






































































































































































































 

  
  

  

פרוייקט הקמת מרכז קהילתי 
  ר טרפו וחדלספורט ימי עממי 

  פיתוחועבודות  
  במתחם הדולפיריום 

  
  
  

  1- מסמך ב
  

  כללי מפרט   טכי  
  
  
  

  
  ת"א 21רבעה י תיירות, רח' האוח אתר לפית חברה תל אביבתרים בחוף א

  
 יהול פרוייקטים ( שגיבר הברג ) בע"מ, רח' 2001דסה ו03-6054131א' ת"א  22ראול וול  
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  -1ספח ב
  מפרט טכי מיוחד 

ועבודות   חדר טרפו , מרכז קהילתי לספורט ימי עממיעבודות להקמת  –מוקדמות  – 00פרק 
  ולפיריום במתחם הד פיתוח

  

  כן עיייםות
  

 כים רשימת מת  
 רשימת הספחים   

    של העבודה  אור כלליית  00.01
  עבודות ביוי   00.02
  תקופת הביצוע   00.03
  מהלך ביצוע העבודה   00.04
  הסדרי תועה זמיים   00.05

  הוראות והחיות כלליות   00.06  
  תאי העבודה באתר   00.07
  הוצאות תכון שיחולו על הקבלן  00.08
  ר ואחזקת האת שמירה  00.09
  ז ולביצוע  יות למכרתוכ  00.10
  ות, המפרט וכתב הכמויות התאמת התכי  00.11
    תאום עם גורמים ורשויות   00.12
    שילוט   00.13
  סימון מדידות   00.14
  אספקת מים וחשמל   00.15
  צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום   00.16
  יםאישור קבלי משה, יצרים וספק  00.17
  פרסולת ועודפי ע ל פיוי פוה  00.18
  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.19
  עובדיםת למבה המפקח, משרד הקבלן, מחסים וסידורי וחיו   00.20
  "על חשבון" ("על חשבוו")  00.21
  כתב כמויות ומחירים   00.22
  שיוי בהיקף העבודה   00.23
  קבלים אחרים הפועלים בשטח   00.24
  העבודהר גמון  השטח ביקי  00.25
  קבלת העבודה  ביקורת,  00.26
  ביצוע" תוכיות "עדות לאחר  00.27
  פירוקים והריסות   00.28
  ותאי העבודהתו הכרת האתר, סביב  00.29
  עבודות תאום לפי עבודה בשטח  00.30
  עבודה בקרבת קווים ומתקים תת קרקעיים   00.31
  אתר התארגות   00.32
  יםפגיעה בחוף ההוראות בדבר אי    00.33
  זהירות  בטיחות ואמצעי  00.34
  לוח זמים  00.35
  קחמעמד מפ  00.36
  בדיקות  00.37
  הגשת חשבוות   00.38
  סעיפים זהיםם למחירים זהי  00.39
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  דוגמאות   00.40  
  ספר מתקן  00.41  

  עבודה ביומית    00.42
  אסבסט ואבק  00.43
  גדר זמית  00.44
  עבודה בחורף    00.45
  וב רים דן לביקווי איגוד עעבודות בקרת   00.46
  הוצאות בגין עמידה בדרישות  00.47
    רשות העתיקות   00.48
  עדיפות בין מסמכים   00.49
  עבודה ורת ביק  00.50
  הגה בפי זקי אקלים ומי תהום  00.51
  ביצוע בקשתות, שיפועים וכד'   00.52
  גבס, טיח וכו'  תגמיר על בטון,ביצוע עבודות   00.53
  ים פתחים ושרוול  00.54
  הגה בפי חלודה   00.55
  בדק ותיקוים   00.56
  רזרבות למזמין   00.57
  ותעודת גמר   5, 4טופס   00.58
  עבודה בגובה   00.59
  שומר במחסום כיסה לטיילת  00.60
  ליווי רכבים בטיילת   00.61
  יוד מבה ומבי חוףות לצאחרי   00.62
  יום בימי חולודה בשעות הבע   00.63
  רוק  יפעבודות חפירה ו   00.64
  ף הים ומבה חוף חפירה בתחום הטיילת , חו   00.65
00.68  
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  רשימת מתכים 

  
  

  מזמין
  

  בע"מ  םיחב' אתר 
  ישר אלון פ -

  

  
 n.f@atarim.gov.ilalo 

  

  
  טל: 

  ייד: 
   

  
03-5640101    
050-5312062  

  
  אדריכל

  

   
  ויתקון  ציווב 

  ווב יצ  אד' ליאור -
  
  אד' ליאור ויתקון  -
  
  
  צ'ריאקוב  תן    -

   
vitkon.com-vlior@tsiono    

  
   

vitkon.com-arc@tsionov  
 

itkon.comv-natan@tsionov  

  
  טל: 

  ייד: 
   

  
יד י :  

  
03-6882890  
054-4222890    

  
  

054-9982882  

  
  וף  אדריכלות

  

  
     לי וף מעוז אדריכ  -א ד יובר

  ידא ור עליזה ב -
  דותן אהרון  -
   

  

  
landscape.co.il-alisa@bm  

  
 cape.co.illands-dotan@bm  

  
  טל: 

  ייד:  
   

  
03-7528197    
050-5206446  

  
  רוטקקוסטרו

  
  גבי טרכטברג

  
  לאון מרזון 

  
  

  
office@trajtenberg.co.il  

  
leonm@trajtenberg.co.il  

  
  טל: 

  ייד:  
  

  ייד: 
   

  
03-6181242  
052-2534639  

  
054-4711080  

   
  

  חשמל יועץ 
  
  

   
  יוסי חוטה   –ו הדסה מס

  
Yossi@semo.cc   
 

  
  טל.

    ייד:

   
03-6134177  
054-5610704  

  
  אויר מזוג יועץ 

  
  ביב א  דן

 
office@dan-aviv.co.il 
 

  
  טל: 

  ייד: 

  
03-5276670  
052-2959395  

  
  ית מי יועץ הדסה 

  
  

  
  ר לדלאורדו שט 

  
 lscheng@smile.net.il  

  
  ייד: 

   

  
054-8194507    

  
  איסטלציהיועץ 

  
  

  
  הדסה  שרותי ר א.יצה

  
aizhar@izhar.co.il  

  
  : ד יי
   

  
  052-5244305   

  
  תועה יועץ 

  
  ת.ן הדסת תועה .מ
  אסיה פפרו  -

  
eng.co.il-asia@matan   

  
  טל: 

  ייד: 
  

  
03-5625919  
054-4330165    

  
  ה ירוק  ביה עץוי

  
  ל ברון מיכל ויט

  
  ז איילת מעו-

   
baron.com-michal@vital    

   
baron.con-@vitalayelenmaoz    

 

  
  : טל

  ייד: 

   
04-6231479  
050-7651731  

  
  םאיטויועץ 

  
  ביטלמן אדריכלים

     
office@bitelman.com   

  
  : טל

   
  

  
09-7741595    

  
  קע יועץ קר 

  
  די מכטה 

  
 co.ilmachta@machta.   

 

  
  ל: ט

  ייד: 
  

  
09-7424175    
050-5339312  

  
  אקוסטיקה יועץ 

  
  ועצים לאקוסטיקה מ.ג. י

  באום ישמעון גר - 

   
imel.comg-mshimon@me    

 

  
  טל: 

  ייד: 
  

  
09-9553858  
052-2500656    

  
  מעליות עץ וי

  
  וסטיג ויתקין ל
   

   
lioffice@lvc.co.  

 

  
  : טל

  
  

   
03-5236633  
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  בטיחות יועץ 
   

  להדסה ובטיחות חברה רשגד 
  רמי שמש -
  

   

 o.ilfice@rsgd.cof 
 rsgd.co.il@rami 

 

  
  טל: 

    ייד:
  
  

  
03-7647000    
052-8493040  

  
  תאורה  צתיוע

   
  קטור   מיכל

   

lighting@bezeqint.net-mk  
  

  טל: 
  ייד: 

  

   
03-5460384  
054-4399937  

  
  מטבח יועץ 

   
  ה  מסיסת

  יתאי ברמן  -

   
ma.co.ilnitaib@systhe 

   

 

  
  טל: 

  ד: יי
  

  
072-2322347  
052-8748183   

  
  גישות יועץ 

  
  אבי ורשבסקי 

   
avivar2@gmail.com    

 

  
  טל: 

  ד: יי
  

  
052-6686395    

  
  ריה יועץ ק

  
  רזאור בע"מ 

  

  

lsviva@razore.co.i   
  
  

   
  ייד: 

  
052-9592777    

  
  יקוז יועץ

  

  
  ל ליבי. 
  רמר   עומר -

  

 lebel@lebel.co.il  
 mer@lebel.co.ilo 

 

  
  טל: 

  שלוחה
  ייד: 

  
03-6952418  
107  
052-5348312    

  
  עץ אלומייוםיו

  
  גיל אורן 

   
ornan@zahav.net.ilgil  

 

  
  ייד: 

  

  
054-4921959  

  
  מודד 

   
  דרור בן תן 

   

ezeqint.net@br2000road   
 

  
  טל: 

  ייד: 
  

  
03-5374395  
052-6344759    

  
  יהול תאום ופקוח 

  
  "מ יזום וביה בעשגיבר הדסה י

  בוריס פרזל  -
  

  
  sagibar@sagibar.co.il  

ilo..cborisf@sagibar 
  

  
  טל: 

  ייד: 
  

   
03-6054131  
050-6539168  

  
  העתקות   וןמכ

  

  
      זקחי ב

  
 

  
  טל: 

  

  
  03-5625846 
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  ה: למכרז/חוזה ז רשימת הספחים
  
  

  מסמך מצורף   מסמך 
  

  מסמך שאיו מצורף 

   זה ליים לחותאים כל א  ספח 
 

משרדי   לכ  ב פח ספרקי המפרט הכללי הבי
ן ואופי המדידה ותכולת  לעבודות בי 

למפרטים הכלליים,   המצורפים המחירים  
  ת ביותר.במהדורתם העדכי

 

  כללי כי מפרט ט  -1ספח ב
  

 

ם של  טכיי מפרטים  -2ספח ב
  היועצים 

  

 

  -3ספח ב
  

  כתב כמויות  

  +  רכת תכיות מע -4ספח ב
  ת רשימת תוכיו

 

 

   שילדי   לוח זמים  5-ח בספ

   דו"ח קרקע   -6ספח ב

פות מצור –תאום הדסי    -7ספח ב
  תוכיות 

 

  מצורף-רומפרט ראות וגיד   -8ספח ב
  
  

 

   לקבלן   ביה ירוקה ת דרישו  -9ספח ב

               
  ות:רעה

  
חוזה זה ואים    מכרז /צויים לעיל, שלא צורפו ל כלליים המהמפרטים ה   א.

טחון, או ימשרד הב אור של כישה בהוצאה ל, יתים לרבלןל הקתו שברשו
  כתובת: רשת באופן חופשי בלהורדה ב

  
geSpecov.il/ConstructionSpec/pages/mana//www.online.mod.ghttp:

.aspx  
  

  
ם מצורפים ובין  בין שה מסמכי החוזה, ל מהווים יחד את ידלע ים כמכל המס  ב.

  פים. שאים מצור
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  תאים כלליים מיוחדים -  1-מסמך ב

  
  ה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה זה) (המהוו           
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  מוקדמות  -00 קרפ
  

  ודה אור כללי של העבית   00.01

, ימי עממי רטפולס יקהילתמרכז להקמת  ללת עבודות וכז/חוזה זה וא מכרהעבודה ש

כולל  מ"ר  30,000 -ח כשטחי הפיתו במתחם הדולפיריוםוח ת פיתעבודוו  חדר טרפו

   חוף. שטח ה

 החוף מסר לקבלן הפיתוח יתבצעו בשפת הים כאשרהביוי ועבודות מודגש בזאת כי 

  . משאב טבע זה שמירה על –ובמסירה יצוע כל הב לאורך זר. יש להקפידקי מכל חפץ 

היחידה ללא כל  כל זאת כלול במחירי –ול ים פח עבודות בחהתאם לסב בודיש לע

   ת.תוספ

קי מפסולת ביה בדגש על  המזמין רואה חשיבות עליוה למסירת קטע העבודה 

  ור. שמירת בריאות הציב

בחוף ן ייסור שפיכת פסולת בחל אי  לי המשה כיבקל העובדים וליש להבהיר לכ

 מוקדי העבודה ויפווידרש ובת בכל מקום שסוף פסולאיות זרו מכולולצורך זאת יפו

פסולת  מפורט במסמכי המכרז וללא תוספת מחיר (הפיוי לאתרלאתר פסולת מאושר כ

₪  10,000 -יקס הקבלן בבחוף י מצא פסולתבמידה ות .שה כלול במחירי היחידה)מור

  ה. רקלמ

  פקח, יקבע ע"י המ ק היפויומוע זור החולאלמסירה יבוצע יפוי  בסוף הפרויקט ובסמוך  

 מ', יבוצע 0.5עבודות בעומקים של יותר מ  מ', ובאזורים בהם בוצעו 0.5לא יפחת מ  ךא

  . בעומק זההיפוי 

ת התואמת ה עם פה מכיהפיקוח והוא יהי אופן היפוי כרוך באישור מוקדם של

  קיים. "ז הוללורש ליפוי ול הדיות החלכמו

  ידות. ירה היחה כלולה במחהיוספת ות  לםושתזו לא בגין עבודה 

  ת הבאת הפה וביצוע יפוי.מובהר בזאת כי ידרש יותר מפעם אח  

  

  עבודות הפיתוח  א.

  :ארבין הש  הפיתוח שוא מכרז/חוזה זה כוללות דותעבו

  .עצים העתקת ה אוירעק, , פיוי והכהעבודות פרוק, הריסה. 1

 קה בטיחות . , מעגדר . 2

 גן וכו'.  ם, אדמתמצעי רה ומילוי בשטח,פי, חות עפרודעב. 3

  ., דקיםמסוגים שוים עבודות ריצוף. 4

 שביל אופיים.אספלט בעבודות . 5

מדרקירות  .6 ומשטחי  ,  מעקות,  גות  ושבילבטון,  רמפות  מבטון,  טרומיים   ים  אלמטים 

  .וקיר יםלעה סמכלוסאות , מבטון, 
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  ט רחוב. הורי. 7

 ה.השקין ויוטיעה , ג דותעבו. 8

 ם. עבודות איטו. 9

10. 

  תשתיות שוות. . 10

  מתקן תברואה, מים , תיעול ויקוז.. 11

ח.  12 ,  ורת,למצלמות ותקש  תשתיות  ,וךממתח  קי  , מתאורהותשמל  מתקן   ,וןחסאיפרוק 

חל  שמירה של  וו  עמודיםהמשל    קוהתקה  הקיימים,  תאורה  ובגופי  עאספקה  מודים יצוע 

  .  חדשים.

  התת קרקעי הקיים. רכת יקוז למובל מעור . חיב13

  . החוףת חבהרלצורך סמכי המכרז פורט בממיוחד  כמ חול יזורפוה אספק. 14

  .ק מפטרפא / קארבר  הקמת מתקן. 15

  . ע"י הזכייןתבוצע  – פןל או. העתקה של תחת ת16

  תורה העיריה..העתקת הדחסית הקיימת למקום ש17

להרחבה18 אופציה  תתיצווב  חוזה  ל  תוספת/.  חדר  של  ה-ע  דחסית  עבור  אשפה קרקעי 

  עדון הגולשים" הסמוך."מו מבהל ךחוף בסמות שקיימת בהוספ

  

  י  ביועבודות ה  00.02
  

  : אתהשאר בין   יכללו  וית הביעבודו

  וק והריסה פירא. 

  ב. עבודות עפר 

  ביהבטון, כלוסאות וג. עבודות 

  למייהן רכות ד. מע

  ה, מזוג אויר, מעלית. לציסטשמל, איבודות חע ה.

  . גמריםו

  חרש מסגרות  .ז

  

  יצועבתקופת ה  .0300

  אל, ותודעבשוא מכרז זה, את הודה ביצוע העבעל הקבלן לסיים בכפוף לאמור בחוזה גופו את 

ם  יללוח זמ העבודה. בכפוף מהמועד הקוב בצו התחלת) חודשים שמוה עשר( 18ר יאוחר מאש

  ).יםמוח זל – 5-ראה ספח ב(. שלבי הפרויקט ח הזמים שלללווף , ובכפבי הדרך המצורףשל א

חת  מרת אמשתר מעבוד ביויידרש ל תקופת הביצוע,לקחת בחשבון שעל מת לעמוד ב ןלבקה לע

רות  עבודה במשמטים. עבור  ורים מהגורמים הרלוובכפוף לקבלת איש כלל זה משמרות לילהוב

לא תשולם  ו קבועה ת תאורה), אלודת (כגון עגיירה לילה כולל שימוש בתאו משמרותב ובכלל זה
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לקח הלו"ז  למפקח, ותרחישהחלטה להורדת משמרת ערב שמורה   היא.פית כלשספת כסתו

  . משמרות לפחות 2בדו  ום יעבכל יי ון כבחשב

  

  צוע העבודהמהלך בי .0400

   התחלת   צות ,  ומיום קבל00.03עיף ורט בס מפהוא כביצוע של הפרויקט א. משך ה         

כיודההעב מובהר  ההת  ,  והתקופת  האארגות  עבודהיוהר  ישוריםשגת  כללת   שיוות 

  הפרויקט.  במשך ביצוע 

  .ט תיעשה במקביל פרויקשל ה  יםהעבודה בחלק            

     צורף למסמכי שמזמים שלדי על לוח ה ססתבלוח זמים של הקבלן י מובהר בזאת כי           

  ....ור ספח ..בתז רכמה           

 6בתוך    ו חדשחדר טרפיקט יש להקים  י בשלב ראשון של הפרושבון כעל הקבלן לקחת בח           

  ! העבודהלת התח מצו היותר לכחודשים ל

תו  , חשמול והפעלולמסור אותו לחברת החשמל לזיווד 4ותעודת גמר      4  עליו טופסלקבל             

ב  של   של  בודות הפיתוחשך עוביצוע המ  והמסלעה  בשטח  םייהקחדר הטרפו  הריסת  ע"מ לאפשר  

    ב'.

