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 1מסמך           

 בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 

 5/2019מס'  פומבימכרז 
  

 לביצוע עבודות  הזמנה לקבלת הצעות

 יונהבכפר  בשכונת יפה נוף גשר להולכי רגלהקמת 

 תנאים כלליים

 כללי  1
 

בזה הצעות מחירים לביצוע ") מזמינה החברה(להלן: " בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח  .1
, הדרישות וההנחיות המפורטים פי התנאיםעל  ,שכונת יפה נוףב גשר להולכי רגלהקמת עבודות 

 .")העבודות(להלן: " להלן במסמכי המכרז
המכרז, הצעת המשתתף והסכם התקשרות המצ"ב למסמכי  תנאי ההתקשרות יהיו על פי תנאי .2

 ., על נספחיו, ובפרט היתר הבניה שהוצא לצורך ביצוע העבודותהמכרז
 תחולנה על מכרז זה. 1987 –הוראות תקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח  .3

 ככל שלא פורשו מונחים המופיעים בהזמנה זו להציע הצעות, יהא פירושם כמופיע בהסכם.      .4

  

 מסמכי המכרז 2
 :מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו

 תנאים כלליים (מסמך זה)  – 1מסמך  2.1

 פירוט ניסיון המציע  נספח א'

 נוסח המלצה ואישור ביצוע  נספח ב'
 נוסח ערבות השתתפות  נספח ג'
 תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים.  נספח ד'

 הצעת המציע – 2מסמך  2.2

 כתב כמויות – 3מסמך  2.3

 הסכם ההתקשרות – 4מסמך  2.4

  היתר בניה   'אנספח 
 תשריט  נספח ב'

 מפרטים טכניים   'גנספח 

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים  'ד נספח

 נוסח ערבות ביצוע   'הנספח 

 נוסח ערבות בדק  'ונספח 

 .1953 –ג הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"  'זנספח 
 סמך ויתור על זכות עכבוןמ  'חנספח 

 אישור בדבר היעדר תביעות במסגרת החשבון הסופי  'טנספח 
 

  עיקרי ההתקשרות 3
הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה  3.1

יתה יה .המכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 
 , תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.המכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

מטר.  5.5מטר ובגובה  32הקמת גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוף באורך של עבודות המכרז הינו ל 3.2
 ותיאורם (כהגדרתם 150,151 ,140 חלקותחלקי  8118מקרקעין הידועים כגוש תבוצענה בהעבודות 

המכרז  המפורטים במסמכי) בהתאם לתכנית שלבי ביצוע ולוח זמנים ובתשריט המצורף לו םבהסכ
 מפרט הטכני, התכניות וכתב הכמויות, המצורפים כנספחים למכרז.    היתר הבניה, לובהתאם ל



תקופת הביצוע הכוללת של העבודות, עד להשלמתן לשביעות רצון החברה, הינה עד לא  כי  מודגש 3.3
מיום חתימת הצדדים על החוזה או מיום מסירת צו התחלת העבודה לידי חודשים  8 -יאוחר מ

  .מבניהםהקבלן הזוכה, לפי המאוחר 
בתמורה לביצוע התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה הזוכה זכאי לתמורה, אשר תחושב לפי  3.4

לות במחירי מדידה בפועל של הכמויות שבוצעו או שבהן נעשה שימוש (לפי העניין) כשהן מוכפ
, ובתוספת הזוכהבהפחתת אחוז ההנחה שנתן המצ"ב למסמכי המכרז היחידה שבכתב הכמויות 

 . מע"מ כדין
מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, יחשבו ככוללים את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  3.5

פ"י כל דין כל האישורים הנדרשים עו ת, לרבות כל התיאומים הנדרשיםהכרוכות בביצוע העבודו
 ולא ישתנו מכל סיבה שהיא.

מחירי היחידה שבכתב הכמויות והתמורה כולה הינם קבועים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות  3.6
לא עקב שינויים במדד. למחירים שבכתב הכמויות יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף 

 במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.

הובלה ופיזור אדמה הנדרשים לצורך הפרוייקט, יבוצעו ממילוי מקומי של החכ"ל, עבודות ל 3.7
 .20%וישולמו לפי סעיפי עבודות רג'י לפי מחירון דקל בתוספת הנחה של 

התמורה תשולם לקבלן לאחר ביצוע מדידות ומתן אישור המפקח לחשבונות שיגיש הקבלן עם תום  3.8
 עבודות שביצע באותו חודש, בתנאים כמפורט בהסכם.     כל חודש קלנדרי של תקופת ההסכם, בגין ה

ולחברה שמורה מודגש במפורש כי היקף העבודות המתואר בכתב הכמויות הינו בגדר הערכה בלבד  3.9
, מבלי ליחידה הזכות לשנות בכל עת את היקף העבודות, ללא כל הגבלה וללא כל שינוי במחיר

 בגין האמור.רה ו/או כל מי מטעמה למציעים כל טענה ו/או דרישה נגד החבשתהיה 

תוזמנה מהקבלן והיא רשאית, נשוא המכרז עבודות הוד מובהר כי החברה אינה מתחייבת שכל ע 3.10
בכל עת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין השירותים כאמור מקבלנים אחרים ו/או לבצעם 

ב הכמויות ו/או מן בעצמה או בכל דרך אחרת, ו/או לבטל ולשנות פרטים מן המפרט ו/או מכת
 התכניות ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

קבלן יידרש לספק את כל כח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות, כמפורט ה 3.11
 במסמכי המכרז. 

 יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההתקשרות המצורף למכרז זה. 3.12

 

 נדרשים להוכחת עמידה בהםתנאים להשתתפות במכרז והמסמכים ה 4

רשאים להשתתף במכרז זה, מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים  4.1
 להלן, וצירפו את כל המסמכים הנזכרים להלן: 

יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין בישראל. מובהר כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי  4.1.1
גרוע מכלליות האמור, לא תתקבל הצעה של משתתף שהינו ישות משפטית אחת בלבד. מבלי ל

 בגדר "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".

 צילום תעודת הזהות של המציע.-אם המציע הינו יחיד ·

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של  -אם המציע הינו תאגיד  ·
ם על נכסיו וכן  אישור עורך דין או רואה תאגיד המציע, מנהלי התאגיד הנ"ל והשעבודים הרובצי

חשבון של התאגיד המציע כי התאגיד הנ"ל קיים ופעיל, פירוט זכויות החתימה בתאגיד המציע 
גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד האמור לכל דבר ועניין (בשולי -וכי החתימות על

 טופס ההצעה או במסמך נפרד). 

מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם עוסק מורשה לצורך מע"מ,  4.1.2
 קיד השומה.פ

 אישור מאת רשויות המס על ניכוי מס במקור.תעודת עוסק מורשה ויש לצרף  ·

על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום ב 4.1.3
  .1976 –חובות מס), התשל"ו 

ישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את יש לצרף א ·
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על  -(להלן  1976
 סקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.הכנסותיו ולדווח למנהל על ע

 –מי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א  4.1.4
 -, כמפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1987 –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991
1976. 

 ד. 1רים כדין, בנוסח המצ"ב כנספח יש לצרף תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים ז ·



מי שהוא קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ובעל רישיון קבלן לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות  4.1.5
 מהענפים הבאים: אחד בלפחות 1988 –הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח 

 . לפחות 1ג' סיווג ב(גשרים)  300ענף  4.1.5.1

 לפחות. 2שרים ולעומסי תחבורה) בסיווג ב' (קונסטרוקציית פלדה לג 320ענף  4.1.5.2

 לפחות. 1(ענף ראשי בנייה) בסיווג ג'  100ענף  4.1.5.3

 לפחות. 1) בסיווג א' קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת( 150ענף  4.1.5.4

העתק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של תעודת הרישום ברשם הקבלנים יש לצרף  ·
   .אמור  דלעילבתוקף, המעידה על רישום כ

היה אשר , העשוי פלדה להולכי רגל גשר אחד ות(כולל) לפח 2014-2018מהלך השנים ב שהקים מי 4.1.6
כקבלן מובהר כי הכוונה לביצוע עצמי (לא כולל מע"מ) לכל הפחות. ₪ מיליון  1בהיקף כספי של 

  .ראשי או כקבלן משנה

 ישור ביצוע בנוסח המצ"ב כנספח ב'.אכן ובנוסח המצ"ב כנספח א' יש לצרף פירוט ניסיון קודם  ·

 מי שרכש את מסמכי המכרז. 4.1.7

 יש לצרף צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. ·

, בת פירעון עם דרישה חברהמי שצירף להצעתו ערבות בנקאית מקורית אוטונומית לטובת ה 4.1.8
תה ג', חתומה ע"י בנק מוכר בישראל או חברת ביטוח ישראלית שברשו1ראשונה, בנוסח נספח 

(ולא סוכן  1981-רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א
 1.7.19  -עד הש"ח) ובתוקף  אלףמאה  (במילים: ₪ 100,000בסכום ביטוח). הערבות תהיה 

  מובהר כי: 

בחר יום נוספים, בכל פעם, עד שיי 60לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך  תתהא רשאי החברה 4.1.8.1
סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע במכרז מתחייב במקרה של 

הארכת הערבות כנדרש תהווה, -דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות על חשבונו. אי
 כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.  

צדדית של -חד הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה 4.1.8.2
 .החברה מנכ"ל

יהא רשאי להגיש את הערבות  החברהסכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש ו 4.1.8.3
לפירעון כל אימת שהמשתתף לא ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו 

כרז. על פי מסמכי המכרז ו/או שהמשתתף יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום לב בהליכי המ
, וזאת מבלי לגרוע החברהמובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיו וטענותיו של 

על פי ההסכם ו/או עפ"י כל דין לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות  החברהמזכות 
 תשלום נוסף למשתתף אחר. 

משלוח ההודעה בכתב  משתתף שהצעתו לא זכתה, יהיה זכאי לקבל חזרה את ערבותו לאחר 4.1.8.4
באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי שיקול דעת  החברהשייתן 
 .החברה

מובהר כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי  4.2
 אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה. 

 עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים. נ"לשורים ההצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאי 4.3

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול כ"ללא מילא מציע אחר התנאים להשתתפות במכרז, רשאית הח 4.4
דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

בהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או לחקור בעצמה ו/או לדרוש מהמציע כי ישלים ו/או יתקן ו/או י
את מלוא המידע/  ת המכרזים שלהוועדחכ"ל/ להמסמכים שצורפו לה. המציע יהיה חייב למסור ל

המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, 
 לפסול את ההצעה. וועדת המכרזים רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואףהחכ"ל/ תהיה 

  

 אופן הגשת ההצעה  5

אחיד המוצע על ידו למחירים המופיעים בכתב הכמויות, או תוספת  הנחהשיעור המציע ינקוב ב 5.1
 בהתאם להנחיות המופיעות במסמך "הצעת המציע".

את כל ההוצאות בין המיוחדות  יםבהצעת המציע כולל יםם הנקובמימובהר ומודגש בזאת כי הסכו 5.2
מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם,  ובין הרגילות

ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי 
והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, אחריות 

. למען הסר ספק לא י החברהט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"מלאה וכיו"ב, ולמע
תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו. מבלי לגרוע 



מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים 
 במחירי ההצעה.

 י ההצעה הינם קבועים (המחיר ליחידה), ללא תלות בהיקף העבודות. עוד מובהר כי מחיר 5.3

פרוטוקול כנס המציע יגיש במסגרת הצעתו קובץ מקורי הכולל את כל מסמכי המכרז, לרבות  5.4
 .הודעות ו/או מסמכי הבהרה שנמסרו למשתתפים, ככל שנשלחומציעים וכן 

קון, שינוי, תוספת או הסתייגות בהם כל תימודגש כי המציע אינו רשאי לבצע במסמכי המכרז  5.5
  .שהיא

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו  5.6
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  חברההבהצעתו) תהיה 

רה לשינויים כאמור) יחייב לא העי החברה לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם 
 וכפי שנמסר למציעים. חברההאת הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 

 יש לשלשל  לתיבת המכרזים המיועדת לכך )5/2017(את המעטפות, עליהן רשום מספר המכרז  5.7
ת ההצעו ).בחניון האחורי של הקניון 40300כפר יונה  ב' 9הרצל רח' החברה (כתובת: במשרדי 

 תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. 

לא תתקבל ולא תידון  .0021: בשעה 7.5.19מועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  ה 5.8
 הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  (תשעים) 90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  5.9
והמציע  ) יום נוספיםשישים( 60תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  ההחבר

  מחוייב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול  חברההא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה ל 5.10

ר את הצעתו או, את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהי
לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה 

 ללא הסתייגות כאמור. 

 

   אופן החתימה על ההצעה 6
) וכל מקום אחר 2) וטופס ההצעה (מסמך 4חתימה מלאה על גבי ההסכם (מסמך חתום מציע יה 6.1

המציע יסמן בראשי תיבות את חתימתו על גבי כל דף של המיועד לכך במסמכי המכרז. בנוסף, 
 מסמכי המכרז, לרבות ההודעות ו/או מסמכי ההבהרה שנשלחו. 

 היה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. 6.2

היה המשתתף שותפות רשומה, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את  6.3
 וך ציון שמו/ם המלא, מס' הרישום של השותפות וכתובתה ויצרפ/ו חותמת השותפות.השותפות, ת

היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב את החברה תוך  6.4
 ציון שמו/ם המלא, מס' הרישום של החברה וכתובת החברה ויצרפו חותמת החברה.
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והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואשור שכל פרטי המכרז ומסמכי הגשת הצעתו של המציע  7.1
המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, 

מהות העבודות, ביקר ובדק את מקומות העבודות, מבין ויודע את  –הפרטים והעובדות ובכלל זה 
והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות 

כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים, כח האדם והסגולות המקצועיות והאחרות 
הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים 

הכל כמפורט במסמכי  -ת נשוא המכרז דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודו
 המכרז.  

גשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, ה 7.2
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ 7.3
נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר מפרטי המכרז ו/או ההסכם על 

 הגשת הצעת המציע.
 

 

 הוצאותרכישת חוברת המכרז ו 8



 ש"ח, כולל מע"מ, במשרדי החכ"ל ברחוב 500המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  את חוברת 8.1
בנק ב' כפר יונה. ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של החכ"ל ב9הרצל 

(במקרה כאמור על המשתתף מוטלת האחריות יש ליצור  446061חשבון מספר  167הפועלים סניף 
או  09-8971150קשר עם החברה לתיאום העברת אישור העברה וקבלת החשבונית במייל בטלפון 

 ).hakal1@kfar-yona.org.ilבמייל: 

בהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ו 8.2
 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.

 

 פניות מצד המציעים   9
סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז, וכל הסתייגות או שאלה אחרת, תובא על ידי   9.1

(קלנדריים) לפני המועד האחרון  ימים 7עד ליום מר בני סעד, , החברהמנכ"ל המציע לתשומת לב 
לפקס מס':  מנכ"ל החברה מר בני סעד,באמצעות משלוח פקס המיועד אל  להגשת ההצעות למכרז,

תוך ציון שמו ומספר  beni_s@kfar-yona.org.ilו/או באמצעות דוא"ל לכתובת:  153-9-8971185
י הבהירות. על הפונה הפקס או כתובת למתן תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או א

 מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי פנייתו נתקבלה בפועל.

ל יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי "העתק התשובות מטעם החכ 9.2
המכרז. על המציע לצרף להצעתו את מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו (אם נמסרו) 

 חתומים על ידו. למשתתפים, במשך הליכי המכרז, כשהם 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 9.3
 ל."תחייבנה את החכ -ל "בכתב מאת החכ

ל לא יזכו את המציעים בהארכת מועד "היעדר תשובה ו/או איחור בקבלת התשובה מצד החכ 9.4
 .להגשת ההצעות או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים
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ל רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים "החכ 10.1
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 

 המכרז בפקס/בדואר חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי
ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י -, לפי הפרטים שנמסרו עלל"החכאלקטרוני, לפי בחירת 

 ידו להצעתו. -המציע ויצורפו על
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 אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה אחרת כלשהיא.   ל"החכ 11.1

של  כולתו, בחוסנו הכלכלי ומצבו הכספיתהא רשאית להתחשב בין השאר, באמינותו, בי ל"החכ 11.2
, בניסיונו בביצוע שירותים דומים ברשויות מקומיות ו/או בחברות עירוניות אחרות וגופים המציע

אחרים, בכישוריו של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, במחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט 
 אי המכרז והוראותיו. אחר שנדרש המציע להציג ו/או הציג ו/או למלא ע"פ תנ

רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה  ל"החכ 11.3
ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים 

כסיסנית ו/או בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה ת
הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם 

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ו/או לספק את  ל"החכ 11.4

הזמנת חלק מהשירותים למועד מאוחר השירותים כולם או חלקם בעצמה  ו/או להחליט על דחיית 
יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה. הכל, תוך שמירת 

 לפרסם מכרז/ים חדש/ים במידת הצורך. ל"החכזכותה של 

עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו הוכרז זוכה במכרז והפער בין ההצעה הזוכה  11.5
רשאית להכריז על הצעה זו כהצעה  ל"החכ(כולל),  5%רה הבאה במדרג הינו עד להצעה הכש

הכשרה השנייה במכרז. במקרה כאמור, היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה 
לבעל ההצעה ההכשרה השנייה על זכייתו במכרז, וההוראות החלות על  כ"לבמכרז, תודיע הח

כלפי ההצעה הזוכה, בתאם למסמכי  ל"החכי לגרוע מזכויות הזוכה יחולו בהתאמה. אין באמור כד
 המכרז ו/או עפ"י כל דין. 



בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה  11.6
מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או 

עה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי זכות תבי
  מכל מין וסוג.  

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות  12
ל לזוכה. הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף "עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך החכ 12.1

ויל (ככל שיידרש ביול עפ"י דין), וזאת ל, כשהוא חתום כדין ובמקור ומב"למכרז ולהשיבו לידי החכ
 ימי עבודה מתאריך ההודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 7תוך 

ל, עד לחתימת ההסכם על "כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה להמציא לידי החכ 12.2
 ידו, את המסמכים והפרטים הבאים:

ש בחוזה על פי נוסח אישור על אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדר 12.2.1
 קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב למסמכי מכרז זה. 

של בסך ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית חתומה כדין בנוסח המצורף כנספח להסכם,  12.2.2
אשר תהא תקפה לכל תקופת תוקפו צמודה למדד מחירי הצרכן, ,₪)אלף  ארבע מאות(₪  400,000

ת החברה, עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הזוכה לפי מסמכי ותוארך, לפי דריש של החוזה
 ימים לאחר מכן, הכל כמפורט בהסכם. 60המכרז, בתוספת 

ימי עבודה כאמור תהיה  7במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט לעיל בתוך  12.3
האמור  ל רשאית לבטל את הזכייה במכרז, בהודעה בכתב שייתן למשתתף החל מהתאריך"החכ

בהודעה, וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את ערבות המכרז כולה, כפיצויים 
ל על פי "מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החכ

המכרז ו/או כל דין. לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע 
 ב לזוכה ערבות ההשתתפות במכרז.וביטוחים, תוש

ל תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותשיב להם את ערבותם. "החכ 12.4
על אף האמור לעיל, משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג יהא זכאי לקבלת ערבות 

תשתכלל  ההשתתפות לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה ולחילופין, במקרה ולא
ההתקשרות עם המשתתף הזוכה, לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות 

 ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם.

 ל. "ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי החכ 12.5
 

 רכוש החברה –מסמכי המכרז  13
ז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש והמשתתפים במכר ,לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,             
 

 בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית 



 

 נספח א'
 פירוט בדבר ניסיון קודם

 
 תנאי הסף הרלבנטי

י רגל העשוי פלדה, אשר היה (כולל) לפחות גשר אחד להולכ 2014-2018מי שהקים במהלך השנים  4.1.6
(לא כולל מע"מ) לכל הפחות. מובהר כי הכוונה לביצוע עצמי כקבלן ₪ מיליון  1בהיקף כספי של 

 ראשי או כקבלן משנה.
 

 :גשרלהקמת  פרויקט .א
 

 : _______________________________הפרויקטשם 
 

 _________________________________________________ :הפרויקטתיאור 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

      : הפרויקטמיקום 
 

    גמר:      התחלה:   מועד הביצוע
 

      (בש"ח, ללא מע"מ) הפרויקטהיקף כספי של 
   

 
     טלפון____________________________המזמין שם 

 איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' : ________________
 
  

 
 

 
 הערות:

בנוסח נספח  פרויקטבדבר ביצוע  הפרויקטאישור חתום ע"י מזמין העבודה/ מנהל לצרף יש  .1
  לעיל.  השפורט לעבודהב' ביחס 1

 .)(רשות בלבד הפרויקטניתן לצרף צילומים של  .2

 .)רשות בלבד( במתכונת הנ"ל בדפים נוספיםניתן לפרט נוספות  עבודות .3
     

 

 

 ____________________שם המשתתף: _        

    

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________        

         

 תאריך: ____________________        

 
 



 נספח ב'
 

 נוסח המלצה ואישור ביצוע

 על ידי מזמין הפרויקט ו/או מנהל הפרויקט בלבד) (אישור זה יינתן
 
 

ממסמכי וכחלק  ")המציע" :(להלן ____________________ ח.פ/ת.ז ________________ לבקשת 
, בשכונת יפה נוף בכפר יונה גשר להולכי רגלהקמת ל  9201/5פומבי מס' למכרז הצעת המציע במסגרת 

 הרינו מאשרים כדלקמן:, ר יונה בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח כפאשר פורסם ע"י 

 

בישראל,  [פירוט מקום ביצוע העבודות]__ _____ביצע ב ________________________המציע  .1

 ., עשוי פלדהלהולכי רגל גשר הקמתעבודות 

 

 מחוק את המיותר].[נא להמציע כקבלן ראשי/ קבלן משנה בוצעו ע"י  גשרעבודות הקמת ה .2
 

 .נא להשלים][לא כולל מע"מ ₪ עמד על ................  הפרויקטההיקף הכספי של  .3

 

 .העבודות החלו בתאריך ___________ והושלמו בתאריך___________ .4

 

 " ביחס לביצוע הפרויקט בכללותו ניתנה בתאריך___________. תעודת גמר"

  

 העבודות בוצעו לשביעות רצוננו. .5

 

 ______________ טלפון: ________________שם: _____       : פרטי המזמין .6

 ____מייל:_____________

 

 ______________  טלפון: ________________: שם: _____פרטי מנהל הפרויקט .7

 _____מייל:____________

 

 הערות:________________________________________________________________ .8

 

 _____________________________________________________________________ 
 
 

 על החתום:
 

 __________________  שם: __________________  חתימה:
 
 

 
 __________________  תאריך: __________________  תפקיד:

 
 



 נספח ג'          
 

 נוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז
 

 לכבוד
 הכלכלית") "החברה –החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ (להלן 

 ב9רחוב הרצל 
 כפר יונה

 
 

 א.ג.נ.,

 ערבות מספר__________

 

"הנערב")  –לפי בקשת ______________________מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ._________________(להלן  .1
ה מאבמילים: (₪  100,000של אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל 

 בשכונת יפה נוף גשר להולכי רגלהקמת ל 5/2019") בקשר למכרז פומבי מס' ום הערבותסכ" –) (להלן אלף
 .בכפר יונה

 

ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו  10לפי דרישתכם הראשונה בכתב, עד  .2
להוכיח את  נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף _______________ בכתובת  .3
 ______________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו.  

 

ה על ידנו, על דרך של העברה בנקאית לחשבון החברה הכלכלית עפ"י לעיל יעש 2התשלום כאמור בסעיף  .4
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם 

 הבלעדי.

 

בלבד. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו  1.7.2019 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5
ימים  60אוחר מהתאריך הנ"ל. הערבות, על כל תנאיה, תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של בכתב לא י

בכל פעם, על פי דרישת מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו כאמור, אשר תתקבל אצלנו עד מועד סיום 
 תוקף הערבות המצוין ברישא לסעיף ו/או מועד סיום תוקף הערבות המוארכת, לפי העניין.

 

 רבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.ע .6

 

 בכבוד רב,

 

 

 



 

 נספח ד' 
 

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

    
אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 ר/ה בזאת כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהי
 

 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1
 תפקיד                                  שם      הספק*                                      

 
 מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט/אדריכל וכו'. –*ספק         

 

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם הספק. .2
 

 סמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:יש ל .3
 

 הספק או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  
 

הספק או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  ההתקשרות   
 ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ;1976-ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

  1991-אים הוגנים), התשנ"א(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנ
לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-העבודה, התשע"ב 
 לאותו חוק.

לגוף  המועד  שבו הוגשה  –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –****    "מועד ההתקשרות" 
  -הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמור

 מועד ההתקשרות בעסקה.
 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 אינן חלות על הספק.  שוויון זכויות") (להלן : "חוק

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  -לעיל  4לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 להלן: 

 עובדים. 100-הספק מעסיק פחות מ -) 1חלופה (    



               עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100הספק מעסיק  -) 2חלופה (    
 9סעיף   משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  – לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך

במקרה שהספק התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים        
) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה (

ישום הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות לי –) 2כאמור באותה חלופה (
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9חובותיו לפי סעיף 

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -לעיל  4לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6
ימים ממועד התקשרותו  עם החברה (ככל  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור). 

 צהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מ .7

                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר            

 

 
 אימות חתימה 

 
), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, עו"ד (מ.ר. ________ 

____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 
 

 

                                                                                                           ______________ 

 עו"ד                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 2מסמך 
           כבודל

 )"החברה"בע"מ (להלן:  כפר יונהחברה הכלכלית לפתוח ה

 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

 בכפר יונה גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוףהקמת  לביצוע עבודותמכרז 
 

 הצהרה והתחייבות  
 

 פומבי מכרזמגישים בזאת הצעתנו לאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 
מתחייבים צהירים ומבכפר יונה, ו בשכונת יפה נוף גשר להולכי רגלהקמת לעבודות ביצוע ל 5/2019מס' 

  בזה כדלקמן:
 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את  .1
 ו/או העלולים להשפיע עליה. בביצוע העבודה כל הגורמים הקשורים 

  

ננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן ה .2
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות  הכלל, כי

למקום העבודה, לטיב הקרקע ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים 
העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו הכרוכות בביצוע הוצאות העל 

ו/או  החברהפרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי בהצעתנו זו על מצגים, 
עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו 

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 מראש על טענות כאמור.  ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת

 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרשיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע  .3
העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי 

 המכרז.

 
שות הצעתנו זו עונה על כל הדריואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף  שבמסמכי המכרז
מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו 
כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג 

ל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותינו, אפשרויות המימון, כ
התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה 

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
 .  התנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותכל ההתחייבויות ולבצע את אנו מקבלים על עצמנו  .5

 

וכוח האדם המקצועי והמיומן הנדרש הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6
ואנו מתחייבים לעשות על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

   אם נזכה במכרז. כן
 

כולים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ולסיים את הגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי אנו י .7
מיום חתימה על ההסכם או מיום מתן צו התחלת עבודה, לפי חודשים  5העבודות  בפרק זמן של 

ידוע לנו כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז והננו המאוחר ביניהם. 
  מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים האמורים. 



 

תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא  החברההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז ו .8
המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים 

 .החברההנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון 
 

רבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, ל .9
 הוזכרה במפורש במסמך זה.

 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן מחייבות והננו מאשרים  .10
 בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר עם היקף העבודות שיוזמן מאתנו, ובכלל זאת

גדול (בכל שיעור שהוא) מזה המתואר בכתב הכמויות ואנו אם ההיקף כאמור יהיה קטן ו/או 
 מתחייבים לבצע את העבודה שתוזמן ללא שינוי במחירי היחידה. 

 

ידוע לנו כי היקף העבודות המתואר בכתב הכמויות הינו בגדר הערכה בלבד ולא תהיה לנו כל  .11
ו גדול (בכל שיעור טענה ו/או דרישה נגד החברה ו/או כל מי מטעמה בגין היקף עבודות קטן א

 שהוא) מזה המתואר בכתב הכמויות.
 

עבודות תוזמנה מאיתנו והיא תהא רשאית, בכל עת הכן ידוע לנו כי החברה אינה מתחייבת שכל  .12
ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין העבודות מקבלנים אחרים ו/או לבצעם בעצמה או בכל דרך 

או מכתב הכמויות ו/או מן התכניות ולא תהיה לנו אחרת, ו/או לבטל ולשנות פרטים מן המפרט ו/
 כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 
 בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את כל העבודות .13

אחוז המפורט ה של הפחתתתוספת/ב למסמכי המכרז 3כתב הכמויות המצ"ב כמסמך מחירי ב
 להלן:

 

המוצע על ידינו ממחירי  סמן בעיגול את המוצע)(יש ל /תוספתאחוז ההנחה
 . כתב הכמויות הינו: ...........%

 ובמילים: _________________________________ אחוזים
 

 הבהרות:
אחיד אשר יחול על כלל היחידות והרכיבים בכתב  /תוספתיש לנקוב באחוז הפחתה*

 הכמויות
 .%10אין להציע אחוז תוספת העולה על מובהר כי *
 ספרות אחרי הנקודה. 2ניתן לנקוב באחוז שלם או במספר עשרוני הכולל עד *
 מחירי כתב הכמויות אינם כוללים מע"מ*

ם שבמסמכי , בהתאם לתנאיותאת התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודזו כוללת  תנוהצע .14
 ולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המכרז.  המכרז

 

ם שבמסמכי בהתאם לתנאי לאה והסופית לביצוע העבודהאת התמורה המזו כוללת  תנוהצע .15
, ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע המכרז

העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה, לרבות 
עבודה, כלי רכב, הובלות, ביטוחים, רישוי והיתרים, כוח אדם, ציוד, אביזרים, חומרים, כלי 

ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת במסמכי  ההתאמות המתחייבות לצורך ביצוע העבודה
 המכרז.

 

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות מעבר לסכום הנקוב על ידינו  .16
, לרבות לא בגין שינויים בהצעת התכנון המפורט דהצמדה למד דלעיל, לרבות לא בגין הפרשי 

 .)החברהזכאית לדרוש (ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי  החברהאשר 
 

כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  נוכן מובהר ל .17
מהסכומים  החברה. לצורך כך, תנכה נוידיוישולמו על  נוביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלי

 .נושיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום ל
 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .18



 

יום (תשעים)  90תקפה במשך ותהא  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .19
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  החברהידוע לנו, כי מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

נחשב כמי שחזר ) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, שישים( 60ההצעה למשך 
פי המכרז ו/או -על החברה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית בו מהצעתו

  כל דין. פי -על
 

חוזרת, -משום הצעה ללאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .20
מחייב יכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג  3כאמור בסעיף 

 בינינו לביניכם. 
 

מציא את כל המסמכים נ ,שנידרש לכך על ידכםבמועד היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי   .21
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי

 והאישור על עריכת ביטוחים. 

 
במסמכי מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .22

זכאית  החברה, תהא ותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנונמלא אחר התחייבו/או לא המכרז 
 מתום כל יום איחורכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין  ש"ח) (אלף ₪ 1,000לסך של 

ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד י, לפי הענבמסמכי המכרזהמועדים הנזכרים 
 המאוחר שביניהם. 

 
תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  החברהכמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה 

להצעתנו זו ו/או להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי 
 המכרז. 

 
עקב  החברהכן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

ים כי לא תהיה הננו מצהירעם הגשת הצעתנו למכרז.  נושאנו נוטלים על עצמהפרת ההתחייבויות 
 עם מציע אחר במקומנו.   החברהלנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .23
פי דין או -כל מניעה עלאין זו, וכי מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה 

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .24
 
 
 

 מס' זיהוי: _____________ __________שם המשתתף: __________

 

 ____פקס: _________ ______ טל: _________________: ______(כולל מיקוד) כתובת

 

 ל' נייד : _____________________איש קשר: _______________ טדוא"ל: _______________ 

 
 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 
  

  
 
 
 
 
 
 



 3מסמך 
 

 כתב כמויות
 



 
 4מסמך 

 סכםה
    
 2019ביום _____לחודש ____ שנת כפר יונה נערך ונחתם בש  

 
  כפר יונה בע"מכלית לפיתוח החברה הכל ין: ב  
  40300כפר יונה  1רח' שרת מ   
  )חברה"הלהלן: "(   

 
  ________________________ בין: ו  
  _____________רח' מ   
  )קבלן"הלהלן: "(   

 
 

 הציבוריים , בין היתר, על הקמת המבנים") אחראיתהעירייה" –כפר יונה (להלן עיריית ו והואיל: 
 ;בתחום כפר יונה ותציבוריהוהתשתיות 

 
תשתית בניה, החברה הינה תאגיד מוניציפלי העוסק, בין השאר, בביצוע עבודות תכנון, ו הואיל: ו

 ופיתוח; 
 

 שכונת יפה נוףב גשר הולכי רגלהקמת לנהל ולבצע את עבודות העירייה הסמיכה את החברה ו  והואיל:
 ; ")עבודותה" –(להלן  151, 150 ,140 חלקי חלקות 8118במקרקעין הידועים כגוש 

 
 עבודות;ה") לביצוע המכרז" –(להלן  5/2019מס' פומבי החברה פרסמה מכרז ו והואיל: 

 
וועדת המכרזים של מלצת הצעתו של הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה במכרז הנ"ל בהתאם להו  והואיל:

 יום ________;ב אשר אושרה ע"י יו"ר החברה החברה
 

 ;בהתאם לתנאי הסכם זה להלןנשוא המכרז  עבודותהין לבצע את יעונוהקבלן מ והואיל: 
   

 פיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:ל
 

 כללי
 מבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו עימו כאחד.  ה .1
 הסכם זה יפורשו המונחים המופיעים בצד ימין להלן כהגדרתם המופיעה בצד שמאל להלן: ב .2
 

 ו/או מי שימונה כנציגה לצורך הסכם זה.  כפר יונה עיריית  - "רייהעיה" .2.1
 ולרבות מי שיוסמך על ידה           בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח   -החברה" " .2.2

 .   לעניין הסכם זה או חלקו                                            
ויפקח על ביצוע העבודות   קט שימונה על ידי החברהפרויהמנהל   -"המנהל" .2.3

 כמתחייב מן ההסכם.  
המהנדס שימונה מטעם החברה לפקח על העבודות שיבוצעו בהתאם   -"המפקח"  .2.4

 להסכם זה.   
 מנהל הקבלן ו/או מי שימונה מטעמו לניהול העבודות.   -  "ציג הקבלןנ" .2.5
ומי (בכניסה שכונת יפה נוף בחלקו הדריוקם באשר  גשר להולכי רגל -"         המבנה" .2.6

 עפ"י הוראות החוזה ונספחיו.) 1לכביש מס' 
 הסכם זה ובייחודהמפורטות ב המבנההקמת בודות עסך כל   -  "העבודות" .2.7

         וכל עבודה אחרת כפי שתורה התכניות וכתבי הכמויות המפרטים,   
 . פקחהחברה ו/או יורה המנהל ו/או המ                               

