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 נספח א'

 
 תנאים כלליים

 

 

 מהות ותנאי העבודה והדגשים מיוחדים:
 

 וריבוד כבישים פיתוח וסלילה .העבודה כוללת ביצוע עבודות1

 

סעיפי  מחירי החפירה ו/או הפריצה כוללים כל הפירוקים וההעתקות שמעל השטח החפור או הפרוץ.. 2

 פריצה.הפירוקים מתייחסים למקומות שאין בהן חפירה ו/או 

 

ממנה עד כדי ביטול  ת היקף העבודה או סעיפים . המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין א3

 אין לעבור ממבנה אחד לאחר רק לאחר קבלת אישור בכתב ע"י מהנדס המועצה. .הסעיף 

 

שב . לפני תחילת העבודה על הקבלן לתאם יחד עם המזמין שלבי העבודה ומהות העבודה ובמיוחד לח4

הכמויות לביצוע ולאשר אותם לפני תחילת העבודה במידה ויש צורך להגדיל או לצמצם היקף ביצוע 

 העבודה.

 

ובהתאם  20%עם הנחה של . הקבלן יבצע כל עבודה חריגה מכתב הכמויות לפי מחירון משרד השיכון 5

 למפרט הכללי והמיוחד ולפי הוראות ואישור המזמין.

 חד עם כתב כמויותיש לקרוא מפרט מיוחד זה י

 

. לפני תחילת העבודה בכל  כביש וכביש הקבלן יבצע חפירות גישוש בכביש קיים בתיאום עם המפקח 6

בשטח ויעביר את הנתונים למתכנן לבדיקת ועדכון מבנה הכביש המתוכנן כמוכן לעדכון תוכנית תאום  

 המערכות, מחיר החפירות האלה כלול מחירי החוזה ולא ישולם בנפרד.

 

 60. מחירי היחידה כוללים החזרת המצב לקדמתו, ומילוי מחומר נברר ושכבת מצעים סוג א' בעובי 7

 הניקוז. ס"מ מעל לצינורות

 

 . יצוין שלרשות  קיים חוזה סטנדרטי לתנאי תשלום וכד' שהינו החוזה המחייב.8

 

 ובמשטרה.  מועצה ב ןאשר אותביצוע ויההקבלן יכין על חשבונו תוכניות להסדרי תנועה זמניים לשלבי . 9 

העליות כלולות במחירי  שאר וכל , תאורה זמניתהבטיחות תמרור, מעקותהסימון וההסדרי התנועה, 

 היחידה ולא ישולמו בנפרד.

 

יצמיד לפרויקט מהנדס ביצוע שיפעל מול המפקח , מודד מוסמך צמוד, ומנהל עבודה  רשום על . הקבלן 11

שם הפרויקט ויהיה צמוד לפרויקט. עלויות כל הנ"ל יכללו בסעיפה היחידה של החוזה ולא יהיה תוספת 

 תשלום עבורם.

 



 'בנספח 

 

 
 תנאים מיוחדים לחוזה

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

 
 'בבנספח תחולת הסעיפים המפורטים 

 
' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור ב נספחמוסכם ומוצהר בזה כי 

י התאמה בין האמור בכל מקרה שתיוצר סתירה ו/או א טופס החוזה ותנאיו לבצוע העבודה. -במסמך ב'
 יחולו הוראות מסמך זה.-במסמך זה לבין האמור במסמך ב'

      
   
   

 חתימת הקבלן  
   

 המחירים הנקובים במכרז/חוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .א

 הגשת חשבונות .ב

 העתקים. 4כל חשבון יוגש במקור +  .1.1

ת המפקח, את דפי כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות. על הקבלן להגיש לבדיק .1.2
 המדידה והכמויות בשני העתקים.

 בכל חשבון יצוינו: .1.3

 מספר החוזה .1.3.1

 שם העבודה .1.3.2

 ערך החוזה .1.3.3

 תאריך התחלת העבודה .1.3.4

 תאריך סיום העבודה .1.3.5

 המדד הבסיסי .1.3.6

את הכמויות שבכתב -במקביל לטור הכמויות שבוצעו-כל חשבון יכלול טור נוסף .1.4
 הכמויות המקורי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .1.5

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או  .1.6
 חריגות.

והחזרי מקדמות, יבוצעו בדף נפרד בצורה טבולרית מצטברת  תכל חישובי ההתייקרויו .1.7
 החל מן החשבון הראשון.

 
 
 
 
  

   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
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 ובפרט פרקים: ומע"צ הביטחון, משרד השיכוןהמפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת משרד 

 
     וקדמותמ – 00
  עבודות עפר – 01

 יצוק באתרעבודות בטון  – 02

     מתקני חשמל – 08
    פיתוח האתר – 40

                       סלילת כבישים ורחבות – 51

    יעול תוי וק – 57
  

 שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד. ועפ"י הפניות ,וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך
 
 

 :הערה
 

המיוחדת  בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה
 ולצה"ל. הביטחוןאו בהוצאת ועדות משותפות למשרד  השיכוןומשרד הבינוי ו הביטחוןבהשתתפות משרד 

בהוצאה לאור  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה
 .29 ראליעזהביטחון, רח' דוד של משרד 

 
 
 

המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים  הצהרת הקבלן:
ומתחייב  במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת

נספח  לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהן. הצהרה זו מהווה
 למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 מוקדמות - 00 פרק

כל ההוראות והדרישות נועד להגדיר ולפרט את בא להשלים ולהוסיף ו ,מפרט טכני מיוחד זהפרק מוקדמות ו
יות אין הכרח שכל העבודות המפורטות בכתב הכמו .הטכניות המיוחדות לביצוע של מרכיבי העבודה השונים

ין במפרט הטכני המיוחד, ויש לראות את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה בפרקים השונים יקבלו את ביטו
השתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי המיוחדת ב שבהוצאת הוועדהלאסופת המפרטים הטכניים הכלליים 

  ולצה"ל. והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון

 אור העבודהית 00.1

 תותשתישל הקמת קווי ומערכות  , מדרכותבניית  ,חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות עפר, סלילה /מכרז
 תאורה, העתקת תחנות אוטובוס וכו' במסגרת שלב א'.

ילת ביצוע העבודות תחהמשך ו,  2 -שלב א' -ו 1-שלב א' :שלביםשלב א' למכרז/ חוזה זה מחולק לשני 
 המועצה בכתב.היה לאחר אישור י 2-לשלב א'

 
 העבודות כוללות בין היתר:

 בודות הכנה ופירוקע .1

 עבודות עפר .2

 עבודות מצעים .3

 עבודות ריצופים ואבני שפה. .4

  עבודות אספלט .5

 ביסוס עמודי תאורה. -עבודות בטונים .6

 עבודות חשמל ותאורה .7

 עבודות סימון ותמרור .8

 היקף המפרט 00.2

ההכרח  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן
 שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

 ןבדיקת התנאים ע"י הקבל 00.3

רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה 
 המנהלהיכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים החורגים. לא תוכר ע"י 

 כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.4

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה 
הכמויות,  המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב

 עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
 ורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמוערע

התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון לאחר צו  םשבועייביומן העבודה. את הערעורים יש להגיש תוך 
 לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות.תהיה סופית. 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.5

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל 
רשות מוסמכת,  לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של



 

ידו אישור בכתב ימציא ל תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח ראשי לדרוש שהקבלן
מתחייב להמציא אישור כזה, באם  על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן

 יידרש.

 אישור דגימות 00.6

במאומה מאחריותו  אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורע
אותן דגימות, כפי שטיב  המסופקים במתכונתוהבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המלאה 

 במפרט ו/או בתקנים.זה מוגדר 

 בדיקת דגימות 00.7

שים במסגרת מפרט זה רטיבות, הנדר-דמי בדיקת כל הדגימות והבדיקות, כולל בדיקות קרקע צפיפות
ללו עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ויכ

 במסגרת מחירי היחידה של העבודות השונות.
 .המפקח בלבדכל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י 

 אספקת מים 00.8

, את המים בכמויות ובטיב הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר
ת מים קיימים.  הספקת המים ע"י לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורוהדרושים 

הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המהנדס/המפקח באתר ובהתאם 
 לדרישות לוח הזמנים.
כלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי על הקבלן לדאוג למ

 ההובלה.
בלבד, את כל הצינורות, החיבורים, האביזרים והמתקנים בגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו 

 הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.
אספקת המים, כולל מחיר המים, ההובלה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו 

ל במחירי היחידה של העבודות השונות.  הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים על מנת להתחבר א
 מקור מים קיים או חדש.

 קרקעיים ועמודי חשמל-, מתקנים תתתצינורו 00.9

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של 
 כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. 

 ות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומםחפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוח
 וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום

 המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.שלמותם של 
ללא  חול על הקבלןעל הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכן הוצאה שתידרש לקיום שלמותם ת

 תשלום נוסף.
 עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד

 של מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 דרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.ילשמור על שלמותם וכל הוצאה שתעל הקבלן 
 העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו
 על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות

 אחריותו ועל חשבונו של הקבלן.הנ"ל, הם ב
 לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. המנהל



 

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.10

כביש הגלל מטרדים שונים המצויים לאורך על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה ב
אחרים. הקבלן לא ידרוש כתוצאה  או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים

 מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו נלקח דבר זה בחשבון.
"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ

 כשיושלם הטיפול המטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.רק  

 מהנדס באתר 00.11

 בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר  במפרט הכללי על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

עבודות מהסוג  מספיק, לדעת המנהל בביצוע ןניסיו)חמש( שנים לפחות ובעל  5עם ותק מקצועי של 
 בחוזה זה. הנדרש

 אחריות הקבלן 00.12

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת  
הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה  
 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 
כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  לפיכך רואים את הקבלן 
 להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות  וכו', אשר 
 עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו 
 ספית והאחרת.לשאת בכל האחריות הכ 

 מניעת הפרעות 00.13

 רבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהליםיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מהקבלן מתחי
 באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

 ו ציוד בצורה שיש בהכמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/א
קיימים.  כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים
 הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שילוט ,תמרור ,צביעה, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'.

 ישולם עבורם בנפרד. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא
ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר  באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה

 .ערערהמקומית מועצה הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורה של 
 לוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השוניםיכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במ

 בנפרד.ולא ישולם עבורן 
 כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת פרעות.

הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח , בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו כן 
המצב מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין 

 המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.14

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב 
 . יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכבםפניאומאטייבגלגלים  מצוידים

 נו מתפזר בזמן הנסיעה.אי



 

 אמצעי זהירות 00.15

 הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת .א
חומרים, , הובלת תצינורותאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

העבודה  להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצועהקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות 
אלו. הקבלן  םבענייניויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות 

את הציבור  יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר
ורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים של ב םהימצאותבשל  םלהיגרמתאונות העלולות 

ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל 
הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 

 מהעבודה.
אמצעי  אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטתהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי 

זאת שומר  זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת
התובע או התובעים  יכוח ביןוהמזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לו

או חלוקי הדעות  הסכסוךלבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב 
עקב תאונת  םעפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצוייבהסכמת שני הצדדים או בוררות 

כל שהוא שנפגע באתר  טלאובייקעבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 
גין נושא שא באחריות כלשהי ביוהמזמין לא יהעבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה 

 זה.

 00.9צביעה וכו' )כמופיע בסעיף  תמרור,כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט,  .ב
 בנפרד.( יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם שלעיל

 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: .ג

 בכל עם זאת, על הקבלן לנקוטל. יחד העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמ

להקפיד על  שת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליוהאמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הר
החשמל מועדים  ך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברתקיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכ

 להפסקת המתח.
אמצעי  לחיי אדם, עקב אי נקיטתכוש או הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לר

 זהירות כנדרש.

, הפירוק והחפירה יסההקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההר .ד
 ם מכל סוג שהוא.יבשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעי

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.16

הקיים והקטעים שבוצעו במשך כביש כדי להגן על ה הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים
, רוח, שמש תשיטפונוכל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, 

וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים 
מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים,  גשמים או מפני כלמפני  להגנת האתר

 החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

תים והן אם לא עשה כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאו
 כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 סמכויות המפקח 00.17

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. .א
 



 

הטכני וכתב הכמויות את התכניות, המפרט  המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש .ב
הפוסק הבלעדי קח הוא הירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפב-התאמה ביניהם ו/או איוכל אי 

 בשטח בנושא זה.

רם וכן עבודות שבוצעו או צריכות המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקו .ג
 להתבצע. 

אין  העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה.הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את  .ד
של קבלני אה של הקבלן לפעולות או מחדלים באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המל

 המשנה.

 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. .ה

או תו לקבוע עדיפות של איזו עבודה המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלט
העדיפות ייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה ח

 שנקבע ע"י המפקח.

החוזה א אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי .ו
עבודה המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי  יו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כלל

לעבודה כולה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו  שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן
 ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

של תכניות מאושרות לביצוע ושל  המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים .ז
המפקח חתומות ות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייב

יחולו כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות  ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות
 .על הקבלן

 כניותת 00.18

ימסרו חותמת "למכרז בלבד". לפני הבצוע התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות ב
ת שינויים והשלמות ביחס לתכניות שאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיויתכניות אשר י

 מסיבות כל שהן.למכרז 
 או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. םפיצויילקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום 

 תכניות "לאחר בצוע" 00.19

( בתוכניות וכן בקבצים. תכניות אלו AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו, תכניות "לאחר ביצוע" )

ם, ע"פ החלטת המפקח. יש יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה לפחות אחת לשלושה חודשי

ם ואספלט הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת "בשלב מצעים, אגו AS-MADEכניות להנפיק ת

חר ביצוע בכל אותם ראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאיהעבודה ע"י המפקח. התכניות ת
במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן הנקודות 

 וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.   תהצינורואת המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, 
צים לביצוע ומפלסים כניות אלה יכללו את כל הנתונים )ובאותה רמת פירוט( שנכללו בתוכניות ובקבת

 באותם הנקודות שניתנו בתוכניות
 תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך .

( גם כקובץ אלפא נומרי ממוחשב על  AS MADEבסיום העבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע )

 . REG DISגבי דיסקט הכולל קובץ אוטוקאד וכן קבצי 

ת ו/או רשות מקומי הבינוי והשיכוןמשרד  של GIS -ה על דרישות מערכת בשכבות העונותהקבצים יהיו 

 וע"י המפרט מצ"ב.ו/או המזמין 
 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.

 



 

 ואשורים תרישיונו 00.20 

אישורים וה תהרישיונולפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל 
לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של  
. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את הנ"ל תהרישיונותכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת  

ונו ולא ישולם ם אלה יהיו על חשב. תשלומיתהרישיונווהערבויות הדרושות לצורך קבלת כל ההוצאות 
 לו עבורם.

י ממשלה, חברת חשמל, משרד     , משרדערערהמועצה מקומית כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: 
רשויות ל כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות ע

 הניקוז רשות העתיקות וכו'.

 לוח זמנים ותקופת ביצוע 00.21

ימים ממועד התחלת העבודה, על הקבלן להמציא לאישור המפקח לוח זמנים מפורט לביצוע  7תוך 
למפקח העבודה בהתאם למועדי הביצוע הנקובים בחוזה. הקבלן מתחייב לסיים את העבודות ולמסרן 

מיום קבלת צו  מועד המצוין במסמכי החוזהמהלא יאוחר ו .מסודרו כשהן מושלמות, כשהאתר נקי
 התחלת העבודה.

 סדרי עדיפויות 00.22

שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו  המנהל
 יבוצעו וכו'. 

 כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.

 מדידות 00.23

הקבלן מדידת הכמויות, אלא אם כן ערער ות ישמשו כבסיס להגבהים הקיימים המופיעים בתכני .א
 יום מצו התחלת עבודה. 14על הנתונים תוך 

של  תקואורדינאטועם רשימת  P.Iלקשירת הרומים, נקודות . M.Bלקבלן יימסרו בשטח נקודות . .ב

 נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות ורדיוסים.

    .דיוק התואמת את תקנות המדידה כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת

הקבלן חייב לסמן את צירי הכבישים. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך  .ג
הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו 

 של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

נזק או ות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקוד לשלמותהקבלן אחראי  .ד
 , על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.שלמותןאומדן וישמור על 

 היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייאחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל ה .ה
ולשביעות רצונו ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף,  מוןמדידה, סי התאמה, אשר נובעת מתוך-או אי

עבודות שלא לפי התכנית, או אי התאמה כנ"ל תבוצענה  הסטיישל המפקח. אם כתוצאה משגיאה, 
 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.ת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת יתקן אותן הקבלן לפי דריש

ביקורות אי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר לצירי התוו על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים .ו
ר בצד הצישינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או 

 שיקבע על ידי המפקח.ובמקביל לו, במרחק 

מרחקים קבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מ .ז
שונה מהאמור להציע למפקח אופן הבטחת צירים  ינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאיוהן מבח

יהיה טעון אישור (. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב
 המפקח.

היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק . כל תזוויאת נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל  .ח
 רורה.ובצורה ב



 

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד על  .ט
 חשבונו ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

על ידי ר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאח .י
ולרומים יל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ש בצורת רשימה למפקח ותראה בעלהקבלן תוג

 המתוכננים.   

באמצעות דה זו וכל עבודות מדידה אחרות, על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבו .יא
דיוק הסימון ומט". המודד יאשר בחתימתו את טאופטי "דיס-ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

הנדרשת עפ"י תקנות הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק  יוק של הפרצלציההתואם את רמת הד
 המדידה.

אלה, ( הוא יחדש וינעץ נקודות P.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות . .יב

 ע"י מודד מוסמך. על חשבונו,

 כנדרש בסעיף ט' שלעיל. תזוויכל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי 

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יג

 קבלת העבודה 00.24

מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות, תבוצע רק לאחר שכל השטח 
מקום והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח העבודות ל

 שיבחר על ידי המפקח באתר.
 ניקוי סופי יעשה על ידי הקבלן על חשבונו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת 
 חב' מקורות הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", 

תנו באמצעות המפקח אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ני בשום מקרה. אולם, המועצה ו
     הלים המקובלים. מטעם החברה בנ

 מחייבות את הקבלן. המנהלרק הוראות המפקח מטעם 
, מותנית המנהלבלת העבודה ע"י למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת ק

על מחלקותיה, חב' "בזק",  מקומיתמועצה בודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה:  בקבלת הע
 חב' חשמל וכו'.

 קבלני משנה 00.25

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר 
עדי עבור עבודות כל קבלני המשנה שאר הקבלן אחראי בליהמפקח העסקת קבלני משנה, גם אז י 

 והתיאום ביניהם.
, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה

תעשה למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר 
 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 מויותכ 00.26

 .כל הכמויות ניתנו באומדנא
כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום 

 לשינוי במחירי היחידה.

 תאום עם גורמים אחרים 00.27

, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי של המפרט הכללי פרק מוקדמות 00.04.07בנוסף לאמור בסעיף 
 .ששיידרעבודתו יפעלו בשטח גורמים אחרים ככל  במהלך



 

עיל במינימום הפרעות, כולל על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת ל
על הקבלן להביא כל  כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.השגת  

מתחייב לציית והוא  גורמים אלה, וף פעולה מלא עםזאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שית
יהיה בזה כדי כר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תו

 לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה.

 התארגנות באתר 00.28

 משרד שדה

 ושני חלונותמ', עם דלת  2.20מ' ובגובה  X 4.00 4.00על הקבלן לספק ולהציב מבנה בנוי במידות כלליות 

המפקח בנוסף למפורט י מים ורוח, ולציידו לפי דרישת במתקני סגירה נאותים ואטומים בפנ שיצוידו
 להלן.

 
 

 הריהוט יכלול:

 2  160שולחנות משרדיים בגודל X 80 במנעולים ומפתחות. ס"מ עם מגירות מצוידות 

 6 כיסאות 

 2 .מתלים לתכניות 

 1  במנעול ומפתח. מצוידארון פלדה 

 .המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע 

  מפוצל מזגן  י ולתאורתו בחשמל, להתקנתיומ-היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה
 וכל זאת על חשבון הקבלן.אינטרנט כ"ס, טלפון ו/או טלפון אלחוטי,  2.5

 
רכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר כ ריישאחשבון הקבלן. המבנה  כל האמור בסעיף זה יהיה על

 העבודה על השלמתה ובאישורו של המפקח.