  רך כך. בשטח לצושמל הקיימים הזת ח כן תדרש העתקת קוויו כמ          

  פרוק המסלעהקיים ולקדם  הרוס את חדר טרפו הל  יתןלא  אלו ותפעולשלמת עד לה           

   ר.וזבאח פיתוחוף והשלמת עבודות הרחבת ה הקיימת, ה           

   דיהמאושרים על י  רה,ת החשמל והתאועסיק קבלי משה לביצוע עבודוב. הקבלן י         

,  יוב, יקוזדות המים, בן משה לעבולכמו גם קב  בעיריית ת"א והמתכן. מחלקת המאור               

  ן.והמתכהמאושרים ע"י מי אביבים ויחידת התעול העירוית 

  כתב, שקראת מין בקבלת הוראת המזיד עם ת מיבודוע העיצובבל חין יתג. הקבל         

  , על מת בקצב הדרוש יצוע העבודה,תקדם בבמשיך ויעבודה" ויהתחלת  "צו             

  בחוזה.  ןיהמצולפרק הזמן בהתאם לשביעות רצון המזמין, להשלימה              

  או בסמוך  לו מיד ר/ו יימס ודההעב תחל התו/י לו כי יתכן שצשידוע מצהיר ד. הקבלן         

  תימת החוזה.למועד ח             

  צמו הקבלן ומהדס             , מקבל על עצו התחלת העבודהבלת עם קר שקבלן מצהיה. ה        

  יות מחויבוים על מלוא הבאופן בלעדי, את התפקידים הבא הביצוע של הקבלן,             

  :  והביהון התכ חוק ע"פ  םבהת רוכושכ            

  יצוע""המהדס האחראי לב           

  קשר עם הבטיחות ות כל דין בהשאר על קיום הוראן חראי ביבטיחות שא"מהדס            

  תר". בא             

  צוען שר בביולות אבצע באתר את כלל הפעהאחראי הישיר והבלעדי לו. הקבלן היו         

  ל ו/או ביצועו שתה ביצועה של העבודה בביצוען מו ו אשר דה אהעבוהתחלת  תיתמו           

  ודה.לק מהעבאיזה ח           

  תר של כלל המסמכים אשר  עדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באלן אחראי בלהקב           

  .צועהיה או המשך בי/ הב העבודהבהימצאותם מותית על פי דין התחלת            



11 
 

  הל את מלביצוע השלד, ת את מהל הביצוע, את האחראי חולה ייבמתח קבלןז. ה       

       הלי העבודה למייהם באשר       ות ואת מטיחהב הראשי, האחראי עלהעבודה            

  ל  העבודה.צועה שות בביפעולות הרישוי הכרוכל פי דין ובאשר לביצוע לחובותיהם ע           

ת,   ה בפי הרשויואחד ובו יהיו כל הדרש להצג תיק    -תקים  י עון ש הקבל  רוךיע  כךך  ורלצ

  . וחיקימסר לפ 1עותק 

  הקבלן מתחייב: ח.       

  ודה לכל העובדים י שמסר לו לצורך ביצוע העב) להבהיר את החומר ההדסי והטכ1(          

  עסקים  ים המואחר ליםולקבמו עטמ ההמש , לרבות קבליהעבודהביצוע העוסקים ב               

  יהם.ות  ועובדות השורשויהמזמין וע"י הבאתר ע"י                

  ע"י מהל הביצוע, מהדסי   צוע, החומר ההדסי והטכי למד היטבתאי הבי) לוודא ש2(          

   מותמיוהום ריכישוודה, יש להם הלי העבד ומההביצוע, האחראי על ביצוע השל               

  הדרשים ולהדריכם לשם כך.               

  

  רכה בכל עיין טכיות והד ף זה הוראותעיל בסעיורטים לורמים שמפלכל הג לתת              

    שרבכל הוגע להתקה  א -שימוש בחומרים ובפרט ם, מערכות, רוך בהתקת מתקיהכ              

  בודה. י הערכיבות מיביצ ע על השפיעשויה ל              

  תר ושיטות  תקה באיועדים להמרים המוחו  תקים, מערכות) לבדוק באופן שוטף מ3(         

  ם או ים לעיל בסעיף זה לשם  אישורה הקוטות ע"י כל הגורמים שמפורטהעבוד              

  פסילתם.               

  ן אשר יאפשר ל באופ, הכערותות, היהח רת, ביקוהעבודה ממצאי ביומן לרשום ) 4(         

  בודות.ן של העהלך ביצועיק של מומדור מהימן, מלא שחזו              

  גם למוסדות התכון ולרשויות למזמין, למפקח וככל שקיימת חובה לתת אישור  )5(         

  קן ו מתכת אמה או כל מערחלק מ או כל המוסמכות בדבר התאמת העבודה              

  ע,  רות לביצות המאושכיואי ההיתר, התהחלות על האתר, ת  ים בו לתכיותהמותק              

  ההחיות של מוסדות התקן, המידע, התאים, ההוראות ו דין, דרישותהוראות ה              

  . התכון והרשויות המוסמכות              

  . METHOD STATEMENTו בודתות עשיט  שלי לומילאור צרף להצעתו תיקבלן י) ה6(         

  מת  דה על ת העבולקבלן על האצ  להורות אחר, רשאישוי להת"ז עח כי הלוהמפק . מצא)7(         

  . הוראות אלו על כל המשתמע מכך והקבלן יפעל מיידית למלא אחר,  להדביק את הפער               

  כמפורט בפרק איחורים  (איחור גין פי בס כס קור יגר ידיתו מיהוראות אלוע ביצאי               

  .  )וקסות              

    

  םה זמיי דרי תועסה .0500

  ר  , במספוע הסדרי תועה זמייםכיות הסדרי תועה ולביצתוקבלן לדאוג להכת ) על ה1          

    די ל ירש עשייד  הפרויקט, ככלביצוע  במהלך  מטעמו  בלתי מוגבל, על  ידי מהדס תועה  

 ל חשבוו. וזאת  ע ועל בי הפרויקט בפבלעדי (ללא קשר לשלשיקול דעתו ה ועל פי מיןהמז

יהיבהתאם   הקבלן   אלאמור  דרכיחראה  ואחזקת  לביצוע  האזורים גישה    י  כל   אל 
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ואל ש  הפרדים באתר וצביטחי ההתארגות באמצעות אביזרים תהעבודות  יעה קיים 

  אחר.  וכל גוף מוסמך המפקח ועי,המקצקח המפ"י שו עיידרהכביש, ככל ש ית שלזמ

  

  ועל  ה מטעם הקבלן די מהדס תועה על יע העבודועה לביצוסדרי תות ה הכת תוכי )2          

  עיריה, ביצוע הסדרי התועה הזמיים י יועץ הפרויקט והשורם על ידחשבוו ואי              

  ה השוים ולא ם במחירי היחידהכלליצוע הבי ך שלביצורול תבודוך ביצוע כל העלצור              

  בפרד.  ולמויש              

  ט, התמרור ספקת כל אביזרי השילוהשאר א לים ביןהזמיים כול עההתו הסדרי   

   הסדרי על  פי תכית ואביזרי  בטיחות שוים כדרש צביעה, שוטרים וצוותי אבטחההו   

      ביום -העבודות וע לב ושלב של ביצבכל ש ויותהרש דרישת פי ו עלו/א ועה הזמייםתה   

  . ובלילה   

   יותו ל ידי הקבלן ועל אחרייעשו ע ת הביצועל אורך תקופלכ זקתםואח בשטח הצבתם   

    ים, יישום כל הדרישות אישורים הדרוש. כל התאום, השוטריםו למעט ועל חשבו

  תו הבלעדית באחריומתו ביוזייעשו ות אימתמת העבודה מהרשויוקבלת הל ויותמהרש

  . סוג שהיאל וספת מכדות אלה תבור עבולם עולא תשובלבד  של הקבלן, על חשבוו

   , וכן על כל החיות הבטיחות ל קיום הסדרי התועה הזמייםלהקפיד ע  מתחייבהקבלן 

     יוןרישתיהן עפ"י דרישו של כל שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק

   צעותשמסרו לו באמבלן במישרין ע"י הרשויות או ו לקמסרם ין אאת ב, וזדהבועה

  זמין.המ מטעםועי המקצ המפקח

  ישים ע"י מקרצפת ה, צבע זמי, מחיקת סימוים בכבבהסדרי תוע מו כן כלליםכ

  אביזרי ילוט, זרי השע שחור, התקת והעתקת תמרורים, אביביעה בצבבד ולא צל 

  .  וכו'חות הבטי 

    חוברת פי ה ימוש יהיו על זרי התועה אשר יורשו לשיוד ואביסוגי הצ :החשובהערה  

   ך" בהוצאתה המעודכת על ידי הועדה בה בדרים להצובטיחות מאושר תועה "התקי 

    ת להצבה בדרךה לבחית התקי תועה ובטיחוהבימשרדית ו/או אישורי הועד 

  זה(המחמיר  למפרט צורף. המע.ת.א לש עהובתת חובטיחות בטי קם לפרובהתא 

 הם).ימבי  

  קודם  הסדרי תועהלעקרוי אישור  זמין לבצעבחר המ עדיםרך קיצור מוצוולוהיה  

  ל פיהם.עול עשירה של ההסדרים ואף לפיחוייב הקבלן בעלות הי בחירת הקבלן, 

  

  יסה  בכ ריםשע/מיםחסומבע בדרך קיהיו  שרא ים רול שומבהסדרי התועה יש לכל  ) 3       

   דה.והיציאה מאתר העבו             

  ן ה"ל. תיתן תוספת בגיולא דות יחיל במחיר הלושום כהר לכ             

  שלמותו של הציוד ותו והקבלן באשר להבטחת תקיאחריות מיוחדת חלה על              

  שלא יזרים ואב  ציודחלקי  רבוח. עבשט ה בזמן עבודתוהתוע הכוותוהאביזרים ל             

  עקה פועל כדרש, מ ץ שאיודוגמת צפקח, (כ ת המובהחיובמפרט כדרש יותקו              

  ם ליום.ל אביזר פגוש"ח עבור כ 200הראשי סך של  פגום וכד') יופחת מחשבון הקבלן             



13 
 

  

   שביעותש וללדרתאם בהעה התודרי א מפעיל את הסקבלן למין, ה) אם לדעת המז4       

  זה תהיה ע"י בושא  חר. החלטהלקבלן אלתם ת הפעלמסור א י המזמיןרצוו, רשא           

  רות קרה כזה התשלומים ישולמו ישיהמפקח, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במ           

  ל.יהוי דמ  12% וספתקבלן הראשי בתוות הו מחשבלקבלן האביזרים החדש ויוכ           

  כל הכוללת ל האחריותולם דה. אגין העבו ן האחר בהמזמין ישלם ישירות לקבל           

  על הקבלן בלבד. התועה לביצוע  תחולושא הסדרי            

  או    שוטרים"י המזמין להעסיק שוות ובהיתר העבודה או עדרש הקבלן ע"י הרשויות ה )5       

  .בשכרם  רשים מובטחימא           

        בודה שלוט ימי העב עם פרמוחשטרה מיומן מש פיות ע"פההוצאות הכסוחזרו לקבלן י           

  ו היום. רים באתר, שמם, ומספר השעות בהם עסקו באותוטהש           

  ה. צורך זספית כלשהיא עבור הטיפול ומימון לם תוספת כלא  תשול           

  אלה  דרישות כשויות במידה ויהיו שת הרפי דריעל  כמותרים בטו ש ורעב ם לותש                 

  . מדי יום ביומומהל הפרויקט אש של שור מר יכפופים לאקרה ל מבכ           

  בשכר ישולם לקבלן  שכר שוטרים תשלום בפועל עבור           

  ר, באת ריםהשוטעבודה של  וט ימי העם פרממוחשב  משטרה  כגד קבלה (יומן          

  , מימון      ר טיפולתוספת עבוללא כל  ם), ו היוסקו באותות בהם עשמם ומספר השע           

  וכו'.           

שו לעצמו  המזמין  טמר  וזאת  תועה,  הסדרי  לבצע  הזכות  זכיי את  הקבלן  רם  ת 

  ן.ן הקבלבכדי לקצר הלו"ז. עלות היועץ תקוזז מחשבו

  וים  יחידה השבמחירי העל חשבון הקבלן, כלל  - רתקשותות חבר תשלום עבור פיקוח א.        

  בפרד.  יימדדולא כמויות שבכתב ה            

  ידה השוים ירי היח על חשבון הקבלן, כלל במח - שמלפיקוח חברת חתשלום עבור  ב.        

  רד.  פב ימדדשבכתב הכמויות ולא            

   ים שבכתבידה השול במחירי היחהקבלן, כל וןבשל חע - ל"כום עבור פיקוח טשלת ג.        

  רד .פב מדד י מויות ולאהכ            

  , כלל על חשבון הקבלן – ודהלילה וקשיים בביצוע העבחציית כבישים, עבודות  ד.        

  ע הקשיים בביצו בגין ההוצאות ולל אתבמחירי היחידה של הסעיפים השוים וכ            

  קומיות, ויות המוהרשבורה משרד התחהמשטרה, לדרישות  ויקט בכל הקשורהפר            

  וכו'. הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר כולל עבודות לילה,  עבודות במשמרות             

  יים ל הקשף בגין כ ום וסכאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשל פרעות לתועה.ה            

  "ל. ה תישווהדר            

  יחידה במחירי הכלל  ,ןבון הקבלעל חש - יובדן לבוד ערים יקוח איגתשלום עבור פ ה.       

  בפרד .  ימדדהכמויות ולא  השוים שבכתב            

  ן, לא ן הקבלעל חשבו – המקומית או גורמים אחריםיקוח של הרשות עבור פ תשלום  ו.       

  ישולם בפרד.           
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  שך)המורט ב(כמפ .מיןע"ח המז ות  יהיהרשות העתיקם עבור פיקוח  שלוז. ת      

      חשבון הקבלן, כלל במחירי היחידה  על –על עבודות מי אביבים ם עבור פיקוח לותש ח.       

       השוים           

  תב הכמויות ולא ימדד בפרד.כשב     

  זמיים, על כל החיות הבטיחות ה העתוי הקיום הסדר ב להקפיד עלמתחייהקבלן  )6       

   מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיוןצוע על ביו הרשויות המוסמכותבל משיק           

  ויות, ובין אם שמסרו לו במישרין ע"י הרש את בין אם מסרו לקבלןהעבודה, וז           

  עיל. ל רוכאמת, ם בין המזמין והרשויווא"י תמזמין עפצעות הבאמ          

  בשלבים. לרוחב, ות הצרת, בחציה עבודר הדבר תעשה ) במקומות בהם יתאפש7      

  בלילות. בכל   עבודות התשתית, אך ורקבודה בשלבים, תבוצעה במקום בו לא תתאפשר ע          

          חת צורפא תושה כך שלית, תערת תשתמקרה כל פעולה של הלת  עה השוטפת. מוטע הת  

  .מקומית הרלווטיתות הר המשטרה והרשעל הקבלן האחריות לקבלת אישו          

  ובים בביצוע העבודות  בודה ו/או הפרעות ועיכ) אי מילוי אחר ההוראות ה"ל, הפסקות ע8      

  ו על יחול - הן אלגרמו בגיאשר ייקיפות מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והע  כתוצאה          

   לדחייהבלן או  ד הקות מכל סוג מצות עילה לתביעא יהיה בהם כדי להוול ןקבלה          

  במועד סיום העבודות.          

   תו היא עשית שלאל הקבלן בכל מקרה שלדעתו שאי להפסיק את עבוד) המפקח רש9      

  אש הקבלן לא תאם מר או אם עיל,כאמור ל תאימיםיים המבהתאם לתאים הבטיחות          

  ות. את הביצוע עם הרשויות המוסמכ          

  ודה.כלל במיין הימים של ביצוע העבהקבלן ותי שבוןל חה עקת העבודה תהיהפס          

  

  יותחיות כללהוראות וה .0600

  הוצאת ביה בבודות תבוצעה בהתאם למפרטים הכלליים לעא. כל העבודות           

  ט , המפרם השוים במהדורה המעודכת ביותר קירפר בלאומשהב"ט/ההוצאה              

             ים מקצועיים אחים ישראהמיוחד, תקיות וכל   רים, כתב כמויות,ליים ותקתכ  

  בחוזה.מסמך אחר שמצוין              

  רח שכל מן ההכ הין זאת זה. אים זה כמשלימיש לראות את כל המסמכים ה"ל              

  גם ביתר   טויןתמצאה את בי חד המסמכים האלה ודות המתוארות באהעב             

  המסמכים.              

  וספים  ולה עם המזמין וגורמיםבתאום מלא ובשיתוף פע ב. כל העבודות תבוצעה        

  המפקח, לרבות  חיות הלתאם דין ובה ישת כללפי דרכמו: כל גוף ורשות רלווטית             

  טרת ג"א, מכבי אש, משט, הזק, סלקום, הוהרשות המקומית, חברת החשמל, ב            

  ישראל ואחרים.             