מועצה, המינהל, מכבי אש, חברת החשמל, בזק, משרד ממשרדי ה  - ת"הרשויו" .2.8
שויות התכנון והבנייה וכל גורם סטטוטורי אחר בעל עניין רהממשלה, 

 עבודות ו/או בתכנונן ו/או באישורן. העל פי דין בביצוע 



ו/או כל תכנית אחרת המצ"ב להסכם זה  התכניות לביצוע העבודות   -"התכניות"  .2.9
   .   עיןביחס למקרק

 
 הסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .3

  היתר בניה   'אנספח  3.1
 תשריט  נספח ב' 3.2
 מפרטים טכניים   ג'נספח  3.3

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים  ד' נספח 3.4

 נוסח ערבות ביצוע   ה'נספח  3.5

 נוסח ערבות בדק  ו'נספח  3.6

 .1953 –חוק עבודת נוער, התשי"ג הוראות רלבנטיות מתוך   ז'נספח  3.7
 סמך ויתור על זכות עכבוןמ  ח'נספח  3.8

 אישור בדבר היעדר תביעות במסגרת החשבון הסופי  נספח ט' 3.9

 
 סתירות במסמכים והוראות מילואים 

במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה  .4
 בין מסמכי המכרז כמפורט להלן:  אחרת בהם, יהיה סדר העדיפות

 המפרט הטכני וכתב הכמויות  .4.1
 נוסח המכרז וההסכם .4.2
 כל מסמך אחר שיצורף על ידי החברה למסמכי המכרז.   .4.3

אחת מהוראות החוזה ת גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הורא .5
מסמך או של כל חלק ממנו, או להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של 

, יפנה הקבלן בכתב הסכםשמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ה
   במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.בדבר.  הוראות בכתבלו למנהל והמנהל ייתן 

בות הוראות, לר ותתוך כדי ביצוע העבוד מזמן לזמן להמציא לקבלן םאו המפקח רשאיהחברה  .6
תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. על הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעלי משמעות כספית 

 להלן.   24-30סעיפים יחולו הוראות 
 

 הצהרות הקבלן
 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  .7

 .1976 –הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .7.1
שוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי הוא מנהל ספרים כדין ופועל במסגרת עבודתו נ .7.2

 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך לעשות כם במהלך כל תקופת ההסכם.
הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  .7.3

 הדין וימשיך לעשות כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
 נשוא הסכם זה.  הדרושים לביצוע העבודות ות, ההיתרים והרשיונהוא בעל כל האישורים .7.4
זה, ובעל אמצעים נאותים הסכם הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי  .7.5

ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך 
 .  הסכםהתקופה שנקבעה לכך ב

 . יבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהןהוא בחן את כל התנאים, הנתונים והנס .7.6
בביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה יו וובחתימתו על זההסכם אין מניעה להתקשרותו ב .7.7

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 
והנספחים לו הסכם ה ונספחיו, וכל תנאי הלרבות הסכם זהוא קרא את המכרז ונספחיו  .7.8

 נהירים וברורים לו. 
 

 ותיאור העבודות מהות ההסכם
 , הכל כמפורט בהסכם זה להלן.מחירי הצעתותמורה ל, בעבודותההקבלן יבצע עבור החברה את  .8
 היתר הבניה, עבודות תבוצענה באופן שוטף וברציפות בהתאם למסמכי ההסכם ובייחודה .9

והמפקח, באיכות מעולה , המנהל ם להוראות החברהבהתא, כתב הכמויות והתוכניות, יםהמפרט
 .ובלוחות הזמנים המפורטים בהסכם זה להלן

, הכלולים בכתב הכמויות החברה תהיה רשאית, מעת לעת, להגדיל את להקטין את היקף העבודות .10
כמפורט בפרק התמורה, מבלי  והתמורה לקבלן תעודכן בהתאם לכמויות העבודה אשר בוצעו בפועל



למען הסר ספק מודגש כי ההיקפים והסכומים טענה או דרישה בעניין זה. לן כל שתהא לקב
 הכלולים בכתב הכמויות הינם בגדר אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה לכל דבר ועניין.

 
 שלבי ביצוע ולוחות זמנים

ות אשר הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודות, לרבות הסדרים והשיטהקבלן יכין תוכנית  .11
, (לרבות שלבי התכנון) בנוגע לכל שלב ביצועזמנים  ותוכן לוחלפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות, 

ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה, כמפורט במיפרט.  5-לא יאוחר מ המפקחויגישם לאישור 
הקבלן מתייב להמציא, מעת לעת ובהתאם לדרישה, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע 

 לוח הזמנים האמורים, לרבות עדכונים ופירוטים.
אישור החברה ו/או המפקח לתכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בעבודת הקבלן ובביצוע  .12

העבודות, עפ"י הסכם זה, לרבות תכניות שהכנתן נדרשה ע"י החברה, לא יטיל על החברה ו/או על 
 והתוכניות ורמתן.המפקח ו/או עלהמועצה כל אחריות באשר לטיב העבודות 

לוח זמנים להכין תוכנית כאמור דלעיל, רשאי המפקח להכין לא קיים הקבלן את התחייבויותיו  .13
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן.אשר 

וי על כל נזק פיצממנו , לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע הסכםלבטל את המזכות החברה 
 בשל כך. ה שיגרם ל

, במועד שייקבע על ידי החברה בצו המפקח פי שיאושרו על ידיכעבודות ההקבלן יחל את ביצוע  .14
קבלת היתרי הבניה, ויבצע את העבודות בהתאם להיתרים, בלוח הזמנים לבכפוף התחלת העבודה ו

  אשר אושר על ידי החברה כמפורט דלעיל. 
תוקן, . באחר פתול סיבה שהיא להורות על שינוי לוח הזמנים או החלהמפקח רשאי בכל עת ומכ .15

 או הוחלף לוח הזמנים, יחייב לוח הזמנים המעודכן את הקבלן ממועד אישורו על ידי המפקח. שונה 
 5 עד להשלמתן במועד שאיננו עולה על באופן שוטף ורצוףהקבלן מתחייב לבצע את העבודות  .16

החוזה או מיום מסירת צו התחלת העבודה לידי הקבלן חתום על  יום חתימת הצדדים עלמ חודשים
ידי מנכ"ל החברה, לפי המאוחר מביניהם (בכפוף לסמכות החברה לקבוע תקופת ביצוע שונה בגין 

נדחה ואינן כלולות בצו התחלת העבודה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט  עבודות שביצוען
קבלת האישורים שבגדר התחייבויות הקבלן , הרישוי ווןבחוזה זה). למען הסר ספק, הליכי התכנ

עפ"י מסמכי החוזה, נכללים בלוח הזמנים הנ"ל ועל הקבלן חלה חובת קידומם במועדים אשר 
 ימנעו כל חריגה מלוח הזמנים דלעיל. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העמידה בתקופת הביצוע הנ"ל מהווה תנאי יסודי מהותי להתקשרות  .17
לבצע ולהשלים עבודות מתחייב בזאת לעמוד באופן מדוייק בלוח זמנים זה, ולצורך כך  עמו והוא

מעבר  וכיו"ב וללא כל תמורה נוספת לילות, גם בשעות בלתי מקובלות וחריגות לרבות בערבים
 .לתמורה הכלולה בהצעתו, הכל בכפוף להסכם זה

 
 אישורים 

את כל הרשיונות וההיתרים ות צוע העבודלפני תחילת בי הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח .18
ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת  ותעל פי דין לביצוע העבוד הדרושים

 , לרבות אישור על קיום ביטוחים, כמפורט להלן. העבודה
 תמולאנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. למען הסר ספק, דרישות הרשויות המוסמכות האמורות .19

 א יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה.להקבלן 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לבצע את  .20

העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים לבצע את 
 העבודות.

 
 

 בדיקות מוקדמות 
אזור ביצוע את יצוע העבודות על פי הסכם זה בדק י שבטרם הסכים לברואים את הקבלן כמ .21

העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה  וטיב את כמויותהעבודות בפועל, 
את כל הגורמים אשר יש או עשויה ביצוע העבודות וכן  תנאי העבודה באתרלביצוע העבודות ואת 

  בהסכם זה.  /או על התחייבויותיולהיות להם השפעה על התמורה ו
וכי לא תהיה לו כל הסכם הקבלן כי בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים לעוד מצהיר  .22

 טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי ביישומם.  
 

 עבודות חריגות



ביצוע כל עבודה נוספת אשר לא  על בכל עתלקבלן  להורות םשאיר יוההמנהל ו/או המפקח י .23
, יןשינוי ביחס הנוגע לאופי הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות/ לא סומנה בתכניות ו/או על

 .")עבודה חריגה" –(להלן  הןו/או כל חלק מות של העבודן או כמות , מיקומן,ן, גודלן, סוגןאיכות
כתב ותירשם ע"י המפקח ביומן הוראה בדבר ביצוע עבודה חריגה כאמור תינתן לקבלן מראש וב .24

אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב  בצע עבודה חריגההקבלן לא י העבודה של הקבלן.
 . נהלמאת המ

 התמורה בגין עבודה חריגה תיקבע באופן בלעדי על ידי המנהל, כדלקמן: .25
ידה אם לדעת המנהל כלולים בכתבי הכמויות פריטים זהים, ייקבע ערכם לפי מחירי היח .25.1

 בכתב הכמויות. 
 , ייקבע ערכן של הכמויות יידרשו מהקבלן עבודות שאינן מופיעות בכתבאם לדעת המנהל  .25.2

  סדר עדיפות כדלקמן:עפ"י  ולפי שיקול דעתו הבלעדי המנהלעבודות אלו ע"י 
במחירון דקל ללא כל תוספת שהיא  מערכו 80%עפ"י  -  ראשונהבעדיפות  .25.2.1

וצאות מימון, תוספת אזור וכל תוספת ה בלניתוספת רווח ק(לרבות  במחירון
  ).המצוינת במחירון דקל

בהתבסס על מחירי   נהלתמחירי שיגיש הקבלן למניתוח עפ"י  -   שניהבעדיפות  .25.2.2
 –נקוב בכתב הכמויות , בתוספת/ הפחתה באופן יחסי ( פרו כ  היחידה הדומה

  ראטה ) .
ביומן העבודה שינוהל על ידי הקבלן, ואשר מובהר בזאת, כי רק עבודות שנרשמו על ידי המפקח  .26

יקבלו אישור מראש ובכתב כאמור לעיל, ייחשבו בגדר העבודות הנוספות שעליהן תשולם התמורה 
 כאמור. 

 .ההוראה בדבר ביצוע העבודה החריגהמיום מתן יום  30יקבע את ערך השינויים תוך נהל המ .27
בוצע מיידית וללא כל תנאי מצד הקבלן, הוראה לביצוע עבודה חריגה תמניעת ספק מובהר כי ל

רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה אינו הקבלן לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 
או מחמת היעדר  מחמת אי קביעת ערכו של השינויאו של חלק אחר מהעבודות שעליו לבצע, 

 . הסכמה מצדו לתמורה שקבע המנהל או מכל סיבה אחרת
כגון: עבודות   10% -לן כי כל שינוי אשר יגרום להגדלת היקף החוזה הקיים מעבר לידוע לקב .28

ובכתב ע"י המזמין. ביצוע עבודות על ידי נוספות וחריגות, החלפת סעיפים וכו' טעון אישור מראש 
הקבלן שלא בהתאם לאישור המזמין יהא באחריותו של הקבלן ועל חשבונו בלבד, ולא תהיינה לו 

מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, כלפי המזמין ו/או מי  והוא מוותר
 מטעמו בקשר לכך.

עילה לאיחורים וסטיות ביחס ללוח זמנים, אלא אם ניתנה  הלא יהוו ביצוע העבודות הנוספות  .29
 ארכה בכתב בשל כך. 

 
 פיקוח על ידי החברה

 עבודות.העל ביצוע  החברה תמנה מפקח מטעמה לצורך פיקוח עליון  .30
 הקבלן יהיה כפוף, לעניין ביצוע העבודות וביצוע הסכם זה, למפקח, ויפעל לפי הוראותיו והנחיותיו.  .31

המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב 
ידי הקבלן טיב המלאכה הנעשית על ו החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו

החברה , את הוראות הסכםבביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את ה
כל בגין חברה מפקח ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לכמו כן יבדוק ה הוא. ואת הוראותיו

 עבודה שבוצעה.  
שינוי הנדרשים על ידי  מבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן יהא חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל

 המפקח.
המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

לביצוע חלק מסוים מהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה 
 בע המפקח. שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שק

ובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה מ
 או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. 

לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות .32
, הוראות בדבר ותרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבוד, לותהעבוד

החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 
 חשבונו. 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, 
וש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בין שעשה שימ



בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו 
 הבלעדי. 

 י ביצוע העבודות הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר .33
וכן לכל מקום שממנו מובאים ההסכם עבודה כלשהי לביצוע מבוצעת קום אחר שבו ולכל מ

 . הסכםמוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע ה
, עובדים, כלים וציוד הנדרש לביצוע , תשובות והסבריםהקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע .34

 ן הקבלן.  ה וזאת על חשבוהסכם זבדיקות ופיקוח על העבודות על פי 
אלא אמצעי מעקב אחר  ותאו למפקח על ביצוע העבודחברה אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .35

בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הסכם ביצוע ה
 . הסכםלמילוי תנאי ההחברה 

 
 דיווחים

העבודות ויקיים כל הוראה של המנהל קצב התקדמות על לשבוע אחת לפחות  הקבלן ידווח למנהל .36
גרוע מכלליות האמור לעיל, ידווח הקבלן לבענין העבודות ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת. מבלי 

 הסכם, עם גילויה.  הלחברה על כל תקלה אשר תתגלה בביצוע 
 

 צוות הניהול  -השגחה מטעם הקבלן 
על ביצוע העבודות. לצורך כך, הקבלן לפקח פיקוח צמוד מקצועי קבוע ומתמיד הקבלן מתחייב  .37

כי בכל צוות יהיה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתאם להוראות הדין לרבות מתחייב 
רמה ), בעל "מנהל העבודה" להלן:( 1988 -תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 

 עבודה נשוא חוזה זה. מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן ל
הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה  .38

 . , ולצורך כל יימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעות העבודות במהלך יום העבודהזה
העבודה או מי בכתב למנהל החברה כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי  .39

למעט הוראות הכוללות תוספות  הקבלן, מטעמו, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו ויחייבו את 
 .24-30סעיפים לגביהם יחולו הוראות , ושינויים בעלי משמעות כספית

 
 אורח מקצועי ושמירה על דינים

לשביעות  י נכון,בנאמנות ושקדנות ואורח מקצוע הקבלן יבצע את העבודות ברמה מקצועית נאותה, .40
, בין הםוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהחברה ו/או המנהל ו/או המפקח המוחלטת של רצונם 

 . הסכםובין שאינן מפורטות בהסכם שהן מפורטות ב
העוסקים בסוגי  , תקנות, כללים, הנחיות,חוקים, קבלן יבצע את העבודות בהתאם לתקניםה .41

 1968 -ומבלי לגרוע הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ח  העבודות השונות הכלולות בהן, לרבות
לרבות הוראות כל דין והוראות הרשויות המוסמכות, הוראות לעניין בטיחות בעבודה, על תקנותיו, 

 הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות. 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 

החומרים, והדברים האחרים , הוא את כל הציוד, המתקניםהקבלן מתחייב לספק על חשבונו  .42
  בקצב הדרוש.  ותהיעיל של העבוד ןהדרושים לביצוע

אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת  ותהקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבוד .43
 קן. אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המת

כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו באיכות מעולה, ומהסוגים והמינים  .44
 כפי שנקבעו במסמכי ההסכם, ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

תקנים אירופיים  –החומרים יעמדו בדרישות כל תקן ישראלי הנדרש לגביהם, ובהיעדרם  .45
 מתאימים.

פי בקשתו, דוגמאות של כל החומרים קודם שהשתמש בהם.  הקבלן יגיש לאישור המפקח, על .46
הוצאות בדיקות העבודות והחומרים, לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים 

מעלות העבודות. כל  1%מוסמכים עפ"י דין, תחולנה על הקבלן ובלבד שסך הבדיקות לא יעלה על 
ימו בדיוק לדוגמאות שאושרו. עלות בדיקת החומרים שיסופקו לצורך המשך ביצוע העבודות יתא

 דוגמאות שייפסלו לא יימנו במסגרת הוצאות הבדיקה הקבועות דלעיל.
נוכח המפקח כי חומר כלשהו שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את  .47

בלת שעות מק 72בוע בהסכם זה, ירחיק הקבלן את החומר מאתר העבודות, תוך הדרישות כק
הוראה בכתב מאת המנהל/ המפקח לעשות כן. סירב הקבלן לעשות כן, רשאית החברה להרחיק את 

 החומרים הפסולים בעצמה ולחייב את הקבלן בעלויות הנובעות מכך.



 
   עבודה ניהול יומן 

וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, כל פרט חריג עבודה (להלן: "היומן") הקבלן ינהל יומן  .48
  ביומן זה. וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשוםן או בתנאיהות במהלך העבוד

 הרישום ביומן יהא בהתאם למפרט.   .49
ותיבחן בהתאם להוראות המיפרט והמפרטים הבינמשרדיים של ממשלת ישראל,  מדד יהעבודה ת .50

 ם המתאימים ודרישות החברה.  התכניות, התקנים הישראלי
 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה 
ים, במספר הדרוש לשם אמקצועיים ואחרכשירים, עובדים  , על חשבונו,הקבלן מתחייב להעסיק .51

, שיוןיתוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר העבודותביצוע 
או היתר,  , הסמכההקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום או היתר לפי כל דין, חייב הסמכה
 כאמור. 

