיים של התושבים 

הבנייה, ואף הופכים למטרד בלתי נסבל. בנוסף, עלולות העבודות לזהם את הסביבה  בקרבת אתר
ירת הנקיון, חוק המים, והחוק למניעת חוקי איכות הסביבה כגון חוק שמ של האתר תוך עבירה על

 :בנייה, תשתית ולמניעת מפגעים סביבתיים בזמן בנייה מפגעים. מצ"ב הנחיות לניהול אתר
 
  . הנחיות כלליות טרם תחילת העבודה1

 ,א. ייזם הפרויקט יציב שלט ויודיע לציבור באמצעות אתר האינטרנט של הרשות המקומית
לת העבודות ויציין מספרי טלפונים של: היועץ הסביבתי ל תחיאו מכתבים אישיים ע\מודעות ו
מנהל העבודה/האתר, מוקד הרשות המקומית והמח' לאיכות הסביבה כמקבלי פניות  ,)(אם קיים

 .האזור. העתק/אישור המודעה ישלח אלינו ותלונות מתושבי
 .שי קשר בשטחב. יש להגיש לרשות המקומית פרטים מלאים של החברה כולל מס' ח.פ ופרטי אנ

 .ג. יש להגיש לרשות המקומית תרשים סביבה של האתר כולל דרכי גישה לפי שלביות הבנייה
 .כולל מספרי כבישים 1:100ד. יש להגיש לרשות המקומית תוכנית פיתוח שטח בקנ"מ 

 .ה. בעל ההיתר מחוייב לחתום על חוזה לפינוי פסולת בנייה עם אתר מאושר
 .ציג מאזן חפירה ומילוי באתר וכן את הפתרון לעודפי חפירהו. בעל ההיתר מחוייב לה

 מ' לפחות בכל היקפו. אין להניח חומרי בנייה וציוד 3ז. אתר הבנייה יוקף בגדר קשיחה בגובה 
לגדר, ואין לבצע שום פעולות בנייה או הכנה לבנייה מחוץ לגדר האתר. בעל ההיתר  בנייה מחוץ

ו 3נקייה ותקינה עד לגמר העבודה באתר ועד לקבלת טופס  האתר בצורה מתחייב לתחזק את גדר
- 4. 

ח. בין אתרי בנייה ישנם לעיתים שצפי"ם מתוכננים. שצפי"ם אלו מפותחים לאחר גמר הבנייה 
הם מהווים מקור משיכה להשלכת פסולת וחומרים אחרים. ההנחיה היא כי  באתרים. על כן

נעול אותו. פסולת בניין וחומרים שיימצאו בשצ"פ לגדר, לסגור ול הגורם שהשצ"פ בבעלותו ידאג
 .הם באחריות בעל השטח

 
 . אחזקת אתר בניה2

י א. אין לחרוג מן השטח המגודר בשום צורה שהיא, ובכלל זה: הנחת חומרי בנייה, כלי עבודה, כל
 .מכשירים או חפצים, פסולת בניין ,רכב

 .חפשי ב. אין לחסום את המדרכה, השביל ו / או הכביש למעבר
ג. בעל ההיתר מחויב לשמור על הניקיון של קטע הכביש והמדרכה אשר מול ו / או סביב שטח 

 .עובד. נושא זה יתואם ויוסכם בטרם תחילת העבודות  המגרש בו הוא
 .ד. אין לעקור או להשחית עצים במגרש או בשטח הגובל עם המגרש ללא תכנית העתקה מאושרת

/ מתקן שירותים זמני הכולל פתרון לסילוק שפכים למשך כל  ה. בכל אתר בניה יותקן מבנה
 .מזמין שירות שאיבת ביוב להמציא קבלות על קליטת השפכים באתר מאושר תקופת הבניה. על

 
 . אבק3

א. על הקבלן לנקוט באמצעים לצמצום אבק מדרכים ומעבודות עפר ע"י הרטבה במים ו/או 
בדלקים או בחומרים מזהמים אחרים. תדירות אין להרטיב בתמלחות,  .בחומרים מייצבים

יציבות הדרכים. שימוש במייצבים מסחריים יבוא לאישור  ההרטבה תהיה כזו שתשמור על
 .האיגוד בכתב טרם התחלת השימוש בהם

 .)ב. דרכי הגישה לאתר יסללו. כמו כן דרכים שניתן לסלול בתוך האתר)אפילו סלילה זמנית
עשה שימוש במכונות קידוח המצוידות במסנני אבק הקולטים את ג. בקידוחים בקרבת מגורים י

הצורך יורטב אזור הקידוח ע"י ממטרות. לא תותר הפעלת מכונות קידוח ללא  האבק. במידת
ליידע את דיירי הרחוב לפני תחילת עבודות חפירה או עבודות קידוח  אמצעים למניעת אבק. יש

, זמן תחלה וסיום יומי, מועדי התחלה וסיום העבודה כלונסאות ולמסור להם מידע על היקף
 .העבודות וכתובת לפניות

 .ד. משאיות היוצאות או נכנסות לאתר יכוסו כל העת ביריעות על מנת למנוע פיזור אבק
ה. בימים בהם ישנן רוחות חזקות המסיעות אבק מאתר הבנייה לכיוון מבני מגורים יש להפסיק 

 .העפר את עבודות
 
 . גריסה 4

רחק המגרסה מן הבתים יהיה ע"פ המצוין בחוק. המיקום המדויק יקבע בשטח בתיאום עם א. מ
לאיכות הסביבה. האיגוד רשאי להורות על שינוי המיקום שנקבע על פי שיקול דעתו   איגוד ערים

 .בכל עת
 .ב. הגריסה תתבצע בנוכחות מים. הכנסת המים תתבצע לתא הגריסה ו / או על המסוע

 .ך, יורטב אזור העבודה של המשאיות והמעמיס סביב המגרסהג. על פי הצור
 .ד. על פי הצורך, יורטב החומר המוזן למגרסה
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 .ה. על פי הצורך, יוקם מתרס אבק בכיוון הרוח
 .ו. קצב העבודה של המגרסה ייקבע כך שכמות האבק הנוצרת תהיה מינימאלית

 .ז. מסוע המגרסה יכוסה בברזנט לכל אורכו
 –ע, במקום בו נופל החומר הגרוס אל הערמה, יותקן שרוול ברזנט באורך של כ ח. בקצה המסו

 .מטר אחד
 ט. האיגוד רשאי להוסיף ו / או לשנות דרישות וכן להפסיק את עבודת המגרסה על פי שיקול דעתו

 .בכל עת
 
 . קידוח קלונסאות ויסודות5

 .א. הקידוח יתבצע בנוכחות מים
  .וקם מתרס חוסם בתיאום עם האיגודב. במידה וייווצר מטרד אבק י

 
 . פסולת6

א. עודפי עפר ינוצלו למילוי בתוך האתר. עודפים יפונו לאתר שפיכת עפר אזורי מאושר על ידי 
 העיריה, תוך הקפדה על

הוראות התב"ע, או לאתר מאושר ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה, ובהעדרו לאתר אחר על פי 
 .אישור בכתב מהאיגוד

, לת בניין הכוללת ברזלים, עץ, שאריות דבקים וצבעים, קרטונים, שקי נייר, מכלי פלסטיקב. פסו
המיועדת לכך ותפונה למיחזור או לאתר סילוק פסולת  תאסף במכולה -וכדו' ,יריעות פלסטיק

לאיכות הסביבה, או לאתר אחר על פי אישור בכתב מהאיגוד או  אזורי מאושר ע"י איגוד ערים
מערכת פינוי הפסולת העירונית שלה. חל איסור להבעיר  ו ע"י הרשות המקומית ע"ילחלופין יפונ

 .פסולת בניין מסוג זה
ג. פסולת בניין אינרטית, כגון שאריות בטון, מרצפות, קרמיקה, שאריות הריסה וכדו' יאספו 

 באתר וייגרסו למיחזור
מראש ובכתב ע"י האיגוד עם  ו שיווקה יאושרוא\באתר. שינוע פסולת בניין גרוסה מחוץ לאתר ו

 .או הסילוק\השיווק ו הצגת יעדי
 32ד. פסולת ואבק שייווצרו בתקופת הבנייה ינוקו לפחות אחת לשבוע סביב האתר עד מרחק של 

או עפ"י הנחיית המפקח, יבוצע מבצע נקיון לאיסוף פסולת \מידי חודש ו .מ' מגבול האתר
 .האתרמ' מ 100או התגלגלה עד מרחק \שהתעופפה ו

 .ה. השלכת פסולת מקומות עליונות תיעשה ע"י שרוולים בלבד
 .ו. פינוי פסולת יתבצע במשאיות בעלות כיסוי

 .ז. באתר יוקצה שטח לאצירת פסולת, מיון ומחזור. השטח יסומן בתוכנית התארגנות האתר
בסט יהיה ח. אסבסט יונח על משטח, ייעטף ביריעת ניילון ויסומן בסרטים ייעודיים. פינוי אס

 .לאתר מאושר בלבד
 .על הקבלן להמציא אישורים וקבלות מתאימים

 
 . רעש7

 (.1992 -א. הרעש מהאתר לא יחרוג מהתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התשנ"ב
 .(1979 -ב. הציוד המכני יעמוד בתקנות למניעת מפגעים (רעש מציוד בנייה), התשל"ט

אחר צהריים, בימי חופש לא תותר  17:00בבוקר ועד  7:00:ג. העבודות באתר יוגבלו לשעות 
או איגוד \ניתן לקצר את שעות העבודה במקרים מיוחדים עפ"י הנחיות הרשות המקומית ו עבודה.

 ערים לאיכות הסביבה.
ד. דרך הגישה אל האתר תעקוף אזורי מגורים ככל הניתן. יש להציב שלטי הכוונה ברורים כדי 

 .ת לשכונות מגוריםמשאיו למנוע כניסת
ה. במידת הצורך יש לבצע מיגון אקוסטי (להקטנת הרעש מציוד הבנייה הכבד) ע"י אמצעים 

 .פיסיים
ו. אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום. התקשרות תתבצע באמצעות מכשירי 

 .קשר ניידים
 
 . זיהום קרקע ומים8

נע מכל שפיכת שמן או דלק על קרקע האתר. א. בזמן תחזוקה של ציוד מכני באתר יש להימ
 שמנים ודלקים

 .עודפים יאספו ויפונו למיחזור
מנפח מיכל התדלוק.  %100ב. מתקני תדלוק לכלים המכניים באתר יצוידו במאצרות בנפח 

משטח ניקוז אל המאצרות לבל ידלפו דלקים אל הקרקע. ריקון המאצרות אל  התדלוק יבוצע מעל
מילוין במי גשם או דלק יבוצע אך ורק בנוכחות המפקח במקום. עודפי  של מיכלי סילוק במקרה

 .יפונו למיחזור דלק ו/או מי גשם מעורבים בדלקים
ג. קרקע מזוהמת בדלק או שמן תיארז מיידית בכלי אצירה ותפונה לאתר סילוק על פי הנחיית 

 .המפקח
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ם שלהם למערכת האיסוף ד. במידה וישנם מבנים יבילים באתר יש לחבר את יציאת השפכי
 העירונית. לחילופין

 .יש לאגור את השפכים במכל אטום ולפנות לנקודת חיבור בתאום עם הרשות המקומית
ה. יש להציב שרותים ניידים לשימוש הפועלים. לא תתאפשר הזרמת שפכים משירותים אלה אל 

 .הסביבה
 
 . כללי9

 .תאיםא. אין לעקור עצים מוגנים ועצים בכלל ללא היתר מ
, ב. יש לדווח על גילויו של ערך טבע ו / או ממצא ארכיאולוגי תוך כדי העבודה באתר. במקרה זה

 .כל פעילות העלולה לפגוע בערך תופסק מיידית
 כל סטייה מהוראות אלו מחייבת אישור בכתב מאיגוד ערים לאיכות הסביבה 

 .אי עמידה בהנחיות אלו תגרור נקיטת אמצעי אכיפה מצד האיגוד
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 עיריית סח'נין
 

 עיריית סח'נין

 
 2022/02: מס'  חוזה                                                

 2022 שנתב __00_בחודש   __00_ ביום    סכניןעיריית  שנערך ונחתם ב          
 
 

 :בין      
 

 עיריית סח'נין
 30810 , סח'נין35ת.ד.               
 04-6788800טלפון:               
 04-6788889פקס.               
 )להלן:"העירייה"(               

 
 :ןלבי

     

 _________________הקבלן :                            

  ______________________ כתובת :     
 ______________________ טלפון:       

 _______________________מייל :                             
 

 הקמת אולם ספורט אלביאן :ביצוע עבודות בדבר                         
 

 : כולל בין היתר את העבודות שלהלן פרויקטה
 הקמת אולם ספורט עבודות פיתוח, חפירה ובניית ו

 
 
 
 מיום יםחודש 14עד תאריך גמר ביצוע החוזה :

לא מאושר עיכוב  העבודה. צו התחלת הוצאת

 לכל יום.₪  2000ל יביא לחיוב בקנסות בסכום ש
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 מפתח
 
 

 תנאי החוזה
 

 כללי -פרק א' 
 הגדרות - 1סעיף 
 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  - 2סעיף 
 הסבת החוזה - 3סעיף 
 היקף החוזה - 4סעיף 
 סתירות במסמכים והוראות מילואים - 5סעיף 
 אספקת תוכניות - 6סעיף 
 לשביעות המנהל והמפקח העבודותביצוע  - 7סעיף 
 ערבות לקיום החוזה ולדמי העכבון - 8סעיף 
 מסירת הודעות - 9סעיף 

 
 הכנה לביצוע -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות - 10סעיף 
 דרכי ביצוע ולוח זמנים - 11סעיף 
 סימון - 12סעיף 

 
 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 השגחה מטעם הקבלן - 13סעיף 
 רשיונות כניסה והרחקת עובדים - 14סעיף 
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות - 15סעיף 
 נזיקין למבנה - 16סעיף 
 נזיקין לגוף או לרכוש - 17סעיף 
 נזיקין לעובדים - 18סעיף 
 ביטוח על ידי הקבלן - 19סעיף 
 מסוימים ביטוח על ידי המנהל על חשבון הקבלן במקרים - 20סעיף 
 פיקוח על ידי המנהל - 21סעיף 

 
 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 העבודותגישת המפקח למקום  - 22סעיף 
 פיצוי החברה עקב אי קיום התחייבויות על ידי הקבלן - 23סעיף 
 מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות - 24סעיף 
 מציאת עתיקות וכיו"ב - 25סעיף 
 נטים וכיו"בזכויות פט - 26סעיף 
 תשלום תמורת זכויות הנאה - 27סעיף 
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים - 28סעיף 
 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב - 29סעיף 
 מניעת הפרעות לתנועה - 30סעיף 
 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים - 31סעיף 
 ם אחריםמתן אפשרויות פעולה לקבלני - 32סעיף 
 עם השלמת העבודה העבודותניקוי מקום  - 33סעיף 

 
 עובדים -פרק ה' 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן - 34סעיף 
 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה - 35סעיף 
 פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם - 36סעיף 
 רווחת העובדים - 37סעיף 
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 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 
 , מתקנים וחומריםאספקת ציוד - 38סעיף 
 מימון עבור אספקת חומרים והתארגנות לביצוע העבודה - א38סעיף 
 העבודותחומרים וציוד במקום  - 39סעיף 
 טיב החומרים והמלאכה - 40סעיף 
 העדפת מוצרים מתוצרת הארץ - א40סעיף 
 שנועדו להיות מכוסים העבודותבדיקת חלקי  - 41סעיף 
 ם ומלאכה פסולהסילוק חומרים פסולי - 42סעיף 

 
 העבודותמהלך ביצוע  -פרק ז' 

 התחלת ביצוע העבודה - 43סעיף 
 לרשות הקבלן העבודותהעמדת מקום  - 44סעיף 
 העבודותמועד השלמת  - 45סעיף 
 העבודותארכה או קיצור להשלמת  - 46סעיף 
 עבודה בשעות היום בימי חול - 47סעיף 
 העבודותהחשת קצב ביצוע  - 48סעיף 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים - 49סעיף 
 הפסקת עבודה - 50סעיף 
 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי החברה - 51סעיף 

 
 השלמה, בדק ותיקונים -פרק ח' 

 תעודת השלמה למבנה - 52סעיף 
 בדק ותיקונים - 53סעיף 
 פגמים וחקירת סיבותיהם - 54סעיף 
 (.3)54 -( ו2)53(, 2)50ות הקבלן לפי סעיפים אי מילוי התחייבוי - 55סעיף 

 
 תותשינויים, תוספות והפח -פרק ט' 

 שינויים - 56סעיף 
 הערכת שינויים - 57סעיף 
 תשלומי עבודה יומית - 58סעיף 
 רשימת תביעות - 59סעיף 

 
 מדידות -פרק י' 
 מדידת כמויות - 60סעיף 
 ריםסכומים ארעיים ומחירים נקובים של חומ - 61סעיף 

 
 תשלומים -פרק יא' 

 תשלומי ביניים - 62סעיף 
 סילוק שכר החוזה - 63סעיף 
 תשלומי יתר - א63סעיף 
 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה - 64סעיף 
 מניעת רווח מופרז - 65סעיף 

 
 וזה או אי המשכת ביצועוסיום הח -פרק יב' 

 תעודת סיום החוזה - 66סעיף 
 העבודותבלן ממקום סילוק יד הק - 67סעיף 
 קיזוז - א67סעיף 
 העבודותאי אפשרות המשכת ביצוע  - 68סעיף 
 ביול החוזה - 69סעיף 
 מס ערך מוסף - 70סעיף 

 
 לתשומת לב !

, 46 ,45, 40א, 38, 38, 37, 35, 28, 25, 19, 11, 10, 8, 1הסעיפים ששונו לגבי המהדורה הקודמת: 
 .64 -ו 63, 62, 59, 57, 53, 52, 50, 49

 .70 -ו 69א, 63א, 40נוספו סעיפים חדשים: 
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 עיריית סח'נין                                                       
 

 02/2022: חוזה מס' 
 
 

 2021  בשנת  __00_ לחודש   _00__ חוזה שנערך ונחתם ביום 
 
 

 בין
 

 : המיוצגת על ידי :  עיריית סח'נין
 ריא ד"ר ספואת אבוראש העיר:   
 רו"ח מודר אבו סאלחגזבר העירייה:   
 רו"ח נסרי סרחאן החשב המלווה:  

 
 " מצד אחד,עירייהשתיקרא להלן "ה

 
 לבין                                                          

 

                        ____ __________________ 
 הקבלן                      

 הקבלן", מצד שנישיקרא להלן "
 
 

 קומפלט הקמת אולם ספורט אלביאן :  , דהיינוהעבודותרוצה בביצועו של  עירייההואיל וה

 
 

 
 :  מיום הקבלן וקיבלה את הצעתו של  

 
 כולל מע"מ ₪  _________  תמורת סכום  
 

     
 :סכום במילים

 
העירייה לא תשלם לחוזה,  64בסעיף וזאת על אף האמור    אין   :המדדסכום המבוסס על 

 .התייקרויות או הפרשים בגין עליית מדד או עליית מחיר וסכום החוזה הנו סופי
 
 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1
 

 הצעתו של הקבלן; א.

 תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן; ב.

 המפרט; ג.

 כתב הכמויות; ד.

 התוכניות; ה.

 .םפרוטוקול סיור הקבלני ו.

 ____________ 
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בהתאם  העבודותתמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את  .2
 להוראות החוזה.

 
על ידי הקבלן כאמור לעיל, מתחייבת העירייה לשלם לקבלן את שכר  העבודותתמורת ביצוע  .3

 החוזה כמוסכם בחוזה.
 
 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאןו

 :עירייהשם הב

 ______________ ראש העיר:    .1

 ד"ר ספואת אבו ריא

 

 ______________ גזבר העירייה: .2

 רו"ח מודר אבו סאלח    

 

 _______________ . החשב המלווה:3

 רו"ח נסרי סרחאן    

 _____________                       : הקבלן. 4

                                          

                                          

בתב"ר  מאחר והכיסוי התקציבי להוצאה הכרוכה בחוזה זה מקורו במימון חיצוני
נשוא חוזה זה, תועבר ביצוע העבודות מובהר בזאת, כי התמורה עבור . מס' _____

אך ורק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי המממן,  קבלןל
. איחור בתשלום הנובע מעיכוב העברת יותיו  בדבר תשלומיםובהתאם להנח

מן לא תיחשב כאיחור בתשלום ע"פ החוזה שלעיל ואינה מהכספים מהגוף המ
התשלם  .קבלןמהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י ה

 .2017 –יהיה בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 
 

 עץ המשפטי לעירייהאישור היו
 

לחוק הרשויות  7חוזה זה הוכן ונבדק על ידי, ובהתאם לסמכותי ע"פ סעיף 
אני מאשר בזה כי אין מניעה חוקית  1975 –המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו 

 להתקשר ע"פ חוזה זה.
 

_________________________________ 
 היועץ המשפטי לעירייה, שאדי גנטוס, עו"ד
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 ח'ניןסעיריית 

 תנאי החוזה לביצוע על ידי הקבלן

 כללי -פרק א' 

בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם משתמעת כוונה אחרת מגופו של  (1) .1 הגדרות

  הנדס העירייהמפירושו:  -עניין(, "המנהל" 

 דם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.לרבות כל א   

לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו מורשיו המוסמכים, לרבות  -"הקבלן"    
או כל חלק  העבודותכל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע 

 ממנו.

פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי המנהל  -"המפקח"    
 , או כל חלק ממנו.העבודות לפקח על ביצוע

או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה,  העבודותפירושו:  -" העבודות"   
 לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית.

לרבות: השלמתו ובדיקתו, וביצועו של כל מבנה  -" העבודות"ביצוע    
 ארעי, או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

מבנה או כל עבודה שידרשו באורח ארעי  פירושו: כל -"מבנה ארעי"    
 .העבודותלביצועו או בקשר לביצועו של 

)ערוך לפי הנוסח  העבודותפירושו: טופס החוזה לביצוע  -"החוזה"    
על ידי הקבלן  העבודותהמצורף(, הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה לביצוע 

מסמך  )להלן: "תנאים אלה"(, המפרט, כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל
 אחר שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

פירושו: המקרקעים אשר בהם, דרכם, מתחתם, או  -" העבודות"מקום    
, לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו העבודותמעליהם, יבוצע 

 של הקבלן לצורך החוזה.

ה זה אם פירושו: כל סכום שנקבע במסמכי חוז -"סכומי הערבויות"    
במפורש ואם על ידי קביעת אחוז מסוים, לצורך עירבון לקיום הוראות 

 החוזה, כולן או מקצתן, על ידי הקבלן.

פירושו: הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על  -"ריבית החשב הכללי"    
ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם 

 יתפרסמו מעת לעת.להנחיות החשב הכללי כפי ש

פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה  -"שכר החוזה"    
לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם 
להוראות החוזה, ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם 

 להוראות החוזה.

מהחוזה, לרבות פירושו: התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד  -"תוכניות"    
כל שינוי בתוכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח 
לעניין חוזה זה, וכן כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על 

 ידי המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.

פקודת הפרשנות תחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה  (2)  
 ו בפקודה האמורה.כחיקוק כמשמעות

בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים  (3)  
, 38כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 

, בשלמותם או בחלקם, אלא בכפוף לשינויים המצוינים 62, 60א, 38
 בתוספת לחוזה.

 ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב דותהעבוהמפקח רשאי לבדוק את  (1) .2 תפקידיו
 החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע   וסמכויותיו
 . כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, אתהעבודות   -של המפקח 

 הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.   ניהול יומן
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)להלן "היומן"( וירשום בו מדי יום ביומו פרטים  המפקח ינהל יומן עבודה (2)  
 בדבר:

מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע  )א(   
 ;העבודות

או המובאים  העבודותכמויות החומרים למיניהם המובאים למקום  )ב(   
 ממנו;

 ;העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע  )ג(   

 והמוצא ממנו; העבודותהציוד המכני המובא למקום  )ד(   

 ;העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  )ה(   

 ;העבודותתנאי מזג האוויר השוררים במקום  )ו(   

 ;העבודותתקלות והפרעות בביצוע  )ז(   

 במשך היום; העבודותהתקדמות ביצוע  )ח(   

 ידי המפקח;הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או על  )ט(   

 ;העבודותהערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע  )י(   

כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  )יא(   
 .העבודותבמהלך ביצוע 

היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום ממנו יימסר לקבלן או  (3)  
מהפרטים הרשומים  לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט

ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב  7בו, תוך 
 למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.

, אולם העבודותהקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע  (4)  
 רישומים אלה לא יחייבו את העירייה.

כים על הסתייגות כאמור, כוחם המוסמ-לא הודיעו הצדדים או באי (5)  
 רואים אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא  (6)  
(, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, 4לסעיף קטן )

 ה.אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוז
 

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא  (1) .3 הסבת החוזה
רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

חתום על ידי מורשי החתימה. הסבת החוזה ללא  העירייה בכתב
הסכמת העירייה כאמור לעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה על כל 

 ע מכך.המשתמ

, כולו או מקצתו, העבודותאין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של  (2)  
אלא בהסכמת העירייה בכתב, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם 
משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין 

, או של חלק ממנו, העבודותבה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של 
ודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק לאחר. ה

לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, והמנהל לא הודיע  העבודותכלשהו מ
ימים מתאריך קבלת הודעת הקבלן האמורה על  10לקבלן בכתב, תוך 

למסירת ביצוע  ההתנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת העירייה מכלל
 הודעה, לקבלן המשנה שצוין בהודעה.שצוין ב העבודותאותו חלק של 

נתנה העירייה את הסכמתה בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור  (3)  
לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו 
והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או 

 הם.עובדיו, באי כוחם העבודותמעשה של מבצעי -אי

הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  (4)  
, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע 1969 -הנדסה בנאיות, תשכ"ט
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עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה 
 רשום בהתאם להוראות החוק האמור.