  המפקח.ושויות המוסמכות ם מוקדם עם המזמין, הרלא תאולהתחיל בעבודה לאין            

  ות  לביצוע עבוד רישיון, הלל ז כעבודה ובע היצולב ותרישיוג. חובת קבלת        

  .  ועל חשבוובלן חלה על הקתר, חפירה בתוך ומחוץ לתחומי הא           

  יות.אושרות ע"י הרשו דסי מתאום הסיכום החיות הקבלן יקבל מהמזמין            
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    שרשמו  יותתכוה  שותבצע את כל התאומים, ההחיות, הדריה אחריות לבלן חלעל הק           

  בלן.ע"ח הק כל ה"ללצורך ביצוע פרויקט זה.  שורדשי או  ההדסי בתאום            

לתאי  ה בהתאהקבלן תבוצעודות  עב  לכ להגבלות שתוטל  הרישיוותם  על ובהתאם  ה 

  ויות ועל ידי המזמין. הקבלן על ידי הרש

  לב הקבלן מופית בזה לתאים הבאים:ד. תשומת       

  מוגבלים וצרים. לא תוכר  יםחטבש  ודהב הכמויות כוללים עבכת ב ידהחירי היחמ          

  וגבלים.שטחים מהקבלן על עבודה במצד כל תביעה           

   ת.בתוכיוהעבודה שיוגדר הקבלן לא יחרוג מתחום  -ה. התארגות ותחום עבודה      

  מבה  רהשא יוקם ביןר שבו או יותקבלן יבחר לעצמו שטח התארגות אחד ה          

  כי  ר בזאת לקבלן יחד עם זאת, מובה מפרט מיוחד זה.ט בפורמח כלמפק          

  ן המפקח מתחייב שור המפקח וכי איתארגות יובאו תחילה לאישטחי ההמיקום           

  צעו על ידו.י ההתארגות שהולאשר לקבלן את שטח         

   היעשת, ק את שטח ההתארגו העתילן לביאלץ הק העבודהקדמות במידה ועם הת         

  .תה סופי המפקח בדון תהי ו/או המזמין  חיית, כשהעל חשבוו הואהדבר          

  סים וכד') ו/או קבלתם ות המקומית (אגרות, מיהתשלום בגין שטח התארגות לרש         

  ועל   הקבלןע"י  למוישו – יידרשותרי ביה עבור מבים ארעים במידה ושל הי         

  . חשבוו         

   ימת ובהתאם לכלליהקי מערכת הדרכים ישה לתחום האתר יהיו דרךדרכי הג ו.      

  מוסמכות (כגון: מציא אישור מהרשויות ההתועה ותקות התעבורה. על הקבלן לה          

  לה לותו עלוה שפעיכל מקרמשטרת ישראל, המפקח על התעבורה) ב אגף תועה,          

  ועה קב מגבלות תעלה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן גירהעה תוליצור הפרעה ל         

  לן מצד הרשויות.  על הקב שיוטלו         

  

  ר תאי העבודה באת .0700

  תשומת לב הקבלן לושאים  שא זה, מופיתוב ור ביתר מסמכי ההסכםבוסף לאמ          

  ם: הבאי          

  טפוותיפי שה מגה א.       

  ות  השאר, שטחי החפירבין יקט ובכלל זה י העבודה בפרו לדאוג לכך שכל שטח לןבקל הע          

או כתוצאה ים ו/ו בגלי ים במי גשמיוצפלא    ובמבה בחוף,  ודות במפלס החוף בפרטעבוה 

  אחר.כלשהו ממקור בצרת פגומה או פגועה או ם שמקורם השפד"ן ו/או במי  מהצפת

            לות, מערכות  סוללות חסימה, בורות שאיבה, תע -ו וחשבעל לצורך זה יבצע הקבלן          

  שה וכן כדי  בפי הצפה בכל עוות הכדי לשמור על עבודותיו כל הדרוש  -כיו"ב איבה, וש         

  ת וזקים לגורמים אחרים. לא לגרום להצפו         

  אשר דרש למיעת       וכל ריםרטוועם והפעלת משאבה, גציה, בותעלותי החפירהתכון          

  .  ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבוובודה, טחי העשבדרכים הקיימות ועה בטפוות ופגייש         

  .מדד בפרד לתשלוםן, ולא יין הקבלל חשבובסעיף זה יהיה עביצוע כל האמור          
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  זמי  דיפון ב.      

  קעיות, ו/או  או  על יד  צרות ומערכות תת קר/ו םיבישכ  ות על ידון זמי לחפיר, דיפככלל          

  ת    גדרו ות תומכים ועל ידזמית על יד קיר ת וכן יבצע הקבלן, תמיכה ת קיימו על יד שוחו          

   בלן ועל קע"י הוצעו ביחשמל/ שילוט/ טלפון/ רמזורים וכד', תימוך עמודי  הבתים,          

  .םותשלו ל חשבוו ולא ימדד         

  מדים ובכמות וג, במין הזמי ה"ל, מסדיפושל התמיכות וההתכון המפורט והביצוע          

הפר לפי  לבצוע  שדרוש  ה"ל,  כלשהם,  עלוט  ולא  חשבו-יהיה  הקבלן  יימדד ן 

  בות פירוק הדיפון והתמיכות.  לר  רד לתשלוםבפ

  אר (עקרוית) בתכיות,  תומכיו יה מיים בכל מקרה ומקרהזהים ת והדיפוהתמיכוסוגי         

  ם. אין לבצע תמיכה ו/או דיפון זמי ור את תכ יציע הקבלן לאישוזה, ובהעדר תאור כ        

        כון גם לגבי תלייה של  האמור  קח. כל"י המפון המפורט שלו עבטרם אושר התכ לעיל יהיה  

  שהם.   בלים כלו כא יתת קרקעצרת ת        

  ס קוסטרוקציה מהדישור ובחתימת לחוקי משרד העבודה ובא  וצע בהתאם בי וןיפהד        

  ועל חשבוו.מטעם הקבלן         

  

  קיימת  רבת תועהעבודה בק ג.    

       ועתתשומת לב הקבלן מופועת הכלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה) ות ית לכך שת  ולכי  

  ם, ציוד לציוד מכי שמופעל על ידו (מופיו הדעבור הרבה לאת הלות בסמיכותגל מתר       

  ). דוח וכו'קי      

  כלי הרכב  ת לשמור על שלומם של אמצעי הבטיחות הדרושים על מ  לן לקוט בכלעל הקב      

    ו/אוכי הרגל עת הולי לתוהמבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהת י הרגל לרבווהולכ      

  הסדרי התועה המאושרים.ל ףובכפת, לתועה המוטורי      

  ל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא רגהולכי ה טיחות כלי הרכב ועל ב שמור הקבלן ל על      

  הוא.  שיופועליו ואו, וכן לשמור על שלום שיו או מחדליעו עקב מעיפג      

      "אי הבטיחות היתי תרזואבין מעקות ב הקבלל, יצילהבטחת תועה עפ"י התוכ תראושהמ    

  ביצוע.זמן הסדרי תועה בבין היתר ע"י משטרת ישראל,ל     

  דית   ת הקבלן מאחריותו הבלעע"י המשטרה איו פוטר א ים ה"ל המאושריםע ההסדרביצו     

  ים ובשטח פרויקטלרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי ה גרם לאדם ו/אולכל זק שי     

  הפרויקט  ה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע שלתשיור גידאי המעקות והדרים. תווהמגו     

  ד מהשלבים. שבכל אחי התועה פי הסדרול     

  , ולפי החיות המפקח. ילוט אזהרה כדרש בחוקהקבלן יתקין על הגידור ש     

    לכל אורך ןתשלמויקיון ור על , לשמולתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים על הקבלן     

  . עיצוהב תקופת    

  קום, ופירוקו  מקום למהקמתו והעברתו מ ריו, ות הגידור ושעביצוע כל האמור בסעיף זה, לרב    

  ם. שכר שוטריחס ל, בי00.05סעיף האמור ב. למעט  לתשלוםד בפרד ולא יימד בתום הביצוע,     

  

  הלילם ועבודת ודת יוים, עבפעילות הקבלן על כבישים פעיל ד.
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     בלן, ת הקלן וכל פעילובקבאופן כזה, שתמיד יהיה ציוד ה ההיקט יפרוי ביצוע כל עבודות ה   

  מראש  בודות כפי שהם אושרו בתוך תחומי האתר ותחומי העכבישים פעילים ולתחומי מחוץ    

  ע"י המפקח.   

  שה ע"י  רדא בין אם הילילה, עבודת ן לא זכאי לשיוי במחירי היחידה עקב מודגש שהקבל   

  לבצע   בעצמוליט א הח בין אם הות אחרת, ול ו/או כל רשות מוסמכ אריש טרת ו משהמפקח ו/א   

  יתן לבצעה זמים, או מפי שלא לילה, כדי לעמוד בדרישות לוח השהי בשעות הכל בודהע   

  ת התועה, האתר ואחרות.ו ום עקב מגבלבשעות הי   

  

  קיימיםת ומשטחים רצפוישים, הכבי ל פבודה עתועה וע ה.

  שהיא,   ל מטרה אחרתכן לכם, ווחומרים אחרי איסוף/פיוי פסולתלרבות לצורכי  ת,ועול התכ   

  כב המצוידים בגלגלים אך ורק באמצעות כלי רעל פי משטחים סלולים קיימים תבוצעה    

  . םפיאומאטיי   

    בווי הקבלן ועל חשוקן ע"תיים טחים קיימת ולמשלרצפו כל זק אשר ייגרם לכבישים ו/או   

  ר.בדב שויות הוגעותות רצוו המלאה של המפקח והריעבשל   

  

  דרכי גישה  .ו

  ו/או במשאית לכל  ים שתבטיח גישה ברכב להכשיר באחריותו ועל חשבוו רשת דרכהקבלן על    

    הבסי לאתר מכל ר גישהלל חוסקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגבודה. הקי העחל   

  שהיא.   

     באופן  מראש וותר ימתו כי הוא מר בזאת בעצם חתלעיל, הקבלן מצהי רוממהאורע מבלי לג  

  מידה בלוחות או דרישה בקשר לאי ע/ובלתי חוזר על כל טעה ו/או תביעה ו מוחלט סופי,   

  תר  הגישה לא י דרכי לשיו הפרויקט הקשורה במישרין ו/או בעקיפיןם של המחייביהזמים   

  הפרויקט.      

  האלה  רכים ת הדה באם להרוס אקח, לרבות החלטבהתייעצות עם המפ עבקם תדרכירשת ה  

  בודה. במקומן לאחר סיום הע עבודה ו/או בסיומה או להשאירןחלקן במהלך הב לן אובכל  

  קבלת  מכות בת המוסן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויוחייב את הקבלהחלטת המפקח ת  

  . ותר ביצוע דרך זמית בשטח החוףת לאות. ארעיצוע דרכי גישה רים לביואישה  

  ף. ולוע בחלים שיוכלו וג לכלדא על הקבלן  

  

  עליון מתחת לקוי מתח גבוה/ו מעל   עבודה ז.

  מתחת לקווים ובעיקר למרווחי  ל ומעה אי העבוד חשמל לתבל אישור חב' העל הקבלן לק   

  המתח העליון.  יוקוור  ובאזלבצוע עבודות מתחת  ילפעמ ציוד שהואהבין  טיחותבה   

  והגה תמיכת עמודי חשמל  מל,כוללע"י חב' החשכתבו שיו ע עפ"י התאיםהעבודה תבוצ   

  .  וחפירה עמוקה   

    יהיה על חשבוןכך במישרין או בעקיפין ל והובע ממתחת לקוי החשממעל ו  ע כל הכרוך בביצו   

    .פרדישולם ב ולאלן הקב   
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  רקעיות תים קיימות עיליות ותת קורשיכות למערעבודה בסמיכות  ח.

  ,  יםילקווים קיימים של חשמל, סיבים אופט כותהן בסמיעבודות כלש הקבלןבצע בכל עת שי   

  בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדית על  ודות  ה העבבוצע, תיעול וכיו"ב, תבזק, מים, ביוב   

  ע"י צרת כ"ל או קידוחים   ותחפירשל  ים הקיימים. בכל מקרהווהק  קיותם שלותם ותשלמ   

  מפקח מיוחד מטעם הרשות בוכחות מפקח, וה בוכחות ההעבודהיה ם ל"ל, תמוכיס   

   ותשלום דמיל הקבלן ו שבאחריותהמפקח המיוחד ה"ל היא אלה. הזמת ת לקווים האחראי   

  .חשבוו עלקבלן וידי ה הפיקוח יהיה על   

  לן,  דליו של הקבמח או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או /ו קעיתת קרבכל מקרה שתפגע צרת ת  

  חריות הכספית ו/או  הוראות המפקח, ויישא בכל האיידי בכפיפות לבאופן מקן זאת א יתהו  

  לעדית. היא ב יעה ה"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעילובעת מהפגאחריות מכל סוג שהוא ה   

  מטיבי  בתכיות, אך הסימון הוא איפור ומר סו באת ת המצאותרת התת קרקעיהצ מערכות  

  יק של וכלוסאות, עליו לוודא את מיקומן המדו ירהחפ ודותל הקבלן בעברם יח. בטבלבד  

  רות השובאמצעות חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר    בוד, וזאתא אמור לעות שבקרבתן הוהצ  

  המפקח, ומפקח מיוחד מטעם   תחובוכעה חפירות הגישוש תבוצ  ת.דובובבצוע הע ללהתחיכך   

  ר לעיל. ית, כאמוהרלווטקרקעית -התתערכת ל המ האחראית עשות הר  

  

  קעייםמתקים עיליים ותת קר ט.

  קרקעיים הקיימים בשטח, כגון:  -תתקרקעיים וה-מתקים העלבדוק מקום ה.  הקבלן י1   

        רתים, , סיבים אופטי טלפון ל,שמח  ים, ביוב,מורות ציים  'וכד לחתמית צבין שהם מסומ .  

  ם  קרקעיי-כל לקבל תוים לגבי המתקים התתיון הקבל ם מסומים.ן שאיובי בתכיות        

  גם אם מצויים   -דיוקם של תוים אלה לכוותם והמזמין אחראי אולם אין  הקיימים,         

        ד  תיאוםיות בתכבדקו/אושרו/סי שהוגשוה   מוסמכת.  תורשידי על  

  ך  צורבמכשירים מיוחדים להשימוש קרקעיים או -התת בליםהציורות והכ . החפירות לגילוי2   

  שלמות המתקים ל אי הקבלןל חשבוו. בכל מקרה אחרת הקבלן ועהיו באחריוגילויים י       

  כלשהם, כל   יםמתקם / רות / כבליה, יפגעו צעבודכדי ה תוך. אם, ים מהםה"ל ומיעת זק       

  לן. הקב ןתוקן על חשבוזק שייגרם י       

  ים  ות לגבי טיפול באלמטולהוראות הרשויות המוסמכ ן מופית להחיותלב הקבל. תשומת 3   

  . ידי המפקחעם על מדי פ , כמסומן בתכיות, וכפי שיובאו לידיעתום והעילייםקרקעיי-התת        

   פון,כגון קווי טל ,קרקעיים-ם בסביבת המתקים התתייידדות עבו . הקבלן יביא בחשבון4   

    כלולר הצורך בעבודה ה"ל לא ישולם כל תשלום וסף עבוחשמל, וכדומה. ופטים, סיבים א       

  . ידהבמחירי היח      

  שר הקבלן עם קתה י. לצורך זהקבלן חלה על. חובת סימון וגילוי מתקים תת קרקעיים 5   

  מידע  ויקבל את ה וכו' לקוםחשמל, בזק, ס ות אחרות, כגון: המזמין, חברתיושור ייההעיר       

  הדרוש.        

  קווי מים,  לפון, ון: עמודי חשמל, קווי טכגליד מתקים קיימים תכן דרישה שהעבודה ית       

  יות  ורשוחברת החשמל, מקורות , זקב שגחת אשישור והום, איביוב וכו', תבוצע תוך תא       

  אחרות הוגעות בדבר.        
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  במתקן או ציור כל שהוא שאיו  ולקלקאו /די לזקים והבלע  חראיהקבלן היו הא .6  

      ור האמעין, גם אם המתקלאה רון או הצייות או בכל מסמך אחר  מסומן ור איבתכ  

  . זהק מהחוהמהווה חל      

  ת על הקבלן. התיקון של מתקים ולח  ף זהסעי י הוראותהכרוכות במילואות . כל ההוצ7 

  חשבוו  ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה ע"י הקבלן ועל  יזוקוקרקעיים, ש ות תתלרב קיימים,     

  הוגעות בדבר ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י שויות יעות רצון כל הררה, לשבובכל מק     

  הרשויות.ידי על  ו/או המפקח      

  

  לו על הקבלןו חשיון ת תכהוצאו .0800

  ת או פריטים שוים של העבודומפורט  לבצע תכון הקבלןדרש סוימים אים מבוש א.          

  כים. ם מוסמיצוע העבודה ע"י מתכיהעשויים להידרש לב               

  כגון: ודות בעב ,בין השארדובר, מור, ממבלי לפגוע בכלליות הא               

  ם.ביצוע השוי רגות על פי שלבי האתההון תכ -          

  רשו לצורך קבלת רשיון עבודה. ובמידה וידככל ות כיווהכת תכון ת -           

          - ון תוכועה לתקופתתכע.הביצו  יות הסדרי ת  

  רות  צוע מחפולקרקע, לשם בי או מטי מבההן לאלות כלשתכון דיפוים, תמיכות זמי -          

  יתחייב לצורך  ך אחר שות ולכל צורקרקעיתת  צרות ומערכותעל יד כבישים ו/או על יד             

  ביצוע העבודה.             

