
  יפו בע"מ-א"בת  חברה לפיתוח אתרי תיירות  – אביב-אתרים בחוף תל 
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  
למתן שירותי אחזקה למערכות  לאיתור קבלי מסגרת  29/2020מס' דו שלבי מכרז מסגרת פומבי 

     אביב ויריד המזרח -חשמל ותאורה במל תל 
  

 ) "אתרים"  –(להלן    בע"מ  יפו-בת"אחברה לפיתוח אתרי תיירות    - אביב  -אתרים בחוף תל .1
יפו.   עיריית תל אביב  עירוית בבעלות מלאה של  היתר, היה חברה  בין  אתרים עוסקת, 

אביב, מתחם יפו  -בפיתוח תשתיות ואתרים לתיירות וביהול רצועת החוף, המריה בתל
 . יפו- אביב-ומתחמים אחרים בעיר תל , מתחם יריד המזרח במל תל אביבהעתיקה

  
) שהיה בעלת  "אמ"י" –ים היה בעלת השליטה בחברת אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן אתר .2

 הזכויות במל תל אביב. 

 
יחדיו   .3 (להלן  ואמ"י  פומבי  החברה"  –אתרים  במכרז  להשתתף  להזמיכם  מתכבדות   ("

לצורך מתן שירותי    בהסכם מסגרת  ןקבלי מסגרת אשר יתקשרו עימ  שלושהלבחירת עד  
 אביב ויריד המזרח.-אחזקה למערכות חשמל ותאורה במל תל 

 
בכפוף למילוי כל התחייבויותיהם על פי הסכם המסגרת המצורף כחלק ממסמכי המכרז,  .4

מיום חתימת הסכם   שתייםלתקופת ההתקשרות עם כל אחד מהמציעים הזוכים תהיה  
ל בהסכם,  כמפורט  עימו.  הא   חברההמסגרת  אתתעמוד  להאריך    ההתקשרות  ופציה 

 תקופות התקשרות וספות בות שה אחת כ"א.  לושבש

 
 רשאים להגיש הצעות מציעים העוים על תאי סף הבאים (כולם): .5

 
המכרז   5.1 מסמכי  את  לרכוש  יתן  כאשר  המכרז,  מסמכי  את  מיום  רכשו  החל 

הארבעה    ובברח  קבוצת "אתרים",  משרדירכישת מסמכי המכרז תעשה ב .  9.9.20
קומה  21 יפו  6,  אביב  בתל  "פלטיום")  השעות    (ביין  ל  0090:בין    0051:-ועד 

סך   מע"מ    ₪  1,000של  תמורת  יוחזר  -כולל  לא  מקרה  שולם  י  סכוםה.  שבכל 
תל   לפקודת בחוף  בת"א  –אביב  -"אתרים  תיירות  אתרי  לפיתוח  יפו  -חברה 
 בע"מ". 

 

   ערבות בקאית בהתאם לתאי המכרז.  הלהצע פוציר 5.2
  

המציע, בעצמו, רשום ביום הגשת ההצעה בפקס הקבלים (עפ"י החוק לרישום   5.3
התשכ"ט באיות,  הדסה  לעבודות  כדלקמן,    1969  -קבלים  פיו)  על  והתקות 

   המעידות על כך:  למועד הגשת ההצעה וצירף להצעתו תעודות בתוקף
  

  ;לפחות  1-בסיווג א'ים) (חשמלאות ותקשורת מב 160עף 

(קווי חשמל [צרות וכבלים] ומערכות תאורת כבישים ורחובות)    270, עף  ובוסף
  .  לפחות 1-בסיווג א'

השים שקדמו למועד האחרון להגשת    2המציע מעסיק ברציפות לפחות במהלך   5.4
הדסאי,    - הצעות, לפחות שי עובדים שכירים, האחד מחזיק ברישיון חשמלאי  

של והשי מח ותק  בעלי  כל אחד מהם  מוסמך,  ברישיון חשמלאי    2  לפחות  זיק  
 ממועד קבלת הרישיון.  שים

  

ותאורה  5.5 חשמל  למערכות  שוטפות  תחזוקה  עבודות  בביצוע  יסיון  בעל    המציע 
מ  יפחת  שלא  [ובמילים:    300,000  -בהיקף  כולל    שלוש ₪  (לא   [₪ אלף  מאות 

 .  2019-ו  2018, 2017בכל אחת מהשים  לקוחות 3עבור לפחות  מע"מ) 
  

בהיקף שלא    ה שוטפות של תאורת חוץהמציע בעל יסיון בביצוע עבודות תחזוק 5.6
מ [ובמילים:    100,000  -יפחת  מע"מ)    מאה₪  כולל  (לא   [₪ לפחות  אלף    2עבור 
[בתאי סף זה משמעות המוח  .  2019-ו  2018,  2017בכל אחת מהשים    לקוחות

 ת רחובות, כבישים ושצ"פים]. : תאור"תאורת חוץ"



      

ו/או  ש  מי 5.7 פירוק  של  ו/או  כיוס  של  ו/או  הליכים  הקפאת  של  במצב  מצוי  איו 
 מוהל  בפיקוח של בית המשפט.   

  

 www.atarim.gov.ilיתן לעיין במסמכי המכרז באתר האיטרט של החברה בכתובת   .6
   .9.9.20 -הרביעי  החל מיום 

 

יש  א .7 ההצעה  בת  אתרים,  להגיש  מיום  עד  משרדי  יאוחר    בשעה  5.11.20  -ה  חמישילא 
 . וידומועד זה, לא בתיבת המכרזים ב  ימצאוהצעות שלא   .12:00

 

האמור   .8 המכרז,  במסמכי  האמור  לבין  זו  במודעה  האמור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
 במסמכי המכרז יגבר. 

 

  מופית לכל אחד ואחת. היא  זו מוסחת בלשון זכר, מטעמי וחות בלבד, ומודעה  .9
  
  
  
  
  
  

  -  אביב-בחוף תל אתרים

  חברה לפיתוח אתרי תיירות
  יפו בע"מ -א "בת

  

  אוצר מפעלי ים בע"מ   
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  לפיתוח חברה  -אביב -אתרים בחוף תל 
  יפו בע"מ -אתרי תיירות בת"א

  
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

            
            

                        כבוד ל
  

 _____________  
  

 _____________  
  

 _____________  
  

  .,א.ג.
  
  

  29/2020 מכרז פומבי דו שלבי מס' - הזמה להציע הצעות  :הדון
  אביב ויריד המזרח - במל תלותאורה  חשמל למערכותאחזקה ירותי מתן שללאיתור קבלי מסגרת 

  
  

  ריכוז מועדים קובעים למכרז 
  

  

המועד שממו יתן לרכוש  
  את מסמכי המכרז 

  

בין השעות    9.9.20החל מיום  
במשרדי ההלת    15:00  -   9:00

בתל    21אתרים ברחוב הארבעה  
  ) 6קומה    –אביב (מגדל פלטיום  

  
אחרון למשלוח שאלות  מועד  
או להגשת הערבות    רה הבה 

  הבקאית לבדיקה 
  12:00בשעה    20.10.20ביום  

  מועד אחרון להגשת הצעות 
  במכרז 

  12:00בשעה    5.11.20ביום  
במשרדי ההלת אתרים ברחוב  

בתל אביב (מגדל    21הארבעה  
  ) 6קומה    –פלטיום  

בי  התאמה  אי  של  המפורטים  במקרה  התאריכים  זו  ן  בטבלה 
המפורטי  אחרים  מועדים  או  ובין  המכרז  מסמכי  בגוף  ם 

התאריכים המפורטים בטבלה הם    -   (ככל ומופיעים)   פחיו בס 
  שיקבעו. 
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  ומהות ההתקשרות  רקע
  

תל .1 בחוף  בת"א  - אביב  -אתרים  תיירות  אתרי  לפיתוח  עירוית    יפו-חברה  חברה  היה  בע"מ 
 ..     )"תרים "א –(להלן  ריית תל אביב יפובבעלות מלאה של עי

 
, המריה  ר, בפיתוח תשתיות ואתרים לתיירות וביהול רצועת החוףת, בין היתאתרים עוסק .2

יפו העתיקהא-בתל ומתחמים אחרים בעיר    תל אביב , מתחם יריד המזרח במל  ביב, מתחם 
 .  יפו- אביב-תל

  

בע  .3 ים  מפעלי  אוצר  בחברת  בעלת השליטה  היה  בעלת  שהי   )אמ"י"" –(להלן    "מאתרים  ה 
      הזכויות במל תל אביב.

 
לבחירת    במכרז פומבי ") מתכבדות להזמיכם להשתתף החברה" –(להלן יחדיו  אמ"יו אתרים .4

רשאית (אך    החברהתהא    , לפיובהסכם מסגרת  ןמסגרת אשר יתקשרו עימ   קבלי  שלושה עד  
להז הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  חייבת),  לא  מקרה  של  בכל  ביצוע  לעת  מעת  מהזוכים  מין 

לפי    (לרבות צפון המל)  במל תל אביב ויריד המזרח   ותאורה  מלחש  ה למערכותעבודות אחזק
), "תהספציפי  עבודותה"   -(להלן    של אותה עבודה ספציפיתוהמחירים  המפרט, כתב הכמויות  

,  כלשהו  מאלי מייבסכום  בכלל ו/או    עבודותלהזמת ביצוע    החברהוכל זאת מבלי לחייב את  
 כם המצורף למסמכי המכרז. פורט בהסהכל כמו מכל המציעים שיזכו במכרז, מאחד או 

  
ן הסר ספק מובהר כי בעצם השתתפותם במכרז זה מוותרים מראש באופן סופי, מוחלט  למע

ו/או דרישה ובכלל זאת    במכרז   ובלתי חוזר כל אחד מהמשתתפים ו/או תביעה  על כל טעה 
להזמין    בכל הקשור לאמור לעיל, ולרבות זכותה שלא   החברהיא כגד  טעה הסתמכות כלשה

 מכרז. מהם שירותים כלל במקרה ויזכו ב

  

מצורף   .5 המכרז,  מסמכי  ששל  כמויות  הכתב  ל  מחירוןבמסגרת  כי    החברההעבודות  צופה 
עבודות הספציפיות שהחברה עשויה להטיל  ה  להידרש לבצע במסגרת  עשויים  הזוכים במכרז
 ).מה התא, ב"ןירוהמח " -ו כתב הכמויות"" –(להלן  תקופת ההתקשרותעליהם במהלך 

  
  צעת המחיר אופן מילוי ה

  

החהיעיהמצ .6 להציע  חייבים)  לא  (אך  רשאים  המחירוןאחידה    ם  הם   לכלל  מעוייים    ואם 
אתזאת  לעשות לציין  עליהם  בטופס הצעת    ,  במקום המתאים  ידם  על  אחוז ההחה המוצע 

 . ובמילים רותבספ ההחה תירשם   המחיר.
  

להבהיר    החברה ההכי  מבקשת  המקסיאחוז  יע  מאליחה  עללא  עשר    15%  לה  (חמישה 
המקסימאלי"  –(להלן    אחוזים)  ההחה  יצי)"אחוז  ומציע  במידה  אחוז    ע.  על  העולה  החה 

  אחוז ההחה המקסימאלי תראה בכך כאילו רשם המציע את    החברה,  ההחה המקסימאלי
תהאהמותר,   לפסו  או  עפ"י  את    לרשאית  הכל  הבלעדיההצעה,  דעתה  והמציעים    ,שיקול 

יין זה.מעצ עיםמוה בעמם מראש כל טע   
  
המציע  שבה  תפסול על הסף הצעה    החברה, ו מחירוןל  אחוז תוספתלהציע    יתןלא    כיבהר  ומ

  . רוןירי העבודות שקבעו על ידי החברה במחימח יבקש תוספת ל
    

תראה בכך    החברה,  מחירוןב  יםהמוצע  יםמחירלחה  ז ה ואחיובהר, כי בכל מקרה של אי ציון  
הכמ יצוע  לב  צעהה בכתב  הרשומות  העבודות  מועים  ה  י במחירויות  כלל  והמציעים  מחירון 

  מעצמם מראש כל טעה בעיין זה.  

 

מציע .7 במכרז  לכל  כזוכה  בחוזה  שיוכרז  אחוז  המסגרת  ייקבע  עימו  שהגיש    שייחתם  ההחה 
  י פל  ע  ,מחירון ללא החה בהתאם להצעת המציעשקבעו ברים  יהמח   , אומכרז על המחירוןב

עבודות  לתת לקבלן כלשהו ביצוע של מספר    החברהת  מבלי שיהא בדבר כדי לחייב א   העיין,
היקף    םמסוי בכלל.  עבודותאו  או  אחרים  לקבלים  מאשר  יותר  העבודות    גבוה  חלוקות 

י שיקול דעתה הבלעדי של  על פ  הספציפיות בין הקבלים שייחתם עימם הסכם מסגרת תהיה
לצרכיה, ובהתאם  טעה    צםבעו   החברה  כל  על  המציעים  מוותרים  זה  במכרז  השתתפותם 

 בעיין זה. 
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ה .8 שכתב  ככל  כי  המובהר  מע כמויות  יספק  לא  זה  למכרז  התמורה  מצורף  לחישוב  ברור  ה 
שלמ  המגיעה מסגרתציע  הסכם  עימו  כלשהי   יחתם  ספציפית  עבודות  או    בגין  לק  ח (כולה 

ההתקשרות  מה)מ תקופת  במהלך  עליו  לא    ,שתוטל  שיידרשו  ל  יכיאו  מסוימים  סעיפים 
ם  בגין הסעיפיהספציפית שתידרש, תחושב התמורה    ההכמויות שוא העבוד לצורך הכת כתב  

מאגר   בסיס  על  דקל  מחירו החסרים  לשיפון  (לא  דק"  –(להלן    ץ)לבייה  בוסח  )  ל"מחירון 
עה  שיעור ההחה שהוצוי  הספציפית, וביכעבור העבודה    ביותר  המעודכת רסה האחרוה  הג

 . החהל ידו  ע, ככל שהוצעה הזוכה במכרז עבור מחירון כתב הכמויותעל ידי המציע 
  

ש דקגם  ככל  ברורמחירון  מעה  יספק  לא  בגין    ל  הזוכה  למציע  המגיעה  התמורה  לחישוב 
או לא    ,ופת ההתקשרותהלך תקמבטל עליו  תוש  ה או חלק ממה)ול (כ  עבודה ספציפית כלשהי

שיידרע סיכיל   מסוימים  כתב  יפים  הכת  לצורך  העבוד שו  שוא  הספציפית    ההכמויות 
סמך יתוח מחירי שוק לעבודות מסוג  ם החסרים על  בגין הסעיפישתידרש, תחושב התמורה  

  . העבודות שבעיין
  

תוספות .9 תכלול  לא  ספציפית  עבודה  בגין  הזוכה  למציע  שתשולם  ו/או  בלק  התמורה  ראשי  ן 
 תוספת רווח. 

  
  תקופת ההתקשרות  

 

  24  המציעים הזוכים יהיה לתקופה קצובה של ן  אחד מ בין כל  ל  החברה חתם בין  ההסכם שי . 10
(להלים  חודש חתימתו  ההתקשרות"  - ן  מיום  בהסכם  ").תקופת    היה ת  חברה ל  ,כמפורט 

ההתקשרות   תקופת  את  להאריך  תקופותהאופציה  א  בות  וספות  בשלוש    5(  "אכ  חת שה 
א  רההחבתהא    כן  כמו.  שים בסך הכל)   חודשים למי   12-ל  ת תקופת ההסכםרשאית לקצר 

צועה  חילת ביב את תאו יעכו/  פציפיתות סעבוד מביצוע    מקבלי המסגרת שבחרו, אשר ימע
ספציפית. עבודה  יובה  של  היעוד  כי  אך  ר,  להסתיים  אמורה  הייתה  ההתקשרות  ותקופת  ה 

זה  י מ לפ   מציע או    תספציפי  עבודהה באחד מהמציעים הזוכים לביצוע של  חר ב  החברהועד 
התקשרות  (כל אחד מהמקרים האלה), תקופת ה  תספציפי  עבודהזוכה החל כבר בביצוע של  

זה לאות  ארךתו  בהסכם  ספציפיות  ןבוגע  להשל  בלבד  עבודות  בהתאעד  להוראות  מתן  ם 
   ההסכם.

  

מאבעצ . 11 המציעים  אחד  כל  במכרז,  ההצעה  הגשת  כי  ו  שרם  מסכים  והוא  לו  ידוע  כי  מצהיר 
היא תבצע במהלך תקופת ההתקשרות, אם בכלל,    עבודות ספציפיות  לא יודעת איזה  החברה

ובמהל ייתכן  ההתקשרות  וכי  תקופת  תבצע    הברהחך  ספציפיותלא  ות  באמצע  עבודות 
ד  הגשת ההצעות במכרז על אח ז (או אחד מהם כלל). כמו כן, בעצם  הזוכים במכרהמציעים  

ומסכיםמה מצהיר  לאח  מציעים  או  הזוכים  למציעים  שאין  בביצוע  לכך  בלעדיות  מהם  ד 
לבצע    החברהוכי    החברה עבור    עבודות לאחהקשור  עבודות רשאית  חשות  מערכות  מל  זקת 

 .דעתה הבלעדילפי שיקול  זים אחריםו/או במכר באמצעות קבלים אחריםגם   ותאורה 
  

מהמ . 12 אחד  כל  במכרז,  ההצעה  הגשת  מאעיציבעצם  מסכים  ם  והוא  לו  ידוע  כי  ומצהיר  שר 
אפשרות   ספציפיותששקיימת  שביצועם    ותשו  עבודות  ו/או  במקביל  ו/או  בחלקים  יתבצעו 

ו/או בעת  . על המציעים לקחת זאת בחשבון  החברהל דעתה של  ידחה והכל לפי שיקו  יופסק 
ר סופי  ויתוו ברז, ובעצם הגשת ההצעה במכרז כל אחד מהמציעים מוותר  הגשת הצעתם במכ

ו/או העירייה ו/או מי מטעמן והוא לא יהיה    ההחבר ובלתי חוזר על כל טעה בעיין זה כלפי  
התייקרות   ו/או  תוספת  לכל  התאר/וזכאי  עבור  תשלום  ו/או  או  עקב  גות  והכל  ,  כךבכלל 

 . למסמכי המכרזורף  המצ הסכםבכמפורט 
  

ידוע לו והוא מסכים כי גם    כיר  בעצם הגשת ההצעה במכרז, כל אחד המציעים מאשר ומצהי . 13
ו , היא תהיה רשאית  תספציפי  עבודהביצוע של    זוכה כלשהוא  תזמין ממציע  החברהבמידה 

את   לדחות  ממו  הלדרוש  ממ ו/  תיהספציפ  עבודהביצוע  חלק  כל  את    האו  להפסיק  ו/או 
להתחיהמש ול  הביצוע ו/או  אות יך  לבצע  ה  הל  את  לבצע  ו/או  יותר  מאוחר  עבודה  במועד 

ו/או בשעות מ  הו/או חלק ממ  יתיפ פצהס סוימות ביום, והכל לפי  בתקופות מסוימות בשה 
בעיין זה    ציעים על כל טעה, ובעצם הגשת ההצעה מוותר כל אחד מהמהחברהשיקול דעת  

ת ו/או תשלום עבור התארגות ו/או בכלל עקב  והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת ו/או התייקרו
 . מכי המכרזצורף למסבהסכם המכמפורט  , והכלכך
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  תאי המכרז 

 

הצעה שתקבל  הגבוה ביותר תהא ה   וההצעה בעלת היקוד   מבי דו שלביהמכרז היו מכרז פו . 14
  .איכות) 40% -מחיר ו 60%ל הגבוה ביותר (את הציון המשוקל

 

כמוה כהצהרה    מכרזוהגשת ההצעות להשתתפות ב  ,מכרזי המסמככל  ציע לקרוא את  על המ . 15
 . ומוכרים למציע  , מקובליםמובים ,דועיםיהם יותא  מכרזוהשכל פרטי ההסכם  

  

טעה   . 16 הבה  בכל  אי  וו/או סדבר  באלה  /תירה  וכיוצא  לאחר  או התגדות  הגשת  לא תתקבל 
 ידי המציע. ההצעה על 

  

 : מכרזמסמכי ה . 17
  

 מכרז.הזמה להציע הצעות להשתתף ב 17.1

 

 טופס הצעה לשלב הראשון למשתתף במכרז.   17.2
  

 . מכרזף בלמשתת השי  לשלב טופס הצעת מחיר 17.3

 

 . זוסח ערבות בקאית להשתתפות במכר 17.4
  

 . רי המחירוןמפורטים מחי יות שבוכתב כמו 17.5
  

 ולצורך יקוד האיכות. יע לצורך הוכחת העמידה בתאי הסף המצתצהיר  17.6
  

   להלן. 26יקוד האיכות כמפורט בסעיף  ורך ח לצ אישור רו"דוגמת  17.7
  

 ") וספחיו כדלקמן:  םההסכ"  -הסכם ביצוע העבודות (לעיל ולהלן  17.8
  

  טכי מיוחד.מפרט  - א' ספח 17.8.1

 

הכמויות  -  'ב  פחס 17.8.2 ידו    מחירה  עתהצו   כתב  על  שהוגשה  (כפי  המציע  של 
 .מכרז)בהליך ה

  

 .בדקע וביצו הסכם,  בותרעוסח   – 'ג ספח  17.8.3
  

 קיום ביטוחים. אישור  – ד' ספח  17.8.4
  

 . 1967-ים, תשל"ו דוגמת תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורי  17.9

 

 ת תצהיר על העדר הרשעות. גמדו 17.10
  

 שאת השליטה. סק בשליטת אישה, ותצהיר ודוגמת אישור עורך דין על ע  17.11
  

 שיהיו. שאלות ותשובות הבהרה, אם וככל  17.12
  

 . החברה ידי-כל מסמך אחר כפי שיוחלט על 17.13

 
  

  תאי סף 

 

(ת שר . 18 המצטברות  המקדמיות  הדרישות  על  העוים  מציעים  הצעות  להגיש  סף),  אים  אי 
 כדלקמן: 
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כר 18.1 כאשר  המכרז,  מסמכי  את  המכרז  שו  מסמכי  את  לרכוש  המפורט יתן  במועד 
זו  1'  שבעמ  הלבטב תעשה    .להזמה  המכרז  מסמכי  קבוצת   משרדיברכישת 

בין השעות   בתל אביב יפו  (ביין "פלטיום")  6מה  קו  ,21הארבעה    ובברח  "אתרים",
ל  09:00 סך    15:00-ועד  מ   ₪  1,000של  תמורת  משבכ  -ע"מ  כולל  לקל  יוחרה   . זרא 

לי  סכוםה ת  פקודתשולם  בחוף  אתרילפית  חברה  –  אביב -ל "אתרים  ת ירותי  וח 
 יפו בע"מ". -בת"א

 

   י המכרז.ת בהתאם לתאערבות בקאי  ולהצעת  ףציר 18.2
  

(עפ"י  המ 18.3 הקבלים  בפקס  ההצעה  הגשת  ביום  רשום  בעצמו,  לרישוציע,  ם  החוק 
התקות על פיו) כדלקמן, וצירף ו  1969  -"טאיות, התשכת הדסה ב לעבודום  בליק

  :המעידות על כך  ת ההצעהגשה למועד להצעתו תעודות בתוקף
  

  ;לפחות  1-ג א'בסיוו(חשמלאות ותקשורת מבים)  160 עף

עףובוס כבישים    270  ף,  תאורת  ומערכות  וכבלים]  [צרות  חשמל  ) בות ורחו(קווי 
    .חותלפ 1-בסיווג א'

מעס  18.4 להגשת  השים    2במהלך  לפחות  ברציפות  יק  המציע  האחרון  למועד  שקדמו 
לפחות  הצעות ברישאחד  ה  ים,שכיר  ים עובדשי  ,   הדסאי,   -  חשמלאי   יוןמחזיק 

 שים   2  לפחות  של  תקכל אחד מהם בעלי ו,    חשמלאי מוסמךברישיון    והשי מחזיק  
 הרישיון.  ממועד קבלת

  

בהיקף    תחזוקה שוטפות למערכות חשמל ותאורה  ע עבודותול יסיון בביצ בע  עהמצי 18.5
מ  יפחת  אל  שלוש [ובמילים:    ₪  300,000  -שלא  מע]  ₪ף  מאות  כולל  עבור    "מ) (לא 

  . 2019- ו 2018,  2017בכל אחת מהשים  קוחותל 3חות לפ
  

בביצועב   עהמצי 18.6 יסיון  עבודות ל  שוטפות  תחזוק  ע  חוץשל  ה  שלא    תאורת  בהיקף 
  לקוחות   2עבור לפחות    "מ)(לא כולל מע]  ₪אלף    מאה[ובמילים:    ₪  100,000  -יפחת מ

מהשים   אחת  ס[בת  .2019-ו  2018,  2017בכל  זה אי  המוח   ף  ת  "תאור  משמעות 
 "פים].תאורת רחובות, כבישים ושצ :"חוץ

      

מוהל   ירוק ו/או  ו/או של פ  ת הליכים ו/או של כיוסמצב של הקפאבאיו מצוי  ש  ימ 18.7
  .   טפבפיקוח של בית המש

  
 .  מודגש, כי מציעים אים רשאים להגיש הצעה במשותף  

  
   ת ההצעותאופן הגש

  

לכמפו . 19 שלבי  כמכרזיערך  ז  כרהמעיל,  רט  דו  בחיה  לכעם  ובהתאם  את  ת  יגישו  ך, המציעים 
ב ובררדותפו   מעטפות סגורות  שתיהצעתם  ", האחת תסומן באופן קריא  פור  דמכרז  ו  ומבי 

כל מסמכי ההליך (כמפורטים    ן", והיא תכיל את לב הראשו ההצעה לש  -   29/2020שלבי מס'  
   . ")לב הראשוןשלעה  ההצ"  –(להלן  הצעת המחיר  פסטולהלן), למעט 

 

תוגש    מוראאשר כ  ין לציין כל פרט הקשור להצעה הכספיתלשלב הראשון א  עההצבמסגרת ה . 20
פרד  ה  באופן  המחירבטופס  ה  .צעת  של  במעטפה  הכספית  להצעה  הוגע  מידע  הצעה  הגשת 

      ה.לשלב הראשון עלולה להביא לפסילת ההצע 

 

י . 21 ההצעה  להשתבהגשת  בטפש  במסמכי  סמש  הכלולים  הכו  ,יךההלים  את  תרת  והושאים 
  ת המחיר".  ע"טופס הצ –ו  "טופס הצעה לשלב הראשון"

 

המחיר""את   . 22 הצעת  בהת  ,טופס  לכללים  ממולא  זו,  אם  בהזמה  להכיס  המפורטים  יש 
  -   29/2020י מס'  מכרז פומבי דו שלבולסמן עליה באופן קריא וברור "  ופרדת  למעטפה סגורה

 ".  כספיתהצעה 
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 הגשת ההצעות   מועד

 

ביחד  יש להכיס    ,הצעה הכספית"ה"  -ו  "לשלב הראשון עה  ההצ"שתי המעטפות שסומו  את   . 23
- אביב-, בתל21במשרדי אתרים ברח' הארבעה    םיבת המכרזיולהכיסה לת  הלמעטפה סגור

  (להלן   להזמה זו  1ה בעמ'  מהמועד המפורט בטבלעד לא יאוחר    ) 6קומה    -טיום  ן פלביי יפו (
להגש"  – האחרון  הצעותהמועד  הת  לא בהמכרזים    תיבתב  ימצאושלא  צעות  ").  זה,  מועד 

 וידו . 
  

     רף להצעה לשלב הראשוןשיש לצ םהמסמכי

 

עצמה את  רת ל שומ  החברה,  הצעתו את המסמכים המפורטים להלןה לצרף לגיש ההצע מ  על . 24
 :המסמכים כאמור הזכות שלא לדון בהצעת המציע אם לא יוגשו

 

למסמכי המכרז רז בוסח המצורף  לפי המכ  ותיויבוי הבטחת התחילאית  ערבות בק 24.1
חדשים)  ףלא  שלושים(₪    30,000של    סךל  ע לבתוקף    שתהא  -  שקלים  עד  ו מעד 

המכרזבוסח    המפורט זו  המצורף  ערבות  הערבות  להזמה  מועד   . ישת גם    –ה  לא 
עתה  ברה אחרת בהודצייה החא אם  אל  -  ההצעות  ד הגשתבמקרה של דחיית מוע

 מציעים.  ל
  

הערבות הבקאית,  ף זה לבין האמור בספח  ה בין האמור בסעישל סתיר   מקרה בכל  
  יגבר. ור בסעיף זה מהא

 

העתק 24.2 (או  השאישור  מפקיד  פקסי  ומה  )  מהל  המציע  כי  המעיד  חשבון  רואה  או 
 סה, חוק מס ערך מוסףחשבוועל פי חוק   1975- "ו, תשלות כדין על פי פקודת מס הכ

    .1976- תשל"ו, עם גופים ציבוריים עסקאות  

 

להמציאב 24.3 יש  או תאגיד אחר,  שותפות  היו חברה,  והמציע  עם ההצעה,   מקרה  יחד 
עור  אישור בידי  ר -ך חתום  או  או ואה  דין  השותפות  החברה,  על  פרטים  ובו  חשבון, 

 האחר, לרבות: התאגיד  
  

 . גביומתהל לתאגיד מהמרשם שתדפיס מעודכן של פרטי ה 24.3.1

 

ופרט  24.3.2 יקף אחזקותיהם  וה  ד תאגיב  תהמיובעלי  ל  יהם המלאים ששמותיהם 
 ") התאגיד" –בו (להלן 

  
בתאג אם  כי  מי ייובהר  בעלי  יחזיקו  יחידים,ד  שאים  באמצע  ות  ות  אלא 

מ מ תאגיד  לפרט  מתבקש  המציע  כלשהו,  היחישפטי  הם  העומדי  ים  דים 
היחידי או  היחיד  עד  כאמור  התאגיד  המהוומאחורי  בעל/י  ם  את  ה/ים 

    ת הסופי/ם בתאגיד.  המיו

 

 . תאגידב דירקטוריםטיהם של הפרשמותיהם ו 24.3.3

 

ופרטיהם של האשים   24.3.4 ה   רשאים לחתום בשמוהשמותיהם    מכרזעל מסמכי 
 ה של עו"ד/רו"ח  על מסמכים אלה.שור חתימסכם, ואיוהה

 
    .תאפשר הגשת הצעה על ידי מספר מציעים במשותףת כי לא תמובהר בזא

 

הגשת  במועד    מציע של ה  י הקבל  הסיווג ם המעידים על  מאת רשם הקבלי   ים וראיש 24.4
למועד הגשת ההצעה.    ףלהיות תק  ך האישור צרי  .לעיל  18.3כמפורט בסעיף  ההצעה  

מ למ כיען הסר ספק  בזאת  קבלן אש  ובהר  רישיוות  זה  לעיין  יתקבלו  שולמו  לא  ר 
י  או  אלא רק אישור/ים    -ת ההצעה  ותר למועד הגשבמועד הקודם במספר חודשים 

  ישיון המציע וסיווגיו.  תוקפו של ר   בלים לעייןעדכי/ים מאת רשם הק

 

  ך וגם לצור  )לעיל  18.7עד    18.4  פיםסעי(  י הסףדה בתא י כחת עמלהו  תצהיר המציע  24.5
   .מכי המכרזצורף למסבוסח ש ,להלן 26כמפורט בסעיף האיכות  קוד י
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תצהיר המציע  לה המצורפת כספח ב' לבטבין מיעה שהעבודות שיצויו  מובהר כי א

תוצל הוכחת  הקבוע  רך  הסף  ז,  לעיל  18.6בסעיף  אי  שיצוי תהייה  לעבודות    ו  הות 
לצורך הוכחת תאי הסף הקבוע בסעיף  לתצהיר המציע  בטבלה המצורפת כספח א'  

 לעיל.  18.5
   

24.6  מזמין העבודה לצורך הוכחת עמידתו של המציע הלקוח /  ים על ידי  אושרות מחשבו
 לעיל.   18.6 -ו  18.5ף הקבועים בסעיפים בתאי הס

 

ידתו בתאי הסף המציע לצורך הוכחת עמ העתק רישיוות העובדים המועסקים ע"י   24.7
  לעיל.  18.4הקבוע בסעיף  

 

ב  יקוד  לצורךור רו"ח  ישא 24.8 בוסח שצורף למסמכי   ן, הלל   26סעיף  האיכות כמפורט 
 המכרז.  

  

,  וקףמחזיק בהסכם שימוש בתאו  בעלים  המציע היו    ודות ואישורים המעידים כיתע 24.9
במכרז הצעות  להגשת  האחרון  למועד  הצמב  , כון  ב  "הכלי  יקוד  טב המפורטים  לת 

   להלן.  26האיכות בסעיף 
  

 י המכרז. העתק קבלה על רכישת מסמכ 24.10
  

גופי 24.11 עסקאות  חוק  לפי  תשל"וצים  תצהיר  לוס   1967-בוריים,  שצורף  בהתאם  ח 
 . ידי בעל השליטה במציע- למסמכי המכרז חתום על

  

העד   24.12 הרשעותתצהיר  על  ר  חתום  המכרז  למסמכי  שצורף  לוסח  בעל -בהתאם  ידי 
 . השליטה במציע

  

 ישור עורך דין על עסק בשליטת אישה, ותצהיר ושאת השליטה. א 24.13
  

 .  כשהוא חתום מפגש המציעיםרוטוקול פ 24.14
  

  ברה (ככל שתהייה) חתומות על ידי המציע.   תשובות לשאלות הבהרה שתפרסם הח 24.15

 

ה 24.16 מסמכי  כל   מכרזכל  דלעיל  ה  וכן  המפורטים  עלמסמכים  חתומים  ידי -כשהם 
 המציע. 

  
  

  יקוד ההצעות
  
  

 הראשון (יקוד האיכות)  השלב

 

התאם  ב  רההחבידי ועדת המכרזים של  -על   במסגרת השלב הראשון תוקדה איכות ההצעות . 25
מהגורם תקבל  שהיא  המקצועיים  להמלצות  הגורמים  (או  (אם  המקצועי  כך  לצורך  שימוו   (

 מותם).ל  יטשתחלוככל 
  

   קוד האיכות. יובהר בהקשר לאמור כי רק הצעות שייעמדו בתאי הסף יוקדו בי
  

26 .  תן לפי אמות המידה והמשקים   לותיקוד האיכות יילהלןהמפורטים ויורכב מהקריטריו : 
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יקוד   ודיק  ן ההוכחהפאו  קריטריון  'מס
  מאלי מקסי

של  משוק שתי  ממוצע    1 ר  מחזולל 
עבודות    המציע  ל ש  הכסותה מביצוע 

תחזוקה)    חשמל ועבודות  (פרויקטים 
  31.12.19ליום  ועד  1.1.17החל מיום 

רו"ח    אישור 
המציע   מטעם 
המצורף   בוסח 

   למכרז.

הכסותממוצע   שתי    מחזור 
(לא    ₪  2,000,000עד    ללמשוק

  קודות  5 –כולל מע"מ) 
  

הכסותמחזממוצע   שתי    ור 
ועד   ₪  2,000,000על  מ  משוקלל

מע"מ)   ₪  2,500,000 כולל  (לא 
  קודות  10 –
  

הכסותממוצע   שתי    מחזור 
(לא    ₪  2,500,000  מעל   משוקלל 

  קודות  15 –כולל מע"מ) 
  

  קודות   15עד 

שכירים  2 עובדים  ע"י  מס'    המועסקים 
רבא   המציע בשה    לפחות  צוףופן 

האחרוןהאחרוה   המועד  להגשת    לפי 
  . צעותה

י  לא  העובדים  עובד ברשימת    יכללו 
  יסטרציה. מהלה/ אדמי 

רו"ח    אישור
המצ    יע מטעם 
המצו רף  בוסח 

  .למכרז

  קודות  0 –ובדים ע  3עד  1
  
  קודות  5 – עובדים  8עד  4
  
  קודות  10 –עובדים  15 עד 9
  

  ת דוקו  15 –עובדים  15מעל 
  

  קודות   15 עד

3  הי בהסכם  או  בעלים  ו  המציע  מחזיק 
בתוקף האשימוש  למועד  כון  חרון  , 

הלהגש במכרזת  הצמ"ה  צעות  לציוד   ,
  שלהלן: 

 מ'.  12עד הרמה מוף סל  .א

 ון לרבות פטיש. ט 2.5מיי מחפרון   .ב
  
  

ל   / רישיוןצרף  יש 
מתאימ ה  תעודה 

את   המוכיחה 
של  הבעלות  

  י בכל המציע  
לצרף  או    ,צמ"הה

שימ ש  והסכם 
כון  ,  בתוקף

האחרון   למועד 
הצעות   להגשת 

  במכרז.
  

  
 מ'  12עד    הרמה  מוף סלעבור  

  ות קוד 5 -
  

מחפרוןעבור   טון    2.5  מיי 
  קודות  5 -לרבות פטיש 

  ודות ק  10עד 

המציעיס  4 אחזקה    דותעבו ביצוע  ב  יון 
  ת תאורבשטחי חוץ ו/או    למערכות חשמל

של    ימית"  סביבהב"חוץ   פחות  לבהיקף 
אלובמילים:  [  ₪    10,000     פים עשרת 

מע"מ(]  יםשקל כולל   העבודלכל    ) לא 
מיום   ל  1.1.18החל  האחרון    מועדועד 

  להגשת הצעות במכרז. 
ימית" זה:  לג  "סביבה  קריטריון  בי 

במרעבו מלים,  יודה  ים,  חופי  ת, 
  . סביבות קורוזיביות

  
יקוד וסףיי כאמור  עבור כל עבודה    תן 
  ורי". ציבה עבור "גוף עיל שבוצעל

צ"גו זהקריטרילצרכי  יבורי"  ף    :ון 
רד ממשלתי ו/או יחידת סמך במשרד שמ

ות מקומית ו/או חברה  או רש /ממשלתי ו 
ו/אממש עלתית  תאגיד  ו/או  ירו  וי 
לתאגי בהתאם  שהוקם  ו/או  ד  חוק 

דת  ו/או    יתמועצה  חולים  קופת  ו/או 
  מוסד להשכלה גבוהה ו/או חברת בת של 

  זה.  המפורטים בסעיף  ת מהגופיםאח
  
  

בתצהיר  ם  רישו
העת  המציע ק  + 
"י  ע  מאושר   ן חשבו

  מזמין העבודה.

עבודה  2 לכל   קודות 
  . עבודות) 5סימום (מק

  
  
  
  

עבודה   כל  ת שעומדעבור 
עבור  גם  ו  ןבקריטריו בוצעה 

י"גו ו ף ציבורי"  יקוד  סף יתן 
  קודות.  2 –
  

ציין מספר ל: אין מיעה  הערה
גוף  בור אותו  עבודות שבוצעו ע

כאמור  ציבורי במקרה    ייתן. 
הי (  קודמלוא  העבודה   4עבור 

   .קודות)

  קודות   10עד  
ביצוע   עבור 

ות  עבוד
בסביבה  

  ימית. 
  

קודות    10עד  
עבו ר  וספות 

עבודות   ביצוע 
כאמור  

עב  ור  שבוצעו 
  יבורי. גוף צ

  
יקוד    סה"כ 

מקסימאלי  
בקריטריון  

  20  -זה
  קודות.
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  ,בין היתר  ,ייבדקו  –  ממליצים דעת    חוות   5
בלוחו העבו  זמים,    תעמידה  דה,  איכות 

, שביעות רצון. החברה תהיה  ידע מקצועי
בחלהבירשאית   גם א  דעת  ח  שבון  וות 

ככל   היכמטעמה  יש  עם  רושלחברה  ת 
תל  המציע עיריית  של  יפו  - אביב-ו/או 

  . ו/או של תאגידים הקשורים בעירייה

ט עם  ברור    3לפוי 
מי   ו/או  לקוחות 

לפי    םמטעמ
דעת    שיקול

  מבין   החברה
הלקוחות  

המפורטים  
המ   ציע בתצהיר 

לפי   אחרים  ו/או 
  . החברהבחירת 

  דות קו 15  עת. ות דקודות לכל חו 5עד 

כל  6 מה התרשמות  והמהלית  ע,  צי צעה 
שהמצ התוים  מכוות  מסר  כולל  יע 

הצעתובמס מהרגרת  והתרשמות  איון  י, 
  עם המציע (ככל שערך) האישי שערך 

ו  עדת  התרשמות 
  ים המכרז

  דות קו 25  

איכות        יקוד  סה"כ 
  י: מקסימאל

  קודות  100

   

בלצו . 27 איכותדיקרך  את  רשאי  החברהההצעות,    ת  להזמין  חייבת)  לא  מקרה  בכל  (אך  ת 
בביצוע העבודות    יעיםשל המצ  יסיום  עלן היתר,  י, בלעמודעל מת    ילראיון איש ם  עיהמצי

    שוא מכרז זה.
  

אי  כי  המציעים  העצם  ב  לראות  ןמובהר  האישילזמת  עים  שהמצי  לכךכאידיקציה    ראיון 
והחב הסף,  בתאי  עמידת  רה  עמדו  את  לבחון  רשאית  לאחר  תהיה  הסף  בתאי  המציעים 

  .איון האישיירבמסגרת ה ברהחעל פרטים שתקבל ה  יתר בהסתמךה  יןוב איון האישי ירה
  

שי של  ת ומעבר לשלב ההמציעים הסופי לצורך כיסה לקבוצת זערי הכולל, יקוד האיכות המ . 28
בוצת "). בכל מקרה שבו קת המזערייכויקוד הא "  -(לעיל ולהלן    קודות   60  יעמוד עלהמכרז,  

רשאית (אך    תהא  החברה, כי אז  בלבדכשרים  ם  עיהמציעים הסופית תהא מורכבת משי מצי
   .קודות 55  זערי על וד האיכות המאת יקעמיד מקרה לא חייבת) לה בכל

  
  והמחיר) השלב השי (שקלול האיכות  

  

הצע . 29 השי,  המחיריבשלב  המציות  מקבוצת  המציעים  של  תיפתחה    עיםם  (בלבד)  הסופית 
ר  יהמח  שקלל את הצעות ת  החברהן.  שוראוקללה עם יקוד האיכות שהן קיבלו בשלב הותש

מציע שהעיק את  לתיתן    החברה  להצעת המחיר.  60%- לאיכות ההצעה, ו  40%באופן הבא:  
  )60%את יקוד המקסימום (  ת המחיר")הצע(בוגע לסעיף "  ותרביההחה (באחוזים) הגבוהה  

    י אליה (בהתאם לאחוז ההחה).באופן יחסיתר ההצעות ידורגו ו
  

 החברה לצרף למסמכי המכרז לאישור מקדים של קאית שיש  בהגשת ערבות 

 

לפסול הצעות בשל פגמים בערבות הבקאית שיש    החברהעל מת למוע מצבים שבהם תאלץ   . 30
(אך    ), רשאים"הערבות הבקאית"  –(להלן    לעיל  24.1ף  פורט בסעיכמ  רז מסמכי המכף לרלצ

חייבים להצלא  מהמציעים  אחד  כל  של  )  מראש  לאישורה  וס  רהחבה יג  הערבות  את  ח 
 הבקאית.  

 

את הערבות הבקאית, רשאים לעשות    החברהיר לעיון מראש של  מציעים המעוייים להעב . 31

אלקטרוי דואר  לכתובת  ק  sigal.y@atarim.gov.il  כן  אי(ולוודא  במייל  בלת  למייל  שור 
 . להזמה זו 1טבלה בעמ' העמוד המפורט במ, לא יאוחר חוזר)

  

ל . 32 האפשרות  לאישורהגויודגש,  של  יש  מראש  מח  החברהה  איה  הבקאית  הערבות  ליף  את 
את החובה לצרף את הערבות הבקאית להצעת המציע במסגרת המכרז, אלא אך ורק באה  

 ים בערבות הבקאית תיפסל הצעתם.    של פגמ ב שבו בוע מצם ולמיעל המציעקל לה

 

  לא תטופלה.          קבלו לאחר המועד כאמורר ית פיות אש . 33
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  מציעיםסיור 
  

מטע  החברה . 34 ייערך  לא  כי  להבהיר  סיורמבקשת  השתתפו מציעים  מה  ובהתאם  בסיור  ,  ת 
 להשתתפות במכרז.   איה מהווה תאי סף

 

מהל שטחי חוץ במל    ,מוזמים ליצור קשר עם מר רון כהן  מלב מציעים המעוייים לסייר   . 35

  :ronen.c@namal.co.ilיאו באמצעות כתובת דואר אלקטרו   050-7718772:  ידי ב   אביב,-תל
  

 בכל צורה שהיא.   החברהאת יובהר כי לא יימסר בסיור זה כל מידע המחייב  . 36
  

  העתיקה החברה לפיתוח יפוו/או  מתחמים וספים שבאחריות חברת אתריםעבודות עבור ביצוע 
  

מים  מתח  ביהולתיירות ול תרים  וא  יות , בפיתוח תשתאתרים עוסקת, בין היתרכאמור לעיל,   . 37
תלוספי בעיר  לרבותאב -ם  החוף  יב,  בתלרצועת  המריה  ומת  ,אביב-,  התחה  חמים  מתחם 

כ   וספים. היה  אתן  כמו  ב רים  השליטה  לפיתובעלת  (להלחברה  בע"מ  העתיקה  יפו    –ן  ח 
 )."חפ"י"

        
  לפי מכרז   תמסגר   זהחו  םים עימם ייחתהמציע להטיל על מי מ  תהייה רשאיותאתרים וחפ"י   . 38

חברת    בשליטת ו/או ביהולש  אביב -בעיר תל  ציפיות במתחמים האחריםעבודות ספלבצע    זה
ן לאחר  תן ו/או ליהולגרת, או שימסרו לשליטהסכם המס  מתבמועד חתי  פ"יאתרים ו/או ח 

   .חתימת הסכם המסגרת

 

כאמו . 39 יב  , רבמקרה  להוראות  העבודות  בהתאם  שיחתםהסכם  וצעו  המציעים   המסגרת    עם 
והת פי  שמורה תהזוכים,  על  חפ"י,  ידי הגורם שהזמין את העבודה, אתרים או  על  ולם להם 

ככל  ,  לעבודות  טעה בהקשר  ם על כלים המציעירתרז זה מוותם במכובעצם השתתפ   עיין.ה
חפ"י  שיידרשו ו/או  אתרים  לעיל,  עבור  העבודות    והם  כאמור  את  לבצע  שיוטלו  מתחייבים 

          המסגרת.  הסכםהוראות  על פי עליהם  
  
  לי לכ
  

  תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה ו  בלתי חוזרתזה היה    מכרזהמוגשת במסגרת  הצעה   . 40
תהיה רשאית   החברהועד האחרון להגשת הצעות.  ממהמים  ) יתשעים(  90קופה של  למשך ת

לבקש  יהם כאמור, והצעות ו חלקם) לפי או אחרי מועד פקיעת  לפות אל המציעים (כולם א
לה לפימהם  תוקפן,  את  דעת  אריך  בשיקול  המשתתפים  והבלעדי.  המוחלט  זה   מכרזה 

תביעה ו/או  טעה  כל  על  בזה  ז  מוותרים  וו/או  שיש  לא/כות  שתהיה  בקשרו  או    הם  לפיית 
 כאמור.    מכרזאליהם ו/או לכל משתתף אחר ב החברהפיית -איל

  

  ו ות ו/או סתירות ו/אאי בהירויר  ות שאלות בדב, לרב שאלות הבהרה בקשר לתאי מכרז זה . 41
ל  כ השוים ו/או בין הוראות שוות מהוראותיהם ו/או    מכרזת כלשהן בין מסמכי האי התאמו 

יחידה בכתב הכמויותו/או    םגם אחר בהפ  תאמה ו/אואי ה  יש להעביר בכתב  ,  בדבר מחירי 

משרדי   אל  האלקטרוי  כתובת  באמצעות  רההחב(בלבד)   sigal.y@atarim.gov.il  הדואר 
זמה  לה  1המפורט בטבלה בעמ'    מועדמה, לא יאוחר  זר)במייל חו  לדא קבלת אישור למיי(ולוו

    זו.

 

פה ו/או לאחר המועד ה"ל לא  -עלב  החברה ו למשרדי  רבבהרה שיועאלות השמובהר בזאת כי   . 42
   .זה מכרזלפי תאי השואל/המציע  התחייבויותיו שלבתשובה, ולא יגרעו מ החברהיחייבו את 

 

חור תוה לשיקול דעתה  פה או באי- מסרו לה בעל  שיב לשאלות הבהרה שהחלטה אם להה . 43
כות ו/או  ו/או ז   ל כל טעהע  ה מוותריםז   מכרזב, והמשתתפים  החברההמוחלט והבלעדי של  

 תביעה בקשר לכך.  
  

  אצלה במועד, ותעביר את תשובותיה (לרבות תשיב בכתב לשאלות ההבהרה שיתקבלו    החברה . 44
 .  כרזממי שרכש את מסמכי הטיות) לכל הרלב  השאלות
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כי ה . 45 בזה  על מובהר  שהועלו  עייים  לגבי  והסופית  במכרז    ידי משתתפים-פרשות המחייבת 
והבלעדי  רההחבידי  -תיקבע על  לכאמור לעי ורק התשובות  אך    ;ולפי שיקול דעתה המוחלט 

ע  שתישלחה  מכרז  החברהידי  -לבכתב  לעיין  מחייבות  וכ   כאמור  על  זה,  לצרי  ף  המציעים 
 ם.  ידיה- , כשהן חתומות עלתאת התשובולהצעתם 

 

ל . 46 יגיש  שלא  מציע  כי  בזה  מובהר  במוע  חברהעוד  לעיל,המפור  דשאלת הבהרה  היתר  יב ו  ט  ן 
עלות  יהיה מוע ומושתק מלה  ,ו/או בוגע למחירי היחידה  רה בוגע לתאי הסףלות הבהשא

בהירו אי  בדבר  תביעה  ו/או  טעה  ו/או כל  הת   סתירה  ת  אי  לטעתוו/או  שמצאו,    , אמה 
וכן יהיה מוע ומושתק לאחר שתיבחר הצעתו    כבר הגיש את הצעתו מכרז לאחר שבמסמכי ה

 .  בר מחירי יחידה לא ישימים/ריאלייםביעה בדה ו/או תעט העלות כל וכה מל זכ

 

ה  איה  החברה . 47 את  לקבל  הצעות)  הצעהמתחייבת  ביותר    (או  ההזולה  איזו  שהאו    יא צעה 
לעצא  והי לשומרת  הזכות  את  א מה  שהיא  תבטל  סיבה  מכל  היקף    המכרז  את  לשות  ו/או 

הזוכים,    העבודות המציעים  לביצוע  ( לשימסרו  לא  גם  רבות  משוםקראך  אישהי  )  ור  עדר 
ם או חלקם,  כול  ודותעבו/או העירייה ו/או כל גורם מממן אחר לביצוע ה   החברהתקציבי אצל  

לו בקשר לביטול המכרז    כות שיש ו/או שתהיהביעה ו/או זטעה ו/או ת  והמציע מוותר על כל
 כאמור. עבודות הספציפיותו/או שיוי כמות ו/או היקף ה

 

מ  במקרה . 48 שהצעתשסרב  לח  וציע  על  תקבלה  במקרה    ההסכםתום  של  או  בתקופה    6שבו 
במכרז הזוכה  על  מיום ההכרזה  מיו  חודשים  המאו  (המועד  העבודות  ביצוע  אוחר  ם תחולת 

הש מסו  התברר  יים)מבין  איו  הזוכה  ו/או    לג כי  להסכם  בהתאם  בהתחייבויותיו  לעמוד 
בוט או  הסתיימה  הזוכה  המציע  עם  מסיבל שההתקשרות  כלשהיא, ה  תהת  ה  אשר  ,  אהא 

  בחוזה   להתקשרבכל מקרה לא חייבת), לפי שיקול דעתה המוחלט,    (אך  שאיתתהא ר  ההחבר
מזכותה לגרוע  מבלי  אחר,  מציע  הבקאית  הערב   למימוש  עם  לעיל.ות  זה  במובהר    כאמור 

  למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך 
יה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה  ריו כל זכות קוהבא אח  מדת למציעועתהא, לא  שהסיבה  

 .החברהשל   הבלעדי הא תוה לשיקול דעתהן זה תבמכרז, וההחלטה בעיי
  

ו/או   מכרזשהו ממסמכי הלו הסתייגות שייעשו במסמך כאוספת ו/או תיקון ו/יוי ו/או תכל ש . 49
לגביה הסתייגות  כל  או  מהם,  בין  םבחלק  ת,  של  הסובדרך  בגוף  במכתב  מסמכים  פת  ובין 

וספו, או שהם עללווא  ל י או בכל דרך אחרת ייחשבו כאילו לא  ,  גרום לפסילת ההצעהולים 
שיק לפי  דעתה המוחוהכל  של  ול  ספק,  .החברהלט  כל  במידה    החברה  למען הסר  כי  תבהיר 

למסמכ המצורף  מההסכם  חלק  שהם  הביטוח  בספח/י  שיויים    החברה ,  המכרז   יוערכו 
 עם לפסילת ההצעה.  ולא תראה בהם כטים אלה לם משיויעתת

 

שלא    החברה . 50 הזכות  את  לעצמה  ללל  כלדון  שומרת  בהתאם  הוגשו  שלא  ות  הורא בהצעות 
 . כרזמהמסמכי ב
  

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול    חברההלפגוע באמור לעיל,  מבלי  
וכ ו/או לדחות הצעת מציע ש כ  קיים אומבעליו,    ימ או כגד  /גדו  לשהו כלפי  היה קיים חוב 

כמוהחברה ל  .  שמורה  ו/  חברהכן  לפסול  לד הזכות  הורשע  או  אשר  מציע  הצעת  את  חות 
הגשת ההצעות, בעבירות גד בטחון  ל קדמו למועד האחרון  האחרוות ש  השים  7ים ב  בפליל 

תשל"ז העושין,  חוק  פי  על  ו/או  כג1977- המדיה,  ו/גופו    ד,  אדם  רכו  וא של  ו/או  כגד  ש 
מכרז זה  שוא  ת לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים  בעבירות הוגעו 

  ין עבירה כאמור.  ו הליכים בגמתהלים גד   אשר לא התיישו, ו/או אשר
  
את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כגדו ו/או כגד מי מבעליו,    החברהן שומרת לעצמה  כ
ו ביעות  ת הליכים  א/משפטיות  לפירו  משפטייםו  לכיוס  הוגעים  ו/או  רגל  לפשיטת  ו/או  ק 

  כסים.  
  

רש  החברה . 51 לתהא  והבלעדי, אךאית  דעתה המוחלט  שיקול  לא  פי  לפ  בכל מקרה  ות  חייבת, 
ו/או  עצמו  ו/או    למציע  וספים  פרטים  קבלת  לצורך  אחרים,  לגורמים  ו/או  קשר  לאשי 

ו/או    לה עיייםודתו וכיוצא באטיב עב  מציע ו/אוה  יסיוו שלקשר לבהמלצות ו/או הבהרות  
- ה עליין זה פייה שעשתה או שלא עשתה בע, ולמציעים לא תהא כל טע השלמת מסמכים

 כאמור.   רההחבידי 
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מסמכ . 52 כי  בזה  על מכרזה  ימובהר  שתוגשה  ההצעות  לרבות  ב -,  המשתתפים  זה    מכרזידי 
ה להן,  רשאיש  החברה של    רכושה   םוהמסמכים המצורפים  לעשותתהיה  שימוש    ת  כל  בהם 

ב  והמשתתפים  והבלעדי,  המוחלט  דעתה  שיקול  א  מכרזלפי  רזה  בהם  ים  לעשות  שאים 
 . מכרזלתאי ה םרך הגשת הצעתם בהתאד שימוש לצווג שהוא, מלבשימוש, מכל מין וס

  

כי ההצעה  ובמסמ  םתאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזי החברה . 53
  - ו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן  כי חלקים מהצעתהסבור    וכה. מציעזה

ס חל העיוקים  את  לאפשר  אין  שלדעתו  למציעיודיים),  בהם  לאחן  אחרים  המכרז  ם  סיום  ר 
 דלקמן: כיהג  

  

 משמעי.  –יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד  53.1

 

 . ם הסודייםהחלקי ת יסמן א 53.2

 

שלא 53.3 ח  מציע  כססימן  בהצעתו  ההצעה לקים  למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  ודיים 
 אם יוכרז כזוכה במכרז.  חרים,לעיון מציעים א

 

לה בהצעה סודיים גם אהודאה בכך שחלקים    ודיים מהווהקים בהצעה כססימון חל 53.4
זכו  על  מראש  מוותר  שהמציע  ומכאן  האחרים,  המציעים  של    העיון   תבהצעותיהם 

 ם האחרים. המציעי  של הצעות הלבחלקים א 

 

 .  בלבד החברהשל  גש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים היויוד 53.5

 

בחלקים  לאפשר    החברההחליטה   53.6 בהעיון  ההמפורטים  שהזוכה  הזוכה  דירם  גצעת 
התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפיה בתוך    החברהכסודיים, תיתן על כך  

 .ל דעתהוק בהתאם לשיק זמן רפ

 

ההשגה, תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיוו    לדחות את  החברההחליטה   53.7
 קש. ל המבש

  
אי סף   מען הוכחת עמידה בתסמך שהוגש ל וכן כל מ  ציעויודגש, פירוט יסיוו של המ 

 לא יחשב כחלק סודי.  -או למען קבלת יקוד איכות, כדרש בתאי מכרז זה 

 

וחות בלבד, ואולם  וסחת בלשון זכזו מה  זמ את כי הזבפק מובהר  ת כל ס עלמי  . 54 ר, מטעמי 
 ואחת.אחד   ברור כי ההצעה מופית לכל

  

לד . 55 הבלעדית  המקומית  סכסוך הסמכות  בכל  ל   ון  לבי  זמכרהוגע  תוה  תהא  המשפט    ת זה 
 אביב. - המוסמך לדון בו מבחית העיין במחוז תל

  
  
  

  בכבוד רב, 
  
  

  -  אביב-לבחוף ת אתרים
  יירותוח אתרי תתיחברה לפ 

  יפו בע"מ -א "תב
  

  ים בע"מ  יל אוצר מפע  

  
  



  פרטי המשתתף במכרז: 

  _________________________     שם המשתתף: 

  _________________________       כתובת:
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  _________________________     : דואר אלקטרוי

  _________________________     : פקסימיליה
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  לכבוד
  יפו בע"מ-א" אביב חברה לפתוח אתרי תיירות בת-אתרים בחוף תל 

    אוצר מפעלי ים בע"מו/או 
  "החברה")  -ביחד (להלן 

  

    הצעה לשלב הראשוןהטופס  - 29/2020מכרז פומבי דו שלבי מס' 

  

של  ..................................................................................אי   מלא  (שם  )  המשתתף.............. 
  בזאת כדלקמן:מצהיר ומתחייב  ,הח"מ ח"פ/ת"ז/אחר ............................................

תאי המכרז וכל ספחיו, לרבות  וקראתי בעיון את  המיועד לביצוע העבודות ושא המכרז  ביקרתי באתר  .1
המכרז,  המפרט הטכי וכתב הכמויות, וכן בכל הספחים שצורפו אל    ,ההתקשרות(אך לא רק) הסכם  

ואת כל   , התאים. הי מצהיר כי הבתי את הדרישות מהצעתי זוחלק בלתי פרד   וידוע לי שהם מהווים 
  .  כל המידע שהיה דרוש לי לצורך הגשת הצעתי זוה"ל, וכי קיבלתי את  האמור במסמכים

לי התקים המחייבים, ברורים לי המסמכים השוים, ידועות לי דרכי הביצוע, בדקתי את כל    ברורים .2
לפיה הוכן    העבודותבביצוע    יםהכרוכובתאים  הפרטים הקשורים בהוצאות     כתבוהבתי את השיטה 

 ביססתי את הצעתי.  כל זההכמויות ובהתאם ל

וכן כל הרישיוות, ההיתרים    כי יש לי הידע המקצועי, היסיון, היכולת, האפשרות הפיסית  י מאשר א .3
 מכרז. פי מסמכי ה-על   ביצוע העבודותוהאישורים הדרשים על פי כל דין לשם 

באיכות    לבצע את העבודות, ככל שיוטלו עלי על ידי החברה במהלך תקופת ההתקשרות,אי מתחייב   .4
ומצהיר שיש ברשותי כל המשאבים, כוח האדם ויתר האמצעים    ה הדורשת מקצועיות רב  גבוהה ביותר 

לא תהיה לי כל זכות לטעת עיכוב או    מכרז.כאמור ועל פי הדרש במסמכי ה  ביצוע העבודותהדרושים ל
פיגור או ליקוי אחר בקיום התחייבויותיי מסיבות כלשהן, לרבות בגין היעדר כוח אדם מיומן ו/או כוח  

 . דם בכלל או באמצעי אחר כלשהוא

מסירת עבודות למציעים שיוכרזו כזוכים ויחתם    אי מאשר כי ידוע לי שהמכרז היו מכרז מסגרת, וכי .5
כדי לחייב את החברה למסור    ךעימם חוזה מסגרת תהיה לפי שיקול דעת החברה בלבד, מבלי שיהא בכ

   .בסכום מיימאלי כלשהוו/או  לקבלים עבודות בכלל 

יחשבו כמצג  ידי החברה ו/או מי מטעמה לא  -אי מאשר, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר מסרו לי על .6
ידי  -ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או חלק ממסמכי המכרז כאן, אלא אם ערכו בכתב וחתמו על

 החברה. 

  ידי מורשי החתימה של החברה יחייב את החברה לצורך המכרז כאן. - אי מאשר, כי רק הסכם החתום על .7



  

 המכרז.    מסמכיאי עומד בתאי הסף המפורטים ב .8

זו .9 מבלי שערכתי תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם    אי מגיש את הצעתי 
 ידי.  -המשתתפים האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על

לסיים את העבודה . 10 במסמכי המכרז.    הי מתחייב  ביצוע  במועדים הקבועים  ולא אשלים את  במקרה 
ה העבודה   ה"ל,  התקופה  לשלם  תוך  מסכים  בהסכם  י  שקבע  המוסכם  הפיצוי  סכום  את  לכם 

  כל יום של איחור בסיום העבודה.   בגין ההתקשרות

,  מפרט הטכי המיוחדב בהסכם ולאמור  הי מקבל על עצמי לבצע את התיקוים ועבודת הבדק בהתאם   . 11
 . ויתר מסמכי המכרז

על כל שיוי בעובדה, במצב או בהצהרה שיתו על ידי במסגרת הצעתי או    חברה הי מתחייב להודיע ל  . 12
וכן על כל שיוי שחל במצב המציע שיש בו כדי להשפיע השפעה    חברה בכל מסמך אחר שמסר על ידי ל

ובכלל זה, שיוי במבה המציע, בבעלות בו, מיוי    מכרזמהותית על יכולתו לקיים התחייבויותיו על פי ה
קדם מפרק, מפרק, כוס כסים, מהל מיוחד (בין אם המיוי הוא זמי או קבוע), עריכת הסדר בין המציע  
לבין חבריו או ושיו, מתן צו הקפאת הליכים המתהלים גד המציע, הטלת עיקול או פתיחה בהליכי  

 ם של המציע. הוצאה לפועל על כסים מהותיי

 הצעתי זו היה בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול, היא בתוקף כמפורט במסמכי המכרז. . 13

ולהפקיד   הסכם ביצוע העבודות וכל ספחיולחתום על   הי מתחייבאם וכאשר אוכרז כזוכה במכרז זה,  . 14
בהתאם  ערבות בדק  שתשמש גם כ ביצוע  ערבות  ההתקשרות לפי ההסכם ה"ל  למשך תקופת    החברהבידי  

(שבעה) ימים ממועד פייתכם אלי בעיין    7-להוראות שקבעו שם וכפי שתורו לי, וזאת בתוך לא יאוחר מ
 .זה או בכל מועד אחר כפי שייקבע על ידיכם

אי מורה בזה לכם, בהוראה בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול ו/או לשיוי מכל סיבה שהיא, להציג את   . 15
(להלן  - הערבות הבקאית המצורפת על "), לפירעון בפי הבק מוציא  הערבות"  - ידי למסמכי מכרז זה 

הערבות, אם לא אמלא אחר איזו מהתחייבויותיי כלפיכם לפי תאי מכרז זה לרבות (אך לא רק) חזרתי  
הסכם והספחים המצורפים לו ו/או הימעותי מהחזרתם אליכם  ה מהצעתי ו/או הימעותי מחתימה על  

ו/או הימעותי הסכם במועד האמור לעיל   הפי  -ממסירת כל המסמכים והבטוחות הדרשים על  במועד 
 ו/או כל הפרה אחרת. 

כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הובעים ו/או הדרשים לצורך   . 16
אה בקשר  השתתפותי בהליך כאן חלים עלי ורק עלי, ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או התחייבות ו/או הוצ

 להשתתפותי במכרז ו/או ההכות הדרשות לצורך ההשתתפות כאמור.  

אמסור לכם מסמכים וספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הדרשים לכם לצורך יהול הליכי המכרז, במידה   . 17
ידיכם.  - ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז כאן על-ואתבקש לכך על

ויתור מוחלט ובלתי מסויג על כל טעה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לי כלפיכם בקשר    אי מוותר בזה
 ידיכם למי מהמשתתפים במכרז כאן.  -פייה) דומה שתבוצע על-עם פייה (או אי 

אי מסכים כי עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, הכם רשאים לתקן ו/או לשות את תאיו,   . 18
ידיכם ולפי שיקול דעתכם הבלעדי, והם (ורק הם) יחייבו  -כרז הסופיים יקבעו על כולם או חלקם. תאי המ

 אתכם ואותי.  

  ידי במסגרת הצעתי זו היו שלם, מדויק ומשקף את האמת.   -כל המידע המסר על  . 19

, אלא בקשר ולצורך  מכרז כאןלא אעשה כל שימוש במידע, בתוכיות ובמסמכים אשר מסרו לי בקשר ל . 20
ושא    לעבודות ו/או     לחברהבד. אי מתחייב לשמור בסוד כל מידע אשר התגלה לי בקשר  הגשת הצעתי בל

 זה, ללא הגבלה בזמן.  מכרז

הי מצ"ב את כל מסמכי המכרז וכל יתר המסמכים הדרשים כמפורט בהזמה להציע הצעות במכרז   . 21
 זה, ומתחייב בחתימתי להלן לקיים את כל תאי המכרז על כל מסמכיו וספחיו. 

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, ומכל מועד    יום  90הצעתו זו תעמוד בתוקפה לתקופה של   . 22
תהיה רשאית לפות אלי לפי או אחרי מועד פקיעת    החברהידוע לי כי    דחה להגשת ההצעות כאמור.



  

הצעתי כאמור, ולבקש ממי להאריך את תוקף ההצעה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. היה וביקשה  
, אי מסכים להאריך את תוקף ההצעה בהתאם לבקשה. אי מוותר בזה על כל טעה ו/או  החברהכך  

אחר  אלי ו/או לכל משתתף    החברה פיית  -תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לי בקשר לפיית או לאי
 במכרז בקשר להארכת ההצעה כאמור. 

   שהכם רשאים לבטל את המכרז דן, בעל עת, מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתכם הבלעדי. יידוע ל . 23

24 . ה   י כי הצעת  אשרמ  יאבגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,    זו הי
יעה על פי כל דין או הסכם לחתימת זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכ   יכי אעל    יי אין כל מ

  הצעה זו. 

,  מכרזסמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל סכסוך הקשור בהצעה זו ו/או בהסכם המצורף למסמכי ה . 25
 יין בת תהא לבית המשפט המוסמך מבחיבלבדיפו-אביב-תל  מחוזהע , .  

26 . דרשים על פי מסמכי המכרז. ה זולהצע ףמצר יאאת המסמכים והאישורים ה   

 

 ______________   ______________   ______________  

  המשתתף חתימת וחותמת   המשתתף שם   תאריך 

  

  עו"ד אישור

כי         אי הח"מ, עו"ד   בזאת  מאשר  המשתתף  של  המשפטי  כיועץ  המשמש 

ו  ___________ ת.ז.  על  - _________________  חתמו  אשר   ______________ ת.ז.   ____________

ידי   על  כדין  החלטה  תקבלה  וכי  מטעמו  לחתום  מוסמכים  הים  המשתתף,  בשם  בפי,  המשתתף  הצהרת 

במכ להשתתף  שלו,   ההתאגדות  למסמכי  בהתאם  הצהרת  המשתתף,  על  לחתום  ה"ל  את  ולהסמיך  רז 

  המשתתף ה"ל. 

  

          

  חתימת וחותמת עו"ד 
  

  

   



  

  פרטי המשתתף במכרז: 

  _________________________     שם המשתתף: 

  _________________________       כתובת:

  _________________________       טלפון: 

  _________________________       :ייד

  _________________________     : דואר אלקטרוי

  _________________________     : פקסימיליה

  _________________________     שם איש קשר: 

  
  לכבוד

  יפו בע"מ-א"תוח אתרי תיירות בת יחברה לפ  – אביב-אתרים בחוף תל 
    ו/או אוצר מפעלי ים בע"מ

  ") החברה" - ביחד (להלן

  
   טופס הצעת מחיר לשלב השי  - 29/2020מכרז פומבי דו שלבי מס' 

הח"מ  או   זה,  במכרז  הראשון  לשלב  ההצעה  בטופס  להתחייבותו  בהתאם 

) מצהירים ומתחייבים בהתחייבות בלתי  המשתתףשם מלא ומדויק של  *(  ___________________________

  חוזרת כדלקמן: 

 : אחת מהפסקאות שלהלן בהתאם לבחירת המשתתףאת באופן ברור יש לסמן ולמלא  .1

כהגדרתם   � זה  מכרז  שוא  העבודות  כל  את  החברה  של  הגמורה  דעתם  להחת  לפועל  להוציא 

ובכפוף להחה בשיעור של   בהסכם, בהתאם למחירים המפורטים בכתב הכמויות שצורף למכרז,   

על    *%............. אחוזים)   ................................................................................... (במילים: 

 כלל סעיפי כתב הכמויות שצורף למכרז. 

  
לו וגובה ההחה המוצעת    ידוע  בספרות  ההחה המוצעת  גובה  בין  התאמה  אי  של  במקרה  כי 

  במילים, ההחה הגבוהה יותר היא שתיקבע. 

  

"אחוז    –(להלן    (חמישה עשר אחוזים)  15%אחוז ההחה המקסימאלי לא יעלה על  ידוע לו כי  

תראה   החברהציע החה העולה על אחוז ההחה המקסימאלי, . במידה ו)ההחה המקסימאלי"

את אחוז ההחה המקסימאלי המותר, או תהא רשאית לפסול את ההצעה, הכל    מובכך כאילו רש

  מראש כל טעה בעיין זה.   ומועים מעצמ אוהבלעדי, ו  דעתה  עפ"י שיקול

  או

כהגדרתם   � זה  מכרז  שוא  העבודות  כל  את  החברה  של  הגמורה  דעתם  להחת  לפועל  להוציא 

על    ללא מתן החה כלשהי  בהסכם, בהתאם למחירים המפורטים בכתב הכמויות שצורף למכרז

   כלל סעיפי כתב הכמויות שצורף למכרז.