 
, לרבות המצאת כוח האדם, העבודותל ביצוע הוראות החוזה חלות ע .4 היקף החוזה

החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ 
 לשם כך.

 
 בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה (1) .5 סתירות

 -ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה    במסמכים
 כוחה של זו האחרונה, עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה.  ות מילואיםוהורא

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לאחרת או שהיה  (2)  
הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר 

 -המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות 

 דבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.ב -לפי הצורך 

רשאי המנהל וכן המפקח, להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  (3)  
 .העבודותביצוע ל -רבות תוכניות לפי הצורך ל -, הוראות העבודות

( והוראות המפקח 3( או )2התאם לסעיף קטן )הוראות המנהל שניתנו ב (4)  
(, מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור 3שניתנו בהתאם לסעיף קטן )

 בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'.
 

 שני העתקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא (1) .6 אספקת
יוכן על חשבון הקבלן. עם  -לקבלן תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש     תוכניות

, יחזיר הקבלן למנהל את כל התוכניות שברשותו, בין העבודותהשלמת 
שהומצאו לו על ידי המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי 

 אדם אחר.

העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום  (2)  
וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, . והמנהל, המפקח העבודות

 יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.
 

 בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של העבודותהקבלן יבצע את  .7 העבודותביצוע 
 המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל  לשביעות רצון

 פקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.והמ  המנהל והמפקח
 

 להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה וכערבות לשחרור דמי (1) .8 חוזהערבות 
מכל תשלום ביניים, כאמור  %10כבון בשיעור של יהע החוזה ולדמי

ימציא הקבלן לעירייה, עם חתימת החוזה, ערבות  לחוזה, 62בסעיף 
להנחת דעתה של העירייה ובנוסח שנקבע על ידה בגובה של  -בנקאית 

מערך החוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן  %10
כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 

 לחוזה. 64
הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה והגיש הקבלן  (2)  

שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה, יבוצע חשבון לאחר 
התשלום בגין החשבון רק לאחר שימציא הקבלן לעירייה את הערבות 

(. על הקבלן להמציא לעירייה את הערבות האמורה לא 1בסעיף קטן )
 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון. 15 -יאוחר מ

יתווסף לפרק הזמן שנקבע  איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, (3)  
לתשלום החשבון על ידי העירייה, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן 
בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי 

 הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
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 כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, תינתן במכתב .9 מסירת
ובת של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של רשום לפי הכת  הודעות

הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד 
 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48כעבור 

 

 הכנה לביצוע -פרק ב' 

 

 העבודותרואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום  (1) .10 בדיקות
ותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות וסביב   מוקדמות

 העבודות, את דרכי הגישה למקום העבודותוהחומרים הדרושים לביצוע 
ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם, וכן כאילו השיג את כל 
הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על 

 הצעתו.

אם רצונה בכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו  העירייה רשאית, (2)  
מטעמה לצורך העבודה אולם אלו יהיו לאינפורמציה בלבד ולא יפטרו את 

(, 1הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף )
והעירייה תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות 

 יל.והסקרים שהמציאה לקבלן כאמור לע

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר  (3)  
החוזה שהוצע על ידו, לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, 

 מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.
 

התחלת ביצוע יום מיום  15הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך  )א( (1) .11 דרכי ביצוע
 העבודות

כמצוין בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח     ולוח זמנים
הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את 

. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישות מזמן לזמן, מילואים העבודות
ם, לרבות ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורי

רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. 
המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל 
במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות 

 כלשהי המוטלת עליו.

בלוח בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון ש )ב(   
הזמנים הסכמטי שנמסר לו על ידי המפקח, אם נמסר, או בנקודות 
הציון שנמסרו לו על ידי המפקח בכל דרך אחרת, אם נמסרו. עם זאת 
יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה 

 יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

(, ייקבע לוח הזמנים 1ן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן )לא המציא הקבל (2)  
 על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.

 
המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה  (1) .12 סימון

ולנכונותם של הגבהים,  העבודותאחראי לסימון הנכון והמדויק של 
עם נקודות הקבע וקו  בהתחשב העבודותהממדים וההכוונה של כל חלקי 

הבניין שנקבעו וסומנו על ידי המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן 
 אחראי עבורן חלות על הקבלן.

הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו  (2)  
על ידי המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. 

ודות הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן נעלמו או טושטשו נק
 לחדשן על חשבונו הוא.
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 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 

 וישגיח עליו העבודותהקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום  .13 השגחה
כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך -. מינוי באהעבודותברציפות לצורך ביצוע   מטעם הקבלן

א טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לסרב סעיף זה יה
לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל, 

 דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
 

 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום (1) .14 רשיונות
, אם לדעת העבודותאדם המועסק על ידו במקום  של כל העבודות   כניסה והרחקת

 המפקח,
התנהג אותו אדם שלא כשורה או אינו מוכשר למלא תפקידו או שהוא    עובדים

 -נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 .העבודותלא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום 

נהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה רשאי המ (2)  
, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן העבודותלמקום 

למפקח ויתקן מזמן לזמן את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום 
 -וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם  העבודותלביצוע  העבודות

 העבודותיסדיר את עניני הכניסה למקום  חוהמפק -כפי שידרוש המפקח 
 לפי רשיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

( יהיה רכושה של העירייה והקבלן 2( כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן )3)  
מתחייב להחזיר למנהל את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן 

כן בכל , והעבודותהרשיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע 
עת שידרוש המפקח את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברשיונות 

לביצוע  העבודותהכניסה יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום 
 .העבודות

( או עובד שהמפקח דרש 2אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן ) (4)  
ום חראי הקבלן להרחקתו ממקא -את החזרת רשיון הכניסה שלו 

 .העבודות

( של סעיף זה יחויבו רק כשפורש הדבר 4)-( ו3(, )2הסעיפים הקטנים ) (5)  
 במסמכי החוזה.

 
 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות .15 שמירה,

 לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך שיידרש על ידי  גידור ושאר
המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת   זהירות אמצעי

 כלשהי.

הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות  (1)  
 והוראות המנהל:

 מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח; )א(   

ך מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצור )ב(   
 ביצוע העבודות לפי החוזה.

המבנים האמורים יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר  (2)  
 העבודה עם תום העבודות לפי החוזה.

 
, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד העבודותמיום העמדת מקום  (1) .16 נזיקין למבנה

 בודותהע, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודותמתן תעודת השלמת 
ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהי ]פרט 

([, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על 4לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן )
חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהא 

 במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. העבודות

( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך 1הוראות סעיף קטן ) (2)  
כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן 

 .53, בהתאם לסעיף העבודותתעודת השלמת 
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בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם על ידי סיכון מוסכם יהיה על הקבלן  (3)  
רוש ממנו לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל יד

 לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על העירייה.

פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות  -"סיכון מוסכם"  (4)  
סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת, קרבות )בין 
שהוכרזה מלחמה ובין לאו(, או טעות בחישוב סטטי בתוכניות או 

 במפרטים.

נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של העירייה ומי שפועל או משתמש  (5)  
, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין העבודותבשמה בחלק מ

 נזק שנגרם על ידי "סיכון מוסכם".
 

 ,העבודותהקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע  (1) .17 נזיקין לגוף
ופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים לג   או לרכוש

 למניעתם.

( אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי 1שום דבר האמור בסעיף קטן ) (2)  
 לנזקים דלהלן או כדי לחייב את הקבלן לפצות את העירייה עבורם:

, השימוש בו והחזקתו לצורך העבודות)א( נזק הנובע מתפיסת מקום    
 החוזה ובהתאם לתנאיו;ביצוע 

או חלק  העבודותנזק הנובע מתוך כך שאין לעירייה זכות לבנות את  )ב(   
 ממנו בהתאם לחוזה;

נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר,  )ג(   
זכות מים או כל זכות שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי 

 ם לחוזה;בהתא העבודותנמנעת מביצוע 

נזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם על ידי מעשה או אי  )ד(   
 מעשה, מצד המנהל, המפקח או באי כוחם.

 
 הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל .18 נזיקין

תוך אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם   לעובדים
 .העבודותכדי ביצוע 

 
 הקבלן יבטח על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת העירייה יחדיו: (1) .19 ביטוח על ידי

  הקבלן
לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר  העבודותאת  )א(   

, במלוא ערכו מזמן לזמן, העבודותלצורך  העבודותשהובא למקום 
 .העבודותופת ביצוע נגד כל נזק ו/או אבדן למשך כל תק

מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי  )ב(   
ביצוע העבודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, 
קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי העירייה וכל אדם אחר הנמצא 

 בשרותו או בשרות המנהל.

 ( הם:1עיף קטן )הביטוחים הנדרשים לפי ס (2)  

ביטוח אחריות קבלנים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש,  )א(   
 וביטוח האחריות כלפי צד שלישי.

 ביטוח אחריות מעבידים. )ב(   

הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על פי הוראת העירייה, כמפורט  (3)  
עם חתימת במסמכי החוזה, ולהמציא לעירייה את פוליסות הביטוח 

, הכל לפי התאריך העבודותהחוזה על ידו או מיד עם תחילת ביצוע 
 מוקדם יותר.

 .18 -ו 17, 16הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  (4)  

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות  (5)  
, כדי לממש את פוליסות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי העירייה

 הביטוח בעת הצורך.
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( תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו, לפי רצון המנהל, יהא הוא בלבד 6)  
 זכאי לתבוע את כספי הביטוח.

 
 אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה .20 ביטוח על ידי

 תחתיו ולשלם את דמי הביטוח,רשאית העירייה לבצע את הביטוחים   המנהל ע"ח
 והעירייה תהיה רשאית לנכות דמים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן  הקבלן במקרים

 בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  מסוימים
 

 אלא אמצעי העבודותאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע  (1) .21 פיקוח על ידי
להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת    הלהמנ

יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהמדובר הוא 
 באחריות העירייה לגבי כל צד שלישי אחר.

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי  (2)  
 תנאי חוזה זה.

 

 התחייבויות כלליות -ד' פרק 

 

 הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת .22 גישת המפקח
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע  העבודותלמקום   העבודותלמקום 

החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם 
 לביצוע החוזה.

 
 הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם .23 יצויפ

 לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי כל חוק אחר, לנזקים שייגרמו תוך  העירייה עקב
 ובקשר לכך. אם העירייה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים העבודותביצוע   אי קיום

 החזיר לעירייה את הסכום שישולם על ידה ואותוכלשהם, מתחייב הקבלן ל  התחייבות
 סכום יראוהו כחוב המגיע לעירייה מהקבלן לפי חוזה זה.  על ידי הקבלן

 
 , ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתןהעבודותבכל הכרוך בביצוע  .24 מתן הודעות,

 ואגרות ששולמוהודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים   קבלת רשיונות
יוחזרו לקבלן על ידי  -על ידי הקבלן כאמור ושתשלומם חל כדין על העירייה   ותשלום אגרות

 העירייה.
 

 או בכל חוק בדבר 1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח (1) .25 מציאת
 עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך   עתיקות וכיו"ב

הם  נכסי המדינה - העבודותגיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום 
והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם 

 שלא לצורך.

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על  (2)  
בדבר  התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה

 עתיקות.

ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף  (3)  
(, כאילו היו 3)50(, יחולו על העירייה וישולמו בהתאם לסעיף 1קטן )

ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע 
 (.1)50בהתאם להוראות המנהל, כאמור בסעיף  העבודות

 
 הקבלן ימנע כל נזק מהעירייה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, .26 ות,זכוי

נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים,   פטנטים וכיו"ב
מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע 

 יסופקו על ידי הקבלן., במכונות או בחומרים שהעבודות, במתקני העבודות
 

 בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון: העבודותאם יהא צורך לביצוע  .27 תשלום
 לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות  תמורת זכויות

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום  -דומה   הנאה
 ם בין הבעלים לבין הקבלן.תמורתה כפי שיוסכ
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לא תהיה פגיעה שלא לצורך  העבודותהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע  .28 פגיעה בנוחיות
 בנוחיות

 הציבור ולא תהיה כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל  הציבור
 אחד בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי  ובזכויותיהם

כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו דרכים זמניות ויתקין שלטי   של אנשים
אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת 

 שלא לפגוע בנוחיות הציבור.
 

 הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, .29 תיקון נזקים
 המים, לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלגרף, לטלפון לצינורות להעברתלרשת   לכביש,

 , בין שהנזק אוהעבודותדלק או למובילים אחרים ולכיו"ב, תוך כדי ביצוע   למובילים
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע   אחרים וכיו"ב

ולשביעות רצונו של , יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר העבודות
המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, 
במדרכה, בשביל, ברשת המים, בביוב, בתיעול, בחשמל, בטלגרף, בטלפון 
ובצינורות להעברת דלק או במובילים אחרים ובכיו"ב כאמור, ובלבד 

ינור כלשהו, שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או קלקול שנגרמו למתקן או לצ
שאינו נראה לעין ואי אפשר לגלותו תוך הסתכלות רגילה בשטח, אלא אם 
סומנו המתקן או הצינור האמורים בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או 
בכל מסמך אחר המהוה חלק מהחוזה, או אם נודע לקבלן או הודיע לו על 

 קיומו של המתקן או הצינור האמור בכל דרך אחרת.
 

 , לרבות כל מבנה ארעי, לא תהיינההעבודותהקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע  .30 מניעת
 נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על העבודותהדרכים המובילות למקום   הפרעות
התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים   לתנועה

נקטו כל יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויי
האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, 
כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע 

 ככל האפשר נזק לדרכים.
 

 אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה (1) .31 אמצעי הגנה
 ק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבלעלולה לגרום נז   להעברת
 יודיע הקבלן בכתב -וכיו"ב, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים    משאות

למפקח, לפני העברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תוכניתו להבטחת    מיוחדים
 אמצעי הגנה מתאימים.

את אמצעי ההגנה בהתאם הקבלן יהא רשאי לבצע על חשבון העירייה  (2)  
לתוכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, לאחר שיהיה 

 בידו רשיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
 

 הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר .32 מתן
 המפקח המועסק על ידי העירייה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי  אפשרויות

 והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה העבודותוכן לעובדיהם, הן במקום   פעולה לקבלנים
אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים   אחרים

ובמתקנים שהותקנו על ידיו ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על 
המנהל יהיה מוסמך הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים לו, ו

 לקבוע את שיעורו של התשלום.
 

 את עודפי החומרים והאשפה. מיד העבודותהקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום  .33 ניקוי מקום
 ויסלק ממנו את כל מתקני העבודותעם גמר העבודה, ינקה הקבלן את מקום   עם העבודות
 מכל סוג שהוא , החומרים המיותרים, האשפה והמבנים הארעייםהעבודות  השלמת
כשהוא נקי ומתאים למטרתו, לשביעות רצונו של  העבודותוימסור את   העבודה

 המפקח.
 

 עובדים -פרק ה' 
 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע  .34 אספקת
 ,העבודות

 את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.  אדם-כוח
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 ידי הקבלןעל 
 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם (1) .35 אספקת

תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש  העבודותביצוע    אדם-כוח
 צורך

ברישום, רשיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום    ותנאי עבודה
יתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן להיות או בעל רשיון או ה

 העבודותבעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע 
בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו 
בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, 

ו של הקבלן, יראו אותה כאילו הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוח
 נמסרה לקבלן.

לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או  (2)  
 את מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

יקבל הקבלן עובדים רק באמצעות לשכת העבודה  העבודותלביצוע  (3)  
ן ישלם , והקבל1959 -תשי"ט ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, 

, ויקיים תנאי העבודותשכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע 
עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול 

 ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

מסים  העבודותדו בביצוע הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על י (4)  
לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון 
העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור 

 עבודה דומה באותו אזור.

(, תנכה העירייה מכל תשלום 4להבטחת התשלומים לפי סעיף קטן ) (5)  
החוזה, למעט מתשלום יתרת שכר החוזה, שישולם לקבלן על חשבון שכר 

סכום בשיעור האחוז על ידי העירייה מעת לעת אלא אם כן יצוין אחרת 
במסמכי החוזה. סכום זה יועבר לועדה לביצוע איחוד הגביה של קרנות 

 הביטוח.

(, רואים אותו כאילו שולם 5כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן ) (6)  
 החוזה, וחשבון הקבלן יחוייב בהתאם.לקבלן על חשבון שכר 

הקבלן מתחייב להמציא לועדה לביצוע איחוד הגביה של קרנות הביטוח  (7)  
הסוציאלי בכל חודש רשימת שכר העבודה של העובדים שהועסקו על ידו, 
בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית, שתכלול את שם העובד, מספר 

 התשלום הכללי לגבי עבודה קבלנית.תעודת הזהות, מקום מגוריו והיקף 

המנהל יוותר על גביית אחוזים לטובת "הוועדה לביצוע איחוד הגביה של  (8)  
הקבלן (, בתנאי ש6)-( ו5הביטוח הסוציאלי", בהתאם לסעיפים קטנים )

 ימציא למנהל אישור בכתב מהועדה.

ובדים הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות הע (9)  
ל ידי מפקחי עכפי שיידרש  -ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית 

 .1954 -העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 
 

 ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, העבודותהקבלן מתחייב שבביצוע  (1) .36 פנקסי
 צוע של כל עובד,אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במק-פנקסי כוח   אדם-כוח

 וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. אדם-ומצבות כוח

-הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישה את פנקסי כוח (2)  
האדם לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות 
רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת 

 העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.
 

סידורי  העבודותהקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע  .37 רווחת
 נוחיות

 , לשביעות רצונו של המפקח.העבודותומקומות אכילה נאותים במקום   העובדים
 

 הציוד, חומרים ומלאכ -פרק ו' 
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 על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומריםהקבלן מתחייב לספק  (1) .38 אספקת ציוד,
  בקצב הדרוש. העבודותוהדברים האחרים הדרושים לביצוע היעיל של  מתקנים וחומרים

 
  רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים  (2)         

 בקצב הדרוש. העבודותהדרושים לביצועו היעיל של 
 

 העבודותי ישולם לקבלן עבור חומרים שסיפק למקום הסכימו הצדדים, כ (3)  
שולם לו, על פי בקשתו, עבור החומרים שסופקו. מועד התשלום עבור י -

לחוזה או בהתאם לכל  62החומרים יהיה כמועד תשלום ביניים לפי סעיף 
 הוראה או הסדר אחר, שיהיו בתוקף מעת לעת.

לפי דרישת המנהל,  ודותהעבהקבלן יבטח את החומרים שסופקו למקום  (4)  
 19להנחת דעתו, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף 

 לחוזה, בשינויים המחויבים לפי העניין.

( בדבר ניכוי דמי 3)62הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף  (5)  
 העכבון מכל תשלום שישולם לקבלן לפי סעיף זה.

ומרים שסופקו כאמור, כדין חומרים שהושקעו דין ח - 64לצורך סעיף  (6)  
 במבנה בתאריך אספקתם.

רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן  -חומרים שהקבלן חייב לספקם  (7)  
בחומרים שיסופקו על ידי העירייה ושתמורתם תנוכה  העבודותבביצוע 

 מהסכומים המגיעים לקבלן.

, כולם או מקצתם, דותהעבוהותנה במפורש שהעירייה תספק את חומרי  (8)  
 חולו עליהם כללים אלה:י -וסופקו החומרים בהתאם לכך 

 .העבודותהקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע  )א(   

לא יהא  - העבודותכשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום  )ב(   
, אלא העבודותהקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם, ממקום 

 ת מוקדמת בכתב מאת המפקח.אם קיבל רשו

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו  )ג(   
בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת 

 המפקח.

הקבלן מתחייב להחזיר לעירייה את החומרים שסופקו על ידי  )ד(   
ארית , וכן כל עודף ושהעבודותהעירייה ושלא השתמש בהם לביצוע 

 מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח.

)ד( דלעיל, 8לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן  (9)  
חייב הקבלן לשלם מיד לעירייה תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל 
בהתאם למחירי השוק ביום התשלום; על אף האמור לעיל, תיקבע כאמור 

אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק  תמורתם של מלט ושל כל חומר
 ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.

הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת, על פי המלצת המנהל, חומרים  (10)  
שחל עליהם פיקוח או הגבלות בקשר לקצובם או חלוקתם, יחולו עליהם 

השתמש ( בסעיף זה. לא 8ג( לסעיף קטן ))-הכללים שבפסקאות )א(, )ב( ו
מסיבה כל שהיא,  העבודותהקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע 

עליו להציע אותם למכירה לעירייה במחיר שיהיה בתוקף ביום המכירה 
. לא קנתה העירייה את העבודותבתוספת הוצאות ההובלה למקום 

יום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש  30החומרים תוך 
הסכמת הרשות המוסמכת שהקציבה את בחומרים למטרה אחרת, ב

 החומרים.

 העבודותלצורך סעיף זה, דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע  (11)  
 דין חומרים.כ -להפעלת ציוד מכני כבד להעתקת אדמה 

 
 ביקש הקבלן מהעירייה מימון עבור חומרים והתארגנות לביצוע על (1) א.38 מימון עבור

 , תאשר העירייה לקבלן את המימון בשיעור שלא יעלה עלחשבון החוזה אספקת חומרים
 מערך החוזה או מיתרת ערך החוזה שנותרה לביצוע במועד הגשת %10  והתארגנות
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החשבון לתשלום המימון, ובלבד שהקבלן ימציא לעירייה ערבות בנקאית   לביצוע העבודה
גובה המימון שישולם לו. הערבות ב -ה של העירייה להנחת דעת -

מורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב הא
 לחוזה. 64ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 

(, רק לאחר 1הקבלן יהיה רשאי לבקש את המימון, כאמור בסעיף קטן ) (2)  
יום מיום התחלת ביצוע  60שהוצא לו צו התחלת עבודה ולא יאוחר מתום 

 ת העבודה.כמצוין בצו התחל העבודות

התייקרות המגיעה לקבלן בגין המימון תהיה בשיעור עליית המדד,  )א( (3)  
, בין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד 64כמוגדר להלן בסעיף 

 בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המימון.

למימון שישולם, תיווסף ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות  )ב(   
; הפרש סכום ההתייקרות, 64ר להלן בסעיף במדד חזוי, כמוגד

המחושב לפי המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור 
לפי המקרה  -המימון, ישולם לקבלן או יופחת מהתשלום לקבלן 

יניים בגין עם תשלום הב -וללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי 
ש החשבון הראשון שהגיש הקבלן לאחר פרסום המדד בחודש בו הגי

 הקבלן את החשבון עבור המימון.

המימון יוחזר בניכוי אחוז קבוע בשיעור אחוז המימון מכל חשבון  (4)  
שיאושר לקבלן, לפני חישוב ההתייקרות, עד להחזר מלא של כל סכום 
המימון ששולם לקבלן. סכום החזר המימון ינוכה מהסכום שאושר 

יקרות המגיעה לתשלום בכל חשבון, לפני חישוב ההתייקרות; ההתי
לקבלן תחושב בכל חשבון רק על יתרת הסכום. סכום המימון יוחזר 
לעירייה במלואו, בכל מקרה, לפני המועד שנקבע בחוזה להשלמת 

 העבודה.

 62מועד התשלום עבור המימון יהיה כמועד תשלום ביניים לפי סעיף  (5)  
 עת.לחוזה או בהתאם לכל הוראה או הסדר אחר, שיהיו בתוקף מעת ל

(, תומצא על ידי הקבלן לעירייה 1הערבות למימון, כאמור בסעיף קטן ) (6)  
המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור המימון.  יום לפני 15 -לא יאוחר מ

איחר הקבלן בהמצאת הערבות, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום 
המימון, אותו פרק שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק 

הנוסף כאמור, לא ישא ריבית כלשהי ו/או הפרשי הצמדה. הערבות  הזמן
האמורה תוקטן בהתאם להחזר סכום המימון, ותוחזר לקבלן לאחר 

 שהמימון ששולם לו על ידי העירייה, יוחזר על ידו במלואו לעירייה.
 

 למקום לעניין חוזה זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן (1) .39 חומרים וציוד
והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים,  העבודות, למטרת ביצוע העבודות   העבודותבמקום 

בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן 
 .העבודות

 העבודותחומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום  (2)  
שעת הבאתם או הקמתם והשלמתו, יעברו ב העבודותלמטרת ביצוע 

 כאמור, לבעלות המדינה.

למטרת ביצוע  העבודותחומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום  (3)  
ללא  העבודותוהשלמתו, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום  העבודות

(, 1)52הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי סעיף 
את הציוד והמבנים הארעיים  העבודותרשאי הקבלן להוציא ממקום 

 השייכים לו ואת עודפי חומרי הבנייה.

( לסעיף זה או 6כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן ) (4)  
( אינם 3)-(1הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )

 העבודות, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודותנחוצים עוד לביצוע 
עם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות ו

המדינה. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן 
להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע 

רשאית העירייה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב -הקבלן מלעשות כן
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שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות  ימים, למכרם, ולאחר 7של 
 במכירתם, תזכה העירייה את חשבון הקבלן בכל העודף שיוותר.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי  (5)  
להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים 

מוקנות לה על , רשאית העירייה להשתמש בזכויות ה67המפורטים בסעיף 
פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות 

 כאמור. 67העירייה על פי סעיף 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של  (6)  
 חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

 
 בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור הקבלן ישתמש (1) .40 טיב החומרים

 במפרטים, בתוכניות בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה.   והמלאכה

 הקבלן חייב להשתמש בחומרים בעלי תו תקן או סימן השגחה. )א( (2)  

אם מהחומרים הנדרשים קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן  )ב(   
להציע חומרים שאינם נושאים  קבלן רשאיהיהא  -או סימן השגחה 

תו תקן או סימן השגחה כאמור, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים 
יתאימו לאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים. חובת 

 ההוכחה על ההתאמה כאמור חלה על הקבלן.