  יקות,  תמיכות ומתקי עזר שוים.היצ כלל וים, פיגומים, טפסותתכון דיפ -         

  ם.ים טרומיין רכיבתכו -         

  יצוקים באתר.     םטיאלמת  לתכון תביו -         

  .בטוןון תערובות התכ -         

         - יות ומשטח ון דרכיתכיים.גישה זמי עבודה זמ  

  המפרטים.  ותהוראע של הפרויקט בכפיפות לתכון שלבי הבצו -         

  ). דות(ע      AS MADEהכת תוכית -         

  קט. יופרוע הביצ דרש לשםטים וספים, כפרי -        

  לי  במסגרת התכון הקב שהוכו פי התוכיותאלה לכל  "ל וביצוע שלעבודות התכון ה          

  בלן. באחריותו הבלעדית של הקהם לביצוע ע"י המפקח ואושרו           

  תכון קארבר פארק/פאמפטרק.-        

  ות. ן הצללתכו-        

  , פרגולה. אלומייום םיטלמא ם,קילד SHOP DRAWINGתכון -        

  

  מי התכון ה"ל שיועסקו על מומחים בתחו מהדסיםעשה על ידי "ל יי ההתכון הקבל          

  שויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים,  רוהמהדסים יהיו רשומים ידי הקבלן.           

  ס ידי "המהד-ה"ל ועל םידסהמהידי -צוע, כולם חתומים עליבת ל ם ותוכיומפרטי          

  וכן תכלול עבודתם גם את ליווי   עם הקבלן),יצוע מט" (מהדס הבהשלד יצועהאחראי לב          

  ל ה"ל.ל כן עיקוח צמוד מטעם הקבלהביצוע ופ          



20 
 

  בכל    ובעת הביצוע וןבזמן התכ להתחשבמטעמו על הקבלן והמהדסים הפועלים          

  מס  גון: עויים וכו', כהזמ וריםהחיבהתמיכות, המתקים, ים להעמסת ים הרלבטיסמעוה         

  רקע ולחצי  קיים הובעים משיפועי קב ומופים, כוחות אופעצמי, עומס שימושי, עומסי רכ         

    יפיםלאמר בסע יש להתייחס  ןכ-וועוד. כמ הרכבה  , שלביקרקע, ומהעומסים שזכרו לעיל         

  ים.השוהפריטים  יוחד לגביהמתאימים במפרט המ         

  כי התכון ה"ל ים של המזמין, את מסמקח, ובאמצעותו למתכגיש למפהקבלן י         

  יוגש ה"ל  להתייחסות ולאישור. התכוןיצוע ומפרטים משלימים) (חישובים תכיות ב         

  עותקים.  שי ב        

  קבלן את ירו לויחזיהם את הערות י, יעירויבדקו את התכון הקבל םימתכח וההמפק        

  ן, ויוסיף את  להערות המפקח והמתכ בלן יתקן את התכון הקבלי בהתאםסמכים. הקהמ       

  ר ע"י  שויא ון הקבלישהתכ זאת עדהחסר כפי שיידרש ע"י ה"ל לאישור חוזר, ול הפרוט כ       

  .ה"ל אושרן המפ"י התכובביצוע ע אז יוכל הקבלן להתחיל  קר כן.והמתהמפקח        

  ובים ו/או  זה כי פרטים ו/או חישו אמר במסמכי מכרז/חוזה ת, כי בכל מקום בדגש בזאמו       

       ן של המזמין, יות כפופים תוכהלאישור המפקח ו/או המתכהאל י אישוריםהיא כ הכוו   

    דסיםהמה ן שלות התכוישור לכוין בהם כדי להתפרש כאאו, בלבדרון הם ברמת העיק       

  והבלעדית  גרוע מאחריותו המלאה כדי לבוא במקום, או כדי לן, ולא יהיה בהם עם הקבלמט       

    ךמש לל אחזקתםיל, כו אים לעמטעמו, הן לתכון והן לביצוע של הושבלן והמהדס  של הק       

  צוע. כל תקופת הבי       

   ם לו על כך לא ישולעל הקבלן, וחלות יל, ר לע ון , כאמובודות תככל ההוצאות הכרוכות בע      

  .בפרד      

  

  השוה מן התון  פרט ביצוע  להציע מוצר שווה ערך אוהרשות  ו יתה לקבלןב. בכל מקרה ב

    ון המקורי הים  מיתאם המסמכיש למפקח את כל המ להגי  בלןקהיהיה על  -סכם כלל בהבתכ  

  זמין. ל המן שישור המתכידו לא -עלכפי שיידרשו     

  מק את החלטתו.עת הקבלן ואין מחובתו לשר או לדחות את הצרשאי לאהמפקח     

  ם ש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אהמתכן אשר יתבק  א בכל ההוצאות שלבלן ישהק    

  . לא אושרה הצעתו    

  או  /ים והזמה בלוחות לאי עמיד לשיוי, לא תהווה עילה לןהקב בקשתאישור או אי אישור ל    

  . עתידיותתביעות     

  

  ות של  ת, יחולו עליו כל ההוצאאלמטים ועבודות שווג. אם יציע הקבלן הצעות לתכון חליפי ל

    ם המזמין.קח מטעם והמפ צעות ואישורן ע"י צוות המתכיבדיקת הה   

  .ום בכתב הכמויותשרה מוצריר לבהצעתו יגיש הקבלן מח    

  

  קת האתרואחז שמירה .0900

  אחריות מלאה  תה למזמין אחראי הקבלן ע העבודה ועד למסירלת ביצוא. החל מתחי         

  על כל  שבו ו יו, על כל המתקים הארעייםמקום העבודה ולהשגחה עלובלעדית לשמירת               
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ת ולם כל תוספכל על חשבו ולא תשהו  ווך לבסמ בודה ו/אומין במקום העהמז הרכוש של

  שמירה..וקה ותחז ותבגין עבוד

להקבעל   מספר  לן  שומרים,  הציב  של  ביממה  24מספיק  שמירה שעות  להבטיח  כדי   ,

 מביו הארעיים וציודו.  לאה ויעילה על כל האתר,מ

  ים ה, או לכל חלק מהמתקממלק או לכל ח עבודה,גיעה בבמקרה של זק, אובדן או פ

  זיר את את הזק ויחקבלן קן היתסיבה שהיא, עיל, מאיזו ו לרכוש כאמור ל, אםיעיהאר

תיק שלאחר  כך  חשבוו,  על  לקדמותה,  העבודה  העבודה  תהיה  הזק  תקין ון  במצב 

  המפקח.ולהוראותיו של  הבחיות, לדרישות החוזהומתאים, מכל 

   תאורה באתר העבודה ,ווחשב ועל  , בקשר לביצוע העבודהםייקי ן ימציא ו. הקבלב        

  המתקים הקיימים   ות, ו/או עלה על העבודהג ורךלצ מפקח,ות רצון הביעלש וסביבתו            

  חיות הציבור. בטחון ולו או לבטיחות, ל/ובסמוך לו, ו  באתר            

  

   צועתוכיות למכרז ולבי  .1000

         יזה זה הן למכרז/חו ת המצורפות ויהתוכי הביצוע ובמהלמכרז""ות תכה  לכ. לפו תופק  

         ה אשר תשא יותלקבלן תכות החותמת "לבי איים והשלמות    צוע", ובהן עשויים לחול שי  

  אשר  ת מאלה ". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכיוזרלתכיות "למכ  ביחס         

  . ךרהצולפי ך העבודה הוצגו במכרז גם במהל         

  ירי יחידה או הארכת  י במחשיו אוים פיצוי או לקבל שוםזכות לדרוש ן לא תהיה לקבל         

  קב עדכוים אלה. זמן ביצוע ע         

  

  מויות רט וכתב הככיות, המפת התהתאמ .1100

  ם וית, התכל המידו  י החוזה אתכמהתכיות ומס עם קבלתא. על הקבלן לבדוק מיד           

  בתוים  תאמה אי ה אורה ת, סתיה שתמצא טעוהם. בכל מקרב והמידע המובאים               

  קח  על כך מיד למפ ת, עליו להודיעהכמויות ובין התוכיות השוו במפרט הטכי, בכתב              

  .ולבקש הוראה בכתב              

    הקבלן לידיעת  ע"י מידאו יוב ם בתכיותמידות שמסומיועל ה םיעל הגבה וריםערע  

   ל תהיה סופית, לא תתקבל כ בדוןמפקח ה לטתדה. החביומן העבו מפקח וירשמוה  

  אמות. סטיות ובאי ההתטעה שלא הבחין ב קבלן על סמךתביעה מצד ה  

   לשיויים את התכיות םהזכות להתאי  ר לעצמוב. מובהר כי המזמין ו/או המפקח שומ         

  ות  ואחר וספות  יותתכ שלביה, להפיקודה בכל שלב מיתחייבו ליישום בעבכן וייתש             

  כללו פיהם, כאילו  תאים לכך את עבודתו ולבצעה עללביצוע והקבלן מתחייב לה             

  . הבודה מלכתחילאמור בע ההתאמות / השיויים והתוספות כ             

    הכמויות ואין  יות ו/או כתביפרד מהחוזה, התוכבלתי  קחל הווהיוחד זה מ ג. מפרט מ         

  .תב הכמויות יכללו גם במפרט זההכרח כי דברים הכלולים בחוזה, בתוכיות ו/או בכ            

  ור. ההוצאה לא/ביטחוןו בכוחות עצמו במשרד  וש מפרטים אלעל הקבלן לרכ

  דות בסתירה עם ן עומיא דול עלי" יפה כת ב"מפרט הכלהמופיעו תשל ההוראופן תוק
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ם , ו/או במסמכי המכרז האחרימויותתב הכבכאו ה ו/במפרט מיוחד זראות הכלולות ההו

  של מכרז זה.

  תוספות, שיויים  טכי זה, הים  המופיעים במפרטהאמור לעיל בסעיפים השוים  לכ

יים יו, שת אין תוספוי. במידה ובמפרט הכלל פים המקביליםור בסעיוהבהרות לגבי האמ

ים לסעיפייחס התול קרוארט הכללי יש להמופיעים במפ  הרות לאמור בסעיפיםוהב

  במפרט הכללי כלשום. 

  ים המתאימים י מתייחס לסעיפוזה הסטדרטכי הכללי לגבי החכל האמור במפרט הט

  בחוזה   הסטדרטי "אתרים". 

  ת  מכרעח סופית ויה קביעתו של המפקתה התאמה או סתירשל אי הבכל מקרה 

  ור. ת לערע ולא ית 

  

  עמםחה מטשגוה יקוחפ –ם ורשויות תאום עם גורמי .1200

  בין אם רקעיות  קבודות ליד מערכות תת לפי תחילת העבודה, ובמיוחד לפי ביצוע ע  

  השגחה  ו זמין על חשבותאם ולההם מסומים בתכיות ובין אם לאו, על הקבלן ל            

    ה הבאה.שימהר ך מתאים מתושל הגורם ה 

  וכות בכך ובפיקוח ת הכרהוצאוה וכלים ם הגורמים השות על התיאום עהאחריו          

  ם וכחות-עקב אי או זק שייגרם/יגור והקבלן יהיה אחראי לכל פהם של הקבלן.          

  רשויות. מטעם ה באתר של המפקחים השוים         

  חברת החשמל  א.          

  תתמל  י חשודי חשמל וקוו העבודה ליד עמימים לפי    7לפחות  פיקוח    מיןויז  בלן יתאםקה

החשמל  יים.  קרקע עמודי  באזור  תבוהעבודה  החשמל  מוקווי  בוכחות  רק  של  צע  פקח 

כל תבי  חשמל. לקבלן לאחברת ה כיסת חתהייה  עקב  לעבוד באתעות  ר. ברת החשמל 

לתתהקבל מתחייב  החשמל  ן  הסא  לחברת  כל  האפת  ת   מוכ  י.שריוע  לא  כל  כן  לו  הייה 

מת לאפשר את עבודת    מל על די חשמור עבאזוהפסיק עבודתו  מידה ויתבקש ל תביעה ב

  החשמל.  חברת 

     או כל חברה אשר לה תשתיות באזור /ם וקוסל , פרטר, ומי", "בזק" בילאחברת "בזק ב.         

   ובסמיכות  ודההעב            

ב פיקוח  יזמין  מהקבלן  עם  עמודי העב  .תשהר  הדס תאום  באזור  שוחות  לפוהט  ודה  ן, 

הטלפה וקווי  סוטלפון  אויבן  תעשה    פטייםים  אחרות,  תקשורת  בוכחות ומערכות  רק 

  יפו.  -ריית ת"אהתקשורת של עי התקשורת, וגורמי פקח של חברותמ

לפחות   פיקוח  ויזמין  יתאם  לפי  7הקבלן  לידמים  העבודה  טלפון  י  טל  עמודי  פון וקווי 

של   קחמפ  תתבוצע רק בוכחו  ווי הטלפוןוק  פוןבאזור עמודי הטלהעבודה    ם.ייקעקר-תת

ת ברות  ח כל  תהייה  לא  לקבלן  כתקשורת.  עקב  התביעות  חברות  לעבוד  יסת  קשורת 

  הסיוע האפשרי.  קשורת את כל לתת לחבורת הת . הקבלן מתחייבבאתר

כן   ויתבקש להפסיק  ב  לו כל תביעה  לא תהיה כמו  ן או  טלפו  י דעמו זור  עבודתו באמידה 

  שורת. תק ווישוחות או ק

  םבכבליה יזיחברת טלוו ג.         
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  העבודה ליד ימים לפי  7ברת הטל"כ לפחות הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם  ח            

  קווים תת קרקעיים.             

  לו  היתהא ל כןי. כמו ע האפשריוכ  את כל הס"תת לחברת הטלתחייב להקבלן מ            

  מת לאפשר את על   קוויםה זורא להפסיק עבודתו ב ידה ויתבקשבמ יעהכל תב           

  כ.עבודת חברת הטל"            

  איגוד ערים דן  ד.       

  בזמן ביצוע  האיגוד עם א.ע.ד וידאג לוכחות פיקוח מטעם לן יתאם עבודתוהקב            

   .עבודות

  ם ביבייד מי אאגת ה.       

גיד מי  יג תאעם צר  סיו  על הקבלן להזמין  ב הקיימים,ביווה  וי המיםפגוע בקוי לא לדכ

המשך אתו  ולתאם  באזו  אביבים  המים  העבודה  קווי  תר  העבודה  רק והביוב.  בוצע 

  ת ציג מטעמם.  בוכחו

  ומית שות המקמחלקת ביוב ותיעול של הר ו.       

  לוכחות אג וידיעול עם המחלקה הת ב וויהב קווייו באזור הקבלן יתאם עבודות           

  ליד קווים ומתקים קיימים.  ביצוע עבודות בזמן מחלקהה טעםפיקוח מ           

  

  שות המקומיתמחלקת מאור של הר ז.       

  ר ולתאם ו און של כבלי מקבל סימהקבלן יתאם סיור עם ציג המחלקה על מת ל           

  קי התאורה קבלן ליד מתה ותם והעמודים. עבודהכבלי תקרב ות באת העבוד           

  בוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.ע רק תתבצ           

  אגף התועה  – ת ומשטרת ישראלמחלקת תועה של הרשות המקומי ח.       

  ישה ת צירי הגלצורך קביע תרישות הקיימוה את הדהקבלן יתאם במחלקת התוע           

  כים דר רת גי, שלבי ביצוע לסחסת חומריםא חיטחי התארגות, שטלאתר, ש           

  רמזורים  ידה וקיימים רמזורים או יוקמווצירים, תועת הולכי רגל והגתם. במ           

  יקום מהתוים וכן את ימת ועייתאם הקבלן את השיויים הדרשים במערכת הקי           

  ים וגלאים. עברי כבישק, מירו-יבורי חשמל, גלן, חגומ  דים,דויק לעמוהמ           

  מתאים השגחה, פיקוח ובקרה  רך ולתאום יזמין הקבלן על חשבוו ובמועד הם לצובהתא           

  חלקה. של המ           

  תהמקומי אגף שפע ואגף דרכים ומאור של הרשות ט.      

            ציג האגפיהקבלן יתאם מראש עםים עהטיפול באביזר פןאו תא "ל ם היים ירו  

  האחסה או ההתקה.   אופן הפרוק, מקוםיים, חוב קר הוטקיימים ורי           

  בלן לפי תוכית ל הקרים במקומם יפעים, ועצים ששאבאשר לכריתת , העתקת עצ          

  יכל . האדר          

    גז תחברוי.       

         ן ו כ. כמודות תשתית גזאשר יבצעו עב יגל",גז " פזגז ,גזאמישרא ןגוהן כ גז למיי חברות          

  אם לפי תחילת  ובלוי הגז בתחום העבודה, וית ידאג הקבלן לשמירת שלמות צוברי הגז          

  וד שמעל יצות, ומיקום הת קרקעיהעבודה עם חברות הגז את מקום הצרות הת           
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   .קעית קרהקרקע והת          

  ם אחריגורמים  יא.       

  רת  האחרים ורשויות שוות כגון: משט ל הגורמיםעם כ מפורטם תאועל הקבלן לבצע               

   , קווי דלק (קמ"ד או קצא"א), רשות העתיקות, הירקוןרות, רשות חל ישראל, מקו              

  . םיואחר             

  

  רת בכיסה לאהתקת שלט   .1300

  מ' 4.0מ' ובגובה  3.0ברוחב טים של 2לן ר יתקין הקב לאת יסהבכ .  

  לט יופיעו: השי גב על  

  חברת אתרים והלוגו שלה.   

  והלוגו שלה.ת"א יפו עיריית   

  .בוצעותדות המקט והעבושם הפרוי

הממוחשבות  תהתאם לתוכיושבוו בהדמיה צבעוית אשר תתוכן ע"י הקבלן ועל ח

  הביצוע. מפקח לפישל הקדם ור מותובא לאישההדמיה . חהמפק קבלן ע"י שיסופקו ל

  לן.פרטי הקב

  ים. מתכטי הרפ

  פרטי המפקח.