 -יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט העבודותלביצוע  .52
מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא ובשום  1959

 שראל. אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בי
הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  הקבלן  .53

ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים 
שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח 

אלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של סוצי
 העובדים במדינה באותו ענף. 

הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור  .54
וע העבודה על רווחת , נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצ

אמצעי תחבורה, סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה. מקום העבודה לא ישמש 
 . חברהכמקום דיור, אף לא דיור זמני, לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה ל

, והוא 2000 –הקבלן מצהיר כי קרא את הנספח לחוזה המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער, התשס"א  .55
מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו 

 כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.
עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  .56

, לצורך 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז  , ובחוק1991 –והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 
בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז  החברההתקשרות עם 

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 

 הרחקת עובדים 
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם  .57

אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם /או ה לרבות קבלן משנה והמועסק על ידו באתר העבוד
בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא  החברההסכימה 

כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם 
סיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה לא יחזור הקבלן להע -שהורחק לפי דרישה כאמור 

 . העבודותאו בביצוע 
בנוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר ימנע  .58

כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי 
 שיקול דעתו הבלעדי.

 
 קים לעובדים ולשלוחים נז

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה ועפ"י כל דין,  .59
פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או 

החברה או גרם לעובד או ביצוע עבודות הבדק, לרבות נזק שנ ותנזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבוד
ספקים ועובדים ולקבלני משנה ועובדיהם, ל, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, החברה

 עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 
תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן חברה ה .60

 נה. ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצו בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר
 

 העדר יחסי עובד מעביד 



המעסיק עובדים ועובדיו פעל כקבלן עצמאי יא וה החברהעם  ומצהיר בזה כי בהתקשרות הקבלן .61
 .החברהבכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם  ולא ישתלב העבודותשיועסקו בביצוע 

נקבעה בהתחשב בעובדה  ובעד שירותי לקבלן החברהתשלם כי התמורה שהצדדים מצהירים בזה  .62
תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל ה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד הינ הקבלןש

תוך כדי או עקב מי מעובדיו מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו ל
 על פי הסכם זה.  הקבלן בויותביצוע התחיי-ביצוע או עקב אי

ו/או בגין סיומה, כל עלויות  הקבלן, בגין ההתקשרות עם חברהעוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו ל .63
נוספות, לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא. הצדדים 

וללת והבלעדית שתהיה מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה, הכ
 ו/או לסיום ההתקשרות.הקבלן  בכל הקשור להתקשרות עם חברהל

היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי  .64
נוצרו יחסי עובד  החברהלבין  מי מעובדי הקבלן ובין על פי פניית כל גורם אחר, כי בין הקבלן

על פי  העבודותבביצוע  עובד הקבלן שעסק כימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לומעסיק, מס
, בגין כל תקופת עבודתו ושעל פיו יחושבו התנאים הסוציאליים החברהשל  כ"עובד" הסכם זה

 60% -, יחושב על בסיס שכר חודשי רעיוני השווה ל"עובד"שהיו מגיעים לו אילו הועסק כ
 ה בהסכם זה.מהתמורה החודשית כפי שהוגדר

 
 הסבת החוזה וקבלני משנה 

או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי ביצוע ההסכם  הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את .65
מראש ובכתב. אולם העסקת חברה אלא בהסכמת ההסכם להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ה

פי שיעור העבודה, אין בה, עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם ל
 כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.  

מראש חברה מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת ה .66
  קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק. להפעלת ובכתב 

קבלן משנה אשר יוצע על ידי העסקת וחלט, לת לסרב, על פי שיקול דעתה המיתהא רשאחברה ה .67
 ן, הניסיוכי בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולת הקבלן, ואולם מובהר
   כשם שנדרש ממנו עצמו. לביצוע העבודותוהרשיונות המתאימים 

קבלן לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או ל .68

למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי לאישור החברה בנוגע לקבלן משנה  .חברהכספים מאת ה

 כאמור הינו חתימת קבלן המישנה על טופס ויתור על זכות עיכבון בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. 
את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות החברה נתנה  .69

ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין חברה כלשהי על ה
 והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, שלוחיהם ועובדיהם. 

ביצוע בבכוונתו להעסיק היה משנה אשר יפרטי כל קבלן המפקח החברה והקבלן יציג בפני  .70
קח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה שהיא, ו/או המפחברה עבודות. הה

   על פי שיקול דעתם המוחלט. 
 

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות באתר העבודה 
הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים  .71

לביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, ו
שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת 
כלשהי.על הקבלן להגן על אתר העבודות , על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי 

וא ,לרבות כתוצאה מתופעות מזג אויר אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שה
ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח אבן, גניבות שריפות, פריצות 

 וכיו"ב. 
למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי  .72

 צאות אלו. הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הו
  -נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות  .73

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא 
הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל 

 1954 –ל פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות ע
(להלן: "פק'  1970 –(להלן "חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל 



בהתאם ו הבטיחות") והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה
  .מסמכי המכרזחלק בלתי נפרד מ הכללי , המהוו –לנספח בטיחות 

 
 נזק לגוף או לרכוש 

לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך  בלעדית בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי .74
או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק  ןאו בקשר עמ ותכדי ביצוע העבוד

ל אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו שלעבודות 
 האמצעים למניעתם.  

בית משפט ב לתביעה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושאחברה ה .75
בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר החברה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או 

על ידי הקבלן ו/או עד שתופקד חברה רצון ה ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות
ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי 

 האירוע מכוסה על ידה. 
גין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי ב כל סכום שתחויב לשלםחברה בגין הקבלן ישפה את ה .76

לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב חברה . נדרשה החברהמו לכולל הוצאות כלליות שיגר פרק זה
או בקשר אליו, הסכם מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי ה

למה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא בהן בקשר יישפה אותה הקבלן על כל סכום שש
תהא רשאית לעכב תשלומים חברה . ה20%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של לדרישה האמורה

לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר 
  נה. ביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצותתיושבנה 

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה חברה הקבלן ישפה את ה .77
חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן במילוי 

או שבוצעו ע"י מי מקבלני  תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר
 . המשנה שלו

תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל חברה ה .78
חברה בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות ה הקשור

להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של 
 חברות הביטוח של הצדדים. 

 
 ביטוח  .79

באשר לחוזה.  המצ"באישור עריכת ביטוחי הקבלן  ספחהקבלן יבצע את הביטוחים כמפורט בנ
ביטוח אחריות המוצר וביטוח מיקצועי מתחייב הקבלן לקיים לתקופה נוספת בה מוטלת עליו ל

 .חבות לפי הדין
 עוד מתחייב הקבלן לבצע ביטוחים כדלקמן:

ביטוח חובה הנדרש עפ"י כל דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש ברכבי הקבלן ו/או מי  .א
 מטעמו.

וש צד שלישי כלשהו, לרבות של המזמין עקב השימוש יטוח אחריות בגין נזק לרכב .ב
 ₪. 800,000בכלי רכב ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו בגבול אחריות של 

ביטוח מקיף לרכבים המשמשים את הקבלן ו/או מי מטעמו אשר יכלול ויתור על  .ג
 זכות השיבוב כנגד המזמין.

 מן:ביטוח צמ"ה המובא ע"י הקבלן לאתר העבודה הכולל כיסויים כדלק .ד
זמין, למעט המנזקי רכוש לציוד הצמ"ה הכולל ויתור על זכות השיבוב כנגד  )1

 .כלפי מי שגרם לנזק בזדון
משימוש  חריות הקבלן לנזקים לרכוש צד ג' , לרבות המזמין, כתוצאהא )2

 ₪. 2,000,000בצמ"ה בגבול אחריות של 
בטחו ל ביטוח חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי צמ"ה, שאין חובה )3

 ₪. 2,000,000פוליסת ביטוח חובה, בגבול אחריות של ב
 

 פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים 
שלא יפריע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפגע הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא  .80

 לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש
וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור 

 לעיל. 



היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון 
 ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים. 

 
 תיקון נזקים למובילים 

יימים שירותים ומתקנים עיליים ותת קרקעיים שונים מודגש בזאת כי באתר העבודה ובסביבתו ק .81
כגון: קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב, ניקוז ותאורה. טרם התחלת העבודות נשוא הסכם זה מתחייב 
הקבלן לוודא את מיקום השירותים הנ"ל, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים. בכל 

קנים והתשתיות האמורים, בהתאם להוראות מקרה, יהיה הקבלן אחראי לטיפול בכל המת
 הרשויות המוסמכות וכמפורט במפרט.  

נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת  על כלאחראי  יהא הקבלןיובהר כי  .82
המים, לביוב, לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי 

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע  ביצוע העבודה,
על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל  נויתוק נזקים אלו העבודה,

 כאמור. תשתיות אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ב
 

 שמירה על הסביבה
העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי  יים או צמחיה אחרת באתרהקבלן לא יפגע ולא יעקור עצ .83

העבודה, התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת 
תחליט על העתקתם, יחולו על חברה העצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה וה

  הקבלן.
ר שיימצאו באתר או בכל מקום אחר במהלך ביצוע כל עתיקות שהן, מטבעות ישנים או כל חפץ אח .84

 העבודות או לאחר סיום ביצוען, יימסרו מיד לידי המפקח.
 העבודות תבוצענה ע"י הקבלן בהתאם לחוק העתיקות. .85
הקבלן יכרה ויוציא מתחום האתר ומחוצה לו כל חומר או מחצב, לרבות חומרי תשתית ותכסית  .86

 ל פי הרשאה מפורטת מכוח דין או הסכם. כגון חול, אדמה, סלעים וכיו"ב, רק ע
 

  ותהעבוד יניקוי אתר
נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצברה בו בשל נה העבודות הקבלן ישמור כל אתר בו תבוצע .87

 לאתר פסולת מורשה.   ביצוע העבודות
 הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ .88

 לאתר העבודה.  
מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון  .89

 שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.  
 

 אי ביצוע העבודה כסדרה 
וזאת אף לאחר קבלת הודעה מן  אם הקבלן לא יבצע את העבודה באופן ו/או בתדירות שנקבעו, .90

 ףש"ח (אל  1,500פיצוי מוסכם בסך של חברה לקבלן ישלם הת העבודה כנדרש, החברה לבצע א
בביצוע העבודה כנדרש ו/או בהשלמתה, על פי קביעת  יום של איחורבגין כל ש"ח) וחמש מאות 

   המפקח. 
הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי המינימאלי שניתן לצפותו מראש  .91

  . עבודה כראויבגין אי ביצוע ה
מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן  דלעילתהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים חברה ה .92

חר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. הסכם א, לפי הסכםשהוא, לפי ה
להשלים את  תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו

 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 
 פרק זהנוסף על האמור בב, חברהה, רשאית דלעילבמקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, כאמור  .93

, לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה הסכםהוראה אחרת בובכל 
 החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית. לא בוצעו העבודות כנדרש. סכום 

/או הסכם ולכל סעד או תרופה על פי החברה שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של ה .94
 בגין אי ביצוע העבודה כאמור. על פי כל דין 

 
  תיקון פגמים וליקוייםמסירת העבודות ו



 למפקח על סיומן. העבודות ות כולן וכן השלמת כל שלב בהן, ידווח הקבלןם השלמת העבודע .95
יערך  . לצורך כךן/או נציג אחר מטעמוהחברה, באמצעות המפקח המועצה ו/או תיבדקנה על ידי 

    רוטוקול מסירה.פהמנהל, המפקח ונציג הקבלן, ויירשם נציג המועצה, במגרש סיור בנוכחות 
במועד עם המפקח,   האמור בפרוטוקול המסירה, בתיאוםופגם כל ליקוי  יהא חייב לתקןקבלן ה .96

 . לשביעות רצונולביצוע התיקון בכתב לקבלת אישור המפקח שייקבע בפרוטוקול המסירה, עד 
עם גמר ביצוע העבודות, ידאג הקבלן על חשבונו להשבת האתר וסביבתו לקדמותו ו/או לשלמותו  .97

כל נזק אשר  ו/או לתקינותו, לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ובכלל זה יתקן
נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר באתר ובסביבתו, לפי הנחיית 

 המפקח.
 ) של כל העבודות שביצע.  AS MADEם סיום העבודות, ימסור הקבלן לחברה תוכניות מצב קיים (ע .98
 

 תעודת גמר זמנית
ולאחר פינוי כלי העבודה קויים, עם קבלת אישור המפקח לקבלת העבודות לאחר תיקון הלי .99

החברה לקבלן  אוהחומרים מהאתר והשבת החזקה בו לידי החברה, לשביעות רצון החברה, תוצי
 בה יצוין תאריך השלמת עבודות הפיתוח ע"י הקבלן. תתעודת גמר זמני

החברה לא תוציא תעודת גמר זמנית כאמור אלא למערכות שלמות ומלאות (גובה כמסים סופי,  .100
 ה מלאה, ריצוף וכדו'). סליל

מובהר בזאת כי אין באישורו של המנהל או המפקח או כל גורם אחר מטעם החבה בכדי לגרוע  .101
ל החברה או מי מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או כדי ליצור אחריות כלשהי ש

 בדק.מטעמה כלפי הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריותו ומחויבותו של הקבלן לגבי תקופת ה
 

 ותעודת גמר סופית תקופת הבדק
על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת  .102

ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה הסכם הבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ה
תוצאה משימוש ו החברה אהמפקח ו/או  , או שלא בהתאם להוראותהסכםשלא בהתאם ל

חודשים ותימנה, בכל מקרה, ממועד  12תקופת הבדק תהיה בחומרים פגומים או מביצוע לקוי. 
 . הוצאת תעודת הגמר הזמנית

או לבצעם מחדש מיד, הכול לפי דרישת ן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור הקבלן יהא חייב לתק .103
 וב כפי שייקבע על ידי המפקח קצם, וזאת תוך פרק זמן מפקח ולשביעות רצונחברה ו/או הה

חברה לבצע את התיקון ה, רשאית הנ"לזמן הלא תיקן הקבלן את הפגם ו/או הליקוי תוך פרק  .104
חברה את עלות התיקון וכל ההוצאות לבעצמה ו/או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן אשר יחזיר 

לקבלן על כוונתה ימוש בסמכותה זו טרם הודיעה שאשר הוציאה בקשר לכך. החברה לא תעשה 
 ימים מראש.   10לעשות כן  

בחלוף תקופת הבדק ולאחר שהקבלן מילא את כל דרישות המפקח שהועברו אליו במהלך תקופה  .105
 זו, תוציא החברה לקבלן תעודת גמר סופית בגין העבודות.

מובהר ומודגש בזאת כי אין בתעודת הגמר כאמור כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת  .106
 ו מכוח הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.עלי

 
 התמורה

וביצוע כלל התחייבויותיו לפי ביצוע העבודות על פי הסכם זה ה זכאי הקבלן בגין התמורה ל .107
תחושב לפי מדידה של הכמויות, אשר בהן נעשה שימוש בעת ביצוע העבודות ההסכם באופן מושלם, 

ובהפחתת שיעור ההנחה האחיד  ויותבפועל כשהן מוכפלות במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמ
 .שהציע הקבלן בהצעתו הזוכה

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן בגדר אומדנה בלבד ולחברה שמורה הזכות להגדיל ו/או  .108
 להקטין את הכמויות בביצוע העבודות, ללא כל הגבלה וללא כל שינוי במחיר.

וספת מכל מין וסוג נכי לא תינתן תמורה ודגש כי התמורה הינה עבור ביצוע כל העבודות במלואן ומ .109
 עבור ביצוען.   

 
 תכולת מחירים 

את התשלום המלא עבור ביצוע כל  יםככוללכולה התמורה  מחירי היחידה ואת בכל מקרה יראו את .110
, ובין היתר את כל האמור הסכםהעבודות הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם ל

 להלן: 
חומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי כל העבודה, הציוד וה .110.1

  ההסכם. וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי 



 תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכו'.  .110.2
אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור אתר  .110.3

 העבודה. 
קה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות אספ .110.4

 הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 
הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה,  .110.5

 החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו. 
חסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה א .110.6

 עליהם עד למסירתם. 
 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.  .110.7
 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.  .110.8
 ודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו. ניקוי אתר העב .110.9

דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  .110.10
 מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שלטים.  .110.11
 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .110.12
 . ות לחברהעבודההוצאות הכרוכות במסירת  .110.13
 זה. הסכם ות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת כל ההוצא .110.14
בקשר עם בדק ותיקונים הסכם כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי ה .110.15

 בתקופתו. 
 רווחי קבלן.  .110.16
או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל הסכם כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .110.17

ם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל פרטיהם, או הקשורות עמ
התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן 

 ודענה להם בעתיד. ידועות עתה לצדדים ובין שתיו
תשלום התמורה לקבלן יהא בהתאם לכמויות (חומרים ועבודה) שיסופקו ויבוצעו על ידי הקבלן  .111

 בפועל, בהתאם למחיר היחידה המופיע בכתב הכמויות ושיאושרו על ידי המפקח והמנהל. 
   

 נאי תשלום ת
בפועל  בגין העבודות שביצע , אחד בכל חודש,חשבונות 5עד  , לאישור המפקח,הקבלן רשאי להגיש .112

 עד למועד הוצאת החשבון.
 21בתוך  שור המפקח אשר יינתןהתשלום לקבלן בגין החשבון יבוצע לאחר ביצוע מדידות ומתן אי .113

יום ממועד אישור המפקח  30יום ממועד הגשת החשבונות על ידי הקבלן, ויהיה בתנאי שוטף + 
 כאמור.