  

תפסול על   כי החברה, ולסעיפי כתב הכמויות שצורף למכרז לא יתן להציע אחוז תוספתכי ידוע לו  .2

  לסעיפי כתב הכמויות. יבקש תוספת   משתתף הסף הצעה שבה ה

המחיר עליו מבוססת הצעתו זו, חושב על פי התאים שפורטו במסמכי המכרז כולם ובהסכם אשר   .3

ידוע לו שלא תשולמה כל הצמדות ו/או התייקרויות על  צורף אליו. בכל מקרה, או מצהירים כי  

   לעיל. 1כאמור בסעיף  כתב הכמויות והצעתו התמורה שתחושב על 

 

  ולראיה באו על החתום,
  
  
  

 ______________   ______________   __________________  
  המשתתף חתימת וחותמת   המשתתף שם   תאריך 

  

  

  

  עו"ד אישור

  

כי         אי הח"מ, עו"ד   בזאת  מאשר  המשתתף  של  המשפטי  כיועץ  המשמש 

ו  ___________ ת.ז.  על  - _________________  חתמו  אשר   ______________ ת.ז.   ____________

בפי, בשם המשתתף, הים מוסמכים לחתום מטעמו וכי תקבלה החלטה כדין על    טופס הצעת המחיר ה"ל 

  ה"ל.   טופסשתתף במכרז ולהסמיך את ה"ל לחתום על ה ידי המשתתף, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,  לה

  

          

  חתימת וחותמת עו"ד      
  

  אחרי הקודה העשרוית, ולא יותר.  ספרות 2 עד  רק יכלול שירשם המספר *
    



  

  29/2020ערבות למכרז מס' 
  

  ............   תאריך                      לכבוד 
  בע"מ  יפו-תיירות בת"אברה לפיתוח אתרי ח –אביב -לאתרים בחוף ת

  21רח' הארבעה 
  אביב -תל

  
 ,..ג.א  

  ................... מס' בקאית ערבות

  

אלף שקלים    שלושיםובמילים:  ₪  (   30,000של  או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל   .1
מאת  הערבות  סכום"  -(להלן    )חדשים שתדרשו    (להלן:   _______________________________"), 

לאיתור קבלי מסגרת למתן שירותי    29/2020דו שלבי מס'    פומבי  "), בקשר למכרזהחייב" או "הערב"
 במל תל אביב ויריד המזרח. ותאורה  אחזקה למערכות חשמל

  

הלשכה המרכזית  סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י   .2
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: 

  
  ספטמבר לחודש    15-שהתפרסם ב   2020שת    אוגוסט" לעיין ערבות זו, יהא מדד חודש  המדד היסודי"  

  (או בסמוך למועד זה).  2020
  

  ערבות זו. על פי  " לעיין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת  דרישתכםהמדד החדש"
  

הפרשי הצמדה לעיין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה,    -יהיו הפרשי ההצמדה  

וב בדרישתכם עד  מחולק במדד היסודי. אם המדד יהיה מוך מהמדד היסודי, שלם לכם את הסכום הק
  לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

  
לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מחמישה עשר ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידיו לפי    .2

יעלה על סכום הערבות    כתובתו המפורטת לעיל, או שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא 
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את  בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי  
  התשלום תחילה מאת הערב.

  
  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  (כולל) בלבד 28.02.2021ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד   .3
  
דרישה בכתב כאמור  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה"ל.    .4

בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבק באמצעות פקסימיליה, טלקס או מברק ודרישה כזו לא תיחשב  
  כדרישה בהתאם לערבות זו. 

  
  .או לביטול ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה  .5

  
  
  

  בכבוד רב, 
  

  בע"מ  _______________בק 
  )____(מס'   ____________סיף 

  
  

 



  

  תצהיר לחתימת המציע או בעלי השליטה בו (במידה והמציע הוא תאגיד)  

    בהזמה להציע הצעות)   .718עד    .418(סעיפים    להוכחת העמידה בתאי הסף

 ולצורך יקוד האיכות 

  לכבוד
  יפו בע"מ-א"חברה לפתוח אתרי תיירות בת  -  אביב-אתרים בחוף תל 

    ו/או אוצר מפעלי ים בע"מ
  "החברה")  –(להלן 

  

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

  וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

השליטה/  .1 כבעל  משמש  המיותר)    הי  את  למחוק  (יש  השליטה  מבעלי  אחד 

 ). "המציע"ב______________________ (להלן 

  - (להלן    29/2020דו שלבי מס'    -במסגרת מכרז פומבי  הי מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע   .2

ואוצר    יפו בע"מ  - אביב    -בתל    חברה לפיתוח אתרי תיירות   אביב -אתרים בחוף תל) של חברת  "המכרז"

תל אביב   במל  ותאורה  לאיתור קבלי מסגרת למתן שירותי אחזקה למערכות חשמל מפעלי ים בע"מ 

 ויריד המזרח. 

וגם לא המציע איו מצוי במצב של הקפאת הליכים ו/או של כיוס ו/או של פירוק ו/או מוהל   .3 אי 

 להזמה להציע הצעות). 18.7(תאי סף סעיף  בפיקוח של בית המשפט 

השים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות שי    2המציע מעסיק ברציפות לפחות במהלך   .4

הדסאי, והשי מחזיק  ברישיון חשמלאי מוסמך ,    -עובדים שכירים, האחד מחזיק ברישיון חשמלאי 

להזמה להציע   18.4(תאי סף סעיף  ממועד קבלת הרישיון שים 2  לפחות  כל אחד מהם בעלי ותק של

   .הצעות)

  :ולצרף העתק של הרישיוותיש למלא את פרטי העובדים בטבלה שלהלן 

(ש   העובד  ושם  שם  ם 

  משפחה) 

העסקה   תקופת  תחילת 

  אצל המציע 

  מועד קבלת הרישיון 

המחזיק   עובד 

חשמלאי   - ברישיון 

  הדסאי 

  חודש: _________   

  שה: _________ 

  חודש: _________ 

  שה: _________ 

המחזיק   עובד 

חשמלאי   ברישיון 

  מוסמך

  חודש: _________   

  שה: _________ 

  חודש: _________ 

  _________ שה: 

  

  - המציע בעל יסיון בביצוע עבודות תחזוקה שוטפות למערכות חשמל ותאורה בהיקף שלא יפחת מ  .5

לקוחות בכל אחת מהשים    3מאות אלף ₪] (לא כולל מע"מ) עבור לפחות    שלוש₪ [ובמילים:    300,000

 להזמה להציע הצעות). 18.5(תאי סף סעיף  2019-ו  2018, 2017



  

המהווה חלק  לתצהיר זה    כספח א'המצורפת    הטבלהלמלא את    תאי סף זה ישלצורך הוכחת   -

ממו,   פרד  עבודה  בלתי  כל  יש  ולגבי  ע"י  שצויה  מאושר  חשבון  העתק  מזמין  הלקוח/  לצרף 

 העבודה. 

₪   100,000 -המציע בעל יסיון בביצוע עבודות תחזוקה שוטפות של תאורת חוץ בהיקף שלא יפחת מ .6

-ו  2018,  2017לקוחות בכל אחת מהשים    2[ובמילים: מאה אלף ₪] (לא כולל מע"מ) עבור לפחות  

(תאי סף    : תאורת רחובות, כבישים ושצ"פים]"תאורת חוץ". [בתאי סף זה משמעות המוח  2019

 להזמה להציע הצעות). 18.6יף סע

המהווה חלק    לתצהיר זה  כספח ב'המצורפת  הטבלה  לצורך הוכחת תאי סף זה יש למלא את   -

ממו, פרד  עבודה    בלתי  כל  יש  ולגבי  ע"י  שצויה  מאושר  חשבון  העתק  מזמין  הלקוח/  לצרף 

   העבודה.

יקו .7 יסיון המציע בביצוע עבודות אחזקה למערכות  להלן  יש לפרט    –האיכות במכרז    דלצורך  את 

ועד למועד האחרון להגשת    1.1.18החל מיום  חשמל בשטחי חוץ ו/או תאורת חוץ ב"סביבה ימית"  

 הצעות למכרז.  

  :  הערות

  ₪ (לא כולל מע"מ). 10,000יש לפרט עבודות בסכום של לפחות   .א

  . ם, סביבות קורוזיביותעבודה במריות, חופי ים, מלי  - בסעיף זה  "סביבה ימית"  .ב

  -   "גוף ציבורי"ייתן יקוד וסף עבור עבודה שבוצעה עבור    – כמפורט בהזמה להציע הצעות    .ג

משרד ממשלתי ו/או יחידת סמך במשרד ממשלתי ו/או רשות מקומית ו/או חברה ממשלתית  

ו/או תאגיד שהוקם בהתאם לחוק ו/או מועצה דתית ו/או קופת   חולים  ו/או תאגיד עירוי 

  ו/או מוסד להשכלה גבוהה ו/או חברת בת של אחת מהגופים המפורטים בסעיף זה. 

ממו יתן   יש לצרף העתק חשבון מאושר ע"י מזמין העבודה המפורטת להלן  כל עבודהגבי ל  .ד

 העבודה שבוצעה.מהות ללמוד על 

  1עבודה מס'  –עבודות בסביבה ימית לצורך יקוד האיכות 

  שם הלקוח:  

  תיאור אתר ה"סביבה הימית" שבה בוצעה העבודה:

  :)חודש ושה ( מועד הביצוע

  סכום העבודה (ללא מע"מ):

  :ת האחזקה שבוצעהתיאור כללי של עבוד

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________  

    שם  תפקיד  טלפון 

  איש קשר       



  

 

  2עבודה מס'  –עבודות בסביבה ימית לצורך יקוד האיכות 

  שם הלקוח:  

  תיאור אתר ה"סביבה הימית" שבה בוצעה העבודה:

  :)חודש ושה ( מועד הביצוע

  סכום העבודה (ללא מע"מ):

  :ת האחזקה שבוצעהתיאור כללי של עבוד

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________  

    שם  תפקיד  טלפון 

  איש קשר       

  

  3עבודה מס'  –עבודות בסביבה ימית לצורך יקוד האיכות 

  שם הלקוח:  

  תיאור אתר ה"סביבה הימית" שבה בוצעה העבודה:

  :)חודש ושה ( מועד הביצוע

  סכום העבודה (ללא מע"מ):

  :ת האחזקה שבוצעהתיאור כללי של עבוד

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________  

    שם  תפקיד  טלפון 

  איש קשר       

  

  4עבודה מס'  –עבודות בסביבה ימית לצורך יקוד האיכות 

  שם הלקוח:  

  תיאור אתר ה"סביבה הימית" שבה בוצעה העבודה:

  :)חודש ושה ( מועד הביצוע

  סכום העבודה (ללא מע"מ):



  

  :ת האחזקה שבוצעהתיאור כללי של עבוד

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________  

    שם  תפקיד  טלפון 

  איש קשר       

  

  5עבודה מס'  –עבודות בסביבה ימית לצורך יקוד האיכות 

  שם הלקוח:  

  תיאור אתר ה"סביבה הימית" שבה בוצעה העבודה:

  :)חודש ושה ( מועד הביצוע

  סכום העבודה (ללא מע"מ):

  :ת האחזקה שבוצעהתיאור כללי של עבוד

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________  

    שם  תפקיד  טלפון 

  איש קשר       

  

   פרד הערוך יסיון המקצועי כולו בדףיתן לציין את ה פרד וכן וספות בדף יתן להתייחס לעבודות
  בפורמט דומה.  

  

ומהימות התוים   כוות  זה  הי מאשר  תפה  ו/או מי מטעמה    החברהוכן מסכים שהמפורטים בתצהיר 

ה"ל מהלקוחות  המלצות  כמפור  לבקשת  עבודות  בוצעו  עבורם  וומהלקוחות  א'  בספח  זה -ט  לתצהיר    ב' 

  .המפורט בתצהיר זה  לוכן תערוך בירור ביחס לכ , האמור בתצהיר זהלהוכחת 

  

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת. 

                   
           ___________________ 

  חתימת המצהיר              

  :אישור עו"ד

  
הח _______________,אי  מאשר"דעו  "מ  ביום    ,  בזה  ת/ ,  בפי    ה/ הופיע  ____________ כי 

 ___________________    ,______________ זיהוי  שהזהרתי מס'  עלי  אותו/ה  ולאחר  את    ו/ה כי  לומר 
  ו/הכוות הצהרתאת    ה/ עשה כן, אישריעשה/תלעושים הקבועים בחוק אם לא    ה/ היה צפוי יהיה/תהאמת וכי  
  עליה בפי.   ם/מהדלעיל וחת

  

_____________________  

  חתימת וחותמת עו"ד     



  ספח א' לתצהיר המציע להוכחת העמידה בתאי הסף 

  להזמה להציע הצעות.  18.5בהתאם לדרישת תאי הסף בסעיף להלן רשימת העבודות אשר בוצעו על ידי המציע  

מאות אלף ₪] (לא כולל מע"מ) עבור לפחות  שלוש₪ [ובמילים:  300,000 -המציע בעל יסיון בביצוע עבודות תחזוקה שוטפות למערכות חשמל ותאורה בהיקף שלא יפחת מ"

  ".  2019- ו 2018, 2017לקוחות בכל אחת מהשים  3
  

  :2017עבודות בשת  

שם הלקוח עבורו   

  בוצעה העבודה

היקף העבודה    מהות העבודה  העבודהמקום ביצוע 

בשקלים (ללא  

  מע"מ)

מועד ביצוע 

  העבודה

  (לציין חודשים) 

שם איש הקשר של  

  הלקוח ותפקידו

מס' טלפון של 

  איש הקשר 

1 .                

2 .                

3 .                

4 .                

5 .                

6 .                

7 .                

8 .                

9 .                

10 .                

  ה יש לגבי כל עבודהלצרף העתק חשבון מאושר ע"י מזמין העבודה. שצוי 

   יתןוספות פרד הערוך בפורמט דומה.  לפרט עבודות יסיון המקצועי כולו בדףיתן לציין את ה פרד וכן בדף  



  

  :2018עבודות בשת  

שם הלקוח עבורו   

  בוצעה העבודה

העבודה  היקף   מהות העבודה  מקום ביצוע העבודה

בשקלים (ללא  

  מע"מ)

מועד ביצוע 

  העבודה

  (לציין חודשים) 

שם איש הקשר של  

  הלקוח ותפקידו

מס' טלפון של 

  איש הקשר 

1 .                

2 .                

3 .                

4 .                

5 .                

6 .                

7 .                

8 .                

9 .                

10 .                

  ה יש לגבי כל עבודההעתק חשבון מאושר ע"י מזמין העבודה. לצרף שצוי 

   יתןוספות פרד הערוך בפורמט דומה.  לפרט עבודות יסיון המקצועי כולו בדףיתן לציין את ה פרד וכן בדף  

  

  

  



  

  :2019עבודות בשת  

שם הלקוח עבורו   

  בוצעה העבודה

היקף העבודה    מהות העבודה  מקום ביצוע העבודה

בשקלים (ללא  

  מע"מ)

ביצוע מועד 

  העבודה

  (לציין חודשים) 

שם איש הקשר של  

  הלקוח ותפקידו

מס' טלפון של 

  איש הקשר 

1 .                

2 .                

3 .                

4 .                

5 .                

6 .                

7 .                

8 .                

9 .                

10 .                

  ה יש לגבי כל עבודההעבודה. לצרף העתק חשבון מאושר ע"י מזמין שצוי 

   יתןוספות פרד הערוך בפורמט דומה.  לפרט עבודות יסיון המקצועי כולו בדףיתן לציין את ה פרד וכן בדף 

  
  
  
  
  
  



  

  שם המצהיר: _______________ 
  

  ת.ז.: _____________________ 
  

  חתימה: ___________________ 
  

  :אישור עו"ד

  

  ולאחר שהזהרתי מס' זיהוי ______________,    ___________________ בפי    ה/הופיע   ____________ כי ביום    ,  בזה  ת /, מאשר"דעו  "מ _______________,אי הח 

  עליה בפי.   ם/מהדלעיל וחת ו/ה כוות הצהרתאת  ה/עשה כן, אישר יעשה/תלעושים הקבועים בחוק אם לא  ה/ היה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי   ו/הכי עלי  אותו/ה

  

_____________________  

  חתימת וחותמת עו"ד     
  

   



  

  ספח ב' לתצהיר המציע להוכחת העמידה בתאי הסף 

  להזמה להציע הצעות.  18.6להלן רשימת העבודות אשר בוצעו על ידי המציע בהתאם לדרישת תאי הסף בסעיף  

לקוחות בכל  ₪2 [ובמילים: מאה אלף ₪] (לא כולל מע"מ) עבור לפחות  100,000 -המציע בעל יסיון בביצוע עבודות תחזוקה שוטפות של תאורת חוץ בהיקף שלא יפחת מ"

 . [בתאי סף זה משמעות המוח "תאורת חוץ": תאורת רחובות, כבישים ושצ"פים]".2019-ו  2018, 2017אחת מהשים 

  

  :2017שת  עבודות ב

שם הלקוח עבורו   

  בוצעה העבודה

היקף העבודה    מהות העבודה  מקום ביצוע העבודה

בשקלים (ללא  

  מע"מ)

מועד ביצוע 

  העבודה

  (לציין חודשים) 

שם איש הקשר של  

  הלקוח ותפקידו

מס' טלפון של 

  איש הקשר 

1 .                

2 .                

3 .                

4 .                

5 .                

6 .                

7 .                

8 .                

9 .                

10 .                

  ה יש לגבי כל עבודהלצרף העתק חשבון מאושר ע"י מזמין העבודה. שצוי 

   יתןוספות פרד הערוך בפורמט דומה.  לפרט עבודות יסיון המקצועי כולו בדףיתן לציין את ה פרד וכן בדף 



  

  :2018עבודות בשת  

שם הלקוח עבורו   

  בוצעה העבודה

היקף העבודה    מהות העבודה  מקום ביצוע העבודה

בשקלים (ללא  

  מע"מ)

מועד ביצוע 

  העבודה

  (לציין חודשים) 

שם איש הקשר של  

  הלקוח ותפקידו

טלפון של מס' 

  איש הקשר 

1 .                

2 .                

3 .                

4 .                

5 .                

6 .                

7 .                

8 .                

9 .                

10 .                

  ה יש לגבי כל עבודהלצרף העתק חשבון מאושר ע"י מזמין העבודה. שצוי 

   יתןוספות פרד הערוך בפורמט דומה.  לפרט עבודות יסיון המקצועי כולו בדףיתן לציין את ה פרד וכן בדף  

  

  

  



  

  :2019עבודות בשת  

שם הלקוח עבורו   

  בוצעה העבודה

היקף העבודה    מהות העבודה  מקום ביצוע העבודה

בשקלים (ללא  

  מע"מ)

מועד ביצוע 

  העבודה

  (לציין חודשים) 

שם איש הקשר של  

  הלקוח ותפקידו

טלפון של מס' 

  איש הקשר 

1 .                

2 .                

3 .                

4 .                

5 .                

6 .                

7 .                

8 .                

9 .                

10 .                

  ה יש לגבי כל עבודהלצרף העתק חשבון מאושר ע"י מזמין העבודה. שצוי 

   יתןוספות פרד הערוך בפורמט דומה.  לפרט עבודות יסיון המקצועי כולו בדףיתן לציין את ה פרד וכן בדף  

 

  

  
  



  

  שם המצהיר: _______________ 
  

  ת.ז.: _____________________ 
  

  חתימה: ___________________ 
  

  :אישור עו"ד

  
  ולאחר שהזהרתי מס' זיהוי ______________,    ___________________ בפי    ה/הופיע   ____________ כי ביום    ,  בזה  ת /, מאשר"דעו  "מ _______________,אי הח 

  עליה בפי.  ם/מהדלעיל וחת ו/ה כוות הצהרתאת  ה/עשה כן, אישר יעשה/תלעושים הקבועים בחוק אם לא  ה/ היה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי   ו/הכי עלי  אותו/ה

   
  

_____________________  

  חתימת וחותמת עו"ד 



 

  לצורך יקוד האיכות   אישור רואה חשבון 

  

  (יש להדפיס על ייר לוגו של משרד רואה החשבון) 

  

  ר בזאת, כדלקמן: אש, מ _______________................................... ת"זאי 

) במסגרת מכרז פומבי  "המציע "  – _ (להלן  ________בהתאם לבקשת ___________  יתן אישור זה   .1

חברה לפיתוח אתרי    -   אביב-אתרים בחוף תל) של חברת  "המכרז"  -(להלן    29/2020דו שלבי מס'    -

לאיתור קבלי מסגרת למתן שירותי  אוצר מפעלי ים בע"מ  חברת  ו   יפו בע"מ  - אביב    -בתל    תיירות

 במל תל אביב ויריד המזרח. ותאורה  אחזקה למערכות חשמל

 ___________. אי משמש כרואה החשבון של המציע מאז  .2

בדיקתי .3 פי  חשמל    ,על  עבודות  מביצוע  המציע  של  ההכסות  מחזור  של  המשוקלל  השתי  הממוצע 

היו סך של ___________ ₪ (לא    31.12.19ועד ליום    1.1.17(פרויקטים ועבודות תחזוקה) החל מיום  

   כולל מע"מ).

לפחות בשה האחרוה  באופן רצוף  על פי בדיקתי, מס' העובדים השכירים המועסקים ע"י המציע   .4

במכרז   להגשת הצעות  האחרון  המועד  מהלה/אדמייסטרציה(לפי  עובדי  כולל  היו: _____    ) לא 

 עובדים.  

  

  
 _______________    

  

  

 



  
 

1 
 

  .......מסגרת מס' הסכם  
  

  בשת ......  .......חודש ב .....ביום אביב -בתל שערך וחתם 
  

  בין:

  יפו בע"מ-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אביב -אתרים בחוף תל 

  ") אתרים"  –, ת"א (להלן 21מרחוב הארבעה  

  520010547אוצר מפעלי ים בע"מ, ח"פ  

  ") אמ"י"  – (להלן , ת"א1כ"ג יורדי הסירה  מרחוב 

  ") החברה"  –אמ"י ביחד להלן ו אתרים(

  מצד אחד;

  לבין:

  _________________________, ח.פ. ________________ 

  מרחוב ______________________________ 

  ") הקבלן(להלן: "

  מצד שי; 

  
  

עי  אתריםו  הואיל  עירוית בבעלות מלאה של  יפוהיה חברה  והיאריית תל אביב  עוסקת,   , 
היתר תשתיות  בין  בפיתוח  החוף,  רצועת  וביהול  לתיירות  בתלואתרים  המריה   , -

העתיקהא יפו  מתחם  במל  ביב,  המזרח  יריד  מתחם  אביב ,  אחרים   תל  ומתחמים 
  ; יפו- אביב- בעיר תל

  
  ; ה בעלת הזכויות במל תל אביבשהי באמ"יאתרים היה בעלת השליטה ו  והואיל 

  
היא תהיה רשאית ן בהסכם  מעויית להתקשר עם הקבל  החברה ו  והואיל לפיו  זה,  מסגרת 

מ בכל  לעת (אך  מעת  מהקבלן  להזמין  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  חייבת),  לא  קרה 
של   אחזקביצוע  למערכות עבודות  המזרח   ותאורה  חשמל   ה  ויריד  אביב  תל   במל 

, של אותה עבודה ספציפית והמחירים  לפי המפרט, כתב הכמויות    (לרבות צפון המל)
ו/או    עבודותלהזמת ביצוע    החברהאת    בלי לחייבוכל זאת מ בסכום מהקבלן בכלל 

אם וכאשר יידרש   העבודות הספציפיות, והקבלן מתחייב לבצע את  מיימאלי כלשהו
  בהתאם להוראות הסכם זה וספחיו. , החברהי  יד- לכך על

  
י  ת קבללבחיר  ")זהמכר"  -(להלן    29/2020פומבי דו שלבי מס'    ערכה מכרז   חברה הו  והואיל

ב והקבלן הגיש  בחרה להיותמסגרת המכרז הצעה והמסגרת  מההצעות   תאח  צעתו 
  בו.  הזוכות

  
  

  לפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  

 רות מבוא והגד .1

 

זה מהווה חלק אחד ובלתי פרד הימו ומשמש בסיס להתקשרות    הסכםהמבוא ל 1.1
  הסכם. ת ה שו לפרשותם לא ישמכותרות הסעיפים וחלוק הצדדים לפיו.

  

 וחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם:יהיו למ בהסכם זה 1.2
  

זקה מל תל אביב ויריד המזרח ו/או מי שמוה על  תפעול ואחמהל    –"  מהלה"  
  ידו. 
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ל     - "תהספציפי עבודהה" ותאורה  עבודה  למערכות חשמל  שירותי אחזקה  מתן 

  המהל יקבל מ  ןבלהק  הלגבי ש ו  (לרבות צפון המל)  אביב ויריד המזרח -במל תל
ביצוע  לצורך  עבודה  להוראות  ההזמת  בהתאם  יבצע  הקבלן  זה  ואשר  ,  הסכם 

  חד. ה ובהתאם למפרט הטכי המיו כתב כמויות הספציפי שיוכן עבור אותה עבוד 
י המפורטות  העבודות  העבודות  מגוון  כל  להיות  ובכתב  כולות  הטכי  במפרט 

שתי ככל  אחרת  עבודה  כל  וכן  לחברההכמויות,  מערכות    דרש  תחזוקת  לצורך 
    י ובכתב הכמויות.חשמל ותאורה, אף אם איה מוזכרת במפרט הטכ

  
  . יוציא לקבלןמהל  הש  ציפיתה ספעבודהזמה בכתב לביצוע    -"  ת עבודהמהז"

יכולה  שיקול דעתו של המהל  י, לפ ובמקרה של הזמת עבודה דחופה , ההזמה 
     .להיות גם טלפוית

  

 פחים המפורטים להלן, והם מהווים חלק אחד ובלתי פרד הימו: סורפים הצ סכם זה מלה .2
 

 טכי מיוחד.מפרט  - א' ספח 2.1
 

בהליך  של המציע (כפי שהוגשה על ידו    ירמחוההצעה ה  הכמויותב  כת  -  ' בספח   2.2
 .מכרז)ה
 

 .בדקו עביצו הסכם,  ערבותוסח   – 'ג ספח  2.3
 

 קיום ביטוחים. אישור  – ד' ספח  2.4
  

המכרז ו   מסמכי  לעפרהמכולם  הכללי  ביט  הוועבודות  של  הביןן  (האוגדן    משרדית-דה 
העדכי המ ב  הכחול) ביותרדורתו  לב  ת  ישראל  ממשלת  של  הסטדרטי  החוזה  יצוע  וכן 

מצורפים להסכם   אים  2005אפריל    -רת התשס"ה  , מהדו3210ידי קבלן, מדף  -מבה על
זה ועל   ו גם על הסכםתיהם יחולזה ואולם הם מהווים חלק אחד ובלתי פרד ממו, הוראו

    .בר ועייןחים שלו לכל דפיו, ויראו אותם כאילו צורפו כספ התקשרות לה
  

/או מבין אי אילו מהמסמכים   זה לאמור בספחיםבמקרה של סתירה בין האמור בהסכם  
ה יקבע  זה  שיקול    מהלהאחרים המהווים חלק מהסכם  פי  על  וזאת  תגבר  הוראה  איזו 

  דעתו הבלעדי. 
  

כי חתימ   יובהר  הסכבעצם  על  ובלתו  מוחלט  סופי,  באופן  מראש  הקבלן  מוותר  זה    תים 
  כאמור לעיל.    הל המ קביעתו של חוזר על כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר ל

  

 ההתקשרות .3

 

ה  3.1 לעיל, בהתאם להסכם    הכהגדרת   עבודה הספציפית, הקבלן מתחייב לבצע את 
וכפהמ  ,זה המיוחד  הטכי  הכמוי רט  וכ  ות,תב  יקאם  הזמאשר  עבודה  בל  ת 

סכם זה וספחיו  הלתאי    ל בהתאםו הכובהתאם לאמור בה,    המהל מתאימה מ
ל בהתאם  וו לתוספות שיתווספו להם, הכו/או בהתאם לשיויים שיחולו בהם ו/א

 .קבלןאשר ייתו לו/או מי מטעמו   המהללהוראות 

 

בחתימת   3.2 שאין  לו  ידוע  כי  בזה  מצהיר  זהל  ע  ברההחהקבלן  שום  מ  הסכם 
מ התחיי מכל  מצד  בות  שהוא  וסוג  יבצע    החברה ין  הקבלן    ספציפית   העבוד כי 

ה   תאח זה מהווה  וכי הסכם  יותר או בכלל  סדיר את  בלבד, המ  סכם מסגרתאו 
שימסרו לביצוע הקבלן, אם וכאשר    ת מהעבודות הספציפיותאופן ביצוע כל אח

מוותר    , והקבלןהשל החבר  ייימסרו לביצועו, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעד 
 ובכלל. עה ו/או תביעה ו/או זכות בעיין זה,ה על כל טבז

  
לקבלמכ שאין  לכך  ומסכים  מתחייב  מצהיר  הקבלן  כן,  ולו  ו  בכלל  המסגרת  י 

וכי    החברה  עבור  אורהעבודות אחזקה למערכות חשמל ותבפרט בלעדיות בביצוע  
לבצע    החברה הסכם  רשאית  שוא  בתחומים  קבליבאמצעו  זהעבודות  ם  ת 
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.  אחרים
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מכ 3.3 לגרוע  האמ מבלי  ויקבל  ומהאמו  רולליות  ובמידה  ובספחיו,  זה  בהסכם  ר 
עבודה  ספציפיתלביצוע    הברהחמ  הזמת  לבעבודה  מתחייב  הקבלן  את  ,  צע 

הספציפיתה בהזמת    עבודה  הקבועים  ובמועדים  בתאים  בצורה,  באופן, 
ובהתאם להוראותיה.   החברהביעות רצון ספחיו ולשהעבודה, בהסכם זה וב 

 

הסכם  3.4 על  הקבל  בחתימתו  ומ  ןזה,  כי  מאשר  לו  ידוע  כי  מתכוות    החברהצהיר 
כל תקופת ההתקשרות, כהגדרתה להלן,    עבודותלבצע את ה פי צרכי  לאורך  על 

 , אם בכלל. יבוצעו עבודותמתי   חברהוכי לא ידוע ל, החברה

  

שקיימת  והוא מסכים  מצהיר כי ידוע לו  לן מאשר ובחתימתו על הסכם זה, הקב 3.5
עם  ו שביצול ו/א במקבייתבצעו בחלקים ו/או    ודות ספציפיות שוותב עשרות שאפ

  החברה ק ו/או ידחה וכל אחד מהמציעים מוותר על כל טעה בעיין זה כלפי  יופס
תש  ו/או  התייקרות  ו/או  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  והוא  מטעמה  מי  לום  ו/או 

 .ו/או בכלל עקב כךהתארגות עבור 

  

לו  ן מצהקבל 3.6 ידוע  כי  בזה  והיר  במידה  גם  של    החברהכי  ביצוע  תזמין מהקבלן 
עומדת הזכות להודיע לו מעת לעת ולפי שיקול דעתה על    חברה ל  ,תספציפי  עבודה 

ב קבועה  ו/או  זמית  הפסקה  ו/או  דחייה  ו/או  הפיצול  הספציפ ביצוע    ית עבודה 
בחלק כתספציפי  עבודהשל    הביצועהתחלת  במועד  או  ו/  הו/או  חלק  הול,    ה או 

ידחה    העבודה   א, ובמקרה כזה, גם המועד שקבע להשלמת וזאת מכל סיבה שהי
מה  חלק  אותו  לגבי  ורק  (אך  הספציפיתבהתאם  כאמור),    עבודה  דחה  שביצועו 

ביצוע ה בזה להשלים את  יקבע  שחדש  עד הבמו  תפציפי הס  עבודהוהוא מתחייב 
להחברה  ידי-על והבל פי  ,  המוחלט  דעתה  הקשיקול  מוועדי.  כל  בלן  על  בזה  תר 

ו/או תביעה ו/ או זכות שיש ו/או שתהיה לו בקשר לשיויים במועד ביצוע  טעה 
ביצוע  ת הספציפי  עבודה ה במועד  כול הו/או  חלק  ה,  זה.  האו  בסעיף  כאמור   ,

ו/או תשקהתיי או  /ל תוספת וזכאי לככי הקבלן לא יהיה  מודגש,   לום עבור  רות 
 .ארגות ו/או בכלל עקב כךהת

 

בחשבון   3.7 לקח  והוא  לו  ידוע  כי  ומצהיר  מאשר  הקבלן  זה,  הסכם  על  בחתימתו 
זהשהעבודות   להסכם  בהתאם  ממו  ויידרשו  לעסקים  יבוצעו   שיכול    בסמוך 

ה חשיבות  ואר   וכי החברה  ,לקהל הרחב בשעות היום והלילהר בילוי ופאי  אזווב
תא  בכל  לעמידה  לעליוה  ההסכם  לוחוי  שיקרבות  הזמים  אחת  לכל    ת בעו 

, הקבלן מאשר ומצהיר כי ידוע לו  ףבוס, על הכרוך בכך.  עבודות הספציפיותמה
ידרש  וא ין כי ה והוא לקח בחשבון כי לוכח אופי העבודות שוא הסכם זה, ייתכ

כי  ופי שבוע ו/או בחגים, ואו בס לבצע עבודות ספציפיות דחופות בשעות הלילה ו/
בות עליוה לזמיות הקבלן לביצוע כל עבודה ספציפית שתוטל  חשי  רואהברה  הח

לפיכך, בין היתר, לא תתקבלה  .  שעות ביממה)  24ימים בשה/    365(  עליו בכל עת
חובה לבצע  עקיפין מהין ו/או בהובעים במישר טעות של הקבלן בדבר עיכובים  

במקביל   לילה  או ו/עבודות  ו   בעבודת  שבוע  בסופי  בחגי/ו/או  רך  הצו  ו/או  ם או 
 לביצוע עבודות במקטעים ו/או בחלקים ו/או בסביבה פעילה כיוצא באלו טעות. 

  

כי   3.8 מסכים  והוא  לו  ידוע  כי  ומצהיר  מאשר  תקופת  הקבלן  ובמהלך  ייתכן 
זה  להוראות  בהתאם  ,לבצע עבודות ספציפיותיתבקש  ההתקשרות הוא    ,הסכם 

במת תלאחרים    חמים גם  של    יהולה ב ו/או  בשליטתה    יםשמצא  אביב -בעיר 
או    )מתחם התחה  ,אביב-, המריה בתלרצועת החוף  :(כגון  היום  חברת אתרים

וכן  ושימסר בעתיד,  ליהולה  ו/או  ו/או    התשבשליט  מתחםכל  ב  לשליטתה 
(שחברת אתרים היא בעלת    פיתוח יפו העתיקה בע"מל החברה    לה היום שלויה ב

 ליהולה בעתיד.  או ו/תה  ליטלש ואו שימסר   אביב-טה בה) בעיר תלהשלי

  
כאמו ביצוע  מורההת,  רבמקרה  הספציפית העבוד   בגין  ידי    לקבלןשולם  ת  ה  על 

, על פי  החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מהגורם שהזמין את העבודה, אתרים או  
ימסרו  ר יסרו לביצוע, אם וכאשמשילבצע את העבודות    מתחייב  הקבלןו,  ןייעה

  .זהכם סהעל פי הוראות  לביצועו,
  

  משה   סקת קבליעה
          

העככלל,   3.9 צוותי  ע"י  יבוצעו  זה  במכרז  הקבלן.  האורגיים  בודה  העבודות  של 
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משהאיו  הקבלן   קבלן  ע"י  שהיא  כל  עבודה  לבצע  במקרים  רשאי  אלא   ,
לקבלת   ובכפוף  לביצוע  בכתב  ומראש    חברה ה   תהסכממיוחדים,  באשר  הן 

רה שתיתן הסכמה  י גם במקיובהר, כו   ו.משה והן באשר לזהות   ןמצעות קבל בא
משה,לביצוע   קבלן  באמצעות  מסוימת  א  עבודה  לפטור  כדי  בכך  הקבלן אין    ת 

ומהתח הי מאחריותו  לפי  זהיבויותיו  יו  ,סכם  לכל  הוא  מלאה  באחריות  ישא 
ומחדליו של כל קבלן משה לא בכל  באופן מ  חברההויהיה אחראי כלפי    מעשיו 

 מו. ותה הקבלן בעצצע א , כאילו ביקבלן המשהוגע לעבודה המבוצעת ע"י  ה

 

הקבלן   3.10 מאחריות  לגרוע  לעיל,מבלי  קבלן    כאמור  כל  על  כי  להבטיח  הקבלן  על 
תח  התחמשה  כל  לפי  י ולה  הקבלן  אחריה  הסכםיבויות  ימלא  וכי  מבלי    .ןזה 

שה יציית להוראות  לגרוע מכלליות האמור לעיל על הקבלן להבטיח שקבלן המ
ב   הל המ לבין קבלן  ל הקבלזה. ע  הסכםכמפורט  ן לכלול בכל חוזה שיעשה ביו 

ביצוע   עם  בקשר  הקבלן,  של  האמור    הסכם משה  את  המבטאות  הוראות  זה, 
  , ככל שיאושר ע"י המזמין, משהה  ן קבל  לעיל בפסקה זו והמבטיחות את ביצועו.

 .  והעבודות שיבוצעו על יד כדין בהתאם לסוג ולהיקף  יהיה קבלן רשום

 

 עבודות  יצועם לבבליחירת קאופן ב .4

 

לאמור  ובהתאם  ,  רתה התקשרות מסגשההתקשרות היכי ידוע לו  ן מצהיר  הקבל 4.1
בעצם של    אין  זה  עמו  החברההתקשרותה  משוםבהסכם  כלשהיא    ,  התחייבות 

ממו    החברהמצד   בפרט  עבודותלהזמין  כלשהו  ובהיקף  תקופת    בכלל  במהלך 
 . רותההתקש

  
יובהר כי הקבל מוחלט ובלתי חוזר    ,אופן סופיאש בר מרן מוותלמען הסר ספק 

ו/או דרישה ו כלל  במידה ולא תזמין ממ  החברהו/או תביעה כגד    על כל טעה 
אף    עבודות זהעל  בהסכם  עמו  שתזמין    התקשרותה  השירותים  היקף  על  ו/או 
      ממו.   

 

תפה    החברה,  תספציפי   עבודה ביצוע  תחליט כי היא מעויית ב  החברה במידה ו  4.2
זה  הסכם    בעצם חתימתו על  .המסגרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  יקבל ד מלאח
כגד  תר  מוו ו/או תביעה  ו/או דרישה  כל טעה  על  , בקשר לאופן  החברההקבלן 

 .בין קבלי המסגרת עבודותחלוקת ה

 

ל 4.3 הקבלן  יידרש  אותן  העבודות  כי  מתחייבת  איה  החברה  כי  עבור  יובהר  בצע 
        לי כלשהו.החברה יהיו בהיקף מיימא 

  

 יות הקבלןהצהרות והתחייבו .5
  

חייב  ין, הוא מת ולפי כל ד   , ספחיוכם זהותיו של הקבלן לפי הסמבלי לגרוע מהתחייבוי 
  ומצהיר: 

 
כוח האדם, הציוד  חיות, הכישורים,  היכולת, המומכי הוא בעל כל היסיון, הידע,   5.1

לצורך   הדרשים  הוהכלים  רצוה   עבודותביצוע    החברה של    המלא   לשביעות 
 תאם להוראות המכרז, הסכם זה וספחיו. ובה

 
 . רזבהתאם לתאי המכי הסף שקבעו במכרז, והכל תא ומד בכי הוא ע 5.2

 
העבודות 5.3 את  לבצע  מתחייב  הוא  גבוהה   כי  באיכות  במומחיות,    במיומות, 

 בהתאם להוראות כל דין.  ו
  

לביצוע   5.4 מורשה  קבלן  הוא  הרישיוותעבודות,  הכי  כל  בעל  הוא  ההיתרים  כי   ,
עהדרוהאישורים   דין  - לושים  ביצפי  יהיולצורך  הם  וכי  אורך    וען,  לכל  בתוקף 

העבודות ההתקשר  ביצוע  משה  ותותקופת  קבלן  כל  כי  הקבלן  מצהיר  עוד   .
) יחזיק גם הוא בכל הרישיוות ו/או ההיתרים  החברהדיו (באישור  י-שיועסק על 

בות רישיון קבלן  רלהעבודות,  פי דין לצורך ביצוע  -ם הדרשים עלו/או האישורי



  
 

5 
 

הקבלים מרשם  ובס  בתוקף  הדרבעף  המיווג  לדעת  זה  הלשים  והם  מקבלן   ,
 ידיו. -על  ורך מועד ביצוע העבודותא  יהיו בתוקף לכל

 
קיבל את מלוא    מודע לכל הכרוך בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כי הוא   הואכי   5.5

הספ  מידההסברים,  וכל  להסכם,  המצורפים  אחרחים  בהסהקשו  ע  זה ר    כם 
אות  רת בהתאם להורשמש כקבלן מסגל  חברהובהתאם לכך הגיש הקבלן הצעה ל 

 . הסכם זה
  

  בקשר טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו    כל  על  בזהוא מוותר  כי ה 5.6
 למכרז ולהליכים שערכו במסגרתו. 

 

  יפעל כדלקמן: תספציפי  עבודה ביצוע  כי אם וכאשר יקבל הזמת עבודה ל 5.7
  

  ת רו כתב כמויולאישו   כי הקבלן יערוך ויעבירי לבקש  היה רשאהמהל י 5.7.1
לצד  מפורט עבור העבודה הספציפית שבכוות החברה למסור לו לביצוע.  

מספר    יפורט באופן ברור תב הכמויות שיוכן על ידי הקבלן  כבכל שורה  
כמויות  (כתב ה מחירון החברההתאם לב וכן מחיר העבודה דההעבו  סעיף

ב'   כספח  זה)המצורף  את    להסכם  סעו/או  מחיר  העבודה    יף מס'  וכן 
  8.5  על פי העיין ובכפוף להוראות סעיף ,  מחירון דקלהתאם לב  בודה הע

שיעור ההחה  עלות העבודה בהתאם לויציין הקבלן את  יחשב  י  וכןלהלן,  
 בהליך המכרז. הכספית  תובהצעשהוצע על ידו 

    

לדרישת  5.7.2 ומתאימים  מעולים  חדשים,  בחומרים  התקים    ישתמש  מכון 
ואם  הישר כזה  תקן  במצא  שיש  מקום  כאלי  תקן  קן  הת  לפיזה  אין 

ה את  ויבצע  לעיין,  הוגע  מעולה    תפציפי הס   עבודההאמריקאי  באופן 
החברההמלא של   הומקצועי לשביעות רצו . 

 

  ם, שבילים, למיעתכישים למיעת חסימת דראמצעים הדרויקוט בכל ה 5.7.3
ג'  ותיו או בעלי ההרשרעש וכל מטרד לבאי האתר וסביב אה בו וכל צד 

   שהוא.
  

ש 5.7.4 שהאזור  לו  ידוע  עכי  העבודות  יתבצעו  את  -לבו  משמש  זה,  הסכם  פי 
  פי ולחשבוו  על  והוא מתחייב לקוט  בשעות היום והלילה,    הקהל הרחב

ו העירייה  ישראל  /דרישת  משטרת  התחבאו  משרד  ו/ור ו/או  או  ה 
המוסמכות   והזההרשויות  הבטיחות  אמצעי  לצורבכל  הדרושים  ך  ירות 

שלוט   כדין,  גידור  לרבות  זה,  הסכם  תאורה  אזהרקיום  תימרור,  ה, 
לפי   לעת  מעת  העתקתם  תועה,  הסטת  זמיים,  מעברים  ביצוע  זמית, 

  והוראת כל   החברהחיות  פי ה -עלהכול    -   ותאו הרשוי /העבודה ו  דרישות
 .  מוסמכת  תשודין וכל ר

  
כי   בהחיות  יובהר  יהיה  מהתחייבויו לגר  כדי  החברה לא  הקבלן  וע  ת 

 .על פי כל דין  זהכלפיה בעיין 
  

י 5.7.5 שדוע  כי  המהללו  ו/או  ו/או    םרשאי  יהיו  החברה  החיות  לו  להעביר 
לפי שיקול דעת ב  םהוראות,  ו/או תיקוים  ולדרוש שיויים  כל  הבלעדי, 

העבודותהקשור   לרבותלביצוע  כמול  ,  רמת  עיין  ו/או  העובדים  ת 
ור הכשרתם  וה העובדים,  הציוד  בחומר מתם,  שימוש  ים  ייעשה  הם 

סוג השירותים,  מתן  כי  במסגרת  מתחייב  והקבלן  וכמותם  איכותם  ם, 
 ים ו/או השיויים כאמור באופן מיידי. יבצע את התיקו 

 

העבודותבמהלך    כי 5.7.6 מוה  ביצוע  ו/או  מטעמ א  על    וי  לשמור  מתחייבים 
באזורו   הסדר השירותים  היקיון  וכ מתן  להוראות  ולהישמע  ללי  , 

    .החברהמפעם לפעם על ידי   וכפי שיועברו ל  ר זה באזו ההתהגות

 

חשבו וה כי   5.7.7 על  לפות,  מתחייב  לוא  הקשורה  הפסולת  כל  את  מתן  , 
א  ולמצב בו ה  אזור מתן השירותים  להחזיר אתו  ןלאחר סיומ  השירותים
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 .  וקיבל אות

  

אח 5.7.8 יהיה  הוא  לראכי  בלעדי  באופן  הבטיחות  י  אמצעי  כל  קיטת 
ביצהדרושים   העבודבמהלך  הבטיחות  ווע  לתקות  בהתאם  לרבות  ת 

תשט"ו (1955-בעבודה,  בעבודה  הבטיחות  תקות  תשחשמל,    , 1990-"ן), 
וכן כל החוקים ו/או התקות ו/או הצווים    בגובה,לעיין עבודה  בטיחות  

שהוא החלים  מכל מין וסוג  ם  החיות ו/או ההוראות ו/או התקיו/או ה 
 . בעיין

  

לגר  5.7.9 מהמבלי  אמצעי   לספק  מתחייבהקבלן  לעיל,  אמור  וע  ושאר    גידור 
או    ווחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך  ולביטחו זהירות  

המ ע"י  שהלשיידרש  או  הוראה,  פי  על  או  דין  פי  על  דרוש  מצד    יהיה 
מוס מרשות  כלשהי.  מהתחייבומכת  לגרוע  ובוסףיובלי  הקבלן    , להן  ת 

מבוצעת    ודע כי העבודה, וכי הוא יודע ומ מאשר הקבלן כי הובא לידיעתו
הקבלן   היממה.  כל  רכב,  וכלי  רגל  הולכי  של  פעילות  עם  סואן  באזור 

בכל   לקוט  באזור  מתחייב  מהעבודה  והמתחייבים  החוצים  האמצעים 
ל אדם  כל  האמצעים החוצים למיעת סיכויםזה ובכלל זה לקוט בכל  

 העבודה. יבתבסבהקיימים ו/או שיהיו קיימים ו/או רכוש 
  

על עה כי   5.7.10 משה  קבלי  של  או  -סקה  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי 
באישור   תהיה  ל  בלבד,  החברהחלקן,  זאת  קבלן    יןעי ובכלל  רישיון 

 . להלדעת המ  בתוקף מרשם הקבלים בעף ובסיווג הדרש
  

יד 5.7.11 כי  ומתחייב  מצהיר  להיות  שהעבודותלו    עוהקבלן  מבצעות    יכולות 
ו/או בתוך  תוך מבים מאוכלסים  לים ובכלל זאת ב עי פ  עסקיםל   בסמוך

. אשר על  ו/או למתחמים בהם משתמשים מבקרים רבים  עסקים פעילים
הקבלן  ל  כן,  המהלמתחייב  עם  מלא  בתיאום  הפעילות  את  ותוך    בצע 

ב הת במתחמיםרהגו  פעילותחשבות  הפועלים  ה  מים  בתוךפוו/או    עלים 
הביצועכל  ל  המבים תקופת  לפעילותמיימלי  ובהפרעה  אורך  ם  ת 

   השוטפת.
  

דת הזכות להודיע לו מעת לעת ולפי  עומ  חברה הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו של  5.8
פ שיקול   על  ו/אודעתה  בביצוע    יצול  קבועה  ו/או  זמית  הפסקה  ו/או  דחייה 

ו/או ב ו/או במועד התחלת ביצוע העהעבודות  דות, כולן או חלקן, וזאת  בוחלקן 
השלמתן ידחה בהתאם (אך  בע ל ד שק, גם המועכזהמכל סיבה שהיא, ובמקרה  

מהעבו חלק  אותו  לגבי  בזה  ורק  מתחייב  והוא  כאמור),  דחה  שביצועו  דה 
על  אתם  להשלי שיקבע  החדש  במועד  דעתה  החברהידי  - ביצוען  שיקול  לפי   ,

וה על  המוחלט  בזה  מוותר  הקבלן  טבלעדי.  ו/או עכל  שיש    ה  זכות  ו/או  תביעה 
בקשר   לו  שתהיה  בבילשיו/או  הויים  או  עבודצוע  כולן  ביצוען,  במועד  ו/או  ות 

 יף זה. חלקן, כאמור בסע 

 

זה 5.9 הסכם  שוא  העבודות  אופי  גם    ,וכח  ויתבצעו  יכול  דחוףאשר  גם    באופן 
בס  ו/או  הלילה  בחגיםבשעות  ו/או  שבוע  קשר   מהי הקבלן    ,ופי    מטעמו   איש 

במשך  זמין    יה שיה החברה  ב   24עבור  לקבלת    בשבועימים    7  - ו  יממהשעות 
במקרה של החלפת איש הקשר באחריות הקבלן להודיע    צוע.ת דחופות לביעבודו

 אודות עצם ההחלפה וזהות המחליף.  חברהל

  
  להלן פרטי איש הקשר מטעם הקבלן: 

  
    ___ ___, מס' טלפון: _______ _______ : __ _______, תפקידשם: _______ 

  

הצהרותיו  סכם זה על בסיס  בהו  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה מתקשר עימ 5.10
 יו בסעיף זה. ת והתחייבויו
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 תקופת ההתקשרות והפסקת ההתקשרות  .6

 
  תקופת ההתקשרות בהסכם 

 

זה   6.1 לפי הסכם  בין הצדדים  ם  מיו  תייםהיה לתקופה קצובה של שההתקשרות 
ותקופת ההתקשרות  י היה  בהר, כיוד  עו ").תקופת ההתקשרות"  - להלן  ימתו (חת
זה פיים אך לתיתה אמורה להסהי מסרה לקבלן הזמת עבודה  החברה    י מועד 

בהס,  הזמיהלביצוע   ההתקשרות  לאותתקופת  בוגע  זה,  עבוד כם  בלבד    הה 
  . השלמתה לשביעות רצון החברהתוארך עד ל

 

פת  קות  אתלמי מקבלי המסגרת  להאריך    הזכות ושיקול הדעת הבלעדי  חברהל 6.2
  -   להלן כ) (שים בסה"  5"א ( כ אחת    התקופות וספות של ש  שלוש קשרות בההת

 ").   האופציות"
   

לממש את    החברהלדרוש מאו אחרת  ויה  זכות ק  אין כל  קבלןמובהר בזאת כי ל
כל טעה בדבר    החברה , והוא יהיה מוע מלטעון כלפי  ןמקצתהאופציות כולן או  

א מפורשת  ההבטחה  של  משתמעת,  כלשהו,  מכסתו  מצג  של  השקעה  ות,  של 
ות אלו או אחרות. הדרך היחידה  ע "ב טכיוצמויטין וגיעה בפכספית כלשהי, של  

ספח    כות להארכת ההסכםאת הזקבלן  אשר תקה ל  הארכת  היה על דרך של 
זה  ההסכם   להסכם  הצדדים  ע"י  וחתום  לתאיו  כתוב  מפורטת  ובהתאם  ובו 

  "). ארכהת ההופתק"  - ותאיה (להלןקופת ההארכה  ת
  

  ההסכם הפסקת ההתקשרות לפי
  

שאית להביא  תהא ר  החברהיו,  כם זה ו/או בספחוע מכל האמור בהסלגר   ליבמ 6.3
וזאת באמצעות הודעה בכתב  את ההתקשרות לפי הסכם זה עם הקבלן לידי גמר  

הודעה בדבר סיום  ימים לפי המועד שיהיה קוב ב  14אשר תועבר לקבלן לפחות  
 .  וימוק כלשההבלעדי וללא צורך במתן  ול דעתה יקש לפי   ההתקשרות

  
עב מבצע  והקבלן  מועד    החברהור  היה  תודיע  תספציפי  עבודהבאותו    החברה , 

ביצוע  להשלים את  עליו  בהודעה האם  ו/או    תספציפי  עבודה  הות א של    הלקבלן 
והכל לפי    הו/או הפסקת   ה ו/או השלמת   עבודהתיתן לו החיות בדבר אופן סיום ה 

  הבלעדי. תהדעשיקול 
   

לעיל 6.4 לגרוע מהאמור  רשיתה  החברה,  מבלי  להביא הסכם  ה  סיומו  אית  לידי  זה 
מ  ידיימה הקבלן  את  להסיר  זאת  המסגרת ובכלל  קבלי  מיידי  רשימת  ,  באופן 

בת   ומראש  בכתב  שיקול    ימים,  7בהודעה  פי  הבלעדיעל  אחד  ,  דעתה  בהתרחש 
 : רועים כדלקמןיהא

 
הפר 6.4.1 הוראה  הקבלן  יסודי  תיקהומ   באופן  ולא  זה  הסכם  את    ןראות 

 עשה כן בכתב. י כי  החברהתה של  ום דרישיימים מ 7ההפרה תוך 

 
מהל   6.4.2 או  קבוע  או  זמי  או מפרק  קבוע  או  זמי  כסים  כוס  ימוה  אם 

מכל מין וסוג    קבלןוע לזמי או קבוע או אמן לפשיטת רגל זמי או קב 
  . ויהמ ם יום מיו 30לא יבוטל בחלוף   ורכאמוי ישהוא, והמ

 
  ו כסי רגל או לכיוס   ושטפ כ  ואו להכרזת   הקבלן  אם תוגש בקשה לפרוק 6.4.3

יום ממועד    30לבית המשפט המוסמך לדון בה והבקשה לא תוסר בתוך  
 . הגשתה

  

  באיחור  העל השלמ יצויים מוסכמיםופ תספציפי עבודהשל כל  המועד השלמת ביצוע .7
  

, לרבות פיוי הציוד  תייפספצ  עבודהשל כל    ה ים את ביצועהקבלן מתחייב להשל 7.1
לביצוע אותו  הסרהששימש  ה  גדרות,  ת,  מצב  לקדמותו,והשבת  בתוך    שטח 

העבודה  הקבועים במפרט הטכיהמועדים   לביצוע,    שתימסר לקבלן  ביחס לסוג 
בתוך   שאו  המהליהמועד  ידי  על  שתימסר    הספציפית  העבודה  בהזמת  קבע 
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  .ייהםחר מב, לפי המאו בלןלק

  

א  רהקמב 7.2 ביצועשל  השלמת  במועד  הק-על   ת ספציפי  עבודה של    ה יחור  בלן,  ידי 
הקבלן  ישל בכתב  לחברה  ם  המוסכמים  הפיצויים  בפרק  כמפורט  מוסכם  פיצוי 

מע"מ  הכמויות איחור  בתוספת  יום  כל  הראשון  עבור  מהיום  ללא  ,  החל  וזאת 
  זז לקתהא רשאית    החברה  על. זק בפו  גרם כל  אף אם יוכח כי לאהוכחת זק ו

המגיע   סכום  על כל  מהקבלן  ו/או  -לה  זה  הסכם  מתוךפי  דין  התמורה    כל 
סכום זה    פי הסכם זה. מוסכם במפורש כי- מתחייבת לשלם לקבלן על  החברהש

על   המוסכם  הסכום  אלא,  שהוא  סוג  משום  קס  לא  זה  הוא  להסכם  הצדדים 
ל  להיגרם  שצפוי  בביצוע    חברהכזק  מאיחור  בכתוצאה  הו/או    ה עבודהשלמת 

זק. תפיהספצי בהוכחת  צורך  ללא  הפיצ  ,  המ תשלום  בו  םוסכוי  ו  כשלעצמ  אין 
הקב שחרור  המשום  את  להשלים  מהתחייבותו  הספלן  מכל    ציפיתעבודה  או 

 התחייבות אחרת לפי החוזה.

  
ל  זה  ו/אואין באמור בסעיף  ו/או תביעה שיש  זכות  לגרוע מכל  כדי  שתהיה    עיל 

לה עקב איחור במועד השלמת ביצוע    ו מרלזקים שג  כלפי הקבלן בקשר  חברהל
והפכאמ   תספציפי  עבודה המור,  לכל  יצוי  בוסף  לה  ישולם  לעיל  האמור  וסכם 

 זכות שתעמוד לה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.  

  

  עבודה ספציפית התמורה וביצוע התשלומים עבור ביצוע .8

 

כ 8.1 במפורש  ומוסכם  לקבל ממובהר  זכאי  יהיה  הקבלן  רק    ההחברי  ר  וב עתמורה 
בהתאם    ת ספציפי  עבודהביצוע   זבפועל  הסכם    –(להלן    ווספחי   הלהוראות 

   .")התמורה"

 
ובעת מחישוב כמויות ומחירים או כל חישוב משתה  בכל מקרה ש 8.2 בו התמורה 

ורק   אך  תשולם  היא  סופי  אחר,  חשבון  עללפי  הכמויות  לפי  הקבלן  ידי  - שיוכן 
על  מדודות ה והפחתות  ,היחידה  ימחיר   מוסמך,  ידי מודד- והמאושרות  ,  תוספות 

 הלהמלאישור   רט להלן ובכפוףאי הסכם זה כמפוהכל לפי ת בכתב.   

 
  ובכתב הכמויות   ן מצהיר בזה כי ידוע לו שהמחירים המפורטים בהסכם זההקבל 8.3

כל   לביצוע  ספציפיתושיקבעו  מחיר  עבודה  הם  זה  הסכם  להוראות  ים  בהתאם 
ו/או תשלום    ו/או הצמדה   י ו/או החזרוצ כל פיאי לכז  קבלן לא יהיהוכי ה,  סופיים

ש  של  במקרה  וכן  יוי  וסף  זה,  מכרז  שוא  העבודות  ו/או  החומרים  במחירי 
אל  החדש  השקל  של  בשער  התייקרויות  ו/או  תודות  ו/או  שיויים  של    במקרה 

מול הדולר של ארה"ב ו/או כל מטבע אחר וכן במקרה של שיויים ו/או תודות  
 או בכל מדד אחר.  /וצרכן חירים למבמדד ה

  

של עבודה ספציפית תחושב לפי המחירים    ועהעבור ביצהתמורה שתשולם לקבלן   8.4
   הכמויות בפועל. בלן למחירי כתב הכמויות, ועל פימויות, החת הקכבכתב ה

  

ה ברור לחישוב התמורה  זה לא יספק מע   הסכםמצורף למויות ה כככל שכתב ה 8.5
שתוטל עליו    מה)לק מ(כולה או ח   יה שית כלת ספציפובגין עבוד   קבלןל  המגיעה

סעיפים מסוימים שיידרשו לצורך הכת  יכיל  או לא    , רותבמהלך תקופת ההתקש
העבודות  כתב   שוא  התמורה  הכמויות  תחושב  שתידרש,  בגין  הספציפית 

מאגר  הסעיפי בסיס  על  החסרים  דקל  מחירום  לשיפון  (לא    –(להלן    ץ) לבייה 
דק" הג וב )  ל"מחירון  האחרססח  ביותרה  ור ה  העבודה    המעודכת  עבור 

וביכ  ידי  שוי  הספציפית,  על  שהוצעה  ההחה  מחירון    הקבלןיעור  עבור  במכרז 
 . כתב הכמויות

  
בגין  קבלן  גיעה ללחישוב התמורה המ  ל לא יספק מעה ברורמחירון דקגם  ככל ש

כלשהי ספציפית  ממה)ול(כ  עבודה  חלק  או  תקופתוש  ה  במהלך  עליו    ת טל 
ויות  הכמיפים מסוימים שיידרשו לצורך הכת כתב  ע סלא יכיל    וא  ,ותההתקשר

ם החסרים על  בגין הסעיפיהספציפית שתידרש, תחושב התמורה  שוא העבודות  
יתוח מחירי שוק לעבודות מסוג העבודות שבע הלשתערך על ידי ה   ייןסמךמ .  
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ל 8.6 שתשולם  תוס  קבלןהתמורה  תכלול  לא  ספציפית  עבודה    ראשי   קבלן   ותפ בגין 
 או תוספת רווח. /ו

 
הכוללת עבור ביצוע כל התחייבויותיו  היה התמורה השלמה המלאה והתמורה   8.7

הסכם   לפי  הקבלן  עבור    תספציפי  עבודהכל    עבור  זהשל  מבצע    , החברהשהוא 
תשלום    העבודה, הרווח,,  יודם, האביזרים, הצמחירי החומרילרבות (אך לא רק)  

- צוע הסכם זה עלהוא הכרוכים בבישוסוג  כל מין  מתשלומים  כל הו  שכר עבודה
למע ידיו   עליו.  סיחולו  הסר  התייקרויון  כל  תשולמה  לא  כי  מובהר    ו/או   תפק 

 .שהוא מכל מין וסוג  הצמדות
  

מל את  לשלם  מתחייב  וההיטהקבלן  האגרות  התשלומים,  המיסים,  לים  וא 
 ו/או על פעילותו כ ו/או בגין השירות שחלים עליו    ם (כול  ים עצמםותן שירותים 

    ם).ו/או חלק

 

ל 8.8 בהתאם  בעבודות  שיויים  של  מקרה  מדובר  החברהבקשת  בכל  שאין  ובלבד   ,
שדר אז  בשיויי  כי  הקבלן,  של  מחדל  ו/או  מעשה  כל  עקב  שיוי  ש  של  ערכו 

לפי כאמור   הבא:  ייקבע  ה  )1  המדרג  הכמויות מחירי  בכתב  הקובים    יחידות 
ידה דומה  מחיר יחה כאמור  די יחידר מחיר) בהע2.  ה עבודה ספציפיתשיוכן לאות

לפי    - כאמור  עדר מחירי יחידה  בה)  3.  עליו  התבססהקוב בכתב הכמויות שיתן ל
שיהי  וןמחיר עת  ה"דקל"  באותה  לקבלן    ,בתוקף  הקובים  היחידה  מחירי  לפי 

)  5.  שיתה על ידי הקבלן בהליך המכרז לכתב הכמויות  בהחה  משה או ראשי,
  החברה בין    מייקבע המחיר במו"  ,קלים במחירון ד ממתאי   י יחידהבהעדר מחיר

  .יםר יתוח מחיראחול  והקבלן
  

מהאמור   לגרוע  ומכל  מבלי  ובמידה  הצדדים  לעיל,  הגיעו  לא  שהיא,  סיבה 
ה המחיר  את  יקבע  כאמור,  המחיר  בדבר  סופית,  ו  מהללהסכמה  תהא  קביעתו 

 מכרעת ובלתי יתת לערעור. 
  

מור עבור המחיר שייקבע  ע את העבודות כאציב לבלן מתחיבהתאם לאמור הקב 
  . לאותה עבודה כל עיכוב בביצוע, גם אם טרם קבע מחיר א ולל  הלעל ידי המ 

  

שמסרעבודה    השלמתלאחר   8.9 לביצועספציפית  לקבלן  למהל  ה  יגיש  הקבלן   ,
ו  חשבון שידרוש  באופן  יבדוק את החשבמהל.  הבצורה  בתוך    וןהמהל  ויאשרו 

רש  החשבון  תבדיק  לצורך.  ימים  14 המ יהיה  מסמך    הלאי  כל  מהקבלן  לדרוש 
אסמ תיקוכת ו/או  ו/או  תוים  ו/או  השלמות  ו/או  שיקו  –ים  א  פי  על  ל  הכול 

המ של  למהלדעתו הבלעדי  לספק  מתחייב  הקבלן  לאמור  בהתאם  כל    הל.  את 
 .   ש, ככל שידרוש לצורך בדיקת החשבוןשידרו

 

ש הקבלן יגיש חשבון מרכז לתשלום  ת לחודלום, אחמת לייעל את הליך התש על   8.10
הס  העבודות  כל  כאמהכולל את  ע"י המהל  ואושרו  שהושלמו  לעיל.  פציפיות  ור 

ליום    30+  שוטף    י תשלוםבתא  תשולם לקבלן  מורההת חשבוית  קבלת  בכפוף 
כדין כי    .מס  היממובהר  אישומיין  לאחר  יחל  התמורה  תשלום  לביצוע  ר  ים 
 . הלמעל ידי ה החשבון 

  

ע איחור   8.11 המו/או  של  לדרישותיו  במעה  הקבלן  של  מצדו  ידחה  כאמ   הליכוב  ור 
 בהתאם תחילת מיין הימים לביצוע תשלום התמורה.  

המ  כי  לא  הל יובהר  רשאי  חריג  שר  יהיה  לקבלן, ביבאופן  בייים  תשלומי    צוע 
להמצ בכפוף  ובוזאת  באופן  הקבלן  של  מצדו  זמי  חשבון  ידרוש  את  בה  צורה 

 .   הלהמ

 

  , או אמ"י, אתרים  החברה  ותמי מיחיד ידי  על  כי התמורה תשולם בפועל  מובהר   8.12
שוא    עה העבודה הספציפיתזמת העבודה ועבורה בוצאשר מסרה לקבלן את ה

לאתרים או אמ"י,  א את חשבוית המס  מצי, ובהתאם הקבלן ילתשלוםהחשבון  
העיין פי  מובה  .על  זה  עוד  לעיין  כי  יחידו ר  של  החברההחבות  הקבלן  י  כלפ  ת 

, לא  די אתרים או אמ"יעל י   לקבלן  ם התמורה אי תשלובמקרה של  ווד,  לח   תהיה 
 האחרת.  ה ו/או תביעה כלפי החברהה ו/או דרישן כל טע תהיה לקבל
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   .לתמורה יתווסף מע"מ בשיעורו על פי דין במועד ביצוע התשלום 8.13
  

  הבדק תקופת .9
  

היות אחראי לתקיות  ל  חייב מת  קבלןהע מאחריות הקבלן לפי כל דין,  מבלי לגרו 9.1
לעבודות  ה אחבוגע  מהעבודכל  הספת  תקופה    ןולטיב שיבצע  ציפיות  ות  למשך 

(ש  12  של ביצועמיום  )  החודשים  אחת   סיום  הספציפיות    כל  מהעבודות 
  )."דקתקופת הב "  -(להלן  שתימסרה לו לביצוע לפי הסכם זה

 

ב 9.2 מתחייב  להחלהקבלן  ו/או  להשלים  ו/או  לתקן  חזה  על  ו/או  ו  שבו יף  פגם  כל 
ו/או   ו/או קלקול  (למעט כאלה שוצרו,  תקלה שייווצרו בתוצר ליקוי  י העבודות 

תקופת הבדק  הקבלן) במהלך  , עקב בלאי טבעי או זדון שלא מטעם  הללדעת המ
ים,  ם, תוך שימוש בכל וצרותכמפורט לעיל, והוא מתחייב לעשות כן מיד עם היו

 כם זה ובספחיו.  הסרט בה וכמפובחומרים ובחלפים ברמה גבוה

  

  תיוערבו . 10

  
  הסכם, ביצוע ובדקערבות 

 

התחייבויותיו   10.1 כל  מילוי  הקבלן  להבטחת  הקבלן    וספחיו  זההסכם    פי- עלשל 
בוסח   ₪ 50,000בסכום של  איוללא ת אוטוומית  לחברה ערבות בקאיתימציא  

מהזה.  להסכם    ג'פח  כסהמצורף   לגרוע  תבטאמור מבלי  הערבות  את ,    יח 
הקבלן   תותחייבוה הספציפ  של  העבודות  את  רשאלבצע  תהיה  שהחברה  ית  יות 

ההתקשרות,   תקופת  במהלך  עליו  בפועל  להטיל  הביצוע  העבודות  את  של 
פי הסכם זה לאחר  -עלמילוי כל התחייבויותיו  להבטחת  תשמש  , וכן  הספציפיות

הע ביצוע  ההתקשרות.  הספציפיות  בודותהשלמת  במהלך  עליו  ובהר  מ  שיוטלו 
הסר למ אצל    ען  תישאר  הערבות  כי  ספק,  התחייבויות    החברהכל  להבטחת 

מב לא  הקבלן  שבהן  בתקופות  גם  עבור  הקבלן  כלשהן  החברהצע  היה    .עבודות 
  שרות לפי הסכם זה, יאריך הקבלן את הערבות בהתאם. פת ההתקוהוארכה תקו

הבקאית   ותוחזהערבות  החברה  בידי  בתוקף  תהק  לתום ע יה  בדק  הת  ותקופ  ד 
לעילהמפורטו לתקופה  ת  או  ז,  להסכם  בספחים  במשקבעה  ו/או  סמכי  ה 

 . כל העבודות שמסרו לקבלן לביצוע, ביחס לבין כל אלהממכרז, לפי המאוחר ה
  

ערבו(ערבות   להלן  ההסכם,  הבדק  וערבות  הביצוע  הערבות "  -ביחד  ת 
  "). הבקאית

  
  ותלעבודות גדול איתבק ערבות

  

ו  10.2 מהערבובוסף  לגרוע  לחברה  שיהי   תקאיהב  תמבלי  להמציא  הקבלן  על  ה 
לעיל לבצעדריישהקבלן    במקרה,  כאמור    ₪   50,00עבודה ספציפית בשווי של    ש 

הקבל מע"מ),  כולל  (לא  י ומעלה  ופרדמציא  ן  וספת  בקאית  ערבות  ת  לחברה 
ל עליו,  משו  10%-בסך השווה  שתוטל  העבודה  למסירוי  כתאי  העבודה  וזאת  ת 

  ה תקופת ביצוע העבודה בתוקף למשך כל  ות תהיה. הערבלביצוע ולהתחלת ביצוע
לתוםוכן   עבודהתק  עד  לאותה  ביחס  הבדק  לתקופה  כמפ  ופת  או  לעיל,  ורט 

    לה.מבין כל או במסמכי המכרז, לפי המאוחר  שקבעה בספחים להסכם זה ו/א 
  
  קאיות יות הבוראות כלליות בוגע לערבו ה

 

 . ועליו בלבד הקבלןלו על יחו איתת הבקיוהערבו ות הכרוכות במתן ההוצאכל  10.3
  

בכל מקרה שבו    תו הבקאי  תיוהערבו  מיכואת סלחלט מיד  ת  תהיה רשאי  החברה 10.4
יפר   ו/אולדעתה  הקבלן  זה  לה    תאי מתאי הסכם  זקים שיגרמו  כיסוי  לצורך 

לצ-על ו/או  הקבלן  ליקו ידי  ו/או  פגמים  תיקון  ו/או ורך  בעבודות  בתוצרי    יים 
  ללא כל   כאמור,הבקאית  הערבות  חילוט  לתגד  יוכל להמבלי שהקבלן  העבודות,  

לפי הסכם זה    חברה שיעמוד לאחר  פטי  ובוסף לכל סעד מש ק,  צורך בהוכחת ז
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 ו/או כל דין.
  

ש 10.5 עלחוכספים  והמוחלט,  יהיו    החברהידי  -לטו  הגמור  מוותר  והלקייה  קבלן 
ה לו  או שתהיה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/ומוחלט על כל טע בזה ויתור סופי  

 קשר לחילוט שבוצע כאמור. ב
  

  הסכם זה. יסודית של   ף זה תחשב להפרההפרת סעי 10.6
  

 :בזיקין אחריות ושיפוי . 11

  
  אחריות הקבלן לזק 

  

זמת עבודה לקבלן ועד להשלמת ביצועה של העבודה הספציפית  סירת הממיום   11.1
.  םולהשגחה עליהלשמירת העבודות    יהיה הקבלן אחראי  שוא הזמת העבודה,

ל הקבלן  בה כלשהי יהיה ע מסיזק לעבודות ו/או לאתר העבודות    קרה של בכל מ
חשבוו  על  הזק  את  השלמתן    לתקן  שעם  כך  לידי  ולהביא  האפשרי  בהקדם 

תקין    תהייה במצב  רצון  העבודות  פרטיהן    החברהולשביעות  בכל  והמתאימות 
 . להוראות החוזה

 

סעיף 11.2 (ק-הוראות  כל  1טן  על  גם  תחולה  לעיל,  שיג)  על  זק  ו/או  רם  הקבלן  ידי 
י ביצוע עבודות תיקון  לישי כלשהו תוך כדבדיהם ו/או צד שלי המשה ו/או עוקב

  ובדק על ידם בתקופת הבדק.
  