אלא בחומרים שנבדקו  העבודותהקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע  (3)  
 ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח.

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת  -סופקו חומרים מסוימים על ידי העירייה  (4)  
 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות  (5)  
כלים, כוח האדם וכל יתר מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את ה

או להעברתם של  העבודותהאמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום 
 החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

דמי בדיקות דגימות במעבדה יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על  (6)  
כל ב -הסכום שנקבע לכך בכתב הכמויות, ואם לא נקבע בכתב הכמויות 

 חר המצורף לחוזה.מסמך א

כהוצאות שהוצאו עבור דבי בדיקת דגימות במעבדה כאמור, ייחשבו רק    
סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו. לא נוצל כל הסכום שהוקצב למטרה 

 האמורה, יוחזר העודף לעירייה על ידי הקבלן.

ההוצאות דלהלן לא ייחשבו ככלולות בסכום שנקבע כאמור בסעיף קטן  (7)  
 י בדיקת דגימות והן יחולו, בכל מקרה, על הקבלן:( כדמ6)

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות  )א(   
 האספקה.

דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כמו לנוחות בעבודה,  )ב(   
 לחסכון וכיו"ב.

דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים  )ג(   
 החוזה ותנאיו. לדרישות

הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא, לרבות  )ד(   
 (.5ההוצאות האמורות בסעיף קטן )

(, לבצע בדיקת דגימות 5( נדרש הקבלן על ידי המפקח, כאמור בסעיף קטן )8)  
ל העירייה עיחול ההפרש  -בסכום העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור 

העודפות כאמור, לדעת המנהל, היו הוצאות כמפורט  אלא אם ההוצאות
(. לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות, 7בסעיף קטן )

 יוחזר העודף לעירייה על ידי הקבלן.

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות  (9)  
קות, בלי וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדי

שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, 
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המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המנהל בזכות האמורה, יכסה 
(, את כל 7(, בכפוף לאמור בסעיף קטן )6הסכום שנקבע לפי סעיף קטן )

ההוצאות עבור הבדיקות, וסכום זה ינוכה משכר החוזה או מכל סכום 
 קבלן מהעירייה בכל זמן שהוא או ייגבה מהקבלן בכל דרך אחרת.שיגיע ל

 
 הקבלן יכלול בהצעתו לחוזה זה מוצרים אך ורק מתוצרת הארץ וכן (1) א.40 העדפת

 ישתמש לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה במוצרים מתוצרת הארץ   מוצרים
 בלבד, בכפוף לאמור להלן.   מתוצרת הארץ

 %35לעניין זה משמעו: מוצר, שהערך המוסף שלו הוא  "תוצרת הארץ" (2)  
 יצרן.הבהתאם לאישור  -ומעלה 

(, יהיה הקבלן רשאי לכלול בהצעתו לחוזה 1על אף האמור בסעיף קטן ) (3)  
 מוצרים מתוצרת חוץ אולם אך ורק באחד מהמקרים דלהלן:

אין מוצר מתוצרת הארץ, העומד בדרישות התקנים הישראליים  )א(   
 עונה לדרישות המפורטות במסמכי החוזה;וה

על מחיר אותו  15% -מחיר המוצר מתוצרת הארץ עולה ביותר מ )ב(   
 מוצר ובאיכות שווה מתוצרת חוץ.

 העבודות"מחיר המוצר" לעניין חוזה זה משמעו: מחיר המוצר במקום  (4)  
כאשר המחיר כולל, בין היתר, הוצאות העמסה, הובלה, פריקה, רווח 

לן, מימון וכל שאר ההוצאות הדרושות לתפקודו של המוצר הקב
 .העבודותוהקשורות באספקתו למקום 

כלל הקבלן בהצעתו מוצרים מתוצרת חוץ הרי שבנוסף לציון מחיריהם  (5)  
של אותם מוצרים בעמודות המיועדות לכך ליד הסעיפים המתאימים 

ה, ובהעדר בכתב הכמויות, יציין הקבלן בנספח המצורף למסמכי החוז
עליו לצרף להצעתו ושיהווה חלק בלתי נפרד  במסמך שיהיה -נספח 

באים: שמות המוצרים מתוצרת חוץ, שמות האת הנתונים  -מהחוזה 
היצרנים ומחירי המוצרים, וכן לנמק את הכללתם של אותם מוצרים 

 (.3בהצעתו, בהסתמך על האמור בסעיף קטן )
חוץ בהסתמך על האמור בסעיף כלל הקבלן בהצעתו מוצרים מתוצרת    

()ב(, יציין הקבלן בנספח או במסמך שצרף להצעתו כאמור לעיל, 3קטן )
גם את הנתונים הבאים: שמות המוצרים מתוצרת הארץ, שמות היצרנים 

 ומחירי המוצרים.

האישור לקבלן להשתמש בביצוע העבודות על פי חוזה זה במוצרים  (6)  
יינתן על ידי המנהל. ניתן לקבלן  מתוצרת חוץ ו/או מתוצרת הארץ,

אישור להשתמש במוצר מתוצרת חוץ ולאחר מכן התברר, כי בעת הגשת 
הצעתו לחוזה קיים היה מוצר מתוצרת הארץ, העומד בדרישות התקנים 
הישראליים והעונה לדרישות המפורטות במסמכי חוזה זה, שמחירו אינו 

יהיה  -וצרת חוץ על מחירו של מוצר דומה מת 15% -עולה בלמעלה מ
הקבלן חייב להשתמש במוצר מתוצרת הארץ ויהיה זכאי אך ורק 

 לתשלום לפי המחיר שצוין על ידו בהצעתו לחוזה ללא כל תוספת.

 הוראות סעיף זה יחולו אם לא נאמר אחרת בשאר מסמכי החוזה. (7)  
 

 העבודותשהו מהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל (1) .41 בדיקת חלקי
 שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.   שנועדו העבודות

 להיות מכוסים
שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן  העבודותהושלם חלק מ (2)  

למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור 
לפני כיסויו  ודותהעבלמפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מ

 או הסתרתו.

, לפי העבודותהקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מ (3)  
הוראת המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו 
לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות 

קידוחים ולעשות  המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח
 ולאחר מכן להחזירו לתיקנו. העבודותחורים בכל חלק מ
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( תחולנה על הקבלן, 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) (4)  
( והבדיקות הוכיחו 1פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )

 שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.

סעיף זה על הקבלן, רשאית העירייה לנכותן מכל  הוצאות שחלות לפי (5)  
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל 

 דרך אחרת.
 

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: (1) .42 סילוק חומרים
 פסולים ומלאכה

בתוך תקופת זמן אשר  עבודותהעל סילוק חומרים כלשהם ממקום  )א(   פסולה
תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים 

 לתפקידם.

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים  )ב(   
 האמורים בפסקה )א(.

 העבודותעל סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מ )ג(   
תי מתאימים או במלאכה בלתי שהוקם על ידי שימוש בחומרים בל

 מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.

( יפה לכל דבר על אף כל בדיקה 1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ) (2)  
שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים 

 ולמלאכה האמורים.

העירייה  (, תהא1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן ) (3)  
רשאית לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות 
בביצוע ההוראה והעירייה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום  
שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך 

 אחרת.

 

 העבודותמהלך ביצוע  -פרק ז' 

 

בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה  עבודותההקבלן יתחיל בביצוע  .43 התחלת
 בכתב

שתיקרא "צו התחלת עבודה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת   העבודותביצוע 
תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף  העבודות

 , פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.11
 

 , או בשעת מתן אותה הוראה,העבודותההוראה להתחיל בביצוע  לפני מתן .44 העמדת מקום
או אותו חלק ממנו  העבודותיעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום   לרשות העבודות

 הדרוש
והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף  העבודותלהתחלת ביצועו של   הקבלן

ם נוספים . לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקי11
בהתאם ללוח הזמנים  העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודותממקום 
 האמור.

 
 תוך התקופה שנקבעה במסמכי העבודותהקבלן מתחייב להשלים את  (1) .45 מועד השלמת

החוזה שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו    העבודות
 .העבודותלהתחלת ביצוע 

( לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה 1עיף קטן )הוראות ס (2)  
 .העבודותלגבי השלמתו של כל חלק מסוים מ

להלן,  46או קוצר המועד בהתאם לסעיף  העבודותניתנה ארכה להשלמת  (3)  
 בהתאם לכך. העבודותישתנה המועד להשלמת 

 
 נוספת לזו שהובאה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה (1) .46 ארכה או

או המחייבת את ביטולה  העבודותבחשבון לצורך קביעת מועד השלמת    קיצור להשלמת
 של
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לחוזה, רשאי המנהל, לאחר  50חלק מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף    העבודות
 .העבודותשמיעת טיעוני הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת 

ל ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים ע העבודותנגרם עיכוב בביצוע  (2)  
שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות 

 העבודותלמנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת 
 והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים דלהלן:

תנאים מיוחדים כאמור הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב  )א(   
, העבודותיום מתום התנאים שאירעו וגרמו לעיכוב בביצוע  60לאחר 

אולם המנהל יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור 
הימים האמורים,  60הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 

בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו, 
 צונו של המנהל.לשביעות ר

הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות  )ב(   
יומן העבודה, שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע 

 .העבודות
 

 העבודות( פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת לא תיעשה עבודה בביצוע 1) .47 עבודה בשעות
 בימי שבת ומועדי ישראל, ללא הסכמת המפקח בכתב. בשעות הלילה או   היום בימי חול

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע 1אין הוראות סעיף קטן ) (2)  
הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית 

 ואולם במקרה - העבודותובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון 
להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה של עבודה כזו על הקבלן 

 במפורש.
 

 אם יהיה צורך, לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע (1) .48 החשת קצב
מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן  העבודות   העבודותביצוע 

בהתאם  העבודותוהקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע 
לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות 

 העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

( ונגרמו לו כתוצאה מכך, 1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) (2)  
לפי  העבודותלדעת המנהל, הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע 

לן את ההוצאות הנוספות הקצב שנקבע תחילה, תחזיר העירייה לקב
עבור רווח והוצאות כלליות  17%בשיעור שייקבע על ידי המנהל בתוספת 

 .אם היו כאלה -והוצאות מימון 

(, יחולו הוראות סעיף 1לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) (3)  
לחוזה זה, ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע  67

 קצב שנקבע תחילה.לפי ה העבודות
 

 תוך התקופה הנקובה בחוזה, העבודותאם לא ישלים הקבלן את ביצוע  (1) .49 פיצויים
 , ישלם הקבלן לעירייה את46בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף    מוסכמים

 הסכום שציין במסמכי החוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל   וקבועים מראש
ועד מועד  העבודותם של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת יו   על איחורים

השלמתו למעשה. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר 
לחוזה, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין  64בסעיף 

 החודש שבו הסתיימה העבודה למעשה.

יים האמורים בסעיף קטן העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצו (2)  
( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו 1)

מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו 
או מכל  העבודותמשום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את 

 התחייבות אחרת לפי החוזה.

קח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק נתן המפ העבודותאם לפני השלמת  (3)  
, והעירייה החזיקה או השתמשה בחלק 52, לפי סעיף העבודותכלשהו מ

האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק 
(, 1יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן )

 כולו. בודותהעהאמור לבין  העבודותלפי הערך היחסי שבין חלק מ
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, כולו או מקצתו לזמן מסוים או העבודותהקבלן יפסיק את ביצוע  (1) .50 הפסקת
 לצמיתות

ולפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו    עבודה
 בהוראה ולא יחדשו אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

(, ינקוט הקבלן 1קצתו, לפי סעיף קטן ), כולו או מהעבודותהופסק ביצוע  (2)  
ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של  העבודותבאמצעים להבטחת 

 המפקח.

לפי  העבודותהוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע  (3)  
(, תחולנה על העירייה ובלבד 1הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן )

יום  30ום הוצאות כנ"ל אלא אם, תוך שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשל
מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש 
את תשלום ההוצאות הנ"ל. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי העירייה, 

 לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

תחולנה  -נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן  (4)  
הוצאות שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על ה

 הקבלן.

, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי העבודותהופסק ביצוע  (5)  
לחוזה, והקבלן החל בביצוע  43המנהל צו התחלת עבודה על פי סעיף 

בור הא הקבלן זכאי לקבל מהעירייה את התמורה עי -למעשה  העבודות
העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר 

(, וזאת לסילוק סופי ומוחלק של כל תביעותיו בגין 6להלן בסעיף קטן )
הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד 

(. לצורך קביעת ערך העבודה 7רווחים, בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן )
או כל  העבודותה בפועל על יד הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי שבוצע

חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה 
 יום מיום הפסקת העבודה. 45בפועל על יד הקבלן, יקבע תוך 

(, יעודכן ערך החוזה 5לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן ) (6)  
 64מדדים שבין המדד בחודש הבסיסי, כמוגדר בסעיף בהתאם להפרש ה

 -לחוזה, לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, להלן 
 סכום החוזה המעודכן. מסכום החוזה המעודכן יופחתו:

 -מסכום החוזה המעודכן, וכן  25% -סכום השווה ל )א(   

 הפסקת העבודה.סכום השווה לאחוזי הביצוע של העבודה עד למועד  )ב(   

 מהיתרה שתיוותר ישולמו הפיצויים כדלקמן:   

 8% -הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל 10% -מ   
 6% -הנוספים  של היתרה, ישולם סך השווה ל 10% -מ   
 4% -הנוספים  של היתרה, ישולם סך השווה ל 10% -מ   
 2% -האחרונים של היתרה, ישולם סך השווה ל 70% -מ   

מהיקפו או  75%למניעת ספק, מוצהר בזה כי ביצוע החוזה בשיעור של    
יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם. הפיצויים על פי 
סעיף קטן זה יישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד 

 (.10למועד הנקוב להלן בסעיף קטן )

( כשיפוי הקבלן 6יף קטן )רואים את מחצית הסכום המתקבל בסע )א( (7)  
בגין הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, 
כולל הפסד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, 
ומחצית הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופרוק של מתקני העזר, 
הכנת דרכי גישה וכיוצא בזה. אם יוכיח הקבלן, לשביעות רצון 

, כי הוצאותיו בסעיפים אלו )הקמת המתקנים(, עולות על המנהל
(,ישולם לקבלן מחצית הסכום 6מחצית הסכום שבסעיף קטן )

( ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור 6שבסעיף קטן )
הקמה ופרוק של: מבני עזר, גדרות, פלנטים, לרבות היסודות לנ"ל, 

עבודות ושירותי עזר דרכי גישה, קווי מים ומערכות אחרות וכן 
המתקנים(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב  -)להלן 
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הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע 
 העבודות על פי חוזה זה.

הוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, את הוצאותיו כאמור לעיל,  )ב(   
ך היחסי של יתרת יהא זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בער

העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלו 
יישאו ריבית החשב הכללי מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד 

 (.10הנקוב להלן בסעיף קטן )

, כולו או מקצתו, לצמיתות אחרי חתימת החוזה, העבודות( הופסק ביצוע 8)  
העבודה כאמור או אחרי שניתן אך לפני שניתן על ידי המנהל צו התחלת 

למעשה, יחולו  העבודותצו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל בביצוע 
( ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית 6הוראות סעיף קטן )

 ( כאמור.6הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף קטן )

 ( באשמת8( עד )5לפי סעיפים קטנים ) העבודותנגרמה הפסקת ביצוע  (9)  
 א יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.ל -הקבלן 

(, 8( או )7(, )6(, )5הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ) )א( (10)  
יום  60 -ישולמו לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ

יחולו, בשינויים  63מיום הפסקת העבודה, והוראות סעיף 
 מים האמורים.המחויבים, גם על תשלום הסכו

הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפסקה  )ב(   
-( ו6)א(, יישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים )

( ריבית החשב הכללי עד ליום הגשת החשבון הסופי. איחר 7)
הקבלן בהגשת החשבון הסופי, יישאו הפיצויים ו/או ההוצאות 

מיום הפסקת  60 -כללי אך ורק עד ליום הכאמור ריבית החשב ה
 העבודה.

 
 הסכמה מצד העירייה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה (1) .51 שימוש או אי

 מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.   שימוש בזכויות
 על ידי העירייה

ת להם לפי חוזה לא השתמשה העירייה או המפקח בזכויות הניתנו (2)  
במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותם זכויות במקרה אחר ואין 

 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 םהשלמה, בדק ותיקוני -פרק ח' 

 

 יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל - העבודותהושלם  (1) .52 תעודת
יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה  15, תוך העבודותבבדיקת    השלמה למבנה

מתאים  העבודותיום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את  30תוך 
עודת השלמה עם תום תייתן לקבלן  -לתנאי החוזה ומשביע את רצונו 

רשימת התיקונים ו/או עבודות  ימסור לקבלן -הבדיקה; ואם לא 
פקח, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה ההשלמה הדרושים, לדעת המ

שתיקבע לכך על יד המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, 
לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות 
ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, 

בודות ההשלמה לשביעות רצונו של המפקח, את התיקונים ו/או את ע
 המפורטים ברשימה האמורה.

( גורע מזכותה של העירייה להחזיק במבנה 1אין האמור בסעיף קטן ) (2)  
ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה 
ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את 

 לכך על ידי המפקח.עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה 

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה  (3)  
שנקבעה על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את 
עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע 

העירייה תנקה התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן ו
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מהן כתמורה להוצאות משרדיות, משכר  15%הוצאות אלו, בתוספת 
 החוזה המגיע לקבלן או תגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

במועד  העבודותאם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מ (4)  
או שהושלם חלק  העבודותמסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת 

והעירייה החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להחזיק  דותהעבוכלשהו מ
בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק 

האמור, והוראות הסעיפים הקטנים דלעיל יחולו על מתן  העבודותמ
 כולו. העבודותכלגבי  העבודותתעודת השלמה לגבי חלק מ

 
חודשים או תקופה  12דק פירושו: תקופה של לצורך החוזה, תקופת הב (1) .53 בדק ותיקונים

אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים המיוחדים. מניינה של תקופת 
הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה, 

, או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של 52בהתאם לסעיף 
 בתעודות ההשלמה.יום השלמתם של אותם חלקים כמצוין מ - העבודות

נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח,  (2)  
נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן 
לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח 

בלן לא ולשביעות רצונו של המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לק
ום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול חודשים מת 3 -יאוחר מ

לכביש, דרך,  29שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 
מדרכה, שביל וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה 

 או שימוש בחומרים פגומים.

 .2(54גרוע מהאמור בסעיף )( דלעיל בכדי ל2אין בסעיף קטן ) (3)  

( 3)-( ו2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים ) (4)  
 יחולו על הקבלן.

 
 נתגלה פגם במבנה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור (1) .54 פגמים

 םאחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפג   וחקירת
כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון    סיבותיהם

יחולו  -על העירייה; היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 
הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא 

חייב את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן 
 בתשלום פיצויים לעירייה.

שנים אחר גמר  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם במבנה תוך  (2)  
שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה  העבודותתקופת הבדק, הנובע מביצוע 

הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם 
 ם פיצויים לעירייה.אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלו

 
 ,54( או 3)-( ו2)53(, 2)50אם לא ימלא הקבלן התחייבויותיו לפי הסעיפים  .55 אי מילוי

 רשאית העירייה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך  התחייבויות
 אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, תהא העירייה  הקבלן לפי

 שייחשבו 15%רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של   (,2)50סעיפים 
כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא  54( או 3)-( ו2)53

 העירייה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

 ספות והפחתותשינויים, תו -פרק ט' 

כל עת על כל שינוי, לרבות, צורתו, אופיו, סגנונו, המנהל רשאי להורות ב (1) .56 שינויים
וכל חלק  העבודותאיכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של 

ממנו, הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו 
מסכום החוזה ולא יגדל  25%ובלבד שערך כל השינויים לא יעלה על 

 בכל סעיף וסעיף של כתב הכמויות. נוימערך השי 50% -בלמעלה מ
 

( תיקרא פקודת 1לפי סעיף קטן ) העבודותהוראת המנהל על שינוי  (2)  
 שינויים ותימסר לידי הקבלן בכתב.



 _________________________________________ ית סח'נין עירי
 6788800-04טלפון  0003081, , סח'נין 35ת.ד. , 128אלג'ליל                          

33 

 

 

לרבות שינויים קודמים לפי  -פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה  (3)  
ומה על ידי מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חת 25%ולה על ע -פקודות כנ"ל 

 מי שמייצג את העירייה לעניין החוזה.

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים,  (4)  
מסכום  25%לא יעלה על  -לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל 

סעיף וסעיף בכתב  מערך כל 50% -החוזה או שלא גדל בלמעלה מ
 הכמויות של החוזה.

 
 ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על (1) .57 הערכת
מערך כל סעיף וסעיף  50% -מסכום החוזה או שלא גדל בלמעלה מ 25%   שינויים

, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים 56שבכתב הכמויות, כאמור בסעיף 
הדרושים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות 

ל מחירי היחידות החסרים שייקבע ערכם  -לקביעת ערכו של השינוי 
(; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של 2כאמור להלן בסעיף קטן )

השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי העולה על 
ל מערך כ 50% -מסכום החוזה או ערכו של כל שינוי שגדל בלמעלה מ 25%

תיקבע תמורתו לפי סעיף , 56סעיף וסעיף בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 
 (.2קטן )

(, 1לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן ) (2)  
יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר 

דר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחת ממחירי היחידות החסרים. בהע
מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי 

 . 15%לפי מחירון דקל בניכוי יקבע ערכו של השינוי י -היחידות החסרים 

)אם המחיר לא בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל לקבלן (3)  
, יילקחו בחשבון תעריפי שכר ((2קיים במחירון דקל כאמור בסעיף קטן )

בודה שייקבעו על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בן המספר הגדול הע
ביותר של עובדים במקצוע הנדון, בתוספת הוספות המוכרות על ידי 
האיגוד המקצועי האמור אלא אם נקבע אחרת במסמכי החוזה, מחירי 
החומרים שנקבעו מזמן לזמן על ידי כל רשות מוסמכת ובהעדר קביעה 

המחירים הנקובים בטבלה החודשית  -יים כזאת לגבי חומרים בסיס
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המתאימה לחומרים בסיסיים של 

אם היו  -מימון  בתוספת הוצאות %17הרווח וההוצאות הכלליות יהיו                                         
תקופת הוצאות המימון בפועל שיוכחו על ידי הקבלן ובלבד ל -כאלה 
יום, בשיעור ריבית החשב הכללי כפי שנקבע  60ה זו לא תעלה על שתקופ

מפעם לפעם על ידי החשב הכללי. אם פרסמה העירייה מכרז לביצוע 
עבודות שאינן כלולות בחוזה וההתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה 
ישירות עם העירייה או באמצעות הקבלן, ו/או כאשר העבודות הן עבודות 

וען נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלני פיתוח והמחירים לביצ
המשנה לביצוע עבודות דומות, התוספת לה זכאי הקבלן בגין עבודות 
קבלני המשנה תהיה בהתאם למה שנקבע בתנאי החוזה. לא נקבעה 
תוספת זה בתנאי החוזה, תיקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים 

 .12%ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על 

(, אם קבע המנהל, ביוזמתו הוא או לפי 1אף האמור בסעיף קטן )על  (4)  
בקשת הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על 

יר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונוהגים רואים את מח -הדעת 
 (.3לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן )

שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה,  קיבל הקבלן פקודת (5)  
בכתב בהקדם  יודיע למנהל -שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה 

יום מיום  30האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 
מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים 

א ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי ל
יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן 

הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר  30הוגשה לאחר תום 
 וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו, לשביעות רצונו של המנהל.
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של עבודה אשר לדעתו מן דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה  (1) .58 תשלומי
 הראוי

שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן    עבודה יומית
יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים 

(, בתוספת רווח הוגן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות העבודות)במקום 
( דלעיל, 3)57לכללים המפורטים בסעיף הכלליות. השכר יחושב בהתאם 

אשר בהעדר הוראה מפורשת בחוזה המנוגדת להוראה זו, יחושבו כאמור 
 ( דלעיל.3)57בסעיף 

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על  (2)  
 יסוד רשימות שניהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח ושל:

 שהושקעו בעבודה;כמויות החומרים  )א(   

שמות העובדים, מקצועותיהם, סיווגיהם במקצוע וכן ימי העבודה,  )ב(   
שעות העבודה, ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי 

 ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד;

 הוצאות הובלה;  )ג(   

 הוצאות ציוד מכני כבד. )ד(   

( )א( )ג( )ד( תימסרנה למפקח, בשני 2קטן )הרשימות האמורות בסעיף  (3)  
( )ב( 2העתקים, בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף )

תימסרנה למפקח, בשני העתקים, לאחר כל יום עבודה; אחד ההעתקים 
מכל רשימה יאושר על ידי המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר 

 לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

( לסעיף 3חומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן )מחירי ה (4)  
. לא יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה העולים על תעריפי שכר 57

העבודה שהונהג מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר 
הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון, בתוספת ההטבות המוכרות על 

האמור; תשלומים עבור הטבות סוציאליות ידי האיגוד המקצועי 
המשתלמות על ידי הקבלן יילקחו בחשבון רק במידה ושיעורם אינו עולה 
על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן על ידי האיגוד 
המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון 

 אלא אם נקבע אחרת במסמכי החוזה.
 