 חישוב כמויות ע"י מחשב 00.29

אשר  הקבלן יכין את חישובי הכמויות לחשבון הסופי ולחשבונות חלקיים ע"י מחשב ובעזרת מומחים
החברה שתכין את העיבוד יוגש לאשור המפקח לא שם  זו ע"י המפקח, תוך תאום אתו.יאושרו למטרה 

 התחלת העבודה. יאוחר מאשר תוך שבועיים מיום קבלת צו
ההכנה לעיבוד תעשה בתיאום עם המפקח, ונתוני הקלט ימסרו להרצה לאחר אישור בכתב מאת 
 המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות, בנוסף על הקלט שיוגש

 העתקים. -3ב
 , שלומיםשיידרכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב, לרבות הדרכה ויעוץ של מומחים, אם 

 חולו על הקבלן.י -בעד עיבוד במחשב, עדכון, תיקונים וכו' 
 

   
 
 
 
 

   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 
 
 



 

 כתב כמויות 

 והנחיותהערות 

 
 . הערות והנחיות אלה מתייחסים לכתב הכמויות המצורף, לצורך הבהרה והנחיה למילוי המחירים.1
 
. בעמודה יחידות הכוונה ליחידת המידה על פיה יחושבו הכמויות של העבודה או/ו הפריטים המתוארים 2

 בעמודה תאור העבודה או/ו הפריטים לאספקה.
 היחידות האפשריות הן:

 כלומר יחידות.יח'  (א

 מ"א כלומר מטר אורך. (ב

 קומפ' כלומר קומפלט. (ג

 מ"ק כלומר מטר מעוקב.  (ד

 ש"ע כלומר שעות עבודה. (ה

 

. יש לקרוא בפרוטרוט את המפרט המיוחד המצורף לרשימת הכמויות על כל נספחיו כולל סט התוכניות, לפני 3
 מילוי המחירים.

 
 
נו גורע מהמופיע במפרט המיוחד או/ו בנספחיו או/ו . התיאור ברשימת הכמויות הינו תמציתי בלבד ואי4

 בתוכניות.
 
5. 
מחובתו של הקבלן להתייחס לכל סעיף ולמלא את המחיר המבוקש, אי מילוי מחיר לסעיף מסוים, יחשב  (א 

כאילו המחיר עבורו כלול במחירי היחידה של שאר הסעיפים שמולאו, גם אם לאחר ביצוע העבודה כולה התברר 
ל הסעיפים שלא מולאו על ידי הקבלן גדלה באופן משמעותי מעל הכמות הרשומה בכתב הכמויות, שהכמות ש

לא ישלום לקבלן שום פיצוי כספי עבור סעיפים אלה, על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מילוי המחירים, לא 
 תוכר שום תביעה כספית שהיא מצד הקבלן לגבי סעיפים אלה.

 
ות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים, ושתכולת העבודה כפי שהיא באה מובהר לקבלן שלשם נוחי( ב 

לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים כתב הכמויות מהווה מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה 
לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב של העבודה להשתמש כמרכיב לביצוע ותשלום לפי איזה 

 שימצא לנכון מתוך כתב הכמויות ללא שיוך לפרק כלשהו. סעיף
מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין חלק מהסעיפים שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה מבחינת ביצוע 
העבודה ונמצאים בפרקים שונים אולם המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר הנמוך ביותר של אותם סעיפים במידה 

 סעיפים זהים כמפורט לעיל.וייתן הקבלן מחיר שונה ל
 
 
 
 
 . תנאים כלליים:6

א( המועצה רשאית לספק חומר או/ו ציוד לביצוע העבודה )עמודים, פנסים, זרועות וכו'( ולבטל כל סעיף ו/או 
לשנות את הכמות של כל סעיף שבכתב הכמויות. במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל, לא ישתנו מחירי היחידה 

 החוזה.של כל סעיפי 
 

ב( בחתימת הקבלן על החוזה, רואים את הקבלן שלקח בחשבון עם הצגת המחירים את כל התנאים והדרישות 
המפורטות והמתוארות בחוזה, ו/או בתוכניות ו/או במפרטים הטכניים ו/או במפרטים המיוחדים על כל 

 נספחיהם ו/או באופני המדידה והתשלום.
בו ככוללים את ערך כל העבודה וההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המחירים המוצעים על ידי הקבלן יחש

 הנזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם.



 

 
ג( אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב 

 הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
 

העבודות, החומרים, האביזרים, הציוד וההוצאות הדרושים לשם חיבור מתקן  ד( העבודה כוללת את כל
 סמכי החוזה.קינה, בהתאם לדרישות המפורטות במהתאורה לרשת החשמל והפעלת הת

 
 
 
 

 שם הקבלן:__________________________
 חתימה וחותמת הקבלן:__________________________

 תאריך:__________________________
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 עבודות פיתוח האתר – 40פרק 

 האחרים של המפרט הכללי. םשל המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיי 40פרק זה בא להשלים את פרק 

 ריצוף ואבני שפה 0504.

 ריצוף באבנים משתלבות .410-18040.01

 כללי: .א

ואיי תנועה ובכל מקום שם יורה המפקח יבצע הקבלן ריצוף מאבנים  כבישבמדרכות 
 משתלבות לפי בחירת האדריכל.

סוג וסידור האבנים הן מבחינת כווני ההנחה והן מבחינת הצבעים יהיה לפי התכנית ו/או 
 דרישת האדריכל.

 .חציה וצורות אחרות ירור אבנים לטובת סימון מדרכות, חניות, מעבהעבודה כוללת סיד
כל שאר המרכיבים לביצוע מושלם של העבודה לרבות הריצוף והחול יסופקו ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו.
 חוזר. שבאבנים שפורקו באתר בשימו שהעבודה כוללת, בין היתר, שימו

 שכבת החול מתחת לאבנים: .ב

% 5 - 140,  עובר נפה 95% - 60שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול שפיך, עובר נפה  .1
חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי יבש, 

 .4%אגרגט דק. תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על 

לפני פיזור החול תנוקה התשתית מלכלוך ומגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת  .2
 החול לפני אישור המפקח לטיב התשתית.

ידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים החול יפוזר בשכבה אח .3
 לפני הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח.

ס"מ. לא תותר כל  3שכבת החול לאחר הנחת הריצוף והידוקו  תהיה בעובי אחיד  של  .4
 תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורה ופילוסה לפני הנחת האבנים.

ל אשר מבוצעת מעל תקרת החניון או על גבי כל משטח בטון אחר יהיה מיוצב שכבת החו .5
בצמנט ועוביו יהיה בעובי משתנה, מפני האיטום /או משטח הבטון ועד מפלס תחתית 

 אבני הריצוף.

לא תשולם כל תוספת להנחת שכבת חול בעובי משתנה. הכל כלול במחירי היחידה של 
 עבודות הריצוף.

 ביצוע הריצוף .ג

   )תחולת ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה  י תחילת ביצוע הריצוף יש להקפיד לפנ .1
 (. 4%הרטיבות לא תעלה על 

 

בהתאמה רצפות שיסודרו בהתאם לתכנית, ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במ .2
 לקו הגימור של אלמנט השפה.

  



 

 
 

 השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה יבוצע בצבע תואם לצבעי הריצוף   .3
 האבנים החלקיות ייחתכו, לפי  ובמרצפות שלמות וחלקיות, בהתאם לצורך. 
 ע"י המפקח. יש להקפיד שהאבן  מידה, בעזרת מכשיר  ניסור מיוחד שיאושר 
 שאר שלמה ללא פגמים וסדקים עם שפות ניצבות לאחר הניסור.  ימנוסרת ת 

 

 ו בעבודת תכניות ויונחהאבנים המשולבות תהיינה מסוגים שונים כמפורט ב  .4
 ת. האבנים יונחו כך שתשתלבנה ידיים בסידור כמצויין, בהתאם לתכני 
 בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר  מליים ביניהם, כל זאתיבמרווחים מינ 
 תעשנה ע"י חיתוך אבנים לגודל בשטח הניסיוני. השלמות בקצוות ובפינות  
 בצבע השלמת יציקת בטון  יס"מ ע" 3 -המתאים ובמקומות צרים מ  
 המתאים. 

 

 מ"מ,  3לבת לאלמנט השפה יהיה הרווח המכסימלי המותר בין האבן המשת  .5
 מ"מ. 2הרווח המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות  

   

 פות יש לבצע הידוק ראשוני של בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצ  .6
 ויברציוניות  ות פלטות הידוק המשטח )על גבי האבנים המשתלבות( באמצע 
  0.5הרץ ובגודל של  100ות של ק"ג ותדיר 2,000בעלות כח צנטריפוגלי של  
 ם.מעברי -3מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב  

 

 ע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצו  .7
 בסוף יום העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. 

 שעות לאחר ביצוע הריצוף.  24 -וע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ לאחר ביצ   
 יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק וטאטאו לתוך המרווחים     
 בין האבנים המשתלבות.   
 לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה              
 מעברים נוספים. 4  -ב    

 

  הראשוני תבוצע כבישת אימות  ר פיזור החול והשלמת ההידוקבגמ  .8
 מעברים, לפי הוראות המפקח  8 -טון או מכבש פניאומטי כבד ב  12במכבש  
 לקבלת מישוריות ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני,  
 ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן. 

 

 סטיות מותרות בביצוע .ד

 על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים,  .1  
 כמפורט בתכניות.   

 
 מ"מ.  10-+ / 10הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  .2  

 
 מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל  .3  
 מ' והבנוי כך ששקיעתו  5 ס"מ ובאורך של 5אלומיניום  ברוחב של לפחות    
 מ"מ. 1על קצוותיו  לא תעלה על  והמכסימלית עקב משקלו העצמי בהישענ   



 

 בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים  על פני    
 הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין הריצוף במקום בו    
  5סטייה המותרת במישוריות לא תעלה על נוצר המרווח  הגדול ביותר. ה   
 מ"מ.   

 
 רים שהותנו לעיל יחייבו את        סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעו.            4

 לעבד ולרצף מחדש את המשטח. גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.הקבלן  
  

 מ"מ. 2על הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה .            5

 אחריות הקבלן .ה

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות  .1  
 הגובה והמישוריות ושנמצא שהאבנים המשתלבות הן ללא סדקים, קנטים    
 המפקח. שבורים וכו'. הכל לשביעות רצון    

 
 יצועחודש מגמר ב 12אחריות הקבלן לטיב הביצוע וכו', כנדרש, תהיה  .2  
 העבודה בשלמותה. במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של    
 סמ"ר. 3החלפת אבנים, סדוקות ו/או שבורות בפינותיהן במידה העולה על    
 )בהיטל אופקי( לעיל הכל לשביעות רצון המפקח.   

 
 יישום אחריות הקבלן תיעשה כדלקמן: אחת לארבעה חודשים או לפי  .3  
 ת נציג החברה או המועצה ייערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים הזמנ   
 המוסמכים והקבלן. בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או     
 האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים. התיקונים אשר    
 יום ממועד הסיור. בכל מקרה דעתו של  30יסוכם לגביהם יבוצעו תוך    
 מפקח תהיה סופית בנדון מהות הנזקים אשר יש לתקן.ה   

 ימשטח  ניסיונ .ו

 לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני  .1  
 מטר במקום שיורה המפקח. 2.0מטר וברוחב של  30באורך    

 
 ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים  .2  
 המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול    
 למילוי המרווחים בין האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימות,   
 אלמנטי שפה וכו'.   