  החברהבלן יהיה אחראי לזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית  בכל מקרה שהק 11.3
שלא  עבור זקים    פיצוים מלאים  כתב,י דרישה ראשוה בלקבל מאת הקבלן, לפ 

זקים שו  החברהעד שקבעה  ו במותוק לפי שיקו  החברהעבור  ל דעתה  החליטה 
של בסכומים  המוחלט  או  בסכום  והכל  לתיקון,  יתים  שאים  ו/או  יתוקו  א 

  וקביעותה תהייה סופיות ובלתי יתות לערעור.   ברההחבעו על ידי שיק

 

  מקרקעימיהל    אביב יפו ו/או-או עיריית תלו/  החברה  אחראי כלפיהקבלן יהיה   11.4
עובד ו/או  וישראל  מהליהם  ו/או  "(ל  מי מטעמם  או/יהם  לכל  ")  המזמיההלן: 

או הקשורים בין  / זק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות זקים הובעים ו
בקשר   או  העבודות  ביצוע  כדי  תוך  בעקיפין  ובין  לרבמישרין  זקים  עמן  בות 

ו/או  הובעי בציוד  פגם  ו/או  מליקוי  להת  חוסרם  ו/או    המזמיהדרישות  אמתו 
לת התאמתו  החוסר  מןקים  של    דרשים  לרכוש  ו/או  לגוף  יגרמו  אשר  הציוד, 

לרבות  המזמיה ו/אול,  שלוחיה  ו/או  בצוע    עובדיה  במקום  המצאים  אשים 
כלשהו   ג'  צד  ו/או  עהעבודות  בקשר  ו/או  העבובגין  בדות  ם  יקוט  כל  והוא 

  האמצעים למיעתם. 
  

יה 11.5 אהקבלן  לכל  חראיה  לי  ו/או  לגוף  סוג,  מכל  זק  ו/או  ש אבדן  יגרמו  רכוש 
שפועל  לעו מי  ולכל  הקבלן  לשלוחי  ועובדיהם,  הקבלן  של  משה  לקבלי  בדיו, 

מט ו/או  והוא  בשמו  העבודה,  ביצוע  עם  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  תוך  עמו 
  או יורשיהם. ת התלויים בהם ו/ו/או אמתחייב לפצותם  

  

ים  למתק ק או קלקול למכוות ו/או לציוד ו/אודן, זאב  לכל  הקבלן יהיה אחראי  11.6
ל העבודה,  כלי הרכב  ו/או  ביצוע  עם  בקשר  בשימושו  המצאים  ותאור  סוג  מכל 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם המצא בשרותה מכל אחריות   זמיה המוהוא פוטר את  
  רכוש כאמור. זק ל לכל אבדן ו/או

 

בודות המוטלות על הקבלן  צוע העבי  עבורכם בזה בין הצדדים כי האחריות  מוס 11.7
בגין הי   בהסכם,  מכל  חובה  או  פר  טעות  מחדל  ו/או  במעשה  שמקורה  קצועית 

תחול על    -עובדיו ו/או מי מטעמו   השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן,  
  הקבלן.  

  

את   11.8 פוטר  ו/עובדי  ו/או   המזמיה הקבלן  שלוחיה  ו/או  מטעמה  ה  מי  כל  או 
ל  יותו שו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחרתאוה  או  ק ו/ מאחריות לכל ז
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  פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לזק בכוות זדון. -להקבלן ע
    

ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל    המזמיהחייב לשפות ו/או לפצות את  הקבלן מת 11.9
ביו  לג  ריותום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחעליה ו/או כל סכ  שתוטל  אחריות

  החברהכ"ט עו"ד.  ת משפט ושהוצאו  טלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבותמו
  תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגון.   

  

אית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  רש  החברה 11.10
ן  בגי   על ידי צד שלישי כלשהו   החברהמ  כומים אשר תבעים אחרת סמכל סיבה  

זקים שגרמו    ו/או בגיןלעיל,  מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור    עשה אומ
  . מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל חברהל

  

 וח ביט . 12

  

לגרוע מהתחייבויות הקבלן 12.1 ומאחריות  מבלי  זה  חוזה  פי  הלזקים    ו על  א  ולהם 
ד כל  פי  על  מתחייבאחראי  תחיהקבלן    ין  לפי    עבודה ל  בכ   דותהעבו  לתלבטח 

חשבו תספציפי על  אתוה  ו,  בביטוחהעב  א,  מגבולות  ים  ודות  יפחתו  שלא 
ביטוחים,   קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים  והתאים    'דספח  האחריות 

" ביטוחים  טופס האישור על קיוםהמהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה (להלן: "
 "). טוח העבודותאישור ביו/או "

  

אישור על קיום ביטוחים חתום כדין  את טופס ה  חברהל  הקבלן מתחייב להמציא 12.2
ידי   מטעםעל  רישוי  בעלת  ביטוח  ע  חברת  בהמפקח  לעסוק  הביטוח  ביטוח  ל 

זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או  ל  בישראל, מידי שה במשך כ
ה העבודותעד  של  הסופית  (המאו  מסירה  ובדק  תחזוקה  עבודות  מבין  ו/או  חר 

את טופס  . המצהחברהוזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  המועדים),  
ב  קיום  על  מבט האישור  מטעם  ותקין  חתום  תאי  הקחי  יטוחים  מהווה  בלן, 

 מהותי בהסכם.  
  

 :בכל הפוליסות הזכרות מתחייב הקבלן לכלול את התאים הבאים 12.3

 :רההחבהקבלן ו/או  –שם "המבוטח" בפוליסות היו  12.3.1

הכיסוהחברה " 12.3.2 לעיין  לרבות"  הביטוחי:  תל  י  בחוף    –אביב  -אתרים 
"מ  יפו בע"מ ו/או אוצר מפעלי ים בע -תיירות בת"אלפיתוח אתרי  חברה  

ו/או  בע"מ  העתיקה  יפו  לפיתוח  החברה  ו/או   ו/או  אביב  תל    עיריית 
  חברות בת ו/או עובדים של ה"ל. 

את   12.3.3 לשפות  מורחב  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ו/או    החברהביטוח  בגין 
  ומי מטעמו בביצוע השירותים.   עשה או מחדל של הקבלןבקשר עם מ

את  ביטוח   12.3.4 לשפות  מורחב  מעבידים  ותוט   החברהחבות  עליה  היה  ל 
מקצוע   מחלות  ו/או  עבודה  תאות  בגין  לזקים  כמעבידה  אחריות 

  שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים. 

בקשר עם  בגין ו/או    החברהביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את   12.3.5
  רותים. הפרת חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השי

בי לא יאוחר ממועד  טרואקטייכלול תאריך ר  –ביטוח אחריות מקצועית 12.3.6
  . חברההתחלת מתן השירותים המקצועיים ל

 . חריג רשלות רבתי לא יחול בפוליסות 12.3.7

כל   12.3.8 בגין  ואחריותו  דין  פי  על  הקבלן  של  אחריותו  את  יכסה  הביטוח 
משה  הפוע  קבלי  בגין  אחריותו  ולרבות  הקבלן  של  ומטעמו  בשמו  ל 

 טעמו. מ

יטוח אחד או סדרה של  רה ב סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מק 12.3.9
  ₪ .  100,000מקרי ביטוח הובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

כלפי   12.3.10 התחלוף  ו/או  השיבוב  זכות  שגרם  החברהביטול  מי  כלפי  למעט   ,

  .לזק בזדון

לא לאחר  ביטוחים לא יהיו יתים לביטול ו/או לשוי תאיהם לרעה, א ה 12.3.11
או חברת הביטוח מטעמו,  ו/  הודעה בכתב, ע"י הקבלן  חברהשתימסר ל

  .יום לפחות לפי מועד הביטול ו/או השיוי המבוקש  60במכתב רשום, 
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מגביל   12.3.12 או  מקטין  או  המפקיע  כזה)  יש  (אם  הקבלן  בפוליסות  סעיף  כל 
א כלשהי  לא  בדרך  אחר  ביטוח  קיים  כאשר  הקבלן   מבטחי  אחריות  ת 

כלפי ולגבי    החברה  יופעל  מבטחיה,  על  החברהוכלפי    פי   הביטוח 
את   המזכה  ראשוי",  "ביטוח  הוא  ה"ל  במלוא    החברההפוליסות 

בביטוחי   השתתפות  זכות  ללא  תאיו,  לפי  המגיע  מבלי    החברההשיפוי 
מ  תביעה  זכות  הקבלן  של  הביטוח  לחברת    החברה מבטחי  שתהיה 

בסעיף   כאמור  החיוב  בטל  חוזה    59להשתתף  תשמ"אלחוק  - הביטוח 
מוותרת על טעה של ביטוח כפל    לן  . למען הסר ספק, מבטחת הקב1981
  וכלפי מבטחיה.   החברהכלפי 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט"   12.3.13
ביטוח התקפות במועד התחלת ה כלל  ולעייןשל קבוצת  ביטוח      ביטוח 

וליסת ביטוח אחריות מקצועית  אחריות מקצועית הכיסוי יהיה על פי פ
  מעודכת והמאושרת על ידי הפיקוח. , השל החברה המבטחת

כוללות   12.3.14 העבודות  בגין  גם  היתר  בין  אחריותו  את  יכסו  הקבלן  ביטוחי 
 עבודות פריקה, טעיה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק. 

  

רכב 12.4 כלי  המשמש  הקב  - ביטוח  רכב  כלי  לכל  ביטוח  שערך,  יוודא  או  יערוך  לן 
לכל  במי העבודות  לביצוע  בעקיפין  או  תקשרין  כל  אורך  מפי  ההתקשרות  ופת 

ביטו  לרבות  דין  פי  על  לבטחה  שחובה  אחריותחבות  ב  ח  גוף  זקי  גבולות  מפי 
(ב מוגבלים  בלתי  הכולל  יטאחריות  לרכוש  זק  בגין  חבות  מפי  וכן  חובה)  וח 

אח  סוייכ גבול  בסכום  חובה  בביטוח  מכוסים  אים  אשר  גוף  שלא  לזקי  ריות 
מ ספ  600,000  -יפחת  למען  מוסכם₪.  מופים,    ק  כולל  רכב"  "כלי  המוח  כי 

 ועים מכל סוג. וכן כלים עים ממ גוררים  מלגזות, טרקטורים, מחפרים,

  

ח חובה  יטובמכי הדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו ב  וד"כלי רכב" וצי  12.5
ד בגבולות אחריות שלא יפחתו  יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפי זקי גוף מיוח

 למקרה.  ש"ח 2,000,000-מ

  

12.6 " מקצועית ביטוח  ביטוח    –"  אחריות  ויקיים  יערוך  מקצועית  הקבלן  אחריות 
בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי  ו  לאורך כל תקופת ביצוע השירותים 

,  ברההחציא לידי  הקבלן מתחייב להמו/או על פי כל דין.  על פי הוראות ההסכם  
יטוח שלא יפחת מגבולות  בב"  אחריות מקצועית ביטוח "על ביצוע  המעיד  ר  אישו

הקבלן   ביטוחים.  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים  והתאים  האחריות 
את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי    חברהחייב להמציא ל מת

ביט בישראל  חברת  בביטוח  לעסוק  הביטוח  על  המפקח  מטעם  רישוי  בעלת  וח 
וזא  7למשך   וספות לאחר מסירת העבודות,  ת מבלי צורך בקבלת דרישה  שים 

מצד   לביטהחברהכלשהי  בקשר  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת  וח  . 
מקצועית מהותי    אחריות  תאי  מהווה  הקבלן,  מבטחי  מטעם  ותקין  חתום 

 בהסכם. 

  

  א יישן  וכ   ים, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחאייש  בלןהק 12.7
זק  ב לעש  כל  של  יגרם  מחדל  ו/או  מעשה  עקב  המשה,  ןבלהקבודה  קבלי   ,

  וסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן ו מכמטעמם שאי  עובדיהם וכל מי שבא
מטעמו משה   קבלי  הקבלן  בגין    .ו/או  אחראי  יהיה  בלהקבלן  תי  זקים 

ה העצמית  ההשתתפות  לסכום  מתחת  שהם  זקים  לרבות  ועה  קב מבוטחים 
 יסות.  בפול

  

הקבל  12.8 מטעמו  ןהפר  הקבלן  הוראו  ו/או  את  הפת  את  המפקיע  באופן  וליסות 
ה  ו זכויותי זכויות  ליה  מזמיו/או  שיגרמו  לזקים  אחראי  הקבלן  מזמיה  הא 

  ות או אחרות, כלפי ות, כספיתביעות ו/או טע   ובאופן מלא ובלעדי ולא תהייה ל
 .המזמיה לפיכאמור, כ, הא מוע מלהעלות כל טעהיא  ווההמזמיה 

  

ולקיים את  קבלןה 12.9 פוליסות הביטוח כלשון, ומבלי  ל  כ  מתחייב לשמור  הוראות 
בכל הכללות    האמור  ליות לפגוע  והזהירות  הבטיחות  הוראות  כל  על  לשמור 

 בפוליסות הביטוח. 

  

פי הסכם  -ם בלתי מבוטחים שהם באחריותו עלחראי לזקימובהר, כי הקבלן א 12.10
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ז זאת  ובכלל  שהם  זה,  ההשתתקים  לסכום  הקבועה  מתחת  העצמית  פות 
 בפוליסות. 

 

עובדיםה  12.11 על  הלאומי  לביטוח  לדווח  אחראי  יהיה  בעבודות  המו  קבלן  עסקים 
  לרבות עובדי קבלי מישה. 

  

 מעביד -היעדר יחסי עובד . 13

 

ומאשרים ב 13.1 כי מעהצדדים מצהירים  כלפי    הקבלן  מד זאת,  בכל    החברה ועובדיו 
ים בלבד, ואין בהסכם זה  צמאי וותן שירות ל קבלן עהקשור להסכם זה, היו כש 

עובד צוליכדי   יחסי  מטעמם  מי  בין  ו/או  הצדדים  בין  ו/מעבי-ר  יחסים  ד  כל  או 
 משפטיים אחרים למעט כאלו של קבלן עצמאי ומזמין. 

 

ידי טריבול כלשהו  -מור, ייפסק עלהצדדים כא  למען הסר ספק, היה וחרף כוות  13.2
מעב עובד  יחסי  קיימים  בין  כי  מי מטע   חברההיד  מי    הקבלן  לבין  המו/או  ו/או 

כי  א/ו  המטעמ מעובדיו  ו  מי  ו/או  סוציהקבלן  לתשלומים  כלשהם  אלייזכאי  ם 
לפי הסכם זה כסכומי עלות    לקבלן, כי אז יראו את התמורה המשולמת  החברהמ

הכולל  כמעביד,  את  גם  ובמקרה  ים  לעובדים,  המגיעים  הסוציאליים  התאים  ל 
  אי שההראשוה, בגין כל תשלום    השת, מיד עם דריחברההשפה את  י  הקבלן  כזה

וזאת ללא כל הגבלה    מכת,דין של ערכאה מוס-חויב בו כאמור בפסק) תחברהה(
לגרוע מהאמור,     הבקאית   ערבותהחלט את  הא רשאי ל ת   החברהבסכום. מבלי 

מכל  ל  ו/או  לקזז  המגיע  ז  ה ממ  קבלן סכום  הסכם  אחר  לפי  הסכם  כל  ולפי  ה, 
בייהםקיי שם  סכום  כל  (של  ל  שתידר  החברה,  לעובדיו  למי  לןהקבשלם  ו/או   (

פי הסכם זה מכוח החלטה  - ם עלקתם ו/או סיום העסקתמטעמם בקשר עם העס
 שיפוטית של ערכאה מוסמכת.

  

 סעיפים יסודיים . 14

  

ם  הרות שבסעיפים הבאים ייחשבו כתאיבויות וההצכל אחד מהתאים, ההתחיי  14.1
כם, וכן סעיפים  דרות להסהסכם: המבוא וההגסודיות בעיקריים והתחייבויות י

 ל תתי סעיפיהם). (על כ 13  -ו ,12,  11, 10, 9,  8, 7, 6,  5, 4, 3, 2

  

בסעיף   14.2 כאמור  והצהרות  התחייבויות  תאים,  אותם  של  קיומם  אי  או  הפרתם 
אי  לעיל  16.1 או  או הפרת  ייחש,  יותר מהם,  או  יסודיות  קיום אחד  כהפרות  בו 

  . 1970-ה), תשל"אהפרת חוזזים (תרופות בשל חולצורך חוק ה
  

  לי כל . 15
  

הן 15.1 הצדדים  והודעת    כתובות  זה  להסכם  במבוא  שתישלח  כאמור  למשהו  צד 
תקבלה   כאילו  תיראה  רשום  למשלוח    ימים  4לאחר  בדואר  מסירתה  ממועד 

  בדואר. 
  

 שור להסכם זה.  עם כל הק ן אין זכות קיזוזלקבל 15.2

 

של    חברהל 15.3 קיזוז  זכות  במפורש  לקבל  כליש  שמגיע  סכום  סכום  כל  עם  ן ממה 
   בלן, בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר בייהם.ה מהקל אחר שמגיע

  
רשאי   15.4 איו  זכויותיו  הקבלן  את  התחי ו/להעביר  את  זה  לפי תיו  יובויאו    , הסכם 

, ללא  לאחרים  או בעקיפין  ן, במישרי רהרה או שלא בתמו, בתמוכולן או מקצתן
  . הברהח אישור מראש ובכתב של  

 

דים, ואין להתחשב בכל משא  צדזה ממצה את כל המוסכם בין ה  הכתוב בהסכם 15.5
תקיים בד בבד עם חתימתו ובכל הצהרות, מצגים,  הומתן שקדם לחתימתו או ש 

 .מתוהתחייבויות או הסכמים שקדמו לו או שהיו תאי לחתי

 



  
 

15 
 

תב  בכו תוספת להסכם זה יכול שייעשה ויהיה לו תוקף רק אם ייערך  כל שיוי א  15.6
 ל הצדדים.ידי כ-חתום על 

  

ו 15.7 החה,  ארכה,  צעיתכל  קיטת  אי  או  זכויות ור  על  כויתור  יחשבו  לא  מי    דים, 
 פי הסכם זה, אלא אם אמר כך בכתב ובמפורש. -מהצדדים על 

 

ה תהא  שר להסכם זדון בכל סכסוך בקהסמכות המקומית הייחודית והבלעדית ל 15.8
ל העיין  מבחית  המוסמך  המשפט  לבית  במחדותוה  בה  תלן  והדין  אב -וז  יב, 

  ראלי לבדו.יששיחול יהיה הדין ה
  

  
  

  :ת מורשי חתימהבאמצעו ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  

  –אביב -אתרים בחוף תל
תיירות   לפיתוח אתרי חברה 

  ע"מ יפו ב-בת"א

  הקבלן   

      
      
      
      

      פעלי ים בע"מ אוצר מ
  
  

  אישורי חתימות 
  

....... עו"ד  הח"מ,  ........אי  מ"ר  של  .....  חתימתה  את  מאשר/ת  ח"פ ...........  .............. ......., 
....................................  ................. ת"ז   ........................ שלה  החתימה  מורשי  - ו  באמצעות 

תוקף שהחברה  - פי החלטה בתי לבפ ........... ת"ז ................., אשר חתמו על הסכם זה  .............
  ות שלה.  גדלמסמכי ההתא  אםה"ל קיבלה ובהת

  
 ___________________  

  ........................, עו"ד        
  



  
 

 

  הסכם מסגרת ערבות ל -ספח ג'

  

  יומצא ע"י הזוכה במכרז. ערבות זו איה ערבות המכרז!!!

  
  ............   תאריך  

                    לכבוד 
  יפו בע"מ -חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א –אביב -אתרים בחוף תל

  21רח' הארבעה 
  אביב -תל

  
 ,..ג.א  

  ................... ערבות בקאית מס'

  
  חמישים ₪  (ובמילים:    50,000או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של   .1

(להלן   חדשים)  שקלים  הערבות"  -אלף  מאת  סכום  שתדרשו   ,("
 " (להלן:  "הערב_______________________________  או  בקשר  החייב"  להסכם  "), 

אחזקה   שירותי  למתן  תל מסגרת  במל  ותאורה  חשמל  וטיב  -למערכות  המזרח  ויריד  אביב 
 העבודות שתבוצעה. 

  
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה   .2

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: 
  

לחודש    15-שהתפרסם ב  2020" לעיין ערבות זו, יהא מדד חודש אוגוסט שת  המדד היסודי"  
  (או בסמוך למועד זה).  2020ספטמבר 

  
" לעיין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת  דרישתכם על פי  המדד החדש"

  ערבות זו. 
  

הפרשי הצמדה לעיין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי    -ההצמדה  היסודי, יהיו הפרשי  

בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד יהיה מוך מהמדד היסודי, שלם לכם את  
  הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

  
התקבל דרישתכם על    לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מחמישה עשר ימים מתאריך   .2

ידיו לפי כתובתו המפורטת לעיל, או שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה  
על סכום הערבות  בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם  

  ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב.
  

עד    .3 בתוקפה  תישאר  זו  בטלה    31.12.2021ליום  ערבות  זה תהיה  ולאחר תאריך  בלבד  (כולל) 
  ומבוטלת. 

  
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה"ל. דרישה    .4

או   לבק באמצעות פקסימיליה, טלקס  פירושה דרישה שתגיע  זו, אין  בכתב כאמור בערבות 
  התאם לערבות זו.מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה ב

  
  ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה או לביטול.  .5

  
  
  

  בכבוד רב, 
  

  בק _______________ בע"מ 
 סיף ____________ (מס' ____)



 

  תאריך הפקת האישור:   אישור קיום ביטוחים 

ל תאי הפוליסה וחריגיה. אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איו כולל את כ
לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה  יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה 

  מיטיב עם מבקש האישור. 

  מעמד מבקש האישור   אופי העסקה   המבוטח  מבקש האישור

אתרים בחוף ת"א, חברה  
- לפיתוח אתרי תיירות בתל 

אביב יפו בע"מ ו/או עיריית  
תל אביב ו/או החברה  

לפיתוח יפו העתיקה בע"מ  
  ו/או אוצר מפעלי ים בע"מ 

(המזמיה ו/או חברות בות   
  ועובדים של ה"ל)  

  שם
  
  

  

  דל"ן ☐

  שירותים ☒

  אספקת מוצרים ☐

  עבודות חשמל אחר: ☒
  

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלי משה☐

  מזמין שירותים☒

  מזמין מוצרים☐

  ______ אחר: ☐
  

  ת.ז./ח.פ. 
 ____________  

  ת.ז./ח.פ. 
  

  מען
  , תל אביב 21הארבעה 

  מען
  

  

 כיסויים

  סוג הביטוח 
  

חלוקה לפי גבולות אחריות  
  או סכומי ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

וסח 
ומהדורת  
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום

גבול האחריות/  
  סכום ביטוח

  כיסויים וספים בתוקף וביטול חריגים  
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לספח ד' 

  מטבע   סכום 

אחריות כלפי צד 
  שלישי 

ביט    
 ______  

  אחריות צולבת   302  ₪   2,000,000    
  הרחב שיפוי  304
  קבלים וקבלי משה   307
  ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
  תביעות המל"ל  315
  ראשויות  328
  רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג   329

ביט      אחריות מעבידים
 ______  

  ויתור על תחלוף מבקש האישור  309  ₪      20,000,000    
  מבוטח וסף היה ויחשב כמעבידם  319
  ראשויות  328

              אחריות מקצועית
  
  
  

  ת. רטרו:  
  

 _______  

  
  
  
  
  
  
  
  

1,000,000   ₪  
  
  

  אובדן מסמכים 301
  אחריות צולבת   302
  הרחב שיפוי  304
  ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
  מרמה ואי יושר עובדים 325
  עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח  327
  ראשויות  328
  חודשים.   6תקופת גילוי  332

  )*: ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח פירוט השירותים 
  עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל) .  062

  
 ביטול/שיוי הפוליסה * 

  ס לתוקףוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכיום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר    60אלא שי
  השיוי או הביטול. 

  חתימת האישור
  המבטח:

  

  



 1976- תשל"וה, ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2לפי סעיף  תצהיר

  

, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר  _____________ושא ת.ז.    _____________________אי הח"מ,  

  את האמת וכי אהיה צפוי לכל העושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן: 

שמגיש   .1 להצעה  כתמיכה  זה  תצהירי  עושה  הי 

 _______________________________________  " מכרז התאגיד(להלן:  במסגרת   ("  

שלבי דו  אתריםשפרסמה    29/2020מס'    פומבי  תל  חברת  אתרי    –אביב  -בחוף  לפיתוח  חברה 

  "). המכרז(להלן: " וחברת אוצר מפעלי ים בע"מ   בע"מ יפו- תיירות בת"א

בתפקיד   .2 בתאגיד  מכהן  מטעם  ______________________הי  זה  תצהיר  ליתן  ומוסמך   ,

 התאגיד. 

  ):סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבטית/יות( .3

ובעל זיקה אליו ביותר משתי   התאגיד לא הורשע מכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות ב �

 עבירות; 

או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעת  תאגידה �

  חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה;  מכרזב

  ב(א) לחוק. 2לעיין סעיף זה, כל המוחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

(להלן:   1998- לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח  9ידיעתי, הוראות סעיף   למיטב .4

זכויות  חוק" השוויון  על  חלות  לא    לפעול   ומתחייב,  אותן  מקיים  הוא   -  חלות   ואם ;  תאגיד") 

 ). התאגיד על חלים(אם  לחוק)(ד) 2( 1ב2 עד)(ב) 2(1ב2 סעיפים  להוראות בהתאם

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

  

 ________________________  

  

  עו"ד אישור

  

ביום  מאשר בזאת כי  ___________________ מרחוב _______________________ אי הח"מ, עו"ד  

  / ___________  , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפי מר  

צפוי לכל  תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא  על   ם חתהמוכר לי אישית, ו

  העושים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן. 

  

          

  חתימת וחותמת עו"ד   
 



 תצהיר   העדר הרשעות 

                              לכבוד
  יפו בע"מ-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אביב -אתרים בחוף תל 

  ו/או אוצר מפעלי ים בע"מ 
  

  2020/29מס'  דו שלבי מכרז פומביהדון: 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי   "מ לאחר  אי הח

  לעושים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 

  

 :במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד

 .י במסגרת המכרז שבדוןתצהירי זה יתן במצורף להצעת .1

השים האחרוות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,    7בפלילים ב    תי הריי מצהיר כי לא הורשע  .2
כגד  , כגד גופו של אדם ו/או  1977-בעבירות גד בטחון המדיה, ו/או על פי חוק העושין, תשל"ז

אשר לא    ,במתן שירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה  י בעבירות הוגעות לתחום עיסוקרכוש ו/או  
  . הליכים בגין עבירה כאמור  ימתהלים גד כן כי לאהתיישו, ו

ו/או   .3 לפירוק  הוגעים  הליכים משפטיים  ו/או  תביעות משפטיות  כגדי  עומדות  לא  כי  הי מצהיר 
 לפשיטת רגל ו/או לכיוס כסים.

  

לעיל, על המציע    3ו/או    2לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתהלים גדו הליכים כמפורט בסעיף  

סוג   את  להיוםלפרט  כון  בגים  הסטטוס  ואת  ה"ל  ההליכים  ו/או  ידו  ההרשעות  על  חתום  בתצהיר   ,

 .ומאומת בפי עורך דין ולצרפו להצעתו

  

  

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 ").המציעהי משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, (להלן: " .1

במצורף   .2 יתן  זה  במסגרתצהירי  המציע  שבדון,  להצעת  המכרז  בשמו  ת  להתחייב  מוסמך  ושהי 
 למכרז זה.  

כי   .3 מי מבעליו,  הי מצהיר  ב    עוהורשלא  המציע, או  שקדמו למועד    7בפלילים  השים האחרוות 
, כגד  1977-להגשת ההצעות, בעבירות גד בטחון המדיה, ו/או על פי חוק העושין, תשל"ז  האחרון

אדם   של  רכוש  גופו  מסוג  ו/או  שירותים  במתן  המציע  של  עיסוקו  לתחום  הוגעות  בעבירות  ו/או 
  .מתהלים גדו הליכים בגין עבירה כאמור כן כי לאאשר לא התיישו, ו ,השירותים שוא מכרז זה

ו/או מי ממהלי המציע, תביעות   .4 ו/או מי מבעלי המציע,  כגד המציע,  עומדות  כי לא  הי מצהיר 
 משפטיות ו/או הליכים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכיוס כסים.

  

 

לעיל,    4ו/או    3הליכים כמפורט בסעיף  שכגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או  לחילופין, ככל  

, בתצהיר חתום  על המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים ה"ל ואת הסטטוס בגים כון להיום

 . על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפי עורך דין ולצרפו להצעת המציע

  

       ______________             _____________           

    המצהיר  חתימת                  תאריך 

  אישור                       

בפי   הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   ___________ מטה  החתום  אי 
היו   ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי  המוכר/ת   ___________

וכי  מורשה החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד  
דלעיל   הצהרתו/ה  כוות  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעושים  צפוי/ה  יהיה/תהיה 

  וחתם/מה עליה בפי.  
  

                                ______________________  

  חתימת וחותמת עורך דין      



 תצהיר 

  

  

                              לכבוד

  יפו בע"מ-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אתרים בחוף תל אביב 

  ו/או אוצר מפעלי ים בע"מ 

  

  עסק בשליטת אישה, ותצהיר ושאת השליטה  עלאישור עורך דין 

  

פומבי  ___________________, אשר הגיש הצעה למכרז  אי עו"ד _____________, מאשר בזאת כי  

ואוצר    בע"מ  יפו-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אתרים בחוף תל אביב  שפורסם על ידי    29/2020מס'  

- תקות העיריות (מכרזים), תשמ"ח) ל1(ה  22ף  בשליטת אישה כהגדרתו בסעיעסק  היו    ,מפעלי ים בע"מ

1987  .  

  

  ________________.  מספר זהות'______________  היה גבבמציע המחזיקה בשליטה 

  

   

  טלפון     כתובת     ת חתימה וחותמ    שם מלא

  

  

מצהירה    אי גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,

  . 1987-תשמ"ח,  מכרזים)(תקות העיריות ) ל1(ה 22לסעיף  מצא בשליטתי בהתאם  התאגידבזאת כי 

  

  

             _____________________ ________________________  

  חתימה           שם מלא  
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  ויריד המזרח  אביב- מל תל ותאורה תחזוקה והתקות חשמל  - מיוחדטכי  מפרט

  מפרט זה מתייחס לביצוע המתקים הבאים: 

 מתקי חשמל לתאורה כוח ופיקוד   .א
 לוחות חשמל מתח מוך   .ב
 תאורת חוץ    .ג
 ת למתקי החשמל והתאורה במל תל אביב ועבודות תחזוקה שוטפ  .ד

  

  חוקים, תקותמפרטים,  08.01
כל העבודות תבוצעה בהתאם למפרטים, חוקים ותקות הבאים, במהדורתם התקפה  

  האחרוה: 

 מפרט המיוחד זה.  08.01.01
(מפרט   08.01.02 למתקי חשמל  המיוחדת 08המפרט הכללי  הבין משרדית  הועדה  בהוצאת   (  

 במהדורתו האחרוה.
 ותקותיו.  1954  –חוק החשמל התשי"ד  08.01.03
 61439תקן ישראלי  08.01.04
 755תקן ישראלי  08.01.05
 התקים הישראליים  08.01.06
לוחות מיתוג ובקרה    –  372מפרטי מכון התקים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ   08.01.07

במקומות   להתקה  המיועדים  מוך  למתח  ללוחות  מיוחדות  דרישות  מוך,  למתח 
  גישים לאשים לא מקצועיים, לוחות חלוקה. 

  ) או בא כוחו. התפעול  דרישות חברת חשמל, בזק ודרישות יריד המזרח  (להלן מהל 08.01.08
 DIN-ו IECהתקים הבילאומיים, כמו   08.01.09

 

  כללי  08.02
  

  כוות המפרט המיוחד 08.02.01
 מתקן ביצועו תחזוקה ל המיימליות  הדרישות  את לקבוע   להלן,  המיוחד המפרט כוות 

 סעיף   כל   לרבות  שמוגדר   מה  כל  ספק   הסר   למען   ותאורה.   חשמל   תשתיות   , החשמל

 מקום  בכל  התקה  לרבות   כמויות,   בכתבי  המופיעים  היחידה  במחירי  כלול  במפרט

 יישור,  פילוס,  כיוון,   חיווט,   אספקה,   הובלה,   ולמפרטים,  לתכיות   בהתאם   שמתבקש

  אחרת. צוין   אם אלא והפעלה  הרצה

 ומהמפרט  08  הטכי   מהמפרט  גורע  ואיו  דבלב  תמציתי   היו   הכמויות  בכתב  התיאור 

   זה.  לפרויקט  המיוחד

  ביצוע המלאכה  08.02.02
ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם למפרטים, לחוקים כלליים אחרים של    .א

לדרישות   תשי"ד),  החשמל  (חוק  חשמל  למתקי  לתקות  בהתאם  וכן  המקצוע 
אביב תל  עיריית  של  מחלקותיה,  -המקובלות  כל  על  אתריםיפו  חברת  ,  חברת 

התפעול או    מהלהחשמל, חברת בזק, חברת הטל"כ, חברות סלולריות ולהוראות  
  ולשביעות רצוו, ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה.   מי מטעמו

הקבלן יפרק, יתקין, יחליף על חשבוו הוא כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת    .ב
הקבלן לא יכסה שום חלק של  איו מתאים לדרישות.  התפעול או מי מטעמו  מהל 

   . התפעול או מי מטעמו  מהלהמלאכה לפי שבדקה ע"י  
הקבלן הזוכה ימה ציג מטעמו אשר יהיה בקשר עם המזמין, איש קשר זה יתן    .ג

  יהיה להשגה בכל שעות היממה. הציג יהיה איש מקצוע בתחום ושא העבודה. 
וגיהות    .ד לבטיחות  הקשור  בכל  עמידה  לגבי  מלאה  באחריות  לשאת  הקבלן  על 

העבודה במסגרת עבודות  החשמל המתוארות במפרט טכי מיוחד זה ובתוכיות  
החשמל כמוגדר בחוקי העבודה וחוקי החשמל של מדית ישראל. כל תביעה או זק  
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המבצע בכפוף  שייגרם כתוצאה מאי עמידה בחוקים אלו תוטל האחריות על קבלן  
  לכל דין. 

תת   .ה כבלים  שקיימים  בחשבון  לקחת  המבצע  הקבלן   בזק  -על  חב'  של  קרקעיים 
של    וחברת   באזור  החפירה  ולכן  העבודה  מתחם  בשטח  וכו'  ביוב  מים,  חשמל, 

בעבודת ידיים או בגישושים ולא  במידת הצורך  קרקעיים קיימים תעשה  -קווים תת
  מחירי היחידה, כולל השגחת ציג הרשות ו בציוד מכי כבד, כל ה"ל יהיה כלול ב

  . התפעול או מי מטעמו  מהל
  

  לוחות זמים   08.03

  

בשעות הערב, סופי שבוע וחגים, על הקבלן להגיע  בכל שעות היום לרבות    – קריאות דחופות    .א
על   – "קריאה דחופה" שעות מרגע פתיחת הקריאה. 2עם צוות וכלים למקור התקלה תוך 

 פי החלטת מהל התפעול או מי מטעמו. 
 

במקרה של תק או קצר במרכזיה או בקו הזה לפסים, יהיה על הקבלן לבצע את התיקון    .ב
להאריך  התפעול    שעות מרגע הקריאה, כולל שבתות וחגים, אלא באם הסכים מהל  5תוך  

 את הזמן עקב סיבות אובייקטיביות.  
  

  .  התפעול  מהלהקריאה, אלא באם יידרש אחרת על ידי    שעות מרגע  36פס בודד יתוקן תוך    .ג
 

  מהלשעות  מרגע ההוראה, אא"כ    48ש"ח תבוצעה תוך    1000עבודות יזומות בהיקף עד    .ד
 הסכים להארכת זמן הביצוע.  התפעול 

  
עד    .ה יזומות בהיקף    מהל מרגע ההוראה, אא"כ    ימים  5ש"ח תבוצעה תוך    3000עבודות 

 הסכים להארכת זמן הביצוע.  התפעול 
  

ממועד קבלת הזמת  ימים    10ש"ח תבוצעה תוך    3000עבודות יזומות בהיקף העולה על    .ו
 , כאשר ההוראה לביצוע.  התפעול  מהלאו לפי קביעה בלעדית של  העבודה 

  
  

  סוגי העבודות  08.04
קורוזיבית ועל כן יש להקפיד על ביצוע    \כל העבודות הדרשות מתבצעות בסביבה ימית  

  העבודות בהתאם לסביבה זו.

חודשי,   בריטייר  כגון:עבודות  המזמין,  ע"י  שידרשו  יזומות   חשמל   עבודות  עבודות 
  תיקוים   ותשתיות, לרבות חפירות, פירוק "דק", סלילת קווי חשמל, תיקון קווים פגועים,

פגומים, שיפוץ   צביעת עמודים, החלפת מכסים  פסים,  יקוי  שוטפים במערכת החשמל, 
מגשי שיפוץ  מרכזיות,  של  ותיקום,  ,מאור  מכי  תאורה  גופי  של   החלפת  חשמלי  שיפוץ 

החלפת עמודים   איטום עמודים וארוות חשמל, צביעה ימית של מתקי חשמל, המערכות,
למתקי חדשות  עבודות  וכן  קיימיםשפגעו   או  חדשים  למתקי    ם  הקשורה  עבודה  וכל 

ההתקשרות תקופת  בכל  מהמזין  שיידרש  כפי  והתאורה  רשאי  החשמל  המזמין  כאשר   ,
  .  שהיאלהזמין כל כמות 

  

 ריטואל   –עבודות ריטייר בתשלום חודשי קבוע  08.04.01
  

חודש   פר  לחודש  וקבועה  פעמית  חד  בעלות  כמויות  לכתב  בהתאם  יתומחרו  אלו  עבודות 
  .08.01.003, 08.01.002 בכתב כמויות בהתאם לסעיפים מהל התפעולבהתאם להחלטת ה 

  17:00ועד    8:00עבודות אלו מוגדרות לפי יום עבודה בין יום ראשון ליום חמישי בין השעה  
  . חול המועדולא כולל ימי חג  
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, כלל העבודות יכללו בוסף את הדרש  זמן ההגעה בהתאם למפורט במפרט הטכי המיוחד
  במפרט טכי זה.  08.19 ,08.18 ,08.17 ,08.16בסעיפים 

  יכללו את העבודות והשירותים הבאים:עבודות הריטייר 

מהם לפחות יש רישיון בתוקף של חשמלאי    דחשמלאים שלאח  2העבודה תתבצע על ידי   .1
יוות יוצגו בכל תחילת יום עבודה  . הריש והשי בעל רישיון לפחות של עוזר חשמלאי  מוסמך

 .לקבלת אישור תחילת עבודה תפעול או מי מטעמולמהל ה
יח' לרבות    200עבודת תחזוקת עמודים ופסים מלאה לכלל הפסים והעמודים במתחם כ   .2

 . כיוון פסים ואיטום \יישור   \פילוס  \חיזוק  \צביעה 
 .ל אביב ובכל גובהעבודות החלפה ותיקון לגופי תאורה בכל מקום במל ת  .3

לטובת החלפה   על חשבון הקבלן  ומופים  הרמה  ציוד  הבאת  כלולות  זה  סע'  של  עלויות 
  .ותיקון הפסים

במידה ומדובר בציוד מיוחד ( במה מתפלסת ) הבמה תתומחר בפרד בהתאם לסע' הקבוע  
  . בכתב כמויות

,  מ"ק בחודש  2לרמה של  עבודות חפירה מקומיות למציאת כבלים וצרות תת קרקעיות עד   .4
פיוי    לכל אורך שיידרש  "דק"  \לרבות פתיחת מדרכות   והחזרת המצב לקדמותו לרבות 

 . , לרבות חפירה לחישוף יסודות העמודפסולות ויקוי אזור החפירה 
איטום צרות    \סידור המכסים וחיזוקם    \טיפול בשוחות ותאי בקרה כגון יקוי התאים   .5

 . ם ופילוסם לאחר סגירהוידוא איטום מכסי  \בתאים 
 . טיפול במגשי אביזרים והחלפת רכיבים במגשים .6
 . חיזוק מגשי אביזרים .7
 . חיזוק יקוי וטיפול שוטף למרכזיות המאור ולקופסאות החיבורים במתקן .8
 . ראשי כבל מתכווצות \ביצוע מופות  .9

 . החלפת קווי חשמל שיזוקו . 10
מתח, ביצוע בדיקת הבדדה, ביצוע  ביצוע בדיקות חשמל בסיסיות כגון: ביצוע בדיקת קיום   . 11

 . LTבדיקת מערך הארקה ובדיקות   ,ואיתור קצרים
 . ול או מי מטעמופע בהתאם להחלטת מהל התבדיקת ממסרי זליגה בכל המתקן  . 12
 .ביצוע קווי חשמל זמיים עיליים במידת הצורך . 13
 . בתאורה מרכזיות ובמעגלים סופיים \טיפול בקצרים בלוחות חשמל  . 14
   .לוחות חשמל במרכזיותהחלפת רכיבים ב  . 15
בדיקת מערכת התאורה לכלל המתקן וסימון גופי תאורה תקולים לרבות עריכת רישום   . 16

 . ומעקב לטיפול בהם
 . ביצוע שיפור מערך הארקה ותיקון מערכות הארקה במידת הצורך . 17
 . במפרט זה 08.04.09בעמוד תאורה בהתאם לסע'  םמגשי \איטום מכסה אביזרים  . 18

  

 
  כולל את העבודות הבאות:תיקון פס  08.04.02
  

תיקון כל תקלה או לקוי בפס או במערכת המפעילה את הפס, כולל כל הספקה והתקה של  
החומרים הדרושים לתיקון, כגון: ורות (תוצרת חוץ), משקים, קבלים, כבלים בתוך העמוד,  
בתי מורות, סטרטרים, מאיצים, מגשים, כיסויים, חיבורים וכל הדרוש לפעולה מושלמת של  

  פס אחד כללות כל הורות המצאות באותו פס.    הפס, כאשר במחיר

  פס ייחשב כדולק, אם כל ורותיו פועלות ללא יוצא מן הכלל.  

,  התפעול   ורות חלשות לקראת מיצוי אורך חייהן, חשבות כורות שרופות ולפי קביעת מהל
  תוחלפה.  

בפים ובחוץ לפי    בכל תיקון פס יקה הקבלן את הפס כולל הרפלקטור וכיסוי הרפלקטור 
  הוראות היצרן/יבואן. 

  

  פירוק עמוד פגוע  08.04.03
  כל פגיעה אחרת, כלול:  פירוק עמוד תאורה בעקבות פגיעה  על ידי מכויות או
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  .  , לרבות בדיקת היעדר מתח בעמוד הפגועיתוק זרם החשמל מיד עם הקריאה  א.

מרגע הקריאה במידה ואיו מהווה מטרד    ארבע שעותפירוק העמוד והסרת המפגע תוך    ב.
חייב הקבלן    –   התפעול או מי מטעמו מהלתחבורתי, במידה ויש הפרעות לתועה לפי קביעת 

  . תייםלהסירו תוך שע

  הובלת העמוד על כל חלקיו למחסן המזמין.   ג.

  פירוק העמוד למרכיביו.   ד.

סג   ה. כולל  הקו,  של  התקיה  פעילותו  להמשך  אמצעים  המופה  קיטת  התקת  הבור.  ירת 
  הדרושה, כולל הספקתה והבאת המצב לקדמותו ומיעת כל מפגע בטיחותי.  

יש לתעד את העבודה על ידי צילום העמוד לפי פירוקו במצלמה דיגיטלית, כולל תאריך    ו.
  הצילום.  

  \ז. במידה ועקב הפגיעה בעמוד פגעו רק גופי התאורה המותקים בעמוד, על הקבלן לתקם 
  התפעול או מי מטעמו  מהל להחליפם או לפרקם בהתאם להחלטת 

  

  הספקה והרכבת עמוד חדש   08.04.04
להחזיק   חייב  מפירוק העמוד הקודם, הקבלן  יומיים  תוך  להרכיב  יש  את העמוד החדש 

  במלאי כרזרבה מיימום עמוד אחד מכל סוג דרוש.  

  מהל העמוד והפסים החדשים יהיו זהים לעמוד שפגע אלא באם תה הוראה אחרת ע"י  
  . התפעול או מי מטעמו

 

    קיים למיקום חדשעמוד  עתקתה 08.04.05
על הקבלן לבצע עבודת העתקת עמודים במידת הצורך והדרש ע"י מהל התפעול, העבודה  

במידת הצור למחסי החברה  הובלתו  הקיים,  העמוד  פירוק  אחר  תכלול  לכל מקום  או  ך 
שייקבע ע"י מהל התפעול, הפתו התקתו ייצובו פילוסו וכל הדרש בהתאם להתקת עמוד  
חדש במקומו החדש. העבודה תכלול את כל הדרש להתקת המגש הקיים בחזרה והתקת  

את העמוד החדש יש להרכיב תוך  כלל הפסים כיוום והפעלתם במיקומו החדש של העמוד  
  .רוק העמוד הקודםיומיים מפי

  

  יישור העמוד ו/או זרוע ו/או פס  08.04.06
במקרה של פגיעה קלה שאיה דורשת החלפת העמוד על הקבלן יהיה ליישר את עמוד, הזרוע  

  והפסים.  

את  לבדוק  והפס,  הזרוע  העמוד,  ליישר  הקבלן  על  הכמויות,  בכתבי  זה  סעיף  במסגרת 
ולהביא את   בציוד  תקים  או  בכבלים  ולתקן קרעים  לבדוק  הפימית,  מערכת החיבורים 

  העמוד למצב מושלם ותקין.  

הסעיף   לפי  ההחלפה,  עבור  בפרד  ישולם  הפגיעה,  עקב  ציוד  להחליף  צורך  ויהיה  במידה 
  בכתב הכמויות.  המתאים 

  

  צביעת עמוד או זרוע קיימים  08.04.07
שוים.   בגבהים  תאורה  עמודי  הקבלן  יצבע  דרישה,  העמוד    לפי  שפשוף  כוללת  הצביעה 

ברזל,   ומסוג  ביצוע פסיבציה,  מהצבע הקיים במברשת  יסוד ראשוה בצבע  שכבת  צביעת 
וון הסופי וצביעת  ובגוון שוה מהג   התפעול או מי מטעמו   מהלשייקבע ע"י  טרמו דפיוזי או 

התפעול או מי    מהלבגוון סופי שיקבע ע"י  טרמוזפיוזי אטי קורוזיבי  שתי שכבות וספות  
  .  מטעמו
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הצבע   יצרן  של  לספציפיקציות  בהתאם  יקבעו  בייהן,  הזמן  ומרווח  וסוגיהן  השכבות 
  . תשלום לפי מטר אורך ולפי קביעתו.  התפעול או מי מטעמו מהלובתאום עם  

  

   שיפוץ מגש 08.04.08
במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות, על הקבלן לשפץ מגשים בעמודי תאורה קיימים. 
שיפוץ המגש כולל יקוי מאבק ולכלוך, סגירת ברגים וחיזוקם, חיזוק כל הרכיבים על המגש, 

לקוי וכל הדרוש למגש    חיזוק מהדקים, חיזוק התפיסה של המגש לעמוד, החלפת פרשבד
  מושלם.  

  

  צביעת עמוד או זרוע חדשים  08.04.09
צביעת עמוד או זרוע חדשים תבוצע על ידי צבע יסוד מקשר וצבע סופי בתור, בגוון שייקבע  

התפעול    מהל סוג הצבע יקבע ע"י יצרן הצבע ובתאום עם  ,    התפעול או מי מטעמו  מהלע"י  
  מראש ולפי קביעתו.    או מי מטעמו

     הכת העמוד לגילבון ולצפוי: 
לפי העברת העמוד לגילבון יוסרו כל סוגי ריתוך ("שלקה" ושאריות צבע מתהליכי היצור). 
הפלדה תשמש ליצור כל חלקי העמוד, תתאים לגילבון ותהיה בעלת טיב פי השטח דומה  

  (אין להשתמש במתכת חלודה מאד בצד מתכת לא חלודה).

ללא חורים ולא חללים. הגילבון (ציפוי אבץ בטבילה חמה)    –הריתוכים יהיו מלאים ושלמים  
הישראלי   יהיה מיימום  918יתאים לכל דרישות התקן  הגילבון למ"ר  ציפוי    860. משקל 

מיקרון. לא יותרו סימי זילה של גילבון וכל פגמי ציפוי    80למ"ר, המקביל לעובי מיימלי  
  העמוד.  במשטח העיקרי של 

  הציפוי יהיה רציף וללא כתמים כלשהם. 

  

 התזת אבץ  08.04.09.1
פי השטח   כל  שתחספס את  חול קלה  התזת האבץ תעשה אחרי התזת 

ותהיה    1חלק    3569בצורה קלה. ההתזה תעמוד בדרישות התקן הבריטי  
מיקרון (סה"כ עובי של הגילבון + התזת האבץ יהיה    80בעובי מיימלי של  

  מיקרון).  160מיימום 

של   חדות  בליטות  קיימות  שבהם  המקומות  כל  יוחלקו  ההתזה,  בגמר 
המותז   האבץ  חסרת  –שכבת  בלכה,  יצבע  השטח  כל  שמיר.  בד  ע"י 

לפי תקן   פוליאורתי המיוצר  צבע     A  83286  –  C  SPECפיגמטים של 
MIL   לדאוג יש  המותז.  האבץ  את  לאטום  השכבה  תפקיד  האמריקאי. 

פיגמט צ כל  להשארת כמות קטה של  כל כסוי  בעוי שיאפשר הבטחת 
לפי   בע"מ  "טמבור"   ע"י   מיוצר  ה"ל  הצבע  האטימה.  בשכבה  השטח 

  הזמה.  

  שכבות סופיות 08.04.09.2
שעות, על מת לאפשר התדפות על ממיסים מהצבע   24אחרי המתה של 

פוליאורתי   צבע  של  השייה  השכבה  תיושם  המותז,  האבץ  שבחרירי  
עם פיגמטים     A-  83286  –  C  SPEC    MILלפי תקן    I.C.Iאקרילי תוצרת  

האדריכל   ע"י  שיקבע  עובי    –ובגוון  באתר.  הקיימים  לעמודים  בהתאם 
מיקרון. אחרי המתה שמשכה בהתאם להוראות היצרן    80השכבה יהיה  

  מיקרון צבע פוליאורתי כ"ל.   80תיושם שכבה וספת של 

  יהיה מיימום  הערה: סה"כ עובי הגילבון + התזת האבץ + מערכת הצבע  

  מיקרון  380

  גוון סופי  08.04.09.3
זרועות   דגלים  מחזיקי  תאורה,  לגופי  והזרועות  העמוד  של  סופי  גוון 

  . RAL 7032לשופרים יהיה בגוון (אפור מטאלי) 
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  ציפוי פימי  08.04.09.4
מלחות   כתוצאה  העמודים  של  פימית  קורוזיה  תופעת  למוע  מת  על 

ש ציפוי פימי  יחסית גבוהה מאד וחדירת מלח מותז מהים מאידך, ידר
  כדלקמן:  

בעובי של   יזל    817מ"מ לפחות מס'    4שכבת אספלט  ולא  שיהיה עמיד 
  בחום המצטבר בתוך העמוד מהשמש.

  הציפוי יכסה את כל השטח ויהיה שלם ללא פגמים.

  מחזיקי דגלים  08.04.09.5
    ציפוי המחזיקים יהיה לפי האמר למעלה לגבי ציפוי העמודים.

  

  טיפול מטלויקה לעמוד  08.04.09.6
  ציפוי מטלויקה היו צבע מיוחד וטיפול זפת בפים העמוד.

  . התפעול או מי מטעמו  מהלוי לעמודים לפי דרישה מפהקבלן יבצע הצי

  המחיר יהיה לפי מ"א עמוד התאורה ויכלול גם זרועות. 

  

  מכסים לתאי אביזרים של עמודים הכלולים באחזקה השוטפת  08.04.10
  תא אביזרים פתוח המסכן את הציבור יטופל מיידית על ידי הקבלן.  

על הקבלן לקוט באמצעים זמיים לכיסוי תא האביזרים על ידי מכסה מפח מגולבן מכופף  
מחוזק בבדים אל העמוד וזאת עד להשגת מכסה מתאים חדש שיצבע בצבע העמוד ויחליף  

ביזר המקורי בעמוד, ייתבצע איטום  יחובר בהתאם לאאת הכיסוי הזמי. המכסה הסופי  
יחובר   ואף  למכסה  למיעת  מחודש  פלסטית,  מצופה  מגולבן  פלדה  כבל  עם  לעמוד 

  התחשמלות.  

  

  יקוי פסים וכיסויים   08.04.11
  , יקה הקבלן את הכיסויים של הפסים.  התפעול או מי מטעמו מהללפי דרישת 

והספקה   המכסה  ייבוש  סבון,  במי  המכסה  יקוי  המכסה,  פירוק  כוללת  היקוי  עבודת 
  והתקה של האטם בין המכסה ובין גוף הפס.  

ייכסו   שלא  כך  יציבה,  בצורה  במקומו  המכסה  יורכב  האטם,  והחלפת  היקוי  לאחר 
וחיזוק    זבובוים ואבק. כמו כן, כלול במסגרת העבודה היקוי של הפס עצמו, הרפלקטור

  בית המורה והורה, על ידי סגירת הברגים הדרושים. 

  

  מופות תת קרקעיות 08.04.12
הקבלן יאתר את המופה הלקויה, או הכבל החתוך או המקצר וכו', יבצע את עבודת החפירה  
או החציבה הדרושה, יחליף את המופה או יבצע מופה חדשה ויחזיר את המצב לקדמותו,  

  500לאחר ביצוע המופה על הקבלן לבדוק הבדדה ב  ודה.  כפי שהיה לפי תחילת ביצוע העב
   וולט, בדיקת מתחים וכיוון סיבוב.

  

  אלקטרודות הארקה  08.04.13
עם מכסה    60בתוך שוחה    3/4מטר ובקוטר "  6בעומק    (עשויה חושת)  תהייה מקופרוולד 

  צהוב/ירוק.  

,  שוחהממ"ר אל הקודה המתאימה, כאשר מחיר ה  35האלקטרודה תחובר בחוט חושת  
חיבור בין  החוט, החיבור והחפירה וכל הדרוש כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט אחד.  



7 

 

יתבצע   לאלקטרודה  החוט  חיבור  תקי,  מחבר  באמצעות  יתבצע  האלקטרודה  חלקי 
  באמצעות מחבר תקי, הכל כלול במחיר האלקטרודה 

זווית   ור מגע  מעלות על מת ליצ  45שיטת החדרת האלקטרודה לאדמה תהיה בהחדרת 
  מקסימלי למסה הכללית של האדמה. 

  

  

  

  תאי הבקרה לאלקטרודה ואופן חיבור בין המוטות בהתאם לפרט הבא: 

  

  

  חפירות  08.04.14
או הכביש, או פי   , "דק"ס"מ מפי גובה פי המדרכה 100-כל החפירות תהייה לא פחות מ

בכתב  אחרת  צוין  לא  אם  כביש,  או  מדרכה  שאין  היכן  מקום  באותו  הסופיים  הקרקע 
  הכמויות וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הציורות או הכבלים המוחים זה ליד זה בחפירה 

  .  ס"מ 40ולא יפחת מ  

ופיים לא  ס"מ והידוק כך שפי הקרקע הס  30במחיר החפירה יש לכלול כיסוי בשכבות בות  
ביצוע   לפי  שהיה  הסדר  לפי  יהיה  לקדמותו  החפור  החומר  החזרת  זמן.  לאחר  ישקעו 

  החפירה.  
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במקום התעלה במשך שתיים מיום גמר   שתתהוויההקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות  
  העבודה.  

הרטבה   עם  יהדק הקבלן את המילוי  או מתוכים  קיימים  כבישים  או  למדרכות  מתחת 
כל    AASHTOייד פרוקטור בהתאם לשיטת  לפי מודפ 98%לקבלת צפיפות   אופטימלית, עד

  זאת ללא תשלום וסף. 

התפעול או מי    מהלואת    על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפי החפירה, לעדכן את עצמו
לה   מטעמו העלולים  חשמל,  וכבלי  טלפון  כבלי  מים,  ביוב,  ציורות  בתוואי  יבדבר  מצא 

באם גרם זק, תיקון הזק יהיה באחריות    העבודה, כך שלא ייגרם זק.החפירה ולבצע את  
  החזרת המצב לקדמותו בתום החפירה כלול במחיר החפירה. הקבלן ועל חשבוו. 

פילה   או  התקלות  למיעת  מתאימים  באמצעים  לקוט  הקבלן  על  החפירה,  ביצוע  עם 
או לרכו לפש  זק  כל האמצעים הדרושים למיעת  וכן  ש, העלולים להיגרם עקב לחפירה 

  החפירה או עקב ערמות העפר שהוצאו מהחפירה.  

  מחיר החפירה יכלול בתוכו גידור שטח העבודה ושילוט אזהרה. 

האדמה   סילוק  השורשים,  הוצאת  את  הדרושות,  התמיכות  כל  את  כולל  החפירה  מחיר 
הום, מי  , סילוק מי ת התפעול או מי מטעמו  מהלהותרת אל מקום אפשרי אותו ייקבע  

גשמים, מי ביוב, מי ים, מפולות, צמחים ושורשים עד לגובה מטר אחד וכו', סילוק השיירים  
, סרט אזהרה תקי ושכבת חול קי  התפעול או מי מטעמו  מהלק"מ למקום שיורה    10עד  
  ס"מ מעל הצרת.  15ס"מ מתחת לכבלים ושכבה וספת של   10

, כולל חציבות סלעים או כורכר קשה או כל  מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע
  .  , לרבות חפירה ידית במידת הצורךמכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה

בטון  \דק\אספלט\מחיר החפירה כולל החזרת המצב לקדמותו לרבות פירוק ותיקון מדרכה
  והן סילוק עודפי אדמה. 

שתגלו במהלך העבודה, כל החפירה  במידה ואזור החפירה ריבוי במערכות קיימות או כאלו  
  תתבצע באופן ידי בלבד. 

על הקבלן לבקר בשטח העבודה, לקבל לידיו את כל התוכיות העדכיות לתוואי החפירה  
הקשיים   כל  את  להעריך  עתידיים,  או  קיימים  בתים  כיסות  חיה,  מפרטי  מבחית  גם 

  ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.  

: בזק, במידת הצורך  לן לקבל את אישור כל הרשויות הדרושותלפי ביצוע החפירה, על הקב 
ביריד המזרח  במל ו, חברת חשמל, משטרה, מקורות, המחלקות השוות  חברות הכבלים

  וכל הרשויות הדרושות לאותה עבודה באותה עת.  

התפעול או מי    מהל  העבודה תבוצע על ידי כלים מכיים או חפירת ידיים, לפי הוראות ה
  ללא שיוי במחיר.  ו  מטעמו

המחיר איו כולל הריסות מבים תת קרקעיים, אשר עבורם יקבל הקבלן תשלום פרד, לפי  
  .  התפעול או מי מטעמו מהל החלטת 

מ  לקבל אישור מראש  על הקבלן  מי    מהל  בכל מקרה של מבה תת קרקעי,  או  התפעול 
  לשיטת הביצוע.   מטעמו

  
 

 תאי כבלים/גובים     08.04.15
טלפויה ומחשוב יהיה חרושתי, עשוי בטון, עם תקרה ומכסה מתאימים. התא  לחשמל,  תא בקרה  

. התא יהיה עם ריצפה וצווארון עם מוטות עגיה. כיסות הצרת  4חלק    466יתאים לדרישות ת"י  
התא וחיברו  צבת התא יבוצעו בהתאם לתוכיות לרבות חפירה, הידוק לפי הצבת התא, הצבת  הו

 לתשתיות, מילוי עפר סביב התא והידוק בשכבות.  
 :להלן סוגי ומידות תאים לפי סיווג
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  מידות פים התר ( במ"מ )   סוג התא ( לפי סיווג חברת בזק )

  גובה  /  רוחב  /  אורך 

P  610/610/950  

P1 810/810/950  

A1 12750/570/1800  

A2 1430/910/1800  

A3 3000/1500/2000  

A5 2130/1680/2000  

A25 2000/1200/2000  

A401 2400/1100/2000  

  
  

  התא יסופק עם אבזור מלא ויכלול:
במקומות בהם קיימים מי תהום עיליים, (סרג לבור יקוז ודלי פלסטי    – בתחתית התא    .א

   )יש לסתום את בור היקוז בבטון
 עוגים.    .ב
 תמוכות ופסי מתלה.    .ג
 , כדרש במסמכי החוזה.  1742מוט הארקה, מתאים לדרישות ת"י   .ד

  

  2-בהתקת תא בקרה באספלט או בציפוי אחר (כגון: כביש ומדרכה) שטח פי המכסה יבלוט כ
ב פי מכסה התא  ס"מ מפי הקרקע    20עד    15-מ"מ מעל פי הציפוי. בשטח פתוח יבלוט שטח 

 . מכסה התא כולל מסגרת וסגר.  489ד בדרישות ת"י הסופיים. מכסה תא יעמו

  : 789אם לא אמר אחרת, יהיו המכסים מהמיים הבאים כמוגדר בת"י 

  בכבישים ובשולי כבישיםD400   .לפחות 

  במקומות אחריםB125 
  
  

  כבלים 08.04.16
  .  התפעול או מי מטעמו מהללפי הוראת   N2XY,  XLPEהכבלים יהיו מסוג 

יה מעגל של כבל רזרבי סביב מרכזיה, כאשר קוטר ה"ל לפי  יהמרכזעל הקבלן להשאיר ליד  
  הקוטר המותר באופן תקי לחתך הכבל.  

האביזרים אל  כבל  עלי  ידי  על  בקצותיהם  יחוברו  רק  הכבלים  יותקו  אלומייום  כבלי   .
  כלולים במחיר הכבל. יו הי למעבר בין אלומייום לחושת   מתאמים באישור מיוחד.

  100, ולא פחות מעומק של  בעומק המתאים לפי התקן, בתוך ציור תקי  הכבלים יותקו 
  ס"מ 

  עמודי תאורה 08.04.17
, ציפוי מטלויקה  גלוון מוגבר  ת טבול באבץ חם,עמוד התאורה יהיה תקי ממתכת מגולוו

  המעודכן.  812עקב הקירבה לים ולפי תקן ישראלי ת"י וצביעה אטי דפיוזית,  

גוף העמוד יהיה עשוי בלי תפר או תפר הומוגי, המתקבל בשיטת ריתוך התגדותי, ללא  
  הוספת חומר זר.  



10 

 

פתחים דרך דופן העמוד המיועדים לכיסת כבלים או ציורות, יעובדו כך שיבטיחו אטימות  
  מושלמת תוך שמירה על הכבל הכס.  

אים למרווחים בין כיסת הכבל  בכל מקרה שלא יתן להשיג אטימות, יש לשפוך אפוקסי מת
  לבין העמוד.  

הזרוע או פס התאורה יחוזקו אל העמוד בצורה אותה, שתבטיח את יציבות הזרוע ותמע  
  כיסת מים.  

לכלול במחיר העמוד מעבר מדורג   יש  על עמוד התאורה,  ישירות  פס מורכב  במקרה של 
  מתאים בין העמוד לבין הפס. 

הקבל ימציא  המזמין  העמודים  לבקשת  של  הצביעה  לבדיקת  התקים  מכון  אישור  ן 
.  2והזרועות באתר, מבחית הידבקות שכבות בצע לעמוד, זו לזו, שתהייה לא יותר מדרגה 

  מחיר הבדיקה חל על הקבלן. 

העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים על כל בורג, בצורה ישרה ומאוכת ובקו  
  גופריתית   בזפתבציור פלסטי קשיח ממולא  מים יכוסו  ישר עם יתר עמודי התאורה. האו

  כדי למוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד.  ויוטה קשורה הרמטית, 

אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס ושי אומים מעליה, כאשר המרווח בין בסיס הבטון  
  והפלטה יכוסו בבטון רזה.  

התפעול    מהל ה לא תתקבל על ידי  התקת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבוד 
  העמודים בצורה סופית ומושלמת.  ופילוס , אלא לאחר יישור או מי מטעמו

תאי המכשירים, שהם חלק מגוף העמוד, יהיו בעלי מבה ומידות המבטיחים שחוזק העמוד  
תא   כיוון  כאשר  התא,  ללא  המקורי  העמוד  של  מזה  יורד  איו  המכשירים  תא  במקום 

  ת התקע מזרחה. האביזרים ובי

  עמודי התאורה יכללו בחלקם התחתון שרוול "זאד" למיעת החלדת העמוד למטה.  

מבפים ומבחוץ    אירוקוטאזור פלטת העמוד ועד לקצה העליון של שרוול הזד יצופה בציפוי  
  ס"מ  50לפחות לעומק 

מכסה התא יהיה בעל אטימות בפי חדירת רטיבות, כאשר המכסה יקבל את אותו הטיפול  
האטי קורוזי כמו העמוד, מעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה  

ידי   על  יאושרו  מטעמו,    מהלאשר  מי  או  בגריז  התפעול  ויצופו  מירסוטה  יהיו  הברגים 
  ן, מצופה בחומר פלסטי מבודד. וול ידי כבל פלדה מגולהמכסה יחובר לעמוד ע  – חושת

ובאישור    התפעול או מי מטעמו   מהלהמקום של העמודים יסומן על ידי הקבלן בתאום עם  
זו,   החיה  לפי  שלא  היסודות  את  יבצע  והקבלן  במידה  היסודות,  חפירת  לפי  המתכן, 

  רשאית המזמין לדרוש את פירוקם וביצועם מחדש.  

  ס"מ   20פס הארקה לעמוד עשוי פליז מצופה בדיל באורך עד   –פס הארקה לעמוד 

  במספר הדרש. 3/8מ"מ כולל ברגים בקוטר " X 205בחתך 

  סטים של מפתחות מתאימים לתא.   2בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין  

  לפי החיית המזמין.  –צביעת עמודים חדשים תבוצע בתור ובגוון 

  הדרש העמודים יותאמו להיות משולבים עם מערכות מ"מ ומצלמות במידת 

חתומות ע"י    SHOP DRAWINGלפי ייצור העמוד על הקבלן לספק על חשבוות תכיות  
 קוסטרוקטור, לרבות ציון הזרוע כמות וסוג הפסים העתידיים להיות מותקים על העמוד,

  לאישור המזמין 

  

  



11 

 

  בסיסים לעמודים   08.04.18
  , אך לא פחות מהמידות הבאות:30-היסוד יבוצע בהתאם לתוכיות המתאימות מבטון ב

  1ס' בוסף בסיס העמוד יבוצע בהתאם לטבלה זו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מצופה    40\4ופלח הארקה    שתי וערב לפי קביעת המזמין  –היסוד יכלול זיון מתאים, מברזלי זיון  
  . אבץ

בחתך מתאים עבור כיסה ויציאה של הכבלים. לכל    PVCתוך כדי היציקה יש להתקין ציורות  
   במידת הצורך יתווספו צרות לטובת מערכות מ"מ להתקה על עמודים. כבל ציור פרד.

  ובחתך תקי לצורך הרכבת העמוד.    , אטי דפיוזי,ברגי יסוד מגולבים 4ביסוד יותקו 

  .  , מידות בהתאם לטבלה לעילבפרק המתייחס לברגי היסוד 812ברגי היסוד יהיו בהתאם לתקן 

יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפי היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של  
  .  ולמידות בטבלאות לעיל  העמוד

או החציבה עבור היסוד וכן את כל עבודות העזר הדרושות,    במחיר היסוד יש לכלול את החפירה
, הארקת יסוד ופלח מגלוון בהתאם לפרטי  י היסודיכגון: סילוק העפר המיותר וכדומה וכולל ברג 

  . בסיסי עמודים מצורפים

ללא תוספת    – היסוד יבוצע  ביציקה בשטח או במפעל של הקבלן (יסודות טרומיים) כולל השרוולים   
  מחיר.  

עמודי תאורה בגינון

מידות צלחת יציקת בטון  [ RXRXS] קוטר ברגים  [ D] אורך ברגים  [ H] עובי פלטה  [ T] מידות פלטה  [ M] מרחק בין הברגים  [ L] סוג פלטה מיקום התקנה גובה פנססוג עמוד

מ "מ  60X60X70420"86003/4מ "מ  240400עגולגינון4עגול

מ "מ  80X80X80420"86001מ "מ  240400עגולגינון5עגול

מ "מ  80X80X80420"107001מ "מ  300400עגולגינון6עגול

מ "מ  100X100X100520"1/8 128501מ "מ  300500עגולגינון8עגול

מ "מ  100X100X120520"1/4 129501מ "מ  300500עגולגינון10עגול

400500X500129501 1/4"100X100X120520X520ריבועיגינון10עגול

מ "מ  80X80X80420"108501מ "מ  300400עגולגינון6קוני

מ "מ  100X100X100520"1/8 129501מ "מ  300500עגולגינון8קוני

מ "מ  100X100X100520"1/4 129501מ "מ  300500עגולגינון10קוני

400500X500129501 1/4"100X100X100520X520ריבועיגינון10קוני

מ "מ  120X120X150620"1/4 159501מ "מ  400600עגולגינון12קוני

500600X600159501 1/4"120X120X150620X620ריבועיגינון12קוני

300400X40086003/4"60X60X70420X420ריבועיגינון4ריבועי

300400X400106001"80X80X80420X420ריבועיגינון5ריבועי

300400X400107001"80X80X80420X420ריבועיגינון6ריבועי

400500X500128501 1/8"100X100X100520X520ריבועיגינון8ריבועי

400500X500129501 1/4"100X100X100520X520ריבועיגינון10ריבועי

500600X600159501 1/4"120X120X150620X620ריבועיגינון12ריבועי

עמודי תאורה בריצוף

יציקת בטון  [ RXRXS] קוטר ברגים  [ D] אורך ברגים  [ H] עובי פלטה  [ T] מידות פלטה מרחק בין הברגים סוג פלטה מיקום התקנה גובה פנססוג עמוד

300400X40084503/4"60X60X70ריבועיריצוף4עגול

300400X40084501"80X80X80ריבועיריצוף5עגול

300400X400105501"80X80X80ריבועיריצוף6עגול

400500X500107001 1/8"100X100X100ריבועיריצוף8עגול

400500X500128001 1/4"100X100X120ריבועיריצוף10עגול

500600X600158001 1/4"120X120X150ריבועיריצוף12עגול

300400X400105501"80X80X80ריבועיריצוף6קוני

400500X500107001 1/8"100X100X100ריבועיריצוף8קוני

400500X500128001 1/4"100X100X100ריבועיריצוף10קוני

500600X600158001 1/4"120X120X150ריבועיריצוף12קוני

300400X40084501"60X60X70ריבועיריצוף4ריבועי

300400X40084501"80X80X80ריבועיריצוף5ריבועי

300400X400105501"80X80X80ריבועיריצוף6ריבועי

400500X500127001 1/8"100X100X100ריבועיריצוף8ריבועי

400500X500128001 1/4"100X100X100ריבועיריצוף10ריבועי

500600X600158001 1/4"120X120X150ריבועיריצוף12ריבועי
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  יעבור השפרה שבוע ימים לאחר היציקה.   30-בטון מסוג ב ה

ואין לבצע יסודות    התפעול או מי מטעמו  מהל על ביצוע היסודות יפקח האגף הטכי של המזמין או  
  וספים לפי קבלת אישור על היסוד הראשון.  

  היציקה עצמה תבוצע בעזרת ויברטור, כדי לאפשר יציאת אוויר וקבלת צפיפות בטון מתאימה.  

יצבעו בשתי שכבות צבע לקת  אף יכל החלקים שיטמו באדמה ו   יש לקות אתלפי הצבת העמוד  
  אספלט.  

  על הקבלן לספק אישור קוסטרוקטור בכתב לפי התקת העמודים. 