 הקבלן יגיש למנהל כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים (1) .59 רשימת
נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע    תביעות

 במשך החודש החולף. העבודות

(, רואים 1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן ) (2)  
חלוטין וללא תנאי. אולם המנהל יהיה את הקבלן כאילו ויתר עליה ל

רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם 
(, בתנאי 1אם תביעות אלו הוגשו לאחר המועד הנקוב בסעיף קטן )

שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו, 
 לשביעות רצונו של המנהל.

 

 מדידות -פרק י' 

 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות  (1) .60 דת כמויותמדי
במבנה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי 

 התחייבויותיו לפי החוזה.

הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה  (2)  
מפורטת בכתב הכמויות ו/או על על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה ה

סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל 
לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות 

 לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
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, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה העבודותלפני בואו למדוד את  (3)  
ראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב מ

להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור 
למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח 
האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא 

 שים בקשר לכך.למפקח את הפרטים הדרו

 -לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  (4)  
רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את 
המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי 

חה לערער עליהן. אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהני
את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע 
לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר 

 (.3שייקבע כאמור בסעיף קטן )

רשאי הוא לערער  -נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  (5)  
מועד לביצוע  ימים, על כמות שנמדדה, והמפקח יקבע 7בכתב, תוך 

מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השניה יתגלו 
ניגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו 

 תהיה סופית.

, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה העבודותהיה  (6)  
דה אלא אם כן יש א ידחה המפקח את ביצוע המדיל -המדידות בהקדם 

 לדעתו צורך בדחייה.
 

 ותואר בו במפורש -סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא  (1) .61 סכומים
 לא - העבודותלכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מ -כסכום ארעי    ארעיים

 האמור, יוכלל בשכר החוזה העבודותיוכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק    ומחירים
 במקומו של 57האמור, שייקבע בהתאם לסעיף  העבודותערכו של חלק    נקובים של

 הסכום הארעי הנקוב.   חומרים

מחיר יחידה שננקב בכתב הכמויות, המבוסס על מחירים נקובים של  (2)  
 יוחלף לצורך -חומרים מסוימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה 

על ידי הצגת המחירים  חישוב שכר החוזה במחיר היחידה שיתקבל
הממשיים של החומרים האמורים )שנרכשו על ידי הקבלן לפי הוראות 

 המפקח( במקומם של המחירים הנקובים.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון,  (3)  
שובר, קבלה וכיו"ב הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים 

( 2(, )1רים המופעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים )נקובים של חומ
 על חישוב שכר החוזה. -

 תשלומים –פרק י"א 

מאחר והכיסוי התקציבי להוצאה הכרוכה בחוזה זה מקורו 
מובהר בזאת, כי התמורה עבור מתן במימון חיצוני ו. 

אך ורק לאחר קבלת  קבלןהשירותים נשוא חוזה זה, תועבר ל
או משרד הממשלתי המממן, ובהתאם /הכספים מהגוף ו

. איחור בתשלום הנובע מעיכוב להנחיותיו  בדבר תשלומים
מן לא תיחשב כאיחור בתשלום מהעברת הכספים מהגוף המ

ע"פ החוזה שלעיל ואינה מהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב 
הכל בכפוף לחוק מוסר  .קבלןאו ביטול מתן השירות ע"י ה

 2017 -"ז תשלומים לספקים, התשע
 

 אחת לחודש, במועד שנקבע על ידי המנהל, יגיש הקבלן למפקח חשבון (1) .62 תשלומי
 שיפורטו בו:   ביניים

 העבודותשבוצע מיום התחלת ביצוע  העבודותאומדן ערכו של חלק  )א(   
עד למועד אליו מתייחס החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על 

 פי פקודת שינויים.
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אומדן ערכם של החומרים המצויים בתקופה האמורה בפסקה )א(  )ב(   
 .העבודות, לשם ביצוע 38, בהתאם לסעיף העבודותבמקום 

ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד ו/או במדד חזוי,  )ג(   
 .64כמוגדר להלן בסעיף 

המפקח יבדוק את החשבון, המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע  (2)  
עד למועד אליו מתייחס החשבון, ויקבע את תשלומי הביניים  העבודות

 המגיעים לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון.

(, 2מתשלומי הביניים שנקבעו על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן ) )א( (3)  
יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן 

לעירייה מהקבלן עד למועד האמור לפי החוזה וכן כל סכום המגיע 
( מי עכבוןד -)להלן  5%לעיל. מהסכום הנותר יעוכבו בידי העירייה 

יום מיום אישור החשבון ע"י  90 -והיתרה תשולם לקבלן ביום ה
מהנדס העירייה היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי 

ום לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשל
 היתרה.

במקרה שתשלום הביניים כאמור בפסקה )א( כלל התייקרות  )ב(   
בהתאם לשיעור תנודות במדד חזוי, תחושב ההתייקרות מחדש 
בהתאם לשיעור תנודות במדד בעת בדיקת החשבון הראשון שהגיש 
הקבלן לאחר פרסום המדד בחודש בו בוצעה העבודה עבורה שולמה 

נודות במדד חזוי; הפרש סכום לו התייקרות בהתאם לשיעור ת
לפי המקרה  -ההתייקרות ישולם לקבלן או יופחת מהתשלום לקבלן 

יניים בגין עם תשלום הב -וללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי 
 אותו חשבון ראשון לעיל.

 25%לסכום העולה על  56גדל ערך השינויים לפי הוראות סעיף  )ג(   
השינויים כאמור בפסקה )ב(,  מהסך הכולל של סכום החוזה וערך

, בגובה 8ימציא הקבלן לעירייה ערבות צמודה נוספת, כאמור בסעיף 
מערך אותם שינויים, כנגד דמי העכבון הנוספים שמבקש הקבלן  5%

לשחרר. האמור לעיל בדבר המצאת ערבות נוספת כנגד דמי העכבון 
 הנוספים שמבקש הקבלן לשחרר יחול בכל מקרה, שערך השינויים

מהסך הכולל של סכום החוזה  25%הנוספים גדל לסכום העולה על 
 וערך השינויים הקודמים.

דמי העכבון הנוספים ישוחררו לקבלן רק אם ימציא את הערבויות  )ד(   
המועד שנקבע  יום לפני 15 -ר מ)ג(, לא יאוח-כאמור בפסקאות )ב( ו

הגיע  לתשלום בגין כל חשבון שהגיש הקבלן לאחר שערך השינויים
לסכום האמור בפסקה )ב( או שערך השינויים גדל לסכום האמור 

 בפסקה )ג(.

בכל מקרה שהקבלן לא ימציא ערבויות נוספות לשחרור דמי העכבון  )ה(   
ללא הפרשי  -הנוספים כאמור לעיל, ישוחררו לקבלן דמי העכבון 

ם תשלום יתרת שכר החוזה כאמור ע -הצמדה ו/או ריבית כלשהי 
 .63בסעיף 

המציא הקבלן את הערבויות הנוספות לשחרור דמי העכבון הנוספים  )ו(   
ללא הפרשי  -כאמור לעיל באיחור, ישוחררו לקבלן דמי העכבון 

 ימים מיום המצאת הערבויות. 10וך ת -הצמדה ו/או ריבית כלשהי 

במקרה של פיגור בשחרור דמי העכבון האמורים מעבר למועד הנקוב     
 (.5שינויים המחויבים, הוראות סעיף קטן )לעיל יחולו ב

הערבויות לקיום החוזה ולדמי העכבון יוחזרו לקבלן עם תשלום  )ז(   
 5%, פרט לערבות בגובה של 63יתרת שכר החוזה כאמור בסעיף 

( וזאת במקרה 5)63מערך השכר הסופי של החוזה, כאמור בסעיף 
 (.10)63שיתרת שכר החוזה תשולם לקבלן לפי הוראות סעיף 

במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים  (5)  
בחוזה, יהיה הקבלן זכאי לריבית החשב הכללי על התשלום ששולם 
בפיגור, כפיצוי בין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור, תהיה 
לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד 



 _________________________________________ ית סח'נין עירי
 6788800-04טלפון  0003081, , סח'נין 35ת.ד. , 128אלג'ליל                          

37 

 

 

ם הביניים בפועל. תשלום ריבית החשב הכללי כאמור, ישולם לקבלן תשלו
, ותשלום זה לא מהנדס העירייההחשבון על ידי  אישורמיום  90 -ביום ה

ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום 
הביניים בפועל ועד למועד תשלום ריבית החשב הכללי. במקרה שתשלום 

ישולם במועד הנקוב לעיל, ובכפוף לאמור לעיל בסעיף הריבית כאמור לא 
מיום הגשת  45 -קטן זה, ישא התשלום ריבית החשב הכללי החל מהיום ה

 החשבון לתשלום ריבית החשב הכללי ועד לתשלום הריבית בפועל.

אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום  (6)  
או  העבודותיב המלאכה שנעשתה בביצוע הסכמת המנהל או המפקח לט

לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים 
 תשלומי הביניים.

 
 כולו, יגיש הקבלן למנהל העבודותיום מיום השלמת  60 -( לא יאוחר מ1) .63 סילוק שכר

תיו חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעו   החוזה
 הסופיות.

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים  (2)  
, בהוספת או בהפחתת 60שבכתב הכמויות בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

 58 -ו 57, 56ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור בסעיפים 
 לחוזה. 65 -ו 64, 61ובהתחשב באמור בסעיפים 

כר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים מש )א( (3)  
וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד  62ששולמו בהתאם לסעיף 

אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב 
המגיע לעירייה מהקבלן על פי החוזה או על פי חוזה אחר בין 

יווסף ועל היתרה ת - העירייה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת
הימים הראשונים מיום הגשת  120ריבית החשב הכללי לתקופת 

החשבון הסופי על ידי הקבלן; שיעור הריבית יהיה השיעור שחל 
בתקופה האמורה. היתרה בתוספת הריבית כאמור לעיל, תשולם 

 מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן. 135 -לקבלן ביום ה

יום מהמועד  60ת החשבון הסופי באיחור של עד הגיש הקבלן א )ב(   
(, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום היתרה 1הנקוב בסעיף קטן )

בתוספת ריבית החשב הכללי, כאמור בפסקה )א(, אותו פרק זמן שבו 
 איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי.

יום או יותר מהמועד  60הגיש הקבלן את החשבון הסופי באיחור של  )ג(   
(, תשולם לו היתרה בתוספת ריבית החשב 1נקוב בסעיף קטן )ה

יום מהיום שהגיש  195הכללי, כאמור בפסקה )א(, לא יאוחר מתום 
 את החשבון הסופי.

אם היתרה, כאמור בפסקאות )א(, )ב( או )ג(, תשולם לקבלן לפני  )ד(   
מיום הגשת החשבון הסופי, תוקטן התקופה עבורה  135 -היום ה

לן לתוספת ריבית החשב הכללי כאמור לעיל כך שבכל זכאי הקב
הימים  15מקרה לא תשולם לקבלן ריבית החשב הכללי לתקופת 

 האחרונים לפני מועד תשלום היתרה בתוספת הריבית.

יתרת  -(, להלן 3היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי כאמור בסעיף קטן ) (4)  
כלשהי לתקופה החל שכר החוזה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית 

עד ליום הגשת החשבון הסופי וכן לתקופה החל  העבודותמיום השלמת 
שת החשבון הסופי עד ליום תשלום יתרת שכר מיום הג 121 -מהיום ה

( או לתקופת 3החוזה כפי שנקבע בפסקאות )א(, )ב( או )ג( של סעיף קטן )
האמור  הימים האחרונים לפני מועד תשלום יתרת שכר החוזה במקרה 15

 (.3בפסקה )ד( של סעיף קטן )

יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן לעירייה  (5)  
הצהרה על חיסול כל תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת 

להנחת דעתה של העירייה ובנוסח שנקבע על ידה  -ביטוח, לתקופת הבדק 
החוזה ללא ההתייקרות בגין שינוי  מערך השכר הסופי של 2%בגובה של 

לחוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה  64תנודות במדד, כהגדרתו בסעיף 
למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש 

 לחוזה. 64הבסיסי כאמור בסעיף 
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לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי  (6)  
לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל  המנהל כאמור

את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים, בתנאי שהמציא למנהל 
 רשימה סופית של כל תביעותיו.

( 6אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת כאמור בסעיף קטן ) (7)  
לקבלן בגין דלעיל, הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע 

תביעותיו, תשלם העירייה לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא 
הקבלן לעירייה הצהרה על חיסול כל תביעותיו. לסכום הנוסף כאמור, 

ת החשבון מיום הגש 45 -תיווסף ריבית החשב הכללי החל מהיום ה
 הסופי על ידי הקבלן ועד ליום תשלום הסכום הנוסף.

ר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, במקרה שיתרת שכ (8)  
תישא יתרת שכר החוזה, כפיצוי בין הפיגור בתשלום, ריבית החשב הכללי 
לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת שכר החוזה ועד 

 למועד תשלום יתר שכר החוזה בפועל.

בסעיף  , כאמורהעבודותבכל מקרה שתוצא תעודת השלמה לגבי חלק מ (9)  
שלגביו  העבודות, רשאי הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מ52

( יחולו בהתאמה 8( עד )1הוצאה תעודת השלמה והוראות סעיפים קטנים )
 גם במקרה זה.

יום מיום השלמת  60לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  (10)  
ומו את , רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקהעבודות

החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה. משכר החוזה שייקבע כאמור, 
מהן  15%ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, בתוספת 

יווסף ריבית החשב הכללי ועל היתרה ת -כתמורה להוצאות משרדיות 
הימים הראשונים מיום הודעת המנהל לקבלן על עריכת  120לתקופת 

ה בתוספת הריבית כאמור לעיל, תשולם לקבלן לא החשבון הסופי. היתר
 יום מיום הודעת המנהל לקבלן כאמור. 195יאוחר מתום 

מיום הודעת  135 -אם היתרה כאמור לעיל תשולם לקבלן לפני היום ה   
המנהל לקבלן על עריכת החשבון הסופי, תוקטן התקופה עבורה זכאי 

ל מקרה לא תשולם הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי כאמור כך שבכ
הימים האחרונים לפני מועד  15לקבלן ריבית החשב הכללי לתקופת 

 תשלום היתרה בתוספת הריבית.

יתרת שכר החוזה, לא תישא הפרשי  -היתרה בתוספת הריבית, להלן    
עד  העבודותהצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום השלמת 

וכן לתקופה החל מהיום  ליום הודעת המנהל על עריכת החשבון הסופי
דעת המנהל עד ליום תשלום יתרת שכר החוזה או מיום הו 121 -ה

חרונים לפני מועד תשלום יתרת שכר החוזה הימים הא 15 -לתקופת ה
דעת המנהל על עריכת מיום הו 135 -אם שולמה היתרה לפני היום ה

 החשבון הסופי.

זה הוא סופי  שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור בסעיף קטן   
 ולקבלן לא תהיה כל עילה לערער עליו.

 
אם קיבל הקבלן מעל למגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם לעירייה, מיד עם   א.63 תשלומי יתר

דרישתה, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום 
בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותה של העירייה לקזז את תשלומי 

ר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנה לקבלן או לגבותם הית
 בכל דרך אחרת, מבלי שתדרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

 
 )מבוטל( –בסעיף זה  (1) .64 תנודות

 במחירי החומרים
מדד תנודות מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמתפרסם  -"מדד"    ובערך העבודה

מרכזית לסטטיסטיקה או לפי כל מדד אחר בכל חודש על ידי הלשכה ה
שנקבע על ידי העירייה מראש, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, כמפורט בנספח לחוזה. לא קבעה העירייה מראש מדד 

 אחר, יהיה המדד הקובע מדד תשומות בבניה למגורים.
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 החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת -"חודש בסיס"    
 הצעת הקבלן.

ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש  -"תנודות במדד"    
בו בוצעה העבודה, או המדדים בחודשים בהם בוצעה העבודה, עבורה 

 .62זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף 

ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד  -"תנודות במדד חזוי"    
בון בתוספת העלייה הממוצעת בשלושת המדדים הידוע ביום הגשת החש

 שקדמו למדד הידוע ביום הגשת החשבון.

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה או במחירי החומרים  (2)  
אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום 

 ( דלהלן.3(, לא ישנו את שכר החוזה אלא בהתאם לסעיף קטן )העבודות

אם יחולו תנודות במדד, יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לפי  )א( (3)  
החישוב הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל 
חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש, 
בהתאם לשיעור תנודות במדד, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים 

 ששולמו לקבלן.

, או ניתנה לקבלן ארכה העבודותרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע נג )ב(   
ניתנה פרט לארכה ש - העבודותלפי בקשתו הוא להשלמת ביצוע 

ל עלייה במדד כל עבודה שבוצעה שיראו במקרה  - 46בהתאם לסעיף 
 30במבנה לאחר תקופת הביצוע החוזית כעבודה שבוצעה בתקופת 

 צעה בהתאם לחוזה.הימים האחרונים שעל הקבלן היה לב

אם בתקופת הביצוע החוזית, לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור  (4)  
עבודה שביצע למרות שהקבלן הגיש למפקח חשבון עבור אותה עבודה, 
יראו את הסכומים האמורים כתשלום עבור עבודה שבוצעה בחודש 
 שבגינו משולם תשלום הביניים הכולל את הסכומים האמורים. פרט

להתייקרות המגיעה לקבלן עבור סכומים אלו בתשלום הביניים בו הם 
כלולים, לא יישאו הסכומים האמורים הפרשי הצמדה נוספים ו/או ריבית 

 כלשהי עקב אי תשלומם על פי החשבון שהוגש על ידי הקבלן.

, עולה על 63הוברר כי שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, כאמור בסעיף  (5)  
הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום, לפי מחירי כל תשלומי 

החוזה המקוריים, המגיע לקבלן כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 
הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה  30

, אם העבודותהימים האחרונים שלפני השלמת ביצוע  30בתקופת 
 יצוע החוזית.הושלם לפני תום תקופת הב העבודות

  
 היה למנהל יסוד להניח, ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם (1) .65 מניעת רווח

לקבלן, מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה    מופרז
והקבלן מתחייב להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, 

לחוזה או לביצוע של פעולה כל החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים 
שהיא הכרוכה בביצוע החוזה, וכן לתת כל ידיעות אחרות, הן בעל פה והן 

 בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה.

קבע המנהל כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר  (2)  
חוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן יופחת שכר ה -החוזה רווח מופרז 

ל הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי המנהל והקבלן מתחייב ומתקבל ע
להחזיר, לפי דרישה, כל סכום שקיבל מעל לשכר החוזה מופחת כאמור. 
כן רשאית העירייה לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן 

 מהעירייה או לגבות אותו בכל דרך אחרת.

זה, יובאו בחשבון  לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף (3)  
הרווחים המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם העירייה 

 בתנאים דומים.

המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום  (4)  
 חודש מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק. 12
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 יום החוזה או אי המשכת ביצועוס -פרק י"ב 

 

 להלן: תעודת סיום -בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה  (1) .66 תעודת סיום
בוצע והושלם בהתאם  העבודותהמפרשת כי  -החוזה )ראה מוסף לחוזה(    החוזה

לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה 
 ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

קבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות מסירת תעודת סיום החוזה ל (2)  
הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת 

 התעודה האמורה.
 

 ולסלק את ידו של העבודותהעירייה תהיה רשאית לתפוס את מקום  (1) .67 סילוק יד
 בעצמה או באמצעות קבלן אחר או העבודותהקבלן ממנו ולהשלים את    הקבלן ממקום

 בכל
דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים או בכל    העבודות

, או למכור אותם או כל חלק מהם העבודותחלק מהם, שבמקום 
ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן לפי 

 כל אחד מהמקרים המנויים להלן:ב -החוזה 

או שהפסיק את ביצועו, ולא  דותהעבוכשהקבלן לא התחיל בביצוע  )א(   
יום, להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך  14ציית תוך 

 בכל דרך אחרת; העבודותאו כשהסתלק מביצוע  העבודותבביצוע 

איטי מדי כדי להבטיח את  העבודותכשהמפקח סבור שקצב ביצוע  )ב(   
השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן 

יום, להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים  14א ציית, תוך ל
במועד  העבודותהנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת 

 הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע  )ג(   
 החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן  )ד(   
 לי הסכמת העירייה בכתב;ב  - העבודותמשנה בביצוע 

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה  )ה(   
סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק )פרט 

 לשם יצירת גוף מאוגד אחר(; לפירוק ללא חיסול עסקים,

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו  )ו(   
של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת 

 הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

יהיו על חשבון  (,1, כאמור ברישא לסעיף קטן )העבודותהוצאות השלמת  (2)  
מהן  15%הקבלן והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 

 כתמורה להוצאות משרדיות.

(, 1וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן ) העבודותתפיסת מקום  (3)  
 אין בהם משום ביטול החוזה על ידי העירייה.

(, יודיע המפקח 1) בהתאם לסעיף קטן העבודותתפסה העירייה את מקום  (4)  
יום, על כך לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של  60בכתב, תוך 

ואת פירוט  העבודותשבוצע עד למועד תפיסת מקום  העבודותחלק 
 אותה שעה. העבודותהחומרים, הציוד והמתקנים שהיו במקום 

(, והיו בו 1, כאמור בסעיף קטן )העבודותתפסה העירייה את מקום  (5)  
מרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן חו

את החומרים, הציוד והמתקנים או כל  העבודותבכתב לסלק ממקום 
יום, רשאית  14חלק מהם; ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 

לכל מקום שיראה  העבודותהעירייה, על חשבון הקבלן, לסלקם ממקום 
ל נזק או אבדן שיגרם להם. הוראות סעיף בעיניה ולא תהיה אחראית לכ

קטן זה אינן גורעות מזכותה של העירייה להשתמש בחומרים, בציוד 
 (.1ובמתקנים או למכרם, כאמור בסעיף קטן )
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, לא תהיה העירייה חייבת לשלם לקבלן סכום העבודותנתפס מקום  (6)  
 (.7כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן )

ה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה ( על7)  
חוזה(, על הסכום הכולל של התשלומים אומדן שכר ה -בשלמותו )להלן 

, של העבודותהחלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום 
ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים  העבודותהוצאות השלמת 

(, ושל 2, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן )שיאושרו על ידי המפקח
 העבודותפיצויים על נזקים שנגרמו לעירייה מחמת כל דחייה בהשלמת 

ה חייבת בתשלום ההפרש שבין תהיה העיריי -ומחמת נזקים אחרים 
אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה 

שהקבלן ביצע עד למועד  ודותהעבעל הסכום הכולל של ערך אותו חלק 
על ידי העירייה ושל ערך החומרים, הציוד  העבודותתפיסת מקום 

ושהעירייה השתמשה בהם או  העבודותוהמתקנים שנתפסו במקום 
 שנמכרו על ידיה, הכל כפי שיקבע על ידי המפקח.

עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן  (8)  
ובדקו  העבודות, של הוצאות השלמת העבודותקום לפני תפיסת מ

שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח, לרבות 
(, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לעירייה 2התוספת האמורה בסעיף קטן )

ומחמת נזקים אחרים, על אומדן  העבודותמחמת כל דחייה בהשלמת 
ום ההפרש שבין הסכום הכולל הקבלן חייב בתשל יהיה -שכר החוזה 

 כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

ולא  39הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות העירייה לפי סעיף  (9)  
 לגרוע מהן.

 
העירייה רשאית לקזז כנגד סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה כל חוב  א.67 קיזוז

בין הקבלן וכן כל המגיע לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה ל
 חוב קצוב אחר המגיע מן העירייה לקבלן.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את החוב האמור   
 בכל דרך אחרת.

 
, כולו העבודותאם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע  (1) .68 אי אפשרות

 או
 סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, מקצתו, מפאת מלחמה או כל   המשכת ביצוע

יפנה הקבלן לעירייה והעירייה תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין    העבודות
, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר העבודותאפשרות להמשיך בביצוע 

 כאמור. העבודותהוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע 

 העבודותאי אפשרות המשכת ביצוע הסכום שישולם לקבלן במקרה של  (2)  
בוצעה עד לתאריך מתן האישור שערך העבודה  -( יהיה 1לפי סעיף קטן )

האמור, בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות 
השינויים. נוסף לזה ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם לאמור בסעיף 

 של חוזה זה. 50

א סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תשלום הסכום כאמור הו (3)  
 תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

, כולם או מקצתם, ממקום העבודותלא סילק הקבלן את הציוד ומתקני  (4)  
או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף  העבודות

לות האמורות על חשבון הקבלן (, רשאית העירייה לבצע את הפעו1קטן )
בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך, 

ם שיאושר על ובהפחתת סכו -שייחשבו כהוצאות משרדיות  15%בתוספת 
ידי המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש 

 לזקפן על חשבון העירייה.
 

 חלות על הקבלן. , ככל שיש חובה ע"פ דין,ההוצאות ביול חוזה ז .69 ביול החוזה
 

המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך  (1) .70 מס ערך מוסף
 מוסף.
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העירייה תשלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום  (2)  
 החשבונות על פי חוזה זה.

 ( הרי שאם:2על אף האמור בסעיף קטן ) (3)  

איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון  )א(   
יום  195לחוזה, ובפרק הזמן החל מתום  63הסופי, כאמור בסעיף 

תשלם  -, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף העבודותמיום השלמת 
העירייה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום 

 .63סעיף לפי וגש החשבון הסופי במועד יתרת שכר החוזה אילו ה

תוך התקופה כאמור בסעיפים  העבודותלא השלים הקבלן את ביצוע  )ב(   
יום מהיום בו חייב היה  195בפרק הזמן החל מתום לחוזה, ו 46 -ו 45

 -, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף העבודותהקבלן להשלים את 
קיים במועד שנקבע תשלם העירייה את סכום המס בשיעור שהיה 

במועד והחשבון  העבודותלתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם 
 הסופי הוגש במועד.