 
 הקבלן  יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע  .3  
 את העבודה.   

      
 המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב  .4  
 החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך    
 הביצוע.   

  
 בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן יבדקו  .5  
 טח, הסטיות בגובה וכו'.התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המש   



 

 בוצעו י -אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות     
 קטעים ניסיוניים על חשבון הקבלן.   
 משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י  הקבלן ועל    
 חשבונו.   
   
 אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים  .6  
 ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.   

 
 המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י  .7  
 המנהל תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצידו.   

 

 
 מדידה לתשלום:

 ס"מ. 3טו של שטח הריצוף וכולל פיזור שכבת חול בעובי התשלום יהיה לפי מ"ר נ

 (מכל הסוגים )כולל אבני גן אבני שפה 710-047.40.01

 אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים, מדרכות, ובכל מקום שם יורה המפקח. .1

 מבטון הכל כמופיע במפרט הכללי. ודה כוללת אספקה והנחה לרבות תושבתהעב .2

סעיף יתוח האתר וסלילה פ - 40טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן  יהיה כאמור בפרק  .3
 של המפרט הבין משרדי. 40.05.08

 "מ לגובה ולמיקום.מ -+/ 5דיוק ההנחה של אבני השפה  .4

 °90בוצעו עם אבני שפה טרומיות של פינות של מדרכות )באזורי מפרצי חניה כדוגמא( י .5
 .°135ואו 

מ' בהתאם לגודל  0.25מ' או  0.50יבוצעו מאבנים טרומיות באורך סים קטעי רדיו .6
העבודה כוללת גם תושבות מבטון  הרדיוס )מודגש שלא יורה שימוש באבנים שבורות(.

 לפי פרטים בתוכניות. 15-ב

תקני. לא תורשה יצירת תערובת מובא מודגש שהבטון לתושבת יבוצע באמצעות בטון 
בת יבשה.  כמו כן יש לבצע את גב הבטון באמצעות בשטח והוספת מים לתערו בטון

 תבנית.
 ה שימוש בטיט.שבלבד ולא יור דייסמילוי המישקים ייעשה באמצעות 

 ס"מ לפחות. 30מטר( תבוצע חגורת בטון בעובי   1.0 –בפינות )רדיוס קטן מ 

 
 :תשלוםמדידה ל

 התשלום יהיה לפי מ"א כולל כל האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכללי.
 
 
 
 
 
 
 



 

 עבודות סלילת כבישים – 51פרק 

 האחרים של המפרט הכללי. םהרלוונטיישל המפרט הכללי והפרקים  51פרק זה בא להשלים את פרק 

 

 עבודות הכנה ופירוק 51.01

 חישוף .02501.051

 ס"מ.  20החישוף יהיה  עומק/שבמפרט הכללי. עובי 51.03.01העבודה תתבצע עפ"י סעיף 
במקומות שיורה המפקח ועפ"י הוראה מפורשת בכתב. פסולת החישוף יבוצע רק 

 החישוף תסולק למקום שפיכה מאושר.
 

 .חישוף מאושר ע"י המפקח לפי מ"ר מדידה לתשלום:

 ריסוס קוטל עשבים 51.01.100

ריסוס קוטל עשבים יבוצע במדרכות ובשטחים שיוגדרו ע"י המפקח לאחר גמר עבודות 

 –ניידת. הקבלן ירסס בחומרי הדברה מסוג "ראונד  העפר. הריסוס יעשה ע"י ממטרה

מ"ר.  1,000ליטר מים. כמות זו מיועדת לריסוס שטח של  100 –ליטר ל  3אפ" בריכוז של 

הקבלן אחראי להשמדה מלאה של הצמחייה. במידה ויצוצו עשבים לאחר הריסוס יהיה 
 על הקבלן לחזור ולרסס כמספר הפעמים הנדרש על חשבונו.

להדברת צמחיה יימדד לפי השטח המרוסס שבוצע בפועל לפי דרישה. התשלום ריסוס 
יהווה תמורה מלאה העבודה, חומר ריסוס, הציוד, וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע 

 העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 

 לפי מ"ר.המדידה לתשלום :

 פירוק אספלט בכבישים ומדרכות .1101.051

מדרכות וכבישים המיועדים לפירוק עפ"י התוכנית או לפי הוראת  אספלטהקבלן יפרק 
 מאושר. אתר שפך המפקח ויסלק את הפסולת ל

 . כדי לא לפגוע בחלק שלא לפירוק באספלט פירוק ינסר הקבלן חריץפני הל
 

 לפי מ"ר. :מדידה לתשלום

 פירוק אבני שפה קיימות .1301.051

בתוכניות ובכל  למצויןהקבלן יפרק אבני שפה וגן קיימים כולל תושבות בטון בהתאם 
 ע"י המפקח ויסלק את הפסולת למקום מאושר. ששיידרמקום 

 .העבודה כוללת פירוק וסילוק א.ש למקום שיורה המפקח באתר
 

 לפי מ"א.  :מדידה לתשלום

 הנמכת/הגבהת תאי בקרה .190051.01

הקבלן יבצע התאמת גובהי מכסי שוחות וכוכים קיימים למפלס פני אספלט או המדרכה 
וכן הזזה אופקית במידה ותידרש בגין מקרה בו יהיה הסופיים ע"י הגבהתם או הנמכתם 

. העבודה כוללת גם סילוק הפסולת למקום חלק מהמכסה במדרכה וחלקו בכביש



 

( כולל 20-תעשה ע"י יציקת חגורה מבטון )במאושר והתשלום יהיה לפי יחידה, ההגבהה 
זיון, לפי פרט שמופיע בתוכניות. הקבלן יבצע את התאמת השוחות לגבהים הסופיים 
בתחילת העבודה. המכסים יוצבו במפלסים ובשיפועים המתוכננים לפי התוכנית. יש 
לסלק את הפסולת וחומרי הבניה שבתוך השוחה )במידה וישנם(, המחיר יכלול את 

 תות השוחה, הוספת הבטון וסילוק הפסולת.סי
 

 לפי יחידה כולל כל מה שדרוש לביצוע ההתאמה. מדידה לתשלום:

 ניסור חריץ באספלט קיים .3301.051

חריץ שעומקו לא יקטן  לפני תחילת העבודה ליד אספלט שאינו לפירוק ינסר הקבלן
ע את עבודות ואח"כ יורשה הקבלן לבצס"מ  50וברוחב עד האספלט מעובי שכבת 

הפירוק )אספלט או אבני שפה(. עבודה זו נועדה לשמור על אספלט קיים וכן לאפשר 
 חיבור חלק של האספלט החדש עם האספלט הקיים.

 
 : לפי מ"א. מדידה לתשלום

 CLSM –בחנ"מ )חומר בעל חוזר נמוך מבוקר( מילוי  .405-39051.01

 משרדי, ובהתאם להדגשים הבאים:במפרט הבין  51.04.11לבצע בהתאם לסעיף יש 
 ס"מ. 12 -רוחב החפירה לא יפחת מ

ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של תחתית החפירה )לא יותר שימוש 
במחפרון בעל "שיניים" על הכף(. במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במכבש 

ביצוע הידוק זה עלול  מהצפיפות המכסימלית. אי 95%לדרגת הידוק מינימאלית של 
 להוביל לשקיעה של התערובת לאחר התקשותה.

 CLSM -מיתקנים אשר מיועדים להיעטף בהושאר  , תאיםכלים, צינורותש לאבטח מי

 למניעת תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקה.
היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היציקה עולה 

 מ'. 0.50ה היציקה לא יעלה על ס"מ, גוב 40על 
ביציקה של משטחים גדולים )לא תעלות(  משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת.

כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומלץ להרטיב את פני המשטח להקטנת 

. הדבר חשוב המיוחד CLSM -ספיגת המים על מנת להבטיח את כושר הזרימה של ה

 ם קיצוניים )חום רוח וכיו"ב(.ביציקה בתנאי אקלי
 -על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם עולה על כ

 .מ"ר.  משטחים ששטחם גדול יותר, יחולקו למקטעי יציקה ע"י תבניות 500
מ' מתחתית משטח  0.5 – 1.0יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על 

 ם להתקדמות היציקה.היציקה ולהתרומם בהתא
ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות. ביציקה 
למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך )או צינור המשאבה( למניעת זרימת 

 החומר על דפנות החפירה.
ביצוע תהליך בניגוד לבטון, אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא )ידנית, ויברציה וכו'(. 

 של ויברציה פוגע בתכונות התערובת.
במילוי תעלות ישנות צינורות ישנים מרתפים וחללים בלתי רצויים חשוב להשתמש 
בתערובת נוזלית הזורמת בנקל. יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל 

חומר דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר. חובה להזרים את ה
חצי אויר למהצד הגבוה של החלל על מנת להבטיח מילוי כל החלל כולו. יש לשחרר 

 בצידו השני  של החלל להבטחת ריקון האוויר, מניעת כיסי אויר ומילוי כל החלל.



 

 
 .קלפי מ" מדידה לתשלום:

 קרצוף פני אספלט קיים  550-0051.01.5

 תתעשה במקרצפת מכאניפני האספלט הקיים יקורצף בכל עומק שהוא. העבודה 
הפועלת בשיטת הקרצוף הקר )בשום אופן לא תאושר מקרצפת העובדת על עיקרון 

מ' בדקה. האזורים המקורצפים ינוקו בצורה  5החום(. מהירות המקרצפת לא תעלה על 
מושלמת, לשביעות רצונו המלאה של המפקח לפני פיזור האספלט עליהם. החומר 

חוץ לאתר לפי הוראות המפקח ובתאום עם הרשות המקורצף יובל למקום מאושר מ
 המקומית. 

 שיטת הקרצוף 

הקרצוף במקום התחברות לאספלט קיים יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי מקורצף  .1
 ובזהירות כדי שלא לפגוע בקיים. 

ערערה/התפוררה שכבת האספלט , ימשיך הקבלן בקרצוף נוסף התאם עקב הקרצוף  .2
 תר עד להגעה לשכבה יציבה ובלתי מתפוררת . בהתאם להוראות מהנדס הא

השטח במטאטא מכני , והחומר המקורצף יוערם בערימות  אטאטובגמר הקרצוף י .3
 בשולי האזור המקורצף . 