 . הקבלןלחשבון הבנק של  העברה בנקאיתבאמצעות  התשלומים יבוצעו  .114
עבודות מובהר כי כל תשלום ביניים, יהווה תשלום על חשבון התמורה ולא יהווה אישור להשלמת ה .115

 או כל חלק מהן או כל שלב בהן ו/או אישור להתאמתן להוראות ההסכם ו/או נספחיו. 
בתום ביצוע העבודות יגיש הקבלן חשבון סופי בגין כל העבודות אשר בוצעו על ידו ובו יפורטו גם כל  .116

תשלומי הביניים, בנוסח כפי שיידרש ע"י המפקח. הקבלן יצרף לחשבון הסופי את כל האישורים 
 והתעודות, כפי שיידרשו ע"י המפקח. 

התשלום בהתאם לחשבון הסופי מותנה בהמצאת אישורים בדבר היעדר תביעות, בנוסח המצ"ב  .117

 למסמכי המכרז,  חתומים על ידי הקבלן.
התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כל ביצוע  .118

 .1976 -תשל"ו
   

  הסכםיום הערבות לק
זה הסכם במועד חתימת חברה זה, ימציא הקבלן לההסכם להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי  .119

 -(להלן בסעיף זה  בנוסח המצ"ב להסכם זה ₪ 200,000ע"ס  ערבות בנקאית בלתי מותנית
 ").ערבות הביצוע" או "הערבות"

הסכם זה, עד דות על פי כל תקופת ביצוע העבומשך קפה יהיה לוותצמודה למדד הערבות תהיה  .120
ימים נוספים. עם תום תקופה זו תוחלף הערבות על ידי הקבלן בערבות  60למסירתן לחברה ולמשך 

אשר תוקפה יהיה עד תום תקופת הבדק ₪,  100,000של  בסכום, בנוסח המצ"ב להסכם זה בדק



ית לחברה), חודשים מתום תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה ומסירתן הסופ 12(דהיינו, 
 ימים נוספים לאחר מכן.  60ולמשך 

 .  הסכםהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ה .121
 ולכיסוי של:  המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטח .122

עלולה להוציא או חברה ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שה כל .122.1
 זה. הסכם בהם בקשר עם  לשלם או להתחייב

בהן, חברה תשא הות אשר יפוצים במהלך העבודו/או הש השלמותהל הוצאות התיקונים, כ .122.2
 או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל. חברה וכל נזק והפסד העלול להיגרם ל

רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם חברה כל מקרה כאמור תהא הב .122.3
והתשלומים  עמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות אחת או במספר פ

את  ימים 7ך כאמור. נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב להשלים תו
 הקבוע לעיל. סכום הערבות כך שתהא ב

חולטה הערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי החברה  .123
 מלוא הסכום הנקוב דלעיל. ערבות ב

 
 קיזוז 

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, החברה  .124
או על פי כל דין. הוראות או על פי כל הסכם אחר שבין הצדדים זה הסכם המגיע לה מהקבלן על פי 

 חוב האמור בכל דרך אחרת. לגבות את החברה סעיף זה אינן גורעות מזכותה של ה
 

 חברה ביצוע על ידי ה
זה והוא נמנע הסכם כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי  .125

ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב או החברה  מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח
 עות אחרים. רשאית לבצען, בעצמה או באמצחברה זה, תהיה ההסכם לכך ב

תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל חברה ה .126
 כהוצאות כלליות. שייחשבו  20%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

ימים  10של מראש לפני מתן התראה  דלעיללא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות החברה  .127
 לקבלן. 

לגבות את חברה זכות הו/או מ הסכם זהיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי אין באמור לע .128
 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 

 
 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות 

אין  במקרה מסוים או בכללהסכם מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החברה הימנעות ה .129
כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנגדות זו  בה ולא תפורש בשם אופן

 זה. הסכם ויתור כלשהו על זכויות לפי 
זה במקרה מסוים לא תהווה הסכם המפקח לסטות מתנאי המנהל ו/או ו/או חברה הסכמה מצד ה .130

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 
או מטעמה לא יפגעו חברה הוראות שניתנו על פיו על ידי האו לההסכם ארכה לתנאי או כל ויתור  .131

ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, חברה בזכויותיה של ה
 על זכות מזכויותיה. החברה ולא ייחשבו כוויתור מצד 

 
  ההסכם שינוי 

 שני הצדדים. זה אלא במסמך בכתב, בחתימת  הסכם אין לשנות איזו מההוראות  .132
 כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.הסכם ה .133

 
 הודעות

כל הודעה  .במבוא להסכםהודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט  .134
 ממסירתה למשרד הדואר. שעות  72שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

אילו כרשום לפי כתובות הצדדים האמורות בכותרת לחוזה זה ייחשב ל מסמך אשר יישלח בדואר כ .135
פקסימליה, ייחשב הימים ממועד המשלוח. כל מסמך אשר יישלח באמצעות  4הגיע לתעודתו תוך 

 כאילו הגיע לתעודתו, במועד קבלת אישור הפקסימליה.  
 
 

 לראייה באו הצדדים על החתוםו



 
 
 
 

______________________________  __________________________ 
 קבלן ה               בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 
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 היתר הבניה  'אנספח 
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 תשריט נספח ב'
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 מפרטים טכניים  'גנספח 
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 נוסח אישור על עריכת ביטוחים 'דנספח 

 לכבוד
 בע"מ כפר יונה החברה הכלכלית לפיתוח

 
 א.ג.נ.,

 

 הגדרות :
 
 ר יונה ו/או החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מעיריית כפ .1

 המזמין) –(להלן          
 
 קבלן לעבודות _______________________ ת.ז. / ח.פ _______________ .2

 הקבלן) -(להלן          
 

 )5/2019ביצוע עבודות הקמת גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוף בכפר יונה (מכרז מהות העבודה : 
 

 הח"מ __________________  חברה ישראלית לביטוח בע"מ.אנו 
 

 כתובת   __________________________________________.
 

 מודיעים, מתחייבים ומאשרים כלהלן:
 

 אנו מאשרים, כי ערכנו את הביטוחים, לביצוע עבודות החוזה של הקבלן כלהלן:
 
 

 _מס' _______________  (פרק א') – פוליסת קבלנים
 

 הפוליסה תהיה בנוסח שאינו נופל מנוסח הידוע כביט . 
 

   ביצוע עבודות הקמת גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוף בכפר יונה  מהות העבודה:
 

 ____________    עד   _____________  בתוספת תקופת תחזוקה כמפורט.  -תקופת ביטוח מ
 

 __________ ₪/$ ביטוח בערך המלא של העבודות בסך ____________ א.
 (כולל ערך העבודה של קבלנים מסונפים) ובכל סכום נוסף שיידרש בשל הגידול בערך העבודה.

 
 תגמולי הביטוח יהיו משועבדים לטובת המזמין. ב.
 
               הרחבות לכיסוי ג.
 

 רעידת אדמה ונזקי טבע. .   1 
 חודשים. 24תקופת תחזוקה מורחבת  .   2 
 מערך העבודות. 20%-הריסות בשיעור שלא יפחת מ פינוי .   3 
 ₪  800,000רכוש סמוך ורכוש קיים בשיעור של  .   4 
 , לרבות פיגומיםציוד כלי עבודה ומבני עזר של הקבלן .   5 
 פריצה וגניבה. .   6 
 שבועות 4תקופת הרצה  .   7 

 ₪  M4ך נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים בס .8 
  ₪  800,000 רכוש מחוץ לאתר העבודה ו/או רכוש במעבר . 9 

  ₪  800,000 הוצאות אדריכלים, מהנדסים ויועצים אחרים .10
 פרעות ושביתות .11 
 נזק תוצאתי מתכנון לקוי. .12 

 
 ההשתתפות העצמית הנה כלהלן:   .13 
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 $ / ₪   ________________  עבודות חוזה:                                          
                   

 $ / ₪     עבודה ותכנון לקוי ישיר:         ________________                       
   

 $ / ₪  תכנון לקוי עקיף:                   ________________                       
  

 $ / ₪  ________________            עבודה לקויה עקיף:                        
 

 $ / ₪  ____________ נזקי טבע:                            ____           
 

 $ / ₪  ________________               נזקי רעש:                         
 

          $ / ₪    ________________              א ח ר :                     
 

 (פרק ב')    מס' ______________  שלישי-פוליסת צד
 

 הפוליסה תהיה בנוסח שאינו נופל מהנוסח הידוע כביט.
  

 ________________   ועד   _________________ .-תקופת ביטוח  מ א.
 

לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת/ משולבת על פיו הביטוח יוצא בנפרד כלפי כ"א מיחידי  ב.
 בוטח המופיעים ברשימה בנפרד.המ

 
 :-מבוטלים חריגי הפוליסה העוסקים ב ג.

 זיהום תאונתי .1ג/
 חבות המבוטח בגין שימוש ברכב שאין חובה לבטחו  .2ג/
 מכשירי הרמה .3ג/
 ביטוח לאומי בגין עובדים שאין הקבלן חב עבורם דמי ביטוח לאומי.  –תביעות שיבוב  .4ג/

 עבודה בגובה .5ג/ 
 

 רחבותה ד.

 ש"ח  M  1ויברציה, החלשת משען     
 

 שלישי כמשמעו בפוליסה-רכוש המזמין ועובדיו וכל אחד מיחידי המבוטח יהוו צד ה.
 למעט, הרכוש המבוטח בהרחבה של רכוש קיים או שעליו עובדים. 

 
 .₪  500,000 קרקעיים-נזק תוצאתי לכבלים, צינורות תת ו.
 
 יטוח חובה רכוש/ גוף במלוא גבול האחריות.נזקים ע"י רכב שאינו חייב ב ז.
 

 למקרה ותקופה.₪   M 8גבול אחריות מינימלי של הפוליסה יהא  ח.
 

ככל שיש שימוש בציוד מכני הנדסי, שהנו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה  ט.
 ₪ .מיליון  2ל חוקית לבטחו, ייכלל כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בנ"ל עד לסך ש

 
מיליון  1שלישי רכוש עד לסך -כיסוי עודף מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי צד י.

 לאירוע.₪ 
 

 ₪ השתתפות _________________$ / 
 

 (פרק ג') מס' _______________  פוליסת מעבידים 
 

 הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט. 
 

 _______   עד   _________________.________-תקופת ביטוח  מ
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משנה  הפוליסה תכסה את חבות הקבלן כלפי עובדיו וכל המועסקים על ידו כולל קבלני  א.
 ועובדיהם. 

 

 למקרה ותקופה.₪     M .20גבול אחריות מינימלי יהיה  ב.
 
 הפוליסה תכסה את חבות המזמין במידה וייחשב מעבידו של מי מהעובדים. ג.
 

 ________________  $ / ₪ .השתתפות 
 
 

 כ ל ל י:
 

בכל הפוליסות, כמוזכר לעיל, יצורף המזמין, קבלני משנה של הקבלן, המפקח ומנהל הפרוייקט  א.
 כמבוטחים נוספים עפ"י הפוליסה.

 
בחוק חוזה ביטוח  59הפוליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין והוראות סעיף  ב.

 ביטוח, לא יחולו.התשמ"א בדבר כפל 
 
יום קודם ביטול הפוליסות למזמין  60לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע  ג.

 ו/או אי חידושן.
 

המבטח מוותר על כל זכות תביעה, שיבוב כנגד המזמין וכנגד כל אחד מיחידי המבוטח ו/או  ד.
ל זכות השיבוב כלפי הקבלן הדיירים במבנים הסמוכים, אשר בחוזים שלהם סעיף ויתור ע

 והמזמין.  תנאי זה לא יחול באם הנזק יגרם בכוונת זדון.
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנובעות ממקרה ביטוח והחובות  ה.
 המוטלים עפ"י הפוליסה.               

 
בלן מכל סיבה שהיא, במהלך אנו מתחייבים כי אם יחליט המזמין להפסיק ההתקשרות עם הק ו.

תקופת הביטוח, או אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו/או יכנס להליכי פירוק ו/או כינוס נכסים, 
תישאר פוליסה זו, על כל תנאיה, בתוקף מלא ורציף, תעבור מיידית לבעלות המזמין ואנו נפעל על 

 פי הוראות המזמין להמשך קיום הפוליסה ותשלומה בהתאם.
 
לנו, כי אישור קיום ביטוח זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח ולפיכך, לא יחול בו  ידוע ז.

 או בפוליסות המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב של המזמין.
 

הפוליסה כוללת סעיף השבה אוטומטית לקדמות של סכום הביטוח ו/או גבולות האחריות בקרות  ח.
ירוע העשוי להיות מכוסה בפרקי החבויות וזאת, תמורת תוספת אובדן או נזק לפרוייקט ו/או א

 רטה מיום ההשבה כאמור ועד לתום תקופת הביטוח.-פרמיה, שתחושב פרו
 

הננו לאשר, כי ככל שחלים תנאים ו/או התנאות ביחס לבטיחות, ביטחון או שמירה, החובה  ט.
ד ואי קיום תנאים כאמור, לא לקיימם (במפורש לרבות "נוהל עבודה בחום") חלה על הקבלן בלב

תפגע בזכויות המזמין לשיפוי על פי הביטוח, כן, כולל הביטוח תנאי מפורש לפיו הפרת תנאי 
 הפוליסה על ידי הקבלן לא תפגע בזכויות המזמין לשיפוי על פי הביטוח ובתנאי, שנעשה בתום לב. 

 
כאמור לעיל, לתקופה נוספת של אנו מאשרים בזאת, כי במידת הצורך נאריך את תקופת הביצוע  י.

עד ___ חודשים בעבור דמי ביטוח נוספים לפי חישוב יחסי, ללא תנאים נוספים ובלבד, שתועבר 
 לידנו בקשת הארכה, בין על ידי הקבלן ובין על ידי המזמין.

 
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זה. יא.

 
 .      מו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י הקבלן.יב
 

 (בגין עבודות עבור המזמין)  מס' _______________   פוליסת אח' מקצועית
 

 _______________   עד   _________________.-תקופת ביטוח  מ
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 ש"ח למקרה ותקופה. M 4גבול אחריות מינימלי  א. 
 

 ₪ /$ .השתתפות _________________ 
 

הביטוח הנו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים אף אם ניתן בטרם נחתם  ב.
 ההסכם אך לא לפני התאריך ___________ (להלן התאריך הרטרואקטיבי).

  

 ) בגין כל מחדל, השמטה   CLAIM MADEהפוליסה תהיה על בסיס תביעה ( ג. 
 מקצועית ו/או רשלנות מקצועית שמקורה ביום התחלת העבודה אצל המזמין.        

 
כתביעה  מו"מ כי כל תביעה או הודעה שנמסרה למבטח בתקופת הביטוח יראו  .1ג/ 

 שהוגשה בתקופת הביטוח.
 

חודשים וזאת במקרה והפוליסה  6) של DISCOVERY PERIODלפוליסה תוסף תקופת גילוי ( ד.
 ל שהיא. לא תחודש מסיבה כ

  
 הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עקב מיקרה ביטוח  ה. 

 
 לפוליסה יוסף סעיף אח' צולבת משולבת. ו.
 
 תקופה רטרואקטיבית ___________________ ז.
 

 ה ר ח ב ו ת 
 

 יירשם:  דיני מדינת ישראל. ח ו ק : א.
 

יושר, מעילה, מרמה, פשע או מעשה במתכוון שנעשו ע"י  הפוליסה תכסה מחדל שמקורו באי ב.
 ₪   500,000עובדי המבוטח ושלא בידיעת המנהלים של המבוטח עד לסך 

 
 הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עקב מיקרה ביטוח  ג.
 

 מות.הפוליסה תכסה את חבות המבוטחים בגין שביתות, השבתות, פרעות ומהו ד.
 

 הפוליסה תהיה פוליסה ראשונית לגבי כל מקרה ביטוח המהווה עילה לתביעה כנגד המבוטחים. ה.
 
לא יהיה בפוליסה חריג בקשר להשמצה, הוצאת דיבה, שם רע, או פגיעה בפרטיות במסגרת  ו.

 ₪ . 200,000עיסוקו של המבוטח, זכויות קניין רוחני ו/או הפרת סודיות עד לסך 
 
בגין מקרה אשר עלול להוות תביעה ₪  200,000תכסה הוצאות משפט פלילי ע"ס הפוליסה  ז.

 בפוליסה.
 

הפוליסה תכסה את חבותו של המבוטח וכל הפועלים מטעמו מורשו או נציגו של המבוטח לרבות,  ח.
 מהנדסים הפועלים עבור המבוטח בדרך של חשבונית מס ופועלים ממשרדו של המבוטח.

 
 גה מסמכות שנעשתה בתום לב.הפוליסה תכסה חרי ט.
 
 ₪  200,000מעשה בכוונה תחילה:   י.
 

שנים, בכל מקרה  7הפוליסה תכלול סעיף המקנה למבוטח זכות לרכוש תקופת גילוי מוארכת של  יא.
שהמבוטח חדל לעסוק במקצועו או נפטר או פשט את הרגל או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית 

 או מפרק זמני. או שמונה לו קדם מפרק, כונס,

  פוליסת אחריות המוצר

 
 . 2016הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט 

 
 ____________   ועד  ______________-תקופת ביטוח מ א.
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 ₪   4,000,000גבול אחריות מינימלי  ב.
 
הפוליסה תבטח את חבות הקבלן בגין המוצרים המסופקים ו/או מיוצרים ע"י הקבלן עבור  ג.