 

 לראיה באו הצדדים על החתום

 
__________  __________  __________  __________ 

 הקבלן           החשב המלווה      גזבר העירייה       ראש העירייה     
 
 

 עירייהאישור היועץ המשפטי ל
לחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ  7חוזה זה הוכן ונבדק על ידי, ובהתאם לסמכותי ע"פ סעיף 

 אני מאשר בזה כי אין מניעה חוקית להתקשר ע"פ חוזה זה. 1975 –משפטי(, תשל"ו 
 

_________________________________ 
 היועץ המשפטי לעירייה, שאדי גנטוס, עו"ד
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 ודת סיוםתע

 
 ((1)66)על פי סעיף 

 

 

 _________________ אל:

 

 _________________ מאת:

 

 

 בוצע והושלם בהתאם לחוזה  העבודותשל החוזה אני מאשר בזה, כי  66על פי סעיף 

 )וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה(, לשביעות רצוני 

 המלאה.

 

 

 

 _________________ השם: 

 

 _________________ התפקיד: תאריך: _______________

 

 

 

 ___________________ 
 חתימה 
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  ערבות מכרז

 )יש לצרף להצעה(

 תאריך:             
 לכבוד 

 עיריית סח'נין 
  30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 
תשע מאות )במילים: ₪  950,000סכום עד לסך של אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל  .1

בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד ₪  וחמישים אלף ש
באופן המפורט להלן, המגיע ו/או שיגיע לכם מאת _______________ )להלן: 

  .2/2022מס'  השתתפות במכרז -"החייב"(בקשר ל
 

 אופן חישוב ההצמדה: 
 

 תב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם: בכ
 

")ה( המדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ע"י הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד 

 ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו. 
 

לחודש  15 -שפורסם ב 2021דצמבר שנת "המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש 
לאחריו )או סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד הידוע  2022ינואר 

 במועד הגשת ההצעה(.
 

 מדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה. ה -"המדד הקובע" משמעו:
ל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת בכ

המדד הבסיסי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה 
 למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק. 

 
ה לו, לא למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שוו

 תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו. 
 

אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן  .2
ימים מיום קבלת דרישתכם,  7לעיל, בתוך  1הדרישה"(, כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף 
 ם ו/או לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב. מבלי שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכ

 
הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור  )א(  .3

ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות 
 העבודה בהן הסניף פתוח לקהל. 

 
מחשבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב כדרישה דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת  )ב( 

 מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה. 
 

הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י כולם  )ג( 
 ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. 

 
עד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה. כל ו 1/5/2022ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .4

ה לאחר מועד ז -דרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד האמור 
 א תיענה.    ל -תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.   .5
 

 בנק
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 ערבות חוזה

 כרזלאחר הזכייה במ

 

 תאריך:               
 לכבוד 

 עיריית סח'נין 
  30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 
)במילים: ______ ₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ____________  .1

המפורט  בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד באופן₪ 
להלן, המגיע ו/או שיגיע לכם מאת _______________ )להלן: "החייב"( בקשר לקיום חוזה 

 מס' ______ . 
 

 אופן חישוב ההצמדה: 
 

 בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם: 
 

")ה( המדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ע"י הלשכה 
טטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד המרכזית לס

 ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו. 
 

אחריו )או לחודש של 15 -"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  שנת  שפורסם ב
 הידוע במועד הגשת ההצעה(.סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד 

 
 מדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה. ה -"המדד הקובע" משמעו:

בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת 
ה המדד הבסיסי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשווא

 למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק. 
 

למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא 
 תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו. 

 
אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן  .2

ימים מיום קבלת דרישתכם,  7לעיל, בתוך  1"(, כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף הדרישה
 מבלי שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/או לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב. 

 
הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף  )א(  .3

ל פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה ע
 פתוח לקהל. 

 
דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב כדרישה  )ב( 

 מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה. 
 

שות ע"י כולם הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיע )ג( 
 ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. 

 
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ____________ ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה  .4

והיא תוארך לבקשתכם. כל דרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר 
 -בות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו ה תהיה הערזלאחר מועד  -מהמועד האמור 

 לא תיענה.    
 

 בנק    ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.   .5
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 ערבות שנת בדק

 לאחר סיום העבודות

 תאריך:             
 לכבוד 

 עיריית סח'נין 
  30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 

 א.ג.נ., 
 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 

₪ )במילים: ______ ₪ כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ____________ אנו ערבים בזה  .1
בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד באופן המפורט להלן, 
המגיע ו/או שיגיע לכם מאת _______________ )להלן: "החייב"( בקשר לקיום חוזה מס' 

 . ______ 
 

 אופן חישוב ההצמדה: 
 

 בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם: 
 

")ה( המדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ע"י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר או משרד 

  רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו.
 

אחריו )או סמוך לחודש של 15 -"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  שנת  שפורסם ב
 למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד הידוע במועד הגשת ההצעה(.

 
 מדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה. ה -"המדד הקובע" משמעו:
עת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת המדד בכל מקרה בו יתברר ב

הבסיסי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, 
 הכל לפי חישובי הבנק. 

 
למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא תחושב 

 מדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו. הצ
 

אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן  .2
ימים מיום קבלת דרישתכם, מבלי  7לעיל, בתוך  1הדרישה"(, כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף 

 ה את התשלום מאת החייב. שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/או לדרוש תחיל
 

הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק  )א(  .3
 המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל. 

 
א בזה לא תיחשב כדרישה דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצ )ב( 

 מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה. 
 

הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י כולם ביחד  )ג( 
 והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. 

 
בכלל או עד שיבוצע התשלום על  חודשים מיום הוצאתה ועד 14ערבות זו תישאר בתוקף לתקופה של  .4

לאחר מועד  -פיה. כל דרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד האמור 
 א תיענה.    ל -זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.   .5

 
 בנק



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021 זרכמ
דף מס':     001 ןאיבלא רופס םלוא

הריפחו תוסירה תודובע 10 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר י פ ח ו  ת ו ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת י ל ל כ  ה ר י פ ח ו  ת ו ס י ר ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא הריפחל ןה תוסחייתמ הריפחה תודובע      
תודובעה ללוכ ריחמה ,יולימל וא הביצחל      
םינבא תסירג:ןוגכ ,תושורדה תופסונה      
םוקמ לכב יולימל רמוחה תרזחה,תולודג      
דוסי תוריק ןיב מ"ס 02 לש תובכשב שרדיש      
רתאב םוקמ לכב וא תורצחבו תוריק ירוחאמו      
תוביטר, 89% לש תופיפצב קודיה ןינבה      
עצובתו ,עלסב היה הביצחה .  תילמיטפוא      
דוחיב רחא ינכמ ילכ לכ וא םירוסרפמוק י"ע      
ןלבקה ריחמ .םימייק 'וכו תורדג , םינבמ י"ע      
ללוכ ךמסומ דדומ י"ע הנבמה ןומיס ללוכ      
תינכת יפל םישיבכה ןומיס,תולובגה שודיח      
םוקימ לע דדומה רושיאו , תמייקה ראתמה      
םלושת אל .הקיציה ירחאו ינפל תודוסיה      
תסירג וא חטשה ףושיח רובע ריחמ תפסות      
רובע םגו הקלחה תולובגב וא ךותב םינבא      
תפסות םלושת אל . חטשהמ תומירע יוניפ      
. םיחיש וא םיצע תריקע רובע ריחמ      
      
תינכת יפל חטשה רודיג ללוכ חטשה לע הילע     01.1.010
חטשה ףושיח ללוכ עוצב לובגו חותיפ      
יוק לכ קוריפ ללוכו  םימייק םיצע תריקעו      
טנמילא לכ  וא למשח ,קזב,  םימ, בויב      
יוניפו שרגמה תולובגב םייקש יסדנה      

                    1.00 'פמוק .הייריעה ידי לע רשואמ םוקמל תלוספה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     002 ןאיבלא רופס םלוא

הריפחו תוסירה תודובע 10 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חטש לכב תיללכ הביצח וא/ו הריפח תודובע     01.1.020
חותפה תינכתב לוחכב ןמוסמה שרגמה      
תפסותב ןנכותמה סלפמל -0פ תיללכה      
הדובעה ,שרדיי םוקמ לכב הדובע יחוורמ      
םיסלפמל חטשה רושיי -:םג לולכת      
יולימה תרבעה , תינכתב םיננכותמה      
םינבאה ןוימ ,ךומנה סלפמל הובגה סלפמהמ      
שומישו דצל םחתמב תואצמנה תולודגה      
שומישל הסירגל וא/ו העילסמל םקלחב      
יולימה יפדוע תרבעהו תיתשה קודיה ,ןלבקה      
01 דע קחרמל ןימזמה י"ע רשואמ םוקמל      
וא קוריפ לולכת הדובעה ףסונב .  מ"ק      
ךותב םיאצמנה םיטנמלאה לכ תוסירה      
-: ללוכ הבורקה ותביבסבו שרגמה תולובג      
,טלפסא ,הפש ינבא ,תוקעמ ,תורדג      
,תותשר ,ןוטב תופציר ,תובלתשמ ,תופצרמ      
,םימ יוק  ,תולעת,םילבכ, תורוניצ ,םירעש      
,םיצע ,ןופלט ,למשח,םילכימ ,זוקינ ,בויב      
תולובג ךותב אצמנה רחא טנמלא לכו םיחיש      
שמתשהל ןתינש םיטנמלאה תריסמו שרגמה      

                9,500.00 .ןימזמל הרזחב ןהב ק"מ   
      
תורוק ןיב אבומ גרדומ ירלונרג רמוחב יולמ     01.1.030
עוצב,מ"ס 02 לש תובכשב רוזפ ללוכ הפצרה      
בתכב םדקומ רושיאל ףופכ הז ףיעס      
רמוחהו הדימב תאזו ןנכתמהו ןימזמהמ      

                  600.00 .קיפסמ וניא רתאב ק"מ   
תיללכ הריפחו תוסירה 1.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הריפחו תוסירה תודובע 10 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     003 ןאיבלא רופס םלוא

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.1.055

                   58.00 מ"ס 02 הבוגב מ"ס 02 בחורב רטמ   
      
םיפצרמל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.1.060

                1,136.00 מ"ס 02 הבוגב ר"מ   
      
03 בחורב דוסי תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא     02.1.075

                    3.00 מ"ס 02 הבוגב מ"ס רטמ   
      
53 בחורב דוסי תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא     02.1.085

                  380.00 מ"ס 02 הבוגב מ"ס רטמ   
      
04 בחורב דוסי תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא     02.1.090

                  120.00 מ"ס 02 הבוגב מ"ס רטמ   
םיעצמ 1.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
עצמ לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ     02.2.025

                1,324.00 עקרקה לע וא ר"מ   
      
הנכה מ''ס 9 יבעב יזכרמ םלואב הדימ תקיצי     02.2.035
םירזואה לכ ללוכ ריחמה ןטירואילופ תפצרל      

                   69.00 . הרישי הפציר תלבקל םישורדה ק"מ   
תופצרו םיפצרמ 2.20 כ"הס          

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  ,ד ו ס י  י ד ו מ ע  3.20 ק ר פ  ת ת       
      

                   46.00 היינב תוריקב םיקוצי ןוטב ידומע ק"מ  02.3.060
      

                    5.00 מ"ס 02 בחורב תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.3.235
      

                   46.00 מ"ס 03 בחורב תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.3.245
      

                    0.50 מ"ס 53 בחורב תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.3.250
      

                   25.00 מ"ס 04 בחורב תויולת דוסי תורוק ק"מ  02.3.255
דוסי תורוק ,דוסי ידומע 3.20 כ"הס          

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תויולת  תודרוי/תונותחת תורוק     02.4.020

                   14.00 הרקתה םע תוקוצי םינוש םיכתחו ק"מ   
      
      

4.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     004 ןאיבלא רופס םלוא

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינוש םיכתחו תודימב תויפיקה תורוק     02.4.025
תריז ףקיהב קולבה תוריק ןיבו לעמ תוקוצי      

                   35.00 םלואה ק"מ   
      
םיעפושמ וא/ו םירשי תוקעמו תונוילע תורוק     02.4.070
מ"ס 5-2 בחורב עקש םע מ"ס 02 בחורב      

                    7.50 הקלורל ק"מ   
      
תוציחמ, תוריק לע תוקוצי -03ב ןוטב תורוגח     02.4.110

                    9.00 םיחתפה לעמ ללוכ  מ"ס 02 בחורב ק"מ   
      
גגה תוקעמ לע תוקוצי -03ב ןוטב תורוגח     02.4.115

                    4.50 .מ"ס 02 בחורב ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי -02ב ןוטב  תורוגח     02.4.120

                    2.00 מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
      
תורקת ,םיפצרמ ,תופצרל ריחמ תפסות     02.4.135

                  765.00 רטפוקילהב םתקלחה רובע ןוטב תוגגו ר"מ   
תורוגחו תוקעמ תורוק 4.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  5.20 ק ר פ  ת ת       
      

                  135.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.5.015
      

                   20.00 מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.5.025
      

                    5.00 מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.5.030
םידומעו תוריק 5.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוגרדמל מ"ס 52 יבועב םיעפושמ םיחטשמ     02.6.050

                  133.00 . הנובירטה ר"מ   
      

                  152.00 03 -ב הנובירטה  תוגרדמל ןוטב ישלושמ רטמ  02.6.080
      

                   29.00 03 -ב תוגרדמל ןוטב ישלושמ רטמ  02.6.085
תונושו םייניב תוקיצי 6.20 כ"הס          

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  7.20 ק ר פ  ת ת       
      

                    4.50 03-ב ןוטבמ מ"ס 02 יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.7.020
      
-03ב ןוטבמ מ"ס 63 יבועב תוגגו תורקת     02.7.050

                   21.00 םימ"ממ ר"מ   
      

7.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     005 ןאיבלא רופס םלוא

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לעמ -03ב ןוטבמ מ"ס 03 יבועב הרקת     02.7.055

                    3.00 )תונובירטה ןיב חטשמ( הריזה תסינכ ר"מ   
      
)6+03( מ"ס 63 ללוכ יבועב תועלצ תורקת     02.7.060

                  320.00 מ"ס 03 יבועב גנוטיא  יקולב יולימ םע ר"מ   
      
)6+03( מ"ס 63 ללוכ יבועב תוגורע  תורקת     02.7.070

                   69.00 . מ"ס 03 יבועב גנוטיא  יקולב יולימ םע ר"מ   
      
יבועב תוגג יבג לע ,02-ב םיעופיש ןוטב     02.7.075
יעופיש 'כת יפל קלחומ ,מ"ס 51-3 הנתשמ      

                   50.00 גגה ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6*6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.7.095

                  108.00 3:1 טנמצ רטמ   
תוגגו תורקת 7.20 כ"הס          

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  9.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.9.010

                   70.00 ןוטב ןוט   
      
שארמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.9.015

                   15.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
      
שארמ םינכומ םיכתורמ תואסנולכ יבולכ     02.9.020

                   13.00 תואסנולכה ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
ןויז תדלפ 9.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     006 ןאיבלא רופס םלוא

היינב תודובע 40 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  1.40 ק ר פ  ת ת       
      

                  245.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תציחמ ר"מ  04.1.010
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב ריק     04.1.020

                  275.00 מ"ס ר"מ   
      
ילמינימ ךתחב -03ב ןוטבמ תובארטש תקיצי     04.1.060
8 רטוק תעלוצמ הדלפ תוטומ 2 םע 02/01      
מ"ס 02 לכ  מ"מ 6 רטוק S קושיח םע מ"מ      
וא םידומע םע מ"ס 01 תוציחמ רוביחל      

                  100.00 .תוריק רטמ   
ןוטב יקולבב היינב 1.40 כ"הס          

      
ס י מ ו פ  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  2.40 ק ר פ  ת ת       
      

                  495.00 מ"ס 22 יבועב םירוח 8 "סימופ" יקולב תוריק ר"מ  04.2.015
סימופ יקולבב היינב 2.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     007 ןאיבלא רופס םלוא

םוטיא תודובע 50 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
לוחכה ןדגואה -ןינב תודובעל יללכ טרפמב      
תרחא ןיוצ םא אלא הדידמה ינפוא ללוכ      
ןוטבמ תולקורו םיעופיש ינוטב יריחמ .ףיעסב      
.ןוטב תודובע קרפ האר ,'דכו      
      
הקעמב םיעפושמ וא\ו םיירושימ תוגג םוטיא     05.1.010
תומחלומ תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב גגה      
רמילופ 51% תפסות תוליכמה ,גגל      
םע מ"מ 5 העיריה יבוע S.B.S ירמוטסלא      
,ר"מ/ר"ג 081 לקשמב רטסאילופ דבל ןויז      
תועיריל תחתמ תובכשה ללוכ ריחמה      

                  360.00 .דחוימ טרפמל םאתהב ר"מ   
      
םוטיא תועוצר תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.1.020
לש תובכש יתשמ תויושע,מ"ס 03 בחורב      
תפסות םע  תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      
5 העיריה יבוע S.B.S ירמוטסילא רמילופ      
081  לקשמב רטסיאלופ דבל ןויז םע  מ"מ      

                  110.00 .ר"מ\ ר"ג רטמ   
      
תועיריה הצק תסיפתל םונימולא ןתיווז     05.1.030

                  110.00 .ןינבה גגבש תוינימוטיבה רטמ   
      
תוללכושמ תוינמוטב תועיריב  תופצר םוטיא     05.1.040
ןוטב יחטשמל וא ,הזר ןוטבל תומחלומ ל"נכ      
ללוכ ריחמה ,תוחלקמלו םיתורשל תחתמ      
ריחמה, תוריקל תוקלור תורצב תוהבגהה      
םאתהב תועיריל תחתמ תובכשה ללוכ      

                  108.00 .דחוימ טרפמל ר"מ   
      
מ הנתשמ יבועב גגה ג"ע םיעופיש לק ןוטב     05.1.070
עופיש תחטבה ךות מ"ס 02 דע מ"ס 4      
האר , תוחפל 5.1% לש זוקינל ילמינימ      

                   43.00 . גגה יעופיש תוינכות ק"מ   
      
םוטיאל מ"ס 6/6 תודימב ןוטבמ תוקלור     05.1.080

                  110.00 .גגה הקעמ רטמ   
      
ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.1.090

                  205.00 טוקנילפ תוחירמ 3  תוברל  ,מ"ס  02 בחורב רטמ   
      
      
      
      
      

1.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     008 ןאיבלא רופס םלוא

םוטיא תודובע 50 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תורוק יבג לע )רוק ירשג( ימרת דודיב     05.1.100
תוחולב הנבמה לש ינוציחה ףקיהב םידומעו      
לוח תזתה םע  מ"ס 2 יבוע F-03 סקדא      

                   50.00 .תידדצ וד טנמצ ר"מ   
םוטיא תודובע 1.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     009 ןאיבלא רופס םלוא

תורגנ תודובע 60 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב תודימה לכ -- 1: תויללכ תורעה      
תודימ .ריקב חתפה תודימ תא תוניצמ      
ומאתוי תונולחהו תותלדה יפנכ לש תויפוס      
הדובעה -2    .םיפוקשמה תבכרה רחאל ל"נל      
הדלפ וא ץעמ הז םא םיפוקשמה תא תללוכ      
עבצה תודובע :א -:ללוכ ריחמה -3 .ןוולוגמ      
ןמשב ץעה יפוקשמו תורגסמ תחירמ לולכש      
דוסי עבצ תובכש יתש לטכפש םיימעפןתשפ      
יוקינ :ב  .קלרפוס ןוילע עבצ תחאהבכשו      
תובכש יתשב םתעיבצו לוחב חפה יפוקשמ      
רואילופ תובכש יתשו הדולח דגנ ןגמ עבצ      
תיכוכז גוגיז :ג .הריחב יפל עבצ רתאב      
םירזיבאה לוזרפ :ד מ"מ 6 ווחטיב הפוקש      
,תוידי ומכ םיטרפההו תומישרב םישרדנה      
ילוארדיה עורז םירפוטס ,םילוענמ ,בא חתפמ      
קרפב םיפרוצמ םיטרפ ...דועו תועב צא ןגמ,      
.ןינב יטרפ תרבו חב 60      
      
הליגר החיתפל יולימ % 001 הדובל ץע תלד     06.1.011
הבוגה המוטא תלדה ףנכ 012/001 תודימב      
מ''מ 5 טקד יופיח תוחפל מ''מ 54 יבועב      
תריחב יפל ףאט הקימרופ רמג םידדצה ינשמ      
מ''מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ ףוקשמ לכירדאה      
יפל רוזביא ע''ש וא ''א.ב.ש'' תרבח תרצות      

                    7.00 1-נ ''סמ תומשיר 'חי   
      
תומישר יפל מ''ס 012/09 תודימב ךא ל''נכ     06.1.012

                    2.00 2 נ''סמ 'חי   
      
םיתורש ירדחל 012/001 תודימב לא ל''נכ     06.1.013

                    3.00 3נ ''סמ תומישר יפל הלהב תידי ללוכ םיכנ 'חי   
      
םיתורש ירדח רובע 012/07 תודימב ךא ל''נכ     06.1.014

                    4.00 4נ ''סמ תומישר יפל םינקחש 'חי   
      
LPH תוחולמ םיתורשב תוציחמ תכרעמ     06.1.026
וא הילאטיא ''ITARF OPPURG'' תרצות      
לכב םידמועה 051/302/013 תודימב ע''ש      
-5נ יפל םישנ םיתורש רדחל לוזריפ םינקתה      

                    1.00 . 'חי   
      
ירדחל 051/302/012  תודימב ךא ל''נכ     06.1.027

                    1.00 6נ ''סמ תומישר פל םירבג םיתורש 'חי   
      
      
      

1.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     010 ןאיבלא רופס םלוא

תורגנ תודובע 60 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בכרומ םוינמולא תרגסמ םע הציענ חול     06.1.090
עבצב דבל חיטש יושע ינוציח יופיח חטשממ      
ןקתב תודימע לעב מ"מ 2 יבועב הריחב יפל      
יבג לע קבדומ יופיחה חטשמ 4 הגרד 557      
מ"מ 01 יבועב סוחד סקטולס תטלפ      
. עובצ קוב ץע בקועמ ג"ק 082 לש תופיפצבו      

                    4.00 .מ"ס 021/002 חולה תודימ 'חי   
      
היושע מ"ס 581/04/03 תודימב םירקול     06.1.130
"םיטקיורפ לנפ" לש הבסרט "קילנפ" תוחול      
םיליפורפ םע מ"מ 31 יבועב ע"ש וא      
תודימב תלד ללוכ ,וכותב םיפדמו םוינמולאמ      
,לוענמ ,רופסמ ,רורווא חתפ םע מ"ס 06      

                   24.00 .םיאת השולש תללוכ הדיחי לכ .רדנילצ 'חי   
      
"קילנפ" תוחול יושע תוחתלמל םיספ בשומ     06.1.140

                   13.00 .ע"ש וא םיטקיורפ לנפ לש 'חי   
      
"קילנפ" ץעמ מ"ס 52 בחורב םילתמל העוצר     06.1.150
תמגוד . מ"ס 02 לכ דחא הטסורינ יבלוק םע      

                   17.00 .ע"ש וא "םיטקיורפ לנפ" רטמ   
      
הפוצמ ץיוודנס ץעמ יושע טפוש ןורא      06.1.160
חתפ תודימב הריחב יפל עבצב הקיאמרופ      
םייפנכ ינשמ בכרומ .מ"ס 012/04/09      
ןוראה . תוריגמו םיאתל םינפב קלוחמו      

                    2.00 . מ"ס 7 ףוצירה לעמ הבגומ 'חי   
      
יפל החיתפ םייפנכ ינש תוקד 09 שא תלד     06.1.170
וא חירב בר םגדמ תרשואמ שא יבכמ תינכת      
הדלפמ היונב הלהב תידי םע  םינסמל ע"ש      
יבועב לכירדאה תריחב יפל העובצו תנוולוגמ      
רמצ יולימב םיימינפ םיקוזיח םע מ"מ 52.1      
לוזרפ ,תלדה ףקיהב חפות םטא ,םיעלס      
רדנליצ םע הליענ ןונגנמו העובק תידי ,רמגב      
,ףוקשמל תלדה ףנכ ןיב תועבצא ןגמ ,רותפכ      
012/022 תלדה תודימ .הכילה טיאמו רפוטס      

                    3.00 ,מ"ס 'חי   
תורגנ תודובע 1.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

תורגנ תודובע 60 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     011 ןאיבלא רופס םלוא

)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ה נ ב מ ( ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.1.010
ימ / שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
וא םייומס םייולת םייולג םינקתומ )הייתש      
םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב      

                   20.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו רטמ   
      

                   10.00 . שניא 3 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.1.020
      

                   10.00 . שניא 4 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.1.030
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.1.040
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

                  110.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

                  150.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.1.050
      

                   10.00 לוגיטלומ )מ"מ23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.1.060
      

                   20.00 לוגיטלומ )מ"מ 04( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.1.070
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.1.080
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

                   60.00 . יטסלפ טרס רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.1.090
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      
+ םיאתמ יותל ןורא + 1" ירודכ זרב 1"      

                    4.00 'פמוק .טוליש  
      

                    4.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.1.100
םימח / םירק םימ תקפסא 1.70 כ"הס          

      
      
      

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     012 ןאיבלא רופס םלוא

)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.2.010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      

                   90.00 ןוטב תפיטע + 4" רטוק  , ןולספיא , תופומ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.2.020
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      