שעות וכן יתר העודפים והפסולת , לפי הוראות     מהנדס  24חומר הקרצוף יסולק תוך  .4
 באתר. האתר למקום מאושר אל מחוץ לאתר , לפי הוראות המפקח

לשביעות רצון המפקח , במטאטא מכני כביש לאחר סילוק החומר יטאטא הקבלן את ה .5
הכולל שואב !  כמו כן ידאג הקבלן שבמקום התחברות השטח המקורצף עם האספלט 
הקיים בכוון יציאה מרצועת העבודה , יפוזר אספלט קר ויהודק בשיפוע סביר ולשביעות 

"הקפיצות" של המכוניות     העוזבות את האזור   רצון המפקח בכדי להקטין את עוצמת
 המקורצף . 

 
 לפי מ"ר. מדידה לתשלום:

 

 עבודות עפר 51.02

 :כללי

ת בכל מקום בו מוזכר של המפרט הכללי. 40.02 -ו 40.03 ,51.04בודות העפר יבוצעו לפי פרקים ע .א
סוגי הכלים ו/או חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, תוך שימוש בכל 

 ידיים עפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים. בעבודת

החפירה  ייחפרו כל המילויים הקיימים, תסולק כל פסולת או חומר אורגני, יבוצע חישוף ותועמק .ב
 עד לחדירה לשתית טבעית בלתי מופרת.

, שוחות, קירות תומכים קיימים בגבולות מגרשיםלמבנים,  על הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק .ג
חשבון  ידו יתוקן על-בשטח. כל נזק שיגרם על , מתקני חשמל וטלפון או לכל תשתית אחרתתצינורו

 הקבלן.

ולזמן אותו לשטח לאחר הגעה למפלס התחלת עבודות העפר,  יש ליידע את יועץ הקרקע על מועד .ד
פתיחת מספר בורות רדודים לאורך התוואי )טרם הגעתו  תחתית מבנה המיסעה, יש לתאם איתו

 .יש לקבל את אישורו להמשך העבודה החלטה לגבי עבודות נוספות נדרשות.לשטח(, לצורך 

 .)במידה וקיים צורך בזה( במסגרת סעיף עבודות העפר יכללו עבודות פירוק כבישים קיימים .ה



 

 סלע וקרקעבכל סוגי  חציבה/עבודות חפירה 500.02.51-.01451.02

סעיף חפירה ו/או חציבה לחפירה ו/או חציבה וכן  ףיחס לסעייכל האמור להלן מת
 לתעלות עפר.

יסולק אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות  וחומר פסול למילוי עודף חומר חפירה/חציבה .1
. סילוק חומר זה באחריותו המלאה כולל תשלום אגרותו, לכל מרחק, שפיכה מאושרים

 והינו כלול במחיר היחידה. הקבלןוהבלעדית של 

או מתון  :21 לבצע את כל הדיקורים במילוי בשיפועבשלבים יש כביש באם יבוצע הגם  .2
 יותר.

 עבודות מילוי".בפרק "גות עפ"י המפורט מדרבחיבורו יבוצע כביש כאשר יבוצע המשך ה .3

 חציבה.חפירה ו/או  כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ומחירו כלול בסעיף
 

 .לפי מ"ק המדידה לתשלום:

 צורת דרך

לתיחוח, ליישור והידוק תשתית הכבישים והמדרכות לאחר ביצוע  תהעבודה מתייחס
 עבודות קווי הצנרת לתשתיות ו/או לפני הנחת שכבות מצע.

ס"מ מגובהי  1±ס"מ. דיוק ביצוע צורת הדרך  10±העבודה כוללת חפירה ומילוי עד 
ס"מ והצפיפות הנדרשת באתר תהיה עפ"י המפרט  20התכנון ההידוק יתבצע לעומק 

 הכללי. 
 תהמקומות בהם תידרש להחדיר הרטבה לשכבה ע"מ לקבל את הרטיבות האופטימאלי

 ס"מ את פני השכבה הקיימת. 20ל והצפיפות הנדרשת, יחרוש הקבלן לעומק ש
 

 .כלול במחירי יחידה של עבודות העפר מדידה לתשלום:

 כללי -עבודות מילוי 

 עבודות המילוי יבוצעו רק לאחר ביצוע חישוף לפי המפורט בסעיף המתאים. .1

יש ליצור באזור קו הדיקור התחתון מדרגה מיושרת בחפירה בקרקע טבעית וברוחב של  .2
 מ'. 3.0המעבדים את המילוי ולפחות יותר מרוחב הכלים 

 עבודות המילוי יבוצעו עפ"י החומרים המפורטים בהמשך. .3

רים בהם יש או באזו %20 -באזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שווה או גדול מ .4
קיימת, יש לבצע את עבודת המילוי ע"י מדרגות. גובה המדרגה כביש להרחיב את סוללת 

 שתי שכבות מילוי(. ס"מ )כלומר 40יהיה  יהמקסימאל

חפירת המדרגות וכן חומר המילוי הממלא את המדרגות לא ישולמו בנפרד ויכללו  .5
 במחירי היחידה של עבודות המילוי.

 -מילוי מובא מבחוץ כולל הידוקו בבקרה מלאה )או מקומי(

 מילוי נברר מצע סוג ג' 51.03.0030

ן הסופי בהתאם לקווי התכנון. לאחר ביצוע המילוי יש לדאוג ליישור והחלקת פני המדרו
 אין להתיר סוללות ברוחב שמעבר לרוחב המתוכנן ובכל שיפוע אחר פרט לזה שנדרש.

 ר.יבוצעו מחומר נבר תחתית המבנהמטר ממפלס  1.5עד עומק של 
 הגדרתו במפרט הבין משרדי.כ –חומר נברר/מילוי נברר יהיה ממצע סוג ג' 



 

יבוצעו בהתאם לתוכניות. לפני תחילת עבודות המילוי יש לבצע חישוף  יעבודות המילו
 וישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות. דס"מ. חישוף זה יימד 20לעומק של 

 ( תתאים להגדרות הבאות: י המילוי המובא מבחוץ )או המקומיאיכות חומר

  ס"מ. 7.5גודל אבן מקסימאלי יהיה 

 35%עד  (200עובר נפה ) כמות דקים. 

  מודיפייד פרוקטור. 96%יהודק לצפיפות של 

  ס"מ לאחר הידוק. 20עובי כל שכבה עד 

  13%אינדקס פלסטיות עד. 

 .חומר בעל קו דירוג אחיד "חלק", מכיל את כל פרקציות הביניים של האבן 
 

 לפי מ"ק. מדידה לתשלום:
 

 מצעים ותשתיות 51.03

 מצע סוג א' .000151.03

מודגש שהבדיקה  מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם.מצע סוג א' יהיה 

חודשים  6 –צריכה להיות מה  51 הכללי פרק פורט במפרטכמ( C.B.R)המוקדמת לחומר 

 האחרונים.
 

 במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג בכתב הכמויות. :תשלוםמדידה ל
 

ורק לאחר  AS MADE,הקבלן יעביר לפיקוח מדידת  המצעלאחר ביצוע שכבת 

 אישורה ע"י הפיקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט.

 עבודות אספלט 0.025

 כללי 0000.025.

, בדיקות מרשל לפני תחילת בצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים
 המתכנן.או /אצל הפקוח ו לכל אחד מסוגי האספלטים,

 הפקוח והמתכנן לתקינות הבדיקה.אין להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור 
 חודשים מיום הפזור. 3תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר 

 שכבה נושאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם גמר העבודה.
כניות סימון של הגבהים שאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תלפני תחילת בצוע שכבה נו

 ולפקוח לאישור. שבוצעו כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן
אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה 

 לפקוח ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב.
 

סעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד והוא כלול בשאר מחירי היחידה  :תשלוםלמדיה 
 של הסעיפים האחרים.



 

PG68- ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 6בעובי  25תא"צ  - 0012.1.025 

10 

 25 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 6תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי "(, 1מ"מ )

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות מדידה ותשלום:

PG70-ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן  5בעובי  19צ תא" - 0801.1.025

10. 

 19 ימקסימאל עם אגרגט סוג א' עם גרגיר ,ס"מ 4תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי מ"מ, 

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.

 
 .יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות מדידה ותשלום:

 ליטר/מ"ר 1.2-0.8בשיעור  ציפוי יסוד באמולסיה ביטומנית- 52.02.0010

 תבוצע כמפורט במפרט הכללי 

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות מדידה ותשלום:

 ליטר/מ"ר 0.5ציפוי יסוד באמולסיה ביטומנית בשיעור - 2552.02.00

 תבוצע כמפורט במפרט הכללי 

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות מדידה ותשלום:

 

 עבודות תיעול וניקוז 651.0

 צנרת ניקוז 634-051.06.02

 :כללי
שנות ל המתואר כאן בא להשלים להדגיש או בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו.

 .חודייבאופן י 51.07רק פ-. באופן כללי ותת51את האמור במפרט הכללי פרק 
)לא תתקבל בקשה לתוספת  חדש 27עפ"י ת"י  3דרג  הצינורות יהיו מינימום כל

 .תשלום(
 –, והם יהיו עם אטם אינטגראלי )מובנה( הצינורות נדרשת אטימה מלאה למיםבכל 

 כלול במחיר היחידה.
 
 
 
 
 



 

 :בנקודות חיבור קו חדש לקו קיים

הקיים ביציאה מהתא מתאים למתואר  IL -בקצה קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה

בתוכניות,   וכמו כן שקוטר הצינור בהמשך הקו גדול או שווה לקוטר הצינור הנכנס 
 לשוחה. 

הקיים בכניסה לתא מתאים למתואר  IL -בתחילת קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה

 .יותבתוכנ
 .במידה ולא יש להודיע על כך למפקח ולמתכנן

 
 :הנחת הצינור

העבודות הבאות אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את 
 עפ"י סדר הסעיפים הבא:

ס"מ עד מפלס מתוכנן,  50של קוטר הצינור החיצוני +  ימינימאלחפירה לצינור בעומק  .1

שבוצע המילוי  רק לאחר) באזורי מילוי יש לחפור להנחת הצינור  כולל בשטחי מלוי
 .ס תחתית מבנה כביש( המהודק עד מפל

 יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח. .2

במיון אאשטהו עם לפחות  A – 2 – 4)עפ"י סוג הקרקע  חמרה חולית חול ים או  פזור .3

)יש לבצע חמרה  ס"מ 10( בעובי 25%עם גבול נזילות של לפחות  200עובר נפה  30%

 חולית בקרקע חרסיתית(

 ופילוסו למפלסים המתוכננים. הצינורהנחת  .4

שלבים )הראשון עד 2 -ס"מ מעל הצינור מבוצע ב 20כנ"ל עד גובה  מלוי חמרה חולית .5
 .96%לדרגת הידוק של הצינור( והידוקו ע"י כלי מתאים   מחצית קוטר

ס"מ והידוקו  20מלוי חוזר מחומר נברר )עפ"י הנחיות המפרט הכללי(  בשכבות של  .6

 בבקרה מלאה.