  י המפקח.ו ע"האותיות וכן צורתו ייקבע  מיקום מדויק , גודל, וצבע 

ש יגטון. הקבלן יסודות בעל עמודי פלדה מתאימים עם תמיכות מתאימות וי יותקןהשלט 

זמין את רם י, בטוסח השלט ה שלן טיוטכט והשל ה של מבהמפקח סקיצלאישור ה

  לאכה.המעל יצוע השלטים אצל בב

טלים ר העבודה וכן תשלום אגרות והיעבור תכון השלט, ייצורו , התקתו וסילוקו בגמ

חירי לולה במלא ישולם לקבלן בפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככ"א לעיריית ת

  . תכתב הכמויובשהיחידה 

  

ימים  7קבלן תוך ח ע"י הם מהשטסילוק תחילת עבודה.מצו ום י 14וך ת – השלט התקת

  זמין. דה למהעבו רתמסימ

אם לתאי ללא תוספת כספית, וזאת בהת  צעבותהעתקת השילוט ה"ל במהלך העבודה  

  ח.קו ה ולהוראות הפיהעבוד

  

  סימון מדידות  .1400

  דות להתוויה  . הקו הבודע העקבע לביצוסור לקבלן קודות  ימ ןד מטעם המזמי. מוד1          

  דיסקט עם כל התוים של התכון. על הקבלן  ו א טותארדיקואורו ע"י רשימת יימס              

  בודה ולבצע חידוש הסימון   העהסימון משך כל וים, לשמור על לסמן בשטח את המתו             

  עבודה. יצוע הבלת התח מפקח לפיושר ע"י ההסימון יא  .שבכל עת שיידר             

  כבישים ומדרכות,  הפרויקט, לרבות ודות וע עבבצם לם והמדידות הדרושי. כל הסימוי2          

  כד', ייעשו על ידי מודד מוסמך   ים ומפלסים ו, קביעת עומקו'וכצרות שוות, הקירות               
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  . רדבפיהם ישולם על חשבון הקבלן, ולאועל  הקבלןמטעם               

  .1:250מדידה בק"מ במפות   יבוטאודידות המ             

  ם ולהצבות ה"ל טעוים קבלת . הטכיקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסימוי3          

  אישור המפקח מראש.              

  ין המזמ דרושובטיב שי ווים במועדתמגל לסמן את ה היה מסו. במידה והקבלן לא י4          

  ב בביצוע שלב כלשהו  עיכו ן, כלכ כמוועל חשבון הקבלן. המזמין ל ידי בודה ע תבוצע הע              

  הזמים של דה יוכה מלוח  ור בושאי המדיי או פיגודה, שייגרם עקב ליקושל העב              

  פת העבודה.וקצורך הארכת תיוכר ל  הקבלן ולא              

   ולהעבירה למפקח דהלת העבוי תחייים לפן את המצב הקולאז ודמדלבלן על הק. 5         

  לאישור ואימות המפלסים.             

  לת אישור ביצועם לפי קבלא יחל הקבלן בדות השוות סימון המתווה לעבו. לאחר 6         

  מוים.למיקום הסי במדידות) בכת יל בקרתהמפקח (שיפע             

   הקבלןר מס רות דיפון, אלא אם ו של קיות ו/אכלוסאה של יסודות ע יציקצתבולא  .7         

    ה הועד ליציקתמטעם הקבלן על כך שמקום החפירלמפקח דווח  כתב של מודד מוסמך              

  היתר  כפי שאושר ב מיקום העבודהמתאים להיסודות והסימוים של אותם יסודות              

             יות הביצוו/או  ביה הבעתכ.  

    כל הקירות וכל חלק אחר טון מפות מדידה שלות הבעבוד מרבג יכין, מיד   הקבלןמודד . 8        

המפקח, ע"י  שיידרש  העבודה  כמויות  של  בש  וחישוב  עבודות  הפיתוח של  טחי 

  .והמבים

  

  למים וחשמ  .1500

בסעיפלאמו  בכפוף פרק    0022,  0023  םיר  המים ודות  עבל  יהכללבמפרט    00של   ביין, 

לביצ הדרושי  והחשמל העבודה  ם  חקבלן  ה  ע"י יסופקו  וע  זאת     וושבועל  (ובכלל 

  זמין של המ שמלים וחה יתן להתחבר למקורות מויהי במידה . באמצעות גרטור)

מוה הקבלן  יתקין  לכך),  מתחייב  איו  ו/  (המזמין  משימים  חשמל  יכ  או  ה והמזמין 

אמחשבוו הקבלן  דמ ת  הת  מקרשימוש.  י  המבכל  לאה  א  זמין  ע יהיה  הפסקות  חראי  ל 

והח הקו  שמלהמים  מעל  מבלן  סידורים  מראש  לבצע  האחריות  על תאימים,  וטלת 

רטוררה,  להספקה עצמית (אגי,  וחשבובמקרה של תקלות או הפסקה באספקת 'וכו  ג (

  המים או החשמל. 

  

  אום וישיבות ת מטעם הקבלן צוות הביצוע .1600

  אר : בין הש הקבלן יכלולמטעם ט יקוהפר צוות 

פרו מהמהל  איקט,  עבודה  למבה    ,יתוחלפחד  ל  עבודה  ,מהל  ימי  ספורט  מהדס מרכז 

בט   ביצוע בטיחו  יחות, ,מהדס  וכל  צוות  מודד/  , ת באתר  אחראי  תועה   מהדס  מדידה, 

 עצוביה/קטוות הפרוילצרפו לצ  הקבלן  ליטשיחהמזמין ו/או  רש ע"י  בעל תפקיד אחר שיד

  "ן. פורט להלכמהכל 
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מובה  הסר  למען הפרויקטספק  צוות  כי  המיימוםפורכמ  ע יצוהב/ר  צוות  היו  לעיל   0ט 

מה ,המזהדרש  יהיה  קבלן  שיקול  מין  פי  על  לדרורשאי  הבלעדי  להגדיל דעתו  מהקבלן  ש 

להוסיאת   או  התפקידים  בעלי  בעלי  מספר  וספף  הפרלצוים  תפקידים  ע וויקט/הביצות 

  . ל המזמיןו הבלעדי שעתד ליקופי שוהכל על 

ספ על כל טעהסופ פן  וובאאש  ותר מרק, הקבלן מולמען הסר  חוזר  ובלתי  ו/או    י מוחלט 

ו/א המדרישה  כגד  תביעה  דריו  על  הזמין  ו/או  להגדלת  צוות  שה  של  וספה 

  וע כאמור לעיל.ויקט/הביצהפר

  

  ועביצה   מהל / מהדסא.          

לאמר   לבצועבוסף  של  ודוהעב  בהסכם  יהת  הקהמזמין,  על  להעסיה  באבלן  תר               יק 

מהדמ זה, בס  וסהס  הסכם  במסגרת  תבוצעה  אשר  העבודות  אחראי               יהיה  אשר    וגי 

באתלב העבודות  המהדיצוע  של  שמו  בער.  ויסיוו  כישוריו  על  ופרטים  יובאס      ו           בר 

המ בפר  מראשפקח  לידיעת  כפופה  יתה  ,זה  ויקטוהעסקתו  בהמפ  סכמתלהה                כתב.קח 

הפרו העמט  יקטמהל  מוכח  קבלם  יסיון  בעל  יהיה  ביה  10של  ן  לפחות  ול               שים 

  פרויקטים דומים.ם של ביצוע

  מהדס הביצוע יהיה ציגו הרשמי של הקבלן באתר. 

ע תקופת ביצו  כלך  במשמיד  ומת  קבועפן  באואתר מידי יום   בצא  להימהביצוע    מהדס  לע

קח. המגע הרשמי בין המפקח  המפעם    מלאק ולעבוד תוך קשר הדויהיה  ת ועליו  העבודו

  .דס הביצועל מהדרג שוהקבלן, יהיה ב

                , כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחראי ראשיועדס הביצעות מהשמש, באמצל הקבלן לע

  מסמך   אלו על כל תפקידיו בתוקף, םולחתביה ועליו חוק התכון וה יל פ" עלביקורת

  .תסמכמו תרשוכל שמחויב ע"י             

  גמר  ו ועליו לאשר את הדס הביצוע, על הביצוע עצמהקבלן אחראי, באמצעות מהל / מ            

  חראי  א אשרות, והות המאויוהתכהדין ועל פי רישוי והעבודה וביצועה על פי דרישות ה            

  תעודת גמר.   בלתלק תוגעה ת וכל רשות מוסמכתומיהרשות המק הדרישות שלוי כל יללמ            

  

  מודד מוסמך  ב.         

ל בסבוסף  במפאמור  מודגש  לעיל,  תעיף  כל  במשך  כי  (בכל  ורש  הבצוע  עות  שקופת 

, כולל מלאעם ציוד    מדידה  וצתוקבמודד מוסמך    ת המפקחהעבודה), יעמיד הקבלן לרשו

ביצ  וזאת  מט,יסטוד סוג  לשם  כל  ו/אווע  בהקשסי  מדידה  שיידרשו,  עמון  בר   צוע ים 

  בודה.הע

  בוצת   דה מודד מוסמך וקעות העבודה, ימצא באתר העבובמשך כל תקופת הביצוע וכל ש            

  מדידה  לכל סוג   המפקח שותלר מודדים יעמדוטומט. המדידה עם ציוד מלא, כולל דיס            

ושתיד זבכלרש  למדי  את ל  עבודגם  של  וספות  דה  ה(שאות  בכתב  כלולות     )יותכמוין 

  ת ללא כל תשלום וסף.זאו

  . דה ולא ישולם בפרבמחירי היחיד  עיל יהיה כלולביצוע האמור ל           
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ור יתומחרו  העבודות  כל  כי  מובהר  ספק  הסר  אתלמען  ככו  ואים  אלליהמחירים  ת ם 

ע ות המודדיעבוד לגבי  יתוות אפסות  דובום,  פי כמחשר  על  כ רו  בהן    לולל השיטות  גם 

  ים.שכר המודד

  

  מהל  עבודה ממוה כחוק ג.      

בטיחות בעבודה ה כדרש בתקות הוהסמכ  וק ויהיה בעל כישוריםמהל העבודה ימוה כח

ביהבד עבודות  מבר  יהיה  כן,  כמו  העב.  יסיהל  בעל  של  מעשון  ודה  לפ  10י  חות שים 

  על וח  ן יודיע לאגף הפיקקבלש בחוזה. ה בודות כדרמסוג הע יצועבות עבוד ביהול

  ודעה כדרש בתקות. העתק מין הה העבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המיוי          

  ה יועבר למפקח.משרד העבודל         

  כל   ךשבמודה ום העבת במקבטיחואי ל, כאחריתרן החוק ישמש, בישמוה כמהל העבודה          

   לרבות העבודות  ות בו,וצעהמב לותפעובור כל העבודות והוע צוע העבודהתקופת בי         

  אחרים". או ע"י "קבלים /קבלי משה ו  וצעות על ידיוהפעולות המב         

  על  ף הפיקוח עה לאגהודחה במקומות ושלה אחר לא יוחלף מהל עבודה אלא אם מו         

  כה הסמם וישור כי ה שימוה יהיה בעלבוד י. מהל העטול והמיודבר הבי  ה עלדעבוה         

  תעשה אך ורק באישור המפקח.  כדרש  בתקות. החלפת מהל עבודה         

  

  טיחות מהדס בד.     

   1988מ"ח ה) התשביות בעבודה (עבודבטיחות  ד לתקות ה6. בהתאם לקבוע בתקה 1        

  ות  וראע הוביצת לאת האחריות הכולל מקבל על עצמו בטיחות), הקבלןות התק :הלן(ל            

   הקבלים ו/או מי על כל מרכיבי העבודה על כל תקות הבטיחות ו/או כל דין אחר           

  חרים לים אקב גם דת הקבלן כמועל עבו מטעמם. למיעת ספק האמור לעיל יחול           

  ם. דה ע"פי הספחיהעבו צועיבב סקיםהעו           

    ים על ידי המזמיןולפקח על כלל הקבלים המועסק  ותבתק מורכא ב לפעולקבלן מתחיי. ה2      

  בפרויקט.           

  ות עץ בטיחן: מהדס הבטיחות), אשר היו יוהדס בטיחות (להל. הקבלן ימה מ3      

  טיחות ובחוק  דרתו בתקות הבכהג ריזואה ב עבודע"י מפקח ה דה מורשה ומאושרעבוב          

  להלן: מפקח העבודה האזורי).( 1954 –דה, תשי"ד עבול ה עוח פיקארגון ה          

  תתבצע בההלתו ובפיקוחו השוטף.  ודת הביהאחראי לכך כי עב . מהדס הבטיחות יהא4     

  חות יהיה  הבטיעל  יחראת, אקות הבטיחודס הבטיחות לפי ת המ תלגרוע מאחריו . מבלי 5     

  ותו  ה, ולא תתבצע כל עבודת ביה ללא וכחבודהע עיצות בר העבודה בכל תקופוכח באת         

  ואישורו.          

  כל  ידריך בהבטיחות לפי תקות הבטיחות, מהדס הבטיחות  הדסות מלגרוע מאחרי . מבלי6     

  שים לעבודה. הדרת חו יהבטללי השוים, בכ ת עובדי הקבליםם איו         

ה7      מהדס  אחר.  יהיה  הבי  איבטיחות  שלמ  שאר  ן  על  על  הביה,  אתר  סביב  הגדרות  ות 

   בטחוים של

  בכל האמור  ה בכבישים הסמוכים ויטפלהסיע בטיחותהולכי רגל בחוץ ובטיילת, על         
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  . 00.32בסעיף         

יגי .8      הבטיחות  בטיחמהדס  דו"ח  לש  לפחות  ימ מזות  שן  או  לשבוע  (בהתאםאחת    בועיים 

לגבי  להחלט פעולותיו, הערו  הבטיחותת המפקח)  ובאתר,  אירועים תיו שיפורי בטיחות שבוצעו 

  אם וככל והתרחשו. 

  תב  מזמין וימסור לו כל ידן, מת לשמש בתפקידו, יודיע על כך הקבלטיחוס הבמהד. הפסיק 8    

  ש יישלח על ידי וי החדתב המיחדש. כמהדס הבטיחות ה לשו טיפרת יפרט א בומיוי , ו        

  העבודה האזורי כמפורט לעיל.לאישור של מפקח מין המז        

  

    ל מות"יה רשאי לפסול כל אחד מהצוות  יהאשר קח, המפ ה באישורו שלה.  כל הצוות ה  

  והגיותו. תוגוההתמבחית ו  יה מקצועית ו/אמבחו, שאיו מתאים, לדעת          

  וות ה"ל, ירחיקם הקבלן מאתר  מהצ או יותרהמפקח, בה פסל אחד   הוראה על ידי יתה        

  ל  חייבים באשורו ש אשר ומם,במק הקבלן אחרים ההוראה ויציע, מיד עם קבלת העבודה        

  . המפקח        

  

  ח, המתכים מטעם  קפהמת פותתות, בהשודלצורך תאום העב פותשוטו. תתקיימה ישיבות    

  וות ה"ל. המזמין והצ       

  וספקי הציוד ו/או   ראת המפקח, קבלי משה ן לישיבות אלה, לפי הוהזמיהקבלן לעל        

  והביצוע. קהספ , האפקח חוצים לתאום פעילויות הייצורל המתו שלדע המוצרים, אשר       

  

  

  

   יהול טכי י וסמכים והעוסקים בתפקידמהו דיובמעכל אחד ו הקבלן, קבלי המשה        

  ן שיידרש על  ים ולמשך כל זמף בישיבות התאום השוות, במועדהשתתויבים לומיהלי, מח       

  פקח. ידי המ       

  

  לי משה, יצרים וספקיםר קבאישו .1700

  לגבי כל בעל   בוכתיו ם וכתבו אשיעמדו בתאי הסף ן יקבלשה שיועסקו ע"י המ יקבל א.          

  מים לבצע העבודות                 ן ומתאיויסיו וןשיריוסף הם יהיו בעלי מקצוע וב               

  ההודעה יום מיום  7תוך  מין,המז  ישורבלן להגיש לאשתימסרה להם לביצוע. על הק   

    תזאה ימרש העסיק. ל י המשה שבדעתוקבלמת את רשירז ובעבודה מכב כייהעל הז   

    מוחלטת יה מזמין הה קים למייהם. סמכותים והספהיצר רשימתאת תכלול גם    

  . שורוק שיוגשו לאיאו ספן משה, ו/או יצרן, ו/אשר ו/או לפסול כל קבללובלעדית    

  הביצוע,  ופתתק ו/או לדרישות להארכת, פיותא תהווה עילה לדרישות כסלפסילה זאת    

   ישארגם אז  קת קבלן משה,המפקח ו/או המזמין העס רש אים א גםן. הקבלד מצ   

   שה והתאום יב הביצוע של עבודות קבלי המאי בלעדי עבור טאחר אשין הרהקבל   

  בייהם.   

         ה,מהק לסל זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח,גשת מוד וסף,ב. באתר כל קבלן מש    
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  דתו בהתאם צע את עבול לבמסוגרר בדיעבד כי איו בתשמק ספו רן, ו/איצו/או               

  לוח הזמים עליו התחייב  רטים, ו/או שאיו עומד בהחוזה, לתכיות ולמפ ישותלדר             

    ויבתח היקף פעולתו, באם תקטאו הקבלן משה, ו/או יצרן, ו/או ספק, לוק . סיקבלןה             

  ו לדרישות להארכת ו/אצד הקבלן, ת כספיות מעילה לתביעו ההוולא י , י המפקחע"             

  תקופת הביצוע.              