 ן.המזמי
 

הפוליסה תורחב לכסות את חבות הקבלן לנזקים הנובעים ישירות מהעבודה שביצע הקבלן ואינה  ד.
שלישי -מוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד, שהנזק אירע לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד

 פוליסת ביט). 3(הרחבה מס' 
 

 ₪.  500,000גבול אחריות מינימאלי להרחבה זו יהיה  
 

חב לשפות את המזמין בפני כל תביעה הנובעת מאחריותו של הקבלן בגין המוצרים הפוליסה תור ה.
 המסופקים ו/או המיוצרים, כאמור לעיל.

 

 6של   ) DISCOVERY PRIOD( לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת/משולבת ותקופת גילוי ו.
 חודשים 

 
 

 כ ל ל י:
 

נוסף עפ"י הפוליסה, לכיסוי חבות המזמין  בכל הפוליסות, כמוזכר לעיל, יצורף המזמין כמבוטח א.
 בגין רשלנות הקבלן.

 
בחוק חוזה ביטוח  59הפוליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין והוראות סעיף  ב.

 התשמ"א בדבר כפל ביטוח, לא יחולו.
 
 ונת זדון.המבטח מוותר על כל זכות תביעה, שיבוב כנגד המזמין למעט, כלפי מי שגרם לנזק בכו ג.
 

יום קודם ביטול הפוליסות ו/או אי  60לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע  ד.
 חידושן למזמין.

 
ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח ולפיכך, לא יחול בו או בפוליסות  ה.

 המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש או בכתב.
 
ל אי חידוש הפוליסות ו/או ביטול הפוליסות (אח' מוצר ואח' מקצועית) ובהעדר פוליסה במקרה ש ו.

אחרת של הקבלן, תינתן למזמין האופציה לקומם את הפוליסה עד סיום תקופת הביטוח 
 המקורית כולל תקופת גילוי, כמפורט לעיל.

 קימום הפוליסה יהא לטובת חוזה זה בלבד. 
 
שור זה יחודש לשנה נוספת בתום תקופת הביטוח הנקובה במסמך זה, מו"מ ולמען הסר ספק, אי ז.

 אלא אם הודיע המבטח על אי חידוש פוליסה הביטוח.
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל, לתשלום ההשתתפויות  ח.
 העצמיות ומילוי החובות המוטלות לפי תנאי הפוליסות.

 
 הסר ספק, כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י הקבלן.מו"מ ולמען       .ט
 
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זה. י.
 
 

 תאריך ________________                        חתימת המבטח _________________
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 וענוסח ערבות ביצ -' הנספח 

 לכבוד

 בע"מ  כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 

 

 נ.,ג.א.

 

 ערבות בנקאית הנדון:

 

"), אנו ערבים בזה המבקשלהלן: "ת.ז./ ח.פ ____________ ( על פי בקשת ___________________

שתדרשו מאת  ,שקלים חדשים)אלף  ארבע מאותש"ח ( 400,000 לוק כל סכום עד לסך שליכלפיכם לס

בכפר בשכונת יפה נוף  גשר להולכי רגלהקמת ל בקשר עם החוזה ביניכםת התחייבויותיו להבטחהמבקש 

 ).5/2019מס'  פומבי (מכרז יונה

 

ימים  7תוך  בתוספת הפרשי הצמדה למדד, אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל,

ס את דרישתכם או לדרוש את מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבס

 הסכום תחילה מאת המבקשים.

 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 תחילה תשלום מאת המבקש. משפטית נגד המבקשים, ולדרוש

 

 במכתבנו זה:

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -משמעו מדד  תשומות הבנייה המתפרסם על  -"מדד" 

 ולמחקר כללי.

 

 הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו (להלן: "המדד החדש"), כי 

ש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה  (להלן: "המדד היסודי"), יהיו המדד החד

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד 

 היסודי.

 

רתן למזמין ............... [יושלם לפי מועד סיום העבודות ומסילתאריך עד  ערבות זו תישאר בתוקפה

 ימים] 60בתוספת 

 

 ענה.ילא תמועד זה  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 

 רב,   בכבוד

 

 

 

__________________      ______________ 

                תאריך 
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  נוסח ערבות בדק -' ונספח 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ 

 

 נ.,ג.א.

 

 ערבות בנקאית הנדון:

 

"), אנו ערבים בזה המבקש(להלן: " ת.ז./ ח.פ __________ שת __________________על פי בק

שתדרשו מאת ,  שקלים חדשים) אלף תייםמא(ש"ח  200,000 לוק כל סכום עד לסך שליכלפיכם לס

בכפר בשכונת יפה נוף  גשר להולכי רגלהקמת ל בקשר עם החוזה ביניכםלהבטחת התחייבויותיו המבקש 

 ).5/2019מס' פומבי הבדק (מכרז בתקופת יונה 

 

 7תוך  בתוספת הפרשי הצמדה וריבית,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, 

ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש 

 את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 

ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה  ערבות זו הינה בלתי חוזרת

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 

 במכתבנו זה:

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -רסם עלמשמעו מדד  תשומות הבנייה המתפ  -"מדד" 

 ולמחקר כללי.

 

 הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו (להלן: "המדד החדש"), כי 

יהיו  המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה  (להלן: "המדד היסודי"),

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד 

 היסודי.

 

 

 ימים] 60יושלם לפי מועד תום תקופת הבדק בתוספת ................ [עד לתאריך  ערבות זו תישאר בתוקפה

 

 ענה.ילא תמועד זה  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 

 רב,   בכבוד

 

 

__________________      ______________ 

 חתימה                              תאריך 
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 .1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג  –'זנספח 
 

 ), תשנ"ח] 2. העבדה מסכנת [תיקון: תשל"ב(33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 ד להוראות היתר שניתן מכוחן; או בניגו 4א או 2, 2)   בניגוד להוראות סעיפים 1(
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5)   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2(
)   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם 3(

 ; 6להוראות סעיף 
 אין להעבידו בה בגילו;  7הקבוע בתקנות לפי סעיף  )   בעבודה, שעל פי4(
) לחוק 2(א)(61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14)   בניגוד להוראות סעיף 5(

 חוק העונשין). -(להלן  1977-העונשין, התשל"ז
 

 א. העבדה אסורה אחרת [תיקון: תשנ"ח]33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים   ) 1(
, שענינן שעות עבודה 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22)   בניגוד להוראות סעיפים 2(

 ומנוחה; 
, לרבות הוראות בענין קביעת מספר 4א, או 2, 2ושלא לפי סעיפים  )   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה3(

 מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 
 ) לחוק העונשין.2(א)(61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 
 . פירושים [תיקון: תשל"ג, תשנ"ח] 1 

  -(א) בחוק זה 
 שנה ;  16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; 
 ;"; 2 1954-מעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דמפקח עבודה כמש -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;  -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

שירות או הצעת שירות ברשות הרבים מכירה או הצעת מכירה, וכן  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד
בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית  -) אצל הוריו 1(

 ;  במשק של ההורים
לרבות  -) אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה" 2(

 רוכלות;
) בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום 3( 

 ם המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערי
(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, 

פעמית, -, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה תד4כאמור בסעיף 
 לרבות שיתופו.-בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד"  וזאת בין אם ההעסקה היתה

 
 . גיל עבודה לילד [תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח] 2   

 שנה. 15(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 
אלא אם נתקיים , לא יועבד 1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15(ב) ילד שמלאו לו 

 אחד מאלה: 
 ; 1953 -) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1(
 ) בוטל. 2(

 ; 1949 -) לחוק לימוד חובה, תש"ט II) (1(ב) (5) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3( 
ת הלימוד ) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופ4(

 המתאימה לגילו. 
-לחוק לימוד חובה, תש"ט 5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3 1949
 (ד) בוטל.

 
 א. עבודה בחופשת לימודים [תיקון: תשל"ב, תשנ"ה] 2 

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור  15שנה וטרם מלאו לו  14ו לו (א) ילד שמלא
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה 2בסעיף 

ו מקצתן, יכול שיחולו בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, א
 (ג).2גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).1953-(ב) הוראת חוק החניכות. תשי"ג
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 . הופעות וצילומים [תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח] 4 

אמנותית או  שנים, בהופעה ציבורית, 15(א), אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של 2(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 
 ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א). 

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.  -(ג) בסעיף זה, "הופעה" 
 
 . איסור עבודה במקומות מסויימים [תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח] 5 

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו  15ילד, אף אם מלאו לו 
עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, עבודתו של ילד, באותו מקום, 

 מיקומו או בשל כל סיבה אחרת. 
 
 . עבודות אסורות 6 

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה 
לומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, ש

 פי הסעיפים הקודמים. 
 
 . גיל מיוחד לעבודות מסויימות 7 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה 
נית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופ

 העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 
 . אישור רפואי להעבדה [תיקון: תשנ"ח]11 

 (א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -בדיקות התאמה"  ) בפרק זה, "עבודה המחייבת1(ב) (

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו 
 הבריאותית לאותה עבודה. 

מורשה שקבע את התאמתו ) לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא 2( 
 לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

) יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת 2) אישור לפי פסקה (3( 
ר סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישו

 יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 

 . בדיקה רפואית חוזרת [תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח] 12
(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה 

 בדיקה רפואית חוזרת).  -והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן 
ל סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי (ב) ע

המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם 
, וכן לידיעת 6 1959-תשי"טלידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, ה

 ." 7 1953-מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג
 
 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון: תשנ"ח]13 

  -, כי 12-(ב)ו11(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 
 ) בוטל ; 1(
 הוא מועבד;  ) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה2(
  -) העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3(

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 
(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים 

 בידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למע
 
 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
ודעה או בעבודה הדומה לה תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת הה

 מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 
 . יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון: תשנ"ח]20 

 (א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 
(א) 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8-) על אף הוראות סעיף קטן (א), במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1(א

, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה 8 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א
 שעות עבודה. 40לא יעלה על 

והג, לא (ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נ
 יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. 
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הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער  -(ג) "שעות עבודה" פירושו 
 . 22להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

 
 . שעות המנוחה השבועית 21 

 (א) לא יועבד נער במנוחה השבועית. 
  -וחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול (ב) המנ 
 את יום השבת ;  -) לגבי נער יהודי 1( 
את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו  -) לגבי נער שאיננו יהודי 2( 

 כיום המנוחה השבועית שלו. 
 
 . הפסקות 22 

שעה לפחות, ובכלל זה  3/4שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, (א) הועבד נער 
תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של 

 חצי שעה לפחות. 
 (ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

י שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו (ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצ
במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום 

 העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
 
 "ה] .. איסור עבודת לילה [תיקון: תשנ24 

 (א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 
שעות שבין  12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-(ב) בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

ובין  22:00שעות שבין  10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  20:00
06:00. 

 (ב) רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.  1(ג) על אף האמור בסעיף  
 

 . היתר עבודת לילה [תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח] 25
 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00(א)   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

ה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה )     ניתנ1(ב) (
, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת 23:00

 השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 
ע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ) יפק1)   תוקפו של היתר לפי פסקה (2(

 ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר. 
 כל אחת מאלה:  -)   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 3(

 ; 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9(א)   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 
 ; 2008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8אי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף (ב)   הוצאת צו הקורא ליוצ

  1971-ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א90(ג)   הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 
(ג)   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו 

 בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 
 10(ד)   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו 

 , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער. 24.00שנים עד שעה 
בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות  24.00בדת צעיר עד שעה (ה)   שר העבודה רשאי להתיר הע

בעבודה חקלאית עונתית  05.00ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 
 שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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  סמך ויתור על זכות עיכבוןמ-'חנספח 

 
 

 לכבוד

 יונה בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח כפר 

 
 א.ג.נ.,

 
 ויתור על זכות עכבוןהנדון: 

 
 

), כקבלן "הקבלן" (להלן: __________________אנו החתומים מטה, מבקשים להתקשר עם הקבלן 
בכפר יונה מכוח מכרז פומבי מס' בשכונת יפה נוף  גשר להולכי רגלהקמת  משנה, לצורך ביצוע עבודות

 )."העבודות" (להלן: 9/2015
 

, כי על פי החוזה שביניכם לבין הקבלן, אין הוא רשאי להתקשר עמנו אלא באישור המוקדם ידוע לנו
שלכם ולאחר שהוכח לכם כי הננו קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 

סיון מוכח בתחומנו לעבודות בהיקף ילמקצוע ולהיקף נשוא העבודות, וכן הננו בעלי נ -1969 תשכ"ט
 בנושאים אלה. םהרלוונטייורכבות של פרויקט זה. רצופים בזה המסמכים ובמ

 
 הננו מצהירים בזה, כי נבצע את העבודות בעצמנו, ולא נעסיק בביצוען קבלני משנה מטעמנו.

 
עוד הננו מצהירים כלפיכם כי הננו מוותרים בזה במפורש ובאופן מוחלט, על כל זכות עכבון מסוג כלשהו, 

 .של אלה ובכל הנמצא עליהםחלק כלשהו / בדרך/ בכל במבניםבמקום/ לנו זכות כזו, אם יש או תהיה 
 
 

  
 
 בכבוד רב,        

 
 

____________________    _____________________ 
    חתימת קבלן המשנה           חתימת הקבלן הראשי   

            
 ____________________חתימה :     אישור המזמין להעסקת קבלן המשנה:  

 
 ____________________תאריך:          
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 אישור העדר תביעות במסגרת החשבון הסופי - 'טנספח 

 
 

 9/2015מס' פומבי מכוח מכרז  כפר יונהבשכונת יפה נוף ב גשר להולכי רגלהקמת עבודות הנדון:   
 

 
 

עפ"י דין מוסמך  ______________הנושא ת.ז. מס'  ______________אני החתום מטה מר  .1

(להלן: "הקבלן") על החשבון הסופי והיעדר התביעות בקשר  _________________לחתום בשם 

 ") לביצוע החברה(להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ להסכם שחתם הקבלן עם 

 .5/2019כוח מכרז פומבי מס' מ בכפר יונהבשכונת יפה נוף  גשר להולכי רגלהקמת עבודות 

 

, וזאת לסילוק מלא וסופי של כל החברהש"ח מן  ___________הננו מאשרים קבלת סך  .2

 .מכוחו נעשתה התשלומים מכל מין וסוג שהוא, בקשר לעבודה ו/או להסכם

 

 כל ו/או למי מטעמו, לרבות כל הפועלים בשמו בביצוע העבודה, הנני מאשר כי אין ולא יהיו לקבלן/ .3

ו/או כנגד שלוחיה  החברהדרישות מסוג כלשהו ללא יוצא מן הכלל כנגד או /ותביעות טענות ו/או 

 אנו מוותרים על ,כספים כלשהםבעתיד ואם מגיעים ו/או יגיעו לנו  להסכםו/או  ותבקשר לעבוד

 בעצם חתימתנו על אישור זה. קבלתם

 

   

 
 ._____________שנה  ___________בחודש  __________ולראיה באנו על החתום היום 

 
 
 
 
 
 

       __________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      

 19,260.00   535.00    36.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.1.010
      

 30,300.00 1,010.00    30.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.1.020
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.1.030

158,100.00   930.00   170.00 .םהשלכ ק"מ   
      

 75,350.00 1,370.00    55.00 מ''ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  02.1.040
      

 18,900.00 1,350.00    14.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.1.050
      

331,320.00 1,320.00   251.00 מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.1.060
      

 81,250.00 1,250.00    65.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.1.070
      
םיחטשמ תוברל ,03-ב ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ     02.1.080
ישלושמו םהשלכ םייבועב םיעפושמ , םייקפוא      

 27,200.00 1,700.00    16.00 .םהשלכ םיכתחב תוגרדמ ק"מ   
      
יפיעסב יוטיב םהל ןיאש םינוש ןוטב יטנמלא     02.1.090

 25,000.00 1,250.00    20.00 .03-ב ןוטבמ ,תויומכה בתכ ק"מ   
      
םיקלחומ ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.1.100

    924.00    21.00    44.00 טנמצ תפסותב הדלפ ףכ תרזעב ר"מ   
      
W005 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.1.110
םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

374,000.00 4,400.00    85.00 םיכרואהו ןוט   
      
מ"ס 02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגראמ עצמ     02.1.120
ישארל תחתמ מ"ס 15 לעמ בחורבו      

  3,300.00    50.00    66.00 'דכו רשק תורוק,סנולכ ר"מ   
      
מ"ס 2 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.1.130

    525.00    15.00    35.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
2" רטוקב C.V.P רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     02.1.140

    968.00    22.00    44.00 'מ 8.0 דע .'מ 15.0 -מ ךרואבו 'חי   
      
ץצח סיכ רובע 2" רטוקב םיזקנל ריחמ תפסות     02.1.150

    704.00    16.00    44.00 ריקה בגב 'חי   
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכרוא זקנ     02.1.160
דבב הפיטעו ץצח רטליפ ללוכ מ''מ 001      

  9,600.00    75.00   128.00 ינכטואיג רטמ   
      

  4,110.00    30.00   137.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  02.1.170
1,160,811.00 1.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../002 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     002 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,160,811.00 מהעברה      
      
      

  3,836.00    28.00   137.00 רשואמ ירמוטסלא רמוחב םיקשימ תמיתס רטמ  02.1.180
      
םיכרואבו מ''מ 61 רטוקב םידתיימ תוטומ     02.1.190

 10,912.00    32.00   341.00 םינוש 'חי   
1,175,559.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 1.20 כ"הס  
1,175,559.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../003 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     003 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ 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       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.1.010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 10,880.00    34.00   320.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
 10,880.00 םוטיא תודובע 1.50 כ"הס  
 10,880.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../004 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     004 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  6.60 ק ר פ  ת ת       
      