 העתידי וסתימתם עם פקק. יםהנחת צינורות לקולטנים במסלול תכוללהעבודה  .7

 
 

 לביצוע צנרת: תשלוםלמדידה 
כמסווג בכתב הכמויות )סוגי צינור, קטרים,  המדידה לתשלום היא במ"א

עומקים(.המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות נסור, חפירה, מילוי חוזר והידוקו, 
 אספקה, הנחה וכל הדרוש לבצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים.

 תאי בקורת ושוחות תפיסה .724-12551.06

 הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים. בזאת ששוחות בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש
כאשר יש לשמור על מידות פנים השוחה כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות החתכים. 
מודגש שלפני תחילת הבצוע על הקבלן להציג את הפרטים בהם הוא מתכוון להשתמש 
כולל חישובים סטטיים ולקבל את אישור הפקוח והמתכנן לפרטים. אין להתחיל 

 באספקת השוחות לפני קבלת אישור כנ"ל.

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת:

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה. .8

 אספקה הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה. .9

 בורים ואטימתם.יצוע החיהתאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות, כולל ב .10

)ולפי  CBR=60מגפ"ס  CLSM  0.6 -מ' העליון יבוצע מ  1.0 –המילוי מסביב לתא ב  .11

 כמופיע בסעיף המתאים במפרט זה(. CLSMהמפרט הטכני של 



 

 , מדרגות, מסגרות וכו'.טון 40 תקרות, מכסים לעומסביצוע  .12

קת ברזל כולל סמל עם מכסה מיצ D400י שוחות הביקורת יהיו שייכים לקבוצה מכס .13

או שו"ע ואיכות כולל  33כדוגמת כרמל וסוג התשתית "ניקוז" עשויים ברונזה  הרשות
 ס"מ. 60כל המכסים לכל שוחות הניקוז יהיו בקוטר  ידה לשיכוך רעש.רפ

 במידה והקולטן ממוקם צמוד לאי תנועה האבן יצקת תהיה מתאימה לאבן אי. .14

)דוגמת רשת "תל  רשתות קולטני הניקוז יחוברו לקולטנים על בסיס משקל עצמי. .15
 אביבית" של חברת וולפמן או ש"ע ואיכות(

כולל פקק בפתחים  ם עתידייםהעבודה כוללת הכנת פתחים בשוחות הבקרה לחיבורי .16
 אלה.

 ולמכסי שוחות הביקורת.לקולטנים  המועצה האזוריתאת אישור יש לקבל  .17

י זה לא במידה ויהיה שיוני בסוג מכסי תאי הביקורת ו/או רשתות הקולטנים שינו .18
 יהווה עילה להעלאת מחיר היחידה.

-Fאטם גומי עוצר מים, בכל קוטר )בחיבור התא לצינור(, כדוגמת השוחות יבוצעו עם  .19

 .של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שווה ערך מאושר 150

 
 :תשלוםמדידה ל

כולל חפירה , מילוי חוזר והידוקו המדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל 
  בבקרה מלאה כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתוכניות.

 ראפ-ריפ .6.820051

בתוכניות. הריצוף יורכב משכבת אבני  מצויניםהראפ יבוצעו במקומות -עבודות הריפ
 1:4ס"מ ומעליה שכבה של טיט צמנט  15גויל גדולות. שקועות בתוך מצע בעובי של 

ס"מ לפחות. האבנים תהיינה אבני גיר קשות בלתי בלויות וללא סדקים, חורים  5בי בעו

. האבנים יונחו במישקים X 25 X 25 15 -או גידי עפר, ממקור מאושר מידות האבן כ

בלתי סדירים, סמוכות ככל האפשר זו לזו. לשם כך יסותתו צידי האבנים סיתות גס וכל 
מצע. לאחר הנחת האבנים ייסתמו המישקים ך הואבן תורטב במים בטרם תונח בת

. פני השכבה יהוו מישור חלק, מתאים למפלסים ולשיפועים 1:4ויעובדו יפה במלט צמנט 
 כמתואר להלן. 30 -מתוכננים. בגבול הריצוף יוצקו חגורות בטון מזוין ב

  ימים. 7יש לדאוג לאשפרה של המשטח במשך 
 פ כפי שמופיע בתכניות.אר-חגורות מבטון יבוצעו מסביב לשטחי ריפ

. בדיקת 118לפי ת"י  30 -בטון יבוצע לפי הנחיות המפרט הכללי. הבטון יהיה מסוג בה
)לפי שקיעת קונוס  118החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיחת הדגימות יהיו לפי ת"י 

 (. מוטות הזיון יענו לכל הדרישות של המפרט הכללי.4של "
לרבות חגורות הבטון, הווה תמורה מלאה עבור העבודה, חיר היחידה למטר  מרובע  ימ

 .החומרים, הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה
 

רות בטון וכל העבודות המפורטות כולל חגו ראפ-: מ"ר של פני הריפמדידה לתשלום
  .לעיל

 
 
 
 
 
 



 

 30-במובלים לתיעול, מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין  51.05.828

וחיפוי עם אבן חפירה , בטון רזה , קיטום פינות , איטום ,כסוי בנוסף לאמור במפרט הכללי, סעיף זה כולל: 
 .טבעית

 ק: מ"מדידה לתשלום
 
 
 
 
 

 
   

   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 -מסמך ג'

 
 

 אופני מדידה מיוחדים
 

 בלתי נפרד ממכרז / חוזההמהווה חלק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 2מסמך ג' 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מספר
 אופני מדידה ומחירים

 כללי
 

של עבודות  אופני מדידה -במפרט הכללי  40.00ופרק  08.00, 57.00,  02.00, 51.00, 00.00יש לראות את פרק 
 .2 -כמקובל באם לא נאמר אחרת במסמך ג' בטונים ומתקני חשמל, עבודות פיתוח וסלילת כבישים ורחבות

 

 התחשבות בתנאי החוזה .1

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. 
ל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים מחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כ

שהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש הבנת תנאי כל-ל פרטיהם. איבמסמכים הנ"ל, על כ
סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה 

 בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להורות שבסעיפים דלהלן. 
 

 ן:בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים דלהל
 

 מחיר היחידה .2

 ים את ערך:כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככולל המחירים המוצגים בסעיפי
   

נכללים ושאינם כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה  .1
 בה( הפחת שלהם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה. .2

 פיגומים, דרכים זמניות וכד'.מוש בכלי העבודה, מכשירים, יהש .3

ג' דלעיל אל -הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א' ו .4
 העובדים למקום העבודה וממנו.כלל זה העמסתם ופירקתם וכן הובלת מקום העבודה וב

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. .5

 ציאליים, הוצאות בטוח וכד'.המיסים הסו .6

 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שידרשו. .7

 סדור דרכים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם גמר העבודה. .8

תקופת הביצוע, של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום  כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה .9
 כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. ןותיקובמצב תקין 

הוצאותיו המוקדמות הן הישירות והן העקיפות( בכלל זה ההוצאות הכלליות של הקבלן ) .10
 והמקריות.

אותן ובכל עבודה  םמחייביההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה  .11
 אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.

 בדיקות תקן ובדיקות מעבדה.הוצאות ל .12

בשכר וכל הנדרש י תנועה זמניים, תמרורים, שוטרים , הסדרטבשילוההוצאות הכרוכות  .13
 להעברת התנועה בתנאי בטיחות.

  רווחי הקבלן. .14
 
 



 

, במידה ותידרשנה לצורך הסברה ו/או השלמה ואשר המפקח רשאי להורות על הוכן תוכניות אשר תתווספנ
 ביצועם במסגרת תפקידו.

 
   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 



 
 
 

 ערערהמועצה מקומית 
 

 

 
 מכרז/חוזה מס' ________________

 
 

 ריבוד כבישים עארה ערערהעבודות  לבצוע

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 כתב כמויות  -'ד מסמך
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 אפריל

 
 

  



01/04/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 400000

31/8 שיבכ חרמלא לת 10 הנבמ
2 קרפ 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
2.2 ק ר פ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

 55,290.00 1,382.25    40.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 55,290.00 2 קרפ 20 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
 

קובץ: 400000   .../002 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     002 400000

31/8 שיבכ חרמלא לת 10 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
3.14 ק ר פ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה ,םוזיג     41.03.0320
3 לעמ הבוגבו מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב םייק      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב 'מ      

 17,100.00   570.00    30.00 .ףרוצמה טרפמה י"פע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,100.00 14 קרפ 14 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400000   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     003 400000

31/8 שיבכ חרמלא לת 10 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
      

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400000   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     004 400000

31/8 שיבכ חרמלא לת 10 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090
  4,716.00   117.90    40.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   

      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

 26,600.00    19.00 1,400.00 .ק"מ 000,01 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0030
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

  9,766.00     2.57 3,800.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 90,402.00   115.90   780.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

131,484.00 15 קרפ 15 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400000   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     005 400000

31/8 שיבכ חרמלא לת 10 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0190

107,328.00    33.54 3,200.00 .01-86GP       ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
2 ק ר פ  ת ת  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
םישיבכ רופישל תועצבתמה תודובעה לכ      
ןדמואב רמאנל תופופכ הרערעו הראעב      
וא םיסכמל וא תוחושל םרגיש קזנ לכ .לוחכה      
וא םנוקיתל תוירחאב אשי ןלבקה ,זוקינ ינטלוק      
לע ,הדובעה עוציב ינפל .שרדי םא םתפלחה      
טלפסאב תורובה לכ תא תולמל ןלבקה      
םע םואיתבו זרכמב םימייקה םיפיעסל םאתהב      
ןלבקל ,ךרוצה יפל ךותיחו קודיה ללוכ .חקפמה      
רובע ריחמ תפסות םלושת אלו . רשי חטש      
שיבכל אלמ אוטיט עיצבל ןלבקה לע ,וז הדובע      
םלושת אלו .טלפסאה תבכש עוציב ינפל      
םלושת אל ,וז הדובע רובע ריחמ תפסות      
יבועה יוניש רובע עצבמה ןלבקל ריחמ תפסות      
ףושיחה .הדובעה לש עוצבה ךלהמב שרדנה      
תדרוה ,םיעלס ,המדא ,תלוספ יוקינ ללוכ      
לע םירגוב םיצע לש הריקעו התירכו היחמצ      
.חקפמה תשירד יפל םקוליסו םהישרוש      
ינפל םידימזאהו תוקידבה לכ תא ללוכ ריחמה      
.יפוסה ןובשחה תשגה      
      