  על היסוד לפי התקת העמודים.   פעול הל התעל הקבלן לקבל אישור המ 

  : להלן פרטי יסוד, ברגי יסוד, ופלטות עמודים עקרויים בהתאם לטבלה לעיל
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  מעבר כביש בחפירה   08.04.19
  התפעול או מי מטעמו   מהלבכל המקרים בהם לא יתן לעקב תאי השטח ולאחר קביעת  

  לעבור את הכביש בקידוח אופקי, יש לבצע מעבר הכביש בחפירה.  

העבודה כוללת את פתיחת הכביש, סילוק האספלט, חפירה בעומק הדרוש, סגירת החפירה  
וחוזק   סוג  של האספלט מאותו  וסגירה מחדש  למצב הקודם  בהתאם  בשכבות מהודקות 

  ככביש המקורי.  

  ש ולאחר מכן ע"י קומפרסור מתאים.  פתיחת הכביש תיעשה ע"י  יסור גזרת הכבי

על הקבלן לקבל אישור אגף מהדס העיר והמשטרה וכל הגורמים לביצוע המעבר, בהתאם 
  לחוק ולבצע את המעבר תוך התחשבות בתועה, כפי שמחייבות התקות.  

להפריע   לא  בכדי  אופקי  קידוח  הקבלן  ייבצע  המזמין  דעת  שיקול  ועפ"י  הצורך  במידת 
  הרכבים ואף לא לפגוע בשכבת האספלט. לתועת 

  

  מספרים על עמודים 08.04.20
    בהתאם למספור שייקבע ע"י המזמיןהקבלן   יסומו ע"ימספרי העמודים 

אישור   את  יקבל  דוגמא,  יכין  מטעמו   מהל הקבלן  מי  או  לדוגמא    התפעול  ובהתאם 
  המאושרת יבצע את סימון המספרים.  

  בלן תשלום וסף עבור ה"ל.  מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הק

תמורה   וללא  המזמין  הוראת  לפי  המספר  יבוצע  קיים,  עמוד  על  מספר  ויידרש  במידה 
  .  תת סע' ריטייר ובמסגרת האחזקה השוטפת 

  

  מגש אביזרים  08.04.21
מגש   יותקן  התאורה  עמוד  מחם   מפוליקרבוטבתוך  כפר  קיבוץ  תוצרת  מגשים    כדוגמת 

  המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכסתו.  .  מ"מ לפחות  3בעובי  

  על המגש יורכב הציוד הבא: 

  פס הארקה.    .1

אמפר לכל ורה בפרד עם מגעים מוגים למיעת גיעה מקרית    10מא"ז דו קוטבי    .2
במידת הצורך  אמפר עבור בית התקע, במידה וקיים כזה באותו עמוד.    16ומא"ז  

  והדרישה יותקן ממסר פחת ליציאה לשקעים

  מהדקי סוג'קסי מבודדים ומוגים עבור כבל היציאה למורה.    .3

  לכבל הכיסה, עבור כבל הכיסה וההסתעפות לעמוד הבא.    בולצים בחתך מתאים  .4

  מגש האביזרים אשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד.  על בורג הארקה   .5

המגש יותקן בצורה אותה וחזקה אל העמוד, שתמע זמזום. בכל מקרה של זמזום שיגרם  
  על ידי המשק, יהיה על הקבלן לקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.  

לפי ביצוע    התפעול או מי מטעמו  מהלבלן להמציא דוגמא של מגש אביזרים לאישור  על הק
  המגשים.  

  

  זרוע לפסים 08.04.22
מ עשויות  זרועות  לספק  הקבלן  העמודים,על  גילוון  למפרט  בהתאם  מגולוות   מתכת 

הוא    ,בקטרים הכמויות  בכתב  המחיר  כאשר  שדרש,  כפי  שוות  ובצורות  שוות  במידות 
  וגי הזרועות, בכל צורה, עובי וגודל. מחיר אחיד לכל ס
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מראש. כיפוף הציורות    התפעול או מי מטעמו  מהל צורת הזרוע ומידותיה בהתאם לאישור  
  ייעשה במכוה ובמצב קר ומקום הכיפוף יהיה חלק וללא שיוי בחתך הציור.  

  כל הריתוכים שיבוצעו בציור, יבוצעו לפי הגלבון ולא לאחריו.  

בע בצבע יסוד ובצבע סופי בתור בגוון  צפה אבץ חם מבחוץ ומבפים ותהזרוע תהיה מצו
  או בגוון העמוד עם לא דרש גוון אחר.  התפעול או מי מטעמו מהל אשר ייקבע על ידי 

  

קוזולה או  מבה  עמוד,  על  להרכבתה  הדרושים  החיזוקים  בכל  תצויד  זרוע  בהתאם   כל 
  לדרישות, כאשר החיזוקים יהיו מגולבים.  

ממ"ר לכל ורה בפרד, לחיבור גוף התאורה אל  1.5X  3בחתך   N2XYכל זרוע תצויד בכבל  
  מקור ההזה.  

למיעת   העמוד  ראש  את  המכסה,  הכיפה,  את  ותכלול  תורכב  עמוד  מראש  היוצאת  זרוע 
  חדירת גשם.  

פוגעים   שאים  חיזוקים  בעזרת  מחוברות  תהייה  העמוד,  גוף  אל  תחוברה  אשר  זרועות 
  בשלמות העמוד.  

צביעת   של  כמו  מפרט  ובאותו  הכמויות  בכתבי  מתאים  סעיף  לפי  תצבעה,  הזרועות 
  העמודים.  

  

  התאמת זרועות ו/או ראש עמוד לפס חדש   08.04.23
ר, כולל כל העבודות הדרושות  עבודה זו כוללת התאמת הראש הקיים לפס חדש מסוג אח

כגון פירוק הקצה של העמוד ו/או הזרוע הקיימת, הספקה והתקה של סופית חדשה, כולל  
    וכולל תיקוי צבע.   התפעול או מי מטעמו מהל ריתוך או חיבור מכל סוג אחר, שיורה 

  

  פריצת כיסה לעמוד קיים   08.04.24
מ', לבצע פריצה ביסוד הבטון    1במסגרת הסעיף יש לבצע חפירה סביב העמוד ברדיוס עד  

(במידה ולא קיים שרוול), ביצוע שרוול חדש ותיקון הבטון וסגירת העפר סביב העמוד, כולל  
  הידוק וכולל הכסת הכבל וחיבורו.  

  

  השכרת מוף   08.04.25
  ובמוף כחלק ממחיר היחידה אולם,   למותר לציין מחירי העבודות כוללות שימוש בצמ"ה

, ישכיר הקבלן את המוף למל לצורך עבודות  התפעול או מי מטעמו  מהלבהתאם להוראת  
  עבודת תאורה, כולל הג.  לשוות, לאו דווקא  

   17:00ועד  8:00יום עבודה מוגדר בין השעות   .יום עבודהשכר ההשכרה ישולם לקבלן לפי  

  הגשכרת מוף המצוית בכתב הכמויות, כוללת גם את הלמען הסר ספק, מודגש בזה ש

   

  מחזיק דגלים   08.04.26
מים   1מחזיק דגלים כולל שלה כפולה לחיזוק, המחזיק לעמוד ושתי ציוריות בקוטר עד "

  ס"מ, כאשר כל ההתקן מגולבן.    25באורך 

    לפי הביצוע. התפעול או מי מטעמו  מהלעל הקבלן להמציא דוגמא של המחזיק לאישור 
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  עבודות במבים ומתקים במל 08.05

  

  מיעת הפרעות וזקים   08.05.01
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימע מגרימת זקים למתקים הקיימים  
לצרכים, לציוד, לקוי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו', לבצע את עבודותיו תוך שיתוף  

, המזמין, ההלת מבי הציבור או  התפעול או מי מטעמו  מהלפעולה והתאמה עם  
הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי  החיוך ועם כל יתר הגורמים הוגעים בדבר, על  

אמצעי   בכל  לאחוז  עליו  כן  כמו  מעברים,  לסגירת  ו/או  להפרעות  לגרום  שלא 
העבודות   ע"י  אדם  כל  של  לגופו  או  לרכוש  זק  מיעת  לשם  הדרושים  הזהירות 

  שתבוצעה ו/או כתוצאה מהן. 

  . במקרה של גרימת זק, הוא יישא באחריות מלאה לכל זק בהתאם לתאי החוזה

  בדיקות והרצה. 08.05.02
בהתאם   הבאים  המשה  בפרקי  והמערכות  המתקים  כל  את  לבדוק  הקבלן  על 

  . , לתיאור המפרט להלןהתפעול או מי מטעמו מהללהוראות 

עם   הסופית  לבדיקת  ועד  העבודה  להתקדמות  ובהתאם  חלקיות  תהייה  הבדיקות 
  השלמת המתקן והכתו למסירה. 

ה, יש לווסת את כל הציוד האוטומטי לפעולה  עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבוד
  תקיה ולאזן פאזות בכל הלוחות. 

  פעולות הוויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכה במשך כל תקופת האחריות . 

  ביקורות. 08.05.03
וביקורת בודק חשמל מוסמך     במידת הצורך  על הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל

הכוללת סריקה טרמוגרפית ,לכל מתקי החשמל, כולל תשלום עבור ביקורת     3סוג  
  08.13בהתאם לפרק  המתקן.

החשמל לפי תחילת עבודתו. במידה    התפעול או מי מטעמו  מהלהבודק יאושר ע"י  
ע"י   או  הבודק  ע"י  ליקויים  מטעמו  מהלויימצאו  מי  או  בדיקות יתבצעו    התפעול 

  . התפעול או מי מטעמו  מהלחוזרות עד לקבלת דו"ח קי ללא הערות מצד הבודק או  

  הביקורת תהיה על כל העבודה שביצע הקבלן לפי הכמויות, התוכיות ומפרט זה. 

לא יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת   התפעול או מי מטעמו   מהל 
  חשמל לכל מתקן החשמל. 

והביקורת הקבלן    במקרה  יעביר  הקבלן,  של  לקוי  ביצוע  ו/או  תכון  עקב  תיכשל 
ביקורות חוזרות ושות עד להעברת כל המתקן כולל תשלום עבור הביקורות החוזרות  

  לגורם הבודק. 

  

  הוראות כלליות  08.05.04
על הקבלן להתאים את המתקן לחוק החשמל ותקותיו, לתקים הישראלים לרבות 

חיבורו לרשת החשמל ללא כל הערות לתיקון.   דרישות כבאות ותקן ירוק ולאשר את
סיורים ועמידה בדרישות של  חברת    \פגישות    \על הקבלן לבצע את כל התיאומים  

חשמל, בזק והוט עד לקבלת החיבור הרצוי והמתוכן. כולל חיבורים זמיים וחיבורים  
  קבועים. 
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  סימון כבלים 08.05.05
על יבוצע  הכבלים  על-סימון  או  ירוסטה,  דסקיות  בהתאם  - ידי  סדוויץ',  שלטי  ידי 

. על השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם התפעול או מי מטעמו  מהללהחיות  
  ידי אזיקוים (חבקים פלסטיים).-למספריהם בתוכיות. הדסקיות יחוזקו לכבלים על

  5ל פיה ובמרחקים שאים עולים על  הכבלים המוחים יסומו בקודות החיבור, בכ
  מטר בין הסימוים.

  הכבלים המושחלים יסומו בכל שוחה. 

.   C.V.Pמוליכי כל כבלי הפיקוד יסומו, בהתאם למפורט בתוכיות, ע"י שרווליות 
  שיושחלו על כל מוליכי הכבלים.

שילוט    חובה לבצע  –סימון גידים הן בלוח והן בחיבורים יתבצעו ע"י שילוט בר קיימא  
  לפאזות מוליכי האפס והארקות בלוחות החשמל ללא יוצא מן הכלל. 

  

  שמירה על שלמות הכבלים  08.05.06
על מת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבלים במגע עם  
קצוות פתוחים או קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות ה"ל בכיסויי גומי 

  המתכת למעטה הכבלים.מתאימים לשם יצירת הפרדה בין  

רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לחוק החשמל ולהוראות היצרן ובאופן שלא ייגרם  
  לו זק; בהיעדר הוראות יצרן כאמור יהיה הרדיוס הפימי המזערי של כיפוף  

   :כבל, ביחס לקוטרו החיצוי, כמפורט להלן

 מהקוטר החיצוי של הכבל   12פי  -כבל בלי שריון  כבלי  )1(
  מהקוטר החיצוי של הכבל  15פי    -כבל עם שריון  )2(

  

תיבות   או  הסתעפות  תיבות  בתוך  יבוצעו  הכבלים  או  המוליכים  של  החיבורים  כל 
לחתך   המתאימים  תקיים,  מהדקים  באמצאות  יבוצעו  אלו  חיבורים  חיבור. 

  המוליכים. 

צ ע"י  עליו  יש להגן  כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי  יור בכיסת 
  שרשורי מתאים ותותב אוטם (אטיגרון). 

החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמית בשי קצוות כל כבל חדש.  
אין לבצע חיבור כבל וסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע  

ו לאחר כבל חדש בתוואי הכבל הראשון רק לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון א
  בדיקה חשמלית של החיבור. 

  

  בדיקת בידוד ורציפות הכבל  08.05.07
 מהל על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בוכחותו של  

. בדיקות אלו יש לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמים הבאים  התפעול או מי מטעמו
  בלבד:  3וע"י בודק סוג 

  לפי ההחה   .א
  מיד לאחר ההחה   .ב
  החיבור למערכת החשמל לפי   .ג

דו"ח של שלושת הבדיקות, כולל התוים המספריים של בדיקות אלו יישמרו בשי  
  עותקים  אשר יהוו חלק בלתי פרד מן הדו"ח הסופי. 
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ידי  - וולט וכבלי פיקוד על  500ידי "מגר" של  - וולט ייבדקו על  1000כבלים למתח של  
  וולט.  100"מגר" של  

  
  חסימת מעברי כבלים גד אש  08.05.08

חסימת מעברי כבלים לשם מיעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל אחר כולל  
תתבצע     במעברי כבלים, רצפות כפולות, כיסה ללוחות ומעברים בין אזורי אש וכו',

ק"ג/קוב   150העשויים צמר סלעים בצפיפות    KBS, באמצעות לוחות  KBSבשיטת  
משי צדיהם באורך הדרש על    (flammastik)צופים בפלמסטיק ס"מ, מ 5ובעובי של 

מ   אך לא פחות  החיות  הבטיחות  היצרן.   60פי  ובהתאם לפרט האטימה של  ס"מ 
שיטת חסימת המעברים תאפשר הוספה וגריעה קלה של כבלים במעבר חסום, תהיה  

וכימיקל  עם מים  ולא תשה את תכוות התווך במגע  וחשמלית  ים מבודדת תרמית 
 אופיייים. 

בלבד, בהתאם לאישור התקן הישראלי מס'    4בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רעילות  
למשך  755 שלהלן,  התקן  ממבדקי  לאחד  בהתאם  דורגו  האש  חסימות  דקות    120. 

  ויותר: 

  UL 1479    התקן האמריקאי

  DIN 4102  התקן הגרמי

  BS 476התקן הבריטי 

על יתבצעו  יסיון  ידי חברה מוס- החסימות  יצרן חומר האטימה, בעלת  ידי  על  מכת 
  מוכח בתחום זה. 

  מחיר האטימה כלול בחוזה. 

אילו   דרישות  ע"פ  המעברים  כל  את  שאטם  העבודה  בגמר  בכתב  יתחייב  הקבלן 
  ודרישות הבטיחות ורשויות הכיבוי. 

ס"מ, יבוצע משטח   20מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה על    0.04בפיר ששטחו עולה על  
ק"ג לפחות. משטח זה יהיה גם עמיד    150מיעת פילות אשר יישא עומס של  עבודה ל

  אש לשעתיים.

  אטימת החורים כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בפרד .  

  

  התקת תיבות חיבורים בתעלות כבלים בויות  08.05.09

ביצוע   לשם  לתיבה  הגישה  המבטיחה  בצורה  תבוצע  בתעלה  חיבורים  תיבת  התקת 
 תיקוים ותוספות תהיה וחה, בלי צורך לפתוח יותר משלושה מכסים של התעלה. 
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  תיבות, קופסאות ואבזרים 08.06
  

יהיו מסוג   08.06.01 יאושרו קופסאות    FR3כל הקופסאות  בעלי תו תקן ישראלי מוטבע, לא 
 שאין טולי הלוגן. 

 או שווה ערך מאושר בלבד.  GEWISSיש להשתמש בקופסאות כדוגמת  08.06.02
  במקום בו מותקים מספר אבזרים יחד, יש להתקים צמודים זה לזה בקו אופקי.  08.06.03
מפסקי הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלוות יותקו במרחק של   08.06.04

  ס"מ מהמשקוף    אלא אם סומן אחרת.  15
אמים לסוג הציור  תיבות הסתעפות ותיבות חיבור, קופסאות מעבר וכדומה יהיו מות 08.06.05

מהל התפעול או מי  שבשימוש ולתאי המקום בו הם מותקים, הכל בהתאם לבחירת  
 . מטעמו

 
בתי -קופסאות 08.06.06 להתקת  המיועדות  (תה"ט)  הטיח  תחת  להתקה  תקע  -אבזרים 

לחשמל, טלפון ומערכות מתח מוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית, אשר עליה יותקן  
 ברגים המהדקים את מסגרת האבזר אל הקופסה.   2ידי  -להאבזר ויחובר אל הקופסה ע 

  
קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה שלפים מותאמים להרכבה על מסילה,  08.06.07

פאזה, אפס והארקה. שורת   -ממ"ר לפחות ובצבעים מתאימים ל 4ולמוליך בחתך של 
ת, שלטים  המהדקים תכלול את כל האבזרים הלווים כגון: מעצורים, מגשרים, סופיו

 וכו'. 
  

החיבורים   08.06.08 תיבות  את  לצל  רצוי  בתקרה.  תיבות  מהכסת  האפשר  ככל  להימע  יש 
 המותקות מתחת לאבזרי התאורה. 

  
תיבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה וחה אליה. לוח החיפוי המכסה  

  את התיבה יהיה וח לפירוק. לוח זה יסומן באופן שאפשר יהיה לזהותו על קלה. 
קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכסתו של   האבזר ללא 
צורך בהפעלת לחץ עליו העלול לגרום לו זק. ממדי הקופסאות  יהיו כאלו שיאפשרו  

  טיפול וח באבזרים המותקים בהם. 

 מ"מ לפחות.  70קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה  08.06.09
כיסת צרת כבלים לקופסאות חיבורים יבוצעו באמצעות אביזר אטיגרון עם אום   08.06.10

וגומי לאטימה מתאים. כיסות לקופסאות חיבורים שאין בשימוש ייסגרו ע"י פקק 
  פלסטי חרושתי בקוטר מתאים.

  

  שלטים 08.07
  

בכל תיבות ההסתעפות, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים   08.07.01
לטים פלסטיים, מסוג "סדוויץ'", ובהם יצויו מספרי המעגלים הרשומים  יותקו ש 

  . מ"מ לפחות 5בתוכיות. גובה הספרות יהיה 
  

תקע, מפסקי זרם למעגלי תאורה, מתקי ביטחון  -בכל האבזרים סופיים, כגון: בתי 08.07.02
בהתאם   וממוספרים  מודפסים  הסדוויץ'  בשיטת  פלסטיים  שלטים  יותקו  וכדומה 

גלים הרשומים בתוכיות ושם לוח החשמל או מספרו, המזין את אותם  למספרי המע
 מ"מ לפחות.  5האבזרים. גובה הספרות יהיה 

  

בסמוך לכל אבזרי ההגה בפי זרם יתר או קצר היתים לכוון יצוין הזרם הומילי   08.07.03
  .08.09.02ו/או הערך של כווון ההגות ע"י שילוט עפ"י סע' 
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לכל ממסר   08.07.04 סע'  בסמוך  עפ"י  שילוט  ע"י  זמן ההשהיה  המכוון  יסומן  זמן,  השהיית 
08.09.02.  

  

  קודות כוח ותאורה. 08.08
  

 כללי  08.10.01
או תעלות, \או מובילים ו\תאורה מכל סוג שהוא כוללים: צרת ו  \מחירי ק' החשמל  

התקת גוף התאורה טה"ט או עה"ט או בגבס עם אביזר ייעודי לגבס לרבות קדיחות 
ותליית ופילוס הגוף במידת הצורך, כולל ביטון והחזרת המצב לקדמותו, מחיר הכבל 

במרחק התחשבות  ללא  הקודה  במחיר  בכל   כלול  ק'  התקת  החשמל,  מלוח  הק' 
מיקום וההכות הדרשות להתקה כולל חציבה, קידוח, פתיחה וסגירת תקרות, פחים 
מגשים וכו'. לא יאושר להשתמש במוליכים מצופים. בהתקה ברצפה המחיר כולל דיפון  
לפי חוק החשמל, מחיר הק' יכלול בתוכו גם את מחיר הכבלים, חיבורים וכל אביזרי 

סימום ה פיצול אספקתם התקתם  קופסאות  כולל  לחיבור, המחיר  קצה המצריכים 
וחוזר  החוק  דרישות  לתוכיות,  בהתאם  ההתקה  גובה  בזאת.  הכרוך  וכל  שילוטם 
מכ"ל משרד החיוך באם מדובר במוסד חיוך. כל גובה אחר חייב לקבל אישור בכתב 

מטעמו  מהלמ מי  או  יכללהתפעול  התאורה  ק'  מחיר  לחיישי  .  וחיווט  התאמה  ו 
התאורה שיפורטו הן במפרט והן בכתב הכמויות, תקע ובית תקע לתאורת לד. במידה 
ויסופק גוף תאורה בעל דרייבר הכולל בתוכו פתיל, יהיה על הקבלן להתקין בית תקע 
ותקע לטובת חיבור הדרייבר למערכת החשמל. חיישי הוכחות ישולבו לשליטה על מע' 

על מע' המיזוג, באחריות הקבלן לחווט ולהתאים כבילה להפעלת פיקוד התאורה והן  
  מזגים מהחיישן. חיווט המגעים כלול במחיר ק' המאור.

" לאחר ריצוף והכל בהתאם לדרישות 00גובה השקעים, מפסקים ואביזרי חשמל הים "
  במחיר.   האדריכל, האדריכל רשאי להחליט על גובה שוה ושיוי מהתכיות השיוי כלול 

  כל הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן מוטבע. ציוד ללא תו תקן לא יתקבל. 

מחיר קודה יכלול את חיווט וחיבור הק', את הכבלים וציורות המגן על כל ספיחיהם 
החל מהלוח ועד ליציאה בתקרה או בקיר. מחיר קודת מאור יכלול גם את מפסק הזרם, 

גופי התאורה שיחוברו ליציאה מחיר קודת בית התקע יכלול את   בית התקע. מספר 
ע"י מפסק אחד רגיל או כפול   לא ישה את מחיר   -אחת ומספר הקודות המופעלות 

כלל  את  כולל  זה  מצב  אחד  ממפסק  יותר  ע"י  מופעלת  מאור  קודת  אם  היחידה. 
המפסקים הדרשים וישולם רק בגין אביזר המפסק הוסף. אם מעגל מזין אביזר סופי 

ד בלבד, לא תשה עובדה זו את מחיר הקודה. מחיר הקודה כולל חציבה בכל סוג אח
  מטרים כלול במחיר הקודה.  100קיר לרבות קיר בטון. מרחק הקודה מהלוח עד 

  מחירי הקודות כוללים סימון של כל אביזר במס' המעגל. ע"י סימון בר קיימא סדוויץ'

סמ  הקודה  ביצוע  יכלול  הקודות  תקרות מחירי  פתיחת  חציבה,  לרבות  תה"ט  ויה 
  אקוסטיות וגבס, יסור, קידוח, חיתוך, תיקון הקיר וגימור בסיוד.

מחיר הקודה כולל בתוכו התקה בכל סוג תקרה ללא הבדל בסוג גוף התאורה או מקום 
 ההתקה, ללא הבדל בגובה ההתקה או מורכבותה. 

  תקן    08.10.02
י תו תקן מוטבע, חופשיים מכל פגם וללא  הציורות על כל סוגיהם יהיו חדשים ושא 

  סדקים, חורים, כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא. 

במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצרת למיעת חדירת לכלוך או פסולת או  
  כל חומר לתוכם במהלך הביצוע.

הן לחשמל והן לתקשורת ומתח מוך מאוד   –כל הציורות במבה יהיו כבים מאליהם  
  לא יעשה שימוש כלל בציור שאיו כבה מאליו.  -
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  כל הקודות כוללות כל העבודות הדרושות לביצועם במבה, כולל גם:

או   בתקרות  חורים  קדיחת   , בתקרות  חציבות  בלוקים,  או  בטון  בקירות  חציבות 
קורות,   על  מרירון  צרת  בטון  בריצפת  או  בטופיג  חציבה  צרת,  להעברת  בקירות 

  כד.'  קירות, תקרות ו

  לא ישולם לקבלן בגין עבודות חציבה, הכול כלול במחירי הקודות השוים.

בזמן   הצרת  בריחת  למוע  כדי  וקופסאות,  קירות  לתעלות  הצרת  יקשור  הקבלן 
השחלת הכבלים הבאה או בתוך ציור מתכת מגולוון הכל לפי התוכיות תאי השטח  

  . התפעול או מי מטעמו מהל  והחלטות 

  הצרת המגיעה לסלמת תבוצע ע"פ הפרט בתוכיות. 

הציור  המזין  המעגל  מספר  את  פרמטי  סימון  עט  ע"י  הצרת  על  יסמן  הקבלן 
  . LOOPובמקרה של תקשורת סימון ייעודי לכל סוג תקשורת ולכל סוג מעגל או 

  

  צבע (גוון) האביזרים והצרת בהתאם ליעוד  08.10.03
  חברת חשמל,  -חשמל, כחול  -ו בצבעים שוים לפי ייעודם: ירוק כל הציורות יהי

מחשבים. כל הצרת    – בזק, ולבן    -פריצה ומולטימדיה, צהוב    –גילוי אש, חום    -אדום  
  ה"ל תהיה כבה מאליה ומחירה כולל גם חבלי  משיכה. 

  

  צרת בבטוים 08.10.04
חלקי המבה העשויים  גם אם לא צוין במפורש בתכיות החשמל, אחראי הקבלן שכל 

בטון כגון: קירות, תקרות, קורות, עמודים חגורות וכו' תבוצעה עבודות ההכה לפי  
הדרשות   ההכות  וכל  קופסאות  כולל  פלסטיים  ציורות  החת  ע"י  הבטון  יציקת 

  למערכות החשמל והתקשורת השוות. 

  

  צרת בתקרה כפולה ובפירים 08.10.05
, יחוזקו הציורות ע"י סרגלי פח מגולוון  במקרה של תקרה אקוסטית או פירי צרת

  מטר (שיכללו במחיר הקודות) כולל תפיסת הצרת ע"י בדי מתכת בלבד.  1כל 

  

  צרת במילוי הריצוף  08.10.06
  במקרה של צרת במילוי הריצוף ייח הקבלן בטון רזה על הצרת כדי למוע פגיעה. 

  ולא פגועה. לפי החת הבטון באחריות הקבלן לבדוק של הצרת שלמה 

  במידה ותתגלה פגיעה, על הקבלן להחליף את הצרת לכל אורכה. 

  במקום בו לא קיים מילוי יחצוב הקבלן בטופיג או ברצפת הבטון ע"מ להיח הצרת.

  עבודות החציבה כלולות במחיר הקודה.

  

  צרת תה"ט 08.10.07
צלעות  או  מסיבי  בטון  ,בתקרות  בטון  או  בלוקים  בקירות  תה"ט  תהיה  הצרת    כל 

  הקבלן יחצוב עם מחרצת בלבד ע"מ לגרום לזק מיימלי לקירות אותם חוצב. 

  .התפעול או מי מטעמו  מהלחציבה בקירות בטון יהיו רק באישור 
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חשמל   לחברת  הכה  צרת  משיכה,  חבלי  יכללו  כבלים  כוללים  שלא  הציורות  כל 
  תכלול חוטי משיכה, פקקים, ותמוכות 

  

  צרת על הטיח  08.10.08
יש להתקין קודות חשמל ותקשורת על עמודים או קירות חוץ שלא  במקומות בהם  

מהסלמת  הירידה  את  הקבלן  יבצע  בקיר,  לחצוב  או  בקיר  הצרת  להשחיל  יתן 
מגולוון   פח  תעלת  ע"י  עד    2.5X4ההיקפית  ירידה  לכל  אדריכלי.  בגוון  צבוע  ס"מ 

.   האביזר 
  מודגש בזאת שהתעלה ה"ל כלולה במחירי היחידה. 

  

  שילוט 08.10.09
הקבלן לשלט כל הקופסאות לכל סוגי הקודות בשלט סדוויץ' חרוט בקופסאות   על

גלויות ובקופסאות סמויות בהטבעה, כמו כן ישלט הקבלן את כל האבזרים והגופים 
  ע"י שלט סדוויץ' חרוט למספר המעגל המזין. 

ולאחר האישור    התפעול או מי מטעמו  מהל על הקבלן  להכין שלט לדוגמא לאישור  
  לבצע ע"פ הדוגמא לכל העזרים.

  מחיר השילוט יהיה כלול המחיר הקודה ולא ישולם עבורו בפרד. 

  

  תיבות 08.10.10
הציור  ולחומר  לסוג  בהתאם  תהייה  וכו'  מעבר  קופסאות  הסתעפות,  תיבות 

מעלות. טולי   850שבשימוש אך כבה מאליו עם תו תקן ישראלי מוטבע לחוט להט  
  הלוגן. 

  

ות יוכסו לתיבות דרך פתחים מוכים המיועדים למטרה זו בצורה אטומה בין הציור  08.10.11
הציור לקופסא. כיסת צרת כבלים לקופסאות יבוצעו באמצעות אביזר אטיגרון עם 
אום וגומי לאטימה מתאים. כיסות לקופסאות חיבורים שאין בשימוש ייסגרו ע"י  

  פקק פלסטי חרושתי בקוטר מתאים. 
ם יתאימו לקוטרי הציורות ובכל פתח יוכס ציור אחד בלבד. יקוב  קוטרי הפתחי 

פתחים וספים בתיבות, יותר רק בתאי שיבוצע בצורה קייה וכשהמרחק בין קצבות 
  ס"מ.  2-של שי פתחים לא קטן מ

כל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה יהיו עם ברגיי תפיסה לקופסא, המכסים  
מטר ,   2מותקות. קופסאות חשמל המותקות מתחת לגובה  יצבעו בצבע הקיר עליו  

  ברגים. 2יש לחזק את המכסה עם 

  כל קודת מאור תכלול קופסת סעף, לא יורשה שימוש בגוף כקופסת סעף. 

כל הסתעפות של קודות חשמל מסלמת יעשה ע"י קופסאות מרירון צמודות לדופן 
  הסלמת והציור  

  א. המגיעה לקודה יבוצע מתוך הקופס

הקופסא תשולט למספר המעגל ע"י שלט סדוויץ' חרוט ותכלול חיזוק המכסה ע"י  
  ברגים.

הקבלן יחזק את הצרת הכסת לקופסאות ע"י בורג בכדי למוע את בריחת הצרת  
  מהקופסא בזמן ההשחלה. 
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הגוויס וקופסאות  ה  כל התיבות  .  70-וה  55-,  בשלמה  והן  בהכה  הן    יכללו מכסים 
אחד   בצד  אזיקון   באמצעות  בוסף  לקופסא  ויחובר  ברגים  יכלול  הקופסא  מכסה 

  למיעת פילת המכסה בזמן הפתיחה. 

  

  סימון.  08.10.12
בכל   והכבלים  והצרת  הקופסאות  התעלות  המובילים  כל  של  סימון  יבצע  הקבלן 

  המתקן. 

התפעול   מהליק ו/או שלט סדוויץ' חרוט לפי החלטת  השילוט יעשה ע"י דגלוי פלסט
  . או מי מטעמו

  כל האבזרים ישולטו למספר המעגל ע"י שלט סדוויץ' חרוט.

  לא ישולם לקבלן עבור הסימון בפרד, הסימון כלול במחיר הפריט. 

  

  קודות מאור 08.10.13
ו כבלים     20יהיו בצרת   ועד לקודה - ממ"ר    1.5מ"מ  חד או תלת פאזיים  מהלוח 

 ויציאה לגופי התאורה חד פאזית יש לסיים ע"י שקע עה"ט בצמוד לגוף. 

ליד כל גוף תאורה  מתחתיו תה"ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשום מקרה לא  
  ופשית. תהיה הקופסה בתוך הגוף, או במקום שאיו יתן לגישה ח

  קודות עבור גוף תאורת חירום חד תכליתי יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף. 

כל אביזרי ההדלקה יהיו תוצרת גוויס, יסקו, בטוציו מטיקס או שווה ערך מאושר 
  כחול ויכללו מסגרת מתכת ומסגרת חיצוים וכל הדרוש להתקת האביזר.  עם לד

  י , יחיד או מחליף ללא תוספת מחיר. האביזר יהיה עם ורת סימון, דו קוטב 

אין    –גידים לפחות  4מפסק יחיד יהיה רחב בלבד. קו הדלקה למפסק, יבוצע בכבלים 
  להשתמש בצבע בכחול לפאזה חוזרת, פאזה פיקוד ופאזה תאורה. 

בשילוב שי מעגלי תאורה בקופסא משותפת יותקן מחיצת הפרדה וישולט המפסק  
גידים כחלק ממחיר הקודה וכבל    5תכלול כבל    DALIבצורה ברורה. קודת תאורה  

  DALIפיקוד  

  

 קודות חירום. 08.10.14
לקודות חירום חד תכליתית ייסלל קו ישיר מהלוח ועד לק' המאור קופסאות החיבור  

 תשולט בצורה ברורה שמדובר במעגל חירום לתאורה. 

הפאזה מגיעה ישיר מהלוח, תהיה סימה כסימן הפאזה הרגילה לגוף. ק' זו תחשב  
  כק' מאור רגילה. 

  

 קודת חיבורי קיר חד פאזיות  08.10.15
בצרת   וכבלים    20יהיו  לפי    2.5מ"מ  באביזר  ויסתיימו   לקודה  ועד  מהלוח  ממ"ר 

  המצוין. מחיר האביזר כדוגמת שקע כוח יהיה כלול במחיר הקודה. 
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  חיבור קיר תלת פאזיות.  קודות 08.10.16
יהיה בצרת עה"ט או תה"ט בכבלים לפי התוכיות מהלוח ועד לקודה ויסיימו בשקע  

קוטבי   וספים    CEEתלת  אביזרים  כולל  גויס  של  תה"ט  איטרלוק  מפסק  עם 
  שדרשים ע"פ התוכיות וכתבי הכמויות. 

  

  או מזגן C.Fקודות ליחידות  08.10.17
  ספר יחידות למעגל אחד ע"פ התוכיות. יהיו בכבלים מהלוח ועד לקודה, מ

המצורף   לפרט  בהתאם  פאקט  ובמפסקי  עה"ט  יסקו  בשקע  תסתיים  הקודה 
בתכיות,  לפי תיאום עם תוכיות מ"א הכלול במחירי הקודה. השקע יותקן בהתאם  
בצמוד   והן  בתקרה  הן  הפאקטים  התקת  את  יכלול  המחיר  שקעים,  התקת  לפרט 

  ים המצורפים לתכיות. למעבה, הכל בהתאם לפרט 

לפי הסעיף  5X4 או    5X2.5 3X2.5קודות תלת פאזיות עבור יחידות מ"א יהיה ע"י כבל  
  לחידה הפימית ופאקט.  CEEוסיום בשקע 

לכל היחידות יוצמד פאקט ושקע ליחידה הפימית ופאקט מוגן מים ליחידה החיצוית 
בהתקה    ( לפרט  בהתאם  היחידה  על  ולא  סמוכה  בהתקה  המזגן  (  מגוף  מופרדת 

יפו, מערכת -בהתאם לפרט המיוחד שמאושר על ידי מחלקת אחזקה עיריית תל אביב
הכבילה ומספקי הפאקט שמתווספים לשיטת ההתקה בהתאם לפרטים אלו כלולים  
במחיר הקודה וללא תוספת מחיר, כל מיקום, מרחק או דרישה העולה בעקבות פרט  

  ההתקה כלול במחיר הק'. 

  

  ULקודות גילוי אש/כריזת חירום תקן  08.10.18
בתקן, הק' יהיו    11לרבות סע'    3חלק    1220כלל קודות אלו יתבצעו בהתאם לתקן  

לפחות    0.8זוגות בחתך    4חסיי אש מ"מ תה"ט ויכללו כבלים    20בציורות אדומים  
  בצבע אדום והכה להתקת האביזרים. 

מד לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח  תוואי הצרת יהיה בפרד מתעלות התקשורת ויוצ
  מגולוון כלול במחירי הקודה.

עבור כל קודה בתקרה יבצע הקבלן בתקרת הבטון קופסאת מרירון על התקרה כולל  
אש   גילוי  קבלן  עם  אלו  ק'  של  סופי  מיקום  לתאם  הקבלן  באחריות  ברור.  שילוט 

  מאושר ובהתאם לסוג הציוד והמערכת שתותקן. 

  

  תקשורת.הכות קודת  08.10.19
  הכות לקודות תקשורת יהיו עבור כל סוגי התקשורת המתוכת במבה כגון: 

מוך מאוד אחר  או מתח  וכל תקשורת אחרת  ישיבות  חדרי  בטחון,  טלפון,  מחשב, 
  המופיע 

  או יופיע בתוכיות הביצוע של החשמל או/ו התקשורת. 

  קשורת  ועד לקודה הקודה תכלול ציור מארון הריכוז או חדר התקשורת או מסד הת

או מהתעלה בפרוזדור ועד לקודה בקיר או בתקרה כולל חבל משיכה מיילון צמוד  
לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח מגולוון הכלולים במחיר ההכה כולל שילוט מתאים על  

  הציור וכולל חיבור הציור לקופסא או לאביזר בקיר או התקרה. 

  מ"מ כבה מאליו בצבעים שוים לפי היעוד.   25קוטר ציור התקרות יהיה ע"פ המצוין  

מ"מ עבור ציור בקוטר    4חוט המשיכה הכלול במחיר ההכה יהיה מיילון ובקוטר  
  מ"מ.  25
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  אבזרי ח"ק   08.10.20
אביזרי חיבורי קיר יהיו כלולים בקודות חיבור הקיר ויהיו גוויס או יסקו  לבן עם  

  רת חפצים ויישא תו תקן מוטבע. לד סימון כחול, האביזר יכלול תריסי הגה גד חדי

  

  לחצי הפעלה. 08.10.21
את   מושלמת  בצורה  להפעיל  בכדי  הדרש  כל  בתוכו  כולל  הפעלה  לחצי  ק'  מחיר 

גידים, לחצן מואר וחיווט מושלם    4הלחצן, המחיר כולל התקת כבילת פיקוד בעלת  
ח  בקצות הק' הן בלוח הן במערך הפיקוד והן בלחצן, הלחצים יחוברו ישירות ללו

ויהיו ע"י אביזר גוויס או יסקו עם לד כחול רחב או צר עם ורת סימון .ורת הסימון  
  תוזן ממסר בלוח לאידיקציה.

  לחצים יכולים לשמש לפיקוד על תאורה ומ"א. 

  ממ"ר לפחות. 1.5גידים בחתך  4הלחצן יחובר ע"י צרת וכבל בעל 

  ור. מחיר הק' כולל שילוט בר קיימא מסדוויץ' קריא ובר

במקום בו מותקים לחצים, יתקין הקבלן קופסאת גוויס תה"ט עם לחצים ושילוט  
  ברור ליעוד כל לחצן מואר. 

  

  תעלות רשת או פח מחורץ. 08.11.01
    על הקבלן להתקין תעלות עפ"י תכית תעלות ובכל השטחים הציבורים ובמרתף

    להעברת כבלים.

  עיגון התעלות יעשה לקירות בטון או תקרות  בטון או פירים עם ברגים  

  עיגון התעלות יעשה בתיאום עם שאר המערכות.  מתפצלים  בלבד.

עיגון והתקת התעלות יעשה כך שיתן יהיה להיח את הכבלים המותקים בתעלות  
יה רחוק  ולא יהיה צורך להשחילם, כלומר צד אחד של התעלה יהיה חופשי מתומך ויה

  ס"מ מקיר או מערכת אחרת בתקרה. 15לפחות 

ס"מ וכן הגובה   10בהתקת תעלות אחת מעל לשייה הגובה בין התעלות יהיה לפחות  
  ס"מ לפחות.  15בין התעלה הגבוה לתקרה או לכל מערכת אחרת יהיה  

  התומכים יותקו לפי תכית. 

  ות. הקבלן ייבצע גם עיגוים למערכות איסטלציה לפי התוכי

  4102-12שמספרו   DINהתקת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תקן 

מעלות וקשתות לפי תאי השטח    -90שיוי כיוון של התעלות יעשה ע"י זוויות קטות מ 
  וכן לפי זוויות הכיפוף המותרות של כבלי החשמל שאמורים להיות מותקים בתעלות. 

פלטה  2בין   ע"י  הקבלן  יחבר  תעלות  של  לרציפות     סגמטים  לדאוג  כדי  מגולוות 
  הארקה בין התעלות.

מטר יתקין הקבלן ע"ג התעלה מלמטה שלט בסדוויץ' חרוט עם   5כל שיוי כיוון או  
יעוד התעלה (לחשמל, לתקשורת, לחיוי, לבתי חיוי, לאל   כלול    –פסק וכו').  –ציון 

  מחירי היחידה 

  שור ימשיך בעבודתו. הקבלן יכין דוגמא של קטע תעלות לאישור ולאחר האי
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  הארקות. 08.09
  

היא   ההארקה  אדם    TTאו    TNC-S   ,TN-S מערכת  חיי  על  ההגה   . בהתאמה 
תתבצע על ידי מפסקי הדלף. לולאת התקלה תחושב על ידי הקבלן. הגה כגד אש  
תובטח על ידי מפסקי הגה עם סף מתכוון והשהיית זמן. הגות הזליגה יהיו חסיות  

  להשפעות הרמויות, מתחי יתר ואפקטים קיבוליים. 

 
  תקות.  08.09.01

ק החשמל בדבר הארקות או הגות במתח מוך וכן  כל הארקות בביין יבוצעו ע"פ חו
ידי   על  יתבצעו  ריתוכים  כולל   ) בלבד  רישיון  בעל  חשמלאי  ידי  ועל  יסוד  הארקות 

  חשמלאי). 
  ביסודות ובחלקי הביין יבצע הקבלן הארקת יסוד לפי חוק החשמל. 

הארקת יסוד תתבצע בטבעת אופקית והן במוליכים אכיים, טבעת ראשוה תתבצע 
  ס המוך עפ"י התכון וטבעות וספות יתבצעו בהתאם לתכיות המפורטות במפל

מוליכים אכיים שיחברו בין טבעות הארקה יהיה פלח מגלוון מסוג שי מוליכים של  
4X40   .וישולטו בהתאם  

לכיוון   יופו  הקרקע  בקומת  ואילו  החיון  לכיוון  יופו  בחיון  הביקורת  קופסאות 
  הפיתוח. 

חדרי   חשמל  הארקת  חברת  ודרישות  לתכיות  בהתאם  יבוצעו  והמיתוג  הטרפו 
  ובהתאם לתכיות מצורפות. 

הארקת יסוד תתבצע בהתאם לתקות החשמל ולתכית המצורפות. חובה לבצע את  
  הפרטים בהתאם לתכית. 

ולזמן    3או ראשי כלואס יש להוציא דוח בודק סוג  \לאחר ביצוע ולפי יציקת רצפה ו
לפיקוח ואישור. ללא פיקוח לא תאושר הארקת היסוד    או מי מטעמוהתפעול    מהלאת  

  במבה. 
  מוליך הטבעת ירותך לחלק המוך של הכלואס ובשום אופן לא לראש כלואס. 

הרי שהטבעת תהיה מתחת לקורות  והצורך בחיבור הארקה לכלואס עצמו  מכיוון 
  המקשרות בין ראשי הכלואס.

  

  מתכתיים. הארקת אלמטים קבועים  08.09.02
כגון תקרות  על הקבלן לבצע הארקה לכל האלמטים הקבועים המתכתיים במבה 
הגז,   צרת  המים,  צרת  כבלים,  להובלת  מוליכות  פח  תעלות  אקוסטיות, 

  קוסטרוקציות הכוללות ציוד חשמלי וכו'. 
חושת   חוט  ע"י  תבוצע  שלה   16הארקה  ותכלול  מתאים  בציור  מיימום  מ"מ 

  המוארק ושילוט בר קיימא. המחוזקת לשירות 
  הארקה תותקן כך שיתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה.

  קודות ההארקה ישולטו בהתאם.
  כל שירות יוארק בגיד המתאים לו, אין לשרשר בין הארקות של שירותים שוים. 

  רט זה. הגידים יחוברו לפס השוואת פוטציאלים וישולטו בהתאם לדרישות במפ
  

  פסי השואה  08.09.03
ובאורך מטר וחצי לפחות ליד    80/5יש לבצע פס השוואה מחושת בחתך מיימלי של  

  ישה חשמל מתח מוך בכל הקומות.  \חדרי הטרפו, ובכל חדר 
ממ"ר לפחות ויחובר הקוץ מהארקת    150כל הפסים יחוברו ביהם עי מוליכי חושת  

  08.13.01היסוד עפ"י סע'  
  ס"מ.  50ס הארקות באורך של  בכל קומה יותקן פ 

  לפי חוק החשמל.  40X4ברזלים מגולווים    2הפסים יחוברו ביהם ע"י  
  

  כל השירותים המתכתיים  יחוברו לפס השוואה בקרבת הלוח. 
עשויים    3/8מ"מ ויכלול ברגיי    50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבי עשוי חושת בחתך  
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  פליז עם דסקיות קפיציות ואומים. 
ב   גבוה  יהיה  כל    -2מספר הברגים  לפס,  ממספר השירותים המתכתיים המחוברים 

  שרות  יחובר לבורג פרד. 
  

  לוחות חשמל  08.10
אשר   לוחות  יצרן  ע"י  רק  יבצעו  החשמל  תקן   לוחות  כבעל  באתר    61439מופיע 

האיטרט של מכון התקים, תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח. לא יתקבל לוח ללא  
  הטבעת תו תקן ומספר תקן על הלוח. 

  . SYSTEMכל הלוחות יהיו מסוג 
ועפ"י   התקים  מכון  של  בתוקף  תעודה  יחזיק  מקור    SYSTEMהמרכיב  יצרן  של 

כל התקים,  מכון  ע"י  אחידה    שאושר  תוצרת  יהיה   SYSTEM RITTALהציוד 
  שיבחר וציוד "שיידר אלקטריק" או שווה ערך מאושר. 

  לפי ביצוע.  התפעול או מי מטעמו מהל חובה לאשר תוכ' יצור הלוח אצל 
  מ"מ,   3מ"מ עובי פלטה  2, עובי פח IK10הלוחות ייוצרו ממבה לוח בעל חוזק מכי 

  וחות. כל הלוחות ייוצרו באותו מפעל ל
  קילו אמפר לפחות.  10ממסרי זליגה בלוחות יהיו בעלי כושר יתוק של 

אין להשתמש במחברים מהירים על פס דין כדוגמת פויקס לכבילה בחתך הגדול מ  
  ממ"ר.  25

  יש לשלט את המהדקים בכל הלוחות לרבות פאזות אפס והארקות.
הת  , הובלה   , אספקה  כוללים  שבו  והציוד  החשמל  לוחות  הלוח  מחיר  וחיווט  קה 

לא   תקן  תו  ללא  ציוד  מוטבע.  תקן  תו  בעל  יהיה  שיסופק  הציוד  כל  מלאה.  בצורה 
  יתקבל. 

  

  כללי.  -גופי תאורה  08.11
  

  ת א ו ר ה   08.11.01
  

  כלל מערכות התאורה במתקן יעמדו בדרישות התקים הבאים:

  )  8995על כל חלקיו (   12464תקן ישראלי 

  על כל חלקיו  20תקן ישראלי 

  על כל חלקיו  13201ישראלי תקן 

  על כל חלקיו  62471תקן ישראלי  

  על כל חלקיו  62560תקן ישראלי 

  על כל חלקיו   5281תקן ישראלי 

 סף דרישות  –גופי תאורה  08.11.02
בעלי  יהיו  מטעמו  מי  או  התפעול  מהל  לדרישות  בהתאם  שיסופקו  התאורה  גופי 

  התכוות המיימליות הבאות יכללו במחירי גוף התאורה:

גופי תאורה בטכולוגיית לד לטובת הצפה והארה להתקה בתאי סבית חוץ ימית    .א
 קורוזיבית 

ובעלי    85%וואט בעלי צילות אורית שלא תפחת מ    50-200הספקי הגופים יהיו    .ב
 וואט \לומן  140שטף אור מיימלי של  

צבכי    .ג לכלל  ובהתאם  מהל התפעול  לבחירת  יהיה  גוף התאורה  של  חיצוי  צבע 
 ל במחיר כלו RALה

 2800-6500Kגוון אור יהיה בהתאם לבחירת מהל התפעול או מי מטעמו ויהיו   .ד
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ודלי ובעלת אטימות של    IK10גוף התאורה יהיה בעל חוזק מכאי    .ה   IP67אטי 
 לפחות 

 גוף התאורה יצופה בציפוי אטי קורוזיבי בהתאם למפרט מיוחד זה   .ו
  

צביעה בהתאם למפרט הטכי וגוון  מחירי גופי התאורה מכל סוג שהוא כוללים:    .ז
גוף תאורה   ודרש  לפי בחירתו של האדריכל והיזם בכל צבע שיתבקש.  במידה 

, גופי התאורה שיסופקו  המותקן במקום קורוזיבי יש לספק מפרט ספציפי לגוף 
  5יעמדו במפרט הטכי של מח' ממוה ארגיה בעיריית תל אביב ומחירם יכלול  

  הלקוח שות אחריות מלאה באתר  

  התקת גופי תאורה  08.11.03
להתקתם    .א הדרושים  האביזרים  כל  את  שיכלול  כך  יסופקו  התאורה  גופי 

משק,   הדרוש  הציוד  כל  את  כוללים  כשהם  המוצר  של  מצב  בכל  המושלמת 
 מצברים או שאי וכו'. 

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקיו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם זק    .ב
  ל צורך בפירוק אלמטי גמר שוים. לאלמט גמר כלשהו וללא כ 

יסופק הציוד הלווה בתיבה    –לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא איטגראלי    .ג
פרדת אוריגילית או מארז שווה ערך מאושר שיוגש לאישור מוקדם, החיווט  
המקשר בין הגוף למארז יהיה תקי, יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור החוטים  

מוצרים יוגשו לאישור כולל המארז הלווה והחיווט המקשר  באופן הכון בלבד. ה
 ביהם. 

 לגופי תאורה המכילים ציוד חרום:  .ד
לכל   לגישה  מרווח  מספיק  קיים  באם  ורק  אך  איטגראלי  באופן  יותקן  הציוד 
האביזרים ואין חשש להתחממות הגוף מעל טמפ' המומלצת. לגבי ציוד שיסופק  

 לעיל.  2.3במארז פרד ראה ס"ק  

  מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת  08.11.04
 יש לתאם ציוד לווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות:

  לתאם סוג של שאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה.  ג.ת למתח מוך: יש 

על הקבלן  וספק מערכות ממוחשבות לבצע יסוי תאורה לבדיקת יישום שאים על  
  . התפעול או מי מטעמו  מהלגבי הדימרים המוצאים ולאשר את התוצאה עם 

  אחריות ותקיה  08.11.05
תקיה   בהעדר  ישראלי.  תקן  בעלי  יהיו  והציוד  הגופים  תקן  כל  יתקבל  ישראלית 

מארצות   תקן  תו  יתקבל  לא  גופים.  הייצור  לארץ  בהתאם  אירופאי  או  אמריקאי 
הדגם   היצרן,  חותמת  או  תווית  יישאו  הגופים  כל  הגוף.  ייצור  ארץ  שאין  אחרות 

  והתקן. 

  5למשך   LED בוסף  לאחריות הקבלן  תיתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה  
וכן   L79 L80את הבטחת עוצמת האור בגופי הלד ע"פ תקן  זה תכלול . אחריות שים

אחד מרכיבי הגוף וכן תכסה כל  תכסה כל בעיה שתגרם כתוצאה מחדירת מים לכל  
  האוויר.   זק שיגרם  לגוף התאורה כתוצאה מפגעי מזג 

  אחריות זו תיתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ. 

  החיות כלליות: 08.11.06
  קלווין לתאורת חוץ.   2800-6500גוון הורות והצבע יהיה בהתאם לדרישות 

  תאורת חרום 08.12
  

ועפ"י החיות תכיות   2.22חלק    20תאורת החרום תתוכן ותבוצע עפ"י תקן ישראלי    08.12.01
  כיות החשמל. והבטיחות ות 

  



28 

 

ככלל ייעשה שימוש ביח' חרום חד תכליתיות  מבוססי לדים בלבד, עם בדיקה עצמית  08.12.02
וסוללות מסוג יקל מטל, גופי התאורה יכללו מגון פריקה עצמית של סוללות . גופים 

  יהיו בעלי תו תקן מוטבע בלבד
  

  בדיקות חשמל וצילומים טרמוגרפיים, מסמכי מתקן וטפסים רלווטיים 08.13
  

מאושר במספר שלבים במהלך    3בדיקות חשמל ע"י בודק סוג  על הקבלן לבצע    .א
  ביצוע הפרויקט 

 לאחר התקת מתקן חשמל זמי  .1
 בהוספת ציוד למתקן החשמל הזמי  .2
 בדיקת הארקת יסוד בשיטת השיפוע  .3
 בדיקת הארקת יסוד לכל טבעת בקומות הביין ובגג  .4
 בדיקות חשמל לפי סיור מסירה בהתאם למפרט בדיקות מצורף  .5
 בדיקות חשמל לפי חיבור המתקן לחברת חשמל  .6
 בדיקות לאחר החדרת מתח ביצוע איטגרציה וכיולים   .7
 בדיקת ערך הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה. .8
המיתקן   .9 של  הארקה  לולאת  התגדות  במפסקים   –בדיקת  הלוחות,    בכלל 

הכל בהתאם    –ראשיים של קווי הזה משיים ובמעגלי החלוקה הסופיים  
 למקרה. 

 כיול וכווון מפסקים בהתאם לזרמי קצר ולאופן העמסת הקווים  . 10
 בדיקות ויזואליות הכוללת התאמת שטחי החתך להגות  . 11
בדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומיימליים לכלל המפסקים ופסי   . 12

 הצבירה 
 בדיקת מקביליות  . 13
  בדיקת טיב הבידוד של לוח חשמל וכל המעגלים הסופיים.  . 14
 מגטיות שלהם.  -התאמת חתך כל מוליכי המיתקן להגות התרמו . 15
בלוחות בהתאם לשטחי החתך   . 16 וכווון כלל מפסקי החשמל  לדרישות    \כיול 

  התכון 
 הארקות תקיות של כל המיתקים החייבים הארקה על פי חוק החשמל.   . 17
 כוללת התאמת שטחי החתך להגות בדיקות ויזואליות ה . 18

  

בדיקה תרמית  תבוצע כחלק מבדיקת החשמל לאחר מתן מתח והפעלת   -
  כלל המתקים כבדיקת סיכום סופית

איפרא  מצלמה  באמצעות  תבוצע  טמפ'  -הסריקה  בין  העה  רגישות  בעל    15-200אדום 
לאחר   מפורט  דו"ח  יימסר  התורפה.  קודות  לצילום  ומצלמה  מעלות 
כי   אישורו  על  או  הממצאים  על  הבודק  ידווח  בו  הראשוה  הבדיקה 

  במיתקן לא תגלו כל קודות תורפה.  
  ילה ותמות איפרא הכוללת טמפ' הק'. תצולם ק' החימום בשתי תמוות תמוה רג 

כל קודת חיבור במיתקן החשמלי שהטמפרטורה שלה גבוהה ביותר   –"קודת תורפה"  
  מעלות מטמפרטורת הסביבה של שוא הבדיקה.   20 -מ

  
  

     -"קודת חיבור" 
  כל הדקי החיבור בלוחות חשמל.  .1
כל הדקי החיבור באביזרים חשמליים ו/או קופסאות חיבורים ו/או פסי צבירה   .2

 אמפר או יותר.    25שהזרם הומילי שלהם 
 בכל אביזרי החשמל וציוד המיתוג בלוחות החשמל  .3
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  מיגון קריה 08.14
  

 חומרים  .א
  ביצוע מיגון פאסיבי מבוסס על שילוב חומרי המיגון הבאים: 

  פלדה פרומגטית, לוחות אלומייום וחומר מבודד. 

לוחות פלדה פרו מגטית, בעלת חדירות מגטית יחסית     –   פלדה פרומגטית

  ומעלה.   rµ   ≤15000של 

  ) גבוהה. (Conductivityבעל מוליכות חשמלית    םאלומייו   –   לוחות אלומייום

  לס"מ.   -אוהם  4x10-6בסגסוגת בעלת התגדות סגולית של לא יותר מ 

מחומר חסין אש בעל תו תקן בעובי שלא    שכבת בידוד    -  PVCחומר מבודד  
  ,  מ"מ 2יפחת מ 

  ס"מ לפחות בין השכבות   10יש לבצע חפיפה של 

 

  לעבודותחיבור חשמל זמי   08.15
יהיו כלולות במחיר הכללי    עבודההעבודות הזמיות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע   08.15.01

   .של ההצעה ולא ישולמו בפרד
  

  שמתאים לאופי העבודה על הקבלן לדאוג לחיבור חשמל זמי לטובת עבודות בהספק  08.15.02
  

- החשמלתקות  במידה והקבלן ישתמש בגרטור עליו לפעול בהתאם לחוק החשמל " 08.15.03
  1987" -תקת גרטורים למתח מוך, התשמ"זה

  

  ה למתקן המזין  כחלק מהחיבור הזמי על הקבלן לבצע מערכת הארק 08.15.04
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 אחזקת "פס" .  08.16
 כללי   08.16.01

פעולות אחזקה מועות להבטחת פעולה אותה    הריטייר  עבודות  כחלר מ 08.16.01.1
 של הציוד. 

העבודות   08.16.01.2 כל  ביצוע  ייכלל  חודשית  שוטפת  האחזקה  מחיר  במסגרת 
 הדרשות לפעולה תקיה, רציפה ויציבה למכלול של הפס כמתואר מטה. 

על הקבלן לתקן כל תקלה במערכת התאורה לפי לו"ז המפורט בחוזה זה   08.16.01.3
 ללא תלות בסיבות התקלה. 

  תקלות בטיחותיות במערכת התאורה.  08.16.01.4
ע"י   יתוקו  בטיחותי  היבט  בעלות  החשמל  במערכת  תקלות 

  הקבלן מיד עם התגלותם כגון

 הפסקת חשמל  .1
 ) גבוהה מהדרש  L.Tעקבת לולאת תקלה ( .2
 טיפול בכבלים חשופים ובידודם, כולל ביצוע הגה מכאית .3
 הפעלת תאורה בשעות החשכה .4
התחשמל  .5 לסכת  המביאה  תקלה  במערכות  כל  פגיעה  כל  או  ות 

לתועה   הפרעה  והשבים,  לעוברים  לסכה  תביא  אשר  התאורה 
 ולמשתמשי הדרך 

 תאי אביזרים פתוחים  .6
  תאי בקרה ומכסים פתוחים לא מפולסים  .7

  להלן פירוט העבודות והפריטים הכללות במחיר אחזקת פס :  08.16.01.5
לוח    פירוט התחזוקה  בתחזוקה  פריט  מערכת  מס"ד

  זמים

 יקוו  א
  הזה 

  שותף  רציפות, עומק תיקי  כן  צרת

  שותף  רציפות.   כן  כבלים 

  שותף  רציפות.   כן  חושת

  שותף  חדירות  תקיות, מכסה, יקוז,  כן  שוחות

  שותף  שילוט תקיות, שוחות, חיבור,  כן  אלקטרודות 

  שותף  חיזוק ברגים ואומים  כן  אומים  עמוד  ב

      לא  פלטה 

      לא  שרוול זאד

אטימות   השלמת מכסים חסרים,  כן  מכסה מגש
  חוזק והשלמת ברגים מכסים,

  שותף

המצאות שרשרת מבודדת ומחוזקת  לכל    כן  שרשת
  תא  

  שותף

קיום מספר, הורדת מדבקות המסתירות    כן  מספר עמוד
  מספר.

  שותף

      לא  צבע 

  שותף  חיזוק מחזיק דגלים .   כן  מחזיק דגלים 

תקיות מכאית וחשמלית, אטימות    כן  שקע
  לשקע ולעמוד. 

  שותף

  שותף  קיום כיפה אטומה למים בראש עמוד  כן  כיפה 
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קיום בורג , חיזוק מוליכי הארקה,   כן  בורג הארקה
  שלמות מכאית. 

  

  שותף

יקוי הזרוע במים מתוקים להסרת    כן  יקוי במים
  המלח 

פעמים  
  בשה

      לא  קורוזיה  זרוע  ג 

      לא  צבע 

  חיזוק ושימון ברגים   כן  ברגים 

  

  שותף

  שותף  ישור זרועות עקומות, כיוון זרועות  כן  ישור/כיון 

  

פעמים    יקוי עמוד במים מתוקים להסרת המלח  כן  יקוי במים
  בשה

  שותף  שלמות, אטימות, תפסים, אטמים .  כן  מכסה  פס  ד

וכיסויים, יקוי יקוי כיוון רפלקטור   כן  יקוי פס
  במים מתוקים להסרת המלח 

פעמים  
  בשה. 

  שותף  אטימות למים ואבק   כן  אטימות 

  שותף  כיוון פס, חיזוק לזרוע   כן  חיזוק

  שותף  יקיון, שלמות, חיזוק.   כן  רפלקטור

  שותף  שלמות בידוד, חיזוק חיבורים  כן  חוטים

  שותף  שלמות מחברים, חיזק ברגים  כן  מחברים

חיזוק   חיזוק לגוף הפס, כיוון, שלמות,  כן  בית מורה
  חיבורים חשמליים ומכאיים. 

  שותף

  שותף  פעולה תקיה, חיזוק לבית מורה  כן  ורה/ות 

 שלמות, חיזוק לגוף פס, חיזוק ציוד,  כן  מגש בפס
  שלמות מהדקים וציוד, יקיון.

  שותף

יקיון, חיזוק פריטים, אטמות, שמים,   כן  גוף הפס 
  תפסים

  שותף

כבל בין מגש 
  לפס 

רציפות פאזה אפס הארקה, שלמות,    כן
  חיבורים 

  שותף

      לא  צבע 

שלמות, חיזוק לעמוד, חיזוק ציוד,   כן  פלטה   מגש  ה
  יקיון.

  שותף

  שותף  שלמות, חיזוק ברגים, יקיון   כן  מהדקים

  שותף  שלמות, חיזוק ברגים.   כן  מא"זים

  שותף  שלמות בידוד, חיזוק למהדקים  כן  כבלים

תקיות, שלמות, חיזוק חיבורים, חיזוק   כן  ציוד הדלקה 
  למגש. להסביר ציוד לא פעיל. 

  שותף
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שלמות, חיזוק ברגים, רציפות הארקה,   כן  פס הארקות 
  חיבור לבורג בעמוד. 

  שותף

  שותף  חיבורים. שלמות חוטים, בידוד,חיזוק  כן  חוטים

      לא  בטון  יסוד  ו

  

  להלן פירוט העבודות המופיעות בטבלה ה"ל:  08.16.02
  כללי:  08.16.02.1

בלה זו שאיו תקין או  טבמידה ובזמן הסיורים בשטח התגלה פריט שאיו בתחזוקה לפי  
ל להודיע  הקבלן  על   , שלישי  גורם  או  המתקן  את  מטעמו    מהל  שמסכן  מי  או  התפעול 

יתקן או יחליף הקבלן את הפריט לפי     התפעול או מי מטעמו  מהל  הוראה מולפי    במיידי
  צו התחלת עבודה פרד. 

למען הסר ספק, חובת דיווח הקבלן לפריט לא תקין היה חלק מחובתו של הקבלן במסגרת 
  הריטייר 

צו התחלת   לפי  יהיה  הפריט  גורם שלישי תיקון  ע"י  פגיעה בפריט כלשהו  ותהיה  במידה 
  עבודה. 

רשאי להורות לקבלן לרכוש פריט חדש לפי צו התחלת עבודה    התפעול או מי מטעמו  מהל 
  במידה וע"פ שיכול דעתו המקצועית והבלעדית לא יתן לתקן את הקיים 

  קווי הזה. 08.16.02.2
  : כללי. 1        

הקבלן יתחזק באופן שוטף את קווי התאורה התת קרקעיים בין מרכזיות התאורה  
התאורה עמודי  המרכזייה  באחריו.  ובין  בין  הקווים  לרציפות  לדאוג  הקבלן  ת 

אספקת חומר החה וחיבור    לעמודים כולל השלמת קטעים פגומים לרבות חפירה,
במידה   עצמם, בין קטעים למרכזיות ובין קטעים לעמודי תאורה.  בין קטעים לבין

מקטע קו    או רציפות פאזות אפס והארקה בקווים, יתגלה שחלק  LTועקב בדיקת  
ויגשר ע"י קטע   התתק עקב תפקוד או כח עליון , יאתר הקבלן את הקטע היתוק 

קו חדש כולל צרת, כבלים, חושת וחפירה ושיקום החת קו חדש , חיבורו ע"י  
במידה והקבלן מחליף קטע  .  מופות  לקו הקיים כיסוי, והחזרת המצב לקדמותו

למען הסר ספק, התקלה    ר אשפה.כבל , עליו לבטל קטע קיים כולל סילוקו לאת
(דיווח ויתוח)     קרקעית של מערכות התאורה תבוא לדיון -שתתגלה במערכת תת 

  . התפעול או מי מטעמו מהלולהחלטה של 

  

  : חושת. 2     

באחריות הקבלן לדאוג שכל הקווים יכללו חוט חושת רציף בין מרכזיה   לעמודים  
ידווח הקבלן  במידה וימצא קטע חסר  ים.עמודים לבין עצמם לכל אורך הקוו  ובין

  .התפעול או מי מטעמו  מהל במיידי ל

           

  :כבלים .3    

בין מרכזיה רציפים  כבלים תקים   יכללו  שכל הקווים  לדאוג    באחריות הקבלן 
במידה וימצא קטע שבו חלק    לעמודים ובין עמודים לבין עצמם לכל אורך הקווים.

ממולכי המעגל אים תקיים כגון פאזה חסרה או הארקה מותקת או קצרים,  
  . יטפל הקבלן בתקלה בהתאם לאופי התקלה
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  עמוד 08.17
  כללי  08.17.01

  . באחריות הקבלן לדאוג לתקיות עמוד התאורה על כל רכיביוכחלק מעבודות הריטייר       

  : מכסה מגש .1

במידה והתקבל דיווח שחסר    באחריות הקבלן לדאוג שלכל עמוד יהיה מכסה מגש המתאים לעמוד.
חייב  המכס התחשמלות  סכת  עקב  על    לעמוד,  כיסוי  להשלים  התאורה  הפעלת  זמן  עד  הקבלן 

ויודיע ל  העמוד. ישלים הקבלן כיסו זמי  ואין בידו מכסה מתאים,  התפעול או מי    מהל  במידה 
ימים מיום התקת הכיסוי    3, וישלים מכסה מתאים עד    לרבות איטום  זמי  שביצע כיסוי  מטעמו
  האבזרים.  מכסה המגש חייב להיות מחוזק ומותאם לעמוד , ולמוע כיסת מים לפתח תא  הזמי.

עמוד לטיפול, יטבול    לכל מכסה חייב להיות בורג המתאים למכסה ולהברזה שבעמוד, בזמן פתיחת
  ג העמוד בגריז.הקבלן את בור

  :שרשרת .2

  בין מכסה מגש ובין עמוד.   באחריות הקבלן לדאוג שבכל תא אבזרים תהיה שרשרת מחומר מבודד
השרשרת תחובר    בעמודים הכוללים יותר מתא אבזרים אחד יהיו כל תאי האבזרים שרשרת פרדת.

במכסה המגש  ובצידה השי לטבעת    חלד- בצידה האחד לטבעת בעמוד באמצעות טבעת מחומר אל 
  חלד.    - באמצעות טבעת אל

  : מספר עמוד .3

במידה ומספר העמודים דהו  .  באחריות הקבלן שבכל עמוד תאורה יהיה מספר היתן לקריאה בקל
במידה והמספר   למצב שיתן יהיה לקראם בקל. או הוסרו, באחריות הקבלן להשלימם ולהחזרים

בעמודים בהם   יראה.ר  ולדאוג שהמספ להסיר השלטיםכוסה ע"י שלטי פרסומת, באחריות הקבלן 
  .לא קיים מספר, יבוצע מספר 

  : מחזיק דגלים .4

ויחוזק רחוב  בכל  אחיד  בגובה  יהיה  הדגלים  שמחזיק  לדאוג  הקבלן  חיזוק    באחריות  ע"י  לעמוד 
  במידה ויחסרו ברגים באחריות הקבלן להשלימם. הברגים.

  :שקע בעמוד .5

במידה והשקע  .  ע בעמוד יהיה תקין, מחוזק לעמוד, שלם ואטום למיםבאחריות הקבלן לדאוג ששק 
הקבלן ידאג לאטימות חיבורי השקע וההזה אליו  . איו אטום או לו תקין יחליף הקבלן את השקע

  הקבלן ידאג לתקיות ורציפות  וחיבור הכבל בין השקע למגש.  לעמוד. בעמוד למיעת כיסת מים

  : כיפה .6

הקבלן לדאוג לקיום כיפה האוטמת את ראש העמוד ו/או הזרועות למיעת כיסת מים  באחריות  
במידה והכיפה חסרה או איה אטומה, באחריות הקבלן להסירה ולספק    . לגוף העמוד או הזרועות

  כיפה חדשה.   ולהתקין

  : ת עמודהארק .7

חיזוק   לבדיקת  לדאוג  הקבלן  הארקה  באחריות  לעמוד,מע'  חיבו  הכסת  הארקהרוכן  מגש  ב  י 
החושת  ,האבזרים הבורג  את  הקבלן  ישלים  לעמוד,  מחובר  איו  או  בורג  וחסר  וייבצע    במידה 
  .חיזוקים

  : יקוי במים מתוקים .8

ים בשה בעוות מעבר יקה הקבלן את העמודים והזרועות והפסים ע"י מים מתוקים לצורך  י פעמ
ע"י התזת    הסרת המלח מהפריטים. יעשה  מים מתוקים בלחץ ע"י מכוה מתאימה עבור  היקוי 

כולל סיום במטליות מחוספסות להסרת המלח. והזרועות  יעשה שימוש    העמודים  הפסים  עבור 
בוסף, כל טיפול בפס הכרוך בהחלפת ציוד בתוך הפס כגון ביתי מורה, החלפת    ליות בלבד.מטב

ב את הקבלן ביקוי המכסה , הרפלקטור   ורה,  החלפת ציוד שמותקן בפס החלפת כיסוי  וכו', מחיי
  תא ציוד, חיבורים ופים הפס, והסרת המלח.  היקוי יכלול יקוי כיסוי, רפלקטור,.  חלל הפס
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  זרוע: 08.17.02
  כללי 
  , כיוון הזרוע במידת הצורך. באחריות הקבלן לדאוג לתקיות וחיזוק הזרוע על כל רכיביה      

הברגים המחזיקים    וגירוז הברגים המחזקים את הזרוע לעמוד ואתבאחריות הקבלן לקיום וחיזוק  
מודגש בזה כי חיזוק זרועות היו פעולה שעל הקבלן לבצע במיוחד לפי     את חלקי הזרוע ואת הפס. 

  מיעת פילת הפסים ו/או הזרועות בגין מזג אויר סוער.  החורף לצורך

  

  : שור וכיוון זרועותיי .1

ם השתה, כולל חיזוק ברגים לאחר  ו ישר זרועות עקומות ולכוון זרועות שכיויבאחריות הקבלן ל 
  כיוון מחדש של הזרועות. 