תמישרו תוינכתה םע הז קרפ אורקל שי      
תורגסמה      
      
תודימב למשח רדחל חפ תופפרמ תלד     06.6.010

  1,450.00 1,450.00     1.00 .העיבצ ללוכ ,מ"ס 012/001 'חי   
      
למשח רדח ןגזמ תשינל חפ תופפרמ תלד     06.6.015

  1,800.00 1,800.00     1.00 העיבצ ללוכ ,מ"ס 012/031 תודימב 'חי   
  3,250.00 הדלפ תותלד 6.60 כ"הס  

      
ם י נ ו ש  ה ד ל פ  י ר צ ו מ  8.60 ק ר פ  ת ת       
)ם י ל ג ד  י ק י ז ח מ  ,ם י נ ר ת  ,ת ו ק ע מ  ,ם י ג ר ו ס (      
      
תוגרדמ ירדחו תופמר ,רשגל הדלפמ די זחאמ     06.8.010
טרפל םאתהב מ"מ 05 רטוקב תורוניצ ינשמ      
םירזיבא ,ריק/הקעמל םיקוזיח ,תוינכתלו      
ןוילע עבצו דוסי עבצ ,םישורד רזע תודובעו      

238,560.00   560.00   426.00 .רשואמ ןווגב רטמ   
      
תוגרדמ ירדח לש ןוילעה קלחב הדלפמ הקעמ     06.8.020
םיקוזיח תוברל ,תוינכתלו טרפל םאתהב      
עבצ ,םישורד רזע תודובעו םירזיבא ,הפצרל      

  6,300.00   900.00     7.00 .רשואמ ןווגב ןוילע עבצו דוסי רטמ   
244,860.00 )םילגד יקיזחמ ,םינרת ,תוקעמ ,םיגרוס( םינוש הדלפ ירצומ 8.60 כ"הס  
248,110.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../005 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     005 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ,ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
המיטא תמרב םימ ןגומ שימג הרואת ספ     08.1.010
    86-PI רמוחב קוצי, 'ממ 61 לש בחורב  
רשפאמה ,ןבל-ילאפוא רמגב שימג ירמילופ      
ינפמ ןגומ, 01KI ינאכמ קזוח לעב , ףופיכ      
הרואת יפוג ןקתל םאתהבו VU תנירק      
    1-89506-NE . לא הציחלב ןקתומ ספה  
תועצמאב לעננו לולכ, ידועיי םוינימולא ליפורפ      
חתמ .ליפורפה ךותב הטורחה תערגימ      
ידי לע קפוסמה , CD טלוו 42 וניה הדובעה      
םאתהב הנתשמה האיצי חתמ לעב רביירד      
ףוג לע טלוו 42 בציימו וקה תודגנתהל      
.תינכת יפ לע זוכירב ןקתומ רביירדה,הרואתה      
ןמול 582 וניה הרואתה ספ לש רואה ףטש      
,רטמל טאוו 5.8 וניה ילמשחה וקפסהו ,רטמל      
ספה ,K0052=TCC םח עצוממה רואה ןווג      
ספ םע דחי PI-86 קוצי רבחמ תרזעב טווחמ      
ךרואב ןכומ קוצי הנזה ליתפ  קפוסמ הרואתה      
ןכו ,תינכתל םאתהב רתוי וא רטמ 51 לש      
.ספה תנקתהל שמשמה םוינימולאה ליפורפ      
94AE :תמגודכ      
    EROCSREDNU-INIZZUGI לכ תפסותב  
ןפוד עטקמ .הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      

            560.00 'א ינוציח הקעמ רטמ           
      

            560.00 'ב ינוציח הקעמ ןפוד עטקמ יבגל ל"נכ רטמ          08.1.011
      

            560.00 'ג הקעמב תבלושמ הרואת עטקמ יבגל ל"נכ רטמ          08.1.012
      

            560.00 'ד הקעמב תבלושמ הרואת עטקמ יבגל ל"נכ רטמ          08.1.013
      

            560.00 'ה ינוציח הקעמ ןפוד עטקמ יבגל ל"נכ רטמ          08.1.014
      

            560.00 'ו ינוציח הקעמ ןפוד עטקמ יבגל ל"נכ רטמ          08.1.015
      
םרג ןוטב ןפודב עוקש עטקמ יבגל ל"נכ     08.1.016

            560.00 'ז תוגרדמ רטמ           
      
םרג ןוטב ןפודב עוקש עטקמ יבגל ל"נכ     08.1.017

            560.00 'ח תוגרדמ רטמ           
      
םרג ןוטב ןפודב עוקש עטקמ יבגל ל"נכ     08.1.018

            560.00 'ט תוגרדמ רטמ           
      
םרג ןוטב ןפודב עוקש עטקמ יבגל ל"נכ     08.1.019

            560.00 'י תוגרדמ רטמ           
1.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../006 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     006 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קפסהב ,PI-56 המיטא תמרב םימ ןגומ ת"ג     08.1.022
000,21 לש רוא תקופתו,W09 לש ילמשח      
תיווזבו K0004-TCC עצוממ רוא ןווגב ןמול      
אל עבצה תריסמ ,תולעמ 21 דואמ הרצ רוזיפ      
םאתומ הרואתה ףוג .IRC08מ הכומנ      
ydoow-ixam :תמגודכ  .ריק  יבג לע הנקתהל      

 15,600.00 3,900.00     4.00 iguzzini - E982 'חי   
      

  1,520.00   380.00     4.00 0495 :םגד  ל"נה ת"גל רווניס ענומ רזיבא 'חי  08.1.025
      
יריק עוביקב ת"ג 2 רוביחל הלופכ עורז     08.1.030
עוביקל םינמאתמ תללוכ עורזה .ילאטנוזירוה      
ףוגה לש תקחרה תרשפאמו ןוטבה יבג לע      
ףוג לש הליענו ןונוויכ רשפאתו ריקהמ      
:םגד.הלבגמ אלל 220.1.80 ףיעסב הרואתה      

  3,400.00 1,700.00     2.00 6014. 'חי   
 20,520.00 הרואת יפוג 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ ו  ת ו ר ו נ י צ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
ירזיבא ללוכ "נפ" סופיטמ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.2.010

    400.00     4.00   100.00 52 "נפ" .הכישמ יטוחו ,תופומ ,תואספוק ,רזע רטמ   
      
ירזיבא ללוכ "נפ" סופיטמ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.2.020

    320.00    16.00    20.00 05 "נפ" .הכישמ יטוחו ,תופומ ,תואספוק ,רזע רטמ   
      
יתבכש וד יעקרק תת ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.030
57 רטוקב הכישמ לבח ללוכ  "ARBOC" גוסמ      

    345.00    23.00    15.00 מ"מ רטמ   
      
יתבכש וד יעקרק תת ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.040
רטוקב הכישמ לבח ללוכ  "ARBOC" גוסמ      

  1,500.00    30.00    50.00 מ"מ 011 רטמ   
      
CVP-מ תרושקת וא למשחל תיטסלפ הלעת     08.2.050
יוסיכ ,םילבכ קוזיחל םיספת ,הסכמ ללוכ חישק      
הציחמ ,תוינוציח/תוימינפ תוניפ ,הלעת הצק      
לפ" תמגודכ ,הרקתל/ריקל םיקוזיח ,תקלחמ      

    300.00    30.00    10.00 מ"מ 06X06 ."לג רטמ   
      
יתבכש וד יעקרק תת ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.060
05 רטוקב הכישמ לבח ללוכ  "ARBOC" גוסמ      

    340.00    17.00    20.00 מ"מ רטמ   
      
,תופומ תותשק ללוכ ןבלוגמ תכתמ תורוניצ     08.2.070

 10,750.00    43.00   250.00 5.1 רטוקב הכישמ יטוח ,תוגרבה ,םילפינ רטמ   
 13,955.00 םיליבומו תורוניצ 2.80 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../007 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     007 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב RF. YX2N-1  גוסמ תשוחנ לבכ     08.3.010

  4,000.00     8.00   500.00 ר"ממ 5.1X3 רטמ   
      
ךתחב RF. YX2N-1  גוסמ תשוחנ לבכ     08.3.020

  1,500.00    15.00   100.00 ר"ממ 5.2X3 רטמ   
      
ךתחב RF. YX2N-1  גוסמ תשוחנ לבכ     08.3.030

    380.00    19.00    20.00 ר"ממ 5.2X5 רטמ   
      
4X3 ךתחב RF. YX2N-1  גוסמ תשוחנ לבכ     08.3.040

    285.00    19.00    15.00 ר"ממ רטמ   
      
4X5 ךתחב RF. YX2N-1  גוסמ תשוחנ לבכ     08.3.050

    960.00    24.00    40.00 ר"ממ רטמ   
      
6X5 ךתחב RF. YX2N-1  גוסמ תשוחנ לבכ     08.3.060

  1,600.00    32.00    50.00 ר"ממ רטמ   
      
01X4 ךתחב RF. YX2N-1  גוסמ תשוחנ לבכ     08.3.070

    630.00    42.00    15.00 ר"ממ רטמ   
      

  2,250.00    15.00   150.00 ר"ממ 61 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ רטמ  08.3.080
      

  4,080.00    34.00   120.00 ר"ממ 05 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ רטמ  08.3.090
      

  3,500.00    70.00    50.00 ר"ממ 59 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ רטמ  08.3.100
      

    120.00     6.00    20.00 TAC.7 תרושקת לבכ רטמ  08.3.110
 19,305.00 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  4.80 ק ר פ  ת ת       
      

  8,400.00   120.00    70.00 ר"ממ 5.2X3 דע ךתחב לבכ םע רואמ תדוקנ 'קנ  08.4.010
      
רזיבא וא עקת יתב ץבקמ/עקת תיב תדוקנ     08.4.030

    280.00   140.00     2.00 מ"מ 5.2 ךתחב - רפמא 61 רחא יפוס 'קנ   
      
יפוס רזיבא וא רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.4.040
5.2 ךתחב חולהמ הרישי תדרפנ הזפ ,רחא      

    150.00   150.00     1.00 מ"מ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2X3 לבכב ,ןגזמל עקת תיב תדוקנ     08.4.050
    EPLX םואית ללוכ ,יפוסה רזיבאל דעו חולהמ  
תללוכ הדוקנה( .ריווא גוזימ ןלבק םע עוציבה      
וא תימינפה הדיחיל ךומס םוקימה ,יפוס רזיבא      

    350.00   350.00     1.00 )תינוציחה הדיחיב הבעמל ךומס 'קנ   
      
םוח 52 רוניצ םיבשחמ תרושקתל הנכה תדוקנ     08.4.060

    375.00    75.00     5.00 )דרפנב דדמנ לבכה( הכישמ טוח ללוכ 'קנ   
  9,555.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../008 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     008 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,555.00 מהעברה      
      
      
בלוצמ ר"ממ 5.1X2 םיכילומב שא יוליג תדוקנ     08.4.070
רובע ,תזכרהמ דרפנ וקב ,שא ןיסח      

    500.00   100.00     5.00 .'וכו רפוצ ,תלד טנגמורטקלא 'קנ   
      
תדיחיל טטסומרט/הלעפה לנפל הנכה תדוקנ     08.4.080
.הדיחיהמ הכישמ טוחו 52 רוניצב ריווא גוזימ      

     75.00    75.00     1.00 עוציב םואית ללוכ ,המיאתמ הספוקב םויס 'קנ   
      
םיכילומ ללוכ םוריח תקספהל ןצחלל הדוקנ     08.4.090

    110.00   110.00     1.00 ישארה חולהמ דרפנ וקב ר"ממ 5.1X2 'קנ   
      
וקה ללוכ )רוא שח( ירטקלא וטופ את תדוקנ     08.4.100
"NILSSARG" ןשיחהו ןינבה ץוחל חלוהמ      

    350.00   350.00     1.00 IP55 'קנ   
      

     54.00    27.00     2.00 ט"הע וא יניפ תלת רפמא 61 עקת תיב 'חי  08.4.110
      
TAC 54-JR.7 רוטקנוק/בשחמל עקת תיב     08.4.120

    110.00    55.00     2.00 AGIG1 ךמות 'חי   
      

     56.00    28.00     2.00 V032 וא V42-ל הרונ םע ראומ הרואת ןצחל 'חי  08.4.130
      
תיכוכז םע ט"הע םוריח תקספה ןצחל     08.4.140

    210.00   210.00     1.00 תרשרשו שיטפ ,הריבשל 'חי   
      

     49.00    49.00     1.00 עקת יתב 4 םע "4N" וקסינ רזיבא 'חי  08.4.150
      

     38.00    38.00     1.00 61X3 'א EEC םגד יזאפ דח ריק רוביח 'חי  08.4.160
      
,ןיירושמ יטסלפ רמוחמ תורשל םיעקש תספוק     08.4.170
EEC 61X3 ק"ח -1 לודומ 9 -ל ףוקש ןולח םע      

    400.00   400.00     1.00 יזאפ תלת 'א EEC 61X5 ק"ח-1 .יזאפ דח 'א 'חי   
 11,507.00 םירזיבאו תודוקנ 4.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
םרזל הריבצ יספ ,תלד ללוכ חפמ חול הנבמ     08.6.010
טוויח תולעת ,הקראהו ספא ספ ,A36 דע      
הילת/קוזיחל יעצמאו רוביח יקדהמ ,תוצרוחמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ריקל ר"מ   
      

    780.00    60.00    13.00 A52, AK51 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.6.015
      

    140.00   140.00     1.00 AK51 ,רפמא 52X3 דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.6.020
      

    550.00   550.00     1.00 AK51 ,רפמא 52X3 ל"נכ א"ח םרז קספמ 'חי  08.6.030
  3,970.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../009 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     009 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,970.00 מהעברה      
      
      
לדוגל ,דמצמ תידי דעב א"ח קספמל תפסות     08.6.040

    216.00   216.00     1.00 'א 001 דע 'חי   
      
רזע יעגמ טס דעב א"ח קספמל תפסות     08.6.050

     96.00    96.00     1.00 1N.C+1N.O 'חי   
      

    180.00   180.00     1.00 קוחרמ הקספה לילס דעב תפסות 'חי  08.6.060
      
רטשמ ,V032 דוקיפ חתמב הדובעל ןעגמ     08.6.070

    450.00   150.00     3.00 WK4 דע 3CA תולועפ ןוילימ 1 הדובע 'חי   
      
העובק תיטנגמ םרז תרתי םע םרז קספמ     08.6.080
עגמ ללוכ םיעונמ לע הנגהל תנווכתמ תימרט      
תמגודכ( .סמוע תרתי תארתהל רזע עגמו רזע      
    MZKP( דע תיפרוע הנגהב ךרוצ אלל A4  

    360.00   180.00     2.00 A4-5.2 ןווכתמ 'חי   
      
.רפמאילימ 03 רפמא 04X4  ףלד םרזל רסממ     08.6.090

    330.00   330.00     1.00 A" EPYT" רפמאילימ 'חי   
      

    400.00   200.00     2.00 רפמאילימ 03 רפמא 04X2 ףלד םרזל רסממ 'חי  08.6.100
      
61 םיפילחמ רזע יעגמ 2 םע דעצ רסממ     08.6.110

    110.00   110.00     1.00 רפמא 'חי   
      
חתמ ,הרואתה תלעפהל ימונורטסא ןועש     08.6.120

    400.00   400.00     1.00 V032 הלעפה 'חי   
      
שא יוליג תכרעמ םע הדובעל הרקב תדיחי     08.6.130

    450.00   450.00     1.00 םיצורע 4 דע תללוכה )KSP( 'חי   
      

    500.00    50.00    10.00 חולה תלד לע הנקתהל  DEL גוסמ יוויח תירונ 'חי  08.6.140
      

    160.00    80.00     2.00 טלוו 42 וא 032 ראומ ןצחל 'חי  08.6.150
      
הציחל דגנ הנגה םע ,לעננ םוריח הירטפ ןצחל     08.6.160

    165.00   165.00     1.00 גגושב 'חי   
      
דח ,דוקיפל רפמא 01-ל ררוב יבוביס קספמ     08.6.170

     90.00    90.00     1.00 םיבצמ 3 דע יבטוק 'חי   
      
דח ,דוקיפל רפמא 01-ל ררוב יבוביס קספמ     08.6.180

    140.00   140.00     1.00 םיבצמ 5 דע יבטוק 'חי   
  8,017.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../010 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     010 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,017.00 מהעברה      
      
      
הנקתהל ,חתמ ילושחנ ינפב הנגהל קרב ןגמ     08.6.200
תגרד )V004 )P4 חתמ יזאפ תלת ,חולב      
VK1 יברימ רתי חתמ ,EDV יפל "C" הנגה      
ללוכ 02/8 סלופ יפל ,AK02 הלקת םרזב דמוע      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק A521 דע תיפרוע םיכיתנ תנגה  
  9,117.00 למשח תוחול 6.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  7.80 ק ר פ  ת ת       
      

08.7.001  רטמ                           
      

הכרדמ וא טלפסא שיבכ תחיתפ דעב תפסות רטמ                            08.7.002
      
םיליבומ וא/ו םילבכל רבעמ יחתפ םוטיא     08.7.010
גוסהמ רמוחה .שא ינפב דימע רמוחב      
תודימע ןמז ,דיתעב םילבכ תפסוה רשפאמה      
ןוגימ תוכרעמ" ,S.B.K תמגודכ תועש 2-ל      
םילודגו םינטק םיחתפל סחייתמ ריחמה ."שא      

  1,600.00   800.00     2.00 םטאנה חתפה לש וטנ חטש יפל הדידמהשכ ר"מ   
      
קדוב סדנהמ ידי לע ןקתמה תקידב תרבעה     08.7.020

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק הקידבב תוכורכה תואצוה לכ ללוכ ךמסומ  
      
ןוטב םיטנמלאמ הלוגע תרושקת/למשח תחוש     08.7.050
םע מ"ס 08 רטוקבו מ"ס 001 קמועב ימורט      