בתכל תודובעה עוצבב תמדצי ןלבקה       
ןלבקה לעו.תופסונ תוהגירח אלל תויומכה      
לכ.שיבכה עוצב ינפל תויומכ יבושיח ךורעל      
לכה .ןלבקה תוירחאב היהת תפסונ הגירח      
.חקפמה םע םואיתב      
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

  4,864.00     1.52 3,200.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      

 25,821.00   143.45   180.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.02.0070
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

138,013.00 25 קרפ 25 כ"הס  
341,887.00 31/8 שיבכ חרמלא לת כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 

קובץ: 400000   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     006 400000

11 'סמ תארהד שיבכ 20 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0180
,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ רמגב      

  1,438.40    71.92    20.00 .תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

    712.50    71.25    10.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רדח   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,150.90 04 קרפ 04 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400000   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     007 400000

11 'סמ תארהד שיבכ 20 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

 11,385.90   379.53    30.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0221

  4,174.83   379.53    11.00 .םינטלוק לש 'חי   
      
      
      

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400000   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     008 400000

11 'סמ תארהד שיבכ 20 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1 דע יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח     51.01.0510
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס      

 18,240.00     3.80 4,800.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל ר"מ   
      
9.15 ק ר פ  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,852.50     2.47   750.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  3,135.00    20.90   150.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

  5,016.00     4.18 1,200.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 43,804.23 15 קרפ 15 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400000   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     009 400000

11 'סמ תארהד שיבכ 20 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0180

132,240.00    27.55 4,800.00 .01-07GP      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 91 צ"את     52.01.0220

  5,776.00   288.80    20.00 .01-07GP     ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
2.25 ק ר פ  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
םישיבכ רופישל תועצבתמה תודובעה לכ      
ןדמואב רמאנל תופופכ הרערעו הראעב      
וא םיסכמל וא תוחושל םרגיש קזנ לכ .לוחכה      
וא םנוקיתל תוירחאב אשי ןלבקה ,זוקינ ינטלוק      
לע ,הדובעה עוציב ינפל .שרדי םא םתפלחה      
טלפסאב תורובה לכ תא תולמל ןלבקה      
םע םואיתבו זרכמב םימייקה םיפיעסל םאתהב      
ןלבקל ,ךרוצה יפל ךותיחו קודיה ללוכ .חקפמה      
רובע ריחמ תפסות םלושת אלו . רשי חטש      
שיבכל אלמ אוטיט עיצבל ןלבקה לע ,וז הדובע      
םלושת אלו .טלפסאה תבכש עוציב ינפל      
םלושת אל ,וז הדובע רובע ריחמ תפסות      
יבועה יוניש רובע עצבמה ןלבקל ריחמ תפסות      
ףושיחה .הדובעה לש עוצבה ךלהמב שרדנה      
תדרוה ,םיעלס ,המדא ,תלוספ יוקינ ללוכ      
לע םירגוב םיצע לש הריקעו התירכו היחמצ      
.חקפמה תשירד יפל םקוליסו םהישרוש      
ינפל םידימזאהו תוקידבה לכ תא ללוכ ריחמה      
.יפוסה ןובשחה תשגה      
      
בתכל תודובעה עוצבב תמדצי ןלבקה       
ןלבקה לעו.תופסונ תוהגירח אלל תויומכה      
לכ.שיבכה עוצב ינפל תויומכ יבושיח ךורעל      
לכה .ןלבקה תוירחאב היהת תפסונ הגירח      
.חקפמה םע םואיתב      
      

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 

קובץ: 400000   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     010 400000

11 'סמ תארהד שיבכ 20 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0020
  5,952.00     1.24 4,800.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   

      
 30,985.20   143.45   216.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.02.0070

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

174,953.20 25 קרפ 25 כ"הס  
220,908.33 11 'סמ תארהד שיבכ כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 

קובץ: 400000   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     011 400000

6-5 רקס רוח 30 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
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קובץ: 400000   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     012 400000

6-5 רקס רוח 30 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090
 11,790.00   117.90   100.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   

      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.01.0390
הז ףיעס .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      
שי ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ      

    892.05   297.35     3.00 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל ק"מ   
      
1 דע יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח     51.01.0510
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס      

  2,280.00     3.80   600.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל ר"מ   
      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

  1,638.75    21.85    75.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0020
      
לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.02.0180
תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע      

  1,330.00     6.65   200.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה רמוח( ר"מ   
      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

  8,692.50   115.90    75.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית אוהש      
.הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
      
.ףסונ קמוע רטמ לכ רובע 02% תפסות      
      
ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
הקפסא ללוכ ,לועיתל םוטא ,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0036
תלעתל רוביח ללוכ 'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד      
תחנה תוללוכ תודובעה(תמייק ןוטב      

  4,988.23   383.71    13.00 )ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב רוסינ,רוניצה רטמ   
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קובץ: 400000   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     013 400000

6-5 רקס רוח 30 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

  1,855.07 1,855.07     1.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

  3,203.60 1,601.80     2.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,670.20 15 קרפ 15 כ"הס  
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קובץ: 400000   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     014 400000

6-5 רקס רוח 30 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0180

 23,417.50    27.55   850.00 .01-07GP      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
2.25 ק ר פ  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
םישיבכ רופישל תועצבתמה תודובעה לכ      
ןדמואב רמאנל תופופכ הרערעו הראעב      
וא םיסכמל וא תוחושל םרגיש קזנ לכ .לוחכה      
וא םנוקיתל תוירחאב אשי ןלבקה ,זוקינ ינטלוק      
לע ,הדובעה עוציב ינפל .שרדי םא םתפלחה      
טלפסאב תורובה לכ תא תולמל ןלבקה      
םע םואיתבו זרכמב םימייקה םיפיעסל םאתהב      
ןלבקל ,ךרוצה יפל ךותיחו קודיה ללוכ .חקפמה      
רובע ריחמ תפסות םלושת אלו . רשי חטש      
שיבכל אלמ אוטיט עיצבל ןלבקה לע ,וז הדובע      
םלושת אלו .טלפסאה תבכש עוציב ינפל      
םלושת אל ,וז הדובע רובע ריחמ תפסות      
יבועה יוניש רובע עצבמה ןלבקל ריחמ תפסות      
ףושיחה .הדובעה לש עוצבה ךלהמב שרדנה      
תדרוה ,םיעלס ,המדא ,תלוספ יוקינ ללוכ      
לע םירגוב םיצע לש הריקעו התירכו היחמצ      
.חקפמה תשירד יפל םקוליסו םהישרוש      
ינפל םידימזאהו תוקידבה לכ תא ללוכ ריחמה      
.יפוסה ןובשחה תשגה      
      
בתכל תודובעה עוצבב תמדצי ןלבקה       
ןלבקה לעו.תופסונ תוהגירח אלל תויומכה      
לכ.שיבכה עוצב ינפל תויומכ יבושיח ךורעל      
לכה .ןלבקה תוירחאב היהת תפסונ הגירח      
.חקפמה םע םואיתב      
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קובץ: 400000   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     015 400000

6-5 רקס רוח 30 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0020
  1,054.00     1.24   850.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,471.50 25 קרפ 25 כ"הס  
 61,141.70 6-5 רקס רוח כ"הס
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קובץ: 400000   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     016 400000

םייללכ םינוקית 40 הנבמ
1 קרפ 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1 ק ר פ  10 ק ר פ       
      
10 ק ר פ  ת ת  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םימייק םישיבכ ךותב תורובל םייללכ םינוקית     01.01.0010
רוסינ ללוכ ריחמה .רפכב      
טלפסא ,ןמוטיב ,קודיה ,עצמ,יולימ,הריפחו      
םוקמל תלוספ יוניפ ללוכ .מ"ס 5 יבועב      

 24,700.00    61.75   400.00 .רשואמ ר"מ   
      
םייללכ םישיבכב תוכירבו םינטלוק תמאתה     01.01.0020
םע שדחמ הבכרהו קוריפ ללוכ ריחמה .רפכב      
סלפמל המאתהו ןטלוק/הכירבל ביבסמ ןוטב      

  4,750.00   190.00    25.00 . שיבכה 'חי   
      

 33,250.00 33,250.00     1.00 'פמוק תויסדנה תואצוהו מ"צב 01.01.0030
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 62,700.00 1 קרפ 10 כ"הס  
 62,700.00 םייללכ םינוקית כ"הס
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קובץ: 400000   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     017 400000

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

31/8 שיבכ חרמלא לת 10 הנבמ    
   

                 55,290.00 2 קרפ 20 קרפ   
   

                 17,100.00 14 קרפ 14 קרפ   
   

                131,484.00 15 קרפ 15 קרפ   
   

                138,013.00 25 קרפ 25 קרפ   
   

   341,887.00 31/8 שיבכ חרמלא לת 10 כ"הס               
   
11 'סמ תארהד שיבכ 20 הנבמ    
   

                  2,150.90 04 קרפ 04 קרפ   
   

                 43,804.23 15 קרפ 15 קרפ   
   

                174,953.20 25 קרפ 25 קרפ   
   

   220,908.33 11 'סמ תארהד שיבכ 20 כ"הס               
   
6-5 רקס רוח 30 הנבמ    
   

                 36,670.20 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 24,471.50 25 קרפ 25 קרפ   
   

    61,141.70 6-5 רקס רוח 30 כ"הס               
   
םייללכ םינוקית 40 הנבמ    
   

                 62,700.00 1 קרפ 10 קרפ   
   

    62,700.00 םייללכ םינוקית 40 כ"הס               
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קובץ: 400000   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     018 400000

  
הנבמ ךס  

   341,887.00 31/8 שיבכ חרמלא לת 10 הנבמ  
  

   220,908.33 11 'סמ תארהד שיבכ 20 הנבמ  
  

    61,141.70 6-5 רקס רוח 30 הנבמ  
  

    62,700.00 םייללכ םינוקית 40 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

   686,637.03  יללכ כ"הס  
    116,728.30 מ"עמ %71  
    803,365.33 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 400000 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 400001

שיבכ 51 - םיר לא סיימ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
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קובץ: 400002   .../002 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     002 400001

שיבכ 51 - םיר לא סיימ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.001.0110
  7,980.00     6.65 1,200.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   

      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.001.0220

 11,385.90   379.53    30.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.001.0330

    285.00    14.25    20.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
10.5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.001.0550
.קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 01 דעו      

 24,320.00     7.60 3,200.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל וניה ריחמה ר"מ   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15 ק ר פ  ת ת       
      

  7,429.00    21.85   340.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.002.0020
      
לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.002.0180
תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע      

  7,980.00     6.65 1,200.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה רמוח( ר"מ   
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  300.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.003.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 39,406.00   115.90   340.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 98,785.90 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400002   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     003 400001