  

  פס:   08.18
  כללי  08.18.01

על הקבלן לבדוק   באחריות הקבלן לדאוג שפסים יהיו דולקים ותקיים.כחלק מעבודות הריטייר 
ממות אטימות לקויה  התח  בדיקה ויזואלית של הפס לאיתור פגמים חיצויים כגון סדקים, סימי

  וכו'. 

  : מכסה .1

שלם. כיסוי  יכללו  הפסים  שכל  לדאוג  הקבלן  אטמים,   באחריות  ויכלול  אטום,  יהיה  כיסוי    כל 
במידה וציר או תפס שבר עקב עייפות חומר או כח עליון    המכסה.  ותפסים בין גוף הפס ובין  וצירים

  הקבלן את הציר או התפס לאטימות הפס. של החשמלאי , יתקן או יחליף    או פעולה לא תקיה
  משטח הכיסוי.       באחריות הקבלן להחליף מכסה שפגע עקב פילת בית המורה או הורה על

  :אטימות .2

ו/או   יקוי   כל חלקיו כהלכה,  ע"י סגירת  לאטימות המקורית של הפס  באחריות הקבלן לדאוג 
  שמים ואטמים . החלפת פלטרים,

  :חיזוק .3

תקייםבאחריו יהיו  לעמוד  או  לזרוע  הפס  את  המחזקים  שברגים  לדאוג  הקבלן    ומחוזקים.   ת 
  יתקן או יחליף הקבלן את האביזר ויכוון הפס ויחזקו.  במידה וברגים או אבזרי החיזוק לא תקיים

מיעת פילת    מודגש בזה כי חיזוק פסים  היו פעולה שעל הקבלן לבצע במיוחד לפי  החורף לצורך
  הפסים ו/או הזרועות בגין מזג אויר סוער. 

  :ורות .4

  מתפוקתם הומילית.  אחוז  70- בלפחות  באחריות הקבלן לדאוג שכל הורות בפס יהיו דולקות  
הברגה ע"י  המורה  לבית  ומחוזקות  ולרפלקטור  המורה  לבית  מתאימות  יהיו    כהלכה.  הורות 

היצרן   ע"י  המומלצת  מהתוצרת  יהיו  המכסימליהורות  ובהספק  התאורה  לגוף    לגוף  המותר 
בפסים בהם    הורות יהיו תוצרת מערב אירופה או ארצות הברית מאושר ע"י המזמין.   התאורה. 

סוג הורה שתוחלף במקום ישה    במקור קימת ורה משופרת , יתקין הקבל ורה משופרת במקומה.
  יהיה כמו הסוג הקיים לפי ההחלפה. 

  : מגש בפס .5

במגשבאחרי קיים  ולא  (במידה  במגש  ההדלקה  ציוד  לקיום  לדאוג  הקבלן  העמוד),    ות  בתחתית 
ושלמות המגש, יפרק הקבלן את הציוד    וכל החיבורים.  חיזוקו  ציוד שאיו תקין,  ויוחלף  במידה 

  במקומו ציוד תקין.  שאיו תקין  ויתקין
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  : כבל בין מגש לפס  .6

בל יהיו מחובר ומחוזק לציוד  כה  תקין בין פס למגש אבזרים.באחריות הקבלן לדאוג לקיום כבל  
  או מהדקים במגש וכן למהדקים בפס. 

  

  מגש     08.18.02
  כללי 

הקבלן יקה את  . באחריות הקבלן לדאוג שבכל עמוד יהיה מגש אבזרים תקין וקי ומחווט כהלכה
  המגש מאבק ומצמחים וחרקים שחדרו למגש. 

  : פלטה .1

לדאוג   לעמוד.באחריות הקבלן  ובורג  ע"י מתלה  תהיה מחוזקת  יחוזק    שפלטת המגש  הציוד  כל 
גגון למיעת    – לפלטה יהיה כיסוי    גישה לציוד תהיה מפתח העמוד.  לפלטה ע"י ברגי פח מגולווים.

מים מראש וחודר  במקרה  הציוד  על  מים  הציוד    העמוד.  טפטוף  בין  פרשבד  ייר  ושלמות  קיום 
  למגש.

  : מהדקים .2

למהדקים על    לפחות.   ברגים לכל מהדק   2או    DINשלמים ומחוזקים לפלטה ע"י פסי    כל המהדקים 
מחוזק    BC3כיסוי הגה מחוזק  מכסה לגרד כיסוי ,    - בולצים  – סוגים    3  כולל מעצורים.  DINפס  

  . עם ברגים

  

  : מאזים .3

המאזים    בפס.יותקן מא"ז לכל ורה    כולל דיגלון.  IEC 898לפי    10KAולז"ק    10Aכל המאזים  
  עם מעצור מכל צד. DINיותקו על פס 

  

  : כבלים .4

החשמל. חוק  לפי  ובצבעים  שלם  בידוד  עם  שלמים  יהיו  ה  הכבלים  לציוד  ככל  מחוזקים  בלים 
  ולמהדקים ע"י ברגים.

  

  : ציוד הדלקה .5

מחוזק  ציוד ההדלקה יהיה    האחריות הקבלן לדאוג שכל מגש יכלול ציוד הדלקה לורה כולל קבל.
דה ומחליף הקבלן ציוד, יפרק  יבמ.  הקבלן ידאג לחזק כל הברגים  י פח מגולווים לפלטה,י ע"י ברג

כל הקבלים מסוג מעולה מתאימים לסוג הורה  .  ציוד חדש שאיו תקן ויתקין במקומו ציוד תקין
מודגש בזה שעל הקבלן לבדוק את תקיות מערכת    לקומפלט.  0.92והספקה להשגת כופל הספק ל  

  לקומפלט.  0.92קבל משק לקבלת מקדם הספק של 

  באופן הבא: התפעול או מי מטעמו  מהלבמשק אלקטרוי יעשה כיול העמעום לפי החיות 

  האלקטרוי הקיים   פירוק המשק  . 1

  כיול ע"פ דרישות המזמין ע"י כיון לחצים לצורך קבלת העמעום הדרש החדש.   . 2

  הרכבתו מחדש של המשק האלקטרוי במקמו.   . 3

  הפעלת המתקן מחדש.   . 4

  בדיקת התאורה בלילה.   . 5
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  תחזוקת מרכזיה  08.19
  כללי   08.19.01

  הקבלן אחראי שכל המרכזיות תתפקדה כשורה . כחלק מעבודות הריטייר יהיה          

  על הקבלן לתחזק את המרכזיות באופן רציף          

  

  הלן עבודות אחזקה השוטפת שיהיה על הקבלן לבצע במרכזיות: ל 08.19.02
  הערות  סוג התחזוקה   הפריט  מס"ד

אטימת  אטימות בין צרת וכבל,  שלמות הצרת,  צרת כסת   א
  צרת שמורה.

  

יסוד בטון וצוקל   ב
  הברזל

 שלמות יסוד ויציבותו ,קיום חיזוק ברגים,
  בדיקת קורוזיה, ריתוכים. 

  

ארון/מבה הפח    ג 
פוליאסטר של /

  ההמרכזיי

סידורי  ריתוכים, אטמים, צירים, שלמות מבה,
עילה (אוזיים) מעולים, פיים, צבע קורוזיה,  

  חיזוק ברגים, יציבות כללית, ישור, שילוט,
  שימון חלקי מתכת. פילוס,

  

חיזוק כבלים למהדקים, שלמות כבלים, שילוט   כבלים  ה
  הכבלים והמהדקים. 

  

    בסופי קוים בדיקת לולאת תקלה במרכזיה,  בדיקת הארקה   ו

    פס הארקות וחיזוק ברגים, אלקטרודת הארקה.    

התאמתו לסטדרט   כיווו, תקיות הפיקוד,  פיקוד  ז
  התאמתו ליחדת הפיקוד האלחוטית  עירוי,

  

כיול משי זרם והתאמתם , התאמתם לגודל   כיולים   ח
כיול  כיול יתרות זרם וסימום, המפסק הראשי,

  וכיוון שעון פימי לפיקוד מקומי

  

 שילוט כון, כיול מאמתים, סלקטיביות,  מאמתים   ט
  שלמות תקיות,

  

-, תקיות מערכת קבל0.92בדיקת מקדם הספק   הספק מקדם   י
  גען קיימת.מ

  

    קלפות ,אטימות.  חיזוק, שלמות, מכסים,  מבה לוח   יא.

    ארון.  יסוד, ציוד, לוח, מבה,  קיון  יב

    איזון פאזות במרכזיה וחלוקה לערב לילה   איזון פאזות  יג 

פגום החלפת ציוד  תקיות כל הציוד החשמלי,  ציוד חשמלי   טו
  או שאיו מתפקד, התחממות, רעשים. 

  

    כיוון כון. שילוט כון, תקיות בוררים,  בוררים  טז

  גידים, חוטים,  יז
  כבלים

בידוד לפי צבעים  –שלמות כל הכבילה במרכזיה 
בציוד בפסים ,תיקון   חיזוק במהדקים, ,שילוט,
  קצרים.

  

חידוש קשר ישיר עם חח"י להחלפת תיכים,   חברת חשמל  יח
  הספקה

  

  

בצוע אחזקה מועת בצורה שוטפת כך שהמערכת תתפקד כראוי ובאופן   08.19.02.1
קבוע, כל מקרה של תקלה במרכזיה או פסים שלא דולקים או תקלה כל שהיא,  
יחשב כרשלות מציידו של הקבלן, כאחזקה מועת בלתי מספקת וכהפרת תאי  
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מהל  עיקרי בחוזה. הקבלן חייב לגלות בעצמו כל תקלה מבלי להמתין להודעות  
  . התפעול או מי מטעמו

  

כך   08.19.02.2 שוטף  באופן  מרכזיה  בכל  תבוצע  המרכזיות  של  המועת  האחזקה 
    .שהמרכזייה

ותקיות מערכת    כיוון שעוים  כולל  ומתוחזק,  קי  תמצא תמיד במצב תקין, 
  הפקוד המקומי. 

    כמו כן כוללת האחזקה השוטפת עדכון מערכת הפקוד כך שהשעון והתא הפוטו 
וכולל כיוום מפעם    התפעול או מי מטעמו  מהלאלקטרי יתפקדו לפי הוראות  

  לפעם. האחזקה לא כוללת  
  צביעה וטפול מכי במבה המרכזייה. 

וכל הדרישות כחוק וכולל דווח על אי    LT-בדיקת הארקת מתקן, את ה 08.19.02.3
אותות. וזאת פעם בשה עבור כל מרכזיה. בדיקת רציפות הארקה במרכזיה  

  כולל רציפות הארקה של כל קווי הזה ועמודי תאורה השייכים למרכזיה.   
  

תיקון תקלות במרכזיות התאורה כתוצאה משבוש במערכת פקוד מרחוק   08.19.02.4
וק לפיקוד מקומי של המרכזייה, תוך חצי  ע"י העברת בורר הפקוד מפקוד מרח

מחלקת   באמצעות  לקבלן  והסברים  החיות  (ייתו  ההודעה.  מקבלת  שעה 
  החשמל על תפקוד ופעילות המערכת ה"ל). 

  

שילוט דלת חיצוית של המרכזייה בציון המזהה את מספר המרכזייה עם   08.19.02.5
  סמל המזמין. 

  

,ל 08.19.02.6 החודשית  האחזקה  במסגרת  מתחייב  הקבלן  שה  ולהציג  בכל  בדוק 
למל אישור לבדיקה עצמית עבור מתקן המרכזייה הכולל את המרכזייה ועמודי  

  תאורה המחוברים אליה כדלקמן:  
  

  א. שיפוץ לוח החשמל של המרכזייה לפי חוק החשמל והמפרט הבין משרדי. 

  ב. איזון פאזות 

  LTג. בדיקת 

  ד. אותות הארקה ורציפות הארקה. 

הקבלן ע"פ שיכול דעתה ביקורת בודק מוסמך לפי סעיף מחירון כעבודה  לפי הצורך המזמין תזמין מ 
  חד פעמית. 

  

  בטיחות בעבודה. 08.20
  כללי   08.20.01

והן במסגרת עבודות בצו התחלת עבודה ע"פ    עבודת ריטיירבמסגרת כל סוגי העבודות הן במסגרת  
ציוד   על  שמירה  בעבודה,  בטיחות  בתועה,  בטיחות  כללי  על  לשמור  הקבלן  על  יהיה   המחירון, 

  ומערכות קיימות של רשויות כגון בזק, חח"י טל"כ וכו'. 

  

  שווה ערך 08.21
חוץ, עמודי  כל הציוד החשמלי ולא החשמלי המפורט בתוכיות ובכתב הכמויות לרבות גופי תאורה  

תאורה, זרועות, מגשים, ארוות חשמל, יסופקו בהתאם לדגם ולתוצרת בהתאמה מלאה לתוכיות,  
 מפרט טכי מיוחד זה וכתב כמויות.
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על      התפעול או מי מטעמו  מהלזכותו של הקבלן לספק ציוד שווה ערך בתאי שיאושר בכתב ע"י  
  מת להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מבחית התוכות הבאות: 

תקן    פוטומטריות, חשמליות, מכיות, פיזיות, צורי איכות החומר ובעל תקן ישראלי. בהעדר 
ישראלי מתאים, יתאים הציוד המסופק לתקים בילאומיים. גופי התאורה יוצרו עם תו השגחה  

  או בחו"ל מייצרן מוכר ומאושר ע"י המזמין בעל שרות שוטף ואמין בארץ.של מכון התקים בארץ 

שים לפחות, חישובי תאורה בהתאם לדרש    5תקופת ומשך האחריות ללא הגבלת זמן עבודה למשך  
למפרטים   בהתאם  הדרש  בכל  ועמידה  הלד  לתאורת  פוטוביולוגי  אישור  פוטומטריה,  כולל 

  התכיות. 

מפרט זה יציג מכתב מאת יצרן גופי התאורה או ציוד אחר המסמיך  ספק/קבלן הציוד המפורט ב 
אותו למכורו לשווק ציוד זה ומתחייב לאחריות, שירות אספקת חלקי חילוף וכו' לתקופה של חמש  

  שים לפחות מיום מסירות המתקן למזמין. 

סופית  תהיה    קביעתו  הקביעה הסופית של התאמת הציוד המוצע ע"י הספק / קבלן תשמר למזמין 
    וללא עוררין.

שווה   או  (ש"ת)  תכוות"  "שווה  המושג   כי  במפורש  בכל –מובהר  שווה  פירושו:  (שו"ע)    ערך 
ובסוג החומרים מהם הוא מורכב  והצוריות  והאופטיות  והמכיות  התכוות כאחד: החשמליות 

   וכיוצ"ב.ובצבעו ובאטימותו ובעמידותו בתאי האקלים ובאורך חייו וביסיון המצטבר בשימושו 

  . התפעול מהלהפוסק היחיד בעיין, יהיה  

  

  



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020 םיריחמה תיירפס
דף מס':     001 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ     
    
ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  10.80 ק ר פ  ת ת     
    
למנ םחתמב רואמהו למשחה תכרעמ תקוזחת ןיגב עובק ישדוח םולשת   08.01.0002
הדובעה .דחוימה טרפמב טרופמל םאתהב תילשואפ הדובעכ ביבא לת    
ןכו ץוח תרואת יסנפ 002 -כ לש האלמה םתקוזחת תא ,ראשה ןיב ,לולכת    
הרואת ןכו .תיתשת יוקו תוחוש ,הרקב ירדח ,למשח תוחול ,רואמ ידומע    

 2,400.00 'פמוק ביבא לת למנ םחתמב םינבמה יפקיהב תיבוציע  
    
דירי םחתמב רואמהו למשחה תכרעמ תקוזחת ןיגב עובק ישדוח םולשת   08.01.0003
.דחוימה טרפמב טרופמל םאתהב תילשואפ הדובעכ למנה ןופצו חרזמה    
יסנפ 002 -כ לש האלמה םתקוזחת תא ,ראשה ןיב ,לולכת הדובעה    
יוקו תוחוש ,הרקב ירדח ,למשח תוחול ,רואמ ידומע ןכו ץוח תרואת    
ןופצ(.חרזמה דירי םחתמב םינבמה יפקיהב תיבוציע הרואת ןכו .תיתשת    

 2,400.00 'פמוק )למנה  
    

   238.00 דחוימה טרפמב שרדנל םאתהב סנפב ןוקית 'חי  08.01.0004
    

   806.00 דחוימה טרפמב שרדנל םאתהב עוגפ דומע קוריפ 'חי  08.01.0005
    

   332.00 דחוימה טרפמב שרדנל םאתהב דומע רושיי 'חי  08.01.0006
    

   238.00 דחוימה טרפמב שרדנל םאתהב שגמ ץופיש 'חי  08.01.0007
    

    48.00 רנייטירהמ קלחכ אלו טרפמב שרדנל םאתהב םיסנפ יוקינ 'חי  08.01.0008
    
םאתהבו תשרדנה תרנצה תפסוה תוברל םייק דומע סיסבב הסינכ תצירפ   08.01.0010

   427.00 דחוימה טרפמב טרופמל 'חי   
    
וקוריפ תוברל ,םחתמב שדח םוקימל 'מ 01 דע הבוגב םייק דומע תקתעה   08.01.0100
םוקימל דעו םינסחמהמ ותלבוה ,ךרוצה תדימב הרבחה ינסחמל ותלבוה    
םאתהב שדח דומע תנקתהב שרדנל םאתהב דומעה תנקתה ,שדחה    
דע םירזיבא שגמהו הליבכה למשחה תוכרעמ ללכ רוביח תוברל טרפמל    
,םיסנפו תועורז תנקתה תוברל ,דומעב םיסנפהו םינקתמה ללכ תלעפהל    
םיקלח תעיבצ ךרוצה תדימב ,תמלשומ הנקתהל שרדנה לכ ללוכ ריחמה    

 4,750.00 הראהה תומצוע תוניקת תקידבל תולעפהו םיסנפ ןוויכ רושיי סוליפ ,ועגפנש 'חי   
    
י"ע קפוסיש סנפב ותפלחהו 'מ 01 דע הבוגב םייק דומעמ סנפ קוריפ   08.01.0200
ותלעפהל שרדנה לכו הלעפה ,ןוויכ ,הקידב ,טוויח תוברל ,ןימזמה    
,ומעטמ ימ וא לועפתה להנמ ןוצר תועיבזל דע סנפה לש תמלשומה    

   290.00 ןשיה סנפה יוניפ ללוכ ריחמה 'חי   
    
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב  ת ו נ ו ש ו  ת ו ב י צ ח  20.80 ק ר פ  ת ת     
    
,מ"מ 23 דע רטוקב רוניצב למשח וק תחנה רובע םיקולב תוריקב הביצח   08.02.0010

    26.00 םלשומ ,חיט ינוקית תוברל רטמ   
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     002 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,מ"מ 23 דע רטוקב רוניצב למשח וק תחנה רובע ןוטב תוריקב הביצח   08.02.0020
    38.00 םלשומ ,חיט ינוקית תוברל רטמ   

    
,למשח ילבכ רבעמל מ"ס 02 דע יבועב ןוטב תפצרב וא ריקב הביצח   08.02.0030

   192.00 חיט ינוקית תוברל מ"ס 52X02 דע תודימב 'חי   
    
2" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס 04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק   08.02.0050

   183.00 רוניצה  תוברל 'חי   
    
4" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס 04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק   08.02.0060

   307.00 רוניצה  תוברל 'חי   
    
6" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס 04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק   08.02.0070

   384.00 רוניצה  תוברל 'חי   
    

   132.00 רוניצה  תוברל 2" רטוקב רוניצ רובע ,םיקולב ריקב רבעמ חודיק 'חי  08.02.0080
    

   269.00 רוניצה  תוברל 4" רטוקב רוניצ רובע ,םיקולב ריקב רבעמ חודיק 'חי  08.02.0085
    

   318.00 רוניצה  תוברל 6" רטוקב רוניצ רובע ,םיקולב ריקב רבעמ חודיק 'חי  08.02.0090
    

    29.00 4/3" רטוקב ןיירושמ גוסמ ,םילבכ 4 ןיב תופעתסה תובית 'חי  08.02.0100
    

    46.00 1" רטוקב ןיירושמ גוסמ ,םילבכ 3 ןיב תופעתסה תובית 'חי  08.02.0110
    

    52.00 טוליש ללוכ תודוסי תקראהל תוניירושמ תוינבלמ תובית 'חי  08.02.0150
    
תומוטוא תוסינכ םע 56PI "וילאמ הבכ" תיטסלפ תופעתסה תספוק   08.02.0160

    19.00 מ"מ 001X001X05 תודימב 'חי   
    
תומוטוא תוסינכ םע 561PI "וילאמ הבכ" תיטסלפ תופעתסה תספוק   08.02.0165

    17.00 מ"מ 08X08X05 תודימב 'חי   
    

    19.00 םיקוזיח וא םיכמות תועורזל םח ץבאב םינוולוגמ לזרב יליפורפ ג"ק  08.02.0200
    

    25.00 מ'מ 07X02 תודימב שרדנכ עבצב בותיכ םע טורח 'ץיבדנס טלש 'חי  08.02.0300
    

    29.00 מ'מ 08X04 תודימב שרדנכ עבצב בותיכ םע טורח 'ץיבדנס טלש 'חי  08.02.0310
    

    34.00 מ'מ 001X05 תודימב שרדנכ עבצב בותיכ םע טורח 'ץיבדנס טלש 'חי  08.02.0320
    
ףורש ךיתנ תפלחה תוברל רצק ןוקיתו למשח ןקתמב הלקת רותא   08.02.0400

   195.00 )דרפנב םלושי דויצ רובע - דבלב הדובע( 'קנ   
    
ם י י ל מ ש ח  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א ו  ם י ע ו נ מ  ר ו ב י ח  30.80 ק ר פ  ת ת     
    
רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 01 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0010

   174.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו  
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רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 02 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0020
   218.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו  

    
רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 03 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0030

   231.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו  
    
רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 04 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0040

   289.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו  
    
רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 06 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0050

   308.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו  
    
ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 001 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0060

   386.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו רזעה  
    
ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 051 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0070

   444.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו רזעה  
    
ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 002 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0080

   539.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו רזעה  
    
ירמוח לכ תוברל ,ס"כ 003 דע יזפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0090

   607.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו רזעה  
    
רזעה ירמוח לכ תוברל ,)םידיג 5 דע( דוקיפ רזיבאל םלשומ ילמשח רוביח   08.03.0100

    90.00 'פמוק עונמה תברקב יטסלפ יופיצ םע ירושרש ןיירושמ רוניצו  
    
,רוטרנגל 3XA001 דע לש לדוגב הרואת תיזכרמ לש רוביחל הנכה   08.03.0300
הנזהה קותינו קורפ ןכו הטיש תנגהו תוקראה,הנזה לבכ תלאשה תוברל    

   759.00 )דרפנב םלושמ ךמסומ קדוב תקידב רובע( שרדנכ םויסב 'חי   
    
י נ ק ת מ ל  ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס ו  ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ו ק י ד ב  40.80 ק ר פ  ת ת     
ל מ ש ח     
    
םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע ךומנ חתמב יתריד למשח ןקתמ תקידב   08.04.0010

   664.00 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע  
    
ךמסומ קדוב י"ע רפמא 3X36 דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב   08.04.0015
תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל    

   853.00 'פמוק תודידמה  
    
ךמסומ קדוב י"ע רפמא 3X052 דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב   08.04.0020
תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל    

 1,830.00 'פמוק תודידמה  
    
י"ע רפמא 019 דע רפמא 3X052 לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב   08.04.0030
קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל ךמסומ קדוב    

 2,540.00 'פמוק תודידמה תכירעב  
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ךמסומ קדוב י"ע רפמא 3X019 לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב   08.04.0040
תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל    

 3,554.00 'פמוק תודידמה  
    
.טרופמ ח"וד תשגהו למשח תוכרעמב םייוקיל רותיאל תיפרגומרת הקירס   08.04.0050
.ןימזמה גיצנ יאלמשח וא למשחה ןלבק לש עויסו יווילב עצובת הקירסה    
לכ( תוחולה לכ רובע - תוחול 5 דע לש הקירס רובע 'פמוק וניה ריחמה    

   759.00 'פמוק )םיאת 2 דע חול  
    
.טרופמ ח"וד תשגהו למשח תוכרעמב םייוקיל רותיאל תיפרגומרת הקירס   08.04.0060
.ןימזמה גיצנ יאלמשח וא למשחה ןלבק לש עויסו יווילב עצובת הקירסה    
לכ רובע - תוחול 01 דעו 5 לעמ לש הקירס רובע 'פמוק וניה ריחמה    

 1,138.00 'פמוק )םיאת 2 דע חול לכ( תוחולה  
    
.טרופמ ח"וד תשגהו למשח תוכרעמב םייוקיל רותיאל תיפרגומרת הקירס   08.04.0070
.ןימזמה גיצנ יאלמשח וא למשחה ןלבק לש עויסו יווילב עצובת הקירסה    

    67.00 )דרפנב םלושיש( תוחול 01 -ל רבעמ ףסונ חול לכ תקירס רובע ריחמה 'חי   
    
.טרופמ ח"וד תשגהו למשח תוכרעמב םייוקיל רותיאל תיפרגומרת הקירס   08.04.0080
.ןימזמה גיצנ יאלמשח וא למשחה ןלבק לש עויסו יווילב עצובת הקירסה    

 2,275.00 ע"יל ריחמה ע"י   
    
רוביח לדוג דע ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע למשחה ןקתמ תקידב   08.04.0100
תושרדנה תודובעהו למשחה תרבחב לופיטה לכ ללוכ, יזאפ תלת 'א 36    

   938.00 'פמוק .הקידבל רשקב  
    
'א 08 - 521 רוביח לדוג דע למשחה תרבח י"ע למשחה ןקתמ תקידב   08.04.0105
רשקב תושרדנה תודובעהו למשחה תרבחב לופיטה לכ ללוכ, יזאפ תלת    

 1,276.00 'פמוק .הקידבל  
    
א061-003 לש רוביח לדוג דע למשחה תרבח י"ע למשחה ןקתמ תקידב   08.04.0110
רשקב תושרדנה תודובעהו למשחה תרבחב לופיטה לכ ללוכ, יזאפ תלת'    

 1,642.00 'פמוק .הקידבל  
    
רתכ תאלעהו תדרוהל' מ04-02 הבוגב דומע לש תינכמ תכרעמ תקידב   08.04.0115

 1,276.00 'פמוק .ךמסומ תוילעמ קדוב י"ע  
    
ם י נ ו פ ל ט ל  ת ו פ ע ת ס ה  ת ו ב י ת  50.80 ק ר פ  ת ת     
    
02 לש יבועב עצקוהמ ןבל ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית   08.05.0010

   711.00 "קזב" 'בח תושירד יפל לוענמו מ"ס 02/04/06 םינפ תודימב תלד םע מ"מ 'חי   
    
02 לש יבועב עצקוהמ ןבל ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית   08.05.0020

   910.00 "קזב" 'בח תושירד יפל לוענמו מ"ס 02/08/06 םינפ תודימב תלד םע מ"מ 'חי   
    
02 לש יבועב עצקוהמ ןבל ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית   08.05.0030

 1,232.00 "קזב" 'בח תושירד יפל לוענמו 02/051/06 םינפ תודימב תלד םע מ"מ 'חי   
    

   191.00 םינופלטל תופעתסה תביתל חירב בר לוענמ 'חי  08.05.0100
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תודימב ט"הת וא ט"הע תלד םע טנוברקילופמ יתריד תרושקת חול   08.05.0300
   417.00 ע"ש וא טסלפ .א.ד.ע תמגוד מ"מ 045X023X001 'חי   

    
תודימב ט"הת וא ט"הע תלד םע טנוברקילופמ יתריד תרושקת חול   08.05.0310

   380.00 ע"ש וא טסלפ .א.ד.ע תמגוד מ"מ 093X023X001 'חי   
    
תודימב ט"הת וא ט"הע תלד םע טנוברקילופמ יתריד תרושקת חול   08.05.0320

   361.00 ע"ש וא טסלפ .א.ד.ע תמגוד מ"מ 072X023X001 'חי   
    
ש א  ד ג נ  ם י ר ב ע מ  ם ו ט י א  60.80 ק ר פ  ת ת     
    
םיבחרמב םילבכו תרנצ ירבעמל תירלודומ םוטיא תכרעמ .1 :תורעה    
240.95 קרפ תת האר - םינגומ    
    
ידיצ ינשמ שא רבעמ םוטיא עצבל שי ,םיימורק וד םודא סבג תוריקב  .2    
.דרפנב ,דצ לכל היהת הדידמהו ריקה    
    
.טקיורפה לש תוחיטבה ץעוי רושיא לבקל םיבכרומה םיטנמלאה לכ לע  .3    
    
ויהי שאה תוריקבו תורקתב םירבעמה םוטיא עוציב תוטישו יטרפ לכ  .4    
רז ןקת יפל וא 2 קלח ,139 י"ת יפל תלעב תרשואמ עוציב תטיש יפל    
.שא ינפב הנגהל רשואמ    
    
וא למשח ילבכ תלעת רבעמ לש שא תפצר וא ריקב חתפב שא םוטיא   08.06.0010

תרושקת ק/ט            
    
שא יוביכ זג תפילד דגנכ םוטיא וא שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא   08.06.0011
וא למשח ילבכ תלעת רבעמ לש ר"מ 2.0 דע חטשב ,םייתעש ךשמל    
וילעו שא ןיסח חול וא םיעלסרמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה .תרושקת    
וא "LAESERIF TAOCOLIP" וא "RF טסמוטיא" גוסמ קיטסמ תחירמ    
  "CILYRCA KBJ" וא "TSALPOMMALF" חי יפל הדידמה .ע"ש וא'  

   123.00 וטורב חתפ 'חי   
    
ר"מ 2.0 לעמ חטשב ,םייתעש ךשמל שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא   08.06.0024
י"ע השעיי םוטיאה .תרושקת וא למשח ילבכ תולעת 3 דע רבעמ לש    
גוסמ קיטסמ תחירמ וילעו שא ןיסח חול וא םיעלס רמצ תמשה    
  "LAESERIF TAOCOLIP" וא "CILYRCA KBJ" וא  
  "A-TCETOMMALF" לכ( וטורב חתפה חטש יפל הדידמה .ע"ש וא  

   564.00 )דרפנב ודדמי םילבכ יופיצו תולעת 3 לעמ תפסונ הלעת ר"מ   
    
שא יוביכ זג תפילד דגנכ םוטיא וא שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא   08.06.0027
םוטיאה .ר"מ 2.0 דע חטשב ,םייתעש ךשמל םילבכו תולעת רבעמ אלל    
גוסמ קיטסמ תחירמ וילעו שא ןיסח חול וא םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי    
וא "CILYRCA KBJ" וא "LAESERIF TAOCOLIP" וא "RF טסמוטיא"    

    86.00 חתפ 'חי יפל הדידמה .ע"ש וא "TSALPOMMALF" 'חי   
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שא יוביכ זג תפילד דגנכ םוטיא וא שא תפצר וא ריקב חתפל שא םוטיא   08.06.0028
םוטיאה .ר"מ 2.0 לעמ חטשב ,םייתעש ךשמל םילבכו תולעת רבעמ אלל    
גוסמ קיטסמ תחירמ וילעו שא ןיסח חולוא םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי    
וא "CILYRCA KBJ" וא "LAESERIF TAOCOLIP" וא "RF טסמוטיא"    

   404.00 ע"ש וא "TSALPOMMALF" ר"מ   
    

שא דימע רמוחב תרושקת וא למשח ילבכ יופיצ ק/ט           08.06.0031
    
וא למשח תונורא לעמ ,םייתעש דע שאב דימע רמוחב למשח ילבכ יופיצ   08.06.0032
לש החירמב וא הזתהב יופיצה ,שא תוריק וא תורקת רבעמ ירחאו ינפל    
וא "YARPS ELBAC" גוסמ ידועיי שא ןיסח ירמוטסלא קיטסמ    
  "CILYRCA KBJ" וא "TNECSEMUTNI TAOCOLIP" וא  

   285.00 לפוטמה חטשה ר"מ יפל הדידמה .ע"ש "A-TCETOMMALF" ר"מ   
    
המצל תוקד 021-ל שאב דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואב למשח ילבכ יופיצ   08.06.0033
וא תוריקב תרושקת וא למשח )מ"מ 61 רטוק דע לבכ לכ( ילבכ 01 דע    
וא "CILYRCA KBJ" גוסמקיטסמ לש החירמב יופיצה ,תופצרב    
  "LAESERIF TAOCOLIP" וא "A-TCETOMMALF" י"ת יפל ע"ש וא  

   147.00 לפוטמה חטשה 'חי יפל הדידמה .2 קלח 139 'חי   
    
תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא   08.06.0059

תוחפות תוירכ וא לוורש ק/ט            
    
תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא   08.06.0060
021-ל שא יניסח םילבכ תרבעהל מ"מ 653/811/201 תודימב לוורש    
ריחמה .ע"ש וא "ITS" 'בח תמגודכ"HTAP-ZE" גוסמ LU רושיאב ,תוקד    

 1,398.00 'חי יפל 'חי   
    
תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא   08.06.0062
021-ל שא יניסח םילבכ תרבעהל מ"מ 653/811/201 תודימב לוורש    
ריחמה .ע"ש וא "ITS" 'בח תמגודכ"XAM-ZE" גוסמ LU רושיאב ,תוקד    

 1,872.00 הדיחי יפל 'חי   
    
תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא   08.06.0066
021-ל שא יניסח םילבכ תרבעהל מ"מ 062/001/001 תודימב לוורש    
רשואמ ,ע"ש וא "שא וליפ" תמגודכ "SSEPORPOLIP" גוסמ ,תוקד    

   872.00 'חי יפל ריחמה .2 קלח ,139 ןקתב 'חי   
    
תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא   08.06.0068
יניסח םילבכ תרבעהל מ"מ 053/07/051 תודימב םיחפות םישגמ תלעת    
רשואמ ,ע"ש וא "שא וליפ" תמגודכ'T ELBAC" גוסמ ,תוקד 021-ל שא    

   872.00 TNECSEMUTNI TISNAR 026" חי יפל ריחמה .2 קלח ,139 ןקתב 'חי   
    
תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא   08.06.0071
021-ל שא תודימעל םילבכ תרבעהל מ"מ 052/052/051 תודימב לוורש    
ןוגימ תוכרעמ ןמרוק .ב.י" תמגודכ 'VEELS SESSAP KBJ" גוסמ ,תוקד    

   900.00 E" חי יפל ריחמה .2 קלח ,139 ןקתב רשואמ ,ע"ש וא "שא 'חי   
    
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא   08.06.0073
021-ל שא תודימעל םילבכ תרבעהל מ"מ 052/001/001 תודימב לוורש    
ןוגימ תוכרעמ ןמרוק .ב.י" תמגודכ 'VEELS SESSAP KBJ" גוסמ ,תוקד    

   711.00 E" חי יפל ריחמה .2 קלח ,139 ןקתב רשואמ ,ע"ש וא "שא 'חי   
    
תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמ שא םוטיא   08.06.0080
021-ל שא יניסח םילבכ תרבעהל מ"מ 052/011/011 תודימב לוורש    
"ןוגימ תוכרעמ םיפרש" תמגודכ '-EFASORYP" גוסמ LU רושיאב ,תוקד    

   806.00 TC" חי יפל ריחמה .ע"ש וא 'חי   
    
תועצמאב תופסותו םייונישל םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמב שא םוטיא   08.06.0150
TNECSEMUTNI WOLLIP" גוסמ ,תוקד 021-ל תוחפות תוירכ    
  TAOCOLIP" וא "GABOIB" 2 קלח ,139 ןקתב רשואמ ,ע"ש וא.  

 2,559.00 לפוטמה חטשה ר"מ יפל הדידמה ר"מ   
    
ת ו ל ע ת /ת ו ב י ת /ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  80.80 ק ר פ  ת ת     
    
םע, תצרוחמ, תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק לש רוביחו הנקתה, הקפסא   08.08.0001
םילבכ  וא תורוניצ תבכרהל ןכומה, רזעה דויצו דויצה לכ ללוכ, תולש    
ךותח, מ"מ 4X04X04 ןתיווזמ היושעה, םיגרב,תוירי, חודיק ללוכ, םהילע    

    35.00 .ינכטה רואתב טרופמכ לכה, שרדנה יפל ךרואב רטמ   
    
םע ,תצרוחמ ,תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק לש רוביחו הנקתה ,הקפסא   08.08.0002
םילבכ וא תורוניצ תבכרהל ןכומה ,רזעה דויצו דויצה לכ ללוכ ,תולש    
Z 4X04X04X04 ליפורפמ היושעה ,םיגרב, תוירי ,חודיק ללוכ ,םהילע    

    44.00 .ינכטה רואתב טרופמכ לכה ,שרדנה יפל ךרואב ךותח ,מ"מ רטמ   
    
םע ,תצרוחמ ,תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק לש רוביחו הנקתה, הקפסא   08.08.0003
םילבכ וא תורוניצ תבכרהל ןכומה ,רזעה דויצו דויצה לכ ללוכ ,תולש    
,מ"מ U 3X04X08 ליפורפמ היושעה ,םיגרב ,תוירי ,חודיק ללוכ, םהילע    

    78.00 .ינכטה רואתב טרופמכ לכה ,שרדנה יפל ךרואב ךותח רטמ   
    
הרקתל תחתמ תויולת מ"מ5.5/04/08 תודימבU תרוצב םוינימולא תולעת   08.08.0004
,'וכו תויווז ,תויובלטצה, שורדכ ךרואב הגרבה תוטומ י"ע תוילת ללוכ ,    

    87.00 .שומישל ןכומ טלפמוק רטמ   
    
,תותשק ללוכ ,שרדנה יפל ךרואבו4/1-1" רטוקב 'ב גוסמ ןוולוגמ םימ רוניצ   08.08.0005
תונוולוגמ תורמלק 4 ללוכו םירוקרז רוביח רובע רוניצה .שרדנכ ריקל ןגועמ    

   140.00 .רוניצה לש ךרוא 'מ1 לכל םירוקרז רוביחל רטמ   
    

    13.00 .מ"מ6 רטוקב הדלפמ ןוולוגמ ידיג-בר אשונ לבכ רטמ  08.08.0006
    

    29.00 .מ"מ01 רטוקב הדלפמ ןוולוגמ ידיג-בר אשונ לבכ רטמ  08.08.0007
    

    27.00 .ידיג-בר לבכל םינחתומ 'חי  08.08.0008
    

    18.00 .ידיג-בר לבכל ריוא יקדהמ 'חי  08.08.0009
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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ד ו י צ ו  ם י ע ו נ מ  ר ו ב י ח  ,ה נ ק ת ה ו  ץ ו פ י ש /ד ו י צ ו  ם י ע ו נ מ  90.80 ק ר פ  ת ת     
    
רוניצ, רזע תודובע, רזע ירמוח תקפסא ללוכ, םינוש םיקפסהב דויצ רוביח   08.09.0001
דע קפסהב, ךרוצה יפל םינוקית ללוכ, תולעפה, תופומ, ןיירושמ שימג םימ    

   107.00 .ט"ווק9 'חי   
    
רוניצ ,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא ללוכ ,םינוש םיקפסהב דויצ רוביח   08.09.0002
דע קפסהב ,ךרוצה יפל םינוקית ללוכ ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושמ שימג םימ    

   121.00 .ט"ווק51 'חי   
    
רוניצ ,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא ללוכ ,םינוש םיקפסהב דויצ רוביח   08.09.0003
דע קפסהב ,ךרוצה יפל םינוקית ללוכ ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושמ שימג םימ    

   152.00 .ט"ווק 03 'חי   
    
ללוכ ,טטסומרטה רוביח םע םינוש םיקפסהב דויצ ,םימח םימ דוד רוביח   08.09.0004
,תופומ ,ןיירושמ שימג םימ רוניצ ,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא    

    92.00 .ךרוצה יפל םינוקית ללוכ ,תולעפה 'חי   
    
הנקתהל ןקתה י"פע רשואמ ,"םודא-ארפניא" סופיטמ היטבמאל םומיח ףוג   08.09.0005

   275.00 .טוו 0002 קפסהב ,ריקה לע 'חי   
    
,ע"ש וא "למרכ" םגד "גרפ" תרצות ,ט"ווק 1 קפסהב ילמשח רוטקבנוק   08.09.0006
לע הדימעב וא ריקה לע ןקתומ ,םוח תוגרד יתשו יטטסומרט תוסיו לעב    

   456.00 .תוילגלג וא תוילגר 'חי   
    
,ע"ש וא "למרכ" םגד "גרפ" תרצות ,ט"ווק 2 קפסהב ילמשח רוטקבנוק   08.09.0007
לע הדימעב וא ריקה לע ןקתומ ,םוח תוגרד יתשו יטטסומרט תוסיו לעב    

   532.00 .תוילגלג וא תוילגר 'חי   
    
,ע"ש וא "למרכ" םגד "גרפ" תרצות ט"ווק 5.2 קפסהב ילמשח רוטקבנוק   08.09.0008
לע הדימעב וא ריקה לע ןקתומ ,םוח תוגרד יתשו יטטסומרט תוסיו לעב    

   608.00 .תוילגלג וא תוילגר 'חי   
    
ילגופירטנצ חופמ םע ,ע"ש וא "יניס" םגד "גרפ" תרצות, ילמשח םוח רזפמ   08.09.0009

   532.00 .ט"ווק 2 קפסהב טטסומרט י"ע דוקיפו טקש 'חי   
    
ילגופירטנצ חופמ םע ,ע"ש וא "יניס" םגד "גרפ" תרצות ,ילמשח םוח רזפמ   08.09.0010

   608.00 .ט"ווק 3 קפסהב טטסומרט י"ע דוקיפו טקש 'חי   
    

   243.00 היסקטנו ררוואמל ינורטקלא תוריהמ תסוו 'חי  08.09.0016
    
ל מ ש ח  ת ו נ ו ר א  01.80 ק ר פ  ת ת     
    
,מ"מ 5.2 יבועב ןוולוגמ חפמ יושע ,תובוחרל רואמ תיזכרמ לש הנבמ חול   08.10.0001
יונב דויצ תבכרה רובע תונכהה לכ םע ,רונתב ףורש" ןוטרמה" עבצב עובצ    
דייוצמ ,קבאו םימל ןגומ ,הליענ ןקתה תוידי ,תותלד תיזחב םילנפ תרוצב    

 3,670.00 .מ"ס 04 דע קמועב ,תינוציח הנקתהל ןוגגב ר"מ   
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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,מ"מ 5.2 יבועב ןוולוגמ חפמ יושע ,תובוחרל רואמ תיזכרמ לש הנבמ חול   08.10.0002
יונב דויצ תבכרה רובע תונכהה לכ םע ,רונתב ףורש "ןוטרמה" עבצב עובצ    
דייוצמ ,קבאו םימל ןגומ ,הליענ ןקתה תוידי ,תותלד תיזחב םילנפ תרוצב    

 3,846.00 .מ"ס 06 דע קמועב ,תינוציח הנקתהל ןוגגב ר"מ   
    
לכ םע ןיירושמ רטסאילופמ יושע ,תובוחרל רואמ תיזכרמ לש הנבמ חול   08.10.0003
ןקתה ,תוידי  ,תותלד תיזחב םילנפ תרוצב יונב דויצ תבכרה רובע תונכהה    

 3,315.00 מ"ס 04 דע קמועב תינוציח הנקתהל ןוגגב דיוצמ קבאו םימל ןגומ הליענ ר"מ   
    
תודימב 02- ב גוסמ רתאב קוצי ,הקלדה תיזכרמל ןוטבמ דוסי   08.10.0004
רטוקב עלוצמ לזרבמ הנותחתו הנוילע ןויז תשר ללוכ ,מ"ס 07/05/071    
רואמ ילבכו ח"ח לש הקפסא ילבכל םילוורש םע ,מ"ס 02 לכ מ"מ 01    

 1,748.00 .שרדנה רטוקבו רפסמב 'חי   
    
תודימב 02- ב גוסמ רתאב קוצי ,הקלדה תיזכרמל ןוטבמ דוסי   08.10.0005
רטוקב עלוצמ לזרבמ הנותחתו הנוילע ןויז תשר ללוכ ,מ"ס 07/07/022    
רואמ ילבכו ח"ח לש הקפסא ילבכל םילוורש םע ,מ"ס 02 לכ מ"מ01    

 2,272.00 .שרדנה רטוקבו רפסמב 'חי   
    
תיזכרמ רובע הנגהל למשח תרבח תושירדל םאתהב B-003 ןוטבמ השינ   08.10.0006

 4,316.00 .'א08X3 תובוחר רואמ 'חי   
    
תיזכרמ רובע הנגהל למשח תרבח תושירדל םאתהב B-003 ןוטבמ השינ   08.10.0007

 5,035.00 .'א061X3  דע תובוחר רואמ 'חי   
    
רליפ רובע הנגהל למשח  תרבח תושירדל םאתהב B-003 ןוטבמ השינ   08.10.0008

 2,503.00 .הנומל 'חי   
    
הנקתהל דעוימה רפמא 052X3 - ל עבורמ וא לוגע םמורתמ םירוביח חול   08.10.0009
הווש  וא tes ylloj תאמגודכ תונוש תונזהל םיעוריאל  םירוביחל העוקש    

50,348.00 .ךרע 'חי   
    
הנקתהל דעוימה רפמא 36X3 - ל עבורמ וא לוגע םמורתמ םירוביח חול   08.10.0010
ךרע הווש וא tes ylloj תאמגודכ תונוש תונזהל םיעוריאל םירוביחל העוקש    

35,963.00 . 'חי   
    
תויזכרמב תמייקה הצקה 'חי תאמגודכ הקלדה תייזכרמל הצק תדיחי   08.10.0011
לש הרקבה זכרמל תורבחתהל דוקיפל דעוימ ביבא לת תייריע לש הרואת    

43,155.00 .רואמ 'חמ 'חי   
    
םיעקש השולש ללוכ לזרב  תקיצימ תונוש תונזהל תורבחתהל "ויז" ןודומע   08.10.0012

 5,035.00 .רפמא 52X3 יזפ תלת  דחא עקשו םיזפ דח 'חי   
    
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב  ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת     
    
דופיר ללוכ קמוע 'מ1 דע תויעקרק-תת תוכרעמ יוליג ךרוצל שושיגו הרפיח   08.11.0001

   395.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו לוח 'חי   
    
ללוכ קמוע 'מ1 לעמ תויעקרק-תת תוכרעמ יוליג ךרוצל שושיגו הריפח   08.11.0002

   593.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו לוח דופיר 'חי   
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח   08.11.0009
    34.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו רטמ   

    
עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח   08.11.0014

    48.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו רטמ   
    
עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח   08.11.0021

    40.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו רטמ   
    
עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח   08.11.0025

    55.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו רטמ   
    
מ"ס 021 לעמ קמועל הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות   08.11.0041

    15.00 מ"ס 04 בחורב תולעתל רטמ   
    
מ"ס 021 לעמ קמועל הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות   08.11.0051

    16.00 מ"ס 08 בחורב תולעתל רטמ   
    
,מ"ס 001 קמועו מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח   08.11.0070

    40.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל רטמ   
    
,מ"ס 001 קמועו מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח   08.11.0080

    59.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל רטמ   
    
,מ"ס 021 קמועו מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח   08.11.0090

    49.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל רטמ   
    
,מ"ס 021 קמועו מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח   08.11.0100

    67.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל רטמ   
    
לעמ קמועל הביצחה וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות   08.11.0110

    19.00 מ"ס 04 בחורב תולעתל מ"ס 021 רטמ   
    
לעמ קמועל הביצחה וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות   08.11.0120

    23.00 מ"ס 08 בחורב תולעתל מ"ס 021 רטמ   
    
ילעב םירוזאו םישיבכב הריפח יוסיכל M.S.L.C-ב הריפח יולימ תפסות   08.11.0130

   191.00 .ןתינה לככ רהמ בצמה תרזחה תבוטלו הסירק תעינמל הכר המדא ק"מ   
    

    95.00 .תרושקתו למשח תורונצ לעמ מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע ר"מ  08.11.0135
    
עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח   08.11.0140

    45.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו רטמ   
    
עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח   08.11.0150

    67.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו רטמ   
    
עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח   08.11.0160

    56.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו רטמ   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     011 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח   08.11.0170
    77.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו רטמ   

    
מ"ס 021 לעמ קמועל הביצחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות   08.11.0180

    24.00 מ"ס 04 בחורב תולעתל רטמ   
    
מ"ס 021 לעמ קמועל הביצחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות   08.11.0190

    27.00 מ"ס 08 בחורב תולעתל רטמ   
    
תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ   08.11.0200

   195.00 ומעטמ ימ וא לועפת להנמ 'חי   
    
תוברל מ"ס 02 לש תובכשב הפונמ תונויד לוחב הריפח יולימ רובע תפסות   08.11.0250

    99.00 %89 לש תופיפצ דע הבטרהו רקובמ קודיה ק"מ   
    
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,םיידי תדובעב םילבכל תולעת לש הריפח   08.11.0300

   114.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס ק"מ   
    
בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות   08.11.0500

    91.00 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רוסינה ינפלש רטמ   
    
בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות   08.11.0510

   129.00 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רוסינה ינפלש רטמ   
    
תרנצ תחנה ךרוצל תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות   08.11.0520
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה ינפלש בצמל התרזחהו    

    51.00 מ"ס 04 בחורב ,וקרופש רטמ   
    
תרנצ תחנה ךרוצל תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות   08.11.0530
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה ינפלש בצמל התרזחהו    

    95.00 מ"ס 08 בחורב ,וקרופש רטמ   
    
בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא תכרדמ רוסינ רובע תפסות   08.11.0540

    72.00 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רוסינה ינפלש רטמ   
    
בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא תכרדמ רוסינ רובע תפסות   08.11.0550

   101.00 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רוסינה ינפלש רטמ   
    
בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל ןוטב תכרדמ רוסינ רובע תפסות   08.11.0560

    95.00 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רוסינה ינפלש רטמ   
    
בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל ןוטב תכרדמ רוסינ רובע תפסות   08.11.0570

   135.00 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רוסינה ינפלש רטמ   
    

    11.00 הנגהל תוטלפ וא םינבל רובע  תפסות רטמ  08.11.0600
    
ןתיווזמ לגר םע מ"מ 051X051 לדוגב םוינימולא תקיצימ הרהזא טלש   08.11.0800

   239.00 ןוטב סיסבו הריפח תוברל מ"מ 04X04X4 ןוולוגמ 'חי   
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     012 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,מ"מ 002X002 ,הובג חתמ לבכ יאוות ןומיסל םוינימולאמ הרהזא טלש   08.11.0810
    67.00 דתי תוברל ,םודא עבצב תויתוא םע 'חי   

    
    16.00 מ"ס 02 בחורב םייעקרק תת םילבכל בוהצ יטסלפ יוסיכ רטמ  08.11.0850

    
קמועבו מ"ס 05X072 תודימב למשח חול רובע ןוטב סיסב תקיציו הריפח   08.11.0900

   740.00 מ"מ 061X6 דע תרנצו הקראהל רוביחו רושיג תעבט תוברל ,מ"ס 06 'חי   
    
:תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס 04X04X04 תודימב ,הרואת דומעל דוסי   08.11.1000

   332.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח 'חי   
    
:תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס 06X04X04 תודימב ,הרואת דומעל דוסי   08.11.1010

   446.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח 'חי   
    
:תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס 07X05X05 תודימב ,הרואת דומעל דוסי   08.11.1020

   483.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח 'חי   
    
:תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס 08X06X06 תודימב ,הרואת דומעל דוסי   08.11.1030

   702.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח 'חי   
    
:תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס 001X08X08 תודימב ,הרואת דומעל דוסי   08.11.1040

   863.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח 'חי   
    
:תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס 021X001X001 תודימב ,הרואת דומעל דוסי   08.11.1050

 1,279.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח 'חי   
    
:תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס 081X001X001 תודימב ,הרואת דומעל דוסי   08.11.1055

 1,943.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח 'חי   
    
:תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס 002X031X031 תודימב ,הרואת דומעל דוסי   08.11.1060

 3,033.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח 'חי   
    
ינפ תרזחה תוברל 'מ 7 דע הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ   08.11.1100

   304.00 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ ,םתומדקל חטשה 'חי   
    
ינפ תרזחה תוברל 'מ 01-8 הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ   08.11.1110

   398.00 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ ,םתומדקל חטשה 'חי   
    
ינפ תרזחה תוברל 'מ 51-11 הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ   08.11.1120

   493.00 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ ,םתומדקל חטשה 'חי   
    

 1,138.00 הרואת דומע רובע רוחו המרה ינזוא םע 'מ 1X1X1 תודימב ןוטב תיבוק 'חי  08.11.1200
    
ןלבקל ןימזמה י"ע וקפוסיש  םיגוסה לכמ הכרדמ תופצרמ לש דבלב ןוקית   08.11.1205
טרפמל םאתהב דרפנב םלושמש לוח יולימ תוברל, ןימזמה ינסחממ    

    67.00 .םיכרדה ר"מ   
    

    84.00 .םיגוסה לכמ ףוצירה ןוקיתו קורפ ללוכ, תפצורמ הכרדמ ר"מ  08.11.1210
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר"מ/ג"ק1 לש תומכבSTS-01 גוסמ תינמוטיב היסלומאב סוסירו הקפסא   08.11.1215
    11.00 .ב"צמה םיכרד טרפמ יפל  םיעצמ ינפ-לע ר"מ   

    
םיגוסה לכמ, רופא, תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר תחנהו הקפסא   08.11.1220
תומלשהו רוסינ, מ"ס3- כ לש יבועב לוח יולימ ללוכ ריחמה. מ"ס6 יבועב    

   153.00 .ןקת ות ןומיס םע, חוקיפה תארוה יפל לכה- ןוטבב ר"מ   
    
םיגוסה לכמ, רופא, תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר תחנהו הקפסא   08.11.1225
תומלשהו  רוסינ, מ"ס3- כ יבועב לוח יולימ ללוכ ריחמה. מ"ס8 יבועב    

   153.00 .ןקת ות ןומיס  םעחוקיפה תארוה יפל לכה- ןוטבב ר"מ   
    

    19.00 .ינועבצ ףוצירל עבצ םע ןווג ןיגב ריחמ תפסות ר"מ  08.11.1230
    
ינבא( ןוטב דוסי ללוכ, םיגוסה לכמ הפש ינבא לש הריהז הרזחהו קורפ   08.11.1235
הדובעה.)'  וכו תוימוחת, ןוטב תולעת, דצ ינבא, תועפושמ םינבא, הפש    
להנמ הרויש םוקמב ןוסחא, דוסיב  ןוטבמ ןבאה יוקינו הדרפה תללוכ    

    38.00 רתאה יוקינו רשואמ ךפש םוקמל תלוספה  קוליס, ומעטמ ימ וא לועפת רטמ   
    

    94.00 .ןוטב דוסי ללוכ םיגוסה לכמ הפש ןבא תנקתהו הקפסא 'חי  08.11.1240
    
חטשה אוטאט, דצ לכמ  מ"ס05 דע בחורב םייק טלפסא שיבכ ףוצריק   08.11.1245

   125.00 ומעטמ ימ וא לועפת להנמ תארוה יפל םוקמל ףצרוקמה רמוחה קוליסו ר"מ   
    
, םישרושה יוליגל םיידיב  הריפח ללוכ ריחמה. םיצע לש םישרושב לופיט   08.11.1250
רזוח יולימ,  םונורגאה תארוה יפל" םזלב" הקלב החירמ,  םישרושה רוסינ    
הכרדמה לש הנבמה תרזחהו, דחוימ טרפמ יפל תוקדוהמ תובכשב    

    75.00 .רתאה יוקינו תלוספה קוליס, ותומדקל 'חי   
    
'חמ טרפמ יפל תובכשב ורוזיפ, רשואמ רוקממ' א גוס סורג עצמ תקפסא   08.11.1255
ש.א.א.דומ %001  לש תופיפצ תגרדל קודיהו הבטרהב, ב"צמה םיכרד    

   123.00 .תורופח תולעתב ק"מ   
    
ימ וא לועפת להנמ תוארוה יפל וקודיהו ורוזיפ, ותקפסא, יולימל יקנ לוח   08.11.1260

   117.00 ומעטמ ק"מ   
    
ללוכ קמוע 'מ 1 דע תויעקרק-תת תוכרעמ יוליג ךרוצל שושיגו הריפח   08.11.1300

   395.00 ר"מ 1 דע לש חטשב ותומדקל בצמה תרזחהו לוח דופיר 'חי   
    

   238.00 .ינכטה טרפמל םאתהב היזורוק דגנ דימע דוסי תטלפל לופיט 'חי  08.11.1350
    

   238.00 .ינכטה טרפמל םאתהב היזורוק דגנ דימע דוסי תטלפל לופיט 'חי  08.11.1355
    
תטלפל תחתמ 'מ 01-4 דומע דוסיל 412-"סוארג" סלפתמ ןוטב תקיצי   08.11.1360

   142.00 .ינכטה טרפימל םאתהב דוסיה 'חי   
    
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב  ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת     
    
,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס 001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את   08.12.0010
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ ,הרקת    

   949.00 תיתחתב 'חי   
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     014 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס 001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את   08.12.0020
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ ,הרקת    

 1,507.00 תיתחתב 'חי   
    
,הריפח תוברל מ"ס 001 קמועבו מ"ס 001 רטוקב לוגע הרקב את   08.12.0025
םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ ,הרקת ,הנקתה    

 1,990.00 תיתחתב ץצחו 'חי   
    
-ל םיאתמ הסכמ םוקמב ,ןוט 04 -ל םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות   08.12.0030

   474.00 ןוט 5.21 'חי   
    
תוברל ,ןוטב תקיצימ וא םיקולבמ מ"ס 001X001X001 תודימב הרקב את   08.12.0040

 1,896.00 תיתחתב ץצחו טוליש ,ןוט 5.21 -ל םיאתמ הסכמו הריפח 'חי   
    
B521 08.12.0060 ,תושרה למס םע לזרב תקיצימ הרקב אתל מ"ס 05 רטוקב הסכמ  

 1,043.00 שרדנ םא ,םייקה יוניפ תוברל 'חי   
    
C052 ,תושרה למס םע לזרב תקיצימ הרקב אתל מ"ס 05 רטוקב הסכמ   08.12.0065

 1,232.00 שרדנ םא ,םייקה יוניפ תוברל  'חי   
    
B521 08.12.0070 ,תושרה למס םע לזרב תקיצימ הרקב אתל מ"ס 06 רטוקב הסכמ  

 1,328.00 שרדנ םא ,םייקה יוניפ תוברל 'חי   
    
C052 ,תושרה למס םע לזרב תקיצימ הרקב אתל מ"ס 06 רטוקב הסכמ   08.12.0075

 1,469.00 שרדנ םא ,םייקה יוניפ תוברל  'חי   
    
סמועל 004D תרושקת וא למשח תרנצל קזוחמ ןליפורפילופמ הרקב את   08.12.0100
תרצות PP מ"ס 85X85 םינפ תודימ ,תיתחת אלל ןוט 04    

 1,232.00 ע"ש וא מ"עב ךורב השנמ תמגודכ KNATSORDIH 'חי   
    
סמועל 004D תרושקת וא למשח תרנצל קזוחמ ןליפורפילופמ הרקב את   08.12.0110
תרצות PP מ"ס 86X86 םינפ תודימ ,תיתחת אלל ןוט 04    

 1,328.00 ע"ש וא מ"עב ךורב השנמ תמגודכ KNATSORDIH 'חי   
    
סמועל 004D תרושקת וא למשח תרנצל קזוחמ ןליפורפילופמ הרקב את   08.12.0120
תרצות PP מ"ס 08X08 םינפ תודימ ,תיתחת אלל ןוט 04    

 1,658.00 ע"ש וא מ"עב ךורב השנמ תמגודכ KNATSORDIH 'חי   
    
8" דע תרנצל חתפ תביצח תוברל םייק הרקב אתל השדח תרנצ רוביח   08.12.0200

   483.00 'פמוק ןוטבב חתפה תמיתסו רטוק  
    
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב  ם י נ ו מ  ת ו ח ו ל ל  ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת     
    
הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב ,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג   08.13.0010

 1,517.00 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 052 ינוציח 'חי   
    
X 2 מ"ס 04X08 םינפ תודימב ,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג   08.13.0020

 2,275.00 הנקתהו הריפח ,תוחול 2 רובע הציחמ תוברל מ"ס 052 ינוציח הבוגו 'חי   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     015 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וד X 2 מ"ס 04X08 םינפ תודימב ,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג   08.13.0025
הריפח ,תוחול 2 רובע הציחמ תוברל מ"ס 052 ינוציח הבוגו תידדצ    

 4,123.00 הנקתהו 'חי   
    
הבוגו מ"ס 56X002 םינפ תודימב ,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג   08.13.0030

 3,459.00 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 052 ינוציח 'חי   
    
37+08+37 תודימב כ"לטו קזב ,למשחל תובלושמ )םירליפ( ןוטב תוחמוג   08.13.0060

 4,340.00 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 032 הבוגו מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 'חי   
    
תרבח י"ע רשואמ ,רפמא 036 חול רובע "0" םגד )םירליפ( ןוטב תוחמוג   08.13.0100
תמגוד ,מ"ס 042 הבוגו מ"ס 28X04 תודימב ,הנירקה ןקת יפ לע למשחה    
הנקתהו הריפח תוברל ,רשואמ ע"ש וא סקימידר ,ןייטשרקא תרצות    

 4,170.00 תמלשומ 'חי   
    
תרבח י"ע רשואמ ,רפמא 036 חול רובע "2" םגד )םירליפ( ןוטב תוחמוג   08.13.0110
,מ"ס 042 הבוגו מ"ס 431X04 תודימב ,הנירקה ןקת יפ לע למשחה    
הנקתהו הריפח תוברל ,רשואמ ע"ש ואסקימידר ,ןייטשרקא תרצות תמגוד    

 5,307.00 תמלשומ 'חי   
    
י"ע רשואמ ,רפמא 0001 חול רובע "בחרומ" םגד )םירליפ( ןוטב תוחמוג   08.13.0120
042 הבוגו מ"ס 751X45 תודימב ,הנירקה ןקת יפ לע למשחה תרבח    
הריפח תוברל ,רשואמ ע"ש וא סקימידר ,ןייטשרקא תרצות תמגוד ,מ"ס    

 5,686.00 תמלשומ הנקתהו 'חי   
    
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב  ,"ק ז ב " ה ר ק ב  י א ת  41.80 ק ר פ  ת ת     
    
59 ץוח הבוגו מ"ס 16/16 םינפ תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את   08.14.0020

 1,592.00 הסכמ אלל ,םוטיאו םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 'חי   
    
ץוח הבוגו מ"ס 721/75 םינפ תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את   08.14.0030

 4,890.00 הסכמ אלל ,םוטיאו םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 291 'חי   
    
ץוח הבוגו מ"ס 341/19 םינפ תודימב A2 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את   08.14.0040

 6,113.00 הסכמ אלל ,םוטיאו םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 722 'חי   
    
הבוגו מ"ס 002/021 םינפ תודימב A52 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את   08.14.0050
אלל ,םוטיאו םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 052 ץוח    

12,509.00 הסכמ 'חי   
    
ץוח הבוגו מ"ס 312/861 םינפ תודימב A5 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את   08.14.0060

13,409.00 הסכמ אלל ,םוטיאו םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 052 'חי   
    
ץוח הבוגו מ"ס 003/051 םינפ תודימב A3 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את   08.14.0070

16,726.00 הסכמ אלל ,םוטיאו םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 052 'חי   
    
הבוגו מ"ס 042/011 םינפ תודימב A104 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את   08.14.0080
אלל ,םוטיאו םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 052 ץוח    

13,599.00 הסכמ 'חי   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     016 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תרגסמ תוברל םיקלח 3 םע A םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ   08.14.0200
 3,080.00 "קזב" למסו  521B גוסמ ,הכרדמב הנקתהל 'חי   

    
תרגסמ תוברל םיקלח 3 םע A םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ   08.14.0210

 3,602.00 הליענ ללוכ "קזב" למסו 004D גוסמ ,שיבכב הנקתהל 'חי   
    
תרגסמ תוברל םיקלח 4 םע A םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ   08.14.0220

 4,739.00 הליענ ללוכ "קזב" למסו 004D גוסמ ,שיבכב הנקתהל 'חי   
    
,521B גוסמ ,הכרדמב הנקתהל P םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ   08.14.0230

 1,422.00 "קזב" למס תוברל 'חי   
    
,D-004  גוסמ ,שיבכב הנקתהל P םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ   08.14.0240

 1,611.00 הליענ ללוכ "קזב" למס תוברל 'חי   
    
P םגד "קזב" תחושל הסכמ לש הנקתהו םיירוזאה "קזב" ינסחממ הלבוה   08.14.0300

   247.00 'פמוק םישרדנה רזעה ירמוח לכ תוברל  
    
םגד "קזב" תחושל הסכמ לש הנקתהו םיירוזאה "קזב" ינסחממ הלבוה   08.14.0310

   474.00 'פמוק 104A ,52A ,5A ,3A ,2A ,1A םישרדנה רזעה ירמוח לכ תוברל  
    

   749.00 תמייק תרנצ יבג לע את תחנה רובע תפסות 'חי  08.14.0400
    
דע הבוגב ,קזב לש 1.1701 טרפמ יפל ,אתל ןוראווצ תכמנה וא תהבגה   08.14.0450

   617.00 ןוטבה ןויז תוברל ,מ"ס 05 'חי   
    
לעמ הבוגב ,קזב לש 1.1701 טרפמ יפל ,אתל ןוראווצ תכמנה וא תהבגה   08.14.0460

   949.00 ןוטבה ןויז תוברל ,'מ 0.1 דעו מ"ס 05 'חי   
    
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ב  ץ ו פ י ש  ת ו ד ו ב ע  51.80 ק ר פ  ת ת     
    
תוזאפ ןוזיא    
    
ללוכ, םילגעמ01 דע חולל םיסמועו תוזאפ ןוזיא רובע חולב טוויח יוניש   08.15.0002
לכה- ' דכו סמועב ןקתמה תדידמ, ךרוצה יפל טוויח תפסות, שדח טוליש    

   262.00 'פמוק .ןזואמ סמועםעןקתמ תלבקל טלפמוק  
    
ללוכ, םילגעמ03 דע חולל םיסמועו תוזאפ ןוזיא רובע חולב טוויח יוניש   08.15.0003
לכה- ' דכו סמועב ןקתמה תדידמ, ךרוצה יפל טוויח תפסות, שדח טוליש    

   350.00 'פמוק .ןזואמ סמועםעןקתמ תלבקל טלפמוק  
    
ללוכ, םילגעמ05 דע חולל םיסמועו תוזאפ ןוזיא רובע חולב טוויח יוניש   08.15.0004
לכה- ' דכו סמועב ןקתמה תדידמ, ךרוצה יפל טוויח תפסות, שדח טוליש    

   613.00 'פמוק .ןזואמ סמועםעןקתמ תלבקל טלפמוק  
    
טוליש    
    

   175.00 'פמוק .םילגעמ01 דע, םייק למשח חולל טורח' ץיבדנס-טילקב י"ע שדחמ טוליש 08.15.0006
    

   262.00 'פמוק .םילגעמ02 דע, םייק למשח חולל טורח' ץיבדנס-טילקב י"ע שדחמ טוליש 08.15.0007
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   438.00 'פמוק .םילגעמ05 דע, םייק למשח חולל טורח' ץיבדנס-טילקב י"ע שדחמ טוליש 08.15.0008
    
םילגעמ001 דע, םייק למשח חולל טורח' ץיבדנס-טילקב י"ע שדחמ טוליש   08.15.0009

   700.00 'פמוק .  
    