                   20.00 ןוטב תפיטע + 6" רטוק  , ןולספיא , תופומ 'חי   
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.2.030
םיחפס תוברל ) -04 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      
תרצות , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק ,      
יולת וא/ו ןוטב תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל      

                   20.00 . םירזיבא ללוכ רטמ   
      
תוברל תיירבגמ מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ     07.2.040
ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק , םיחפס      

                   50.00 . םירזיבא ללוכ יולת וא/ו ןוטב תפיטע + רטמ   
      

                   10.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.2.050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.2.060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      
תריחבל הטסורינ וא זילפמ גרבומ הסכמ וא      

                   20.00 .לכירדאה 'חי   
      

                    8.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.2.070
      

                    1.00 . 6"/6" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.2.080
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.2.090
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      
הטסורינ וא תעבורמ תרגסמב תגרבומ      

                    6.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 2.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
- הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב תוברל      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה לכו ,ןיירושמ      
      
סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
םירטינס םילכ גוס רשאל שי , 'א גוסמ ויהי      
. חקפמ/לכירדא לצא      

3.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     013 ןאיבלא רופס םלוא

)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
החוטש הנקתה / יולת ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.3.010
תרצות תמגודכ , לכירדאה תריחב יפל      
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

                   10.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
תמח תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.3.020
לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

                   10.00 .םירזיבאה 'חי   
      
04/05 הצחר רויכ ,הרטיו תרצות םיכנ רויכ     07.3.030
, ARTIV ,705355 ט"קמ , זאוקרוט מ"ס      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןבל / ןומגרפ עבצ      

                    3.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
םע םישנאל( שיגנ רויכל חרפ הללוס     07.3.040
תידיו העובק הרצק היפ םע , )תולבגומ      
"תמח" תמגוד טסרווא 148003 ט"קמ קפרמ      
תוברל םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא      

                    3.00 . רזעה ירמוח לכו לינ יזרב 'חי   
      
הרטיו תרצות היולת הלסא הנקתהו הקפסא     07.3.050
הסכמו בשומ ללוכככ  , הרצק  02S םגד      
, םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      
tnemele xifibmoK החדה לכימ ללוכ      
    TIREBEG 281 םגד קולב / סבג ריקלPU  
ןוטב תקיציו הנקתה ללוכ רטיל 9/6 יתומכ וד      
םישרדנה רזעה ירזיבא לכו ןרצי תוארוה יפל      
םגד TIREBEG םימאות םינצחל +      

                   11.00 .םלשומ ןקתומ , םורכ םיפוצמ 05ATLED 'חי   
      
- םיכנ תלסא הנקתהו הקפסא     07.3.060
    903022TIVARUD , הסכמו בשומ ללוכ  
, םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      
tnemele xifouD החדה לכימ ללוכ      
    TIREBEG 281 םג ד קולב / סבג ריקלPU  
ןוטב תקיציו הנקתה ללוכ רטיל 9/6 יתומכ וד      
םישרדנה רזעה ירזיבא לכו ןרצי תוארוה יפל      
םגד TIREBEG םימאות םינצחל +      

                    3.00 .םלשומ ןקתומ , םורכ םיפוצמ 05ATLED 'חי   
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב     07.3.070

                   15.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 1" קותינ יזרב     07.3.080

                    2.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
      
      

3.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     014 ןאיבלא רופס םלוא

)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכ ללוכ ןגומורכ תרצות 'ל 06 ילמשח דוד     07.3.090
תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה םירזיבאה      
זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב "הרטסג"      
םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטיבה      
ימרטורדיה זרב + ריהמ םומיח ט"וק 3      
+ םיחתור םימ תולעמ 54 'פמט תלבגהל      

                    2.00 'פמוק תרנצ ירוביח  
      
לכ ללוכ ןגומורכ תרצות 'ל 002 ילמשח דוד     07.3.100
תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה םירזיבאה      
זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב "הרטסג"      
םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטיבה      
ימרטורדיה זרב + ריהמ םומיח ט"וק 3      
+ םיחתור םימ תולעמ 54 'פמט תלבגהל      

                    2.00 'פמוק . תרנצ ירוביח  
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.3.110
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 001 חפנ ןוולגמ      

                    1.00 .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג 'חי   
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 4 ץופרטניא     07.3.120
תמגודכ . ךרד 4 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

                    2.00 . שימג רוניצו תחלקמ שאר 'חי   
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 3 ץופרטניא     07.3.130
תמגודכ . ךרד 3 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

                   12.00 . שימג רוניצ 'חי   
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.3.140

                    1.00 'פמוק .םורכ הפוצמ היתש  
      
צרתות סרחמ הנתשמ הנקצהו הקפסא     07.3.150
םירזמ לוכ , 'א גוס , ןבל עבצ , ע"ש וא הסרח      
תנקתומ , לכירדאה תריחבל םאתהבו      
דע םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ תמלשומ      

                    5.00 .הניקת הלעפל 'חי   
תויאורבת תועובק 3.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  4.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.4.010
    ).E.P.D.H( םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  
ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב וא      

                   30.00 . ןוטב תפיטע רטמ   
      

4.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     015 ןאיבלא רופס םלוא

)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.4.020

                    6.00 4". 'חי   
      

                    6.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.4.030
      

                    6.00 . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.4.040
םשג ימ זוקינ 4.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     016 ןאיבלא רופס םלוא

8 קרפ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הלעפהו הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
      
מ"מ 002 בחורב ןוולוגמ לזרב תשר תלעת     08.1.008

                  500.00 הרקת /ריקל םיקוזיח ללוכ ,מ"מ 58 קמעובו רטמ   
      
ר"ממ 5.2x3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.1.011

                  200.00 תולעתה ןע וא תורוניצב םילחשומ רטמ   
      
ר"ממ 5.1x4/3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.1.012

                  200.00 תולעתה ןע וא תורוניצב םילחשומ רטמ   
      
תועצמאב םילבכ תומלוסו תולעת תקראה     08.1.018
ךרואל חנומה ר"ממ 61 ךתחב ךילומ      
ירוביח תוברל ,יאוותב דחא םלוס/הלעת      
ךילומהמ םירושיגו םלוס/הלעתל ךילומה      
יפל הדידמ .יאוותב םירחא תומלוס/תולעתל      

                  250.00 יאוות רטמ רטמ   
      
יצוק אוצי ךותיר ללוכ הנבמל דוסי תקראה     08.1.020
למשח תרבח תנזהל תיתשת תנכהו הקידב      

                    1.00 'פמוק תרושקתו  
1.8 קרפ 1.80 כ"הס          

      
2.8 ק ר פ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףכירמ תרנצ ,הרואת תדוקנל הנכה תדוקנ     08.2.010
תופעתסה תואספוק,הכישמ טוח םע מ"מ 02      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      

                  185.00 הנכהה קנל דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ 'קנ   
      
ףכירמ תרנצ ,A61 יזאפ דח עקת תיב תדוקנ     08.2.020
תופעתסה תואספוק,הכישמ טוח םע מ"מ 02      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
הנכהה קנל דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

                   47.00 יפוס ריזיבא ללוכ 'קנ   
      
61x5 לבכב יזאפ תלת למשח תקפסא תדוקנ     08.2.060

                    2.00 'פמוק גגה לע ןגזמ חולל רוביח ללוכ ,ר"ממ  
      
4x5 לבכב יזאפ תלת למשח תקפסא תדוקנ     08.2.065
תלת טקפ קספמ רמג רזיבא ללוכ ,ר"ממ      

                    1.00 'פמוק רפמא 61x3 יזאפ  
      
5.2x5 לבכב יזאפ דח למשח תקפסא תדוקנ     08.2.070
יזאפ דח טקפ קספמ רמג רזבא ללוכ ,ר"ממ      

                    5.00 רפמא 61 'קנ   
2.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     017 ןאיבלא רופס םלוא

8 קרפ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    5.00 ךרע הווש וא סוויג םגד הרואת ןצחל 'קנ  08.2.075
      
'קנ למשח יעקש 4 ללוכ 71D הדובע תדמע     08.2.080

                    3.00 בשחמ 'קנו ןופלט 'חי   
      
רפמא 61 יזפ תלת םימ ןגומ טקפ קספמ     08.2.100

                    4.00 .תינוציח הנקתה, 'חי   
      

                   13.00 האיצי טלש 'חי  08.2.180
      
טוו 04 ל קפסהב דל יאקרמא ספ הרואת ףוג     08.2.185

                   10.00 םימ ןגומ 'חי   
      

                   38.00 טוו 45 מ"מ 06x06 הרואת ףוג 'חי  08.2.195
      

                   48.00 עוקש לוגע הרואת ףוג 'חי  08.2.200
      
לש קפסהב יולג וא עוקש םוריח תרואת ףוג     08.2.205

                   28.00 טוו 3 'חי   
      
05 לש קפסהב רוטק'זרופ ץוח תרואת ףוג     08.2.215

                    4.00 טוו 'חי   
      
וא וקסינ םגד טוו 002 לש קפסהב דל ןומעפ     08.2.220

                   30.00 ךרע הווש 'חי   
      

                    2.00 הלעפה קספמ ללוכ עונמ/הטנו תדוקנ 'חי  08.2.230
      

                    2.00 ץניא 4 הטנו 'חי  08.2.240
2.8 קרפ 2.80 כ"הס          

      
3.8 ק ר פ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש קמועו מ"ס 04 לש בחורב הלעת תריפח     08.3.001
טרס תחנהו הלעתה יוסיכ ללוכ מ"ס 001      

                  150.00 ןומיס רטמ   
      

                   80.00 הנכומ הריפחב מ"מ 05 ירושרש  תרנצ רטמ  08.3.002
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.3.003

                  350.00 011 רטוקב רטמ   
      

                    6.00 הסכמ ללוכ מ"מ 08  רטוקב לוגע הרקב את 'חי  08.3.004
      
      
      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     018 ןאיבלא רופס םלוא

8 קרפ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.005
    )EPLX(YX2N למשח תרבח רליפמ לחשומ  
05X4 ךתחב לבכ . רוניצב ישאר חולל דע      

                   35.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.3.006
    )EPLX(YX2N למשח תרבח רליפמ לחשומ  
01X5 ךתחב לבכ . רוניצב ישאר חולל דע      

                  130.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ רטמ   
      
,םיריזבאה לכו דוסי ללוכ 'מ 8 הרואת דומע     08.3.010

                    7.00 הרואת ףוגו עורז , שגמ 'חי   
      
מ"מ 06 החוש תללוכ הקראה תדורטקלא     08.3.015

                    1.00 וק ףוסב הדורטקלאו 'חי   
      
הקראה לבכו הנקתה ללוכ מ"ס 08x08 ןורא     08.3.030

                    1.00 'פמוק ךותיר ןספות ללוכ 'מ 5 ךרואב מ"מ 53 שימג  
      
הנקתהו הקפסא ללוכ,תידוטק הנגה תכרעמ     08.3.035

                    1.00 'פמוק רושיא תלבקו  
3.8 קרפ 3.80 כ"הס          

      
5.8 ק ר פ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ חול תפרוצמ תינכת יפל ישאר למשח חול     08.5.001

                    1.00 'פמוק . E1  
      

                    1.00 'פמוק דוקיפ חול 08.5.002
5.8 קרפ 5.80 כ"הס          

      
6.8 ק ר פ  6.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 .)סורברצ( םירוזא -4ל יוביכו יוליג תזכר 'חי  08.6.010
      

                   24.00 הרקתב ןקתומ ןשע יאלג 'חי  08.6.020
      
וא יוליג תכרעמל הקעזא תלעפה ןצחל     08.6.030

                    1.00 יוביכ תכרעמ 'חי   
      
)ןשע יאלג (ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.6.035
,הכישמ טוח םע מ"מ 61 ףכירמ תרנצ היושע      
קנל דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      
הנכהה      

                   30.00    'קנ 
      

                    4.00 תימינפ הנקתהל ץנצנ ללוכ הקעזא רפוצ 'חי  08.6.040
6.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     019 ןאיבלא רופס םלוא

8 קרפ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 תינוציח הנקתהל ץנצנ ללוכ הקעזא רפוצ 'חי  08.6.050
      
ןעטמו תטלקומ העדוה ללוכ יטמוטוא ןגייח     08.6.090

                    1.00 רבצמ םע 'חי   
      

                    2.00 'פמוק למשח חולל שא יוביכ תכרעמ 08.6.100
6.8 קרפ 6.80 כ"הס          

      
7.8 ק ר פ  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע םירוזיא  -4ל השדח הצירפ יוליג תיזכרמ     08.7.020
,ןגייח ללוכ ,םירוזיא 8 דעל הבחרה תורשפא      

                    1.00 'פמוק היצפוא -יוביג ירבצמו חכ קפס  
      

                    5.00 ןולח /תלדל יטנגמ שגר 'חי  08.7.030
      
)הצירפ (ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.7.035
,הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ תרנצ היושע      
קנל דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      
הנכהה      

                   20.00    'קנ 
      

                   10.00 יביספ םודא ארפניא חפנ יאלג 'חי  08.7.050
      

                    1.00 DRAOBYEK םישקמ חול 'חי  08.7.060
      
,תינוציח הנקתהל םימ ןגומ הקעזא רפוצ     08.7.070

                    1.00 ץנצנ ללוכ 'חי   
7.8 קרפ 7.80 כ"הס          

      
8.8 ק ר פ  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
בשחמ , היזיולט וא ןופלט רובע תרושקת 'קנ     08.8.035

                   10.00 יפוס רזיבאו םילבכ ללוכ 'קנ   
      

                    1.00 תוסינכ 21 בשחמ גתמ 'חי  08.8.040
      

                   12.00 היזכרמל דע לבכ ללוכ , הרקתב עוקש לוקמר 'חי  08.8.045
      
BSU תסינכ ללוכ W052 הזירכ רבגמ     08.8.046

                    1.00 הטילש ןופורקימו 'חי   
      
תלד ללוכ U44 לדוג םיבשחמ דסמ ןורא     08.8.050
למשח תונכהו םירזבאה לכו םיררוואמו      

                    1.00 םישרדנה תרושקתו 'חי   
8.8 קרפ 8.80 כ"הס          

      
      

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     020 ןאיבלא רופס םלוא

8 קרפ 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

9.8 ק ר פ  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
02 ףכירמ תרנצ ,המלצמ תדוקנל הנכה 'קנ     08.9.005
לכ ללוכ היזכרמל דע ,הכישמ טוח םע מ"מ      

                    8.00 שרדנה דויצה 'חי   
      

                    6.00 DH תיצולוזרב , PI תמלצמ 'חי  08.9.006
      
הטלקה רישכמ תללוכ תומלצמ תיזכרמ     08.9.008

                    1.00 בשחמל רביחו 'חי   
9.8 קרפ 9.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8 קרפ 80 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     021 ןאיבלא רופס םלוא

חיט תודובע 90 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
0.9 ק ר פ  ת ת  0.90 ק ר פ  ת ת       
      
חיט תודובע      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
לוחכה ןדגואה,ןינב תודובעל יללכ טרפמב      
. תרחא ןיוצ ףא לא,הדידמה ינפוא ללוכ      
      
םידומע ללוכ םינפ חיט לש הדידמה      
יפל,'כוםילוסרטניאו םידומע תוטלפ,םידדועה      
.ר"מ לש חטש      
      
םייכנא םירפתב לופיטו,M.P.X תותשר      
.םוטיאה תודובעב וללכנ םייקפואו      
      
תסירפב וטנ דדמנ םולשתל חטשה      
רובע תפסות םולשת אללו םיטנמלאה      
'וכו םיטנק תופלג ,תורצ תועיצר      
      
םיחתפ יוקנב וטנ םיחטשה לכ לש הדידמה      
.חייוטמ וניאש חטש לכו תותלדו תונולח      
      
עצבי ןלבקה .ר"מ יפל דדמת םירדחל הסינכה      
ותוא ריחמ יפל ורכזוה אלש חיטה תודובע לכ      
תעצהב ןובשחב חקיו.חיט גוס יפל ר"מ      
ךרוצהו , הדובעב תודיחיה תא ריחמה      
תדחוימ תפסות הילע םלשוי אל רשא םוגיפב      
    .  
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש שולש םינפ חיט     09.0.070
וא תוציחמו תוריק לש םירשוימ םיחטש לע      
וא םייכנא םירושימב תותשק םידומע תורקית      
וא םינרמוקמ וא םיעפושמ וא םייקפוא      
הבכש טרופמ ונניאש רחא חטש לכו םידומע      
ליגר טיט הינש הבכש הזתבה ןוטב הנושאר      

                1,250.00 . ןבל תכלש תישילש הבכשו ר"מ   
      
תוריק לע טנמצ רישע טלמב חיט תצברה     09.0.080
תוריקה יופיחל הנכהב םיתורישהו םירבעמ      

                  472.00 . הקימרקב ר"מ   
      
הבוגב םינבלוגמ תשר ינתוזב תועצקומ קוזיח     09.0.090
תויווז ךותיח לש הרקמב 'מ 08.1 לש      

                  120.00 )'מ 08.1 = /חי 0.1( א"מ יפל היהת הדידמה 'חי   
      
      
      
      

0.90 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     022 ןאיבלא רופס םלוא

חיט תודובע 90 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיירושימ םיחטש לע תובכש -3ב ץוח חיט     09.0.100
ללוכה הללצה יטנמלאו תותשקו םידומע      
תרשוימ חיט תבכש הנותחת הצברה תבכש      
תמגוד רמירפ ללוכ תינועבצ אטכילש תבכשו      
תבכש ןרציה תוארוה יפל ע''ש וא/ו טלרינ      
תיטנמיצ אלו השימג היהת ינועבצה טכילשה      

                1,265.00 .לכירדאה תריחב יפל םיעבצ ןווגב ר"מ   
      
טנמצ חיטב גגה לע הקעמה גגה תקלחה     09.0.110

                  160.00 .ךרוצה יפל הקעמה םינפ חויט ללוכ רטמ   
0.9 קרפ תת 0.90 כ"הס          

      
ם י נ פ  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
"ריקומרת" תמגוד מ"ממל "יתילכת בר חיט"     09.1.010

                   70.00 .ראגב טכילשו סלגרביפ תשר תוברל ע"ש וא ר"מ   
םינפ חיט 1.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     023 ןאיבלא רופס םלוא

ףוציר תודובע 01 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
לוחכה ןדגואה ןינב תודובעל יללכ טרפמב      
ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא הדידמה ינפוא      
םירדחה תופצר ףוציר, ףוצירה תודובע ריחמ      
יחיראב יופיחהו םיתורישה תופצר,םילנפה      
לוחמ יולמה תא ללוכ ריחמה הקימרק      
יטרפ ןויקנו שוטיל,שילופ,הבור,תופצרמ,טיט,      
. תומישר יפל יופיח      
      
תא ללוכ יופיחהו ףוצירה תודובע ריחמ       
,הבור ,תופצרמ ,קבד וא טיט ,לוחמ יולימה      
תרחא הדובע לכו תוניפ ,שוטיל ,שילופ      
.הדובעה תמלשהל תשרדנ      
      
54/54 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.020
תישאר הסינכל 01R גרד הקלחה דגנ מ''ס      
יסקופא הבור ללוכ ריחמ םיטפוש ידחו      
םיחיראל םינווגה מ''מ 5 לש קחרמב תוגופל      

                  235.00 .לכירדאה תריחב יפל הבורלו ר"מ   
      
01/03 תודימב ל''נל ןלצרופ טינרג ילופיש     10.1.030

                  210.00 .מ''ס רטמ   
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.040
םיתורש ירדחל 11R גרד הקלחה דגנ מ''ס      
תוגופל יסקופא הבור ללוכ ריחמה תוחיתלמו      
הבורלו םיחיראל םינווגה מ''מ 5 לש קחרמב      

                  120.00 .לכירדאה תריחב יפל ר"מ   
      
,תוחלקמב ,םייתורישב םינפ תוריק יופיח     10.1.050
לכבו םירבעמב  הסינכה תבחרב ,תוחתלמב      
05/02 תודימב הקימרקב  שרדיי רחא םוקמ      
טיט לעמ הקבדהב  רחא ןווגב הנוילע הרוש      
תבכש ,ריחמב ללכנה תובכש יתשב םינפ      
תבכשו מ"מ 5 יבועב הצברה רישע טלמ טיט      
הדובעה .מ"מ21 יבועב רשיימ םינפ חיט      
תפסונ הדובע לכו , תויוז ,הבור לולכת      
תריחב יפל םינווג.הדובעה תמלשהל      

                  480.00 .לכירדאה ר"מ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב הסינכ תבחר ףוציר     10.1.060
ריחמה 11R הקלחה דגנ מ''ס 06/03 תודימב      
מ''מ 5 קחרמב תוגופל יסקופא הבור ללוכ      

                   13.00 .לכירדאה תריחב יפל םינווגה ר"מ   
      
      

1.01 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     024 ןאיבלא רופס םלוא

ףוציר תודובע 01 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדרפהל תותלדה ינתפמב םוינמולא יספ     10.1.090

                   30.00 .מ"מ 4/04 תודימב ףוצרב רטמ   
      
תורונצמ יושע םיכנ יתורישל םינקתמ     10.1.100
םירזיבאה לכ ללוכ ריקל תונגועמ הטסורינ      
לש תודימהו טרפה יפל לכה .םישרדנה      
םע םישנאל ןויוושה תוביצנ לש םיכנ יתוריש      

                    3.00 .תויולבגומ 'חי   
      
תחלקמב ריקל קזוחמו לפקתמ קיטסלפ אסכ     10.1.110

                    2.00 ריקל ןגועמ הטסורינ ןקתמ ללוכ ,םיכנה 'חי   
      
יושע תולבגומ ילעבל הנתשמל ןקתמ ל"נכ     10.1.120

                    3.00 ןוטבה ריקל רבוחמו הטסורינ 'חי   
      
תודימב םיכנ תחלקמל יטסלפ דב ןוליו     10.1.130
תועבטו קוזיחל רוניצ םע מ"ס 002/09      

                    2.00 .קיטסלפ 'חי   
      
תומוקמבו םיתורישב ילזונ ןובס ןקתמ     10.1.140

                   12.00 .םיריחא 'חי   
      

                    8.00 תוחתלמל תיתניפ לקינמ תתשורמ היינובס 'חי  10.1.150
      

                   24.00 תחלקמבו םיתורישה ךותב לופכ היילת בולק 'חי  10.1.160
      

                   12.00 .םיתורישב טילאוט ריינ תיילתל ןקתמ 'חי  10.1.170
      

                    7.00 םיתורישב םיידי שובייל ריינ תוביגמל ןקתמ 'חי  10.1.180
      
םיתורש ירדחב מ"ס 08/06 תודימב תוארמ     10.1.190

                    7.00 םירויכ לעמ םוינימולא תרגסמ םע 'חי   
      

                    3.00 מ"ס 07/05 תודימב םיכנ יתורישב ל"נכ 'חי  10.1.200
      
יצח הטסורינמ תועבט)תוקבדה ( תנקתה     10.1.201
יתוזח דוגינבו תוישושימ )תוישבג( תולוגע      
ינפל וא הסינכה תותלד ינפל ףוצירה ךותב      
יסקופאב הנורחאהו הנושארה הגרדמה      
יפל מ"ס 021/06 תודימב רוחה יוקינ רחאל      

                    5.00 . תושיגנה תשירד 'חי   
ףוציר תודובע 1.01 כ"הס          

      
      
      
      
      

ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     025 ןאיבלא רופס םלוא

העיבצ תודובע 11 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
0.11 ק ר פ  ת ת  0.11 ק ר פ  ת ת       
      
העיבצ תודובע      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
לוחכה ןדגואה ןינב תודובעל יללכ טרפמב      
תרחא ןייוצמ םא אלא הדידמה ינפוא ללוכ      
      
דע םימעפ 3 תוחפל ועבצי דויסל םיחטשמ      
שרגמה ןווגב דיחא יופיצ תלבקל      
      
היהת ןמוא תורגסמ תורגנה תודובע תעיבצ      
תללוכ העיבצה לש הדידמה .ןוריחמב הלולכ      
םילוסרוטניא תוטילב.םידדוב םידומע      
.ר"מ יפל 'כו תותשק תונורמוקו      
      
תורקתב םינפ חיט לע  ןבל''דיסילופ''ב דויס     11.0.040

                    3.00 .דיחא ןווג תלבק דע תובכש -3ב ר"מ   
      
םינפ חיט לע''0002 לירקרפוס'' עבצב העיבצ     11.0.050
עבצ תבכש תוברל  סבג תורקתו תוריק לע      
לירקרפוס'' תובכש יתשו ''ליפרובמט'' דוסי      

                1,250.00 .לכירדאה תריחב יפל םינווגב ע''ש וא ''0002 ר"מ   
0.11 קרפ תת 0.11 כ"הס          

      
ם י ב ח ר מ  ן ו מ י ס ו  ת ע י ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ו מ       
      
םינגומ םיבחרמב תורקתו תוריק תעיבצ     11.2.010
ג"ע ע"וש וא רובמט 'בח לש "לירקורינ" עבצב      

                   60.00 ריקומרת תרבח לש P-3 חיט ר"מ   
םינגומ םיבחרמ ןומיסו תעיבצ 2.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     026 ןאיבלא רופס םלוא

םוינמולא תודובע 21 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד ו  ת ו נ ו ל ח  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
גוגז םיללוכ םוינימולאה תודובע יריחמ      
יבועב הקלח הפוקש תמסוחמ ןוחטב תיכוכז      
רזע ףוקשמ ללוכ תומוקמה לכב מ''מ 9      
.תושרבמו קיטסמ םוטיא,םירזבא,לוזרב,      
      
0094 לילק תמגוד ליפורפמ תבלושמ הדיחי     12.1.002
תללוכש, מ"ס 042/064 תודימב ע"ש וא      
םיעובק םיקלח ינשו תיפנכ וד ריצ תלד      
,1-א תומישר יפל עובק ןוילע קלחו םידדצב      
לש ףנכ לכב , הפוקש תמסוחמ מ"מ 9 תיכוכז      
םגד רתסנ ןוילע ףוגמ ןקתוי תלדה      
    569STI-AMROD תוסיו םע רוצעמ אלל  
,תועבצא ןגמו  הלהב תידיו הריגסב תוריהמ      