שיבכ 51 - םיר לא סיימ 10 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  100.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.001.0090

129,580.00    29.45 4,400.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  200.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.002.0010

  1,824.00     1.52 1,200.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.002.0020

  3,968.00     1.24 3,200.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      

 32,132.80   143.45   224.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.002.0070
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

167,504.80 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
266,290.70 שיבכ 51 - םיר לא סיימ כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400002   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     004 400001

שיבכ 5 - םאלסלא 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב ע  800.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב  ת ר ב ח ל       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      
בוג לש גוס לכמ תרגסמ תפלחהו המאתה     08.008.0177
דע ךרוצה תדימב תוהבגה ללוכ גוס לכמ קזב      
הריפח ללוכ 03-ב  ןייוזמ ןוטב י"ע 'מ 7.0      
ללוכ ,ותומדקל חטשה תרזחהו אתל ביבסמ      
בוגה גג ןוקיתו השדחה תרגסמה ןוטיב      
תרגסמה תלבוה תוברל 'ךרוצה תדימב      

    927.20   463.60     2.00 'פמוק .הדובעה רתאל ןסחמהמ השדחה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    927.20 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400002   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     005 400001

שיבכ 5 - םאלסלא 20 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  100.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.001.0180
,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ רמגב      

 50,344.00    71.92   700.00 .תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.001.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

 31,350.00    71.25   440.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רדח   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 81,694.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400002   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     006 400001

שיבכ 5 - םאלסלא 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
      

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400002   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     007 400001

שיבכ 5 - םאלסלא 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.001.0110
  4,655.00     6.65   700.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   

      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.001.0220

  4,933.89   379.53    13.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.001.0221

  4,174.83   379.53    11.00 .אוהש רטוק לכב םינטלוק לש 'חי   
      
.8 קרפ תת  8 קרפ האר קזב יאת תמאתה      
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.001.0330

  3,990.00    14.25   280.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
10.5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.001.0550
.קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 01 דעו      

 13,680.00     7.60 1,800.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל וניה ריחמה ר"מ   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15 ק ר פ  ת ת       
      

    764.75    21.85    35.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.002.0020
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  300.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.003.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 17,385.00   115.90   150.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  900.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד  י ר ז י ב א ו       
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.009.0030

    992.94   165.49     6.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.009.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

    543.40     2.47   220.00 .)וטנ העיבצ רדח   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.009.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  1,567.50    20.90    75.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      
      

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 

קובץ: 400002   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     008 400001

שיבכ 5 - םאלסלא 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,839.20     4.18   440.00 .הפש ינבא תעיבצ רדח  51.009.0110
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 54,526.51 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
 

קובץ: 400002   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     009 400001

שיבכ 5 - םאלסלא 20 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  100.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.001.0190

 60,372.00    33.54 1,800.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  200.25 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.002.0020

  2,232.00     1.24 1,800.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      

 17,214.00   143.45   120.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.002.0070
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 79,818.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
216,965.71 שיבכ 5 - םאלסלא כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400002   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     010 400001

שיבכ א8 - ןשי דגסמ 30 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
      

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400002   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     011 400001

שיבכ א8 - ןשי דגסמ 30 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.001.0220
  2,277.18   379.53     6.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   

      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.001.0221

  1,138.59   379.53     3.00 .אוהש רטוק לכב םינטלוק לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.001.0330

    570.00    14.25    40.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
10.5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.001.0540
.קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 01 דעו      

  6,175.00     9.50   650.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל וניה ריחמה ר"מ   
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  600.15 ק ר פ  ת ת       
      
בותיכ םיללוכ תוחוש/הרקבה יאת לכ יריחמ      
םע םואיתבו פ"ע םיסכמ ג"ע העבטהו      
לולכיש דיגאת /תושרה /הייריעה /הצעומה      
.תכרעמה םשו דיגאת/תושרה םש ,למס      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית אוהש      
.הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
      
.ףסונ קמוע רטמ לכ רובע 02% תפסות      
      
ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
הקפסא ללוכ ,לועיתל םוטא ,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו      
      
דע )םינטלוק( הסיפת יאת לש הפיטשו יוקינ     51.006.0744

    885.21   295.07     3.00 'מ 52.1 דע קמועבו תותשר יתש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,045.98 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400002   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     012 400001

שיבכ א8 - ןשי דגסמ 30 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  100.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.001.0090

 19,142.50    29.45   650.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  200.25 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.002.0020

    806.00     1.24   650.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,948.50 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
 30,994.48 שיבכ א8 - ןשי דגסמ כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400002   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     013 400001

שיבכ 4 - הנותיזלא ןיע דגסמ דיל 40 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
      

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400002   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     014 400001

שיבכ 4 - הנותיזלא ןיע דגסמ דיל 40 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.001.0220
  1,518.12   379.53     4.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   

      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.001.0330

    171.00    14.25    12.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
10.5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.001.0540
.קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 01 דעו      

  3,610.00     9.50   380.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל וניה ריחמה ר"מ   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15 ק ר פ  ת ת       
      

    327.75    21.85    15.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.002.0020
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  300.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.003.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

  1,738.50   115.90    15.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,365.37 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 400002   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     015 400001

שיבכ 4 - הנותיזלא ןיע דגסמ דיל 40 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  100.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.001.0090

 11,780.00    29.45   400.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  200.25 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.002.0020

    496.00     1.24   400.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      

  3,442.80   143.45    24.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.002.0070
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,718.80 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
 23,084.17 שיבכ 4 - הנותיזלא ןיע דגסמ דיל כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: 400002   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     016 400001

שיבכ 3 - הראע 60 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
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קובץ: 400002   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     017 400001

שיבכ 3 - הראע 60 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.001.0220
  7,590.60   379.53    20.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   

      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.001.0330

    570.00    14.25    40.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
10.5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.001.0550
.קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 01 דעו      

 22,800.00     7.60 3,000.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל וניה ריחמה ר"מ   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.15 ק ר פ  ת ת       
      

    764.75    21.85    35.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.002.0020
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  300.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.003.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

  1,506.70   115.90    13.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,232.05 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
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קובץ: 400002   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     018 400001

שיבכ 3 - הראע 60 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  100.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.001.0090

 94,652.30    29.45 3,214.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  200.25 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.002.0020

  3,720.00     1.24 3,000.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      

 20,656.80   143.45   144.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.002.0070
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

119,029.10 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
152,261.15 שיבכ 3 - הראע כ"הס
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קובץ: 400002   .../019 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     019 400001

שיבכ 11 70 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  600.15 ק ר פ  ת ת       
      
בותיכ םיללוכ תוחוש/הרקבה יאת לכ יריחמ      
םע םואיתבו פ"ע םיסכמ ג"ע העבטהו      
לולכיש דיגאת /תושרה /הייריעה /הצעומה      
.תכרעמה םשו דיגאת/תושרה םש ,למס      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית אוהש      
.הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
      
.ףסונ קמוע רטמ לכ רובע 02% תפסות      
      
ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
הקפסא ללוכ ,לועיתל םוטא ,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ דודר ישאר ןטלוק     51.006.0672
DM-4 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84 םינפ      
דע הדלפ רוניצל רוח םע ע"ש וא ןמפלוו לש      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ מ"ס 53 רטוק      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

  4,805.40 1,601.80     3.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,805.40 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
  4,805.40 שיבכ 11 כ"הס
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קובץ: 400002   .../020 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     020 400001

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

מייס אל רים - 15 כביש 01 מבנה    
   

                 98,785.90 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                167,504.80 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

   266,290.70 מייס אל רים - 15 כביש 01 סה"כ               
   
אלסלאם - 5 כביש 02 מבנה    
   

                    927.20 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ   
   

                 81,694.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 54,526.51 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                 79,818.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

   216,965.71 אלסלאם - 5 כביש 02 סה"כ               
   
מסגד ישן - 8א כביש 03 מבנה    
   

                 11,045.98 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                 19,948.50 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

    30,994.48 מסגד ישן - 8א כביש 03 סה"כ               
   
ליד מסגד עין אלזיתונה - 4 כביש 04 מבנה    
   

                  7,365.37 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                 15,718.80 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

    23,084.17 ליד מסגד עין אלזיתונה - 4 כביש 04 סה"כ               
   
עארה - 3 כביש 06 מבנה    
   

                 33,232.05 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                119,029.10 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

   152,261.15 עארה - 3 כביש 06 סה"כ               
   
11 כביש 07 מבנה    
   

                  4,805.40 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

     4,805.40 11 כביש 07 סה"כ               
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קובץ: 400002   .../021 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



01/04/2021
דף מס':     021 400001

  
הנבמ ךס  
   266,290.70 מייס אל רים - 15 כביש 01 מבנה  

  
   216,965.71 אלסלאם - 5 כביש 02 מבנה  

  
    30,994.48 מסגד ישן - 8א כביש 03 מבנה  

  
    23,084.17 ליד מסגד עין אלזיתונה - 4 כביש 04 מבנה  

  
   152,261.15 עארה - 3 כביש 06 מבנה  

  
     4,805.40 11 כביש 07 מבנה  

 
  

לכה ךס  
   694,401.61  יללכ כ"הס  

    118,048.27 מ"עמ %71  
    812,449.88 מ"עמ ללוכ כ"הס  

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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 לכבוד

 ערערה מועצה מקומית

 כסיפה

 

 אדונים נכבדים,

 

אני/אנו מגיש/ים בזה הצעתי/נו לבצוע העבודה הנדונה, אותה אני/אנו מתחייב/ים לבצע תמורת הסך 

 של:

 

 ₪ 686,637.03לפי אומדן המועצה:         1מבנה "כ מחיר א.   סה

 ₪ 61.401,694לפי אומדן המועצה:         2מבנה סה"כ מחיר        

  ₪ ,64038,3811.                    לפי אומדן המועצה:  סה"כ מחיר       

 

  ₪ 56.776,234             (:     %0.17ערך מוסף )בשיעור של ב.   מס 

 ₪ ,10.815,6151      חיר העבודה )אומדן(, כולל מע"מ  ג.    סה"כ מ

 ד.   אנו מבקשים להעניק הנחה של _______ אחוזים על מחיר אומדן המועצה.

 ה.   סה"כ הצעתנו לאחר ההנחה: ______________ כולל מע"מ.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחוז )%( ההנחה יחול על כל הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות 

 בהתאמה ועל כל תוספת לכמויות שתהיה בפועל.

 

 _____________תאריך ההצעה: 

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

 השם המלא של המציע/ים, יחיד/ שותפות / רשומה / חברה / תאגיד:

 

 

 

 מס' זהות  יחיד/ שותפות / רשומה / חברה / תאגיד:  _________________________________

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע/ים:   _________________________________________________

 

 