קותינ וא הפלחה ךרוצל חולמ םירזיבא קוריפ    
    

    27.00 'פמוק .'א52 חול רזיבא קוריפ 08.15.0011
    

    36.00 'פמוק .'א06 דע חול רזיבא קוריפ 08.15.0012
    

    52.00 'פמוק .'א001 דע חול רזיבא קוריפ 08.15.0013
    

    71.00 'פמוק .'א002 דע חול רזיבא קוריפ 08.15.0014
    

    71.00 'פמוק .'א003 דע חול רזיבא קוריפ 08.15.0015
    

    71.00 'פמוק .'א004 דע חול רזיבא קוריפ 08.15.0016
    
םירמוחהו רזעה תודובע לכ ללוכ( םייק חולב שדח רזיבא תנקתה    
) םישורדה    
    

    71.00 'פמוק 'א52 דע רזיבא רובע ריחמ תפסות 08.15.0018
    

    71.00 'פמוק 'א06 דע רזיבא רובע ריחמ תפסות 08.15.0019
    

    71.00 'פמוק .'א001 דע רזיבא רובע ריחמ תפסות 08.15.0020
    

    88.00 'פמוק .'א002 דע רזיבא רובע ריחמ תפסות 08.15.0021
    

   105.00 'פמוק .'א003 דע רזיבא רובע ריחמ תפסות 08.15.0022
    

   123.00 'פמוק .'א004 דע רזיבא רובע ריחמ תפסות 08.15.0023
    
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת     
    
היומס הנקתה מ"מ 02 רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0010

     6.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
08.21.0020 היומס  הנקתה  מ"מ 52 רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ  

     7.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
08.21.0030 היומס  הנקתה  מ"מ 23 רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ  

     9.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
08.21.0040 היומס  הנקתה מ"מ 04 רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ  

    11.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
08.21.0050 היומס  הנקתה  מ"מ 05 רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ  

    14.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     018 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא  םייומס ,מ"מ 02 רטוק "נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0100
     6.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל םייולג רטמ   

    
וא  םייומס ,מ"מ 52 רטוק "נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0110

     8.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל םייולג רטמ   
    
וא  םייומס ,מ"מ 23 רטוק "נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0120

    12.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל םייולג רטמ   
    
וא  םייומס ,מ"מ 04 רטוק "נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0130

    14.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל םייולג רטמ   
    
וא  םייומס ,מ"מ 05 רטוק "נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0140

    20.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל םייולג רטמ   
    
,םייולג וא םייומס ,מ"מ 02 רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ   08.21.0170

     6.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
,םייולג וא םייומס ,מ"מ 52 רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ   08.21.0172

     8.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
,םייולג וא םייומס ,מ"מ 23 רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ   08.21.0174

    11.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
,םייולג וא םייומס ,מ"מ 04 רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ   08.21.0176

    13.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
,םייולג וא םייומס ,מ"מ 05 רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ   08.21.0178

    18.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
תוברל מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0196

    33.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח רטמ   
    
תוברל מ"מ 2.4 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0198

    37.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח רטמ   
    
תוברל מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0200

    47.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח רטמ   
    
תוברל מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0206

    63.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח רטמ   
    
תוברל מ"מ 2.6 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0208

    75.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח רטמ   
    
תוברל מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0210

    90.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח רטמ   
    
תוברל מ"מ 9.6 ןפוד יבוע מ"מ 522 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0226

   114.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח רטמ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     019 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוברל מ"מ 6.8 ןפוד יבוע מ"מ 522 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0228
   138.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח רטמ   

    
מ"מ 8.01 ןפוד יבוע מ"מ 522 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ   08.21.0230

   161.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ לבח תוברל רטמ   
    
לבח תוברל יולג ,מ"מ 61 רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0300

     8.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
    
לבח תוברל יולג ,מ"מ 02 רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0310

    10.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
    
לבח תוברל יולג ,מ"מ 52 רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0320

    13.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
    
לבח תוברל יולג ,מ"מ 23 רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0330

    15.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
    
לבח תוברל יולג ,מ"מ 04 רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0340

    19.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
    
לבח תוברל יולג ,מ"מ 05 רטוק  )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ   08.21.0350

    23.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
    
רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח םע מ"מ 23 רטוק ןליתאילופ תורוניצ   08.21.0380
,5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע ,מ"מ 8 רטוקב    

    10.00 רוביחה ירמוח לכתוברל הנכומ הריפחב םיחנומ רטמ   
    
רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח םע מ"מ 04 רטוק ןליתאילופ תורוניצ   08.21.0390
,5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע ,מ"מ 8 רטוקב    

    13.00 רוביחה ירמוח לכתוברל הנכומ הריפחב םיחנומ רטמ   
    
םאתהב ןופלט יוק רובע הכישמ לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ   08.21.0400

    16.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית תוברל ,5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ   
    
08.21.0410 םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ לבח םע מ"מ 36 רטוק םייטסלפ תורוניצ  

    18.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית תוברל ,5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ   
    
08.21.0420 םאתהב  ןופלט  יוק רובע הכישמ לבח םע מ"מ 57 רטוק םייטסלפ תורוניצ  

    25.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית תוברל ,5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ   
    
רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח םע מ"מ 23 רטוק ןליתאילופ תורוניצ   08.21.0470
,11 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע ,מ"מ 8 רטוקב    

    11.00 רוביחה ירמוח לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ רטמ   
    
רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח םע מ"מ 04 רטוק ןליתאילופ תורוניצ   08.21.0480
,11 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע ,מ"מ 8 רטוקב    

    15.00 רוביחה ירמוח לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ רטמ   
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     020 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח םע מ"מ 05 רטוק ןליתאילופ תורוניצ   08.21.0490
,11 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע ,מ"מ 8 רטוקב    

    18.00 רוביחה ירמוח לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ רטמ   
    
לכ תוברל הכישמ לבח םע מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ   08.21.0500

    12.00 רוביחה ירמוח רטמ   
    
לכ תוברל הכישמ לבח םע מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ   08.21.0510

    15.00 רוביחה ירמוח רטמ   
    
תוברל הכישמ לבח םע מ"מ 011 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ   08.21.0520

    29.00 רוביחה ירמוח לכ רטמ   
    
תוברל הכישמ לבח םע מ"מ 061 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ   08.21.0530

    62.00 רוביחה ירמוח לכ רטמ   
    
תוברל הכישמ לבח םע מ"מ 002 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ   08.21.0540

    95.00 רוביחה ירמוח לכ רטמ   
    
םאתהב תורוניצב לחשומ ,מ"מ 8 רטוקב ,רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח   08.21.0600

     3.00 קזב לש 9701 טרפמל רטמ   
    
םאתהב תורוניצב לחשומ ,מ"מ 8 רטוקב ,רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח   08.21.0610

     4.00 תרנצה יוקינ תוברל ,קזב לש 9701 טרפמל רטמ   
    
תוברל ,הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוקב CVP רוניצ לש דבלב החנה   08.21.0650
8 רטוקב הכישמ טוח ,למשחה תרבח ינסחממ וא ןימזמה ינסחממ הלבוה    

    15.00 ינקת ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
תוברל ,הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוקב CVP רוניצ לש דבלב החנה   08.21.0660
8 רטוקב הכישמ טוח ,למשחה תרבח ינסחממ וא ןימזמה ינסחממ הלבוה    

    16.00 ינקת ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
תוברל ,הנכומ הריפחב מ"מ 522 רטוקב CVP רוניצ לש דבלב החנה   08.21.0670
8 רטוקב הכישמ טוח ,למשחה תרבח ינסחממ וא ןימזמה ינסחממ הלבוה    

    20.00 ינקת ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
    
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  32.80 ק ר פ  ת ת     
    

ןוולוגמ חפמ םילבכ תולעת ק/ט           08.23.0001
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת   08.23.0004
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 5.1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   147.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת   08.23.0005
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 5.1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   191.00 הקראה יקדהמו רטמ   
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     021 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת   08.23.0006
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 5.1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   219.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 005 בחורב תולעת   08.23.0007
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 5.1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   285.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 006 בחורב תולעת   08.23.0008
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 5.1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   304.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 04 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת   08.23.0010
יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1    
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב    

    57.00 הקראה רטמ   
    
חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת   08.23.0012
יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1    
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב    

    60.00 הקראה רטמ   
    
חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת   08.23.0015
יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1    
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב    

    65.00 הקראה רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת   08.23.0020
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

    89.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תולעת   08.23.0025
יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1    
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב    

    83.00 הקראה רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת   08.23.0030
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   114.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת   08.23.0040
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   144.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     022 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת   08.23.0050
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   168.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 005 בחורב תולעת   08.23.0054
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   180.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 006 בחורב תולעת   08.23.0056
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 1 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

   191.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 04 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת   08.23.0060
יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 8.0    
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב    

    52.00 הקראה רטמ   
    
חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת   08.23.0065
יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 8.0    
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב    

    54.00 הקראה רטמ   
    
חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת   08.23.0075
יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 8.0    
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב    

    62.00 הקראה רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת   08.23.0080
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 8.0 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

    83.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תולעת   08.23.0085
יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 8.0    
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה ,תויווז ,תותשק ,לזרב    

    79.00 הקראה רטמ   
    
יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת   08.23.0086
הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק ,)מ"מ 8.0 חפה    
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו    

    99.00 הקראה יקדהמו רטמ   
    
2 יבועב 'ממ 001X001 חפ תלעתמ דומע וא ריק לע הילעב לבכל הנגה   08.23.0095

   351.00 םינוולוגמ םיקבח םע קזוחמ 'מ 5.2 ךרואב רטוק 3" ןוולוגמ רוניצ וא 'ממ 'חי   
    

תנוולוגמ לזרב תשרמ תולעת ק/ט           08.23.0099
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     023 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ ,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת   08.23.0100
תמגודכ הקראה יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ ,לזרב יקוזיח    

    49.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ ,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת   08.23.0110
תמגודכ הקראה יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ ,לזרב יקוזיח    

    59.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ ,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת   08.23.0120
תמגודכ הקראה יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ ,לזרב יקוזיח    

    65.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ ,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת   08.23.0130
תמגודכ הקראה יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ ,לזרב יקוזיח    

    81.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ ,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 005 בחורב תולעת   08.23.0140
תמגודכ הקראה יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ ,לזרב יקוזיח    

    93.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ ,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 006 בחורב תולעת   08.23.0150
הקראה יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ ,לזרב יקוזיח    

   104.00 ע"ש וא "הכרא"תמגודכ רטמ   
    

תויטסלפ תולעת ק/ט           08.23.0189
    
וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 51 קמועבו מ"מ 51 בחורב תולעת   08.23.0190

    10.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
08.23.0200 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 71 קמועבו מ"מ 71 בחורב תולעת  

    11.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
08.23.0202 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 71 קמועבו מ"מ 03 בחורב תולעת  

    13.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
08.23.0205 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 52 קמועבו מ"מ 03 בחורב תולעת  

    14.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
08.23.0210 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 52 קמועבו מ"מ 04 בחורב תולעת  

    18.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
08.23.0215 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 24 קמועבו מ"מ 04 בחורב תולעת  

    23.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
08.23.0220 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 06 קמועבו מ"מ 52 בחורב תולעת  

    25.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
08.23.0230 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 06 קמועבו מ"מ 24 בחורב תולעת  

    30.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     024 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.23.0240 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 06 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת  
    37.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   

    
08.23.0250 וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 07 קמועבו מ"מ 06 בחורב תולעת  

    44.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת רטמ   
    
08.23.0265 הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 06 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת  

    57.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת  וא רטמ   
    
08.23.0270 הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תולעת  

    57.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת  וא רטמ   
    
08.23.0280 הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת  

   136.00 ע"ש וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת  וא רטמ   
    
לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 71 קמועבו מ"מ 04 בחורב תוקלוחמ תולעת   08.23.0500
וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ    

    21.00 ע"ש רטמ   
    
לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 52 קמועבו מ"מ 06 בחורב תוקלוחמ תולעת   08.23.0510
וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ    

    38.00 ע"ש רטמ   
    
לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 24 קמועבו מ"מ 06 בחורב תוקלוחמ תולעת   08.23.0520
וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ    

    56.00 ע"ש רטמ   
    
לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תוקלוחמ תולעת   08.23.0530
וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ    

    77.00 ע"ש רטמ   
    
לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ 06 קמועבו מ"מ 041 בחורב תוקלוחמ תולעת   08.23.0540
וא "לגלפ" תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ    

    95.00 ע"ש רטמ   
    

    16.00 מ"מ 021 -ו 001 בחורב תויטסלפ תולעתל סיווג ירזיבאל םימאתמ 'חי  08.23.0550
    

    19.00 מ"מ 021 -ו 001 בחורב תויטסלפ תולעתל דנרגל ירזיבאל םימאתמ 'חי  08.23.0552
    
06X07 תויטסלפ תולעתל וני'ציטב וא דנרגל וא סיווג ירזיבאל םימאתמ   08.23.0554

     7.00 מ"מ 06X041 וא מ"מ 'חי   
    
מ"מ 041 -ו מ"מ 07 בחורב תויטסלפ תולעתל םירוביח תספוקל סיסב   08.23.0558

    25.00 וני'ציטב וא דנרגל וא סיווג ירזיבא רובע 'חי   
    

תוצרוחמ םילבכ תולעת ק/ט           08.23.0599
    
מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 001 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0600
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק ,מ"מ 8.0 יבועבו    

    76.00 הקראה יקדהמו םירבחמ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב רטמ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     025 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 002 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0610
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק ,מ"מ 8.0 יבועבו    

    86.00 הקראה יקדהמו םירבחמ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב רטמ   
    
מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 003 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0615
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק ,מ"מ 8.0 יבועבו    

   104.00 הקראה יקדהמו םירבחמ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק ,לזרב רטמ   
    
מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 004 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0620
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

   119.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק  רטמ   
    
מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 005 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0625
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ  לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

   129.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק  רטמ   
    
מ"מ 06 קמועב ,מ"מ 006 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0630
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

   142.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק רטמ   
    
מ"מ 001 קמועב ,מ"מ 001 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0655
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

    95.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק רטמ   
    
מ"מ 001 קמועב ,מ"מ 002 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0660
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

   114.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק רטמ   
    
מ"מ 001 קמועב ,מ"מ 003 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0665
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

   133.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק רטמ   
    
מ"מ 001 קמועב ,מ"מ 004 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0670
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

   142.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק רטמ   
    
מ"מ 001 קמועב ,מ"מ 005 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0675
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

   152.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק רטמ   
    
מ"מ 001 קמועב ,מ"מ 006 בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת   08.23.0680
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ 1 יבועבו    

   166.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק רטמ   
    

    21.00 מ"מ 85 הבוגב חפמ תוצרוחמ םילבכ תלעתל הציחמ רטמ  08.23.0690
    

    34.00 מ"מ 89 הבוגב חפמ תוצרוחמ םילבכ תלעתל הציחמ רטמ  08.23.0695
    

הכירד תולעת ק/ט           08.23.0698
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    38.00 ע"ש וא "וכלומ" תמגודכ מ"מ 11X14 ,דחא את ,CVP -מ הכירד תלעת רטמ  08.23.0705
    

    83.00 ע"ש וא "וכלומ" תמגודכ מ"מ 71X57 ,םיאת CVP, 4-3 -מ הכירד תלעת רטמ  08.23.0711
    
"וכלומ" תמגודכ מ"מ 71X57 ,םיאת 4 ,םוינימולא יוסיכ םע הכירד תלעת   08.23.0715

   251.00 ע"ש וא רטמ   
    
"וכלומ" תמגודכ מ"מ 81X521 ,םיאת 2 ,םוינימולא יוסיכ םע הכירד תלעת   08.23.0725

   332.00 ע"ש וא רטמ   
    
)YX2N )EPLX  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת     
    

    10.00 .ר"ממ05X3 דע לבכ קורפ רטמ  08.31.0001
    

    12.00 .ר"ממ05X3 לעמ ךתחב לבכ קורפ רטמ  08.31.0002
    
ידי לע קפוסיש תמייק תרנצב ר"ממ 05X3 + 52 דע ךתחב לבכ תלחשה   08.31.0003

    16.00 ןימזמה רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0010
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

     7.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 5.1X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0020
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

     8.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 5.1X5 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0030
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

     9.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 5.2X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0090
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

     9.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 5.2X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1  גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0100
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    11.00 ע"ש וא"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 5.2X5 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1  גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0110
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    12.00 ע"ש וא"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 4X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0120
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    12.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 4X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0130
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    14.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
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םיעובק ר"ממ 4X5 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0140
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    18.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  6X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0150
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    16.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  6X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0160
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    19.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  6X5 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0170
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    26.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  01X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0180
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    24.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  01X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0190
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    27.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  01X5 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0200
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    35.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  61X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0210
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    38.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  61X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0220
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    45.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  61X5 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0230
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    51.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ   61+52X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0240
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

    57.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ   52X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0250
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    68.00 ע"ש וא"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
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ר"ממ  61+53X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0260
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

    70.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 53X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0265
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    75.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ  52+05X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0270
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

    91.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  05X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0280
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

   101.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ  53+07X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0290
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

   132.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  07X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0295
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

   141.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ  05+59X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0300
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

   157.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  59X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0305
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

   171.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ 07+021X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0310
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

   210.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 021X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0315
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

   229.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ  07+051X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0320
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

   252.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  051X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0330
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

   290.00 ע"ש וא"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר"ממ  59+581X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0340
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

   302.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  581X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0345
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

   335.00 ע"ש וא"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ 021+042X3 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0350
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

   381.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 042X4 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0360
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

   452.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ 003X1 ךתחב )RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0450
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

   152.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    

דוקיפ ילבכ ק/ט           08.31.0499
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.1X7 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0500
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    15.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.2X7 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0510
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    16.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.1X01 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0520
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    15.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.2X01 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0530
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    24.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.1X21 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0540
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    21.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.2X21 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0550
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    29.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.1X61 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0560
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    23.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.1X91 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0570
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    28.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.1X12 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0575
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    32.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.1X42 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0580
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    35.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ 5.1X03 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ   08.31.0590
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא    

    42.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    

    60.00 שרדנכ לבכה טוליש תוברל ויתוצק ינשב תרושקת וא למשח לבכ רותיא 'חי  08.31.0680
    
תוברל ןחלושל תחתמ יפקיה דויצו בשחמל תרושקתו למשח ילבכ רודיס   08.31.0690

   103.00 הדובע תדמעל ריחמה .םיקבחב קוזיח 'חי   
    

םיככוסמ תשוחנ ילבכ ק/ט           08.31.0699
    
,רדת הנשמ םע םיעונמ רוביחל JYCLFY 2-3 גוסמ םיככוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0700
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.2X4 ךתחב     

    20.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,רדת הנשמ םע םיעונמ רוביחל JYCLFY 2-3 גוסמ םיככוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0710
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 4X4 ךתחב     

    30.00 תווצקה ינשברוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,רדת הנשמ םע םיעונמ רוביחל JYCLFY 2-3 גוסמ םיככוסמ תשוחנ ילבכ   08.31.0720
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 6X4 ךתחב     

    45.00 תווצקה ינשברוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    

     5.00 ר"ממ 2X1 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1000
    

     6.00 ר"ממ 3X1 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1010
    

     5.00 ר"ממ 2X5.1 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1020
    

     7.00 ר"ממ 3X5.1 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1030
    

     8.00 ר"ממ 4X5.1 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1040
    

     9.00 ר"ממ 5X5.1 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1050
    

     8.00 ר"ממ 2X5.2 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1060
    

     9.00 ר"ממ 3X5.2 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1070
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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    12.00 ר"ממ 4X5.2 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1080
    

    13.00 ר"ממ 5X5.2 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.1090
    
)YX2AN )EPLX  ם ו י נ י מ ו ל א  י ל ב כ  23.80 ק ר פ  ת ת     
    

    10.00 .ר"ממ05X3 דע לבכ קורפ רטמ  08.32.0001
    

    12.00 .ר"ממ05X3 לעמ ךתחב לבכ קורפ רטמ  08.32.0002
    
ידי לע קפוסיש תמייק תרנצב ר"ממ 05X3 + 52 דע ךתחב לבכ תלחשה   08.32.0003

    16.00 ןימזמה רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  61+52X3 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ   08.32.0010
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    28.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0015 םיעובק  ר"ממ  52X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    31.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0020 םיעובק  ר"ממ 61+53X3  ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    33.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0025 םיעובק  ר"ממ 53X4  ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    35.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק  ר"ממ  52+05X3 ךתחב YX2AN )EPLX(  גוסמ םוינימולא ילבכ   08.32.0030
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל     

    44.00 ע"ש וא "הכרא"תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0035 םיעובק  ר"ממ  05X4 ךתחב YX2AN )EPLX(  גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    45.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0040 םיעובק  ר"ממ 53+07X3 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    51.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0045 םיעובק  ר"ממ 07X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    52.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0050 םיעובק  ר"ממ  05+59X3 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    55.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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08.32.0055 םיעובק  ר"ממ  59X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    56.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0060 ר"ממ  07+021X3 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל  םיעובק    

    73.00 ע"ש וא "הכרא"תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
08.32.0065 םיעובק  ר"ממ  021X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    73.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  07+051X3 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ   08.32.0070
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל     

    99.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
08.32.0075 םיעובק ר"ממ  051X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

   102.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ  59+581X3  ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ   08.32.0080
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל  םיעובק    

   105.00 ע"ש וא "הכרא"תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
08.32.0085 םיעובק ר"ממ  581X4  ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

   108.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ר"ממ  021+042X3 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ   08.32.0090
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל םיעובק    

   129.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  042X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ   08.32.0095
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

   131.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  003X1 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ   08.32.0300
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע  םיחנומ ,הנבמל    

    23.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
1RF/YBX2N ם י נ י י ר ו ש מ  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  33.80 ק ר פ  ת ת     
    
םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0010
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    12.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  5.1X4 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0020
תוברל  תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    13.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     033 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיעובק ר"ממ  5.1X5 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0030
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    16.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  5.2X3 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0090
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    14.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  5.2X4 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0100
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    14.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  5.2X5 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0110
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל    

    17.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  4X3 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0120
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    18.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  4X4 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0130
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    21.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  4X5 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0140
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    26.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  6X3 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0150
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    24.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  6X4 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0160
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    28.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  6X5 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0170
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    39.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  01X3 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0180
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    31.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  01X4 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0190
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    41.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     034 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיעובק ר"ממ  01X5 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0200
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    47.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  61X3 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0210
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    45.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  61X4 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0220
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    52.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
םיעובק ר"ממ  61X5 ךתחב 1RF/YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ   08.33.0230
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס  לע םיחנומ ,הנבמל    

    60.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
ם י ד ד ו ב מ  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  43.80 ק ר פ  ת ת     
    
םילחשומ C.V.P  דודיב םע ר"ממ 5.1 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0010
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא תורוניצב    

     3.00 ע"ש וא רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 5.2 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0020
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

     3.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 4 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0030
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

     4.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
08.34.0040 םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 6 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ  
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

     6.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
08.34.0050 םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 01 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ  
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

     9.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0060
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

    13.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 52 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0070
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

    18.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 53 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0080
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

    31.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     035 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 05 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0090
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

    35.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 07 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0100
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

    51.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 59 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0110
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

    61.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 021 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0120
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

    77.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 051 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0130
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

    92.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 581 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0140
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

   109.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 042 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0150
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

   128.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
םילחשומ C.V.P דודיב םע ר"ממ 003 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ   08.34.0160
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ וא  תורוניצב    

   157.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
    
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת     
    
םילחשומ  וא/ו  עקרקב  םינומט ,ר"ממ 01 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ   08.35.0009
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

     9.00 ע"ש וא רטמ   
    
08.35.0010 םילחשומ  וא/ו  עקרקב  םינומט ,ר"ממ 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ  
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל  םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    10.00 ע"ש וא רטמ   
    
08.35.0020 םילחשומ  וא/ו  עקרקב  םינומט ,ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ  
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    17.00 ע"ש וא רטמ   
    
08.35.0030 םילחשומ  וא/ו  עקרקב  םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ  
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    25.00 ע"ש וא רטמ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     036 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

08.35.0040 םילחשומ  וא/ו  עקרקב  םינומט ,ר"ממ 05 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ  
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    29.00 ע"ש וא רטמ   
    
08.35.0050 םילחשומ  וא/ו  עקרקב  םינומט ,ר"ממ 07 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ  
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    37.00 ע"ש וא רטמ   
    
08.35.0060 םילחשומ  וא/ו  עקרקב  םינומט ,ר"ממ 59 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ  
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    53.00 ע"ש וא רטמ   
    
םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט ,ר"ממ 021 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ   08.35.0070
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    60.00 ע"ש וא רטמ   
    
םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט ,ר"ממ 051 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ   08.35.0080
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    82.00 ע"ש וא רטמ   
    
םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט ,ר"ממ 581  ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ   08.35.0090
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

    87.00 ע"ש וא רטמ   
    
םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט ,ר"ממ 042 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ   08.35.0100
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

   112.00 ע"ש וא רטמ   
    
םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט ,ר"ממ 003 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ   08.35.0110
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב    

   137.00 ע"ש וא רטמ   
    

. 'חי           08.35.0115
    
םיפרוצמ םיטרפל םאתהב םידומעל תיקפוא הקראה 'עמ ירוביח עוציב   08.35.0120
יכילומ השולש/םיינש רוביחל םאתהב למשח תרבחו למשחה קוח תושירדו    

   238.00 DLEWDAC ירוביח תטישב 53uC דע הקראה 'חי   
    
ם י ל ב כ ל  ת ו פ ו מ  63.80 ק ר פ  ת ת     
    

   161.00 םימ תנגומ ר"ממ 5.2X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  08.36.0010
    

   209.00 םימ תנגומ ר"ממ 4X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  08.36.0020
    

   233.00 םימ תנגומ ר"ממ 6X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  08.36.0030
    

   270.00 םימ תנגומ ר"ממ 61X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  08.36.0040
    

   398.00 םימ תנגומ ר"ממ 05X4 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  08.36.0060
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   570.00 םימ תנגומ ר"ממ 021X4 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  08.36.0080
    

   749.00 םימ תנגומ ר"ממ 042X4 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  08.36.0100
    
ךתחב עקרקה ךותב םיעורק םילבכ רוביחל ץחל ילוורש וא "םקייר" הפומ   08.36.0110

   395.00 .ר"ממ 6X5 דע 'חי   
    
ךתחב עקרקה ךותב םיעורק םילבכ רוביחל ץחל ילוורש וא "םקייר" הפומ   08.36.0115

   494.00 .T תרוצב לבא, ר"ממ6X5 דע 'חי   
    

   813.00 ר"ממ 05*4 דע לבכל "ןסכור - לוורש" םגד "םקייר" הפומ תקיצי 'חי  08.36.0120
    
דע ךתחב עקרקה ךותב םיעורק םילבכ רוביחל ץחל ילוורש "םקייר" הפומ   08.36.0125

   494.00 .ר"ממ61X5 'חי   
    
עקרקה ךותב םיעורק םילבכ  רוביחל ץחל ילוורש וא תיסקופא הפומ תקיצי   08.36.0130

   593.00 .T תרוצב לבא, ר"ממ61X5 דע ךתחב 'חי   
    
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  73.80 ק ר פ  ת ת     
    
,ר"ממ 5.1X3 ךתחב  HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0500
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    11.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 5.1X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0505
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    12.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 5.1X5 ךתחב HXHN 09E 081EFגוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0510
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    16.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,ר"ממ 5.1X7 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0520
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    18.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 5.1X21 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0530
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    25.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 5.2X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0540
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    15.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 5.2X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0550
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    21.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
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,ר"ממ 5.2X5 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0560
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    23.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 5.2X7 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0570
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    26.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 5.2X21 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0580
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    32.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 4X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0590
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    18.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 4X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0600
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    23.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 4X5 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0605
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    26.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 6X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0607
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    25.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 6X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0610
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    28.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 6X5 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0620
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    33.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 01X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0622
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    32.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 01X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0625
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    48.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 01X5 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0630
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    52.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
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תמגודכ ,ר"ממ 61X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0635
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    60.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 61X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0640
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    60.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 61X5 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0650
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    66.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,ר"ממ 61+52X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0660
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    83.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 52X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0670
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    88.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,ר"ממ 61+53X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0680
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    93.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
"הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 53X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ םילבכ   08.37.0690
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא    

   100.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב רטמ   
    
,ר"ממ 52+05X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0700
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   138.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 05X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0710
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

   146.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,ר"ממ 53+07X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0720
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   160.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 53X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0725
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

   174.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,ר"ממ 05+59X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0730
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   187.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
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תמגודכ ,ר"ממ 59X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0740
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

   213.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,ר"ממ 07+021X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0750
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   237.00 תווצקה ינשברוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 021X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0755
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   268.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 07+051X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0760
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   312.00 תווצקה ינשברוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 051X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0770
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   346.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 59+581X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0780
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   343.00 תווצקה ינשברוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 581X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0790
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   468.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 021+042X3 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0800
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   542.00 תווצקה ינשברוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 042X4 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0810
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   580.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 01X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0835
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    19.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 61X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0840
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    19.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 52X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0845
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    29.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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תמגודכ ,ר"ממ 53X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0850
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    38.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 05X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0855
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    57.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 07X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0860
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    67.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
תמגודכ ,ר"ממ 59X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0865
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"    

    86.00 תווצקהינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ רטמ   
    
,ר"ממ 021X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0870
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

    95.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
,ר"ממ 051X1 ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ   08.37.0875
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ    

   104.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא רטמ   
    
ן ו פ ל ט  י ל ב כ  83.80 ק ר פ  ת ת     
    
,4.0X2X5 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0005

    11.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
    
,4.0X2X01 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0010

    12.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
    
,4.0X2X02 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0020

    18.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
    
,4.0X2X03 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0030

    25.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
    
,4.0X2X05 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0040

    32.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
    
"קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0050

    50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,4.0X2X001 רטמ   
    
"קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0060

    92.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,4.0X2X002 רטמ   
    
,6.0X2X01 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0070

    18.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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,6.0X2X02 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0080
    29.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   

    
,6.0X2X03 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0090

    38.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
    
,6.0X2X05 "קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0100

    52.00 ע"ש וא "הכרא"תמגודכ רטמ   
    
"קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0110

    91.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,6.0X2X001 רטמ   
    
"קזב" תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ   08.38.0120

   142.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,6.0X2X002 רטמ   
    
תוגוז 2 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0300
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

     5.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
תוגוז 3 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0310
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

     5.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
תוגוז 4 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0320
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

     6.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
תוגוז 6 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0330
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

     7.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
תוגוז 01 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0340
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

    12.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
תוגוז 02 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0350
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

    17.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
תוגוז 62 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0360
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

    20.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
תוגוז 05 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0370
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

    26.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    
תוגוז 001 ילעב םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0380
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב    

    40.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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תוגוז  002  ילעב  םיידיג-בר )הנבמה ךותב( ןופלטל םיימינפ הנקתה ילבכ   08.38.0390
תוברל םילבכ תולעתב וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב     

    74.00 ע"ש וא "הכרא"תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    

. 'חי           08.38.0391
    
ם ו י נ י מ ו ל א  י ל ב כ ו  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  ת נ ק ת ה  93.80 ק ר פ  ת ת     
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 5.1x5 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה   08.39.0010

     6.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 5.2x5 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה   08.39.0020

     8.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 01x5 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה   08.39.0030

    13.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 52x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה   08.39.0040

    18.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 05x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה   08.39.0050

    25.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 59x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה   08.39.0060

    34.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 051x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה   08.39.0070

    51.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 042x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה   08.39.0080

    67.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    

םוינימולא ילבכ תנקתה ק/ט           08.39.0199
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 52x4 דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה   08.39.0300

    15.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 05x4 דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה   08.39.0310

    21.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ 59x4 דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה   08.39.0320

    32.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל רטמ   
    
י"ע קפוסיש ר"ממ 051x4 דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה   08.39.0330

    40.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל ,םירחא רטמ   
    
י"ע קפוסיש ר"ממ 042x4 דע והשלכ ךתחב םוינימולא לבכ תנקתה   08.39.0340

    48.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה ירמוח לכ תוברל ,םירחא רטמ   
    

יעקרק תת לבכ רותיא ק/ט           08.39.0599
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

וא ,הלקתה םוקימ ןומיסו רושכמ תרזעב יעקרק תת לבכב הלקת רותיא   08.39.0600
 3,981.00 יעקרק תת לבכ יאוות ןומיסו רותיא ע"י   

    
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת     
    
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא   08.40.0010

   287.00 םיירוקמ םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת 'מ 5.1 לש ךרואבו 'חי   
    

   408.00 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע ,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש 'חי  08.40.0020
    
מ"מ 452 -ו תיתחתב מ"מ 543 רטוקב הקראהל תיטסלפ תרוקיב תחוש   08.40.0025

   242.00 ע"ש וא הכרא תמגודכ ,הסכמ תוברל ,מ"מ 062 הבוג ,ןוילעה דצב 'חי   
    
7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ   08.40.0030

   273.00 םיכילומ 'חי   
    

   427.00 מ"מ 4x04x004 תודימב תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ 'חי  08.40.0035
    

   593.00 מ"מ 006X04X4 תודימב תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ 'חי  08.40.0036
    

   711.00 מ"מ 008X04X01 תודימב תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ 'חי  08.40.0037
    

   842.00 מ"מ 0001X06X01 תודימב תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ 'חי  08.40.0038
    
לש דוסיה תמוק חטש ר"מ יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה   08.40.0040

    11.00 ןינבה ר"מ   
    
לזרבל ךתורמ ,ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת תיזכרמל דוסי תקראה   08.40.0045

   327.00 חולה תקראהל רבוחמו דוסיה 'חי   
    
םילאיצנטופה תאוושה ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0050

   142.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל וא ,יתכתמ טנמלאל 'קנ   
    
םילאיצנטופה תאוושה ספמ ר"ממ 52 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0060

   185.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל וא ,יתכתמ טנמלאל 'קנ   
    
אל הקראה" טלשו תוינקת תולש תוברל םימ הנומ לע ינקת הקראה רשג   08.40.0100

   114.00 "קתנל 'חי   
    
תוברל תוקיציב ןומט תודוסי תקראהל מ"מ 5.3X03 תודימב ןוולוגמ ספ   08.40.0110

    21.00 םיכותיר רטמ   
    
תוברל תוקיציב ןומט תודוסי תקראהל מ"מ 4X04 תודימב ןוולוגמ ספ   08.40.0120

    34.00 םיכותיר רטמ   
    
תוברל תוקיציב ןומט תודוסי תקראהל מ"מ 4X05 תודימב ןוולוגמ ספ   08.40.0125

    44.00 םיכותיר רטמ   
    
תוברל תוקיציב ןומט תודוסי תקראהל מ"מ 5X05 תודימב ןוולוגמ ספ   08.40.0130

    53.00 םיכותיר רטמ   
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     045 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תנגומ הבית תוברל מ"מ 04X5 ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי   08.40.0150
   280.00 טולישו םימ 'חי   

    
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ 01 ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0200
,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה    

    42.00 הדוקנה רוביחלשרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ 'קנ   
    
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ 61 ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0210
,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה    

    46.00 הדוקנה רוביחלשרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ 'קנ   
    
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ 52 ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0220
,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה    

    49.00 הדוקנה רוביחלשרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ 'קנ   
    
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ 53 ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0230
,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה    

    57.00 הדוקנה רוביחלשרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ 'קנ   
    
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ 05 ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0240
,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה    

    63.00 הדוקנה רוביחלשרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ 'קנ   
    
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ 07 ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0250
,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה    

    73.00 הדוקנה רוביחלשרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ 'קנ   
    
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ 59 ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0260
,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה    

    82.00 הדוקנה רוביחלשרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ 'קנ   
    
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ 021 ךילומב הקראה תדוקנ   08.40.0270
,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה    

    96.00 הדוקנה רוביחל שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ 'קנ   
    

    25.00 1" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  08.40.0300
    

    30.00 1 4/1" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  08.40.0302
    

    32.00 1 2/1" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  08.40.0304
    

    33.00 2"  רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  08.40.0310
    

    34.00 2 2/1" רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  08.40.0315
    

    37.00 3" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  08.40.0320
    

    44.00 4" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  08.40.0330
    

    60.00 6" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  08.40.0340
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     046 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    19.00 ר"ממ 61 דע לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0500
    

    20.00 ר"ממ 52 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0510
    

    25.00 ר"ממ 53 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0520
    

    31.00 ר"ממ 05 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0530
    

    38.00 ר"ממ 07 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0540
    

    46.00 ר"ממ 59 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0550
    

    59.00 ר"ממ 021 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0560
    

    74.00 ר"ממ 051 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0570
    

    89.00 ר"ממ 581 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0580
    

   113.00 ר"ממ 042 לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0590
    
תפלחהו הדולח יוקינ תוברל םימה ינומ לע רשג וא הקראה תדוקנ ץופיש   08.40.0700

    57.00 שרדנכ םיגרב 'חי   
    

    38.00 םיגרב 3 הרואת דומעל תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ 'חי  08.40.0800
    

    53.00 םיגרב 5 הרואת דומעל תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ 'חי  08.40.0810
    

    62.00 םיגרב 7 הרואת דומעל תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ 'חי  08.40.0820
    

יטנגמורטקלא ןוגימ ק/ט           08.40.0900
    

   228.00 יטנגמורטקלא ןוגימ עוציב רובע מ"מ 1 יבועב םוינימולא תבכש ר"מ  08.40.0910
    
ןוגימ עוציב רובע מ"מ 53.0 יבועב )םיאנש תדלפ( ןוקיליס תדלפ לש הבכש   08.40.0915

   247.00 יטנגמורטקלא ר"מ   
    

    92.00 יטנגמורטקלא ןוגימ רובע דודיב תבכש ר"מ  08.40.0925
    
1 יבועב ליגר דודיב ,מ"מ 3 יבועב םוינימולא תבכש י"ע יטנגמורטקלא ןוגימ   08.40.0930

 1,028.00 מ"מ 50.1 יבועב ןוקיליס תדלפ לש הבכשו מ"מ ר"מ   
    
1 יבועב ליגר דודיב ,מ"מ 3 יבועב םוינימולא תבכש י"ע יטנגמורטקלא ןוגימ   08.40.0935

 1,289.00 מ"מ 4.1 יבועב ןוקיליס תדלפ לש הבכשו מ"מ ר"מ   
    
2 יבועב ליגר דודיב ,מ"מ 3 יבועב םוינימולא תבכש י"ע יטנגמורטקלא ןוגימ   08.40.0940

 1,564.00 מ"מ 57.1 יבועב ןוקיליס תדלפ לש הבכשו מ"מ ר"מ   
    
2 יבועב ליגר דודיב ,מ"מ 3 יבועב םוינימולא תבכש י"ע יטנגמורטקלא ןוגימ   08.40.0945
מ"מ 1 יבועב ליגר דודיב ,מ"מ 57.1 יבועב ןוקיליס תדלפ לש הבכש ,מ"מ    

 2,037.00 מ"מ 3 יבועבםוינימולא תבכשו ר"מ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     047 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוברל ח"וד תשגהו הביבסה תוכיאל דרשמה תויחנה יפל הנירק תקידב   08.40.0950
 1,422.00 'פמוק מ"ק 05 דע העיסנ  

    
ירוביח תטישב 53uC דע הקראה יכילומ השולש/םיינש רוביח   08.40.0960

   949.00 'פמוק CADWELD  
    
םגד ,םירזיבאה ישגמ לע הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ   08.40.0970

   332.00 EN-MES-440. 'חי   
    
ל כ ב  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  ,ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  14.80 ק ר פ  ת ת     
ש ר ד י ש  ה ב ו ג     
    

   128.00 .טוו001  ג"לנ תרונל ע"ש וא" טפושה ןיע" תרצות קנשמ 'חי  08.41.0001
    

   155.00 .טוו051  ג"לנ תרונל ע"ש וא" טפושה ןיע" תרצות קנשמ 'חי  08.41.0002
    

   501.00 .טוו 051 דע הקירפ תרונל ינורטקלא קנשמ 'חי  08.41.0003
    

   201.00 .טוו052  ג"לנ תרונל ע"ש וא" טפושה ןיע" תרצות קנשמ 'חי  08.41.0004
    

   245.00 .טוו004  ג"לנ תרונל ע"ש וא" טפושה ןיע" תרצות קנשמ 'חי  08.41.0005
    

   563.00 .טוו 004 דע הקירפ תרונל ינורטקלא קנשמ 'חי  08.41.0006
    

   175.00 .טוו 051/001 דיילה-לטמ תרונל ע"ש וא" טפושה ןיע" תרצות קנשמ 'חי  08.41.0007
    

   209.00 . טוו 052 דיילה-לטמ תרונל ע"ש וא" טפושה ןיע" תרצות קנשמ 'חי  08.41.0008
    

   238.00 .טוו 004 דיילה-לטמ תרונל ע"ש וא" טפושה ןיע" תרצות קנשמ 'חי  08.41.0009
    

    90.00 .ג"לנ, דיילה-לטמ  תרונלSE-05 גוסמ" טפושה ןיע" תרצות תצמ 'חי  08.41.0010
    

   128.00 .טוו 051 דע ג"לנ תרונלSE-2 גוסמ" טפושה ןיע" תרצות תצמ 'חי  08.41.0011
    

   145.00 .תרוקיב תירונו ףנס םעL05-SE גוסמ" טפושה ןיע" תרצות תצמ 'חי  08.41.0012
    

   164.00 .תיטמוטוא הקספה ללוכה  ףנס םעSE-2 גוסמ" טפושה ןיע" תרצות תצמ 'חי  08.41.0013
    

   164.00 .טוו004-051  דיילה-לטמ, ג"לנ תרונל" ספיליפ" תרצות תצמ 'חי  08.41.0014
    

   182.00 .S-051-NZM גוסמ" יגרוט גב" תרצות תצמ 'חי  08.41.0015
    

   202.00 .NZM-004 גוסמ" יגרוט גב" תרצות תצמ 'חי  08.41.0016
    

   246.00 .NZM-0002/004 גוסמ" יגרוט גב" תרצות תצמ 'חי  08.41.0017
    

   118.00 .טוו001-07 ג"לנ תרונ 'חי  08.41.0018
    

   138.00 .טוו004-051 ג"לנ תרונ 'חי  08.41.0019
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     048 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   214.00 .טוו 07 - 001 - 051 דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0020
    

   250.00 תימרק טוו 07 - 001 - 051 דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0021
    

   238.00 .טוו004-052 דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0022
    

   276.00 תימרק טוו004-052 דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0023
    

   690.00 טוו 0001 דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0024
    

   238.00 .S 7 R  - הלוחכ םייוניפ ינש טוו 051 דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0025
    

    55.00 .טוו 08-521 תיפסכ תרונ 'חי  08.41.0026
    

   876.00 .טוו 0001 ג"לנ תרונל דויצ שגמ 'חי  08.41.0027
    

 1,001.00 .טוו 0001 דיילה לטמ תרונל דויצ שגמ 'חי  08.41.0028
    

   108.00 .טוו052 תיפסכ תרונ 'חי  08.41.0029
    

   137.00 .טוו004 תיפסכ תרונ 'חי  08.41.0030
    

    37.00 .טוו005 דע) ןגולה( דוי-ץרווק תרונ 'חי  08.41.0031
    

    55.00 .טוו0001 ) ןגולה( דוי-ץרווק תרונ 'חי  08.41.0032
    

   583.00 .טוו 0001 ג"לנ תרונ 'חי  08.41.0033
    

   201.00 .G W 0004/0003ןווג K 53-21  דיילה -לטמ תרונ 'חי  08.41.0034
    

   214.00 .G W 0004/0003ןווג K 07-21  דיילה -לטמ תרונ 'חי  08.41.0035
    

   214.00 .G W 0004/0003ןווג K 051-21  דיילה -לטמ תרונ 'חי  08.41.0036
    

   201.00 .0004/0003 ןווג W53 S7XR דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0037
    

   214.00 .0004/0003 ןווג W07 S7XR דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0038
    

   214.00 .0004/0003 ןווג W051 S7XR דיילה-לטמ תרונ 'חי  08.41.0039
    

    17.00 .תיעוביר " דל " תרונ 'חי  08.41.0040
    

    28.00 .E-72 הרונ תיבל " דל " תרונ 'חי  08.41.0041
    

    36.00 .עבצ  הפילחמ E-72 הרונ תיבל " דל " תרונ 'חי  08.41.0042
    

   339.00 .W07-72E תימרק תיטפילא לטמ תרונ 'חי  08.41.0043
    

   375.00 .W051/W001-72E תימרק תיטפילא לטמ תרונ 'חי  08.41.0044
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     049 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   276.00 .W051/W001-04-E תימרק תירלבוט לטמ תרונ 'חי  08.41.0045
    

   451.00 .W004/W052-04-E תימרק תירלבוט לטמ תרונ 'חי  08.41.0046
    

    42.00 .ימינפ 'ץיווסומרט רובע קפסה לכב דיילה לטמ תרונל קנשמל תפסות 'חי  08.41.0047
    
טרפמ יפל, עבצ תובכש 4- ב םישדח םינוולוגמ הדלפ ידומע תעיבצ)1    
תובכש 2- בםינשי הקלדה תויזכרמו  הדלפ ידומע תעיבצ)2 .ב"צמה ינכט    
הקינולטמ יזויפד - ימרט )3.ב"צמה ינכט טרפמ יפל,  עבצ    
    

   751.00 .רפמא X 002 3 דע הקלדה תייזכרמ תעיבצ 'חי  08.41.0049
    

   218.00 .'מ5-5.3 הבוגב ןשי ןוולוגמ הדלפ דומע תעיבצ 'חי  08.41.0050
    

 1,001.00 .רפמא X 002 3 דע הקלדה תייזכרמ תעיבצ 'חי  08.41.0051
    

   292.00 .'מ7-6 הבוגב ןשי ןוולוגמ הדלפ דומע תעיבצ 'חי  08.41.0052
    

   383.00 .'מ9-8 הבוגב ןשי ןוולוגמ הדלפ דומע תעיבצ 'חי  08.41.0053
    

   437.00 .'מ01 הבוגב ןשי ןוולוגמ הדלפ דומע תעיבצ 'חי  08.41.0054
    

   456.00 .'מ21-11 הבוגב ןשי ןוולוגמ הדלפ דומע תעיבצ 'חי  08.41.0055
    

   475.00 .'מ31 הבוגב ןשי ןוולוגמ הדלפ דומע תעיבצ 'חי  08.41.0056
    

   546.00 .'מ51 הבוגב שדח ןוולוגמ הדלפ דומע תעיבצ 'חי  08.41.0057
    

   546.00 .'מ51 הבוגב ןשי ןוולוגמ הדלפ דומע תעיבצ 'חי  08.41.0058
    

    73.00 .הבוג' מ7 דע הרואת ידומעל תפסונ הבכשב העיבצ ןיגב ריחמ תפסות 'חי  08.41.0059
    

    90.00 .'מ01-7 הבוגב הרואת ידומעל תפסונ הבכשב העיבצ ןיגב ריחמ תפסות 'חי  08.41.0060
    

   182.00 .'מ51-11 הבוגב הרואת ידומעל תפסונ הבכשב העיבצ ןיגב ריחמ תפסות 'חי  08.41.0061
    

    55.00 .שדח דומעל ליגר עבצ םוקמב יסקופא עבצב שומיש ןיגב ריחמ תפסות רטמ  08.41.0062
    

   145.00 .םיסנפ4-1 - ל אוהש גוס לכמ הרואת דומעל רונתב עורז תעיבצ 'חי  08.41.0063
    

   113.00 .םיסנפ4-1 - ל תובכש 2 - ב עורז תעיבצ 'חי  08.41.0064
    
תמגודכ תפזב ימינפ יופיצ ללוכ דומעל היזורוק דגנ לופיטו העיבצ   08.41.0065

   423.00 .הקינולטמ רטמ   
    
תמגודכ תפזב ימינפ יופיצ ללוכ, עורזל היזורוק דגנ לופיטו העיבצ   08.41.0066

   546.00 .הקינולטמ 'חי   
    
וא לועפת להנמ תריחב יפל  ןווגב הקבא םע תיטטסורטקלא רונתב העיבצ   08.41.0067

    75.00 .הרואת דומעל ומעטמ ימ רטמ   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     050 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   328.00 .'מ01-5.8 הבוגב ץע דומע תבצה 'חי  08.41.0068
    

   238.00 .הבוג' מ5 דע תכתמ דומע תבצה 'חי  08.41.0069
    

   273.00 .הבוג' מ7-6 תכתמ דומע תבצה 'חי  08.41.0070
    

   365.00 .הבוג' מ9-8 תכתמ דומע תבצה 'חי  08.41.0071
    

   113.00 .היזורוק דגנ דימע דוסי תטלפל לופיט 'חי  08.41.0072
    

   100.00 .הבוג 'מ 05.2  תובכש 2 - ב יטיפרגיטנא רמוחב דומע תחירמ 'חי  08.41.0073
    

    57.00 .'מ 5 דע הבוגב סנפ לש ןוקיתו יוקינ 'חי  08.41.0074
    

    70.00 .'מ 01 דע הבוגב סנפ לש ןוקיתו יוקינ 'חי  08.41.0075
    

    63.00 .'מ 5 דע דומע תפיטשו יוקינ 'חי  08.41.0076
    

   401.00 .הבוג' מ01 תכתמ דומע תגצה 'חי  08.41.0077
    

    81.00 .'מ 01 דע דומע תפיטשו יוקינ 'חי  08.41.0078
    

   456.00 .הבוג' מ21-11 תכתמ דומע תבצה 'חי  08.41.0079
    

   494.00 .הבוג' מ51-31 תכתמ דומע תבצה 'חי  08.41.0080
    

   525.00 ןימזמה ינסחמל התרזחהו' א002 דע היזכרמ קוריפ 'חי  08.41.0081
    

   676.00 ןימזמה י"ע קפוסתשA002 דע רואמ תייזכרמ תבצה 'חי  08.41.0082
    

   111.00 .דומע חתפל שגמב לופכ דויצ תנקתה רובע ריחמ תפסות 'חי  08.41.0084
    
םירזיבא שגמל סנפ ןיב, הרואת ידומעל ר"ממ5.1X3 ךתחב EPLX לבכ   08.41.0085

    47.00 .'מ05.4 דע ךרואבו 'חי   
    
םירזיבא שגמל סנפ ןיב, הרואת ידומעל ר"ממ5.1X3 ךתחב EPLX לבכ   08.41.0086

    92.00 .'מ01-5 ךרואבו 'חי   
    
םירזיבא שגמל סנפ ןיב, הרואת ידומעל ר"ממ5.1X3 ךתחב EPLX לבכ   08.41.0087

   118.00 .'מ51-11 ךרואבו 'חי   
    

   101.00 .ןימזמה י"ע קפוסיש דויצ זגרא לש דבלב הנקתה 'חי  08.41.0088
    
דומע ג"ע ןימזמה י"ע  קפוסיש אוהש גוס לכמ עורז לש דבלב הנקתה   08.41.0089

   118.00 .'מ01  דע הבוגב הרואת 'חי   
    
דומע ג"ע ןימזמה י"ע  קפוסיש אוהש גוס לכמ עורז לש דבלב הנקתה   08.41.0090

   164.00 .'מ01  דע הבוגב הרואת 'חי   
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     051 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

דויצ זגרא, עורז ללוכ  מ01 דע הבוגב הרואת דומעמ סנפ קוריפ   08.41.0091
   138.00 ןימזמה ינסחמל םתרזחהו 'חי   

    
דויצ זגרא, עורז ללוכ,'מ01 דע הבוגב הרואת דומעמ סנפ קוריפ   08.41.0092

   182.00 .ןימזמה  ינסחמל םתרזחהו 'חי   
    
ינסחמל ותרזחהו' מ01 דע הבוגב הרואת דומעמ דבלב עורז קוריפ   08.41.0093

   145.00 ןימזמה 'חי   
    
דומע ג"ע ןימזמה י"ע קפוסיש אוהש גוס לכמ סנפ לש דבלב הנקתה   08.41.0099

   250.00 .'מ01 דע הבוגב הרואת 'חי   
    
דויצ זגרא ,עורז ללוכ 'מ 01 דע הבוגב הרואת דומעמ סנפ קוריפ   08.41.0105

   138.00 .ןימזמה ינסחמל םתרזחהו 'חי   
    
ינסחמל ותרזחהו 'מ 01 דע הבוגב הרואת דומעמ דבלב סנפ קוריפ   08.41.0115

    90.00 ןימזמה 'חי   
    

   427.00 DEL הרואת ףוגל דוקיפ 01-0 סיטרכ תפסות 'חי  08.41.0125
    
ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב W05 הפצה סנפ הנקתהו הקפסא   08.41.0300
תחידק ,תשרדנה עורזה תקפסא ,תוברל םייק דומע יבג לע ,דחוימה    
חודיק ,ןימזמה תשירדל םאתהב הטסורינ יקבחב שומיש \ דומעב םירוח    
םירזיבא שגמב AK01 C A01 ז"אמ תפסוה ,הנזהה לבכ תסנכהל דומע    
הנקתהל שרדייש טנמלא לכו טוויח ,הליבכה תקפסא תוברל םייק    
לש האלמ ןוצר תועיבשל דע וקוזיחו ותלעפה סנפה ןוויכ תוברל תמלשומ    
שגמה תוחידקה ללכ םויא ללוכ ריחמה ,ומעטמ ימ וא לועפתה להממ    

 1,100.00 דומעב שגמה תיתלדו 'חי   
    
ינכטה טרפמב טרופמל םאתהבW001 הפצה סנפ הנקתהו הקפסא   08.41.0400
תחידק ,תשרדנה עורזה תקפסא ,תוברל םייק דומע יבג לע ,דחוימה    
חודיק ,ןימזמה תשירדל םאתהב הטסורינ יקבחב שומיש \ דומעב םירוח    
םירזיבא שגמב AK01 C A01 ז"אמ תפסוה ,הנזהה לבכ תסנכהל דומע    
הנקתהל שרדייש טנמלא לכו טוויח ,הליבכה תקפסא תוברל םייק    
לש האלמ ןוצר תועיבשל דע וקוזיחו ותלעפה סנפה ןוויכ תוברל תמלשומ    
שגמה תוחידקה ללכ םויא ללוכ ריחמה ,ומעטמ ימ וא לועפתה להממ    

 1,400.00 דומעב שגמה תיתלדו 'חי   
    
ינכטה טרפמב טרופמל םאתהבW051 הפצה סנפ הנקתהו הקפסא   08.41.0500
תחידק ,תשרדנה עורזה תקפסא ,תוברל םייק דומע יבג לע ,דחוימה    
חודיק ,ןימזמה תשירדל םאתהב הטסורינ יקבחב שומיש \ דומעב םירוח    
םירזיבא שגמב AK01 C A01 ז"אמ תפסוה ,הנזהה לבכ תסנכהל דומע    
הנקתהל שרדייש טנמלא לכו טוויח ,הליבכה תקפסא תוברל םייק    
לש האלמ ןוצר תועיבשל דע וקוזיחו ותלעפה סנפה ןוויכ תוברל תמלשומ    
שגמה תוחידקה ללכ םויא ללוכ ריחמה ,ומעטמ ימ וא לועפתה להממ    

 1,700.00 דומעב שגמה תיתלדו 'חי   
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19/08/2020
דף מס':     052 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב W002 הפצה סנפ הנקתהו הקפסא   08.41.0600
תחידק ,תשרדנה עורזה תקפסא ,תוברל םייק דומע יבג לע ,דחוימה    
חודיק ,ןימזמה תשירדל םאתהב הטסורינ יקבחב שומיש \ דומעב םירוח    
םירזיבא שגמב AK01 C A01 ז"אמ תפסוה ,הנזהה לבכ תסנכהל דומע    
הנקתהל שרדייש טנמלא לכו טוויח ,הליבכה תקפסא תוברל םייק    
לש האלמ ןוצר תועיבשל דע וקוזיחו ותלעפה סנפה ןוויכ תוברל תמלשומ    
שגמה תוחידקה ללכ םויא ללוכ ריחמה ,ומעטמ ימ וא לועפתה להממ    

 2,200.00 דומעב שגמה תיתלדו 'חי   
    
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ץ ע  י ד ו מ ע  15.80 ק ר פ  ת ת     
    
תמיתס ,הביצח/הריפח תוברל עקרקב םיעוקת ,'מ 5.8 ךרואב ץע ידומע   08.51.0010

 1,185.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,יוהיז תיחולו ,רובה 'חי   
    
תמיתס ,הביצח/הריפח תוברל עקרקב םיעוקת ,'מ 01 ךרואב ץע ידומע   08.51.0020

 1,517.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,יוהיז תיחולו רובה 'חי   
    

 1,138.00 רוביחה ןונגנמ תוברל ,'מ 5.8 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע 'חי  08.51.0040
    

 1,279.00 רוביחה ןונגנמ תוברל ,'מ 01 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע 'חי  08.51.0050
    
תוברל ,ןימזמה י"ע קפוסיש ,'מ 01 דע ךרואב ץע ידומע לש דבלב הנקתה   08.51.0100
)טרפמב שרדנכ יולימ( המדאו ןוטב וא םינבא יולימ ,רוב תביצח או/ו הריפח    

   342.00 הריפחה בוציו קודיה , 'חי   
    
קוריפ .ב  .חתמ קותינ .א :ללוכ תינמז הרואתל םידעוימ ץע ידומע קוריפ   08.51.0200
תועורזה קוריפ .ד .םיסנפה קוריפ .ג  .םידומע ינש ןיבש יריוואה לבכה    
יסיסב קוריפ .ו  .רצונש רוחה  תריגסו ץעה ידומע קוריפ .ה  .דויצה יזגראו    
תלבוה .ז  .םירחא וא ןוטב יסיסב ךותב םא ןיבו םיקוצי םא ןיב םידומעה    
הרויש םוקמל 'וכו םילבכה ,םיסנפה , )תולופכ ללוכ( תועורזה ,דומעה    

   299.00 'פמוק ומעטמ ימ וא לועפת להנמ  
    
תודימב ,ינמז הרואת דומעל דיינ ימורט 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.51.0300
תונוילע תוניפ םוטיק ,דומעל מ"ס 03 רטוקב רוח ללוכ מ"ס 001/001/001    

 1,493.00 סוליפו הבצה, הקפסה ,המרה ינזאו 'חי   
    
וא עקרקב ןקתומ ,'מ 21 דע לש הבוגב ץע דומע לש רתאל הקפסא   08.51.0400

 1,185.00 ןוטב תייבוקב 'חי   
    
ללוכ םיאתמ דדבמ םע 'מ 21 הבוגב ץע דומעל ךמות תנקתהו הקפסא   08.51.0500
דדבמ ןקתה ,ר"ממ 07 ךתחב ץבאב הפוצמ הדלפמ רוזש ךמותה לית    
,ןוטב ןדא ,ןגועל בוהצ יטסלפ יוסיכ ,תועבט קש יקדהמ ,הציב    
יוסיכ רובה ךותב ןדא לש הנוכנ הבצה ,'מ 2 קמועב רוב לש הביצח/הריפח    
םישורדה רזע ירמוחו רזע ירזיבא ,םימוא ,םיגרבה לכ קודיהו רובה    
תונקת יפל ,ץע דומעל ךמותה לית תרישקו ךמותה לש הניקת הנקתהל    

   806.00 'פמוק ,תויליע תותשרל ,למשחה  
    
2'' רטוקב תנוולוגמ הדלפמ הדיחי עורז לש רתאל הנקתהו הקפסא   08.51.0600

   176.00 ,ץע דומע לע תנקתומ סנפל א''מ 5 דע ךרואבו 'חי   
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,ץע דומע לע ןקתומ החטבאו תופעתסה זגרא לש רתאל הנקתהו הקפסא   08.51.0700
יושע ,מ"מ 003*022*061 ץוח תודימב PI-56 הנגה תגרדב םוטא    
לכ ,ץוח יאנתב הנקתהל םיאתמו IC תספוק וא ןיירושמ רטסאילופמ    
לכ ללוכ ,הטמ יפלכ םימוטא ויהי זגראב םילבכ לש תואיציו תוסינכה    
ללוכ זגראה .דומעה לע הניקת הנקתהל םישורדה םיקוזיחו םירזיבאה    
ספ ,יטסלפ יוסיכ ,ספא קותינ םע ,CA01 , AK01 יבטוק וד ז"אמוכותב    
םגדמ IXEGOS תמגודכ "ספא"לו תוזאפל תופעתסה יקדהמו הקראה    

   142.00 ,ע"ש וא "הקיטסלפ ןלגמ" וא CB-3 וא CB-2 'חי   
    

   389.00 יבטוק וד ז"אמ 2 ךא ל"נכ 'חי  08.51.0800
    
ת ש ר  י ר ז י ב א ו  ם י נ ג ו ע  25.80 ק ר פ  ת ת     
    
ינבא ,הביצח/הריפח תוברל םידומעל ,ר"ממ 52  ךתחב עקרקל םינגוע   08.52.0010
ןונגנמ ,רפע יפדוע קוליס ,רובה תמיתס ,קוזיח ירזיבא ,קוזיח ןדא ,שבד    

   380.00 ןומיס יעצמאו הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ 'חי   
    
ינבא ,הביצח/הריפח תוברל םידומעל ,ר"ממ 05  ךתחב עקרקל םינגוע   08.52.0020
ןונגנמ ,רפע יפדוע קוליס ,רובה תמיתס ,קוזיח ירזיבא ,קוזיח ןדא ,שבד    

   540.00 ןומיס יעצמאו הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ 'חי   
    
ינבא ,הביצח/הריפח תוברל םידומעל ,ר"ממ 07  ךתחב עקרקל םינגוע   08.52.0025
ןונגנמ ,רפע יפדוע קוליס ,רובה תמיתס ,קוזיח ירזיבא ,קוזיח ןדא ,שבד    

   588.00 ןומיס יעצמאו הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ 'חי   
    
תוברל םידומעל ,ר"ממ 52 ןגוע ךתח ,עקרקל םילופכ םינגוע   08.52.0030
הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ ןונגנמ ,רובה תמיתס ,הביצח/הריפח    

   540.00 ןומיס יעצמאו 'חי   
    
תוברל םידומעל ,ר"ממ 05 ןגוע ךתח ,עקרקל םילופכ םינגוע   08.52.0040
הניגע וו ,דדבמ ,)שרדנ םא( החיתמ ןונגנמ ,רובה תמיתס ,הביצח/הריפח    

   683.00 ןומיס יעצמאו 'חי   
    

   626.00 'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב םייריוא םינגוע 'חי  08.52.0060
    

   474.00 'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 52  ךתחב הנבמל םינגוע 'חי  08.52.0070
    

   636.00 'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב הנבמל םינגוע 'חי  08.52.0080
    
תקראה תוברל ,'מ 3 ךרואו 2 2/1" רטוקב םינוולוגמ הדלפ תורוניצמ זיז   08.52.0200

   398.00 הנבמל קוזיחו זיזה 'חי   
    
תקראה תוברל ,'מ 3 ךרואו 1 2/1" רטוקב םינוולוגמ הדלפ תורוניצמ זיז   08.52.0205

   332.00 הנבמל קוזיחו זיזה 'חי   
    

   161.00 ר"ממ 52 ךתחב םיזיזל םינגוע 'חי  08.52.0210
    

   209.00 ר"ממ 05 ךתחב םיזיזל םינגוע 'חי  08.52.0220
    

   123.00 מ"ס 05 ךרואב U 8 הלעת לזרבמ לקש ידדבמל תועורז 'חי  08.52.0300
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    95.00 תועורז לע וא םידומע לע לקש ידדבמ 'חי  08.52.0310
    
ם י י ל י ע  ם י ל ב כ ו  ת ש ו ח נ  י ל י ת  35.80 ק ר פ  ת ת     
    

     7.00 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 6 תשוחנ ילית רטמ  08.53.0010
    

    10.00 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 01 תשוחנ ילית רטמ  08.53.0020
    

    12.00 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 61 תשוחנ ילית רטמ  08.53.0030
    

    21.00 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 52 תשוחנ ילית רטמ  08.53.0040
    
8 רטוקב הדלפמ אשונ לית םע ר"ממ 5X61 ךתחב YX2N גוסמ יליע לבכ   08.53.0100

    41.00 רזעה ירמוח לכו תווצקה ינשב רוביח תוברל מ"מ רטמ   
    
ם ו י נ י מ ו ל א  י ל י ת  45.80 ק ר פ  ת ת     
    

    10.00 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 53 םוינימולא ילית רטמ  08.54.0010
    

    13.00 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 05 םוינימולא ילית רטמ  08.54.0020
    

    15.00 םידדבמ ןיב םיחותמ ר"ממ 07 םוינימולא ילית רטמ  08.54.0030
    
ה ד ל פ  י ל י ת  55.80 ק ר פ  ת ת     
    

    10.00 מ"מ 6 רטוקב תנוולוגמ הדלפמ םיאשונ םילית רטמ  08.55.0010
    

    15.00 מ"מ 8 רטוקב תנוולוגמ הדלפמ םיאשונ םילית רטמ  08.55.0020
    
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת ו  ם י ל ג ד  י ק י ז ח מ  ,ת ו ע ו ר ז  ,ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  65.80 ק ר פ  ת ת     
    
תוברל 'מ 2 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע   08.56.0010
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 1,232.00 ושארבעורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל 'מ 3 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע   08.56.0020
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 1,488.00 ושארבעורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל 'מ 4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע   08.56.0030
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 1,745.00 ושארבעורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל 'מ 6 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע   08.56.0040
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 2,767.00 ושארבעורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
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תוברל 'מ 8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע   08.56.0050
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 3,981.00 ושארבעורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל 'מ 01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע   08.56.0060
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 4,786.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל 'מ 21 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע   08.56.0070
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 6,444.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל 'מ 51 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע   08.56.0080
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

10,046.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
2 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 06 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0100
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ    

 1,185.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0150
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ    

 1,517.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0155
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.4    

 1,848.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
5 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0160
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ    

 1,943.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
6 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0165
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ    

 2,228.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
7 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0170
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ    

 2,844.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0175
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ    

 3,175.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0180
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.8    

 3,506.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
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9 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0185
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ    

 3,602.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0190
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 01    

 3,933.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0250
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.3    

 1,990.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0255
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.5    

 2,369.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0260
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.6    

 3,099.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0265
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.7    

 3,412.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0270
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.8    

 3,838.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0275
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.9    

 4,076.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0280
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8.01    

 4,502.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0285
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 21    

 5,354.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0290
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 51    

 8,340.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0300
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 08.4    

 2,417.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0310
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 08.5    

 2,720.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0320
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 08.6    

 3,506.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0330
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 08.7    

 3,678.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0340
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 08.8    

 4,312.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0350
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 08.9    

 4,644.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0360
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 08.01    

 5,070.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0370
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 21    

 5,307.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ 09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0380
םע םירזיבא אתל הנכה ,צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 05.31    

 7,155.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה םירזיבאה לכו תלד 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,4" ,2" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0400
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 2    

   796.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,4" ,2" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0410
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 3    

   900.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,4" ,2" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0420
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 4    

   996.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ 6" ,3" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0430
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ    

 1,242.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
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הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0440
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 6    

 1,658.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0450
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8    

 2,133.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0460
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 01    

 2,786.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0470
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 11    

 3,346.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4" ,2" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0500
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 5 הבוגב    

 1,602.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4" ,2" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0510
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 6 הבוגב    

 1,687.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,6" ,4" ,3" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0520
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 6 הבוגב    

 1,848.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0530
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 6 הבוגב    

 2,654.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0540
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 8 הבוגב    

 2,891.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0550
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 01 הבוגב    

 3,412.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0560
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 21 הבוגב    

 4,170.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0570
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 41 הבוגב    

 4,739.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
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םח ץבאב ןוולוגמ ,8" ,6" ,4" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0580
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 51 הבוגב    

 4,928.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,01" ,8" ,6" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0590
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 01 הבוגב    

 4,606.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעהתבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,01" ,8" ,6" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0600
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 21 הבוגב    

 5,592.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעהתבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,01" ,8" ,6" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0610
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 51 הבוגב    

 6,880.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעהתבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,21" ,01" ,8" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0620
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 21 הבוגב    

 8,311.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעהתבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
םח ץבאב ןוולוגמ ,21" ,01" ,8" רטוקב גרודמ לוגע הדלפמ הרואת דומע   08.56.0630
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל 'מ 51 הבוגב    

 9,856.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעהתבצהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
    
תוברל ,הננב ינוק ,'מ 4 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.0640
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 3,223.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל ,הננב ינוק ,'מ 5 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.0641
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 3,753.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל ,הננב ינוק ,'מ 6 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.0642
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 4,170.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל ,הננב ינוק ,'מ 7 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.0643
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 5,023.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל ,הננב ינוק ,'מ 8 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.0644
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 5,497.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל ,הננב ינוק ,'מ 9 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.0645
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 6,065.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
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תוברל ,הננב ינוק ,'מ 01 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.0646
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 6,634.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
תוברל ,הננב ינוק ,'מ 21 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.0648
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 8,055.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 4 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1220
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

 4,834.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 5 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1225
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

 6,046.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 6 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1230
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

 6,539.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 7 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1235
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

 7,581.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 8 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1240
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

 8,624.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 9 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1245
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

 9,761.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 01 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1250
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

10,235.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 11 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1255
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

11,562.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,לופכ הננב ינוק ,'מ 21 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1260
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

12,888.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,שלושמ הננב ינוק ,'מ 8 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1265
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

15,542.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
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,שלושמ הננב ינוק ,'מ 9 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1270
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

16,679.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,שלושמ הננב ינוק ,'מ 01 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1275
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

17,531.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
,שלושמ הננב ינוק ,'מ 21 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1280
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל    

20,848.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה 'חי   
    
הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 4 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1285
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ סנפה תילת    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 3,696.00 ושארב עורזה 'חי   
    
הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 5 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1290
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ סנפה תילת    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 4,265.00 ושארב עורזה 'חי   
    
הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 6 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1295
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ סנפה תילת    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 4,834.00 ושארב עורזה 'חי   
    
הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 7 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1300
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ סנפה תילת    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 5,497.00 ושארב עורזה 'חי   
    
הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 8 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1305
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ סנפה תילת    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 6,065.00 ושארב עורזה 'חי   
    
הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 9 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1310
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ סנפה תילת    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 6,539.00 ושארב עורזה 'חי   
    
הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 01 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1315
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ סנפה תילת    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 7,202.00 ושארב עורזה 'חי   
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הבוג( ףפוכמ ינוק ,'מ 21 הבוגב ,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע   08.56.1320
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,)'מ 5.1 דומעה ףופיכ ללוכ סנפה תילת    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 8,434.00 ושארב עורזה 'חי   
    
דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע   08.56.1325
אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ 051X051 תודימב וכרוא לכל    
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא    

 2,398.00 ושארב 'חי   
    
דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 5 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע   08.56.1330
אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ 051X051 תודימב וכרוא לכל    
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא    

 2,654.00 ושארב 'חי   
    
דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 6 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע   08.56.1335
אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ 051X051 תודימב וכרוא לכל    
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא    

 2,844.00 ושארב 'חי   
    
דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 9 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע   08.56.1340
אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ 051X051 תודימב וכרוא לכל    
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא    

 3,933.00 ושארב 'חי   
    
יעוביר ךתח לעב 'מ 01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע   08.56.1345
הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ 051X051 תודימב וכרוא לכל דיחא    
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל    

 4,739.00 ושארב עורזה 'חי   
    
יעוביר ךתח לעב ,'מ 01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע   08.56.1347
,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,מ"מ 002X002 תודימב וכרוא לכל דיחא    
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה    

 7,202.00 ושארב עורזה רוביחלו 'חי   
    
יעוביר ךתח לעב ,'מ 21 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע   08.56.1350
,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,מ"מ 002X002 תודימב וכרוא לכל דיחא    
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה    

 7,961.00 ושארב עורזה רוביחלו 'חי   
    
הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ   08.56.1355

    74.00 'מ 8.5 דע רטמ   
    
הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ   08.56.1360

    93.00 'מ 5.21 דעו 'מ 8.5 לעמ רטמ   
    

   147.00 תימי הביבסל עבצב 'מ 8.5 דע הבוגב דומע תעיבצ רטמ  08.56.1365
    

   187.00 תימי הביבסל עבצב 'מ 5.21 דעו 'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע תעיבצ רטמ  08.56.1370
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'מ 21 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע לע תנקתומה תדדוב עורז תעיבצ   08.56.1375
   180.00 המרה יעצמאו דוסי עבצ תוברל 'חי   

    
   334.00 דוסי עבצ תוברל 'מ 6 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע תעיבצו יוקינ 'חי  08.56.1380

    
   446.00 דוסי עבצ תוברל 'מ 9-1.6 הבוגב ינוריע הרואת דומע תעיבצו יוקינ 'חי  08.56.1385

    
   508.00 דוסי עבצ תוברל 'מ 21-1.9 הבוגב ינוריע הרואת דומע תעיבצו יוקינ 'חי  08.56.1390

    
   138.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא עבצב תדדוב תינוק עורז תעיבצ 'חי  08.56.1395

    
   270.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא עבצב הלופכ תינוק עורז תעיבצ 'חי  08.56.1400

    
תקבאב רונתב יטטסורטקלא עבצב תשלושמ תינוק עורז תעיבצ   08.56.1405

   408.00 רטסאילופ 'חי   
    

   540.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא עבצב תעבורמ תינוק עורז תעיבצ 'חי  08.56.1410
    

   270.00 תימי הביבסל עבצב תדדוב תינוק עורז תעיבצ 'חי  08.56.1415
    

   540.00 תימי הביבסל עבצב הלופכ תינוק עורז תעיבצ 'חי  08.56.1420
    

   806.00 תימי הביבסל עבצב תשלושמ תינוק עורז תעיבצ 'חי  08.56.1425
    

 1,043.00 תימי הביבסל עבצב תעבורמ תינוק עורז תעיבצ 'חי  08.56.1430
    

   645.00 תלד םע ףסונ חתפ רובע הדלפמ הרואת דומעל תפסות 'חי  08.56.1440
    

   200.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 הבוגב דנאז לוורש רובע הרואת דומעל תפסות 'חי  08.56.1450
    

    98.00 דדוב םילגד קיזחמ 'חי  08.56.1455
    

   118.00 לופכ םילגד קיזחמ 'חי  08.56.1460
    

   313.00 'פמוק 'מ 01 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ וא םיעובק סופיט יבלש טס 08.56.1465
    

   374.00 'פמוק 'מ 21 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ וא םיעובק סופיט יבלש טס 08.56.1470
    

   266.00 'מ 01 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה 'חי  08.56.1480
    

   323.00 'מ 21 דע הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה 'חי  08.56.1485
    
הרואת ףוג רוביחל ,מ"ס 02 ךרואב ,2" רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ רצוטש   08.56.1500

   171.00 שרדנ םא עבצ תוברל ,דומעל 'חי   
    

   370.00 םיפופיכ וא ךתורמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל עורז 'חי  08.56.1505
    

   536.00 םיפופיכ וא ךתורמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל הלופכ עורז 'חי  08.56.1510
    

   664.00 םיפופיכ וא ךתורמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל תשלושמ עורז 'חי  08.56.1515
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   834.00 םיפופיכ וא ךתורמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל תעבורמ עורז 'חי  08.56.1520
    

   361.00 ףפוכמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל עורז 'חי  08.56.1525
    

   455.00 ףפוכמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל הלופכ עורז 'חי  08.56.1530
    