  ן ו/או  ליצראו /ה ו לן לקבלן המשתשלום הקב-יא, כולל בגלל איג. במידה ומכל סיבה שה        

   ם,קיספה ם, ו/אוימשה, ו/או היצרי הבל צוע על ידי אחד מקביב  יכובלספק, יגרם ע            

  ה בכתב ולאחר שהקבלן  הוראחר מתן לט וללא כל התיה, לאין, באופן מוחמוסמך המזמ            

  ו יצרן, ו/או ספק  ו/א שה,לן מהביא לאתר קבן, לימים להוראות המזמי 7ך לא ציית תו            

   ,קספל אוו/ ליצרן, ו קבלן המשה, ו/אם לשולהעבודה. הסכום שי מתשלר להאח            

  ות הקבלן ו/או באמצעות  שבווכה מחצורך השלמת העבודה, ימין לידי המז  שהובא על            

      ריבית ם ובתוספת גוריה למהבילמדד תשומות הקבלן, כשהוא צמוד רבות של  חילוט הע            

  ל. הוימי דו           

  דין כגד   לקוט באמצעים על פי כל ןמימזה ותירה לזכסתעומד ב עיל איור לאמוד. כל ה       

  חריות הקבלן. ע מאדי לגרו הקבלן או כ            

  ן: הלל סףבתאי העמוד מה חייבים לה שייכללו ברשיה. כל קבלי המש                

  ות בהיקף בודע עיצוהדרש לב בעל הסיווגו הי בפקס הקבלים, אשר קבלן רשום .1ה.   

  אותם מקצועות בלן משה זה בהראשי לבצע באמצעות ק ןלבהקש בקמ אותו       

  ישום. ם ברהחייבי       

  

  

   ות אותן מבקשלעבוד בודות זהות או דומות שים בע 10של לפחות   יסיוןבעל  .2ה.

  הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.       

   ן, טים להלוראת התוים המפ צרףש לי המשה המוצעים ילקבימת . לרש3ה.

  פרד:גבי כל  קבלן משה בל        

  פרופיל חברה.  3.1        

  ות, אשר זהים בהיקפם שביצע הקבלן בשלוש השים האחרומות פרויקטים  ש 3.2        

  דה המפורטת במכרז זה. לעבוותם ורכבובמ              

  ף  צרולביצוע, והן, שת התכון מתכם הלה, יש לציין את שא יםויקטלגבי פר      

  ויקטים ס לתפקוד המערכות בפרידים ה"ל ביחצות כתובות מבעלי התפקמלה 

  כולל מס' הטלפון שלהם).ה (אל 

    ש עםהיפגו את הזכות לשומר לעצמבלן המשה, המפקח . לפי אישור ק4ה.

    מהיסיוןשם ראשי, על מת להתרה לןהקב קבלי  המשה שיוצעו על ידי        

  ים המוצעים.לקב ה שלת צועיומקוה        

  כלול קבלים לא תהמפקח   הקבלים שתוגש לאישורמת  כי אם רשי . מודגש5ה.
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ר את  שמורה למזמין הזכות למסול, העומדים בתאי הסף המצויים לעי

אשי כל  הרן לקבלולא ייתן  באותו תחום לקבלן משה אחר,ות בודעה ביצוע

  ך!!פיצוי על כ

    פורטיםהסף המקבלן מסוים בתאי  שלו דתמיבדבר ע טהיצוין כי ההחל 6ה.

  את  י של המפקח, ועל הקבלן להביא זבלעדדעתו ה  לעיל, מסורה לשיקול       

  זה. לפי הגשת הצעתו למכרז  בוןבחש       

  ב בכתהמשה ללא אישור  יבלות קמודגש כי לא יתן יהיה להתחיל בעבוד .7ה.             

  שייבחר לפי ההליך   ה בפרויקט זה,הקבלן המאושר לעבודות אל ברבד , קחמהמפ                    

  המצוין לעיל.                     

  ף לקבלי משה י סתא. 8ה.              

  שה מטעמו לפי     מ יקבל הקבלן יבקש לבצע עבודה כלשהיא באמצעותדה ובמי                     

  את קבלי המשה   תחלת עבודהו המצ ימים 7יו להציג תוך לעה היי ה, רשום מטה                     

  כמפורט להלן: לאישור  ויהיה עליהם לעמוד בתאי הסף                      

  ל בפיתוחמ ת חשעבודו .1                 

    .160ף בע ווגיקף דומה, ובעל סיבהל חשמ א. הקבלן ביצע עבודות           

  ל.ס חשמדמה ו ותצוכולל ב לןב. הקב

  לוב  ם שיר יש בהמתקים, אש 3אחרוות בחמש השים ה ג. הקבלן ביצוע

  מערכות מתח "ר, כולל תשתיות ומ 5,000מעל מתקים חדשים וישים, ושטחם    

  וי אש ועשן וכו'.ד כמו גילמוך מו   

  רת  ם תאוימתק לוים, שכלפרויקט 5השים האחרוות חמש ביצע בהקבלן ד. 

  שוות וכו'.תיות ומערכות עמודים, פסים, תש בהםץ ווח    

  

  ת פרויקטים בסביבה ימית בעל  2לפחות  ש השים האחרוותבחמ ן ביצע. הקבלה

 והה.יביות גבזקורו                 

  ית ת"א. מחלקת מאור בעירי"י אושר ע. הקבלן חייב להיות מוכר ומו            

  לצות ממזמיי עבודה.ים ,  כולל המלהציג רשימת פרויקט לןקבה על. ז                        

                           

  מי לספורט ימי עמלהקמת מבה מרכז . 2  

     י ועבודות פיתוח מלספורט ימי עמ מרכזהקבלן יבטיח ביצוע עבודות במבה א.       
 בוצות עובדיםי קשת   וו/א  ם בתאי הסףה שוים העומדישי קבלי מש   על ידי          

הסף,  פרדות  בתאי  קשר   העומדות  כל  ביהם  אין  ואשר  בזה  זה  תלויים  שאים 
  די  ות על יומוהל   גע לפרויקט זההו  עיסקי

  . עצמאי כל אחד.ופן  ובא  שויםעבודה מהלי           
  

  

  ר הסתיימו  שאכי, ם הטובהיקפ פיכספם הבהיקות  עבודות דומ 3ב. הצגת       

  וות. ים האחרבשלוש הש                

 עבודה. יי ג המלצות של מזמרש להציבלן דג.  הק      

  ר האתאת   ן אשר יהלשות יסיו  10ביה , בעל דס מהד. הקבלן כולל בצוותו             

  וקבלי המישה.                 
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    ט ימיבמבה מרכז ספורל עבודות חשמ. 3

  . 160סיווג בעף   ובעל ומה ,קף דמל בהישח ת דובוביצע ע א.  הקבלן       

 מהדס חשמל. ן כולל בצוותובלהקב.       

-לשטחם מעל  אשר        מתקים,  3ות  ש השים האחרוע בחמן ביצבלהקג.       

 כו'. ועשן וגילוי אש מאוד כמו וך מ   ות מתח שתיות ומערכולל תמ"ר כ 1,200

  תקים תאורת  ים, שכללו מקטוירפ 5 ביצע בחמש השים האחרוות לןקבהד.      

 ם, פסים, תשתיות ומערכות שוות וכו'.דימובהם עחוץ ו    

   יבה ימית בעלתבפרויקטים בס 2ת לפחות האחרווחמש השים ב צען ביהקבלה.      

  גבוהה.ות יביזקורו                 

  יית ת"א. ירבע מאורות מוכר ומאושר ע"י מחלקת היל הקבלן חייב   ו.                  

  עבודה.  להציג רשימת פרויקטים ,  כולל המלצות ממזמיי הקבלן ז.  על                    

  שאים  משה לחשמל ו/או קבוצה   בלןמבה יעבוד ק ח. מובהר ומודגש כי בכל                        

  זה בזה.ם ייתלו                               

  

  

  פרגולות מעץ ריהוט רחוב, ו ,"דקים" .4           

  ר מ"  500של  לימיימ , בהיקףקבלן בעל יסיון בביצוע עבודות יישום דק עץ  א.                 

  בפרויקט אחד.                             

      יםת פרגולות, ריהוט רחוב והצללות למביבעל סיון בבי ןלב. קב            

  ופ דראויג",   פקת "שלביצוע וה  תכון של חותכו מ   לותיכו בעלג.             

  ד. ברשותו מהדס ביצוע בחברה.             

  ת מטעם צע , כולל המלצויקטים דומים שביפרו 3רשימה של הקבלן יציג  .ה                       

  ודה. בעמזמיי ה     

  

    מסגרות. 5            

  ה. דומי מורכבות ים בעליקטפרוב ן יויס םומחה עא. מסגר מ                

  המלצות   רויקטים דומים שביצע, כוללפ 3יג רשימה של ב. על המסגר להצ

  העבודה.  מטעם מזמיי    

  כל מרכיבי  ל, שדראויג" כון וביצוע והפקת "שופת ג. בעל יכולת מוכחת של            

  גולה.  הפר                

  

  וח) פיתבשטחי חוץ ( וןט בי שבילו ף צורי. 6          

 ק  מסור בטון ם בגמר ביצע שביליבהם פרויקטים,  3מה של א.  הקבלן יציג רשי

    בשטחים ציבוריים

  השים האחרוות.  5מהלך באחד מהם, מ"ר לפחות בכל  1000בכמות של       

  הפרויקט והאדריכל.   להם מצות מטעהמליג יצ ב.  הקבלן              
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  ומערכות רטובות  ה לציאיסט לןבק.    7       

  .פוי- "אשל עת עולויח' הת מי אביביםות מוכר ומאושר ע"י היל חייבהקבלן            

  

  ות מעלי קבלן. 8        

         קן והסמכה רכשמיים להתקת מעליות חדשות כדרש בעל ת  ן היוהקבל        א.

          מפרט הטכי ב            

  פחות. וות לים האחרהש  10למתן שרות למעליות במהלך  מכהוהס            

  מיות. וות מקיועבודה עם מוסדות ממשלה ורששור אי  בעלהו לן הקב         ב.

  . 180ום קבלים ובעל סיווג בעף שום על פי חוק רישהקבלן היו קבלן ר          ג.

  רות.ובש תקות הבסי הד ומתן סיועמוכחת לתכון  דסיתהלקה לרשותו מח ד.     

        רות ם לטובת הש י רכב הפועליכל מות מספקת של רות שלו כולל כמערך הש    ה.    

  המעליות.    תוהתק          

  .  מעליות לפחות 1,000-ו.        הקבלן מבצע שרות ל

           מתן שרות טכאים לפחות ל 20 ותו מערכת קשר ארצית  ומערך טכי עםשרב ז.        

  הארץ.בכל   והתקות            

  ה. לפתרון תקלות ו/או ממת בישעו 24מעה מיידי, במשך תו לתת באפשרו ח.    

  במעליות.  חילוצים          

  

    מים יצוע חיבור למובלבול לקבלן תיעו.9          

  . הדוב. בעל יכולת מוכחת לביצוע העב           

  שים  10פרויקטים שוים ב  3 שכזו בבות כרוהיקפים ומבות עבוד ת ביצועג. הוכח           

        האחרוות.              

  .פוי-ת"אויח' התעול של ע ביביםי אי ממאושר ע"ן בל. קד          

  .ויכולת ביצוע SHOP DRAWING וכיותתהגשת ו יהול שלת כח מו. בעל יכולת ה          

  

  לן גיון קב   .10

  . אריית תעיל ע שף שפ"אגר ע"י ות מוכר ומאושהיל חייבן בלקה           

  

  למעטפת אלומייוםקבלן .   11

  וצלח  ום יהיו בעלי יסיון מוכח ומיעבודות האלומיקבלי המשה של  
  רכות דומות. תכון, ייצור והרכבה של מע) שים לפחות ב 7של שבע ( 

 ת,וערכון מעלת יכולת של תכ ית של המפעל בעם מחלקה הדס
 ות  יסיון עבודה בקירות וצוותי עבודה בעלימסך ומערכות מגוו  

  . שים האחרוות -5ב  ₪ לפי מע"ממיליון  3בעלי ערך עד  פרויקטים 5-ב
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  ון וביצוע פאמפטרקתכ קבלן  .21

  בתאים הבאים :   ן לעמודעל הקבל   

  יסיון דרש  -רק  מתכן/ומבצע מסלול פאמפט

      

ת, מסלולי פאמפטרק לפחו  2  של  ון ובביצועון מוכח בתכיות בעל יסלהילן  הקב  . על12.1

 - פאמפטרק  כיבה מסוג "קמת מסלול רהכוללים את מפרטי העבודות כדלהלן : ה

Velosolutions סלי כולל  במפרט,  שמתואר  כפי  מצעים "  תשתית  שכבות  לת 

זק מחו ילי  ימר אקרולת בטון/אספלט מצופה פמשטח, כולל סלילת שכבלמבה ה

דו   צבעוי ראפוקסי  הת  כיבי  בשיפועיםואמים  בגווים  התכון,  ורדיוסים   את 

ו בממשתים,  שמתואר  כפי  בבאופן  הטכי  המפרט  פיזי מסמכי  בהיקף  כרז, 

צוו   ותקציבי העסקת  כולל  זה.  למכרז  חב'  דומים  ע"י  מוסמך  מקצועי  ת 

“Velosolutions ”  

הקב12.2 יהיה.  ב  לן  מהל  בעלבעצמו,  בתכו  יוןיס  יצוע  מס  ןמוכח  לול ובביצוע 

הכולל  Velosolutions  -ק  "פאמפטר מפרט  "  במפרט את  הכלולות  עבודות  י 

  הטכי.

י12.3 הקבלן  למזמי.  בתכוןציג  יסיוו  את  יסיון    ן  כולל  פרויקטים,  בביצוע  ובביצוע 

פאמפטרק    " והש  Velosolutions  -מסלול   מהדגם  המתוארת  "  פרט במיטה 

כול יהטכי,   משוובטביצוע    ןסיול  ומצופהן/אספלט  לעי  ריין  בביצוע כמוגדר  ל 

  סים משתים.בשיפועים ורדיוידי 

  רויקט :  לכל פהקבלן יציג 

  "י מהל פרויקט/לקוח.תכיות אדריכליות חתומות ע - 

  חתום.עץ בטיחות אישור יו -

  תמוות לאחר גמר .  -

  . הכספית  תעלוט והתוי גודל הפרויקום הכולל את אישור מזמין חת -

ים האתגריים, הן מסלול ה"פאמפ  המסלול  2משה אחד שיבצע את    דרש קבלןמובהר כי  

  ל הקרבר פארק.של מסלו" והן  Velosolutionsטראק 

  

  ר פארקצוע קארבקבלן תכון ובי  .31

    :  לעמוד בתאים הבאים קבלןה על     

  יסיון דרש  -  רבר פארקאקמשטח מתכן/ומבצע 
      

  1 ר פארקקארב משטחשל   וכח בתכון ובביצועלהיות בעל יסיון מ לןהקב על  .13.1

 ברקארהחלקה/גלישה " משטח : הקמת כדלהלןת עבודוהאת מפרטי   יםהכולללפחות,  

  ,המשטחמבה מצעים לתשתית ת וכולל סלילת שכב  ,כפי שמתואר במפרט  פארק"

דו  פוקסי אזק מחו ילי אקר  מצופה פולימרון/אספלט משוריין כולל סלילת שכבת בט
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  כפיובאופן , בשיפועים ורדיוסים משתים,  ןו תכ ה תואמים אתהצבעוי בגווים   רכיבי

  זה.  ף פיזי ותקציבי דומים למכרז,  בהיקי במסמכי המכרזמתואר במפרט הטכש

סיון מוכח בתכון  או שיעסיק מטעמו מהל ביצוע בעל י  ,יהיה בעצמו  הקבלן. 13.2

הכולל את מפרטי עבודות הכלולות במפרט   "ארקפר קארב"משטח ובביצוע 

  הטכי. 

, שיהיה אחראי  ו אדריכל וף רשוייכל אעסיק, אדר, או ייהיה בעצמוהקבלן  . 13.3

  קארבר פארק""  ןיסיון בתכון לפחות מתקבעל   המתחם. האדריכל יהיה לתכון

  כ"ל . 

כולל יסיון  בביצוע  ,  םיויקטפר צוע יסיוו בתכון ובבייציג למזמין את   הקבלן. 13.4

והשיטה המתוארת במפרט הטכי,  כולל יסיון  מהדגם  קארבר פארק""משטח 

ורדיוסים  י בשיפועים  ומצופה כמוגדר לעיל בביצוע ידין  י רוש מ ן/אספלטבטוצוע בי

  . משתים

  

  יציג לכל פרויקט :   הקבלן

  וי. רשוף כליות חתומות ע"י אדריכל או אדריכל תכיות אדרי - 

  שור יועץ בטיחות חתום. אי -

  תמוות לאחר גמר .  -

  והעלות הכספית .   ישור מזמין חתום הכולל את תוי גודל הפרויקטא -

  
מסלול הקרבר  ולים האתגריים, הן של  המסל 2ר כי דרש קבלן משה אחד שיבצע את  מובה

  . Velosolutions-טראק פארק והן של מסלול הפאמפ 
  

  בע בלן צק.  14

   ון מוכח קודם בביצוע מערכות צבע תעשייתיות דו רכיביות בכלל צביעה על גבי  סי  א. 

  פלדה מגוללת בפרט.       

  עה קיה ללא חשיפה לאבק ולכלוך אחר. סביבת צבי  ב. 

  רבה למקור מליחות, אדי מים, אדי כימיקלים וכד'. סביבת צבע לא בק ג. 

  חות.לפ  1:45סה דחיתעשייתי עם יחס  שימוש באיירלס   ד.

  ידע וסיון בתיקוי צבע.  ה. 