                    1.00 . לכירדאה תר יחב יפל ןווג 'חי   
      
וא 0094 לילק תמגוד  ליפורפמ ריצ תלד     12.1.003
ינשו תיפנכ וד  מ''ס 042/022   תודימב ע''ש      
-2א תומישר יפל םיעובק םינוילע םיקלח      
לש ףנכ לכב, הפוקש תמסוחמ מ''מ 9 תיכוכז      
-569STI םגד רתסנ ןוילע ףוגמ ןקתוי תלדה      
    AMROD תוריהמ תוסיו םע רוצעמ אלל  
יפל ןווג,תועבצא ןגמו הלהב תידיו הריגסב      

                    4.00 .לכירדאה תריחב 'חי   
      
ע''ש וא 0054 לילק ליפורפמ םוינימולא ןולח     12.1.004
םע תודיחי השולש תללוכש 09/042 תודימב      
תומישר יפל  ''ףיק-יירד'' החיתפ ןונגנמ      
יפל ןווגב, תמסוחמ מ''ס 9 ןוחטב תיכוכז,3-א      

                    4.00 .לכירדאה תריחב 'חי   
      
ע''ש וא 0054 לילק ליפורפמ םוינימולא ןולח     12.1.005
ןונגנמ תודיחי 4 ללוכש 011/774 תודימב      
תיכוכז,6-א תומישר יפל  ''ףיק-יירד'' החיתפ      
תריחב יפל ןווגב, תמסוחמ מ''ס 9 ןוחטב      

                    4.00 .לכירדאה 'חי   
      
ןשע רורחשל מ''ס 041/774 תודימב ךא ל"נכ     12.1.015

                    2.00 . .7-א ''סמ תומישר יפל הריזה םחתמב 'חי   
      
תומישר יפל מ''ס 041/042 תודימב ךא ל''נכ     12.1.016

                    1.00 . -8א 'חי   
      
ע''ש וא 0054 לילק ליפורפמ םוינימולא ןולח     12.1.017
תומישר יפל םיתורשב  מ''ס 09/06  תודימב      

                    8.00 לכירדאה תריחב יפל ןווגב .5-א 'חי   
      

1.21 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     027 ןאיבלא רופס םלוא

םוינמולא תודובע 21 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןותחת ףגא ללוכש 031/04 תודימב ךא ל''נכ     12.1.018
תריחב יפל ןווגב -5א תומישר יפל  עובק      

                    8.00 לכירדאה 'חי   
      
תחא ףנכ מ''ממל ןגומ םינימולא ןולח     12.1.020
ןוחטב לילק'' םגד ''ףיק-יירד'' החיתפל      
ןקת ות אשונש ע''ש וא/ו ''-3854ימינפ      
יפל ןווגב 9א-''סמ תומישר יפל ילארשי      

                    1.00 .לכירדאה תריחב 'חי   
תותלדו תונולח 1.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינמולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     028 ןאיבלא רופס םלוא

ןבא תודובע 41 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  5.41 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
)''לוחכה ןדגואה(''ןינב תודובעל יללכ טרפמ''ב      
תרחא ןייוצ םא אלא הדידמה ינפוא ללוכ      
.ףיעסב      
      
,"הזפוט" דובעב ןבא תוחולב תוריק יופיח     14.5.020
ריק לא ןוטב  תקיצי  תוברל ,מ"ס 5 יבועב      
מ"ס  8  יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה      
,ןבא לכב םיחודיק   םג  תללוכ הדובעה      
ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ טוחב רוביח      
דוסי ריחמב )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר(      
תולמז ללוכ ריחמה ר"מ/ח"ש 061 ןבאל      
.תותשקב ןבאה ךותיחו תוריקו ןבאה שגפמב      

                  400.00 .ע"ש וא ןיעמ'ג ןבא ר"מ   
      
תישאר הסינכב הבטמ דוביעב ךא ל''נכ     14.5.025

                   42.00 .םלואל ר"מ   
      
תרסונמ ןבא תוחולב תונולח ינדא יופיח     14.5.030
יבועו מ''ס 53 דע בחורב ןומיר הפצמ תמגוד      

                   54.00 . םימ ףא ללוכ ''הבטומ'' דוביעב מ''ס 5 רטמ   
      
הפצמ שיש תוחולב גגה הקעמל גניפוק     14.5.040

                  120.00 .םימ ףא ללוכ מ''ס 5 יבועב ןומאר רטמ   
ןבא תוחולב תוריק יופיח 5.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     029 ןאיבלא רופס םלוא

ריוא גוזימ 51 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
.ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע       
ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה לש      
      
תיאמצע ריוא גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.1.020
תילנמונ רורק תקופתל tinU-egakcaP גוסמ      
, ד"למר 00041 ריוא תקיפס רורק ןוט 53      
    P.S=2",4 תבאשמ , םידרפנ רורק ילגעמ  
יפוג , גגה לע הפנה , הלעפה תיחול םוח      
, תוגרד 3 ט"וק 04 קפסה רזע םומיח      
לע הנגה תשר , ץחל ינועש , רוססורפורקמ      
םרז קספמ , ?SOC םילבכ , הבעמ תללוס      
תוריהמ יוניש י"ע שאר ץחלתוסיו,ישאר      
רופא שימג , םייטסוקא םיאת , הבעמ יחופמ      
תרבח תמגודכ , הרזחו הקפסא יחתפב ינקת      
לכה, ןנכתמ י"ע רשואמ ע"וש וא סירוא      
ןוסיימ יציפק ללוכ( .הלעפהה דע טלפמוק      

                    2.00 .)דלוגיילב יופיצו 'חי   
      
תיזכרמ ינימ גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.1.030
:םגד רשואמ"עוש וא קינוי/סירוא תרצות      
    06G-OE הקופתל h/utB00036 תקיפסלו  
יחי םיציפק לע חנומ חופמ 0002MFC ריוא      
למשחל  תרבוחמ םוינמלאמ םיליפ ורפ םע      
לופכ דודיב,ילניגרוא שימג זג תרנצו זוקינו      
    niks elbuoD "2 + ימותסש  
זג,NL,"5.1=P.S טקש דייאמ+תוטשפתה      
הדיחיה תפנה +ילמשח טוויח קורי      
תבאשמ+םימיאתמ ל"נל ריוא יבעמ+התיילתו      
הלועפל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ םוח      
הללוס ייופיצ+הכר הענתה טנמלא+הניקת      

                    1.00 . גגה לע הפנה+דלוגייאלב 'חי   
      
הנקתה - יליע  לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.035
רורק תקופתל,תינכותה יפל היולתו היולג      
ודנרוט/ןארידת תרצות העשל  שט"ב 00533      
הטקש חופמ,24XahplA naridaT:םגד      
רטמ 2 דע תיטרדנטס הנקתה ללוכ,דחוימב      
למשחל תורבחתה טקפ + למשחו זג תרנצ      

                    1.00 . הלעפה תיחול + זוקינו 'חי   
      
      
      
      
      
      

1.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     030 ןאיבלא רופס םלוא

ריוא גוזימ 51 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתה - יליע  לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.040
רורק תקופתל,תינכותה יפל היולתו היולג      
ודנרוט/ןארידת תרצות העשל  שט"ב 04741      
,A יטגרנא גוריד,81XahplA naridaT:םגד      
הנקתה ללוכ,דחוימב הטקש חופמ      
+ למשחו זג תרנצ רטמ 2 דע תיטרדנטס      
תיחול + זוקינו למשחל תורבחתה טקפ      

                    3.00 . הלעפה 'חי   
      
הנקתה - יליע  לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.045
רורק תקופתל,תינכותה יפל היולתו היולג      
ודנרוט/ןארידת תרצות העשל  שט"ב 0079      
,A יטגרנא גוריד,01XahplA naridaT:םגד      
הנקתה ללוכ,דחוימב הטקש חופמ      
+ למשחו זג תרנצ רטמ 2 דע תיטרדנטס      
תיחול + זוקינו למשחל תורבחתה טקפ      

                    1.00 . הלעפה 'חי   
      
הקיניל ילגופירטנצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.1.050
0441 תילנמונ ריוא תקיפסל םיתורישמ      
תיחול ללוכ 5.1" ץחל לפמ דגנ ד"למר      
תרצות חופמ,תילמשח היצלטסניאו הלעפה      

                    2.00 . מ"עוש וא איגש/חבש 'חי   
      
הקיניל הלעת חופמ הנקתהו הקפסא     15.1.060
ד"למר 048 תילנמונ ריוא תקיפסל םיתורישמ      
הלעפה תיחול ללוכ 5.1" ץחל לפמ דגנ      
תרצות חופמ,תילמשח היצלטסניאו      
.מ"עוש וא איגש/חבש      

                    1.00    'חי 
      
רורוואל הלעת חופמ הנקתהו הקפסא     15.1.070
לפמ דגנ ד"למר 0001 תילנמונ ריוא תקיפסל      
היצלטסניאו הלעפה תיחול ללוכ 5.1" ץחל      
מ"עוש וא איגש/חבש תרצות חופמ, תילמשח      

                    1.00 . 'חי   
      
ריווא  תפיחד הלעת חופמ הנקתהו הקפסא     15.1.080
לפמ דגנ ד"למר 001 תילנמונ ריוא תקיפסל      
היצלטסניאו הלעפה תיחול ללוכ 5.1" ץחל      
מ"עוש וא איגש/חבש תרצות חופמ,תילמשח      

                    1.00 . 'חי   
      

                    1.00 21" הטנו הנקתהו הקפסא 'חי  15.1.090
      

                    1.00 6" הטנו הנקתהו הקפסא 'חי  15.1.100
      
      

1.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     031 ןאיבלא רופס םלוא

ריוא גוזימ 51 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירפמד, בובריע תאספוק ללוכ רזיימונוקא     15.1.110

                    2.00 'פמוק .טלפמוק לכה םישגר,רקב, םיילמשח  
      
ללוכ הרקב דחב םקוממ יזכרמ הלעפה חול     15.1.120
גוזימ תוכרעמ לכ תלעפהל םינצחלו םיררוב      
לכ ללוכ הדובע, הלקת תורונמ ללוכ ריוא      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק הזב ךורכה טווחהו היצלטסניאה  
      
תוימוג+ םיגרוסו םוחב תונוולגמ תונחלוש     15.1.130

                    6.00 .םיבעמה יגוס לכל 'חי   
.םירזיבאו דויצ 1.51 כ"הס          

      
.ם י ר ז י ב א ו  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.2.010

                  150.00 .םיתסוו תוילת ללוכ םינגוא רוביח מ"מ 1 חפ ר"מ   
      
תולוגע מ"מ 1 יבוע תונוולגמ חפ תולעת     15.2.020
תריחב יפל ןווגב העיבצ ללוכ לקירפס      
תמיטא ךבסמה ךותב וא הילת ללוכ לכירדא      
1" יטסוקא דודיב ללוכ ןוקליס      

                  500.00 .תשרו תוכיס+'אקירמא ר"מ   
      
יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.2.030
תוילת ללוכ םינגוא רוביח מ"מ 8.0 חפ      

                  180.00 .םיתסוו ר"מ   
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.2.040

                  150.00 תשר+ 2" יבוע  ENYD ORUD ר"מ   
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.2.050

                   60.00 תשר+ 1" יבוע  ENYD ORUD ר"מ   
      
תודימ  יתרקת רזפמ תנקתהו הקפסא     15.2.060

                    6.00 . תסוו + םוינימלאמ 21"/21 'חי   
      
ללוכ םוינמלאמ הקיניל יתרקת ריוא סירת     15.2.070

                   33.00 . 6" רטוק תסוו 'חי   
      
XORT  תרצות םוינמלאמ לוגע ריוא סירת     15.2.080

                   20.00 . תסו ללוכ מ"ס 04 רטוק  V-LDV-006 םגד 'חי   
      
      

2.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     032 ןאיבלא רופס םלוא

ריוא גוזימ 51 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימ ריואה רוזיפל יתשק ידיצ ריוא סירת     15.2.090

                   16.00 תסוו + הלוגע הלעתל םיאתמ 52/06 'חי   
      
06/06 תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.2.100

                    2.00 . ןנסמ + מ"ס 'חי   
      

                    2.00 . 52/52  תודימב םוינמלאמ רורווא סירת 'חי  15.2.110
      
021/072 תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.2.120

                    2.00 . ןנסמ + מ"ס 'חי   
      
תודימב  םירופיצ דגנ תשר +חצ ריוא רפמד     15.2.130

                    2.00 . מ"ס  05/06 'חי   
      
םוינמלאמ תסו+ םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.2.140

                    1.00 . מ"ס 02/04 תודימב 'חי   
      
תקפסאב ריוא גוזימ תודחיל תינושמש שימג     15.2.150

                    1.00 ריוא 'חי   
      
למשח לבכ ללוכ תשוחנמ לזונ זג תרנצ     15.2.160
םינגזמ לש םיבעמה יגוס לכל דוקיפו      

                   80.00 . טלפמוק ףלפל ללוכ,םילצופמ רטמ   
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.2.170
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

                   30.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא     15.2.180

                    1.00 . ד"ממב זג 'חי   
.םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 2.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     033 ןאיבלא רופס םלוא

שרח תורגסמ 91 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  1.91 ק ר פ  ת ת       
      
םלואה יוריקל הדלפ גג תיצקורטסנוק     19.1.030
םיגוסמ הדלפמ תוטפו םינתיוז,םיליפורפמ      
תוברל המח הליבטב תנבלגמ םינוש םיכתחו      

                   29.50 .לכירדאה תריחבל עבצ ללוכ לוח ןוליסב יוקינ ןוט   
      
םיצוק םע םינוש )תוקטלפ( הדלפ יחפ     19.1.035

                    0.45 ןוטב יקלחב םינטובמ םיכתורמ ןוט   
תויצקורטסנוק 1.91 כ"הס          

      
ג ג ה  י ו ר י ק  2.91 ק ר פ  ת ת       
      
ינש שגפמ לש ימינפה קלחב בכור ל"נכ     19.2.070

                   36.00 מ"מ 5.0. חפ יבועב סכרב תוחולה רטמ   
גגה יוריק 2.91 כ"הס          

      
ם י נ ו ש  ם י ר מ ו ח ב ,ת ו ג ג  י ו ר י ק  3.91 ק ר פ  ת ת       
      
001 ללוכ יבועב דדובמ לנפב  תוגג ךוכיס     19.3.075
יבועב ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה .מ"מ      
עבצב עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0. ו  6.0      

                  936.00 םיעלס רמצ םהיניבו ,ןוקיליס רטסאילופ ר"מ   
םינוש םירמוחב,תוגג יוריק 3.91 כ"הס          

      
ת ו ל ח ז מ  5.91 ק ר פ  ת ת       
      

                   56.00 )םינולמג ףטוע( חפ גנושלפמ גניפוק רטמ  19.5.010
      
בחור מ"מ 0.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תולחזמ     19.5.020

                   69.00 'מ 00.1 דע סורפ רטמ   
      
8.0 יבועב ןבלוגמ חפמ הלחזמל טלוק שאר     19.5.045

                   12.00 מ"מ 'חי   
      

                  105.00 םיחתפ תוריגסל חפ גנושלפ רטמ  19.5.050
      
יבועב ףפוכמ ןבלוגמ חפמ הלחזמ ןוילע בכור     19.5.060
רוביחב מ"ס 001 דע סורפ בחורב ,מ"מ 0.1      
קזוחמ .ןוילעה סכרה וקב תוחולה יתש ןיב      
הדובע לכו םטא ,הדולח דגנ םיגרפ םע      

                   36.00 )םילנפ ןיב הריגס יטרפ האר( .תשרדנ רטמ   
תולחזמ 5.91 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     034 ןאיבלא רופס םלוא

שרח תורגסמ 91 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ  6.91 ק ר פ  ת ת       
      
חתפה תודימ תא תונייצמ קרפב תודימה לכ      
יוקינ ללוכ ריחמה .רצומה תודימ אלו ריקב      
דגנ ןגמ עבצ תובכש יתשב העיבצ ,לוח      
יפל ןווגב רואילופ תובכש יתשו הדולח      
ךרוצה תדימב םילוענמ ללוכ ריחמה .הריחב      
תותלד יפוקשמ רדנליס, םיריצ,תוידי      
קרפב תפרוצמ תורגסמ תמישר . םיקוזיחו      
יתשב העיבצ ,לוח יוקינ ללוכ ריחמה .91      
תובכש יתשו הדולח דגנ ןגמ עבצ תובכש      
ללוכ ריחמה .הריחב יפל ןווגב רואילופ      
םיריצ ,תוידי ,ךרוצה תדימב םילוענמ      
תמישר .םיקוזיחו תותלד יפוקשמ רדנליס,      
םיגרוסה תודובע .91 קרפב תפרוצמ תורגסמ      
עקרק תמוקב םיחתפלו תונולחל םיסחיתמ      
ינופצה ףגאה לכב      
      
ליפורפ תרגסממ יושע עובק גרוס תדיחי     19.6.010
מ"מ 41 םיעבורמ תוטומב קלוחמ 2.2/52/05      
תודימב םיחתפלו תונולחל 2/21 םילוגעו      
תריחב יפל העיבצ.םינושה םיחתפה      

                   20.00 לכירדאה ר"מ   
      
תודימב תרושקת/ למשח ןורא     19.6.020
ע"ש  וא ''זרלפ'' תרצות מ"ס 06/022/5.291      
עובק ןוילע קלח םיקלח ינשמ בכרומ .רושיאב      
עבצ . הליגר החיתפ םייפנכ 2 ןותחת קלחו      
"םירפנש" תוידיו רונתב תובכש 2 רואילופ      
ףוצירה לעמ מ"ס 7 הבגהו .םיאתמ טולש םע      
יפל .הריחב יפל העיבצ .תורגסמ טרפ האר      

                    2.00 7מ ''סמ תומישר 'חי   
      
ןורא ,למשח ןורא שא יוביכ תדמעל ל"נכ     19.6.030
יפל .מ"ס 04/022/021 תודימב ,דוקיפ      

                    6.00 8מ ''סמ תומישר 'חי   
      
ףנכ 002/001 תודימב תידסומ ףדה תלד     19.6.050
תושירדל םאתב הצוחה הליגר החיתפ  דחא      

                    1.00 1מ ''סמ תומישר יפל.א"גה 'חי   
      
מ"ס 001/001 חתפ תודימב ידסומ ףדה ןולח     19.6.060
החיתפ םייפנכ ינשמ מ"מ 42 ןפוד יבועו      
. א"גה תושירדל םאתהב לכה הצוחה הליגר      

                    1.00 2''סמ תומישר יפל 'חי   
      
      
      
      
      
      

6.91 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     035 ןאיבלא רופס םלוא

שרח תורגסמ 91 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רורוואו ןוניס תכרעמ תנקתהו תקפסא     19.6.070
לש חפנב םינגומה  םיבחרמב ןוגימל  תדעוימ      
    003/008HAF תושירדב תודמועה תינדי  
תקפסמו 0754 י"תו ףרועה דוקיפ תויחנהו      
תומישר יפל . תשרדנה תומכב ןנוסמ ריווא      

                    1.00 6מ ''סמ 'חי   
      
תנקתומ "8 רטוקב ןוניסו רורווא תורוניצ     19.6.080
לש  מ"ס 53-03 ןיב בחורב ןוטבה ריק ךותב      
םאתהבו תוינכותה יפל הבוגב מ"ממה      
םותסש םע תורוניצהמ  קלח.א"גה תושירדל      

                    3.00 3מ ''סמ תומישר יפל רתיי ץחל 'חי   
      
ןגזמל הנכה ןוטב תוריק ךותב 4" רטוק ל"נכ     19.6.090

                    1.00 לצופמ 'חי   
      
הגרדמל ,עיציל היילעה תוגרדמל הקעמ     19.6.100
לש הבוגב עיציב תספרמלו עיציב הנושאר      
ידומעו תורוניצ תרגסממ יושע מ"ס 3.1 -1.1      
קזוחמו בכרומ ,מ"מ 04 רטוק םוינמולא      
.תוטיזור ללוכ םימיאתמ םינגוע י"ע ןוטבל      
'בח לש ףוקש חול ןקתומ תרגסמה ךותב      
קזוחמ מ"ס 6 לש יבועב סלגלפ םגד םר-לפ      
תודימ .ןרציה תויחנה יפל םוימולאה ידומעל      
''סמ תומישר יפל .ךרוצה יפל חולה לש ךרוא      

                   24.00 01מ רטמ   
      
םוינמולאמ "ח" תרוצב תדרפנ הקעמ תדיחי     19.6.110
04 בחורו  מ"ס 09 הבוג ,מ"מ 04 רטוקב      
ןיבל עיציב היילעה הגרדמ ןיב תנקתומ מ"ס      
םע ןוטבל תקזוחמ .הליפנ תעינמל םיבשומה      

                   24.00 9מ''סמ תומישר יפל .הטיזור 'חי   
      
ןויצ םגד ילרוא תרצות תידסומ תכתמ רדג     19.6.130

                  200.00 .רציה תוארוה יפל לכה,'מ 2 לש הבוגב רטמ   
      
לש הבוגב ןויצ םגד יפנכ דח וא יפנכ וד רעש     19.6.140
ללוכו תודוסיל חודיקה ללוכ ריחמה ,'מ 0.2      

                   15.00 ..דועו ,לוענמ ,תרגסמה תודובעו םינוטב רטמ   
      
ינפב דימע םיינפוא תרישקל םיאתמ ןקתמ     19.6.150
מ"ס 08 הבוגב ןוולוגמ רוניצמ בכרומ הדולח      
הלוגע לזרב תאלול לע מ"מ 84 רטוקו      
קזוחמ ןקתמה .םיינפואל החונו הלק הרישקל      
01 תרישקל םיאתמו ןוטב י"ע עקרקל      
מ"עב ןפוא-ןח 'בח לש רצומה  םיינפוא      

                    1.00 www.chanofan.com 'חי   
      

6.91 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     036 ןאיבלא רופס םלוא

שרח תורגסמ 91 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הפפר יושע םינסחמב ןשע רורחש ןולח     19.6.152
תודימ ,שא יוביכ תושירדו ןקתל םאתהב      

                    2.00 4מ ''סמ תומישר יפל .מ"ס09/021 חתפ 'חי   
תורגסמ 6.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     037 ןאיבלא רופס םלוא

ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ו א  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה(''ןינב תודובעל יללכ טרפמ''ב      
ןייוצ םא אלא, הדידמה ינפוא ללוכ'')'לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
יבועו מ"ס 03 בחור ררוחמ חפ ישגמ תרקת     22.2.010
םיליפורפ תוברל . עוקש יצח מ"מ 57.0      
ןתיוז ,'מ 1 דע הבוגב הילת יטנמלאו םיאשונ      
תריחב יפל םישגמ ןווג , ZL ליפורפו      

                  257.00 .לכירדאה ר"מ   
      
םיירלודומ םיילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.2.026
ללוכ ריחמה םיעוקש יצח מ''ס 06/06 לדוגב      
םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה לכ תא      
דע 1 רטמ   דע הבוגב הילתה יטנמלא      
ליפרפ ללוכ ריחמ הדובעה לש םלשומ עוציבל      

                  130.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב ZL ר"מ   
      
סבג תוחולב תויומס תולסא ינקתמ יופיח     22.2.038
הליסמ םע,  מ''ס 021 הבוגל דע  קורי      
ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצנו הנותחתו הנוילע      

                   25.00 . הקימרק יופיחל ןכומ, םלשומ רמג דע לכה, ר"מ   
תויטסוקא וא תויולת תורקת 2.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     038 ןאיבלא רופס םלוא

ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ל י י פ ו ר ק י מ  ת ו א ס נ ו ל כ  4.32 ק ר פ  ת ת       
      
םשרנ םא אלא -03ב גוסמ םינוטבה לכ - ?      
.ןויז ללוכ וניא תואסנולכה ריחמ. תרחא      
. תינוס הקידב ללוכ ריחמה      
      
רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ     23.4.020

                  144.00 'מ 51 דעו 'מ 0.8 מ קמועב מ"ס 53 רטמ   
      
רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ     23.4.030

                  594.00 'מ 51 דעו 'מ 0.8 מ קמועב מ"ס 54 רטמ   
לייפורקימ תואסנולכ 4.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     039 ןאיבלא רופס םלוא

םלואב םינקתמו דויצ 03 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ל ו א ב  ם י נ ק ת מ ו  ד ו י צ  03 ק ר פ       
      
ט ר ו פ ס  ד ו י צ  1.03 ק ר פ  ת ת       
      
שי ,  יל ןגמ 'בח לש םה םירזיבאהו דויצה לכ      
תאו רצומה תא הרבחה לש רתאב קודבל      
הקידבב בייח דויצה לכ ולש ינכטה טרפמה      
ךמסומ ןוכמ לכ וא םינקתה ןוכמ לש רושיאו      
רושיאב בייח ע"ש לש רצומ לכ רצומה גוסל      
םירושיאה לכ תגצה רחאלו ןנכתמהמ םדקומ      
ןלבקה .ותוניקת לע םידיעמה םיכמסמהו      
י"ע רשואמו ךורע דויצלםיטוטרש קפסל בייח      
,רצומה וא הדובעה גוסל ךמסומ סדנהמ      
םינקתה ןוכמ רושיא טוטרשל ףרצל הבוח      
ילעב ויהי םינקתמה . ותשיכר ינפל ןקתמל      
צדמעה ךרוצל 5155 י"ת לש ףקותב רושיא      
תורוק עוציבב ךרוצ שי םינקתמה תבצה וא      
ןמזב עצבל ןלבקה לעש ןוטבמ תורוגח וא      
לש ףיעס יפל םלושי םריחמ רשאכ היינבה      
20 קרפב ןוטב תורוגח      
      