   517.00 ףפוכמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל תשלושמ עורז 'חי  08.56.1535
    

   787.00 ףפוכמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל תעבורמ עורז 'חי  08.56.1540
    

   119.00 תדדוב עורזל ךרוא 'מ 1 לכל תפסות 'חי  08.56.1545
    

   617.00 'מ 2.1X2.1 םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תדדוב תינוק עורז 'חי  08.56.1550
    

 1,024.00 תולעמ 081 'מ 2.1X2.1 םח ץבאב תנוולוגמ סנפל הלופכ תינוק עורז 'חי  08.56.1555
    

 1,024.00 תולעמ 09 'מ 2.1X2.1 םח ץבאב תנוולוגמ סנפל הלופכ תינוק עורז 'חי  08.56.1560
    

 1,422.00 תולעמ 09 'מ 2.1X2.1 םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תשלושמ תינוק עורז 'חי  08.56.1565
    

 1,422.00 תולעמ 021 'מ 2.1X2.1 םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תשלושמ תינוק עורז 'חי  08.56.1570
    

 1,848.00 'מ 2.1X2.1 םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תעבורמ תינוק עורז 'חי  08.56.1575
    

   531.00 'מ 3 דע ךרואב ןוטב דומעל תיטרדנטס עורז 'חי  08.56.1580
    

   474.00 'מ 3 דע ךרואב ץע דומעל תיטרדנטס עורז 'חי  08.56.1585
    

   474.00 'מ 3 דע ךרואב ריקל תיטרדנטס עורז 'חי  08.56.1590
    

   531.00 'מ 3 דע ךרואב  ןוטב דומעל תפפוכמ עורז 'חי  08.56.1595
    

   483.00 'מ 3 דע ךרואב ץע דומעל תפפוכמ עורז 'חי  08.56.1600
    

   483.00 'מ 3 דע ךרואב ריקל תפפוכמ עורז 'חי  08.56.1605
    
.ל.פ תמגודכ  20-720Z תמגוד םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ ינשל עורז   08.56.1615

   465.00 ע"ש וא הרואת הסדנה .ה 'חי   
    
.ל.פ תמגודכ  30-720Z תמגוד םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 3-ל עורז   08.56.1620

   531.00 ע"ש וא הרואת הסדנה .ה 'חי   
    
.ל.פ תמגודכ  40-720Z תמגוד םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 4-ל עורז   08.56.1625

   598.00 ע"ש וא הרואת הסדנה .ה 'חי   
    
.ל.פ תמגודכ  50-720Z תמגוד םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 5-ל עורז   08.56.1630

   655.00 ע"ש וא הרואת הסדנה .ה 'חי   
    
.ל.פ תמגודכ  20-820Z תמגוד םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ ינשל עורז   08.56.1635

   408.00 ע"ש וא הרואת הסדנה .ה 'חי   
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.ל.פ תמגודכ  30-820Z תמגוד םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 3-ל עורז   08.56.1640
   465.00 ע"ש וא הרואת הסדנה .ה 'חי   

    
.ל.פ תמגודכ  40-820Z תמגוד םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 4-ל עורז   08.56.1645

   531.00 ע"ש וא הרואת הסדנה .ה 'חי   
    
.ל.פ תמגודכ  50-820Z תמגוד םח ץבאב תנוולוגמ הפצה יסנפ 5-ל עורז   08.56.1650

   655.00 ע"ש וא הרואת הסדנה .ה 'חי   
    
תוברל 'מ 7 דע הבוגב הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ   08.56.1670
לע דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח ירוביח ,םיסנפ ,תועורז    
סוליפ תוברל )דרפנב םלושי סיסבה רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב    

   683.00 טלפמוק ותלעפהו ורוביח ,דומעה 'חי   
    
תוברל 'מ 01-8 הבוגב הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ   08.56.1675
לע דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח ירוביח ,םיסנפ ,תועורז    
סוליפ תוברל )דרפנב םלושי סיסבה רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב    

   996.00 טלפמוק ותלעפהו ורוביח ,דומעה 'חי   
    
תוברל 'מ 51-11 הבוגב הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ   08.56.1680
לע דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח ירוביח ,םיסנפ ,תועורז    
סוליפ תוברל )דרפנב םלושי סיסבה רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב    

 1,185.00 טלפמוק ותלעפהו ורוביח ,דומעה 'חי   
    
לעפמל הלבוה תוברל 'מ 21 דע הבוגב הדלפמ הרואת דומע םוקיש   08.56.1685
ספ ,םיקדהמ ,םירזיבא את ,דוסי עבצ תוברל העיבצ ,שוטילו יוקינ ,ןלבקה    

 1,043.00 םלשומ רוביחו הנקתה ,רתאל הלבוה ,םיז"אמ ,הקראה 'חי   
    
לע ,ןימזמה י"ע קפוסיש ,'מ 6 דע הבוגב הרואת דומע לש דבלב הנקתה   08.56.1690
ללוכ םירזיבאו הנזה רוביח ,ןימזמה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי    

   521.00 הרואת יפוגו תועורז 'חי   
    
,ןימזמה י"ע קפוסיש ,'מ 01-1.6 הבוגב הרואת דומע לש דבלב הנקתה   08.56.1695
ללוכ םירזיבאו  הנזה רוביח ,ןימזמה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי לע    

   749.00 הרואת יפוגו תועורז 'חי   
    
לע ,ןימזמה י"ע קפוסיש ,'מ 51-11 הבוגב הרואת דומע לש דבלב הנקתה   08.56.1700
ללוכ םירזיבאו הנזה רוביח ,ןימזמה ינסחממ הלבוה תוברל םייק דוסי    

   853.00 הרואת יפוגו תועורז 'חי   
    
'מ 01 וא 'מ 5.8 הבוגב ץעמ הרואת ידומע תללוכה תינמז הרואת תכרעמ   08.56.1800
תודימב תומוטק תוניפ םע םיימורט ןוטב תודוסי לע םינקתומ ,    
"01 סרמ" וא "52 ןוא-רוא" שעג תמגוד הרואת יפוג ,מ"ס 001/001/001    
,טוו 052 ג"לנ תרונ תוברל ,שרדנכ תנוולוגמ עורז תוברל רשואמ ע"ש וא    
ירמוח לכ ללוכ םלשומ לכה ,הדלפמ אשונ לית לע ןקתומ למשח לבכ    
,ותלעפהו למשחל ןקתמה רוביח ,ךמסומ קדוב י"ע ןקתמה רושיא ,רזעה    
דדוב דומעל סחייתמ ריחמה .דויצה יוניפו שומישה רמגב תכרעמה קותינ    

 1,707.00 'פמוק םוי 03 לש הפוקתל  
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05.5 יפוקסלט ןרות םע הבוצח תוברל ,w0001 קפסהב דל הרואת ןולב   08.56.1810
רוטרנגו ןוגיע יעצמא ,חישק האישנ זראמ ,םימ תנגומ למשח תכרעמ ,'מ    

31,462.00 'פמוק ע"ש וא מ"עב תויונכוס ןומיר.ב תמגודכ L0001 םגד ,שרדנכ קפסהב  
    
םע הבוצח תוברל ,תועש 42- ל w0001 קפסהב דל הרואת ןולב תרכשה   08.56.1820
חישק האישנ זראמ ,םימ תנגומ למשח תכרעמ ,'מ 05.5 יפוקסלט ןרות    
הלבוה .ע"ש וא מ"עב תויונכוס ןומיר.בתמגודכ L0001 םגד  ,ןוגיע יעצמאו    

   891.00 )דרפנב תדדמנ רוטרנג תרכשה( ןימזמה י"ע עצובת 'חי   
    

   570.00 w0052 לש קפסהב ריעז רוטרנג רובע 4201.650.80 ףיעסל תפסות 'חי  08.56.1830
    

    34.00 שרדנכ עבצו הנולבש תרזעב הרואת דומע רופסמ יוניש וא ,רופסמ 'חי  08.56.1840
    
רופסמ תעבטה וא עובצו ןוולוגמ תכתמ טלש םע הרואת דומע רופסמ   08.56.1850

    91.00 םיטינ י"ע דומעל רוביחו דומעה 'חי   
    
דע לדוגב ז'אמ תוברל D-42 םגד הפלק םע םימ תנגומ תיטסלפ הבית   08.56.1860

   266.00 המרה יעצמא תוברל הרואת דומע לע תנקתומ A02X1 'חי   
    
דע לדוגב ז"אמ תוברל D-42 םגד הפלק םע םימ תנגומ תיטסלפ הבית   08.56.1870

   370.00 המרה יעצמא תוברל הרואת דומע לע תנקתומ A52X3 'חי   
    

   120.00 'מ 5 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע רושיי 'חי  08.56.2000
    

   144.00 'מ 9 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע רושיי 'חי  08.56.2010
    

   191.00 'מ 21 דע הבוגב ינוריע הרואת דומע רושיי 'חי  08.56.2020
    

   204.00 )דרפנב דדמי דויצ( הרואת דומעב דויצה שגמב הלקת ןוקיתו רותיא 'חי  08.56.2110
    
יעצמא תוברל 'מ 6 דע הבוגב הרואתה תכרעמב הלקת ןוקיתו רותיא   08.56.2120

   228.00 )דרפנב דדמי דויצ( המרה 'חי   
    
יעצמא תוברל 'מ 21-1.6 הבוגב הרואתה תכרעמב הלקת ןוקיתו רותיא   08.56.2130

   266.00 )דרפנב דדמי דויצ( המרה 'חי   
    

   289.00 )דרפנב דדמי דויצ( הרואת תיזכרמב הלקת ןוקיתו רותיא 'חי  08.56.2140
    
תחיתפ ,הריפח תוברל הרואת דומע לש דוסי תטלפב היזורוק דגנ לופיט   08.56.2200
דוסיה תטלפמ הדולחה יוקינ ,ותומדקל חטשה תרזחהו טלפסא וא ףוציר    
עבצב העיבצ ,לפוטמה רוזאה שוביו הפיטש,מ'ס 04 לש הבוג דע דומעהו    

   219.00 שרדנכ םח תפז תחירמו רוחש טוקורא 'חי   
    
דומע וא למשח תרבח דומעב בוחר תרואתל למשח תנזה קותינ וא רוביח   08.56.2210

   208.00 )שרדנ םא( המרה יעצמא תוברל ינוריע הרואת 'חי   
    
רואמ תיזכרמ וא םייק הרואת דומעל מ"מ 08 רטוקב  השדח תרנצ רוביח   08.56.2240
,הקראהו לבכה רוביח ,דוסיה ךרד הרידח ,דוסיל ביבסמ הריפח תוברל    

   550.00 ותומדקל בצמה תרזחהו םוטיא ,ןוטב ינוקית 'חי   
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דוסיב הביצח תוברל ,רואמ תיזכרמ וא םייק הרואת דומעל לבכ רוביח   08.56.2250
   427.00 םלשומ רוביחו םיקדהמו תרנצ תפסוה ,שרדנ םא ןוטב 'חי   

    
םוינימולאמ הרואת ידומע ק/ט           08.56.2298

    
ןבא" DTS םגד ,'מ 3 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2300
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

 5,307.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DTS םגד ,'מ 4 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2310
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

 7,108.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DTS םגד ,'מ 6 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2320
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

10,661.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DTS םגד ,'מ 8 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2330
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

14,215.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DTS םגד ,'מ 9 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2340
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

16,015.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DTS םגד ,'מ 01 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2350
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

16,584.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DTS םגד ,'מ 21 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2360
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

21,038.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DH םגד ,'מ 6 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2370
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

13,457.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DH םגד ,'מ 9 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2380
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

19,711.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DH םגד ,'מ 01 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2390
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

21,796.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
    
ןבא" DH םגד ,'מ 21 הבוגב ,עובצ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע   08.56.2400
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל ,ע"ש וא "לוריבג    

26,534.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו 'חי   
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וסיסבש ,הרואת דומע לש דוסי יגרבל עבורמ וא לוגע יביטרוקד חפ יוסיכ   08.56.2500
   276.00 דומעה עבצל ההז עבצב רונתב עובצ , המדאה ינפ לעמ 'מס 51 טלוב 'חי   

    
הרואת ידומעל םיריבש םירבחמ ק/ט           08.56.2599

    
דע הבוגב םוינימולא וא הדלפמ ,שדח הרואת דומעל םיריבש םירבחמ טס   08.56.2600
הנגה רוניס תוברל ,1" דוסי יגריב ,ג"ק 054 דע דומע לקשמו 'מ 8.61    
דומע רובע שורדה לכו תויקסיד ,םימוא ,םיגרב,מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ    

 1,848.00 ע"ש וא SP0014 םגד "לארשי ופסנרט" תמגוד ,דחא 'חי   
    
דע הבוגב םוינימולא וא הדלפמ ,םייק הרואת דומעל םיריבש םירבחמ טס   08.56.2610
הנגה רוניס תוברל ,1" דוסי יגריב ,ג"ק 054 דע דומע לקשמו 'מ 8.61    
דומע רובע שורדה לכו תויקסיד ,םימוא ,םיגרב,מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ    

 2,369.00 ע"ש וא SP0014 םגד "לארשי ופסנרט" תמגוד ,דחא 'חי   
    
דע הבוגב םוינימולא וא הדלפמ ,שדח הרואת דומעל םיריבש םירבחמ טס   08.56.2620
הנגה רוניס תוברל ,1 4/1" דוסי יגריב ,ג"ק 054 דע דומע לקשמו 'מ 8.61    
דומע רובע שורדה לכו תויקסיד ,םימוא ,םיגרב ,מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ    

 2,654.00 ע"ש וא SP5214 םגד "לארשי ופסנרט" תמגוד ,דחא 'חי   
    
דע הבוגב םוינימולא וא הדלפמ ,םייק הרואת דומעל םיריבש םירבחמ טס   08.56.2630
הנגה רוניס תוברל ,1 4/1" דוסי יגריב ,ג"ק 054 דע דומע לקשמו 'מ 8.61    
דומע רובע שורדה לכו תויקסיד ,םימוא ,םיגרב ,מ"מ2 יבועב ןוולוגמ חפמ    

 3,317.00 ע"ש וא SP0014 םגד "לארשי ופסנרט" תמגוד ,דחא 'חי   
    
וא הדלפמ ,שדח הרואת דומעל ,דוסי יגירבת םע םיריבש םירבחמ טס   08.56.2640
1 4/1" דוסי יגריב ,ג"ק 054 דע דומע לקשמו 'מ 8.61 דע הבוגב םוינימולא    
תויקסיד ,םימוא ,םיגרב ,מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפמ הנגה רוניס תוברל ,    
וא SP0015 םגד "לארשי ופסנרט" תמגוד ,דחא דומע רובע שורדה לכו    

 2,673.00 ע"ש 'חי   
    
יעוביר ךתח לעב ,'מ 8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,המלצמ רובע הדלפ דומע   08.56.3000
תטלפ תוברל ,מ"מ 6 ןפוד יבוע ,מ"מ 081X081 תודימב וכרוא לכל דיחא    
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבאאתל הנכה ,טולישו דוסי    

 7,108.00 תומלצמל הנכהו דומעה 'חי   
    
ךתח לעב ,'מ 01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,המלצמ רובע הדלפ דומע   08.56.3010
תוברל ,מ"מ 6 ןפוד יבוע ,מ"מ 081X081 תודימב וכרוא לכל דיחא יעוביר    
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבאאתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

 8,909.00 תומלצמל הנכהו דומעה תבצהל 'חי   
    
ךתח לעב ,'מ 21 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,המלצמ רובע הדלפ דומע   08.56.3020
תוברל ,מ"מ 6 ןפוד יבוע ,מ"מ 081X081 תודימב וכרוא לכל דיחא יעוביר    
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבאאתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ    

10,708.00 תומלצמל הנכהו דומעה תבצהל 'חי   
    
המלצמל הנכה רובע ,והשלכ גוסמ הדלפמ הרואת דומעל ריחמ תפסות   08.56.3100
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ תוברל תלד םע ףסונ חתפ עוציבו    

   834.00 המלצמל "אבס לקמ" ןכותומלצמה תכרעמל הרואתה תכרעמ ןיב 'חי   
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הפוצמ,' מ3 דע ךרואב דיחי ת"גל םוינימולאמ תועורז תנקתהו הקפסא   08.56.3110
   987.00 .ןווג לכב יבוע ןורקימ53- כ" זיידונא" 'חי   

    
   496.00 .םירזיבאה שגמל  ףסונ חתפ ןיגב םוינימולא דומעל ריחמ תפסות 'חי  08.56.3115

    
   395.00 .םירזיבא שגמל ףסונ חתפ ןיגב הדלפ דומעל ריחמ תפסות 'חי  08.56.3120

    
דומעל לופכ/דיחי עובצו  ןוולוגמ לזרבמ לגד קיזחמ לש הנקתהו הקפסא   08.56.3125

   158.00 .הרואת 'חי   
    
עובצו ןוולוגמ לזרבמ תמוסרפל טוליש קיזחמ לש הנקתהו הקפסא   08.56.3130

   178.00 .הרואת ידומעל לופכ/דיחי 'חי   
    
דויצ זגרא ,עורז ללוכ 'מ 01 דע הבוגב הרואת דומעמ סנפ קוריפ   08.56.3140

   138.00 ןימזמה ינסחמל םתרזחהו 'חי   
    
ינסחמל ותרזחהו 'מ01 דע הבוגב הרואת דומעמ דבלב עורז קוריפ   08.56.3145

   145.00 .ןימזמה 'חי   
    

    86.00 אוהש גוס לכמ דומע שארל עובצ חפ / יטסלפ יוסיכ 'חי  08.56.3150
    

   273.00 הבוג 'מ 7-6 תכתמ דומע תבצה 'חי  08.56.3160
    

   365.00 הבוג 'מ 9-8 תכתמ דומע תבצה 'חי  08.56.3170
    

   238.00 .ינכטה טרפמל םאתהב היזורוק דגנ דימע דוסי תטלפל לופיט 'חי  08.56.3180
    

   238.00 .ינכטה טרפמל םאתהב היזורוק דגנ דימע דוסי תטלפל לופיט 'חי  08.56.3190
    
שגמ קוריפ ,םירוביח קותינ ללוכ הבוג 'מ 01-6 דע תכתמ דומע קוריפ   08.56.3200

   292.00 ןימזמה ינסחמל תומילשב לכה תרזחהו 'חי   
    
ילירקא קיטסמ י"ע דומעה חתפמ שומישה םויסה םידומע םוטיא עוציב   08.56.3300

    57.00 רופא 'חי   
    
עבצב סקלפוד תטישב הלופכ העיבצ רובע ,הרואת דומע ריחמל תפסות   08.56.3350

    93.00 תושרה תריחבל LAR יפל ןווג ,תושרדנה תובכשה רונתב יולק רטסאילופ רטמ   
    
,תודדוב( תועורז ללוכ ,)דדובו לופכ( 'מ 01 דע הרואת דומע היצביספ   08.56.3400
י"פע ןווגהו העיבצה תטיש .םילגד יקיזחמו )תועברמו תושלושמ,תולופכ    

 1,848.00 'פמוק לכירדאה תויחנה  
    
ןותחתה קלחל טוקוריא עבצב העיבצ רובע ,הרואת דומע ריחמל תפסות   08.56.3500
טלובה קלחל מ"ס 06 תוחפלו דנאז ,דוסי יגרב תטלפ תוברל דומעה לש    

   821.00 הפצרהמ 'חי   
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ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  75.80 ק ר פ  ת ת     
    
,טוו 004 דע הרונ םע הרואת ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ   08.57.0010
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע ז"אמ תוברל    
דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה    

   276.00 רזעה ירמוחו )הלעפה 'חי   
    
,טוו 004 דע תורונ םע הרואת יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ   08.57.0020
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע ז"אמ תוברל    
דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה    

   342.00 רזעה ירמוחו )הלעפה 'חי   
    
,טוו 004 דע תורונ םע הרואת יפוג 3 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ   08.57.0030
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע ז"אמ תוברל    
דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה    

   436.00 רזעה ירמוחו )הלעפה 'חי   
    
,טוו 004 דע תורונ םע הרואת יפוג  4 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ   08.57.0040
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע ז"אמ תוברל    
דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה    

   540.00 רזעה ירמוחו )הלעפה 'חי   
    
הרואת דומעב הנקתהל גח תרואתל 61A יזפ דח םימ ןגומ עקת תיב   08.57.0100
ר"ממ 5.2X3 YX2N לבכו םירזיבאה שגמ לע 61A ז"אמ תפסוה תוברל    

   238.00 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ 'חי   
    
םיגרב תוברל ,יתכתמ הרואת דומע רובע םירזיבא את חתפל הסכמ   08.57.0300

   209.00 הסכמה תקראהו 'חי   
    

    62.00 הרואת דומעב םירזיבא אתל חפ הסכמ לש דבלב הנקתה 'חי  08.57.0310
    
ללוכה ,"ספא" קותינ םע ,'א 01 דע םית"מטמ 3-1 םע דומע חתפל שגמ   08.57.0350
דע הקפסא ילבכ לש םלשומ רוביחל ,תוסינכ 3-2 םע "םחנמ רפכ" יקדהמ    
ןיסח יטסלפ רמוחמ יושע ,םירפוטס ללוכ ,םיסנפ 4-1 לש רוביחו ר"ממ 53    

   308.00 .שא 'חי   
    
)מ "א ת ( ד ד ו ב מ  י ר י ו ו א  ל י ת  95.80 ק ר פ  ת ת     
    
6.45+05X3 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.59.0010
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

    60.00 םלשומ , רטמ   
    
ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.59.0020
  6.45+52X2+05X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    60.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
52+05X4 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.59.0025
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

    65.00 םלשומ , רטמ   
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6.45+07X3 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.59.0030
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

    66.00 םלשומ , רטמ   
    
ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.59.0040
  6.45+61X2+07X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    71.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
08.59.0050 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  6.45+52X2+07X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

    71.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
52+07X4  ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.59.0055
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

    76.00 םלשומ , רטמ   
    
08.59.0060 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  07+61X2+59X3 ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ  

    83.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע רטמ   
    
07+051X3  ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.59.0070
,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל,ר"ממ    

   103.00 םלשומ רטמ   
    
59+051X3  ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר   08.59.0080
תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא ,תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ    

   112.00 םלשומ , רטמ   
    
08.59.0090 ךתחב םוינימולאמ )מ"את( דדובמ יריווא  ליתמ תיליע תשר  
  59+52X2+051X3 תשרה תנקתהו רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ,  

   159.00 םלשומ ,תשרה קוזיחו ןוגיע ירזיבא רטמ   
    
םירזיבא תוברל ,ר"ממ 52X2 ךתחב םוינימולאמ מ"את רוביח ילבכ   08.59.0200

    37.00 םלשומ ,לבכה תנקתהו רוביחל רטמ   
    
םירזיבא תוברל ,ר"ממ 52X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את רוביח ילבכ   08.59.0210

    42.00 םלשומ ,לבכה תנקתהו רוביחל רטמ   
    
םירזיבא תוברל ,ר"ממ 52X5 ךתחב םוינימולאמ מ"את רוביח ילבכ   08.59.0220

    46.00 םלשומ ,לבכה תנקתהו רוביחל רטמ   
    
םירזיבא תוברל ,ר"ממ 05X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את רוביח ילבכ   08.59.0230

    54.00 םלשומ ,לבכה תנקתהו רוביחל רטמ   
    
םירזיבא תוברל ,ר"ממ 59X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את רוביח ילבכ   08.59.0240

    79.00 םלשומ ,לבכה תנקתהו רוביחל רטמ   
    

   238.00 מ"את לבכ םע םייק הרואת דומעל תורבחתה 'חי  08.59.0250
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I.C ת ו ב י ת ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת     
    
ןיוצ םא אלא ,חולה רוביחו הנקתה ,הלבוה ללוכ אל תוחולה הנבמ :הרעה    
.תרחא    
    

למשח תוחולל הנבמ ק/ט           08.61.0009
    
08.61.0010 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  
יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 0001/005/0022    

 3,127.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ 'חי   
    
תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ   08.61.0020
,הריבצ יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 008/005/0022    

 2,796.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי   
    
08.61.0030 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  
,הריבצ יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 006/005/0022    

 2,767.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי   
    
08.61.0040 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  
,הריבצ יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 004/005/0022    

 2,701.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי   
    
08.61.0042 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  
יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 0001/005/0002    

 3,080.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ 'חי   
    
08.61.0044 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  
,הריבצ יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 008/005/0002    

 2,844.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי   
    
08.61.0046 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  
,הריבצ יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 006/005/0002    

 2,796.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי   
    
08.61.0048 תודימב ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ  
,הריבצ יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד תוברל ,מ"מ 004/005/0002    

 2,748.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי   
    
הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 071/006/004 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0050

   479.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   
    
הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 052/008/004 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0060

   749.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   
    
הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 071/006/006 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0070

   655.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   
    
הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 052/006/006 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0080

   721.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../073 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     073 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 052/008/006 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0090
   759.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   

    
הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 052/0001/006 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0100

 1,071.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   
    
הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 052/008/008 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0110

 1,119.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   
    
הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 052/0001/008 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0120

 1,289.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   
    
הבכרה תטלפ תוברל ,מ"מ 052/0021/008 תודימב המוטא תלד םע את   08.61.0130

 1,630.00 )רזע ירמוחו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ אל( 'חי   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.61.0134
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 3,223.00 A001X3 דע טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    

. 'חי           08.61.0135
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.61.0136
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 3,791.00 3X052Aדע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.61.0138
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 4,834.00 3X 008A דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.61.0139
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 5,497.00 3X0001A  דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.61.0141
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 6,416.00 3X0061A דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.61.0143
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 7,961.00 3X0052A דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.61.0144
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

 9,288.00 3X0023A דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
    
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ   08.61.0145
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה    

11,466.00 3X0004A דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
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הנבמ רובע 5410-0100.160.80 םיפיעסב למשח תוחול הנבמל תפסות   08.61.0175
     1.00 'פמוק למשחה תוחול ינבמ יריחמל %51 הניה תפסותה .םטסיס םגד  

    
תלד תוברל 66PI מ"מ 061X003X053 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0221
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   375.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווגוא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 002X003X005 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0231
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   525.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווגוא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI  מ"מ 002X004X005 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0241
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   636.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 002X004X056 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0251
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

   753.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווגוא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 052X005X056 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0255
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

 1,134.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווגוא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תלד תוברל 56PI מ"מ 003X006X008 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0261
תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו    

 1,427.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווגוא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0271

   825.00 מ"מ 061X003X053 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0281

 1,119.00 מ"מ 002X004X005 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0291

 1,185.00 מ"מ 032X004X006 תודימב ץעמ 'חי   
    
בגו "קזב" למס ,חירב בר לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0301

 1,592.00 מ"מ 013X575X048 תודימב ץעמ 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 006X006X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0370

 1,801.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 006X058X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0373

 2,180.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 009X058X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0376

 2,654.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
    
,תלד תוברל 56PI מ"מ 0021X006X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0379

 2,512.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
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תוברל 56PI מ"מ 0021X0011X003 תודימב רטסאילופמ חול הנבמ   08.61.0381
 3,223.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס ,תלד 'חי   

    
   521.00 A001x3 דע לדוגב למשח חולב תוזפ ןוזיא עוציב 'חי  08.61.0395

    
   796.00 A004x3 דע לדוגב למשח חולב תוזפ ןוזיא עוציב 'חי  08.61.0396

    
   910.00 A000,1x3 דע לדוגב למשח חולב תוזפ ןוזיא עוציב 'חי  08.61.0397

    
I.C תובית ק/ט           08.61.0399

    
מ"מ 571/052 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.61.0400

    83.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 525/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.61.0410

   191.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועב 'חי   
    
מ"מ 052/053 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.61.0420

    94.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 053/005 תודימב )I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.61.0425

   242.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 052/571 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.61.0430

   116.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 525/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.61.0440

   200.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועבו 'חי   
    
מ"מ 053/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.61.0460

   191.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועב 'חי   
    
מ"מ 053/005 תודימב )C.I( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית   08.61.0470

   285.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 002 קמועב 'חי   
    

םייתריד תוחולל הנבמ ק/ט           08.61.0598
    
"הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" תרצותמ :הרעה    
ע"ש וא    
    
21-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0600
רובע( הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ    

   139.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
42-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0610
רובע( הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ    

   201.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
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63-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0620
רובע( הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ    

   268.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
84-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0630
רובע( הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ    

   432.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
45-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0632
רובע( הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ    

   531.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
27-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0635
רובע( הפוקש תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ    

   678.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0640
רובע( הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ 21    

   129.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0645
רובע( הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ 81    

   166.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0650
רובע( הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ 42    

   195.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0660
רובע( הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ 63    

   257.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0670
רובע( הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ 84    

   460.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0675
רובע( הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ 45    

   493.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ רמוחמ ט"הת הנקתהל יתריד חול הנבמ   08.61.0680
רובע( הפוקש תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל םיז"אמ 27    

   605.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ 'חי   
    
,םירוביחה קוזיח תוברל ,םית"מאמ 61 דע למשח חול לש דבלב ץופיש   08.61.0750

   157.00 טולישו חולה יוקינ ,םיפורש םירשג תפלחה 'חי   
    

   191.00 םית"מאמ 63 דע למשח חול לש דבלב ץופיש 'חי  08.61.0760
    

הינב רתאל ינמז חול ק/ט           08.61.0799
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ןוכמ י'ע רשואמ ,PI55 םימ ןגומ רפמא X352 הינב רתאל ינמז חול   08.61.0800
52Z31SC םגדה תמגוד , דויצו םי'זאמ תוברל , למשחה תרבחו םינקתה    

   949.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח  י"ע קוושמה 'חי   
    
ישאר - םיתחפ 2 לעב ,PI55 םימ ןגומ רפמא X352 הינב רתאל ינמז חול   08.61.0810
  AM003 ינשמו AM03 תוברל , למשחה תרבחו םינקתה ןוכמ י'ע רשואמ  
ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמהSC םגדה תמגוד , דויצו םי'זאמ    

 1,754.00 N18Z225 'חי   
    

למשח תוחול תנקתה ק/ט           08.61.0899
    
ןומיסו טוליש תוברל למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה   08.61.0900
דדמת ,שרדנ םא ,הלבוה( מ"ס 05 דע חולה קמוע .םילבכהו םיכילומה    

   919.00 )דרפנב ר"מ   
    
ןומיסו טוליש תוברל למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה   08.61.0910
םא ,הלבוה( מ"ס 001 דעו מ"ס 05 לעמ חולה קמוע .םילבכהו םיכילומה    

 1,090.00 )דרפנב דדמת ,שרדנ ר"מ   
    
םיז"אמ 63 דע לדוגב יתריד למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה   08.61.1000

   474.00 טוליש תוברל 'חי   
    
םיז"אמ 27 דע לדוגב יתריד למשח חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתה   08.61.1010

   617.00 טוליש תוברל 'חי   
    
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת     
    

םייבטוק דח םיז"אמ ק/ט           08.62.0003
    
וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" תרצותמ ,EEI 898 ןקת יפל :הרעה    
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג    
    
6 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 6 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0009

    36.00 רפמאוליק 'חי   
    
6 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0020

    35.00 רפמאוליק 'חי   
    

    48.00 רפמאוליק 6 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ 'חי  08.62.0030
    
6 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 36 וא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0040

    63.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0045

    68.00 רפמאוליק 'חי   
    

    49.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ 'חי  08.62.0055
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0060

    46.00 רפמאוליק 'חי   
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01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0070
    55.00 רפמאוליק 'חי   

    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח רפמא 36 וא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0080

    80.00 רפמאוליק 'חי   
    

   197.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח A08X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ 'חי  08.62.0090
    

   229.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח A001X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ 'חי  08.62.0092
    

   270.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח A521X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ 'חי  08.62.0094
    
רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח רפמא 2 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0112

    73.00 רפמאוליק 6  קותינ 'חי   
    
רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח רפמא 23-6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0114

    65.00 רפמאוליק 6 קותינ 'חי   
    
רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0116

    67.00 רפמאוליק 6 קותינ 'חי   
    
רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח רפמא 6 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0117

   105.00 רפמאוליק 01 קותינ 'חי   
    
,ספאה קותינ םע יבטוק דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0119

    97.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
    
רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0122

   114.00 רפמאוליק 01 קותינ 'חי   
    
,ספאה קותינ םע יבטוק דח רפמא 36 וא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0124

   171.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
    

   151.00 C ןיפוא ,A4X2 AK01 דע 2A2X ז"אמ 'חי  08.62.0130
    

   142.00 A23X2 AK01 דע 2A6X ז"אמ 'חי  08.62.0140
    

   171.00 A04X2 AK01  ז"אמ 'חי  08.62.0145
    

   225.00 A05X2 AK01 ז"אמ 'חי  08.62.0150
    

   225.00 A36X2 AK01 ז"אמ 'חי  08.62.0155
    

   557.00 A08X2 AK01 ז"אמ 'חי  08.62.0160
    

   577.00 A001X2 AK01 ז"אמ 'חי  08.62.0165
    

   605.00 A521X2 AK01 ז"אמ 'חי  08.62.0170
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../079 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     079 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

6 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0200
   115.00 רפמאוליק 'חי   

    
6 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 23 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0210

   115.00 רפמאוליק 'חי   
    
6 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0220

   115.00 רפמאוליק 'חי   
    
6 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 36 וא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0230

   159.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0235

   229.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0240

   182.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0250

   182.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0260

   210.00 רפמאוליק 'חי   
    
רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 36 דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0271

   297.00 רפמאוליק 01 קותינ 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת A08X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0280

   545.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת A001X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0290

   577.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת A521X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0300

   681.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק עברא רפמא 23 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0500

   247.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק עברא רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0510

   377.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק עברא רפמא 05 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0520

   498.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק עברא רפמא 36 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0530

   498.00 רפמאוליק 'חי   
    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק עברא רפמא 08 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0540

 1,053.00 רפמאוליק 'חי   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../080 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     080 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

01 קותינ רשוכ ,יבטוק עברא רפמא 001 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0550
 1,171.00 רפמאוליק 'חי   

    
01 קותינ רשוכ ,יבטוק עברא רפמא 521 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ   08.62.0560

 1,223.00 רפמאוליק 'חי   
    

    82.00 A6CN1+ON1  ז"אמל רזע יעגמ 'חי  08.62.0600
    

   110.00 ז"אמל הארתה עגמ 'חי  08.62.0610
    

   161.00 ז"אמל הקספה לילס 'חי  08.62.0620
    

   185.00 ז"אמל חתמ רסוח לילס 'חי  08.62.0650
    

    34.00 ז"אמ רובע הילת לוענמל רודיס 'חי  08.62.0660
    

    38.00 יזאפ דח רושיג ספ 'חי  08.62.0670
    

    84.00 יזאפ תלת רושיג ספ 'חי  08.62.0680
    

    95.00 גלזמ יזאפ תלת רושיג ספ 'חי  08.62.0690
    

דבלב תיטנגמ הנגה םע םיז"אמ ק/ט           08.62.0700
    

   100.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A52X1 דע A4X1 ז"אמ 'חי  08.62.0705
    

   101.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A23X1 ז"אמ 'חי  08.62.0710
    

   113.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A04X1 ז"אמ 'חי  08.62.0715
    

   118.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A05X1 ז"אמ 'חי  08.62.0720
    

   138.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A36X1 ז"אמ 'חי  08.62.0725
    

   219.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A23X2 דע A4X2 ז"אמ 'חי  08.62.0740
    

   247.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A04X2 ז"אמ 'חי  08.62.0745
    

   260.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A05X2 ז"אמ 'חי  08.62.0750
    

   306.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A36X2 ז"אמ 'חי  08.62.0755
    

   327.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A61X3 דע A4X3 ז"אמ 'חי  08.62.0760
    

   330.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A23X3 דע A02X3 ז"אמ 'חי  08.62.0765
    

   355.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A04X3 ז"אמ 'חי  08.62.0770
    

   375.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A05X3 ז"אמ 'חי  08.62.0775
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../081 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     081 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   444.00 דבלב תיטנגמ הנגה םע A36X3 ז"אמ 'חי  08.62.0780
    

   929.00 ןנווכתמ A02X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ 'חי  08.62.1000
    

   929.00 ןנווכתמ A23X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ 'חי  08.62.1010
    

   929.00 ןנווכתמ A05X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ 'חי  08.62.1020
    

 1,015.00 ןנווכתמ A08X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ 'חי  08.62.1030
    

 1,015.00 ןנווכתמ A001X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ 'חי  08.62.1040
    

 1,220.00 ןנווכתמ A521X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ 'חי  08.62.1050
    

 1,220.00 ןנווכתמ A061X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ 'חי  08.62.1060
    

 1,220.00 ןנווכתמ A002X3 דבלב תיטנגמ הנגה םע קספמ 'חי  08.62.1070
    
ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת     
    

םייבטוק-תלת םית"מאמ ק/ט           08.63.0009
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא04X3 דע םית"מאמ   08.63.0010

   626.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ   08.63.0020

   636.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ   08.63.0030

   891.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ   08.63.0040

 1,347.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ   08.63.0060

 1,934.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע םית"מאמ   08.63.0064

   730.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ   08.63.0065

   740.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ   08.63.0066

   968.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ   08.63.0067

 1,479.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../082 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     082 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ   08.63.0068
 2,275.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   

    
הנגה םע רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ   08.63.0072

 3,744.00 הליגר תינורטקלא 'חי   
    
הנגה םע רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 036X3 דע םית"מאמ   08.63.0073

 4,834.00 הליגר תינורטקלא 'חי   
    
תימרת הנגה םע רפמאוליק 05 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ   08.63.0077

 1,157.00 ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגה םע רפמאוליק 05 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ   08.63.0078

 1,611.00 ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגה םע רפמאוליק 05 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ   08.63.0079

 2,607.00 ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
הנגה םע רפמאוליק 05 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ   08.63.0080

 4,530.00 הליגר תינורטקלא 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע םית"מאמ   08.63.0148

   968.00 )הליגר תידי תוברל( ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ   08.63.0151

   996.00 )הליגר תידי תוברל( ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ   08.63.0161

 1,043.00 )הליגר תידי תוברל( ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ   08.63.0171

 1,896.00 )הליגר תידי תוברל( ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא  052X3 דע םית"מאמ   08.63.0180

 2,701.00 )הליגר תידי תוברל( ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
הנגה םע רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא  004X3 דע םית"מאמ   08.63.0182

 4,549.00 הליגר תינורטקלא 'חי   
    
תימרת הנגה םע רפמאוליק 001 קותינ רשוכ רפמא  04X3 דע םית"מאמ   08.63.0200

 1,232.00 הליגר תידי תוברל ,ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגה םע רפמאוליק 001 קותינ רשוכ רפמא  36X3 דע םית"מאמ   08.63.0202

 1,328.00 הליגר תידי תוברל ,ןווכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
הנגה םע רפמאוליק 001 קותינ רשוכ רפמא  001X3 דע םית"מאמ   08.63.0204

 1,375.00 הליגר תידי תוברל ,ןווכל תנתינ תיטנגמו תימרת 'חי   
    
הנגה םע רפמאוליק 001 קותינ רשוכ רפמא  061X3 דע םית"מאמ   08.63.0206

 2,559.00 הליגר תידי תוברל ,ןווכל תנתינ תיטנגמו תימרת 'חי   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../083 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     083 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הנגה םע רפמאוליק 001 קותינ רשוכ רפמא  052X3 דע םית"מאמ   08.63.0208
 3,602.00 הליגר תידי תוברל ,ןווכל תנתינ תיטנגמו תימרת 'חי   

    
הנגה םע רפמאוליק 001 קותינ רשוכ רפמא  004X3 דע םית"מאמ   08.63.0210

 6,065.00 הליגר תידי תוברל ,הליגר תינורטקלא 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 4X04 דע םית"מאמ   08.63.0230

   806.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 36X4 דע םית"מאמ   08.63.0231

   806.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 001X4 דע םית"מאמ   08.63.0232

 1,024.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 061X4 דע םית"מאמ   08.63.0233

 1,754.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ רפמא 052X4 דע םית"מאמ   08.63.0234

 2,559.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 04X4 דע םית"מאמ   08.63.0240

   949.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 36X4 דע םית"מאמ   08.63.0241

   949.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 001X4 דע םית"מאמ   08.63.0242

 1,194.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 061X4 דע םית"מאמ   08.63.0243

 1,962.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 052X4 דע םית"מאמ   08.63.0244

 3,080.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
הנגה םע רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 004X4 דע םית"מאמ   08.63.0245

 5,023.00 הליגר תינורטקלא 'חי   
    
תימרת הנגה םע רפמאוליק 05 קותינ רשוכ רפמא 001X4 דע םית"מאמ   08.63.0250

 1,232.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגה םע רפמאוליק 05 קותינ רשוכ רפמא 061X4 דע םית"מאמ   08.63.0251

 2,180.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגה םע רפמאוליק 05 קותינ רשוכ רפמא 052X4 דע םית"מאמ   08.63.0252

 3,459.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
הנגה םע רפמאוליק 05 קותינ רשוכ רפמא 004X4 דע םית"מאמ   08.63.0253

 6,018.00 הליגר תינורטקלא 'חי   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../084 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     084 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 04X4 דע םית"מאמ   08.63.0280
 1,279.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   

    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 36X4 דע םית"מאמ   08.63.0281

 1,279.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 001X4 דע םית"מאמ   08.63.0282

 1,328.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 061X4 דע םית"מאמ   08.63.0283

 2,465.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
תימרת הנגהב רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 052X4 דע םית"מאמ   08.63.0284

 3,791.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    
הנגה םע רפמאוליק 07 קותינ רשוכ רפמא 004X4 דע םית"מאמ   08.63.0285

 5,971.00 הליגר תינורטקלא 'חי   
    
הליגר תינורטקלא הנגה רובע רפמא 36X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות   08.63.0300

   721.00 )תיטנגמ תימרת הנגה םוקמב( 'חי   
    
הליגר תינורטקלא הנגה רובע רפמא 001X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות   08.63.0310

   645.00 )תיטנגמ תימרת הנגה םוקמב( 'חי   
    
הליגר תינורטקלא הנגה רובע רפמא 061X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות   08.63.0320

   598.00 )תיטנגמ תימרת הנגה םוקמב( 'חי   
    
הליגר תינורטקלא הנגה רובע רפמא 052X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות   08.63.0330

   550.00 )תיטנגמ תימרת הנגה םוקמב( 'חי   
    
הליגר תינורטקלא הנגה רובע רפמא 004X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות   08.63.0340

   483.00 )תיטנגמ תימרת הנגה םוקמב( 'חי   
    

   285.00 036X3A דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס 'חי  08.63.0600
    

   171.00 A036 דע ת"מאמל רזע יעגמ 'חי  08.63.0700
    

   285.00 052X3A דע ת"מאמל ךיראמו דמצמ תידי 'חי  08.63.0750
    

   380.00 036X3A דע ת"מאמל ךיראמו דמצמ תידי 'חי  08.63.0760
    

 1,801.00 רפמא 061X3 דע לדוגב ת"מאמל הלעפה עונמ 'חי  08.63.0800
    

 2,275.00 רפמא 052X3 דע לדוגב ת"מאמל הלעפה עונמ 'חי  08.63.0810
    

   645.00 רפמא 052X3 דע לדוגב םיקספמ ןיב ינכמ רוגיח 'חי  08.63.0850
    

   777.00 רפמא 004X3 דע לדוגב םיקספמ ןיב ינכמ רוגיח 'חי  08.63.0860
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../085 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     085 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רפמא 052X3 םיענוממ םית"מאמ ינש תללוכה תיטמוטוא הפלחה תכרעמ   08.63.0900
,הקספה ילילס תוברל ,תירוקמ הטלפ לע םינקתומ AK52 קותינ רשוכ ,    

 6,634.00 )הפלחה רקב ללוכאל( רזע יעגמו ילמשחו ינכמ רוגיח 'חי   
    
רפמא 052X4 םיענוממ םית"מאמ ינש תללוכה תיטמוטוא הפלחה תכרעמ   08.63.0910
,הקספה ילילס תוברל ,תירוקמ הטלפ לע םינקתומ AK52 קותינ רשוכ ,    

 8,719.00 )הפלחה רקב ללוכאל( רזע יעגמו ילמשחו ינכמ רוגיח 'חי   
    
ם י נ נ ו ו כ ת מ  ם י י ט מ ו ט ו א  י צ ח  ם ר ז  י ק ס פ מ  46.80 ק ר פ  ת ת     
    
רפמא 61 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0010

   285.00 א"ק 51 קותינ רשוכ - 'חי   
    
רפמא 52 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0020

   370.00 א"ק 51 קותינ רשוכ - 'חי   
    
רפמא 23 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0030

   570.00 א"ק 51 קותינ רשוכ - 'חי   
    
רפמא 04 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0040

   579.00 א"ק 51 קותינ רשוכ - 'חי   
    
- רפמא 6 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0050

   285.00 א"ק 05 קותינ רשוכ 'חי   
    
רפמא 61 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0060

   351.00 א"ק 05 קותינ רשוכ - 'חי   
    
רפמא 02 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0070

   351.00 א"ק 05 קותינ רשוכ - 'חי   
    
רפמא 52 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0080

   417.00 א"ק 05 קותינ רשוכ - 'חי   
    
רפמא 23 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0090

   645.00 א"ק 05 קותינ רשוכ - 'חי   
    
רפמא 04 דע םרזל ,םיננווכתמ םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ   08.64.0100

   919.00 א"ק 05 קותינ רשוכ - 'חי   
    

    38.00 יטמוטוא יצח םרז קספמל רזע יעגמ 2 קולב 'חי  08.64.0300
    

    74.00 יטמוטוא יצח םרז קספמל ידימ עגמו הלקת עגמ 'חי  08.64.0310
    

   119.00 יטמוטוא יצח םרז קספמל הקספה/הדובע לילס 'חי  08.64.0400
    

   119.00 יטמוטוא יצח םרז קספמל חתמ רסוח לילס 'חי  08.64.0410
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../086 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     086 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם ר ז  י ק ס פ מ  56.80 ק ר פ  ת ת     
    

    72.00 רפמא 21 םרזל םייבטוק דח םרז יקספמ 'חי  08.65.0010
    

   104.00 רפמא 52 םרזל םייבטוק דח םרז יקספמ 'חי  08.65.0020
    

   133.00 רפמא 04 םרזל םייבטוק דח םרז יקספמ 'חי  08.65.0025
    

   161.00 רפמא 36 םרזל םייבטוק דח םרז יקספמ 'חי  08.65.0030
    

    76.00 רפמא 21 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי  08.65.0100
    

    95.00 רפמא 52X2 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי  08.65.0110
    

   161.00 רפמא 04X2 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי  08.65.0115
    

   209.00 רפמא 36X2 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי  08.65.0120
    

   276.00 רפמא 001X2 םרזל םייבטוק וד םרז יקספמ 'חי  08.65.0130
    

   102.00 רפמא 21X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0200
    

   141.00 רפמא 52X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0210
    

   247.00 רפמא 04X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0220
    

   327.00 רפמא 36X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0230
    

   474.00 רפמא 001X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0240
    

   721.00 רפמא 061X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0250
    

   949.00 רפמא 002X3  םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0260
    

 1,328.00 רפמא 052X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0270
    

 1,517.00 רפמא 513X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0280
    

 2,322.00 רפמא 004X3 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0290
    

   133.00 רפמא 21X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0360
    

   176.00 רפמא 52X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0362
    

   285.00 רפמא 04X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0364
    

   380.00 רפמא 36X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0366
    

   540.00 רפמא 001X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0368
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../087 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     087 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   806.00 רפמא 061X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0370
    

   949.00 רפמא 002X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0372
    

 1,422.00 רפמא 052X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0374
    

 1,658.00 רפמא 513X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0376
    

 2,512.00 רפמא 004X4 םרזל םייבטוק תלת םרז יקספמ 'חי  08.65.0378
    

םיפילחמ םרז יקספמ ק/ט           08.65.0399
    

    77.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 21 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0400
    

    88.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 52 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0410
    

   129.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 04 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0415
    

   151.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 36 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0420
    

   101.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 21 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0500
    

   129.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 52X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0510
    

   180.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 04X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0515
    

   247.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 36X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0520
    

   313.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 001X2 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0530
    

   133.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 21 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0600
    

   152.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 52X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0610
    

   228.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 04X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0615
    

   289.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 36X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0620
    

   636.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 001X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0630
    

   891.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 061X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0640
    

 1,375.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 052X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0650
    

 2,465.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 004X3 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0660
    

   166.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  21X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0680
    

   219.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  52X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0682
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../088 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     088 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   332.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  04X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0684
    

   455.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  36X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0686
    

 1,308.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  001X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0688
    

 1,592.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  061X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0690
    

 2,512.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  052X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0692
    

 4,596.00 קספומ בצמ םע ,רפמא  004X4 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0694
    

    72.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 21 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0700
    

    88.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 52 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0710
    

   119.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 04 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0715
    

   152.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 36 םרזל יבטוק דח םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0720
    

    93.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 21 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0800
    

   123.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 52 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0810
    

   171.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 04 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0815
    

   214.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 36 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0820
    

   313.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 001 םרזל יבטוק וד םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0830
    

   123.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 21 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0900
    

   154.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 52 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0910
    

   219.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 04 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0915
    

   285.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 36 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0920
    

   636.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 001  םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0930
    

   844.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 061  םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0940
    

 1,232.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 052  םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0950
    

 1,375.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 513 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0960
    

 2,275.00 ספא בצמ ילב ,רפמא 004 םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ 'חי  08.65.0970
    
תמגוד REGAH תרצות ןיד ספ לע הנקתהל םיירלודומ םרז יקספמ    
ע"ש וא "וכלומ"    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../089 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     089 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    29.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 61X1 םרזל יבטוק דח םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1100
    

    34.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 52X1 םרזל יבטוק דח םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1110
    

    40.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 23X1 םרזל יבטוק דח םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1120
    

    57.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 04X1 םרזל יבטוק דח םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1130
    

    59.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 36X1 םרזל יבטוק דח םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1140
    

    62.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 08X1 םרזל יבטוק דח םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1150
    

    66.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 001X1 םרזל יבטוק דח םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1160
    

    80.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 521X1 םרזל יבטוק דח םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1170
    

    49.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 61X2 םרזל יבטוק וד םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1200
    

    54.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 52X2 םרזל יבטוק וד םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1210
    

    55.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 23X2 םרזל יבטוק וד םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1220
    

    74.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 04X2 םרזל יבטוק וד םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1230
    

    92.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 36X2 םרזל יבטוק וד םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1240
    

   133.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 08X2 םרזל יבטוק וד םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1250
    

   138.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 001X2 םרזל יבטוק וד םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1260
    

   165.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 521X2 םרזל יבטוק וד םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1270
    

    57.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 61X3 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1300
    

    58.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 52X3 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1310
    

    73.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 23X3 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1320
    

   119.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 04X3 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1330
    

   137.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 36X3 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1340
    

   160.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 08X3 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1350
    
ספ לע הנקתהל רפמא 001X3 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1360

   171.00 ןיד 'חי   
    
ספ לע הנקתהל רפמא 521X3 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1370

   202.00 ןיד 'חי   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../090 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     090 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   109.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 61X4 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1400
    

   120.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 52X4 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1410
    

   129.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 23X4 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1420
    

   234.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 04X4 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1430
    

   250.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 36X4 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1440
    

   283.00 ןיד ספ לע הנקתהל רפמא 08X4 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ 'חי  08.65.1450
    
ספ לע הנקתהל רפמא 001X4 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1460

   292.00 ןיד 'חי   
    
ספ לע הנקתהל רפמא 521X4 םרזל יבטוק תלת םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1470

   346.00 ןיד 'חי   
    

ןיד ספ לע הנקתהל  ספא בצמ אלל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ ק/ט           08.65.1499
    
ספא בצמ אלל רפמא 52X1 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1500

    56.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    
ספא בצמ אלל רפמא 52X2 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1510

   109.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    

ןיד ספ לע הנקתהל  ספא בצמ םע םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ ק/ט           08.65.1549
    
ספא בצמ םע רפמא 52X1 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1550

    54.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    
ספא בצמ םע רפמא 52X2 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1560

   107.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    
ספא בצמ םע רפמא 04X1 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1570

    67.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    
ספא בצמ םע רפמא 04X2 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1580

   114.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    
ספא בצמ םע רפמא 04X3 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1590

   197.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    
ספא בצמ םע רפמא 04X4 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1600

   259.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    
ספא בצמ םע רפמא 36X2 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1610

   234.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    
ספא בצמ םע רפמא 36X4 םרזל םיפילחמ םיירלודומ םרז יקספמ   08.65.1620

   446.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../091 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     091 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת     
    

    81.00 םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי  08.66.0010
    

    91.00 ץוליא ןצחלו יוויח דל תוברל םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי  08.66.0015
    

    34.00 םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממל סיסב 'חי  08.66.0020
    

    91.00 םיניפ 11 - ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי  08.66.0030
    

   100.00 ץוליא ןצחלו יוויח דל תוברל םיניפ 11 - ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי  08.66.0035
    

    38.00 םיניפ 11 - ףלשנ דוקיפ רסממל סיסב 'חי  08.66.0040
    

   114.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ,A61 יבטוק דח דעצ רסממ 'חי  08.66.0050
    

   133.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ,A61 יבטוק וד דעצ רסממ 'חי  08.66.0060
    

   185.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ,A61 יבטוק עברא דעצ רסממ 'חי  08.66.0070
    

   261.00 םיפילחמ רזע יעגמ םע רפמא 1 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ 'חי  08.66.0100
    

   233.00 םיפילחמ רזע יעגמ םע רפמא 42 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ 'חי  08.66.0110
    

   455.00 םיפילחמ רזע יעגמ םע רפמא 05 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ 'חי  08.66.0120
    

   649.00 םיפילחמ רזע יעגמ םע רפמא 07 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ 'חי  08.66.0130
    

   721.00 םיפילחמ רזע יעגמ םע רפמא 401 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ 'חי  08.66.0140
    

 1,611.00 םיפילחמ רזע יעגמ םע רפמא 041 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ 'חי  08.66.0150
    
רזע יעגמ םע ינורטקלא רפמא 051 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ   08.66.0160

 2,360.00 םיפילחמ 'חי   
    
רזע יעגמ םע ינורטקלא רפמא 022 דע ימרט םרז תרתיל םירסממ   08.66.0170

 2,844.00 םיפילחמ 'חי   
    

   455.00 ינדי סופיא ןצחלו וקב רצק תנגה תוברל ,םירוטסימרט דוקיפ רסממ 'חי  08.66.0180
    
תרצות A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא 52X2 תחפ רסממ   08.66.0200

   261.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצות A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא 04X2 תחפ רסממ   08.66.0210

   270.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצות A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא  52X4 תחפ רסממ   08.66.0220

   313.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
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תרצות A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ   08.66.0230
   318.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   

    
תרצות A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא  36X4 תחפ רסממ   08.66.0240

   570.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצות A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא  08X4 תחפ רסממ   08.66.0250

   768.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצות A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא  001X4 תחפ רסממ   08.66.0260

   768.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 003 תושיגר רפמא  04X2 תחפ רסממ   08.66.0310

   313.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 003 תושיגר רפמא  52X4 תחפ רסממ   08.66.0320

   389.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 003 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ   08.66.0330

   389.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 003 תושיגר רפמא  36X4 תחפ רסממ   08.66.0340

   617.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 003 תושיגר רפמא  08X4 תחפ רסממ   08.66.0345

   740.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תרצותמ ,A םגד רפמאילימ 003 תושיגר רפמא  001X4 תחפ רסממ   08.66.0350

   759.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" 'חי   
    
תוברל A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא  04X2 בלושמ תחפ רסממ   08.66.0360

   370.00 C ןייפוא ז"אמ 'חי   
    
תוברל A םגד רפמאילימ 03 תושיגר רפמא  04X4 בלושמ תחפ רסממ   08.66.0370

   579.00 C ןייפוא ז"אמ 'חי   
    

 2,237.00 רפמא 052 דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ 'חי  08.66.0380
    

 3,280.00 רפמא 004 דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ 'חי  08.66.0382
    

 4,549.00 רפמא 036 דע םרזל םית"מאמל ילרגטניא בלושמ תחפ 'חי  08.66.0384
    

   238.00 ףלחתמ עגמ םע העובק היהשהל ,םיינורטקלא היהשה ירסממ 'חי  08.66.0400
    

   285.00 ףלחתמ עגמ םע ןמז תוסיו םע םיינורטקלא היהשה ירסממ 'חי  08.66.0410
    

   370.00 ירטמיס בהבהמ ןמז בצוק 'חי  08.66.0450
    

   446.00 רוזחמ ןמזו הלועפ ןמז תוסיו םע בהבהמ ןמז בצוק 'חי  08.66.0460
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דוקיפ ינועשו הזפ רסוח רסממ ק/ט           08.66.0499

    
   427.00 טלוו 004X3 יזפ תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ 'חי  08.66.0500

    
   308.00 )תבש ןועש( תועש 42 לש תינכמ הברזר םע ןועש קספמ 'חי  08.66.0510

    
   361.00 )תבש ןועש( תועש 42 לש תינכמ הברזר םע ימוי ילטיגיד ןועש קספמ 'חי  08.66.0515

    
   389.00 יעובש/ימוי ילטיגיד ןועש קספמ 'חי  08.66.0518

    
   191.00 תינכמ הברזר אלל ןועש קספמ 'חי  08.66.0520

    
 1,043.00 דחא ץורע ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.66.0525

    
 1,375.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.66.0526

    
   142.00 תוגרדמ רדח טמוטוא 'חי  08.66.0530

    
   147.00 3CA - WK5.5 רפמא 21 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0598

    
   219.00 3CA - WK5.7 רפמא 81 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0599

    
   313.00 3CA - WK11 רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0601

    
   351.00 3CA - WK51 רפמא 23 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0605

    
   455.00 3CA - WK5.81 רפמא 04 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0607

    
   617.00 3CA - WK22 רפמא 05 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0610

    
   853.00 3CA - WK03 רפמא 56 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0615

    
 1,204.00 3CA - WK73 רפמא 08 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0620

    
 1,375.00 3CA - WK54 רפמא 59 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0622

    
 1,517.00 3CA - WK55 רפמא 511 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0623

    
 1,754.00 3CA - WK57 רפמא 051 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0625

    
 1,896.00 3CA - WK09 רפמא 581 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0627

    
 2,322.00 3CA - WK011 רפמא 522 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0628

    
 3,506.00 3CA - WK081 רפמא 562 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0630

    
 4,076.00 3CA - WK061 רפמא 033 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0640

    
 4,644.00 3CA - WK002 רפמא 004 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0645
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 7,013.00 3CA - WK052 רפמא 005 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0650
    

12,320.00 3CA - WK533 רפמא 036 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0660
    

13,741.00 3CA - WK054 רפמא 008 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ 'חי  08.66.0670
    

   370.00 3CA רפמא 52 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ 'חי  08.66.0700
    

   949.00 3CA רפמא 05 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ 'חי  08.66.0710
    

 1,564.00 3CA רפמא 08 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ 'חי  08.66.0720
    

 2,133.00 3CA רפמא 051 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ 'חי  08.66.0725
    

 4,028.00 3CA רפמא 562 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ 'חי  08.66.0730
    

 4,596.00 3CA רפמא 033 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ 'חי  08.66.0740
    

 7,676.00 3CA רפמא 005 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ 'חי  08.66.0750
    

16,584.00 3CA רפמא 036 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ 'חי  08.66.0760
    

   398.00 הקירפ ידגנ םע ,5.21RAVK םילבק גותימל םינעגמ 'חי  08.66.0800
    

   446.00 הקירפ ידגנ םע ,7.61RAVK םילבק גותימל םינעגמ 'חי  08.66.0810
    

   570.00 הקירפ ידגנ םע ,02RAVK םילבק גותימל םינעגמ 'חי  08.66.0820
    

   607.00 הקירפ ידגנ םע ,52RAVK םילבק גותימל םינעגמ 'חי  08.66.0830
    

 1,138.00 הקירפ ידגנ םע ,04RAVK םילבק גותימל םינעגמ 'חי  08.66.0840
    

 1,328.00 הקירפ ידגנ םע ,06RAVK םילבק גותימל םינעגמ 'חי  08.66.0850
    

    17.00 WK54 דע ןעגמל ןוילע רזע עגמ 'חי  08.66.0900
    

    44.00 WK54 דע ןעגמל ההשומ ןוילע רזע עגמ 'חי  08.66.0905
    

    48.00 WK54 דע ןעגמל ןוילע רזע יעגמ קולב 'חי  08.66.0910
    

    38.00 WK54 דע ןעגמל תידיצ הבכרהל רזע יעגמ קולב 'חי  08.66.0920
    

    57.00 WK008-55 ןעגמל תידיצ הבכרהל רזע יעגמ קולב 'חי  08.66.0925
    

    74.00 WK5.81 דע םייבטוק תלת םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0940
    

   142.00 WK54-22 דע םייבטוק תלת םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0945
    

   219.00 WK061-55 דע םייבטוק תלת םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0950
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   266.00 WK004-002 דע םייבטוק תלת םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0955
    

    74.00 WK5.81 דע םייבטוק עברא םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0960
    

   142.00 WK73-22 דע םייבטוק עברא םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0965
    

   219.00 WK061-55 דע םייבטוק עברא םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0970
    

   266.00 WK004-002 דע םייבטוק עברא םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0975
    

   806.00 WK065-574 דע םייבטוק עברא םינעגמל ינכמ רוגיח 'חי  08.66.0980
    
ם י ח י ט ב מ  י ק ת נ מ ו  ם י כ י ת נ  86.80 ק ר פ  ת ת     
    

   114.00 CRH יכיתנ תוברל A23X3  םיחיטבמ קתנמ 'חי  08.68.0010
    

    57.00 CRH ךיתנ תוברל A23X1  םיחיטבמ קתנמ 'חי  08.68.0015
    

   313.00 )00 לדוג( רפמא 061X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ 'חי  08.68.0020
    

   465.00 )1 לדוג( רפמא 052X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ 'חי  08.68.0030
    

   636.00 )2 לדוג( רפמא 004X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ 'חי  08.68.0040
    

    23.00 )00 לדוג( רפמא 001 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ 'חי  08.68.0050
    

    32.00 )00 לדוג( רפמא 061 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ 'חי  08.68.0060
    

    57.00 )1 לדוג( רפמא 052 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ 'חי  08.68.0070
    

    76.00 )2 לדוג( רפמא 004 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ 'חי  08.68.0080
    

    59.00 רפמא 061 דע ןיכס יחיטבמל דיחי סיסב 'חי  08.68.0090
    

   157.00 רפמא 052 דע ןיכס יחיטבמל דיחי סיסב 'חי  08.68.0100
    

   177.00 רפמא 004 דע ןיכס יחיטבמל דיחי סיסב 'חי  08.68.0110
    

   173.00 רפמא 061 דע ןיכס יחיטבמל שלושמ סיסב 'חי  08.68.0120
    

   372.00 רפמא 052 דע ןיכס יחיטבמל שלושמ סיסב 'חי  08.68.0130
    

   531.00 רפמא 004 דע ןיכס יחיטבמל שלושמ סיסב 'חי  08.68.0140
    

    65.00 דיחי חיטבמל הפילש תידי 'חי  08.68.0150
    

    29.00 גרבתמ הסכמ תוברל ,ךיתנ םע רפמא 52 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ 'חי  08.68.0160
    

    51.00 גרבתמ הסכמ תוברל ,ךיתנ םע רפמא 53 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ 'חי  08.68.0170
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    51.00 גרבתמ הסכמ תוברל ,ךיתנ םע רפמא 36 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ 'חי  08.68.0180
    

    92.00 גרבתמ הסכמ תוברל ,ךיתנ םע רפמא 08 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ 'חי  08.68.0190
    

    92.00 גרבתמ הסכמ תוברל ,ךיתנ םע רפמא 001 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ 'חי  08.68.0200
    

    28.00 ךיתנ םע רפמא 23 דע ריעז גרבתמ םגד םיחיטבמ 'חי  08.68.0210
    

     6.00 23A דע ,83X01 לדוגב AK021 CAV 005 םיילילג םיכיתנ 'חי  08.68.0300
    

     8.00 05A דע ,15X41 לדוגב AK021 CAV 005 םיילילג םיכיתנ 'חי  08.68.0310
    

    16.00 521A דע ,85X22 לדוגב AK021 CAV 005 םיילילג םיכיתנ 'חי  08.68.0320
    
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א  ,ם י ל ב ק  ,ם י א נ ש  96.80 ק ר פ  ת ת     
    

םיאנש ק/ט           08.69.0009
    

   214.00 רפמא טלוו 001 דע םיאנש 'חי  08.69.0010
    

   313.00 רפמא טלוו 003 דע םיאנש 'חי  08.69.0020
    

   191.00 ר"אוק 5.2 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0200
    

   233.00 ר"אוק 5 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0210
    

   280.00 ר"אוק 5.7 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0220
    

   299.00 ר"אוק 01 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0230
    

   451.00 ר"אוק 51 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0240
    

   498.00 ר"אוק 02 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0250
    

   564.00 ר"אוק 52 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0260
    

   744.00 ר"אוק 03 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0270
    

   896.00 ר"אוק 53 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0280
    

 1,138.00 תוגרד 2-ל םילבק דוקיפ רקב 'חי  08.69.0320
    

 1,328.00 תוגרד 6 דע םילבק דוקיפ רקב 'חי  08.69.0325
    

 1,403.00 תוגרד 8-ל םילבק דוקיפ רקב 'חי  08.69.0330
    

 1,517.00 תוגרד 21-ל םילבק דוקיפ רקב 'חי  08.69.0335
    

חכ יקפס ק/ט           08.69.0349
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../097 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     097 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   617.00 5A דע ע"ש וא "אדמל" תמגוד 42CDV בצוימ חכ קפס 'חי  08.69.0350
    

   900.00 01A דע ע"ש וא "אדמל" תמגוד 42CDV בצוימ חכ קפס 'חי  08.69.0360
    

 1,517.00 02A דע ע"ש וא "אדמל" תמגוד 42CDV בצוימ חכ קפס 'חי  08.69.0370
    

הרקבו דוקיפ ירזיבא ק/ט           08.69.0377
    
OSI הרקב גצמ תמגוד תחא האיצי םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.69.0378

   266.00 - B 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.69.0379

   294.00 B2 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.69.0380

   645.00 B4 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 8 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.69.0381

   683.00 B8 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 21 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.69.0382

 1,062.00 B12 556 'חי   
    
- OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 61 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ   08.69.0385

 1,194.00 B16 556 'חי   
    

    73.00 רפמא 01 םייבטוק דח "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ דוקיפ יקספמ 'חי  08.69.0400
    

    79.00 רפמא 01 םייבטוק וד "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ דוקיפ יקספמ 'חי  08.69.0410
    
רפמא 01 םייבטוק-דח "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ   08.69.0420

    82.00 ספא בצמ םע 'חי   
    
רפמא 01 םייבטוק-דח "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ   08.69.0430

    81.00 ספא בצמ אלל 'חי   
    
םע רפמא 01 םייבטוק-וד "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ   08.69.0440

    91.00 ספא בצמ 'חי   
    
רפמא 01 םייבטוק-וד "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ   08.69.0450

    91.00 ספא בצמ אלל 'חי   
    

    73.00 הקספה/הלעפה ןצחל 'חי  08.69.0460
    

    91.00 םיעגמ השולש ןצחל 'חי  08.69.0470
    

   123.00 לעננ הקספה ןצחל 'חי  08.69.0480
    

   173.00 חתפמ י"ע רורחש ,לעננ הקספה ןצחל 'חי  08.69.0490
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../098 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     098 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   157.00 למשח חולב הנקתהל עורז תוברל לובג קספמ 'חי  08.69.0520
    
תמגוד 55PI תינוציח תיניע םע למשח חולל )לצוטופ( ירטקלא וטופ את   08.69.0540

   550.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה REGAH תרצות 'חי   
    
תמגוד 55PI העוקש תיניע םע למשח חולל )לצוטופ( ירטקלא וטופ את   08.69.0545

   570.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה REGAH תרצות 'חי   
    

   765.00 ןנסמו רורווא יסירת תוברל 'ש/ק"מ 07 דע למשח חולל ררוואמ 'חי  08.69.0550
    

   938.00 ןנסמו רורווא יסירת תוברל 'ש/ק"מ 031 דע למשח חולל ררוואמ 'חי  08.69.0555
    

   493.00 09W חולל םומיח ףוג 'חי  08.69.0560
    
רופסמ תוברל ר"ממ 4 דע ךילומל ע"ש וא "סקינופ" תמגוד הליסמ קדהמ   08.69.0570

     8.00 קדהמה 'חי   
    

    34.00 קדהמה רופסמ תוברל ר"ממ 4 דע ךילומל ךיתנ םע הליסמ קדהמ 'חי  08.69.0575
    

   223.00 רורווא/םומיח חולל טטסומרט 'חי  08.69.0580
    

 4,265.00 ע"ש וא MAD 035 םגד "רדמא" תמגוד רוטרנג/י"חח הפלחה רקב 'חי  08.69.0590
    

    57.00 ןיד ספ לע הנקתהל ילארשי םגד רפמא 61 יזפ דח עקת תיב 'חי  08.69.0595
    

    76.00 ןיד ספ לע הנקתהל ילארשי םגד רפמא 61 יזפ תלת עקת תיב 'חי  08.69.0597
    

קרב יניגמו ןומיס תורונמ ,הדידמ ירישכמ ק/ט           08.69.0599
    

   138.00 רישי ,רפמא 06 דע עבורמ רטמרפמא 'חי  08.69.0600
    
הנשמ( 5A דע האיצי םע םרז הנשמ רוביחל םיאתמ .... /5 רטמרפמא   08.69.0610

   119.00 )דרפנב דדמי םרזה 'חי   
    

   114.00 שוקיב איש גוחמ רובע רטמרפמאל תפסות 'חי  08.69.0620
    

   138.00 רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.69.0630
    

   176.00 רפמא 5/006 דע םרז הנשמ 'חי  08.69.0640
    
םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב קספמ תוברל ,טלוו 005 דע עבורמ רטמטלוו   08.69.0650

   228.00 ספא 'חי   
    

   247.00 עבורמ תורידת דמ 'חי  08.69.0660
    
,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ :תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר   08.69.0670
HE031MP םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש ,קפסה םדקמ    

 2,009.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( SULP- 'חי   
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../099 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     099 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ :תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר   08.69.0671
E031MP -SULP םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש ,קפסה םדקמ    

 1,707.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( 'חי   
    
,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ :תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר   08.69.0673
HE271MP םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש ,קפסה םדקמ    

 4,170.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( SULP- 'חי   
    
,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ :תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר   08.69.0675

 3,885.00 571MP םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש ,קפסה םדקמ 'חי   
    

   474.00 תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקתל םאתמ רובע תפסות 'חי  08.69.0680
    
46 דע ,םימרז ,םיחתמ תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר   08.69.0683
שוקיב איש ,DHT ינומרה תוויע ,קפסה ימדקמ ,רדת ,םיקפסה ,תינומרה    
וא "טנלא" 'בח י'ע קוושמה TL םגדה תמגוד ,ז'ועת לודומ תוברל ,היגרנאו    

 1,517.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( ע"ש 'חי   
    
,םיקפסה ,םימרז ,םיחתמ תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר   08.69.0684
'בח תמגוד ז'ועת לודומ תוברל ,היגרנאו שוקיב איש ,קפסה ימדקמ ,רדת    

 1,375.00 ע"שוא "CISAB TL" םגד "טנלא" 'חי   
    
,םיקפסה ,םימרז ,םיחתמ תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר   08.69.0685
'בח תמגוד ,היגרנאו שוקיב איש ,DHT ינומרה תוויע ,קפסה ימדקמ ,רדת    

 1,279.00 ע"ש וא "ETL" םגד "טנלא" 'חי   
    
46 דע םימרז ,םיחתמ תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר   08.69.0686
שוקיב איש ,DHT ינומרה תוויע ,קפסה ימדקמ ,רדת ,םיקפסה ,תוינומרה    