  1,650.00   825.00     2.00 'פמוק ןוט 52 הסכמ .זוקינ לוורשו הסכמ  
      
ל"נכ ןוטבמ הלוגע תרושקת/למשח תחוש     08.7.060

  1,210.00   605.00     2.00 'פמוק מ"ס 08 רטוקבו מ"ס 06 קמועב  
      
תודימב תשוחנמ םיילאיצנטופ תאוושה ספ      08.7.070
    )3X03X006( הקחרהל םידדבמ ללוכ מ"מ  
וילא תויתכתמה תוכרעמה לכ רוביח ,ריקהמ      
םיכילומה ןומיס ,ןקתה תושירדל םאתהב      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק טולישו  
      
תינכתל םאתהב רשגל תודוסי תקראה תכרעמ     08.7.080
ץעוי תינכתל םאתהבו L-5881-300 למשח      
ויהי םיחנמה םיטרפה רשאכ היצקורטסנוק      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .וז תינכתב  
      
םינומ ןורא תנקתה רובע הרוגס ןוטב תחמוג     08.7.090
תינכתל םאתהב ןוטב סיסב ללוכ ,י"חח      
    200-L-5881. םינפ תודימב החמוגה  
מ"ס 6.1X4.1 לש תוילמיסקמ      
לש הבוגב ןוטב יסיסבו )בחורXהבוגXקמוע(      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .מ"ס 02  
 14,910.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../011 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     011 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,910.00 מהעברה      
      
      
ללוכ הקידבה ךלהמ לכב י"חח םינומ תווצ יוויל     08.7.100
יפ לע לבכה רוביח ללוכ .שרדנכ עויס תשגה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק י"חח קדוב תייחנה  
 16,410.00 תונוש 7.80 כ"הס  
 90,814.00 תרושקת,הרואת ,למשח 80 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../012 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     012 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינווכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט]     09.1.010
תועוצקמ דוביע תוברל ,םיירושמ  םיחטש      

  3,200.00    80.00    40.00 םינתיווזו ר"מ   
  3,200.00 םינפ חיט 1.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  3.90 ק ר פ  ת ת       
      
:םיירושימ םיחטש לע תובכש שולשב ץוח חיט     09.3.010
תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

114,400.00   110.00 1,040.00 הרוחש הטכילש ר"מ   
114,400.00 ץוח חיט 3.90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ת ו ע צ ק מ  ק ו ז י ח  5.90 ק ר פ  ת ת       
ם י ר פ ת       
      
הדלפ תשר ינתיוזב ץוח חיטל תועוצקמ קוזיח     09.5.010

  2,200.00    40.00    55.00 C.V.P יופיצ םע תנבלוגמ רטמ   
  2,200.00 םירפת יופיחו תועצקמ קוזיח 5.90 כ"הס  

119,800.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../013 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     013 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  2.01 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג /ה ק י מ ר ק       
      
טינרג וא הקימרק יחיראב למשח רדח ףוציר     10.2.010
דגנ ןקת יפל,מ"ס 54/54 דע תודימב ןלצרופ      
תוברל ,)ר"מ/ ח"ש 06 דוסי ריחמ( הקלחה      

  1,760.00   220.00     8.00 ןרציה לש "הבור"ב יולמו לוח עצמ ר"מ   
      
01 הבוגב ןלצרופ טינרג וא הקימרק ילופיש     10.2.020

    540.00    60.00     9.00 רדחה ףוציר ןווגו גוסל םאות מ"ס רטמ   
  2,300.00 ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר 2.01 כ"הס  

      
)ק ד ( ן ו פ י ס  ת ו פ צ ר  4.01 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ )קד( יטטניס ןופיס תוחולב רשגה ףוציר     10.4.010
תצובקמ קד אלפ תרצות האפיא יומד      
    YNOBIS G.B.S )יבועב )3797727-770 'לט  
תורוק תוברל ,מ"ס 2.41 בחורבו מ"ס 1.2      
תודובעו ירזיבא לכ לוזרפ ,תונותחת הכימת      
דוסי ריחמ( ןרציה תויחנה יפל םישורדה רזעה      

  9,975.00   525.00    19.00 )ר"מ/ח"ש 012 ר"מ   
      
גוסמ )קד( יטטניס ןופיס תוחולב לספס יופיח     10.4.020
תצובקמ קד אלפ תרצות האפיא יומד      
    YNOBIS G.B.S )יבועב )3797727-770 'לט  
תורוק תוברל ,מ"ס 2.41 בחורבו מ"ס 1.2      
תודובעו ירזיבא לכ לוזרפ ,תונותחת הכימת      
דוסי ריחמ( ןרציה תויחנה יפל םישורדה רזעה      

  1,635.00   545.00     3.00 )ר"מ/ח"ש 012 ר"מ   
 11,610.00 )קד( ןופיס תופצר 4.01 כ"הס  
 13,910.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../014 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     014 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  1.11 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ד ח  ס ב ג ו       
      
תורקתו תוריק לע "לירקרפוס" יטסלפ עבצ     11.1.020
יפל דיחא ןווג תלבקל דע תובכש שולשב םינפ      

  1,400.00    35.00    40.00 .דחוימה טרפמב 3011 ףיעס ר"מ   
      
רובמט" 'בח תמגודכ ינעוביצ ילירקא טכילש     11.1.030

 88,400.00    85.00 1,040.00 ןרציה תויחנה יפל םושייה  .ע"ווש וא מ"עב ר"מ   
 89,800.00 םישדח סבגו ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 1.11 כ"הס  
 89,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../015 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     015 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א ב  - ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  5.41 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו ס נ       
      
מ"ס 5 יבועב הרוסנ ןבא תוחולמ גניפוק     14.5.010
יבג לע  יתניפ עקש םע מ"ס 53 דע בחורבו      
ךותיח תוברל ,תופמרה ףוצירל םאות תוקעמ      

163,125.00   375.00   435.00 .הקעמה ןוטבב ןוגיעו םיקשימ דובע  ,תוניפ רטמ   
163,125.00 הרוסנ ןבאב - ץוח תוריק יופיח 5.41 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ף ו צ י ר  8.41 ק ר פ  ת ת       
      
4 יבועב הרוסנ ןבאב םיטסדופו תופמר ףוציר     14.8.010
לוח עצמ יבג לע ,ןימזמה תריחב יפל מ"ס      
ןיב הבור דוביעו טנמצ 03% םע ברועמ      

136,800.00   360.00   380.00 .)ר"מ/ח"ש 051 ןבאל דוסי ריחמ( םיקשמה ר"מ   
      
םורו מ"ס 4/03 ךתחב חלש ,ץוח תוגרדמ יופיח     14.8.020
תמאות הרוסנ ןבאמ מ"ס 3/21 ךתחב      
ברועמ ,ץצח וא  לוח יולימ תוברל ,תופמרל      

 44,100.00   420.00   105.00 .םיקשימה ןיב הבור דוביעו ,טנמצב רטמ   
      
מ"ס 3 יבועבו מ"ס 7 הבוגב ןבא ילופיש     14.8.030

  9,240.00   120.00    77.00 תוגרדמל תמאות רטמ   
190,140.00 תוגרדמו ףוציר 8.41 כ"הס  
353,265.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../016 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     016 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ה נ ב מ  1.91 ק ר פ  ת ת       
      
תוריש רבעמו רשגל הדלפ תיצקורטסנוק     19.1.010
םיחפמ היושע המוקמב תמלשומו תבכרומ      
רוביח יחפ תוברל םינוש םיכתחב םיליפורפו      
םיגרב ,םימוא ,תויקסד ,םיגרב ,ןוטבב ןוגיעל      

814,000.00 14,800.00    55.00 .ב"ויכו םיכורד ןוט   
      
תודימב תוגלזמ + מ"מ 03 רטוקב החיתמ לבכ     19.1.020

 70,000.00 7,000.00    10.00 םינוש םיכרואבו תונוש 'חי   
884,000.00 הדלפ הנבמ 1.91 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  5.91 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפמ בלושמ לגר יכלוה ירשגל הקעמ     19.5.010

132,000.00 1,000.00   132.00 הטסורינ תותשרו תורונצמ תנוולוגמ רטמ   
      
,רשגה תייצקורטסנוקב ןגועמ הדלפמ די זחאמ     19.5.020

 51,480.00 17,160.00     3.00 .ןוגיעה יגרובו ןווליגה תוברל ןוט   
183,480.00 שרח תורגסמ 5.91 כ"הס  

1,067,480.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  
קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../017 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     017 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  1.32 ק ר פ  ת ת       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.1.010

 95,200.00   400.00   238.00 מ''ס 06 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.1.020

144,000.00   480.00   300.00 מ''ס 07 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
239,200.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 1.32 כ"הס  
239,200.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../018 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     018 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
      

    650.00    13.00    50.00 . מ" ס 01 דע יבועב  טלפסא רוסינ רטמ  40.1.010
      
שדחמ ותחנהו  אוהשלכ  גוסמ ףוציר קוריפ     40.1.020
םיסלפמל המאתהו לוח תבכש תמלשה ללוכ      

 25,200.00    70.00   360.00 .םימייקה ר"מ   
      
לכמ ןג ינבא וא/ו הפש ינבא לש ריהז  קוריפ     40.1.030
תללוכ הדובעה ,רזוח שומיש ךרוצל םיגוסה      
שדחמ ןבאה תיינבו ןוטב תויראשמ ןבאה יוקינ      

  9,900.00    45.00   220.00 .בג םע ןוטב דוסי ללוכ רטמ   
      
01 דע יבועב טלפסא תוכרדימ  קוליסו  קוריפ     40.1.040
לש מ" ס 02 דע יבועב םיעצמ ללוכ ,מ"ס      

  2,300.00    20.00   115.00 .תלוספה יוניפו םימייקה םיעצמה ר"מ   
      
גוס לכמ שיבכל תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ     40.1.050
ותנקתהו ןוטב תויראשמ םידומעה יוקינ ,אוהש      

 12,500.00   250.00    50.00 .חקפמה תויחנה יפל ,תודובעה םותב שדחמ רטמ   
 50,550.00 קוריפו הנכה תודובע 1.04 כ"הס  

      
ם י פ ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
םייקה תמגודכ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.010
'א גוס קדוהמ עצמ :תללוכ הדובעה .םוקמב      

 47,000.00   200.00   235.00 .מ"ס 5 לוח תבכש ,מ"ס 02  לש יבועב ר"מ   
 47,000.00 םיפוציר תודובע 6.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ת ו ג ר ד מ  ,ה פ ש  י נ ב א  7.04 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ו ס ח מ ו  ם ו ח י ת       
      
תמגודכ שיבכל  הפש ןבא תיינבו הקפסא     40.7.010
,קדוהמ עצמ ,רפע תודובע ללוכ ,םוקמב םייקה      

  4,500.00   100.00    45.00 .רופא ןווג - ןוטבמ בגו תנעשמ  רטמ   
      
,םוקמב םייקה תמגודכ  ןג  ןבא תיינבו הקפסא     40.7.020
גוס עצמ ,הריפח תודובע ללוכ ,הניפ ינבא ללוכ      

 13,200.00   220.00    60.00 .ןוטבמ בגו תנעשמ ,קדוהמ 'א רטמ   
 17,700.00 םימוסחמו םוחית ינבא ,תוגרדמ ,הפש ינבא 7.04 כ"הס  
115,250.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../019 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     019 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב ינקת  תוחיטב  הקעמ תנקתהו הקפסא     44.1.010
הריפח ללוכ ,םוקמב םייקה תמגודכ מ"ס  02.1      
רזעה תודובעו ירזיבא לכ ללוכו ןוטבמ דוסי ,      

 11,875.00   475.00    25.00 עובצו ןבלוגמ ,םישורדה רטמ   
 11,875.00 תורדג 1.44 כ"הס  
 11,875.00 רודיג תודובע 44 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../020 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     020 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

51.2.010  ק"מ                           
      

  3,240.00     6.00   540.00 הקודיהו ,ךמת תוריקו םירשג ינבמל רזוח יולימ ק"מ  51.2.020
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.2.030

  3,150.00    63.00    50.00 )א ק"מ   
      

 74,750.00   115.00   650.00 'א עצמ ק"מ  51.2.031
      

  3,500.00    35.00   100.00 אבומ יולימ ק"מ  51.2.032
 84,640.00 רפע תודובע 2.15 כ"הס  
 84,640.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../021 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     021 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ י א  ת ר ק ב  29 ק ר פ       
      
ת ו כ י א  ת ר ק ב  1.29 ק ר פ  ת ת       
      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק עוציבה תפוקת לכל תוכיא תרקב 92.1.001
      
ללוכ עוציבה תפוקת לכל גרולטאמ ץועיו יוויל     92.1.002

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק ןוילע חוקיפ  
110,000.00 תוכיא תרקב 1.29 כ"הס  
110,000.00 תוכיא תרקב 29 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../022 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     022 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  99 ק ר פ       
      
ם י ר ש ג  י כ מ ס  1.99 ק ר פ  ת ת       
      
B סופיטמ עבורמ וא ינבלמ ןייוזמ ןרפואנ ךמס     99.1.010
ר''מס 0011 דע ךמסה חטש 7331NE יפל      

 14,960.00 1,870.00     8.00 מ''מ 55 -מ ןטק ךמסה הבוג 'חי   
 14,960.00 םירשג יכמס 1.99 כ"הס  
 14,960.00 םירשגב תומילשמ תודובע 99 כ"הס  

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../023 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     023 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

              1,175,559.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת   
   

 1,175,559.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                 10,880.00 םוטיא תודובע 1.50 קרפ תת   
   

    10,880.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                  3,250.00 הדלפ תותלד 6.60 קרפ תת   
   

                244,860.00 ,םינרת ,תוקעמ ,םיגרוס( םינוש הדלפ ירצומ 8.60 קרפ תת   
)םילגד יקיזחמ        
   

   248,110.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
תרושקת,הרואת ,למשח 80 קרפ    
   

                 20,520.00 הרואת יפוג 1.80 קרפ תת   
   

                 13,955.00 םיליבומו תורוניצ 2.80 קרפ תת   
   

                 19,305.00 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת   
   

                 11,507.00 םירזיבאו תודוקנ 4.80 קרפ תת   
   

                  9,117.00 למשח תוחול 6.80 קרפ תת   
   

                 16,410.00 תונוש 7.80 קרפ תת   
   

    90,814.00 תרושקת,הרואת ,למשח 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                  3,200.00 םינפ חיט 1.90 קרפ תת   
   

                114,400.00 ץוח חיט 3.90 קרפ תת   
   

                  2,200.00 םירפת יופיחו תועצקמ קוזיח 5.90 קרפ תת   
   

   119,800.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../024 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     024 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                  2,300.00 ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר 2.01 קרפ תת   
   

                 11,610.00 )קד( ןופיס תופצר 4.01 קרפ תת   
   

    13,910.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 89,800.00 םישדח סבגו ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 1.11 קרפ תת   
   

    89,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
ןבא תודובע 41 קרפ    
   

                163,125.00 הרוסנ ןבאב - ץוח תוריק יופיח 5.41 קרפ תת   
   

                190,140.00 תוגרדמו ףוציר 8.41 קרפ תת   
   

   353,265.00 ןבא תודובע 41 כ"הס               
   
הדלפ ינבמ 91 קרפ    
   

                884,000.00 הדלפ הנבמ 1.91 קרפ תת   
   

                183,480.00 שרח תורגסמ 5.91 קרפ תת   
   

 1,067,480.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס               
   
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ    
   

                239,200.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 1.32 קרפ תת   
   

   239,200.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס               
   
רתאה חותיפ 04 קרפ    
   

                 50,550.00 קוריפו הנכה תודובע 1.04 קרפ תת   
   

                 47,000.00 םיפוציר תודובע 6.04 קרפ תת   
   

                 17,700.00 םימוסחמו םוחית ינבא ,תוגרדמ ,הפש ינבא 7.04 קרפ תת   
   

   115,250.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../025 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     025 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רודיג תודובע 44 קרפ    
   

                 11,875.00 תורדג 1.44 קרפ תת   
   

    11,875.00 רודיג תודובע 44 כ"הס               
   
הלילס תודובע 15 קרפ    
   

                 84,640.00 רפע תודובע 2.15 קרפ תת   
   

    84,640.00 הלילס תודובע 15 כ"הס               
   
תוכיא תרקב 29 קרפ    
   

                110,000.00 תוכיא תרקב 1.29 קרפ תת   
   

   110,000.00 תוכיא תרקב 29 כ"הס               
   
םירשגב תומילשמ תודובע 99 קרפ    
   

                 14,960.00 םירשג יכמס 1.99 קרפ תת   
   

    14,960.00 םירשגב תומילשמ תודובע 99 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2   .../026 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ םוזיי םיסדנהמ להי
3221526-30:סקפ 2221526-30:לט ביבא לת  49 ןולא לאגי
 

18/04/2019
דף מס':     026 הנוי רפכ לגר יכלוה רשג

  
קרפ ךס  

 1,175,559.00 רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ  
  

    10,880.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  
  

   248,110.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ  
  

    90,814.00 תרושקת,הרואת ,למשח 80 קרפ  
  

   119,800.00 חיט תודובע 90 קרפ  
  

    13,910.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ  
  

    89,800.00 העיבצ תודובע 11 קרפ  
  

   353,265.00 ןבא תודובע 41 קרפ  
  

 1,067,480.00 הדלפ ינבמ 91 קרפ  
  

   239,200.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ  
  

   115,250.00 רתאה חותיפ 04 קרפ  
  

    11,875.00 רודיג תודובע 44 קרפ  
  

    84,640.00 הלילס תודובע 15 קרפ  
  

   110,000.00 תוכיא תרקב 29 קרפ  
  

    14,960.00 םירשגב תומילשמ תודובע 99 קרפ  
 

  
לכה ךס  
 3,745,543.00  יללכ כ"הס  

    636,742.31 מ"עמ %71  
  4,382,285.31 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: גשר הולכי רגל 28.2 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