  ו. יכולת בקרה עצמית ובתוכה : 

  ם. מכשור לבדיקת עומק פרופיל אחרי התזת גרגרי ) 1   

  ורת פלדה, בה, טמפרט מכשור לבדיקת תאי סביבה במהלך הצביעה (טמפרטורת סבי  )2   

  ל). שוב קודת טלחות יחסית, חי        

  ).DFTעובי רטוב ועובי שכבה יבשה (ות קר לבדי אמצעים ומכשו ) 3   

  פרטי צבעים ותיאור שלבי  פרטי הפרוייקט, אבטחת איכות עצמית הכולל טופס   )4   

  הצביעה עם הבדיקות ה"ל.         

  

  סולת ועודפי עפרפ והל פיוי  .1800

  כללי  .1          

  ילויי המרו לאזובירר ולהעוזח ילוילמומר החפור הראוי חת הור אלבר הקבלן א. על             

  הדרשים.                   
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  ביל את עודפי החומר החפור להורות לקבלן להו את הזכותו צמלעשומרן ב. המזמי             

  לכל אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר.                  

       ה מורשה.כפיר שו לאתשבועל חבלן הקת עודפי החפירה יסלק ג. את יתרו             

  ם האתר כוללים וים שבתחוהשקים פירוהחפירות, ההריסות והכל  רה:הע ד.             

  לת והחומרים העודפים בהתאם לוהל זה.סובמחירם את פיוי וסילוק הפ                 

  ים באזור חוזר ילויד לממיועה עירום זמי של חומר החפירה כוללה  ירחיר החפמה.              

  . ם של הפרויקטים השויבשלב לפזרןהאתר, על מת ום השוים בתח                  

  ק עודפי חפירה ופסולת אל אתר לוביגוד לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל סי ו.             

  במרחק כלשהו מהאתר. ביןת ולפיכת פסשמורשה ל                

    ידי אתר מורשה על ם עלומיסופי שהגיש הקבלן, ללא אישורים חתחשבון שר ואלא יז.              

                 וי פסולת. פי  

  דרוש לקבלת היתר ביה לגבי פיוי פסולת ה ח. הקבלן ימלא ויחתום על טופס עירוי            

  ת שיפוו.פסול ה ותוכמוי                

  הוצאת חול ים מהחוף ומשטח העבודה.לט על ר מוחאיסוחל  ש כידגמוט.            

  .עבירה פלילית והדבר הי                

פקח.  פה עפ"י הוראת המבר שמצא ראוי לשימוש או דרש לפות, יופה י. כל החומ            

  קי.ל אין לפות חומר מעורב פסולת וחו

  

  :פרע והל פיוי פסולת ועודפי .2         

  בקשר עם   אתר ועודפי האדמה בשטח ה  ולתלן יפה על חשבוו את כל סוגי הפסא. הקב             

   למחזורה) או לאתר מבודות שוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת (מטביצוע הע                  

  כות הסביבה.לאי דרמשידי  ה מאושרים עלת פסול                  

  ייכתב תאריך  ור . באישמחזורום למפקח מאתר הפיוי/שור חתיש אילהג קבלןעל ה. ב             

  ב  ייפסולת ועודפי עפר (כתובת) ומשקל. הקבלן ח , שם החברה (הקבלן), מקורהפיוי                 

  ים למפקח. ורלהגיש כל שבוע את האיש                 

    . מוחלטתמור היא  רשה כאתר מור לאי עפעודפו אחריות הקבלן לפיוי פסולת ג.             

  טעמו והגים. את קבלי המשה מאחריות זאת כוללת גם                  

  אלא רק לאחר תאום מראש עם  המפקח   תר ד. לא יורשה פיוי עודפי עפר ופסולת מהא             

  ות מראש. לפח תו שע 48עשה שי                 

  מפקח.ה האך ורק מקודות קבועות שעליהן יורתורשה האתר ות ממשאיאת הציה. י             

      כל סוג שהוא, כדוגמת פסולת ר פיוי מהאתר של פסולת מישולם לקבלן עבו לא            

  . אחריםה כתוצאה מהעבודות השוות של הקבלן והקבלים            

  ת.הכמויו בכתב ים שהשוידה יחפסולת מהאתר כלולה במחירי הוי יפ            

   

  הימי.של היועץ רט  פפירוק המסלעה יבוצע בהתאם להחיות במ .3

  וש העיריה ו/אולן למקום שיורה לו המפקח לשיממפורקים יועברו ע"י הקבסלעים      

  .יןהמזמ     
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    תאים בכתב בלן הוא יציע בסעיף מורכי הקלצ קבמידה ויאושר שימוש בחומר המפור     

  ן שימוש בחומר. יכוי בגעלות הזי ויותהכמ    

  

  בודה הע אחזקת האתר במשך ביצוע .1900

  ך כל תקופת בצוע העבודה ועד למסירתו קת האתר במשהיה אחראי על אחזהקבלן י         

  ין.  זמלידי המ         

    כסויואשר  ואסוג שה מכל ות פסולת או אדמהכמויל כבתקופה זו יהיה הקבלן אחראי ל        

  הרשויות. ע"יה במשך תקופת הביצוע, לרבות פסולת שלא תפוה דר העבולאת        

  ה למקום שפיכה מאושר על חשבוו. ת ו/או האדמלן יסלק את הפסולהקב        

  

  ד הקבלן, מחסים וסידורי וחיות לעובדים שרמבה המפקח, מ .2000

  ורה לו המפקח יום בו בודה, במקר העבאת ו,חשבול עצמו ועים בא. על הקבלן להק          

  מפקח,   ה לשימושה הוראות המפקח, מבלפי דרישות מפורטות ו  ו,ולתחזק על חשבו                

    וא רישיוןבין היתר לעבודה משרדית. כל היתר, ם המתכים והיועצים ושיהיה מתאי               

  הקבלן. ם באחריות ועל חשבון בה היך הקמת המלצורדין י ו עפ"רשדה ויידבמי תשלום               

  תאי שהוא יהווה  ה המפקח, במוקם בסמיכות למבהתגדות שמשרד הקבלן יין א               

  וטין.  חליחידה משרדית פרדת ל               

  ם, ייקלדרם ימי 7 -חר מהמפקח תוך לא יאומוש שיל יימסרב.  המבה ה"ל יוקם         

  מסירת צו התחלת העבודה .  ממועד              

  ל: כלוג.  המבה י        

  רים כדלקמן:) חד1(            

  "ר אשר ישמש בין היתר  מ 20.0 -חדר עבור משרדו של המפקח, בשטח טו לא קטן מ -                 

  ר ישיבות.כחד גם                    

  וכיור לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו.   אסלות ל, שיכלולע  ותיםירשחדר  -                 

  הביוב. ם יחוברו למערכת השירותי                    

  אמיה.  להות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם עי) חלו2(           

  קח" מפמשרד " מו למשלר (כמתאר את יעוד החדלט הש ע) על דלת המשרדים יקב3(           

  רותים") ושם חברת הפיקוח. י"ש                

  של מבה יביל יוכס   אחר. במקרה בציפוי דקורטיבי ויצבע או יצופה יטויח חדר) כל 4(           

  או  20/20צו טר  יפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפותהצבידוד תרמי בין                  

  .C.V.Pי יחו בשטופיח                

  פחות.כ"ס ל 2חדר בהספק של   לכל, קירור וחימום אוורורתקן מיזוג אויר לפעולת מ) 5(          

  על ידי הקבלן  ש ציוד תקין, באישורו של המפקח ולשביעות רצוו, אשר יירכ) ריהוט ו6(          

  ין היתר:ול ביכלועל חשבוו ו               

  ל אחד, כולל מגירות. כס"מ   180/70דות במי דייםשר ות מלחשי שו -          

  ש המשרדים.ימוסאות לשיכ 8 -          

  ה, לשמירת תיקים, עם אמצעי עילה. אמצעי עיל ארוות פח עם 2 -          
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  ות. תכיה תלתליים על גבי קירות החדרים מוקצעים, קבועיץ לוחות ע -          

  ות תוכות חוקיות,אוטוקאד,אופיס   בזר, לרמדפסת לייות ולפח 17מסך "ם עייד  מחשב -          

  . PROJECT –MS  - ומעלה) בארית ו 2000(             

  למחשב ה"ל יחובר קו איטרט וחיבור חשמל רציף.             

  . קבלןהקווי חלות על ה לפוןהט . הוצאות השימוש ואחזקתטלפון קווי  -          

   לכלמדפסת ותחזוקה  ,פקס, כולל סורק, 4A ,3Aדדים ודפים בם לייזר לצילוות מכ -          

  רויקט. הפאורך             

  ורר, מספריים,  מחדי הכולל: סרגל קה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, ציוד משר -          

  כמות  בכל טון, קרתיקי ו קלסרים ות,דבקה, עטים, עפרורט הם סאטבים, מתקן ע             

  שתידרש ע"י המפקח.             

  ל דקל/מאגר ל הפרויקט שלתקופת הביצוע ש הימצאות חוברת מעודכתג ל) הקבלן ידא7(        

  . יםלא ידון ושא חריגחוברת, ת ללא המצא מחירים לעף הביה.             

  בור  ערה גם אספקה סדיוע להביצל משך כל  , וידאגלקפהק קומקום וכוסות יספ בלן) הק8(       

  הישיבות עבור כל המוזמים.             

  המשרדים, שתכלול קודות מאור   ה הסדירה שלשמל הדרושה לעבודד. תותקן מערכת ח       

  רו שימוש אות  יאפשק שרי קיר, בכמות ובהספרות פלואורסטיות וחיבווומורות עם            

  יל. יעו           

  רת של בודק חשמל מוסמך לפי מסירתו למפקח. ו ור ביקהמבה יעב           

  פחת. הוצאות התקתו,  ד בממסרויצויתקית ר להארקת יסודות המתקן כולו יחוב           

  רופות, צריכת   ות שורהוצאות בגין החלפת משל מתקן החשמל, לרבות    תוהפעלתו והחזק           

  .על הקבלן חלות -ם מימל והחשה           

  . בשעות העבודה ולמקור חשמל יציבה יתירוהמבה  יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב ע          

  הקבלן באופן   סופק ע"י ויבאופן קי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש  יתוחזקה כולו ה. המב      

  . מבהה מי שליו-, היוםשוטףה יקיוןה אחראי יהי בלןשוטף והק          

  לאחסת חומרים, ים ה על חשבוו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאבלן יבו. הק      

    ורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכים אחרים, לצכלים ומכשירי         

  ל. ם ה"דים והמשרחסיהמיועד לביית המשטח , לל אורך תקופת הביצוערגל ולרכב, לכ         

  אותים, לשביעות  םשירותיר על חשבוו, לעובדים המועסקים על ידו ין להסד. על הקבלז      

  פקח. רצוו של המ          

  ום  ים המועסקים על ידו במקבדכן יסדיר הקבלן על חשבוו, מקומות אכילה אותים לעו         

  קח. מפשל ה ועות רצולשביהפיקוח, אף זאת  שרדיממ המרוחק         

  של הקבלן שיש להקים במגרש:  מיימאליים  תיםוושירם ח. מחסי     

  יבות. גן בהחלט בפי רטמו -מחסן לצמט  -         

  אצטבאות מעץ למוטות הזיון. -         

  בדים ישירות  העו שהבות מחסים לקבלי מקה ושמירה על חומרים לרחזמחסים לא -         

  ן. מיהמז  ורעב            
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  ארעיים שהקים  ם ה יתכן והקבלן יצטרך לייד בתחום האתר את המבי העבודהט. במהלך      

  מערכות העירויות כך שיתאימו במקומם החדש כאמור ת חיבורם לבכללותם, לרבו          

  ה  י היחידמחירמורה וספת,כלול בל תא כאת המפקח. כל זאת ללבסעיף זה, בהתאם להור          

  .תהכמויוים שבכתב השו          

  יהרוס   , יפה, יפרק או ום הקבלן את כל הבורותיסתי. עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה,      

  את  ת מבי הקבלן על ציודם,ואהקבלן על חשבוו, את מבה המפקח (באם יורשה לכך)         

  המבה. לקם ממקום ויס דיםעובכל לאון כחדר שהוכירותים ואת המבה הש את המחסן,        

  כל האמור בסעיף זה על חשבון הקבלן.         

      

  ל חשבוו")"על חשבון" ("ע .2100

    יישאושו כי הקבלן ירום במסמכי החוזה בו רשם "על חשבון" ו/או "על חשבוו" פבכל מק         

  ו/או   או הציוד,/ ה, ובודהע ו/או, ר החומרעבו  את המזמין, בתשלוםיב לחיבלעדית, מבלי          

  ישירות והעקיפות  ג, לרבות כל ההוצאות המושהמבה, הכרוכים בושא אליו מתייחס ה         

  של הקבלן שוא התשלום ה"ל.         

  כל הפרקים)(ל כתב כמויות ומחירים .2200

  תםתאור סעיפים ותכול א.          

  ט לעבודה בכל אחד מסעיפי  ותן לפרתאור הי י כלה, כוזעל החו בחתימת מאשר) הקבלן 1(          

  המלא כולל את   תיאורשלמותה וכי פרוט או העבודה באיו מתאר את   -מויות הכ כתב               

  ח. כתב  המפקן ווי הוראות המזמין, המתכבמסמכי החוזה ובמיל, כל הרשום בתוכיות               

  ובתוכיות אך איו בא לגרוע מהאמור   םבמפרטיאת האמור תים לעי  יםת משליוהכמו               

  בהם.                

  במפרטים, בתוכיות ובכתב  תיאורה של סתירה בין כי בכל מקר הקבלן מסכים,               

  באחד  פיעהירה יותר כפי שמוהמחמשה יחשב המחיר כמתייחס לדריי -הכמויות                

  "ל.מסמכים המה               

  דרש למילוי שלמים וכוללים את כל ה ים ) מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחיר2(         

  ת  לעבודות ביה בהוצאי חיובי החוזה, את כל הדרש במפרטים, בתקים, במפרט הכלל              

  בה, בודה והרכם, עומריח יות,תכחול) ובן הכית מיוחדת (האוגדמשרדין ועדה ב              

  ירות,  בק ציורותהעברת ון יתוכים, חציבה בבטוי רעיגוים, חיבורים, ריתוכים וחומר              

  במפורש,  ה ואשר אים רשומיםודשימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העב              

  יות, ות סוציאלהוצאות, יחעי בטמצע"מ), א למ טסוגי המיסים, (פרכל  לה,והוב ספקהא   

  צאות  ח אחר שיידרש, הוושל צד שלישי וכל ביטוים הוצאות לפוליסות ביטוח של העובד              

  אש, רווח ותקורות.מרישירות ועקיפות, הוצאות הראות והבלתי ראות               

  א פרטית ל ריסה יף הסעמול  יתיסה כללו הרכפל עבודה דהיי ופיעו מבכל מקום ב             

  , הריסת פיתוח. הריסת מבים הכל. כיל כמ  ישולם פעמיים ורואים את סעיף ההריסה             

א עבור שי מלם קיים חלק צפוי ובלתי צפוי , ודרש הקבלן להגיש מחיר  בהריסת מבי 

  החלקים.

   שי  מלא עבור מחיר גיש להקבלן ה , ודרשצפויחלק צפוי ובלתי  קייםוח בהריסת הפית           



39 
 

  החלקים.            

 :ת  כשיקלל בהצעת המחיר א בלןרואים את הק           

  ך ביצוע ורוכיות הריסה, כולל תוכיות היועצים והצפי להריסה לצוכיות כולל תא. ת        

  .תועבודות על סמך תוכיו            

  ת.בהריסו צורךלגבי המתוכם, ע ם ומשתמכייב. מפרטים ט       

  ג. הסביר על סמך יסיוו        

  ר אמור לכסות גם את  יקול דעתו, אשיר תוספת על פי שסף למחוי אשר בגיו הוצפ ד. הבלתי       

  הסמוי.            

  :היחידה בכתב הכמויות את ו כן, כוללים מחיריכמ) 3(        

  ודתם של הקבלים בעקב ע ופגיעותעות ם, הפרמתאומי ותת הובעוצאוכלל הה -             

  האחרים.                 

  רים ועקב עבודתם, כגון: שילובם  ותם קבלים אחשל הקבלן עבור א השירותיםכל  -             

    אחריות בטיחות , קבלתדתםבודה, תאום ביצוע עם עבוהזמים הכללי של העח בלו                

  עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים,  ל עזריימוש בכתן שיהם, מעל                

  מים.צריכת חשמל ו  שוטף, יקיוןמה, אמצעי הר                

  זמין.המתאום עם מספר אגפים ומחלקות של   -            

  תיהם. הערות לדרישותיהם ווהעו כותתאום עם הרשויות המוסמ -            

  כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את  שר, כיכים ומאן מס) הקבל4(        

  לוי כל חיובי החוזה על מת לבצע את ת הדרושות למיהכלליות והמקריו ההוצאות             

    ןצוי ם, בין אם הדברי ההסכסמכם וכוותם האמיתית של מדות שבחוזה לפי מובבוהע             

  וץ  ח בד שאפשר להוציא מהמסמכים ה"ל מסקה כי הדברלוב -ו ן אם לאובי במפורש             

  בודה.ש לצרכי ביצוע העודרו             

  קביעות המחירים  ב.        

   לוחמשכות ביצוע ו/או קיצור הזמים  ו/או  התח לו) הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת 1(

  סיום  קיצור מועדי וחיית אזמין ודי המ א   ע"יבה שהיוסכל סוג צה מזמים ו/או הא     

  א תהווה עילה  תב הכמויות ולחירים הקובים בכתהווה עילה לשיוי במ לא העבודות                 

  סוג שהוא. ל לתוספת תשלום וסף מכ                

  או ם ו/ישירי  לזקים געיעה בוו תבו/או דרישה ו/אטעה  כל ) הקבלן מסיר מראש2(            

  עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.                  