 2,369.00 ע"ש וא "PCT-TL" םגד "טנלא" 'בח תמגוד ,ז'ועת לודומ תוברל ,היגרנאו 'חי   
    
,היגרנא ,םימרז ,םיחתמ תוברל למשחה תוכיא תדידמל דדומ בר   08.69.0688
,06105NE ןקת יפל ,למשחה תשרב םיעוריא ח"וד תקפהו תוינומרה    

 4,076.00 ע"ש וא "QP TENLE"  תמגוד 'חי   
    

    65.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.69.0710
    

   104.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ 3 'חי  08.69.0715
    

   180.00 הלועפ תועש הנומ 'חי  08.69.0720
    

 1,185.00 רפמאוליק O+HP3?( 02( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר 'חי  08.69.0750
    

   342.00 רפמאוליק O??+( 02( יבטוק דח קרב ןגמ 'חי  08.69.0770
    

. 'חי           08.69.0771
    

היגרנא ינומ ק/ט           08.69.0798
    

   323.00 יזפ דח ילטיגיד 04A רישי היגרנא הנומ 'חי  08.69.0799
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../100 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2020
דף מס':     100 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   645.00 יזפ דח ילטיגיד A36 רישי היגרנא הנומ 'חי  08.69.0800
    

   949.00 םיסלופ םע יזפ תלת ילטיגיד  A36 רישי היגרנא הנומ 'חי  08.69.0810
    
םרז הנשמ םע רוביחל יזפ תלת ילטיגיד  A36 רישי יביטקא היגרנא הנומ   08.69.0820

   949.00 םיסלופ םע A009  )םרז הנשמ ללוכ אל( 'חי   
    
'עמל הנומה רוביחל תרושקת יסיטרכ 2 תוברל ,םיצורע 8 היגרנא הנומ   08.69.0850

 9,382.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( קוחרמ הינמ 'חי   
    
ר ו א מ ל  ם ר ז  י ק ס פ מ  17.80 ק ר פ  ת ת     
    

    25.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד A01 דיחי ,ט"הת רואמל ז"מ 'חי  08.71.0010
    

    30.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד A01 דיחי ,ט"הת רואמל לופכ ז"מ 'חי  08.71.0020
    

    30.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד A01 דיחי ,ט"הת רואמל בלצ ז"מ 'חי  08.71.0025
    

    27.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד A01 דיחי ,ט"הת רואמל ףילחמ ז"מ 'חי  08.71.0030
    

    45.00 דיחי ,ןיירושמ רואמל ז"מ 'חי  08.71.0040
    

    54.00 לופכ ,ןיירושמ רואמל ז"מ 'חי  08.71.0050
    

    54.00 ףילחמ ,ןיירושמ רואמל ז"מ 'חי  08.71.0060
    
ט"הת ע"ש וא "סיווג" תרצות "METSYS" םגד A61 רואמל דיחי קספמ   08.71.0200

    37.00 םאתמו הסכמ תוברל 'חי   
    
ע ק ת  י ת ב  27.80 ק ר פ  ת ת     
    

    29.00 רפמא 61 , ט"הת הנקתהל עקת יתב 'חי  08.72.0010
    

    41.00 רפמא 61 ,ט"הת הנקתהל םיבכרהב םילופכ עקת יתב 'חי  08.72.0020
    
סיווג תרצות וא  "1N" םגד "וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב   08.72.0023

    26.00 ע"ש וא IBMOC םגד 'חי   
    
סיווג תרצות וא "2N" םגד "וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב   08.72.0024

    30.00 ע"ש וא  IBMOC 2 םגד 'חי   
    
סיווג תרצות וא "3N" םגד "וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב   08.72.0025

    34.00 ע"ש וא IBMOC 3 םגד 'חי   
    
סיווג תרצות וא "4N" םגד "וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב   08.72.0026

    42.00 ע"ש וא IBMOC 4 םגד 'חי   
    
סיווג תרצות וא "6N" םגד "וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב   08.72.0027

    60.00 ע"ש וא IBMOC 6 םגד 'חי   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../101 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     101 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    36.00 ע"ש וא סיווג תרצות IBMOC  םגד רפמא 61 םימ ינגומ עקת יתב 'חי  08.72.0030
    
וא "WN-2" םגד "וקסינ" תמגוד רפמא 61  םילופכ םימ ינגומ עקת יתב   08.72.0031

    57.00 ע"ש וא סיווג תרצות IBMOC םגד 'חי   
    
םגד וא "WN-3" םגד "וקסינ" תמגוד רפמא 61 םימ ינגומ עקת יתב 3   08.72.0032

    79.00 ע"ש וא סיווג תרצות IBMOC 'חי   
    
44PI םיעגמ  "EEC" 3 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0040

    48.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
44PI םיעגמ "EEC" 3 םגד ,רפמא 23 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0050

    57.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
44PI םיעגמ "EEC" 5 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0060

    67.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
44PI םיעגמ "EEC" 5 םגד ,רפמא 23 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0070

    76.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
76PI םיעגמ "EEC" 3 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0083

    76.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
76PI םיעגמ "EEC" 3 םגד ,רפמא 23 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0084

   104.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
76PI םיעגמ "EEC" 5 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0085

   114.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
76PI םיעגמ "EEC" 5 םגד ,רפמא 23 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0086

   142.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
76PI םיעגמ "EEC" 5 םגד ,רפמא 36 חיטה לע הנקתהל עקת יתב   08.72.0087

   228.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 'חי   
    
תרצות "METSYS" םגד רפמא 61 ט"הת הנקתהל יטירב םגד עקת יתב   08.72.0090

    30.00 ע"ש וא "סיווג" 'חי   
    
תוברל ע"ש וא "סיווג" תרצות "METSYS" םגד A61 V052 עקת יתב   08.72.0200

    48.00 םאתמו ןבל עבצב הסכמ 'חי   
    
םגד וא "סיווג" תרצות "METSYS" םגד 61A 052V םילופכ עקת יתב   08.72.0210

    56.00 םאתמו ןבל עבצב הסכמ תוברל ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" 'חי   
    
םגד וא "סיווג" תרצות "METSYS" םגד 61A 052V עקת יתב 3   08.72.0220

    86.00 םאתמו ןבל עבצב הסכמ תוברל ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" 'חי   
    
וא םודא עבצב עקת תיב רובע "סיווג" תרצות 61A  עקת תיבל תפסות   08.72.0290

    23.00 לוחכ 'חי   
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    12.00 דל ןומיס תירונ רובע "סיווג" תרצות 61A עקת תיבל תפסות 'חי  08.72.0295
    
א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל ,םירזיבא 2 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר   08.72.0300

    83.00 ע"ש וא 11D םגד "טסלפ . 'חי   
    
א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל ,םירזיבא 4 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר   08.72.0310

   119.00 ע"ש וא 41D םגד "טסלפ . 'חי   
    
א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל ,םירזיבא 6 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר   08.72.0320

   131.00 71D םגד "טסלפ . 'חי   
    
א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל ,םירזיבא 8 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר   08.72.0330

   168.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא 81D םגד "טסלפ . 'חי   
    
.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל ,םירזיבא 21 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר   08.72.0340

   219.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא 02D םגד "טסלפ .א 'חי   
    

    19.00 רפמא 61 יזאפ דח עקת 'חי  08.72.0400
    

    23.00 "MP-2" םגד יטירב םגד רפמא 61 יזאפ דח עקת 'חי  08.72.0410
    
קפוסיש( יזפ דח עקת תיב וא רואמל םרז קספמ לש דבלב רוביחו הנקתה   08.72.0600

    25.00 )ןימזמה י"ע 'חי   
    
םע טסלפ .א.ד.ע וא LPN וקסינ תמגוד טנוברקילופמ תוריש תספוק   08.72.0700
  םיז"אמ ינש ,A52X4 תחפ רסממ ,A52X3 ז"אמ תוברל ףוקש הסכמ  
  A61X1, יזפ דח עקת תיב A61 61 יזפ דח עקת תיב ,ילארשי םגדA םגד  
  EEC 23 יזפ תלת עקת תיבוA םגד EEC אל( טלפמוק רבוחמו ןקתומ  

 1,043.00 )הנזה וק ללוכ 'חי   
    
הסכמ םע וקסינ וא טסלפ .א.ד.ע תמגוד טנוברקילופמ תוריש תספוק   08.72.0710
תיב ,A61X1 ז"אמ ,A52X4 תחפ רסממ ,A61X3 ז"אמ תוברל ףוקש    
,ילארשי םגד 61A םייזפ דחעקת יתב EEC, 2 םגד 61A יזפ תלת עקת    

   900.00 )הנזה וק ללוכ אל( טלפמוק רבוחמו ןקתומ 'חי   
    
ם י נ ו ש  ל מ ש ח  י ר ז י ב א  37.80 ק ר פ  ת ת     
    

    41.00 היזיולט תנטנאל עקש 'חי  08.73.0010
    

    34.00 "קזב" ןופלט עקש 'חי  08.73.0015
    
הסכמ תוברל ע"ש וא "סיווג" תרצות "METSYS" םגד היזיולטל עקש   08.73.0020

    54.00 םאתמו 'חי   
    
הסכמ תוברל ע"ש וא "סיווג" תרצות "METSYS" םגד ןופלטל עקש   08.73.0030

    45.00 םאתמו 'חי   
    

    35.00 תוגרדמ ירדחב םיראומ םינצחל 'חי  08.73.0050
    

    45.00 םאתמו הסכמ תוברל ע"ש וא "סיווג" תרצות "METSYS" םגד ראומ ןצחל 'חי  08.73.0060
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    23.00 ינועבצ הסכמ רובע ע"ש וא סיווג תרצות "METSYS" םגד רזיבאל תפסות 'חי  08.73.0070
    

     4.00 חולב רומש םוקמ רובע סיווג ימד 'חי  08.73.0090
    
021-1 תוסיול ןתינ 55PI A61 )לסוטופ( ץוח תרואתל ירטקלא-וטופ את   08.73.0100

   171.00 תוינש 'חי   
    

   550.00 SD 305 םגד NILSSARG תמגוד ןונווכל ןתינ ירטקלא-וטופ את 'חי  08.73.0110
    

    29.00 ןומיס תירונ םע רפמא 61 יבטוק וד ז"מ 'חי  08.73.0150
    

   116.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא X116 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0200
    

   125.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא  52X1 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0210
    

   142.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא  61X3 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0220
    

   152.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא  52X3 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0230
    

   191.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא 23X3 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0235
    

   285.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא 04X3 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0237
    

   304.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא  36X3 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0240
    

   474.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא  001X3 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0250
    

   664.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא  521X3 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0260
    

   749.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ תנגומ הביתב רפמא  061X3 טקפ םרז קספמ 'חי  08.73.0270
    

   474.00 שרדנכ חתמל  56PI םימ ןגומ 8" יתיישעת ןומעפ 'חי  08.73.0300
    
יוביגו ינוציח חכ קפס ,ינדי לוצלצל ןצחל תוברל יעובש/ ימוי בשחוממ ןועש   08.73.0400

   949.00 ע"ש וא 073TU םגד ינורהא.ש תמגוד ,למשח תקספהב 'חי   
    

   815.00 הריבשל תיכוכז םע יתכתמ םורח ןצחל 'חי  08.73.0500
    

   285.00 ט"הת הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי  08.73.0510
    

   266.00 ט"הע הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי  08.73.0520
    

   133.00 הקספה/הלעפה ןצחל םע הבית 'חי  08.73.0550
    

   180.00 לעננ/הקספה ןצחל םע הבית 'חי  08.73.0560
    

   228.00 חתפמ י"ע רורחש - ןצחל םע הבית 'חי  08.73.0570
    

   152.00 ראומ הלעפה ןצחל םע הבית 'חי  08.73.0600
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ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   214.00 םיראומ הלעפה ינצחל 2 םע הבית 'חי  08.73.0610
    

   247.00 םיראומ הלעפה ינצחל 3 םע הבית 'חי  08.73.0620
    
תרצות "ןוא סוטטס" םגד ט"הע הנקתהל ילמשח םימ דוד תלעפהל ןועש   08.73.0630

   266.00 ע"ש וא "דרובסיוו" 'חי   
    
"ןוא סוטטס" םגד ,55 הביתב הנקתהל ילמשח םימ דוד תלעפהל ןועש   08.73.0640

   257.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות 'חי   
    
תרצות ,ךורא ט"הת הנקתהל םימ דוד תלעפהל 'קד 021 רמייט   08.73.0650

   257.00 ע"ש וא "דרובסיוו" 'חי   
    
תרצות ,ךורא ט"הע הנקתהל םימ דוד תלעפהל 'קד 021 רמייט   08.73.0660

   257.00 ע"ש וא "דרובסיוו" 'חי   
    
"דרובסיוו" תרצות ,55 הביתב הנקתהל םימ דוד תלעפהל 'קד 021 רמייט   08.73.0670

   257.00 ע"ש וא 'חי   
    
הנקתהל ,םוקמ 4 תינבלמ הביתל ,ילמשח סירת תלעפהל תבש ןועש   08.73.0680

   531.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,ט"הת 'חי   
    
םגד ,ט"הת הנקתהל ,םוקמ 3 תינבלמ הביתל ,םימ דוד תלעפהל ןועש   08.73.0690

   436.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" 'חי   
    
,םוקמ 4 תינבלמ הביתל ,יבטוק וד קספמ + םימ דוד תלעפהל ןועש   08.73.0700

   474.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" םגד ,ט"הת הנקתהל 'חי   
    
הביתל ,דודה תלועפ יבצמל אלמ יוויח רשפאמה ,םימ דוד תלעפהל ןועש   08.73.0710

   474.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" םגד ,םוקמ 3 תינבלמ 'חי   
    
הביתל ,דודה תלועפ יבצמל אלמ יוויח רשפאמה ,םימ דוד תלעפהל ןועש   08.73.0720

   285.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" םגד ,55 'חי   
    
הנקתהל ,דודה תלועפ יבצמל אלמ יוויח רשפאמה ,םימ דוד תלעפהל ןועש   08.73.0730

   285.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" םגד ,ךורא ט"הת 'חי   
    
הנקתהל ,דודה תלועפ יבצמל אלמ יוויח רשפאמה ,םימ דוד תלעפהל ןועש   08.73.0740

   285.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות ,"ןוא סוטטס" םגד ,ךורא ט"הע 'חי   
    

    95.00 ע"ש וא 0997201 ט"קמ הכרא תמגוד םילוח יתבל הקראה עקש 'חי  08.73.1000
    

    66.00 ספא בצמו םיבצמ 2 ילמשח סירתל קספמ 'חי  08.73.2000
    

    71.00 ילמשח סירתל ןצחל 'חי  08.73.2010
    

     5.00 07 וא 55 הלוגע םירוביח תספוקל הסכמ 'חי  08.73.2100
    
,תרושקת וא למשח ירזיבא 2 רובע 76PI הבוטר הפצרל םיעקש תבית   08.73.2300

 2,086.00 חתפמ םע הריגסל הפצרה סלפמב חוטש הסכמ תוברל 'חי   
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,תרושקת וא למשח ירזיבא 4 רובע 76PI הבוטר הפצרל םיעקש תבית   08.73.2310
 2,512.00 חתפמ םע הריגסל הפצרה סלפמב םיחוטש םיסכמ 2 תוברל 'חי   

    
,תרושקת וא למשח ירזיבא 8 רובע 76PI הבוטר הפצרל םיעקש תבית   08.73.2320

 4,123.00 חתפמ םע הריגסל הפצרה סלפמב םיחוטש םיסכמ 4 תוברל 'חי   
    
,ןחלוש לש ןוילע חטשמב בלושמ ,ןגלואמ םוינימולאמ ינחלוש םיעקש ןקתה   08.73.2400
עקת יתב 2 ,ימינפ לנפ ,הנקתה תבית תוברל ,מ"מ 122X281 תודימב    

 1,403.00 IMDH רבחמ ,AGV+OIDUA רוביח ,JR5-4 עקת יתב 2 ,ילארשי םגד 'חי   
    
האיצי ,CAV 052-011 הסינכ חתמ ,הניעטל BSU הצק רזיבא   08.73.2450
  A2/CDV5 םלושמ םרובע( הדובע תדמע וא תירלודומ הביתב הנקתהל  

   257.00 דל ןומיס תירונו הלעפה קספמ ,רצקו רתי סמוע תנגה תוברל ,)דרפנב 'חי   
    

   361.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הת 76PI A61X3 קולרטניא 'חי  08.73.2500
    

   470.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הת 76PI A23X3 קולרטניא 'חי  08.73.2510
    

 1,043.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הת 76PI A36X3 קולרטניא 'חי  08.73.2520
    

   436.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הת 76PI A61X5 קולרטניא 'חי  08.73.2530
    

   588.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הת 76PI A23X5 קולרטניא 'חי  08.73.2540
    

 1,232.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הת 76PI A36X5 קולרטניא 'חי  08.73.2550
    

   304.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הע 76PI A61X3 קולרטניא 'חי  08.73.2560
    

   323.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הע 76PI A23X3 קולרטניא 'חי  08.73.2570
    

   711.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הע 76PI A36X3 קולרטניא 'חי  08.73.2580
    

   351.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הע 76PI A61X5 קולרטניא 'חי  08.73.2590
    

   465.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הע 76PI A23X5 קולרטניא 'חי  08.73.2600
    

   872.00 ע"ש וא סיווג תמגוד ט"הע 76PI A36X5 קולרטניא 'חי  08.73.2610
    
ם ו ר ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  38.80 ק ר פ  ת ת     
    
לעב  DEL W1.4 תרואת ,יתילכת בר וא יתילכת דח ,םורח הנווכה טלש   08.83.0200
PG1X CET AGEM" תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש 3 תלוביק    

   351.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות "AMSALP 'חי   
    
DEL תרואת ,יתילכת בר וא יתילכת דח ,ידדצ וד ,םורח הנווכה טלש   08.83.0210
  W1.4  תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש 3 תלוביק לעב "PG2X CET  

   374.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות "AGEM AMSALP 'חי   
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72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.83.0220
  DEL תמגוד "TSCW72M AMSALP" הרקת וא ריקב העוקש הנקתהל  
תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכטלואש" תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע    

   351.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 2 'חי   
    
72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.83.0230
  DEL תמגוד "TSDW72M AMSALP" םע הרקתל היולג הנקתהל  
2 תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ    

   417.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 'חי   
    
72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג   08.83.0240
  DEL תמגוד "TS'54DW72M AMSALP" תיווזב ריקל היולג הנקתהל  
  54 ע"ש וא "תויגולונכט לואש"תרצות ,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע,  

   432.00 םלשומ ןקתומ ,תועש 2 תלוביק 'חי   
    
TAB 3 7.2M" תמגוד W3 דל  ,יתילכת דח ,םורח תרואת ףוג   08.83.0250
  AMSALP" תוקד 021 ,'מ 7 דע הבוגב העוקש הנקתהל לופכ דודיב  

   299.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות םורחב הלועפ 'חי   
    
ITS 09DW 7.2M" תמגוד W3 דל  ,יתילכת דח ,םורח תרואת ףוג   08.83.0260
  AMSALP" תוקד 021 ,לוגע ןירושמ ,הרקתל היולג הנקתהל לופכ דודיב  

   323.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות םורחב הלועפ 'חי   
    
TS 54DW 3 7.2M" תמגוד W3 דל  ,יתילכת דח ,םורח תרואת ףוג   08.83.0270
  AMSALP" םורחב הלועפ תוקד 021 ,לוגע ןירושמ ,ריקל היולג הנקתהל  

   346.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות 'חי   
    
PWTSW96M" תמגוד תיאמצע 06DEL  יטלומ יתילכת דח הרואת ףוג   08.83.0280
  AMSALP" היולג הנקתהל ,םימ ןגומ לופכ דודב ןירושמ טנוברקלופמ  
הלועפ תוקד 021 ,'מ 9 דעהבוגב ,תולעמ 09 ,תולעמ 54 הרקת/ריקל    

   455.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות םורחב 'חי   
    
"03072D7.2M AMSALP" תמגוד  W3 בלושמ םורח תרואת ףוג   08.83.0290
דע דל יטלומ :תיתוכאלמ הרואת .לדנו יטנא הרקת/ריקל היולג הנקתהל    
  0032 DEL081 ,W42 לואש" תרצות םורחבהלועפ תוקד 021 ,ןמול  

   891.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא "תויגולונכט 'חי   
    
3 תלוביק לעב 8X51.0 W דל תרואת ,יתילכת וד םורח הנווכה טלש   08.83.0300
וא ידדצ דח ,ע"ש וא "ינוציח דל ץח" "שעג" תמגוד "האיצי" בותיכ םע תועש    

   512.00 םלשומ ןקתומ ,ידדצ וד 'חי   
    
3 תלוביק לעב 8X51.0 W דל תרואת ,יתילכת וד םורח הנווכה טלש   08.83.0305
דח ,ע"ש וא "ינוציח 43P דל ץח" "שעג" תמגוד "האיצי" בותיכ םע תועש    

   446.00 םלשומ ןקתומ ,ידדצ 'חי   
    
3 תלוביק לעב 8X51.0 W דל תרואת ,יתילכת וד םורח הנווכה טלש   08.83.0310
ידדצ דח ,ע"ש וא "עוקש דל ץח"  "שעג" תמגוד "האיצי" בותיכ םע תועש    

   655.00 םלשומ ןקתומ ,ידדצ וד וא 'חי   
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לעב W2.3 דל תרואת ,יתילכת וד וא יתילכת דח םורח הנווכה טלש   08.83.0350
,ע"ש וא "שעג קרב" םגד "שעג" תמגוד "האיצי" בותיכ םע תועש 3 תלוביק    

   257.00 םלשומ ןקתומ ,הילת וא תינוציח וא העוקשהנקתהל ,ידדצ וד וא ידדצ דח 'חי   
    
081 לש הלועפ ןמזל הרצ המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.83.0400

   706.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 328785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 'חי   
    
081 לש הלועפ ןמזל הבחר המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.83.0410

   702.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 318785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 'חי   
    
ןמזל העוקש הנקתהל הרצ המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.83.0420
וא 3227785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ    

   674.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
    
ןמזל תינוציח הנקתהל הרצ המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג   08.83.0430
וא 3627785 םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ    

   697.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
    
םע לבכ תוברל )הלועפ תועש 4-5.2( ןעטנ DEL 021  םוריח תרואת ףוג   08.83.0470

   166.00 הרקת וא ריק לע ןקתומ ,ע"ש וא 21200877 ט"קמ ,וקסינ תמגודכ ,עקת 'חי   
    
לבכ תוברל )הלועפ תועש 4-5.2( דיינ ,ןעטנ DEL 021 םוריח תרואת ףוג   08.83.0472

   110.00 ע"ש וא 21200877 ט"קמ ,וקסינ תמגודכ ,עקת םע 'חי   
    
W3 DEL תרונ תואצמתהל יתילכת דח W3 עוקש םוריח תרואת ףוג   08.83.0500
רטמ 5 דע הנקתהל םיאתמ תוקד 081 יוביג ןמז ML 081 לש המצועב    
םיקוזיח תוברל ,ע"ש ואoce תמגוד ,DELME1192X001LE ט"קמ ,הבוג    

   284.00 del םלשומ ןקתומ ,הרקתל 'חי   
    
תרונ תואצמתהל יתילכת דח W3 תינוציח הנקתהל םוריח תרואת ףוג   08.83.0511
  W3 DEL 003 לש המצועב ML דע הנקתהל םיאתמ תוקד 081 יוביג ןמז  
,הרקתל םיקוזיח תוברל ,ע"ש ואט"קמ ,םוינימולא ףוג ,הבוג רטמ 01    

   322.00 DELME3192X001LE, תמגוד deloce םלשומ ןקתומ 'חי   
    
,תוקד 021 לש הלועפ ןמזל יתילכת דח ,תואצמתהל םוריח תרואת ףוג   08.83.0600
וא LE - 137 םגד טיילורטקלא תמגוד ,הרקתל היולג הנקתהל W3 דל    

   446.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
    
081 םורחב הדובעל יתילכת וד , W2 דל ,העוקש הנקתהל "האיצי" טלש   08.83.1000
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ , XEWA תרצותמ DEL IXELP םגד ,תוקד    

   550.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
    
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  79.80 ק ר פ  ת ת     
    
וא היולג הנקתהב תורוניצ תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ   08.97.0010
  C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הפישח  
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמהאיציה דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב    
ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ    
רובע ףסונ ךיל ומו ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד ,ןיירושמ וא םימ    

   144.00 הילת וו תוברל ,שרדנ םא ,םורח תרואתל הדוקנ 'קנ   
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../108 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     108 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ךתחב םיכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ רובע רואמ תדוקנל תפסות   08.97.0020
    27.00 ר"ממ 5.2 'חי   

    
םיחישק םייטסלפ תורוניצ םע לגעמב הדוקנ רובע רואמ תדוקנל תפסות   08.97.0030

    18.00 מ"מ X 51 51 תיטסלפ הלעת וא היולג הנקתהב 'חי   
    
תשוחנ ילבכ ללוכ מ"מ 02 רטוקב תרנצב םכח תיב תכרעמב רואמ תדוקנ   08.97.0035
ךילומ ללוכ הדוקנה דע למשחה חולמ ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ וא/ו    

   150.00 שרדנ םא םורח תרואתל 'קנ   
    
הנקתהב תורוניצ תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ תיתריד רואמ תדוקנ   08.97.0040
.Cדודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הפישח וא היומס    
  V.P דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב  
וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה    
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד  ,ןיירושמ וא םימ ןגומ וא םינצחל    
,לדנפ ,חדלב תוברל ,שרדנ םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומ    

   180.00 הרונו הרונ תיב 'קנ   
    
תוברל )םיכילומ 6 וא 5 םע( יזפ תלת לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ   08.97.0050
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הפישח וא היומס הנקתהב תורוניצ    
הרקתהמ האיציה דע חולהמ ר"ממ5.1 ךתחב C.V.P  דודיב םע תשוחנ    
וא ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה דעו ריקה וא    
"הכרא" י"ע תמגו דכ 'זארימ םגד  ,ןיירושמ וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ    
תוברל ,שרדנ םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומ תוברל ,ע"ש וא    

   161.00 הילת וו 'קנ   
    

    30.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ רובע יזפ תלת לגעמב רואמ תדוקנל תפסות 'חי  08.97.0100
    
תורוניצ םע לגעמב הדוקנ רובע יזפ תלת לגעמב רואמ תדוקנל תפסות   08.97.0110

    19.00 מ"מ 51x51 תיטסלפ הלעת וא היולג הנקתהב םיחישק םייטסלפ 'חי   
    

    23.00 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" ז"מ רזיבא רובע רואמ תדוקנל תפסות 'חי  08.97.0120
    
וא "METSYS" םגד "סיווג" לופכ ז"מ רזיבא רובע רואמ תדוקנל תפסות   08.97.0130

    27.00 ע"ש 'חי   
    
לבכה עטק תוברל הרואת ףוג לש ריהמ רוביחל A61 יזאפ דח עקתו עקש   08.97.0200

    93.00 עקתה דע הרואתה ףוגמ 'חי   
    
לא תופעתסה תביתמ ספא ךילומ רובע השדח רואמ תדוקנל תפסות   08.97.0250

    23.00 )'דכו ןומיס תירונ רובע ( רואמ קספמ 'קנ   
    
לא תופעתסה תביתמ ספא ךילומ רובע  תמיק  רואמ תדוקנל תפסות   08.97.0260

    38.00 )'דכו ןומיס תירונ רובע ( רואמ קספמ 'קנ   
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ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  89.80 ק ר פ  ת ת     
    
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ   08.98.0010
תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב  C.V.P  דודיב םע תשוחנ    
רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב    
תוברל םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד  ,    

   141.00 םימאתמ 'קנ   
    
םייטסלפ תורוניצ םע לגעמב הדוקנ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות   08.98.0020

    18.00 מ"מ 51X51  תיטסלפ הלעת וא היולג הנקתהב םיחישק 'חי   
    

    21.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0030
    

    32.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל הדיחיב ת"ב 3 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0040
    

    36.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל הדיחיב ת"ב 4 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0050
    

    50.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל הדיחיב ת"ב 6 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0060
    

    25.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0070
    

    18.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0080
    

    19.00 ןיירושמ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0090
    

    14.00 יזפ תלת לגעמב תיזפ דח הדוקנ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0100
    
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ תיזפ-תלת עקת תיב תדוקנ   08.98.0110
תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1X5 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ    
,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיבדע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב    

   218.00 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ 'קנ   
    
תורוניצ םע לגעמב הדוקנ רובע תיזפ תלת עקת תיב תדוקנל תפסות   08.98.0115

    27.00 מ"מ 51x51 תיטסלפ הלעת וא היולג הנקתהב םיחישק םייטסלפ 'חי   
    

    35.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ וא/ו םילבכ רובע תיזפ תלת עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0120
    
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ תיתריד עקת תיב תדוקנ   08.98.0130
תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב  C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ    
,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיבדע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב    

   143.00 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד  'קנ   
    
5.2 ךתחב םיכילומ וא/ו םילבכ רובע תיתריד עקת תיב תדוקנל תפסות   08.98.0140

    29.00 ר"ממ 'חי   
    

    29.00 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" רזיבא רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.98.0150
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וא  41D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע   08.98.0180
םע 61A עקת תיב תדוקנ ,61A  עקת יתב 2 תוברל ,םירזיבא 4-ל ע"ש    
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ ,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ    
אלל תחא ךומנ חתמ תדוקנ( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ    

   521.00 לבכו רזיבא תוברל תמלשומ ןופלט תדוקנו )םירזיבא 'חי   
    
וא  71D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע   08.98.0185
םע 61A עקת תיב תדוקנ ,61A עקת יתב 4 תוברל ,םירזיבא 6-ל ע"ש    
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשלםימאתמ ,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ    
אלל ךומנ חתמ תודוקנ 2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ    

   787.00 לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט תודוקנ 2- ו )םירזיבא 'חי   
    
וא  81D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע   08.98.0190
םע 61A עקת תיב תודוקנ 61A, 2 עקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא 8-ל ע"ש    
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ ,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ    
אלל ךומנ חתמ תודוקנ 2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ    

 1,053.00 לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט תודוקנ 2- ו )םירזיבא 'חי   
    
וא  02D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע   08.98.0195
61A עקת תיב תודוקנ 61A, 2 עקת יתב 01 תוברל ,םירזיבא 21-ל ע"ש    
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ ,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע    
אלל ךומנ חתמ תודוקנ 2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ    

 1,175.00 לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט תודוקנ 2- ו )םירזיבא 'חי   
    
41D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0200
61A םירזיבא 2 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת תיב תדוקנ 1 :תוברל    
רזיבא ללוכ E5-TAC לבכב תמלשומ תרושקת תדוקנ 1 ,ילארשי םגד    
לבכו קזב םגד רזיבא ללוכ תמלשומ ןופלט תדוקנ 1 ,תווצקה ינשב רוביחו    

   588.00 םידדצה ינשב רבוחמ 'חי   
    
71D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0210
61A םירזיבא 4 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת תיב תדוקנ 1 :תוברל    
רבוחמ לבכו קזב םגד רזיבאללוכ תמלשומ ןופלט תדוקנ 1 ,ילארשי םגד    

   645.00 םידדצה ינשב 'חי   
    
71D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0215
61A םירזיבא 4 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת תיב תדוקנ 1 :תוברל    
רזיבא ללוכ E5-TAC לבכב תומלשומ תרושקת תודוקנ 2 ,ילארשי םגד    

   655.00 תווצקה ינשב רוביחו 'חי   
    
81D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0220
61A םירזיבא 4 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת תיב תדוקנ 1 :תוברל    
רזיבא ללוכ E5-TAC לבכב תומלשומ תרושקת תודוקנ 2 ,ילארשי םגד    
לבכו קזב םגד רזיבא ללוכ תומלשומ ןופלט תודוקנ 2 ,תווצקה ינשב רוביחו    

   949.00 םידדצה ינשב רבוחמ 'חי   
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81D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0230
61A םירזיבא 2 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת תיב תדוקנ 1 :תוברל    
ינשב רוביחו רזיבא ללוכעקת תיב תדוקנ 1 ,תשר למשחל ילארשי םגד    
E5-TAC לבכו קזב םגד רזיבא ללוכ תומלשומ ןופלט תודוקנ 2 ,תווצקה    
ל ילארשי םגד םירזיבא 2 םע-SPU, 2 לבכב תומלשומ תרושקת תודוקנ    

 1,119.00 םידדצה ינשב רבוחמ 61A 'חי   
    
81D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0235
61A םירזיבא 6 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת תיב תודוקנ 2:תוברל    
ינשב רוביחו רזיבא ללוכעקת תיב תדוקנ 1 ,תשר למשחל ילארשי םגד    
E5-TAC לבכו קזב םגד רזיבא ללוכ תומלשומ ןופלט תודוקנ 2 ,תווצקה    
ל ילארשי םגד םירזיבא 2 םע-SPU, 2 לבכב תומלשומ תרושקת תודוקנ    

 1,157.00 םידדצה ינשב רבוחמ 61A 'חי   
    
81D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0240
61A םירזיבא 4 םע YX2N לבכב תמלשומ עקת תיב תדוקנ 1 :תוברל    
רזיבא ללוכ E5-TAC לבכב תומלשומ תרושקת תודוקנ 4 ,ילארשי םגד    

   968.00 תווצקה ינשב רוביחו 'חי   
    
81D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0300
תדוקנ 1 ,ילארשי םגד םירזיבא 4 םע 61A עקת תיב תדוקנ 1 :תוברל    
תרושקת תודוקנ SPU, 4-ל ילארשי םגד םירזיבא 2 םע 61A עקת תיב    
ילבכ תרדסמ ,תרושקת תדוקנ לכל TAC-7 לבכ ללוכ A6-TAC תומלשומ    

 1,735.00 G01 בצקב הדובעל םאתומה AGIG 'חי   
    
02D םגד טסלפ .א.ד.ע תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע   08.98.0320
תדוקנ 1 ,ילארשי םגד םירזיבא 6 םע 61A עקת תיב תדוקנ 1 :תוברל    
תרושקת תודוקנ SPU, 4-ל ילארשי םגד םירזיבא 4 םע 61A עקת תיב    
ילבכ תרדסמ ,תרושקת תדוקנ לכל TAC-7 לבכ ללוכ A6-TAC תומלשומ    

 1,839.00 G01 בצקב הדובעל םאתומה AGIG 'חי   
    
ת ו נ ו ש  ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  99.80 ק ר פ  ת ת     
    
םגד ,טלשו ןומיס תרונמ םע יבטוק וד ז"מ תוברל םימח םימ דוד תדוקנ   08.99.0010
,)שרדנ םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ    
5.1x3 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ    
וא היומס הנקתהב תרנצב םילחשומ ,)שרדנכ ר"ממ  5.2X3וא( ר"ממ    
רוניצ תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה דע למשחה חולמ ,הפישח    

   198.00 טלפמוק םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ הנגה 'קנ   
    
תברקב ,45PI םוטאו ןיירושמ יבטוק וד ז"מ תוברל יראלוס דוד תדוקנ   08.99.0012
,טלשו ןומיס תרונמ םע םימ תנגומ המוטא הספוקב הנבמה גג לע דודה    
,)שרדנ םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"שוא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד    
5.1x3 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ    
וא היומס ה נקתהב תרנצב םילחשומ ,)שרדנכ ר"ממ  5.2X3וא( ר"ממ    
רוניצ תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה דע למשחה חולמ ,הפישח    

   248.00 טלפמוק םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ הנגה 'קנ   
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,טלשו ןומיס תרונמ םע יבטוק וד ז"מ תוברל תיתריד םימח םימ דוד תדוקנ   08.99.0030
,)שרדנ םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד    
3X5.1 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/וRF/YX2N תשוחנ ילבכ    
וא היומס הנקתהב תרנצב םילחשומ )שרדנכ ר"ממ 5.2X3וא( ר"ממ    
הקלח תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה דע למשחה חולמ ,הפישח    
,הרידה תנזהבו הרידה תקראהב ,יתרידה חולב הדוקנה לש יסחיה    

   250.00 טלפמוק םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ הנגה רוניצ תוברל 'קנ   
    
לע דודה תברקב ןיירושמ יבטוק וד ז"מ תוברל תיתריד יראלוס דוד תדוקנ   08.99.0040
תמגוד ,טלשו ןומיס תרונמ םע ,םימ תנגומו המוטא הספוקב הנבמה גג    
ילבכ ,)שרדנ םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו"    
3X5.1 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ    
וא היומס הנקתהב תרנצב םילחשומ )שרדנכ ר"ממ 5.2X3וא( ר"ממ    
הקלח תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה דע למשחה חולמ ,הפישח    
,הרידה תנזהבו הרידה תקראהב ,יתרידה חולב הדוקנה לש יסחיה    

   309.00 לפמוק םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמהאיציהמ הנגה רוניצ תוברל 'קנ   
    
םייטסלפ תורוניצ םע הדוקנ רובע ילמשח םימ דוד תדוקנל תפסות   08.99.0045

    21.00 מ"מ 51X51 תיטסלפ הלעת וא היולג הנקתהב םיחישק 'חי   
    
םגד טלשו ןומיס תרונמ םע יבטוק וד ז"מ תוברל היטבמא רונתל הדוקנ   08.99.0050
םיכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ , ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ    
  3X5.2 הפישח וא היומס הנקתהב מ"מ 02 רטוק ףכירמ תרנצב ר"ממ,  

   203.00 טלפמוק םלשומ לכה ,םומיחה ףוגל האיציב עקת תיב 'קנ   
    
םגד ןומיס תרונמו יבטוק וד ז"מ תוברל תיתריד  היטבמא רונתל הדוקנ   08.99.0060
םיכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ    
  3X5.2 הפישח וא היומס הנקתהב מ"מ 02 רטוק ףכירמ תרנצב ר"ממ,  
חולב הדוקנה לש יסחיה הקלח תוברל ,םומיחה ףוגל האיציב עקת תיב    

   246.00 טלפמוק םלשומ לכה ,הרידה תנזהבו הרידה תקראהב ,יתרידה 'קנ   
    
ר"ממ  5.2X3 םיכילומב וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב ןגזמל הדוקנ   08.99.0100
דע למשחה חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ,מ"מ 02 רטוקב תרנצב    

   219.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ'זארימ םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה 'קנ   
    
תשוחנ ילבכ ,הקספה/הלעפה ינצחל תוברל ,ןעגמ םע ןגזמל הדוקנ   08.99.0110
  RF/YX2N 5.2 םיכילומב וא/וX3  הנקתהב ,מ"מ 02 רטוקב תרנצב ר"ממ  
םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו  הדוקנה דע למשחה חולמ הפישח וא היומס    

   372.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ 'קנ   
    
ינצחל תוברל ,הלעפהב הייהשה םע ,ןעגמ םע ןגזמל הדוקנ   08.99.0120
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הלעפהב היהשה םע הקספה/הלעפה    
דע למשחה חולמ ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב    

   438.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו  הדוקנה 'קנ   
    

    56.00 ר"ממ 4 ךתחב םיכילומ רובע ןגזמ תדוקנל תפסות 'חי  08.99.0130
    
5X5.1 םיכילומב וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב )יזפ תלת( ןגזמל הדוקנ   08.99.0150
עקת תיב ןכו הדוקנה דע למשחה חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ר"ממ    

   266.00 יטירב םגד ,ןגזמל 'קנ   
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ילבכב ,הקספה/הלעפה ינצחל תוברל ןעגמ םע )יזפ תלת( ןגזמל הדוקנ   08.99.0160
וא היומס הנקתהב ,ר"ממ  5.1X5 םיכילומב וא/ו RF/YX2N תשוחנ    

   441.00 יטירב םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דע למשחה חולמ הפישח 'קנ   
    
םע ,הקספה/הלעפה ינצחל תוברל ןעגמ םע )יזפ תלת( ןגזמל הדוקנ   08.99.0170
,ר"ממ 5.1X5 םיכילומב וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב ,הלעפהב היהשה    
,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דעלמשחה חולמ הפישח וא היומס הנקתהב    

   454.00 יטירב םגד 'קנ   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0172

   304.00 ע"ש וא B-1MS וא U-1MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0173

   355.00 ע"ש וא B-D1MS וא U-D1MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0174

   460.00 ע"ש וא B-LD1MS וא U-LD1MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0175
  2-U2MS 2 וא-B2MS 3 וא-U2MS 3 וא-B2MS 4 וא-U2MS וא  

   374.00 ע"ש וא B2MS-4 וא B2MS-6 וא U2MS-6 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0176

   502.00 ע"ש וא BD2MS-2 וא UD2MS-6 וא BD2MS-6 וא UD2MS-2 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0177
  2-ULD2MS 2 וא-BLD2MS 3 וא-ULD2MS 3 וא-BLD2MS וא  

   540.00 BLD-6 ע"ש וא2MS וא ULD2MS-6 וא ULD2MS-4 וא BLD2MS-4 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0178

   346.00 ע"ש וא B3MS וא U3MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0179

   385.00 ע"ש וא S3MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0181

   436.00 ע"ש וא SL3MS וא BL3MS וא UL3MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0182

   266.00 ע"ש וא I/1-MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0183

   276.00 ע"ש וא ID/1-MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0184

   336.00 ע"ש וא ILD/1-MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0185

   285.00 ע"ש וא I/2-MS-6 וא I/2-MS-4 וא I/2-MS-2 'חי   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../114 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     114 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

למשח ינקתמ 80 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0186
   394.00 ע"ש וא ID-2MS-6 וא ID-2MS-4 וא ID-2MS-2 'חי   

    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0187

   427.00 ע"ש וא ILD-2MS-6 וא ILD-2MS-4 וא ILD-2MS-2 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0188

   285.00 ע"ש וא I/3-MS 'חי   
    
םגד סרבינוי .מ.ש תמגודכ "תינגזמ" תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0190

   336.00 ע"ש וא I-L/3-MS 'חי   
    

    34.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ רובע ,יזפ תלת ןגזמ תדוקנל תפסות 'חי  08.99.0192
    
תינגזמל רבוחמ ILAG-001 םגד ריק יאלג רובע ןגזמ תדוקנל תפסות   08.99.0193

   327.00 ע"ש וא סרבינוי .מ.ש תמגודכ )דרפנב םלושמ הרובע( 'חי   
    
סרבינוי .מ.ש תמגודכ XB-200 םגד תרגסמ םע ט"הת הנקתהל הספוק   08.99.0194

    86.00 ע"ש וא 'חי   
    

   536.00 ע"ש וא סרבינוי .מ.ש תמגודכ MS-55 םגד ןגזמו רואמל דוקיפ תספוק 'חי  08.99.0195
    
.מ.ש תמגודכ W081-101AXUL םגד ,תינגזמ תדיחי רובע ריק יאלג   08.99.0196

   285.00 ע"ש וא ,סרבינוי 'חי   
    
תמגודכ 2/063-301AXUL םגד ,תינגזמ תדיחי רובע הרקתב עוקש יאלג   08.99.0197

   465.00 ע"ש וא ,סרבינוי .מ.ש 'חי   
    
וא PA2/063-301AXUL םגד ,תינגזמ תדיחי רובע ט"הע יתרקת יאלג   08.99.0198

   427.00 ע"ש 'חי   
    
םיכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,תורוניצ תוברל ןומעפ תדוקנ   08.99.0200

   147.00 ראומ ןצחלו יאנש םע ןומעפ ,ןצחלה דעו ןומעפה דע חולה וא לגעמהמ 'קנ   
    
םיכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,תורוניצ תוברל תיתריד ןומעפ תדוקנ   08.99.0210
םע ןומעפו ראומ ןצחל תוברל ןצחלה דעו ןומעפה דע חולה וא לגעמהמ    
תנזהו הרידה תקראהב ,יתרידה חולב הדוקנה לש יסחיה הקלחו יאנש    

   171.00 הרידה 'קנ   
    

   180.00 ןיירושמ ןומעפו ןצחל תוברל טלקמב ןיירושמ ןומעפל הדוקנ 'קנ  08.99.0220
    
םייטסלפ תורוניצ רובע ןומעפ וא ןגזמ וא היטבמא רונת תדוקנל תפסות   08.99.0250

    17.00 מ'מ 51X51 תיטסלפ הלעת וא ,היולג הנקתהב םיחישק 'חי   
    
וא/ו םילבכב יזפ-דח לגעמב יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0300

   124.00 רוניצ תוברל ,ר"ממ 5.1 לש םיכילומב 'קנ   
    
וא/ו םילבכב יזפ-דח לגעמב יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0310

   153.00 רוניצ תוברל ,ר"ממ 5.2 לש םיכילומב 'קנ   
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וא/ו םילבכב יזפ-דח לגעמב יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0320
   207.00 רוניצ תוברל ,ר"ממ 4 לש םיכילומב 'קנ   

    
וא/ו םילבכב יזפ-תלת לגעמב יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0330

   159.00 רוניצ תוברל ,ר"ממ 5.1 לש םיכילומב 'קנ   
    
וא/ו םילבכב יזפ-תלת לגעמב יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0340

   203.00 רוניצ תוברל ,ר"ממ 5.2 לש םיכילומב 'קנ   
    
וא/ו םילבכב יזפ-תלת לגעמב יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0350

   275.00 רוניצ תוברל ,ר"ממ 4 לש םיכילומב 'קנ   
    
5.1 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב יזאפ דח לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0400

   202.00 םימ תנגומ הביתב רפמא 61 ז"מו רוניצ תוברל ר"ממ 'קנ   
    
5.2 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב יזאפ דח לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0410

   255.00 םימ תנגומ הביתב רפמא 61 ז"מו רוניצ תוברל ר"ממ 'קנ   
    
4 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב יזאפ דח לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0420

   325.00 םימ תנגומ הביתב רפמא 52 ז"מו רוניצ תוברל ר"ממ 'קנ   
    
ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב יזאפ תלת לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0430

   270.00 םימ תנגומ הביתב רפמא  61X3 ז"מו רוניצ תוברל ,ר"ממ 5.1 'קנ   
    
ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב יזאפ תלת לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0440

   325.00 םימ תנגומ הביתב רפמא  61X3 ז"מו רוניצ תוברל ,ר"ממ 5.2 'קנ   
    
4 ךתחב םיכילומב וא/ו םילבכב יזאפ תלת לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ   08.99.0450

   371.00 םימ תנגומ הביתב רפמא  52X3 ז"מו רוניצ תוברל ,ר"ממ 'קנ   
    
תוברל ר"ממ 2X5.1 םיכילומ וא/ו םילבכב היגרנאב ןוכסח תרקבל הדוקנ   08.99.0470

   120.00 רוניצ 'קנ   
    
תוברל שרדנכ תומכב ר"ממ 5.1 םיכילומ וא/ו םילבכב טטסומרט תדוקנ   08.99.0475

   104.00 םירחא י"ע קפוסיש טטסומרטה רוביחו רוניצ 'קנ   
    
,ר"ממ 3X5.2 לבכו תרנצ תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ   08.99.0490

   180.00 ע"ש וא "סיווג" תמגוד ,ןומיס תרונ םע יבטוק וד םרז קספמ 'קנ   
    
םילבכ וא םיכילומו תרנצ תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ   08.99.0495

   436.00 הריבשל תיכוכז םע רזיבאו ר"ממ 3X5.1 'קנ   
    
וא היומס הנקתהב שרדנכ רטוקב רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ   08.99.0500
וקה ,טלפמוק רבוחמו  לחשומ תוחפל תוגוז 3 ןופלט  לבכ תוברל ,הפישח    
םגד ,"קזב" תושירד יפל םויס רזיבא ןכוהדוקנה דע מ"התה וא/ו ר"התהמ    
הנורוק ירבחמ תוברל םלשומ לכה ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ    

   142.00 םירשגמו 'קנ   
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וא היומס הנקתהב שרדנכ רטוקב רוניצ היושע ןופלטל הנכה תדוקנ   08.99.0505
םויס רזיבאו הדוקנה דע מ"התה וא ר"התהמ הכישמ טוח תוברל הפישח    

    94.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד "קזב" תושירד יפל 'קנ   
    

    12.00 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" רזיבא רובע ןופלט תדוקנל תפסות 'חי  08.99.0510
    
וא היומס הנקתהב שרדנכ רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ   08.99.0590
תרבח תושירד יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה תובית תוברל הפישח    

   187.00 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" תמגוד םויס רזיבאו תימוקמה היזיולטה 'קנ   
    
הכישמ טוח םע שרדנכ רטוקב רוניצ היושע םילבכב היזיולטל הנכה תדוקנ   08.99.0600
תספוקמ וקה לכ ,תופעתסה תואספוק ללוכ ,הפישח וא היומס הנקתהב ,    
קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל הקולחה וקבוקלח תוברל תיתמוק תופעתסה    

    82.00 האיציה תביתל םיגרבב 'קנ   
    
וא "METSYS" םגד "סיווג" רזיבא רובע היזיולטל הנכה תדוקנל תפסות   08.99.0610

    14.00 ע"ש 'חי   
    
ללוכ ,הצק ירזיבא תקידבו םידומעה תחיתפ ללוכ הנזה יווקב םירצק רותיא   08.99.2000

 2,844.00 .טלפמוק - םידומעב םידולחו םיפורש םירזיבא תפלחה 'חי   
    
רבסוה ,םירבג יתורישב םיחופמה רובע רצקמ וק אצמנ רגמ תלקת רותיא   08.99.3000

   570.00 ולופיטל רבעוהו חוקלל 'חי   
    

   474.00 רצקמ וקב הלקת רותיא 'חי  08.99.4000
    

   142.00 םינומ תקידב 'חי  08.99.5000
    
םתלבוהו םיסנפו תועורז תוברל רטמ 01 דע  5 הרואת דומע קוריפ   08.99.6000
י"ע עבקייש ריעב רחא םוקמ לכל וא ןימזמה ינסחמל תמלשומ הרוצב    

   427.00 ומעטמ ימ וא לועפת להנמ 'חי   
    

    44.00 הרואת ידומעל הנזה ילבכ רובע "הפפכ" ץווכתמ לוורש 'חי  08.99.7000
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19/08/2020
דף מס':     117 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ     
    
ת ו ד ו ב ע ב  ה כ י מ ת ל  י ל ל כ  ד ו י צ ב  ש ו מ י ש ו  ה ר כ ש ה  10.06 ק ר פ  ת ת     
    
עונישל שרדנה לכ תא םכותב םילולכ "דויצ תרכשה" 06 קרפב 'עס ללכ   60.01.0001
ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב .שקובמה םוקימלו רתאל ה"מצ \ םילכה    
היהי עונישה ךרוצה תדימב ףאו רתאב 'קנ לכל דויצה תא ענשל גואדל    

תונוש תודוקנל רתאה ךותב ק/ט            
    
םולשתה ,תוריכש םוי רובע NOTURT REIRRAB גוסמ )תורדג( הקעמ   60.01.0002
אל רתוי הכורא תוריכש תפוקת שרדת םא .םימי 001 םומיסקמל עצובי    

     5.00 .ליעל ןייוצש ןמזל רבעמ ןלבקל םלושי רטמ   
    
תועשב ,לוח ימיב יעוצקמ גהנ ללוכ 'מ 21 דע הבוגל לס םע ףונמ  תיאשמ   60.01.0003
רשק אלל תודובעל .אלמ הדובע םוי רובע ריחמה ,00:71-00:8 ןיב םוי    

 2,730.00 ןוט 9.0 המרה רשוכ ,רנייטירל ע"י   
    
,00:71-00:8 ןיב םוי תועשב ,לוח ימיב ,תוחפל םישנא 2 ל המרה תמבב   60.01.0004
היהת המבה ,םיאתמ ןוישר םע יעוצקמ ליעפמ ללוכ תילמשח המרה תמב    
םאתהבו קדל םיעופישו הבוג טביהמ םידיחא יתלב םיחטשמל תסלפתמ    

 3,360.00 ןוט 9.0 המרה רשוכ ,רטמ 01 לש הבוגל דע שרדנה םוקימל ע"י   
    
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  - ת י מ ו י ב  ת ו ד ו ב ע  20.06 ק ר פ  ת ת     
    

    66.00 .רזוע יאלמשח ע"ש  60.02.0003
    

    75.00 .ךמסומ יאלמשח ע"ש  60.02.0004
    
, בכרו םילכ ללוכ, אוהש  גוס לכמ יאלמשח לש םינוקית תודובעל האיצי   60.02.0005
להנמ לש  תדחוימ האירק יפל לכה. תרחמל 00.71-00.8 הלילה תועשב    

    94.00 םייתעש לש הארתהבו ומעטמ ימ וא לועפת ע"ש   
    
00.71-00.8 ןיב הלילה תועשב תווצל לעופ לש םינוקית תודובעל האיצי   60.02.0006
ומעטמ ימ וא לועפת להנמ לש תדחוימ האירק יפל לכה. תרחמל    

    94.00 םייתעש לש הארתהבו ע"ש   
    
, אוהש גוס לכמ יאלמשח  לש הממיה תועש לכב םינוקית תודובעל האיצי   60.02.0008
האירק יפל לכה. םיגחו תותבש יברעבו םיגחבו תותבשב ,בכרו םילכ ללוכ    

   114.00 םייתעש לש הארתהבו ומעטמ ימ וא לועפת להנמ לש תדחוימ ע"ש   
    
שומישל ןקתהו יעוצקמ ליעפמ ללוכ אוהש גוס לכמ BCJ רוטקרטב שומיש   60.02.0009
רושיאב תושרדנ תודובעל הממיה תועש לכב לוח ימיב הביצח שיטפב    

   313.00 ומעטמ ימ וא לועפת להנמ ע"ש   
    
לכב לוח ימיב יעוצקמ ליעפמ ללוכ אוהש גוס לכמ ןורפחמ ינימב שומיש   60.02.0011

   240.00 ומעטמ ימ וא לועפת להנמ רושיאב ,תושרדנה תודובעל הממיה תועש ע"ש   
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19/08/2020
דף מס':     118 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

האיציל ,יעוצקמ גהנ ללוכ ,'מ21 דע הבוגל לס םע ףונמ-תיאשמב שומיש   60.02.0014
.םיגחו תותבש יברעבו םיגחבו תותבשב ,הליל תועשב םינוקית תודובעל    
וא לועפת להנמ לש תדחוימ האירק יפל לכה  תרחמל 00:80 דעו 00:71מ    

   483.00 םייתעש לש הארתהבו ומעטמ ימ ע"ש   
    
תדועת תאצמהו קוריפו הסמעה תוברל ,רשואמ ךפש םוקמל תלוספ יוניפ   60.02.0015

   101.00 .הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמ תלוספ יוניפ רתאמ יוניפ ע"ש   
    

   208.00 .ליעפמ ללוכ דחא שיטפ םע ריוא סחדמ תלעפה ע"ש  60.02.0016
    

   114.00 .ליעפמ תוברל ילמשח שיטפ תלעפה ע"ש  60.02.0017
    
לש 52 'סמ םישרתב טרופמה דויצה :תוברל העונת תחטבא השרומ תווצ   60.02.0018
תחטבא תודובע עוציב ךרוצל לארשי תרטשמו צ"עמ ,הרובחתה דרשמ    
להנמ לש בתכב הארוה י"פע קסעוי דויצהו תווצה .םישיבכ תריגסל תוינקת    

   236.00 ומעטמ ימ וא לועפת ע"ש   
    
, רוביח תוכרעמ ללוכ טלשה ריחמ. המצוע בר רוחש/םותכ001/001 טלש   60.02.0020

   861.00 .הנקתהו הלבוה 'חי   
    
ת ו י ל כ י מ ו  א ש מ  ב כ ר  ,י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ר י כ ש ל  ע "ש  03.06 ק ר פ  ת ת     
ם י מ     
    
ע"ש וא L9-D  םגד - ילוארדיה רטורו רופחד םע ילחז ס"כ 064 רוטקרט   60.30.0010

   702.00 הלעמו 1891-מ ע"ש   
    
ע"ש וא N01-D  םגד - ילוארדיה רטורו רופחד םע ילחז ס"כ 025 רוטקרט   60.30.0020

   768.00 הלעמו 8891-מ ע"ש   
    
1891-מ ע"ש וא 369 םגד - רטור םע ק"דרי 5.2 ס"כ 071-051 ילחז העי   60.30.0030

   332.00 הלעמו ע"ש   
    
ע"ש וא 559L םגד - ילוארדיה רטור םע ק"דרי 2 ס"כ 941-031 ילחז העי   60.30.0040

   332.00 הלעמו 9791-מ ע"ש   
    
םגד  - תחתפנ ףכו ילוארדיה רטור םע ק"דרי 2 ס"כ 921-011 ילחז העי   60.30.0050

   313.00 1891-מ ע"ש וא 359 ע"ש   
    
0891-מ ע"ש וא 059 םגד - ק"דרי 5.2 ס"כ 541-521 )לפוש( ינפוא העי   60.30.0060

   313.00 הלעמו ע"ש   
    
ע"ש וא B059 םגד  - ק"דרי 4-3 ס"כ  081-051 )לפוש( ינפוא העי   60.30.0070

   304.00 הלעמו  1891-מ ע"ש   
    

   304.00 3991-מ  L ,F-059/021 םגד  -  ס"כ  512-071 )לפוש( ינפוא העי ע"ש  60.30.0080
    

   332.00 2991-מ  L ,F669-051 םגד  -  ס"כ  072-022 )לפוש( ינפוא העי ע"ש  60.30.0090
    

   238.00 B.C.J 525  םגד - הזגלמ + ףכ ,ס"כ 001-מ יפוקסלט העי ע"ש  60.30.0100
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19/08/2020
דף מס':     119 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   351.00 הלעמו 0891-מ ע"ש וא G21  םגד - ס"כ 531-521 תסלפמ ע"ש  60.30.0110
    

   380.00 ע"ש וא F/E/G41  םגד - ס"כ 631 לעמ תסלפמ ע"ש  60.30.0120
    
513  רליפרטק םגד - ףכו הריבש שיטפ םע )רגאב( ילחז ילוארדיה רפחמ   60.30.0130

   361.00 ע"ש וא ע"ש   
    
523 רליפרטק םגד - ףכו הריבש שיטפ םע )רגאב( ילחז ילוארדיה רפחמ   60.30.0140

   380.00 ע"ש וא ע"ש   
    
022-091 ,הביצח שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ )רגאב( ילחז ילוארדיה רפחמ   60.30.0150

   483.00 033 רליפרטק םגד - ס"כ ע"ש   
    
042 לעמ ,הביצח שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ )רגאב( ילחז ילוארדיה רפחמ   60.30.0152

   512.00 543 רליפרטק םגד - ס"כ ע"ש   
    

   389.00 הביצח שיטפ תוברל ןוט 12-61 לקשמב )םילגלג( ינפוא ילוארדיה רפחמ ע"ש  60.30.0155
    
4,3 םגד - מ"ס 06-04-02 ףכו ילוארדיה שיטפ םע ס"כ 06 ינפוא ןורפחמ   60.30.0160

   191.00 5991 -מ B.C.J ע"ש   
    
םגד - עקרק חדקמו הריבש שיטפ מ"ס 04-02 ףכ + ילחז ןורפחמ ינימ   60.30.0170

   191.00 0991-מ בו'גלפ ע"ש   
    
םגד - אטאטמו עקרק חדקמ/ןורפחמ ,ףכ םע ס"כ 03 ינפוא ןורפחמ ינימ   60.30.0180

   191.00 5991-מ טקבוב ע"ש   
    

 1,658.00 357 טקבוב םגד - ןוט 3-2 לקשמ ס"כ 26-23 ריעז ןורפחמ ע"י  60.30.0190
    

   427.00 רחא רזיבא וא חדקמ וא אטאטמ רובע תפסות ע"י  60.30.0200
    

 4,076.00 רמוחה יוניפ אלל ,ילכה תלבוה תוברל ,'מ 5.0 בחורב תפצרקמ םע טקבוב ע"י  60.30.0208
    

 4,928.00 רמוחה יוניפ אלל ,ילכה תלבוה תוברל  'מ 5.0 בחורב תיאמצע תפצרקמ ע"י  60.30.0209
    

11,372.00 רמוחה יוניפ אלל ,ילכה תלבוה תוברל 'מ 05.1 בחורב תפצרקמ ע"י  60.30.0210
    

13,267.00 רמוחה יוניפ אלל ,ילכה תלבוה תוברל 'מ 0.2 וא 'מ 9.1 בחורב תפצרקמ ע"י  60.30.0212
    

 1,592.00 )יוניפו הסמעה דויצ ללוכ אל( ןוט 06-04 לקשמב ןבאל תדיינ הסרגמ ע"ש  60.30.0215
    

 1,745.00 ע"ש וא C3  B.C.J םגד מ"ס 04-02 ףכו הריבש שיטפ םע ינפוא ןורפחמ ע"י  60.30.0220
    

 1,090.00 ליעפמ תוברל ,GAMOB 57 םגד - ינדי ילילג שבכמ ע"י  60.30.0240
    

   872.00 ליעפמ תוברל ,גוס לכמ )הקב'ג( טטור ינדי שבכמ ע"י  60.30.0246
    
GAMOB-021  םגד - ןוט 2 םומינימ הדלפ ילגלג 2 לע סדנט טטור שבכמ   60.30.0250

 1,308.00 ע"ש וא ע"י   
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דף מס':     120 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 1,422.00 ןוט 9-7 הדלפ ילגלג 2 לע סדנט טטור שבכמ ע"י  60.30.0260
    

 1,696.00 GAMOB 312 םגד - ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ ע"י  60.30.0270
    

 1,696.00 GAMOB 312 םגד -  שבכ ילגלג םע ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ ע"י  60.30.0280
    

 1,754.00 ע"ש וא GAMOB 712 םגד - ןוט 71 לעמ ענוממ טטור שבכמ ע"י  60.30.0290
    
וא GAMOB 712 םגד - ןוט 71  לעמ שבכ ילגלג לע ענוממ טטור שבכמ   60.30.0300

 1,867.00 ע"ש ע"י   
    
תווצ ,ףות שבכמו יטמואינפ שבכמ תוברל ,לודג ינורטקלא )רשניפ( רמגמ   60.30.0310

15,353.00 הלבוהו רוזיפ ,)םישנא 6-5( ע"י   
    
,)םישנא 5-4( תווצ ,ףות שבכמ תוברל ,ןטק ינורטקלא )רשניפ( רמגמ   60.30.0320

11,183.00 הלבוהו רוזיפ ע"י   
    
קוליסו בכרה ידיצ ינשמ תלוספה תקיני תוברל ,םישיבכ יוקינל אטאטמ   60.30.0330

 2,465.00 תלוספה ע"י   
    

 2,711.00 מ"ק 05 ךרואל יוקינ תוברל ,םיילושב ףוסיא םע םישיבכ יוקינל אטאטמ ע"י  60.30.0340
    

 2,028.00 ק"מ 9 -מ תוחפ אל ק"מ 21-9 לוביקב דחא ריצ םימ תילכימ תיאשמ ע"י  60.30.0370
    

 2,228.00 ק"מ 51 -מ תוחפ אל 81-51 לוביקב םיריצ ינש םימ תילכימ תיאשמ ע"י  60.30.0380
    
ק"מ 9 -מ תוחפ אל ק"מ 21-9 לוביקב זגרא םע דחא ריצ הניכר תיאשמ   60.30.0390

 2,086.00 )ליוג ינבא תוברל( ע"י   
    
51 -מ תוחפ אל ק"מ 81-51 לוביקב זגרא םע םיריצ ינש הניכר תיאשמ   60.30.0400

 2,369.00 ק"מ ע"י   
    

 3,033.00 ק"מ 02 -מ תוחפ אל ,ק"מ 22-02 לוביקב 8X4 הענה הניכר תיאשמ ע"י  60.30.0410
    

 3,506.00 )"היטבמא"( ק"מ 02 דע לוביקב ,רורג + זגרא םע הניכר תיאשמ ע"י  60.30.0450
    
תוחפ אל ק"מ 04-53 לוביקב ,רורג + זגרא םע 8X4 הענה הניכר תיאשמ   60.30.0460

 3,885.00 )"רליירט לופ"( ק"מ 53 -מ ע"י   
    

 4,549.00 ןוט 2.1 המרה רשוכ ,'מ 41 עורז ךרוא ,ןוט 62 ףונמ םע תיאשמ ע"י  60.30.0600
    
01 עורז וא/ו ןוט 4 המרה רשוכ ,'מ 6 עורז ךרוא ,ןוט 03 ףונמ םע תיאשמ   60.30.0700

 6,823.00 ןוט 5.1 המרה רשוכ 'מ 41 עורז וא/ו ןוט 3.2 המרה רשוכ 'מ ע"י   
    
עורז וא/ו ןוט 6.8 המרה רשוכ ,'מ 6 עורז ךרוא ,ןוט 06 ףונמ םע תיאשמ   60.30.0800

 7,676.00 ןוט 3.3 המרה רשוכ 'מ 41 עורז וא/ו ןוט 4 המרה רשוכ 'מ 01 ע"י   
    
ףונמה דוינ ןמז תוברל ,ןוט 07-05 המרה רשוכב יפוקסלט ילוארדיה ףונמ   60.30.0830

 4,265.00 )הדובע םויל ע"ש 01 םומינימ( זכרמה רוזיאמ מ"ק 53 סוידרב ע"י   
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../121 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     121 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת ר כ ש ה  93.06 ק ר פ  ת ת     
    

 2,275.00 א"וק 01-5.7 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0010
    
052-ל רבעמ ,א"וק 01-5.7 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0020

     8.00 שדוחב תועש ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 01-5.7 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0030

   626.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 2,388.00 א"וק 51 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0040
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 51 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0050

     9.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 51 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0060

   683.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 2,503.00 א"וק 02 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0070
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 02 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0080

     9.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 02 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0090

   740.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 2,729.00 א"וק 03 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0100
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 03 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0110

     9.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 03 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0120

   796.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 3,242.00 א"וק 04 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0130
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 04 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0140

    11.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 04 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0150

   910.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 3,412.00 א"וק 05 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0160
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 05 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0170

    11.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 05 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0180

   910.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../122 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
8588555-770:פ 6660007-470:לט א"ת לייחה תמר 3 לזרבה
 

19/08/2020
דף מס':     122 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 3,640.00 א"וק 06 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0190
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 06 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0200

    12.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 06 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0210

   968.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 3,981.00 א"וק 07 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0220
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 07 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0230

    13.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 07 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0240

 1,081.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 4,379.00 א"וק 08 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0250
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 08 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0260

    14.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 08 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0270

 1,194.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 5,004.00 א"וק 001 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0280
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 001 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0290

    15.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 001 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0300

 1,308.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 6,255.00 א"וק 051 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0310
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 051 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0320

    20.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 051 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0330

 1,649.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 6,880.00 א"וק 571 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0340
    
תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 571 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0350

    23.00 שדוחב ע"ש   
    
תפלחה תוברל ,א"וק 571 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0360

 1,877.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    

 7,278.00 א"וק 002 קפסהב רוטרנגל תישדוח הרכשה 'חי  60.39.0370
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../123 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     123 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תועש 052-ל רבעמ ,א"וק 002 קפסהב רוטרנגל תפסונ העש לכל תפסות   60.39.0380
    24.00 שדוחב ע"ש   

    
תפלחה תוברל ,א"וק 002 קפסהב רוטרנגל תועש 052 לכ לופיט ריחמ   60.39.0390

 2,275.00 םירטליפו םינמש 'חי   
    
ם י מ כ ס ו מ  ם י י ו צ י פ  99.06 ק ר פ  ת ת     
    
,םוריח תאירקב :ל"נל םאתהב העגהב רוחיא ןיגב םימכסומ םייוציפ   60.99.0001
,םיגחו עובש יפוס ,ברעה תועשב תוברל םויה תועש לכב - תופוחד תואירק    
עגרמ תועש 2 ךות הלקתה רוקמל םילכו תווצ םע עיגהל ןלבקה לע     

-1,000.00 .האירקה תחיתפ 'חי   
    

  -500.00 היוקל הדובע ןיגב םימכסומ םייוציפ 'חי  60.99.0002
    
רצק וא קתנ לש הרקמב :ל"נל םאתהברצק וא קתנ ןוקיתב רוחיא   60.99.0003
5 ךות ןוקיתה תא עצבל ןלבקה לע היהי ,םיסנפל הנזה וקב וא היזכרמב    
לועפת להנמ םיכסה םאב אלא ,םיגחו תותבש ללוכ ,האירקה עגרמ תועש    

  -100.00 .תויביטקייבוא תוביס בקע ןמזה תא ךיראהל ומעטמ ימ וא 'חי   
    
עגרמ תועש 63 ךות ןקותי דדוב סנפ :ל"נל םאתהב,סנפ ןוקיתב רוחיא   60.99.0004

   -50.00 ומעטמ ימ וא לועפת להנמ ידי לע תרחא שרדיי םאב אלא ,האירקה 'חי   
    
םאתהב רוחיא םוי לכל ח"ש 0003 דע ףקיהב תודובע עוציבב רוחיא   60.99.0005

  -100.00 טרפמב שרדנל 'חי   
    
םאתהב רוחיא םוי לכל ח"ש 0003 לעמ ףקיהב תודובע עוציבב רוחיא   60.99.0006

  -200.00 טרפמב שרדנל 'חי   
    
רורמת , תרשואמ העונת ירדסה תינכות יפל רורמתב רסוח ןיגב םויל יוציפ   60.99.0103

  -200.00 דבלב ינוריע 'חי   
    
רורמת ,תרשואמ העונת ירדסה תינכות יפל רורמתב רסוח ןיגב םויל יוציפ   60.99.0104

  -200.00 םירורמתה  חולב עיפומה 'חי   
    

  -500.00 תוחיטב תוקעמב רסוח ןיגב םויל יוציפ 'חי  60.99.0105
    

  -250.00 המותכ הדופאב רסוח ןיגב םויל יוציפ 'חי  60.99.0106
    
,רוחאל העיסנ םזמז וא בוהצ בהבהמ הרהזא סנפב רסוח ןיגב םויל יוציפ   60.99.0107

  -360.00 ינכמ דויצ לע 'חי   
    
בצמל רוביח יא וא תוחוש  ביבס םיינמז םיעופיש עוציב יא ןיגב םויל יוציפ   60.99.0108

  -300.00 שיבכ  ףוצריק רחאל םייק 'חי   
    

-1,000.00 לגר יכלוה רבעמל הערפה ןיגב םויל יוציפ 'חי  60.99.0110
    

  -500.00 בכר ילכל לושכמ ןיגב םויל יוציפ 'חי  60.99.0111
    

  -200.00 הרהזא סונוק רסוח ןיגב םויל יוציפ 'חי  60.99.0112
קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב   .../124 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תרושקתו מ"נמ למשח םיצעוי םיסדנהמ  מ"עב יל רוא ןרק
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19/08/2020
דף מס':     124 ביבא לת למנ תרגסמ הזוח

דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

  -200.00 לעופ וניאש סנפ ןיגב  וא )ץנצנ( בהבהמ סנפב רסוח ןיגב םויל יוציפ 'חי  60.99.0113
    

  -500.00 שדח טלפסא יבג  לע תוינמז תוקבדמב ןומיס יא ןיגב םויל יוציפ 'חי  60.99.0114
    
יוקל רוביח וא תוחוש ביבס  םיינמז םיעופיש לש יוקל עוציב ןיגב םויל יוציפ   60.99.0119

  -150.00 שיבכ ףוצריק  רחאל םייק בצמל 'חי   
    

  -300.00 הז קרפב תרכזומ הניאש תרחא תבייחמ תוחיטב תוארוה תרפה ןיגב יוציפ 'חי  60.99.0120
    

  -500.00 הרפה רפ סחייתמ ריחמה ,ומעטמ ימ וא לועפת להנמ תוארוה םויק יא 'חי  60.99.0121
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: חוזה מסגרת נמל תל אב 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