תרצות תיתילכת בר ןטירואילופ תפצר     30.1.010
    LETAHCUEN STIMS םגד דנלוה  
    SULPLOS NALOVLOS תדמוע ע''ש וא  
טרופסה תושר י''ע תרשואמו NID ןקתב      
יפל ןווגב מ''מ 7-כ לש ללוכ יבועב , לארשיב      
ביבסמ C.V.P לנפ ללוכ לכירדאה תריחב      
תבכש לעמ .דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      

                  760.00 .מ''ס 9 יבועב הדימ ר"מ   
      
ןטירואילופה תפצרב ףערודכ ידומעל לוורש     30.1.030
תטזור ,מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ לוורש ללוכה      
הפצרה גוסמ ףלשנ הסכמ ,תנגועמ םוינמולא      
ט"קמ .הנקתהו סוסיב ,ןוטבב הביצח ללוכו      

                    6.00 3065SH 'חי   
      
,ןוגיע רזיבא ללוכה ןטירואילופ תפצרל ןגוע     30.1.040
גוסמ ףלשנ הסכמ ,תנגועמ םוינמולא תוטזור      
ט"קמ  .הנקתהו סוסיב ,הביצח ללוכו הפצרה      

                    2.00 SH3045 'חי   
      
דופיר - ןוולוגמ יפמלוא ףערודכ ידומע גוז-     30.1.050
ףערודכ תשר - ףערודכ ידומעל ביבסמ הנגה      
קוזיח ספ ללוכ מ"מ 5.2 טוח יבוע תיעוצקמ      
הדיחי םע ל"נה םיטרפה תשולש (  .ןוילע      

                    1.00 .)דחא 'חי   
      
      
      
      

1.03 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     040 ןאיבלא רופס םלוא

םלואב םינקתמו דויצ 03 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לעב ינורטקלא יפמלוא םגד 52.4 לס ןקתמ     30.1.060
הטילב .מ"מ 4 ןפוד יבוע 002*001 ליפורפ      
תעוצר ריקל תילמשח לפקתמ מ"ס 523      
לש סמועל האישנ תעוצר ללוכ ,הלופכ המרה      
םע ריבש יתלב טנוברקילופ חול ללוכ .ןוט 9      
הבוג יוניש ןונגנמ ללוכ .םינש -01ל תוירחא      
י"ע לס טקל הבוג יוניש רשפאמה ילמשח      
לעב יפמלוא םגד יציפק קןושיח ,דחא ליעפמ      
חולל הנגה דופיר ללוכו םיימינפ םיציפק ולש      
.ילגופורטנצ הליפנ םלוב ללוכ .ןקתמה עורזלו      
תמאותה םינקתה ןוכממ הדועת אשונ ןקתמה      
ללוכ םילס - 1 קלח ,טרופס-5155 ןקתל      
ט"קמ . הרבחה סדנהמ י"ע הנקתהה טוטרש      

                    2.00 325EEPLK. 'חי   
      
יושע ילמשח הרקתל לפקתמ לס ןקתמ     30.1.070
חול ללוכ ,רונתב עובצ SHR םיליפורפמ      
-01ל תוירחא םע ריבש יתלב טנוברקילופ      
יוניש רשפאמה הבוג יוניש ןונגנמ ללוכ ,םינש      
ללוכ ,םיגרוב תידי תרזעב לס טקל הבוג      
השולש לעב יפמלוא םגד יציפק קושיח      
ללוכ ילגופורטנצ הליפנ פלוב ללוכו םיציפק      

                    2.00 KMEPC0702HS ט"קמ .חולל הנגה דופיר 'חי   
      
הדיצה לפקתמ 52.2 לס ןקתמ ל"נכ      30.1.080
רונתב עובצ SHR ליפורפמ יושע ,תילמשח      
ללוכ .ריבש יתלב טנוברקילופ חול ללוכ      
טקל הבוג יוניש רשפאמה הבוג יוניש ןונגנמ      
יציפק קושיח ללוכ ,תיגרוב תידי תרזעב לס      
םיימינפ םיציפק השולש לעב יפמלוא םגד      
ט"קמ .חולל הנגה דופיר ללוכו      

                    2.00 ML225SDBHK. 'חי   
      
רבוחמ ילוזנוק הנבמב סופיט ילבח 4 ןקתמ     30.1.090
תקפסא תוברל ,הדיצה לפקתמ הנבמה ריקל      
י"ע רשואמ .עוציבה רתאל םאתומ טוטרש      
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת לעב סדנהמ      
קלח תוחיטב תושירד ,טרופס- 5515 ןקתל      

                    1.00 .0201SH\10  ט"קמ .םילבח -4 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.03 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     041 ןאיבלא רופס םלוא

םלואב םינקתמו דויצ 03 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ריקל רבוחמ ילוזנוק הנבמב תועבט ןקתמ     30.1.100
ילגלג יבג לע הענה ריקל תולפקתמ הנבמה      
ךכ הלופכ החטבא תכרעמ ללוכ ,זילפ      
החטבאה ,תחא החטבאב לשכ לש הרקמבש      
ללוכ ,שמתשמה תליפנ ענמת היינשה      
,שומישל הלק תועבטה הבוג יונישל תכרעמ      
ט"קמ .רשואמ טוטרש ללוכ .הפיצרו הריהמ      

                    1.00 SH1030\00 'חי   
      
םיבלש -41יעוצקמ לופכ ידבש םלוס     30.1.110
ידומעו קוב ץע יבלש לעב מ"ס 081*052      
לעבו קלח שטולמ קוב ץע םייושע האישנ      
המידק טלופ ןוילע שאר ללוכ ,הובג רומיג      
תוחיטבל ריקהמ תוירוחא תוקחרה ללוכו      
41 לעב ,שומישה ןמזב ריקב העיגפ תעינמלו      
םיעקש ךותב תוסנכומ ןוגיעה תויוז ,םיבלש      
וטלבי אלש ךכ ץעה לגרב םימסרוכמ םידחוימ      
םיארנ אל הנקתהה רחאל.תיברימ תוחיטבל      
הקלחו הייקנ םלוסה תיזחו םיטלוב םיגרב      

                   10.00 .80110S-SS - ט"קמ .םיגרב אלל 'חי   
      
הבוגב הנבמה ריקל ךמסנ חתמ ןקתמ     30.1.120
תודוקנ 41 לעב מ"ס 052 -541 -מ הנתשמ      
הנקתה טוטרש תקפסא תוברל ,תונוש הבוג      
.סדנהמ י"ע רשואמ עוציבה רתאל םאתומ      

                    1.00 01HS.00-07 - ט"קמ 'חי   
      
שדח ABIF ןקת יפל לסרודכ שרגמ ןומיס     30.1.130

                    1.00 .ןבל ןווגב הקיחשב דימע ינטירואילופ עבצב 'חי   
      
ינטירואילופ עבצב ףערודכ שרגמ ןומיס     30.1.140

                    1.00 .םלואב 'חי   
      
001 מ"ס 51 אפלא ינורטקלא תואצות חול     30.1.150
הבוג ,"סולפ 51 אפלא" םגד א"ע + *081      
,ןמז ןועש ללוכ DEL תירונ ,מ"ס 51 תורפס      
.דוקיפ + תוישיא תוריבעו הצובק תוריבע      

                    1.00 .1551BSM-TLHLM - ט"קמ 'חי   
      
דוקיפ +מ"ס 51 אפלא םגד תוינש 42 תכרעמ     30.1.160
יתש (. מ"ס 51 תורפס הבוג ,מ"ס *04 03      

                    1.00 .515TS-TLHLM -ט"קמ .)דחא טס תוכרעמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

1.03 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     042 ןאיבלא רופס םלוא

םלואב םינקתמו דויצ 03 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תלעב ,תילמשח תיטסוקא הקולח תציחמ     30.1.170
תללוכ.עונמה לע םלבו יזאפ תלת עונמ      
תעוצרו יכרוא ריצ תססובמ הענה תכרעמ      
העירק סמועל תוחפל מ"מ 05 בחורב המרה      
.םילגופרטנצ םימלב ינשו תוחפל ןוט 1 לש      
שא ןיסח גירא תובכש יתש היושע הציחמה      
לע המרה תכרעמ .ר"מ/ר"ג 0021 לקשמב      
הליפנ ימלוב ינש תללוכו יזאפ תלת ריג יעונמ      
היולת הציחמה .תילמשח הנגה תכרעמו      
רוטקורטנוק סדנהמ י"ע גגה ידגאב תקזוחמו      
תיילתו הרישקל טוטרש ןיכיש ןלבקה םעטמ      

                    1.00 00-0104HSLM -ט"קמ  .הציחמה 'חי   
      
ליפורפ לעב םילגד 5 אשונ םילגד ןקתמ     30.1.180
,םילגדה רוביחל םירוחו םיספילק םע יכרוא      
םרוג וניאו גגה םע בלתשמ לפוקמ בצמב      
הבוגל הפצר הבוגמ עונל לגוסמוהערפהל      

                    1.00 0001HS - ט"קמ .הרקת 'חי   
      
הפוצמ מ"מ 05 יבועב תוריק לע הנגה דופיר     30.1.190
ללוכ 319NE ןקתב דמוע שא ןיסח יופיצב      
0.01*0.2 עטשמה תודימ.ביבסמ ץע ליפורפ      

                   60.00 .HS-1106 ט"קמ .'מ ר"מ   
      
םייטסוקא תוחולב יזכרמ םלואב תוריק יופיח     30.1.195

                  460.00 .תינכת יפל מ''ס 022 הבוג לעמ ר"מ   
      
TNAVA תרצות NILOOC םגדמ םיבשומ     30.1.200
קזחו חשקומ הנבמ לעב קיטסלפמ םייושע      
הלופכ ןפוד לעב ,הייהד תעינמל ףסות לעבו      
קוזיח תרגסמ ללוכו דחוימב דימעו קזח      
הדימע לעבו תנוולוגמ תכתממ תימינפ      
תיטמוטוא לפקתמ חטשמה .הנירקב ההובג      

                  280.00 יל ןגמ 'בח לש טרפמהו לכה   .המיקה םע 'חי   
      
ץע יבלש לעב יעוצקמ לופכ טלב רב ןקתמ     30.1.201
רזילב תוכותח תוקזוחמ תועורזל רבוחמ קוב      
ט"קמ .מ"מ 05 ץעה תוטומ רטוק ,טרפמ יפל      

                    1.00 SH1080 'חי   
טרופס דויצ 1.03 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

םלואב םינקתמו דויצ 03 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     043 ןאיבלא רופס םלוא

םירלקנירפס 43 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ל ק נ י ר פ ס  43 ק ר פ       
      
ם ל ו א  ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת כ ר ע מ  1.43 ק ר פ  ת ת       
. ט ר ו פ ס       
      
י"ע םירלקנירפס תכערמ עוציב + ןונכת     34.1.001
/ ץעוי י"ע ןונכת תללוכה , הכוזה ןלבקה      
בושיח קית ללוכ םירלקנירפס סדנהמ      
הדבעמ תוקידב + םימ תוקידב + ילווארדיה      
דע תכרעמה עוציב + סולכלאלו ןונכתל      
םלוא רובע תכמסומ הדבעמ רושיא תלבקל      
ריחמה ר"מ  -0531כ לש חטשב טורפסה      
תשרל רוביח + רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ      
הדובע ללוכ ריחמה , תינוריעה םימה      
י"ע תרשואמה תינכתה יפלו ההבוגב      

                    1.00 'פמוק . םינוולרה םינקתהו הדבעמה  
. טרופס םלוא םירלקנירפס תכרעמ 1.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םירלקנירפס 43 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     044 ןאיבלא רופס םלוא

חותיפ תודובע 04 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
0.04 ק ר פ  ת ת  0.04 ק ר פ  ת ת       
      
חותיפ תודובע      
      
טרפמ רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ לוחכה ןדגואה היינב תודובעל יללכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא הדידמה ינפוא      
שאר רמג םע םיכומתה תוריקה לכ      
תפרוצמ חותיפ תודובעל םיטרפ תמישר.הפי      
האר תוריקל לעמ הקעמ. תומישרה תרבוחב      
.תומישרב ןמוא תורגסמ טרפ      

0.04 קרפ תת 0.04 כ"הס          
      
ת ו י ע ל ס  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  1.04 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ ב  ן ו ט ב  ת ו ק י צ י ו       
      
רוזיפ ללוכ מ''ס 04 יבועב  תיאלקח ןג תמדא     40.1.010

                  100.00 .ןוניג יחטשב ק"מ   
      
םגד םחש תרצות רצחב הייתשל םימ תיזרב     40.1.020

                    2.00 .1002,2002 גולטק 'סמ שיבג 'חי   
      
6 יבועב ,תובלתשמ ןוטב תופצרמב ףוציר     40.1.030
02/02 תודימב PM-01 ןמפלו תמגוד מ"ס      
עצמ תבכש , תיתש קודיה ללוכ ע"ש וא מ"ס      
89% ל דע תקדוהמ מ"ס 02 יבועב א גוס      
ףוצירל תחתמ לוח תבכשו, רמוחה תופיפצמ      
תריחב יפל םיבולישו םינווגב , מ"ס 5 יבעב      

                1,110.00 .לכירדאה ר"מ   
      
,ע"ש וא ןמפלו תמגוד 51\03\001 הפש ןבא     40.1.040

                  150.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
001/02/01 תודימב ןמפלו תמגוד ןג ןבא     40.1.050
-02ב ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ , ע"ש וא מ"ס      

                   40.00 . רטמ   
      

                1,230.00 . עקרק תיתש לש רקובמ קודיה ר"מ  40.1.060
      
רוזיפ ללוכ מ"ס 04 יבועב 'א גוס עצמ תבכש     40.1.070
.רמוחה תופיפצמ 89% ל דע רקובמ קודיהו      

                1,230.00 . מ''ס 02 לכ קודיה ר"מ   
      
לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     40.1.080

                1,230.00 .ר''מ/רטיל1 ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב תרשקמ סג טלפסא ןוטב תבכש     40.1.090

                1,230.00 . קודיהו רוזיפ תוברל , ןמוטיב  % 3.4 םע ר"מ   
1.04 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../045 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     045 ןאיבלא רופס םלוא

חותיפ תודובע 04 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
3 יבועב הנוילע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     40.1.100
תוברל , תוחפל ןמוטיב % 8.4  םע מ"ס      

                1,230.00 . קודיהו רוזיפ ר"מ   
חותיפב ןוטב תוקיציו תויעלס םיכמות תוריק 1.04 כ"הס          

      
ת ו י ע ל ס  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  3.04 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ ב  ן ו ט ב  ת ו ק י צ י ו       
      

                   15.00 .םיגוסה לכמ תודוסיל מ"ס 5 יבוע הזר ןוטב ר"מ  40.3.010
      
םיכתחב -03ב ןיוזמ ןוטבמ םירבוע תודוסי     40.3.020
ןויזה ללוכ ריחמה , תוינכתה יפל םינוש      
ץעוי תויחנהל םאתהבו ,דוסיה תריפח,      

                    5.00 .עקרקה ק"מ   
      
םיכתחב -03ב ןיוזמ ןוטבמ םירבוע תודוסי     40.3.025
, ןויזה ללוכ ריחמה , תוינכתה יפל םינוש      
ץעוי תויחנהל םאתהבו , דוסיה תריפח      

                  145.00 .עקרקה ק"מ   
      
02 יבוע -03ב ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     40.3.030
ריחמה תינכתב טרפ האר מ''ס 06 דע מ"ס      
דוביע , ןויזה ללוכ ריחמה , ןויזה רודס ללוכ      
לכ טרפ יפל תוטשפתה יקישמ , ריק שאר      

                  410.00 .םיזקנו , יולג ןוטב רמג ללוכ , 'מ 5.6 ק"מ   
      
רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ סלייפורקימ     40.3.035
תחתמ 'מ 51 דעו 'מ 0.8 מ קמועב מ"ס 54      

                  400.00 .היצקורטסנוק תינכת יפל םיכמות תוריקל רטמ   
      
שארמ םינכומ םיכתורמ תואסנולכ יבולכ     40.3.037

                   13.00 תואסנולכה ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
      

                   40.00 . תינכתב טרפ יפל רדג תוריק ךא ל"נכ ק"מ  40.3.040
      
םיכמות תוריק ירוחאמ 6" רטוק ירושרש רונצ     40.3.050
מ"ס 52 ירלונרג רמוחב הפיטע ללוכ ריחמה ,      

                  150.00 . תוחפל רטמ   
חותיפב ןוטב תוקיציו תויעלס םיכמות תוריק 3.04 כ"הס          

      
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו פ צ ר  , ם י ע צ מ  4.04 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה מ"ס 51 יבוע -03ב ןוטב תופצר     40.4.010
, תקדוהמ מ"ס 02 יבועב א גוס עצמ תבכש      

                   15.00 . הפצרב םירפת , מ"מ 8 רטוק לזרב תשר ר"מ   
תוגרדמו תופצר , םיעצמ 4.04 כ"הס          
חותיפ תודובע 04 כ"הס          

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../046 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     046 ןאיבלא רופס םלוא

היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
)'' לוחכה ןדגוא''(''ןינב תודובעל יללכ טרפמ''ב      
תרחא ןייוצ םא הלא, הדידמה ינפוא ללוכ      
.ףיעסב      
      

                   20.00 רטיל 2 52.0''סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.1.020
      

                   30.00 רטיל   5  5''סמ לדוג םיליתש תעיטנ03 'חי  41.1.030
      

                   30.00 עזג יבצועמ רטיל   7  52''סמ לכיממ ךא ל''נכ 'חי  41.1.040
      
ףוטפיטל 2/1 1'' רטוק היקשהל תכרעמ שאר     41.1.060
לעופה הייקשה רקב י''ע לעפומ הרטמהו      
ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ תוברל תומכ י''פע      
ףוגמ בלושמ ריווא ררחשמ,דוקיפ ימל האיצי,      
טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ ישאר ילוארדיה      
2 ץחל ןיטקמ,ש''מ 021 ש''מ 05 ןנסמ,ילמשח      
םירבחמהו רוביחה ירזבא לכו םידרוקר      

                    1.00 . םישרדנה 'חי   
      
וא םיפטנ םער תמגוד,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.1.070

                  200.00 .מ''ס 08-06 לכ תפטפט מ''מ 71  ע''ש רטמ   
ןוניג תודובע 1.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../047 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     047 ןאיבלא רופס םלוא

חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ב  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ב  ם י מ  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.010
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

                   40.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.020
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

                   60.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.030
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

                  120.00 .םיחפס רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.1.040
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  

                   20.00 .םיחפס תוברל רטמ   
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.1.050
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      

                   20.00 .םיחפס תוברל , קמוע רטמ   
      

                    2.00 .שניא 4/3 םינובה ןג זרב 'חי  57.1.060
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     57.1.070
, הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל      
תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      
+ תורחאה תוישרה לכו הייריע + למשחה      

                    1.00 'פמוק . םימה דיגאת  
      
רבוחמ 3" רטוקבב ינוציח שא יוביכל זרב     57.1.080
,הריבש ןקתמ תוברל ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

                    1.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו  
1.75 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../048 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     048 ןאיבלא רופס םלוא

חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רזוח לא םע זילפמ 3" לופכ הקנסה זרב     57.1.090

                    1.00 . םירזיבאה לכ םע 'פמוק ןנקתומ 'חי   
      
, תינכותב טרפ יפל 4" ישאר תכרעמ שאר     57.1.100
STTAW "4  ח"זמ  , דרא 4" םימ דמ תוברל      
ינוסכלא ףוגמ + 4" םיפוגמ 3 + 4" ןנסמ +      
ריוא ררחשמ+ 3" רזוח לא + 3" רזוח לא +2"      
3" לופכ הקנסה זרב , 3" יוביכ זרב +      
+ ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק , 3" רזוחלאו      

                    1.00 'פמוק .םימה דיגאת  
חותיפב םימ 1.75 כ"הס          

      
ח ו ת י פ ב  ב ו י ב  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.2.010
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל      
יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל      

                   20.00 .רטמ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     57.2.020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

                   40.00 .מ"ס רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     57.2.030
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
-621מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

                   10.00 .מ"ס 571 דע רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     57.2.060
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , ע"ש      
םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל ןוט 52 .ב.ב      
תורידח דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב      

                    6.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ 'חי   
      
      
      
      

2.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../049 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     049 ןאיבלא רופס םלוא

חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     57.2.070
תמגוד רטמ 52.2 דע  -62.1מ קמועבו      
מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , "ןמפלוו"      
טסלפונגמ תיתחת תוברל , ןוט 04 .ב.ב גוסמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      

                    1.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח 'חי   
      

                    2.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  57.2.090
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     57.2.100
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      

                    1.00 'פמוק תורחאה תויושרה  
חותיפב בויב 2.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../050 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     050 ןאיבלא רופס םלוא

  
כ"הס  

הריפחו תוסירה תודובע 10 קרפ   
  
תיללכ הריפחו תוסירה 1.10 קרפ תת    
  
הריפחו תוסירה תודובע 10 כ"הס   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
םיעצמ 1.20 קרפ תת    
  
תופצרו םיפצרמ 2.20 קרפ תת    
  
דוסי תורוק ,דוסי ידומע 3.20 קרפ תת    
  
תורוגחו תוקעמ תורוק 4.20 קרפ תת    
  
םידומעו תוריק 5.20 קרפ תת    
  
תונושו םייניב תוקיצי 6.20 קרפ תת    
  
תוגגו תורקת 7.20 קרפ תת    
  
ןויז תדלפ 9.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   
  
היינב תודובע 40 קרפ   
  
ןוטב יקולבב היינב 1.40 קרפ תת    
  
סימופ יקולבב היינב 2.40 קרפ תת    
  
היינב תודובע 40 כ"הס   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
םוטיא תודובע 1.50 קרפ תת    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   
  
תורגנ תודובע 60 קרפ   
  
תורגנ תודובע 1.60 קרפ תת    
  
תורגנ תודובע 60 כ"הס   

 
 
 
 
 
 

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../051 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     051 ןאיבלא רופס םלוא

  
כ"הס  

)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
םימח / םירק םימ תקפסא 1.70 קרפ תת    
  
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 2.70 קרפ תת    
  
תויאורבת תועובק 3.70 קרפ תת    
  
םשג ימ זוקינ 4.70 קרפ תת    
  
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס   
  
8 קרפ 80 קרפ   
  
1.8 קרפ 1.80 קרפ תת    
  
2.8 קרפ 2.80 קרפ תת    
  
3.8 קרפ 3.80 קרפ תת    
  
5.8 קרפ 5.80 קרפ תת    
  
6.8 קרפ 6.80 קרפ תת    
  
7.8 קרפ 7.80 קרפ תת    
  
8.8 קרפ 8.80 קרפ תת    
  
9.8 קרפ 9.80 קרפ תת    
  
8 קרפ 80 כ"הס   
  
חיט תודובע 90 קרפ   
  
0.9 קרפ תת 0.90 קרפ תת    
  
םינפ חיט 1.90 קרפ תת    
  
חיט תודובע 90 כ"הס   
  
ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
ףוציר תודובע 1.01 קרפ תת    
  
ףוציר תודובע 01 כ"הס   
  
העיבצ תודובע 11 קרפ   
  
0.11 קרפ תת 0.11 קרפ תת    

 
 
 

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../052 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     052 ןאיבלא רופס םלוא

  
כ"הס  

םינגומ םיבחרמ ןומיסו תעיבצ 2.11 קרפ תת    
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס   
  
םוינמולא תודובע 21 קרפ   
  
תותלדו תונולח 1.21 קרפ תת    
  
םוינמולא תודובע 21 כ"הס   
  
ןבא תודובע 41 קרפ   
  
ןבא תוחולב תוריק יופיח 5.41 קרפ תת    
  
ןבא תודובע 41 כ"הס   
  
ריוא גוזימ 51 קרפ   
  
.םירזיבאו דויצ 1.51 קרפ תת    
  
.םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 2.51 קרפ תת    
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס   
  
שרח תורגסמ 91 קרפ   
  
תויצקורטסנוק 1.91 קרפ תת    
  
גגה יוריק 2.91 קרפ תת    
  
םינוש םירמוחב,תוגג יוריק 3.91 קרפ תת    
  
תולחזמ 5.91 קרפ תת    
  
תורגסמ 6.91 קרפ תת    
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס   
  
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
  
תויטסוקא וא תויולת תורקת 2.22 קרפ תת    
  
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס   
  
ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   
  
לייפורקימ תואסנולכ 4.32 קרפ תת    
  
ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס   

 
 
 

קובץ: אולם ספורט אלביאן   .../053 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ   -   ן י נ 'ח ס   ת י ר י ע    
9888876-40:סקפ 8888876-40:לט 53 ד"ת 01803 ןינ'חס
 

30/11/2021
דף מס':     053 ןאיבלא רופס םלוא

  
כ"הס  

םלואב םינקתמו דויצ 03 קרפ   
  
טרופס דויצ 1.03 קרפ תת    
  
םלואב םינקתמו דויצ 03 כ"הס   
  
םירלקנירפס 43 קרפ   
  
. טרופס םלוא םירלקנירפס תכרעמ 1.43 קרפ תת    
  
םירלקנירפס 43 כ"הס   
  
חותיפ תודובע 04 קרפ   
  
0.04 קרפ תת 0.04 קרפ תת    
  
חותיפב ןוטב תוקיציו תויעלס םיכמות תוריק 1.04 קרפ תת    
  
חותיפב ןוטב תוקיציו תויעלס םיכמות תוריק 3.04 קרפ תת    
  
תוגרדמו תופצר , םיעצמ 4.04 קרפ תת    
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס   
  
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
  
ןוניג תודובע 1.14 קרפ תת    
  
היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס   
  
חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 קרפ   
  
חותיפב םימ 1.75 קרפ תת    
  
חותיפב בויב 2.75 קרפ תת    
  
חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 כ"הס   
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30/11/2021
דף מס':     054 ןאיבלא רופס םלוא

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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