  סעיפים בוסח זהה יריחמ .ג

  ה  חלקים שוים של כתב הכמויות צריכים להיות זהים. במידם בוסח זהה במחירי סעיפי    

  רך התחשבות. בע לצושקוא המוך הוהמחיר   –והמחירים הם שוים     

  ת בכתב הכמויו 2ה ד. מב

  סעיפים הם  –אלו מחייבים המופיעים בסעיפים ת כולל סעיפי הקצב והכמוי בכתב 2 מבה    

  .12%ות תכון, פיקוח וביצוע ורווח קבלן ראשי שלא יתן לשות אותם וכוללים עלוי    

  יקף העבודה בהוי שי  .2300

  ה.א הגבלל מויות בסעיפים ליל או להקטין את הכזכות להגדאת הצמו המזמין שומר לע    
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   באתר ועליםחרים הפאים בלק .2400

  י  כלל א.         

  בצעים עבודות לפי הזמת העבודות או בקרבתן, עובדים קבלים אחרים המ . באתרי1         

או יות הרשו ת גורמים אחרים וה, או ביוזמשמעל בפוה עירייה  או אתרים והמפקחה

אלה  גורמים םק עהדום מלא וותאופעולה   בודתו תוך שיתוף.  הקבלן יבצע את עהעיריה

  לשיתוף פעולה ותאום זה. בכל הוגע  אות המפקחוהוא מתחייב לציית להור 

  יקבע ע"י  שיים זמ דות הקבלים האחרים, בלוח ויב לשלב את עבודותיו בעבו. הקבלן מח2        

  . המפקח            

  וכפי   הקבלן דותעבו דתו עם עבו יאם אתתחר לא , שקבלן אע הקבלן למפקח בכתב. הודי3        

  ת  ח ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחועל ידי המפקאה על כך שיתה הור            

      ימצא שיש הצדקה  ל הקבלן ואםש דעתוהוהמפקח בדבר, מיד עם קבלת  באתר, יחקור           

  דעתו  שיקול  ולפי בהמציב פי שיחיחר כבלן האקמתאימה בדון ל ך, יוציא מיד הוראהלכ           

  .ח י של המפקהבלעד           

  ל המפקח, יות שהיא על המזמין ו/או ע. אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחר4       

  לעיל ומוסכם בזאת  ת כמתואר טיחות הבו אי ציות להוראו העבודות ו/אם תאו-איעקב            

  ילותו חראי בכל מידה שהיא ליעואיו אערב  ואיקח או המפ/ ין ושהמזמ ,מראש           

  .אחריותו של אף קבלן מבין הקבלים האחריםול           

  ן הקבלים של קבלן מביו מצידל שהוא, בגין כל מעשה או מחדגרם לקבלן זק כל           

  תהיה   לא חר,קבלן האשל המשה  ןוא קבלל איזה שהגין מעשה או מחדל שרים, או בהאח          

  פקח והקבלן מתחייב שלא לקוט בהליך ו/או גד המד המזמין לקבלן שום תביעה ג          

  . ן בגין הזק האמורמשפטי כלשהו כגד המזמי          

  ן ו/או          הזק שייגרם למזמי בגין מלואפקח והמ ות לפיצוי המזמיןבאחרי  יישא לןהקב .5      

  סקים  י משה המוערבות קבלהקבלן ו/או מי מטעמו (לחדל של או מ  המעשקב למפקח ע          

  לה, אי התאום ו/או הפגיעה מהם), עקב חוסר שיתוף הפעוע"י הקבלן ולרבות עובדי מי           

  רים. האח זמים של הקבליםבלוחות ה          

  . וףגו לו/אלרכוש  עקיףו/או  רהכווה לזק ישי -בסעיף זה "זק"          

  אחרים, הפוסק הקובע יהיה המפקח. ן לקבלים הבין הקבל בכל מקרה של חלוקי דעות. 6     

  קטגוריות:  לים האחרים מסווגים לשלוש. הקב7     
  מועדי  מלבד תאוםשהו ת כליו מספק להם שרוים שהקבלן אחרים אלקב 7.1        

  ישה  דרכי ג פשרותאתן , מ ל החוזהלי שים הכלשילוב בלוח הזמ עבודתם,   
  ושים למיעת הפרעות הדדיות מכל האמצעים הדרקיטת כל למקום העבודה ו   
  .סוג שהוא   
  לא תשולם   -הזאתה י הקבלים האחרים מהקטגוריעבור ביצוע עבודות ע"   

  . לקבלן כל תמורה   
  ים והש  תיםף לשירובוסשוים  שירותיםספק להם ים אחרים שהקבלן מקבל 7.2        

  יקיון שוטף, בקרת בטיחות שימוש  שמל, שמירה,: מים, ח 7.1המתוארים ב                
  צעי משטחים, אמ ם,גומיפיקבלן והקיימים באתר לרבות בכל עזרי עבודה של ה               

  מתן דה וות מדידבודה ומסירת קוטחי אחסון באזור הע, הקצאת שהרמה               
  לעבוד על רישיון שלו. אפשרות               

  לקבלן סך ישולם  –ע"י הקבלים האחרים מהקטגוריה הזאת יצוע עבודת עבור ב   
  ם, גופי  ולל ערך כל חלקי הציודי כ  , לאיםמעבודות הקבלים האחר 4% א יעלה עלשל   
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  ירים שוים.רה  ומכשותא   
  כל    עלה שלו קבלן כאילו הם קבלי משמזמין מכפיף להש ריםלים אחקב 7.3                          

  ן ולקבלים האחרים ללא כל המשתמע מכך, לרבות חתימת חוזה ישיר בין הקבל     
  זמין  כם בין המהמחיר ותאי התשלום שסוד (מלב. מעורבות של המזמין     

  רים דרך הקבלן. לים) ותשלום האחוהקב     
   א יעלה עללשלן סך קטגוריה הזאת ישולם לקב"י הקבלים מהעת ודויצוע עבור בעב       

  מעבודות קבלים אחרים  אלו.   6%      
  

  ודהיקיון  השטח בגמר העב .5200
  שים  רכות והכביות המדבהיקיון השוטף של אתר העבודה, לרל  אי עחרא. הקבלן א         
  ל  מרים, כפי עפר ו/או חול כל עודקיון זה יכלוי . דהע העבוביצוך זמן שכל מ הסמוכים, ב             

  שלו ובין אם  פי חומרים אחרים בין אם פסולת בין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועוד             
    בודה יבוצע של מקום העיקיון בין אם של גורמים שוים אחרים. הו חריםא של קבלים 
   ל יקוי אתר ן לזמן עי להורות מזמשאר ואפקח והל המצוו שרעות ביסודיות, לשבי 
  ות והכבישים הסמוכים. כ, לרבות המדרהעבודה 
  יירים, השים ודפוע של שפיכת הפסולת, העוציאת מקום מורשה וכן ביצהאחריות למ             
  חשבוו.ן ועל לחלה על הקב             

  
  משרדים,  רעיים, הם והמבים האיתקהמאת כל בלן סלק הקיוס וכן, יפרק או יהר-ב. כמו        

והצרהמחס הים  שבאתר  כעיפים  את  ויישר  והתעלות,  הבורות  כל  את  ויסתום  ל  בודה 
  ביצוע "העבודה".   קפלי הקרקע שעשו בזמן

  
  יקיון כדרש  המזמין לבצע ה פורט, רשאיבלן כמ קמקרה והיקיון לא יבוצע על ידי הב ג.         

והאחר  אמצעותבעיל  ל תקוזזת  אווצים,  מחשבובדון  ו/או  ה  הקבלן  ידי  ות  חילוט על 
  י יהול ופיקוח. של הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת ריבית ודמ הערבות

  
  ביקורת,  קבלת העבודה   .2600

  על מחלקותיה.יריית ת"א ציגי עשי יזמן את המפקח, חברת אתרים, וראלן הקבה  
ותאגיד  לקותיה),יב (על כל מחאב-לת עירית רים,ברת אתח קח, עבודה תימסר למפה

וצע עיריית תל אביב ותאגיד המים. מסירת העבודה תב ללפי ההלים ששלמותה המים ב
העתקים,  3-ב AS MADE כיתתוכל שלבי העבודה, וקבלת  לאחר ביצוע מושלם של

 המפקח תחתימהמים והמתכן . אביב ותאגיד -לח, עירית תי המפקדואישורה על י
 Made    As ותלתוכי צוע של העבודה.לגמר הביהווה אסמכתא ת דהבוירת העלמס
יש לשטוף את צילומים ה. לפי ביצוע השות העירייריפו צילומי קווים לפי והל ודיצור

  בלן.ת מתאימה . כל ה"ל על חשבון הקיובת ביעוהקווים באמצ
ירייה על העל ש עליון יקוחבאתר פ יהיהת ביצוע העבודה בלן שבעקדיעת הבא בזאת לימו

ם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את מלקותיה, תאגיד מי אביבים. אולכל 
 ברה בהלים המקובלים. רקו באמצעות המפקח מטעם החבלן, אלא באם יתהק

 הר שמתןצפק, מון הסר כל סלמעלן. בות את הקבהמפקח מטעם החברה מחיית וראוה
ת העבודה גם ע"י מותית בקבל ה,ברהחה ע"י עבודקבלת ה בעת תעודת סיום/גמר

  ים וכו'. עירייה על כל מחלקותיה, מי אביבת המתאימה הרשות הציבורי
ותאגיד המים,  יבאב-לת ת הדרושות על ידי עירייתמין על חשבוו כל הבדיקוזהקבלן מ

ל כעל  ודה ע"י העירייהבלת העבקלאחר  בדיקה. רק מכלקים עות 2מפקח ויגיש ל
    ן את העבודה.מימזה , יקבלותיהמחלק

ת את מחירי העבודה במקרה שתוצאות הבדיקות הרשות בידי חברת אתרים להפחי
 "יבע עיקאו התקים. ערך ההפחתה /ה הדרשות בתאי המכרז ולתהייה פחותות מא

  המפקח.
  ן. י המזמי"בודה ערי קבלת העאח יהיהחשבון הסופי מועד הגשת ה

  

  DEMAS A יצוע" חר בדות לאעות "תוכי .2700
   )   AS MADEעם גמר העבודה, תכיות עדות ( קבלן להכין ולהגיש למזמין, מידעל ה      

  י       וזה והן הובעות מאהחלפי ת יות מהמתוכן (הן המותרוללו ויוצגו אמה כל הסטכבהם י         
  ות:באים בכתב הכמויפרקים הה בי גל ק בביצוע),דיו         

  בטון ת דובוע -   02רק פ       
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  יוב, ותיעולמתקי תברואה, מים , ב  -   07ק פר      
  שורת מתקי חשמל ותק -   08פרק      
  מזוג אויר -          15פרק      

  תעליו מ -          17פרק          
  פיתוח האתר  -   40פרק       

     ת התכיושל  סקיםדיופות קבלן העתקות שקומזמין להימציא ת התכיות הכורך לצ    
  סטיות האמורות.וטיות ועליהם יסמן הקבלן את ההרלו        

  
  

     צביע על סטייה, ייחשב יות לא יופיע מספר המבתכיד מידה המסומת בכל המקומות של       
  .המתוכן ולפיעבודה כדרש ה ה בוצעהדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו        

     –מערכת השרטוטים של המתכן  ות, יעדכן אתיתכה יקוןן לתהמתכוין המזמלאחר אישור    
  יותמדיה מגטית. (כל התכ"ג יות אלו והעתק עמערכות של העתקים מתכ 5וכן יספק        
  ). AUTOCAD 2000יהיו בתכת    
  שולם בפרד.לא י  טובותכות הרהקווים והמערמי  ילוצ),AS MADEעבור תכיות עדות (   

  
  ות הריסים וירוקפ 28.00

    סולת לשפך מאושר . כל האלמטים אשר הפללים סילוק כל וקים והריסות כועבודות פיר     
  ו במקום  כסויאות קו בזהירות מירביר או לשימור יפורם בשימוש חוזלדעת המפקח רואי     
  עיריה.מחסי השיורה המפקח או ב     

  
    תריסותחום הה          

  יים הקמבה חדר טרפו , כולל ד קו היםל היועצים ועכ ח שלפיתוית ה תוכב פיעהמו כפי     
  והמסלעה.     

  
    מחירי היחידה          

  פורט בתוכיות  כמ ודה עבמטים בכל מתחם הוהריסה של כל האלוללים פירוק כהמחירים      
   שה הדרו המוי או סריסה גלויה של הביצוע מושלם בר מהם עבור ים כמצטשל כל היועצ     

  ה לביצוע העבודה. ככה     
  ר את כל הידוע, את כל הצפוי , את כל המפורט ואת כל הבלתי חי הקבלן להכיל במעל         
  י. צפו          
    , סככות, י תאורהמכל סוג, אשפתוים מכל סוג, עמודם פסליס האלמטים כולל גםפירוק         
    , הגבהות חסום, ריהוט חוץ, קירות בטוןמ מודי, ע אופןתל  תתח יים,מתקי אופ  יות,ברז          

     הם ידרש פתיחה כל האזורים ב בטון ואלמטי בטון מכל סוג, משטחי בטון ו/או גרוליט ב          
  מייהם, או עבור ביצוע עבודות.ל רכותמעעבור           

  .ותאחר רכותומע לציהטסאימל וג, מתקי חשל סום משתלבות מכפירוק אבי          
  וק מקלחות חוף ומתקי משחק. ירקיה למייהם, פפירוק מערכות הש          

    
  .םושלמק פירולקחת בחשבון את העבודות ויש  רט מעלה מכיללמען הסר ספק לא כל המפו      
    
    

  ודה אי העבהכרת האתר, סביבתו ות 00.29
      קום, דרכי הגישה אליו, המאי את תיטב יר הכהה ועבודסייר באתר הכי   לן מצהיר בזההקב     

  קבלן כי  ים הסמוכים וכן תאי וטיב הקרקע במקום. כמו כן מצהיר בזה התקמיקום של המ    
  לגבי ביצוע עבודתו.   כךמע משתבודה באתר וכל המהכיר את תאי הע    

      ע אתיבצ וכי יות כווהתים, ים את המפרטבורייר והבין על ה כי למד, הכצהיר בזהקבלן מ    
    מו כן מצהיר בזה הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו כ כלשום וכרוחם,עבודתו ע"פ דרישותיהם     
  אי העבודה. את כל ת    

     ם שר קיומהכרת התאים באתר, לרבות תאים אי ה באקתביעות אשר תומ לא תוכרה כל    
    יות ו/טוי ו בא לידי ביאיקבלן לבדו מוטלת החובה ה . עלה זהחוז  סמכימ שאראו בבתוכ     
      ולדרוש במחירי היחידה את כל ת התאמת התוכיות למציאות באתר א לבדוק ולוודא    

  . דהיפות לביצוע העבואות הישירות והעקההוצ    
  

   וגע לתאי וה  מין או מטעמוקבלן ע"י המזלרשות הל מידע, לרבות בדיקות אשר יועמד כ  
    את הקבלן במה ף לב ובמטרה לשת  ת שלם ומדויק והוא יתן בתוםיור להתיימו מ, איהדעבוה  
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  מחובותיו ע"פ  לשחרר את הקבלן  דה ייתן כדישידוע למזמין. לא יהיה במידע כזה, אם ובמי  
    ל זה לא ובכלע"י המזמין  ידע שסופק לובקשר למולא תוכרה כל תביעות מצד הקבלן ה יף זסע  
  ת.תמכות הסטע לכמע תיש  

  
  יות תת קרקעיות קיימותשתת –עבודה בשטח עבודות תאום לפי ה  .3000

יימים באתר ם התת קרקעיים הקוהקווי הקבלן יקבל מידע, ככל שקיים, לגבי המתקים
כבלי קרקעיות הקיימות (ות התת התשתיבלן לוודא את מיקומם של כל הקעל  ה.העבוד

לפי  ן וכיו"ב) ולהתאים את עבודתוד"השפ וויוב , קבי ,מים ון, , חשמל, טלפשורתתק
  ל. "התשתיות ה

ל  כולל בין לוי ה"לצורך גילוי תשתיות תת קרקעיות , ישכור הקבלן שרות המתמחה בגי
ם ההדסי ות התאו שדרשות ו/או מחויבות מתוך החי כלש  כשו ביצוע חפירות גי השאר

דרשו במהלך הביצוע, י או/וות ל שקימככ  טיםרלווהגורמים ה  ישותיות ודרו/או הח
עבודה זו כלולה במחירי העבודות הכלולים   ית מדידה.כהממצאים על תו את ויעלה

  ה בפרד. ם ולא ישולם עבורוהמחיריבכתב הכמויות 
בוע ן פתרון זמי או קו עד מתלקחת בחשבון אי רציפות בעבודותי לןהקב עלמובהר ש

  .ימותהתשתית הקי רכותלמע
  , שפד"ן, ותחב' חשמל, מקורק בילאומי, גם : "בזק", בז ותשוירר בלן לברהקב על

מקומיות   רשויותטילוס, רשות העתיקות, רשות הגים הלאומיים, משטרה, פרטר, או
תם ולקבל שבאחריובי מיקומם של מתקים תת קרקעיים לגחרת א כל רשות רלווטיתו

הללו ותאיהם  יםשוריהא וד לפילעב ו אלוים ה בקרבת מתקעבודישורי המהם את א
  . וחשבו והכל  על

ית אל הרשויות והמידע שמסר ע"י המזמין אים פוטרים את הקבלן והפיה הראש
  ושא. ריותו למאח

יה , ן בעיריה ואולם כל הטיפול בהוצאת הרישיוייבעירי ע את התאום ההדסהמזמין יבצ
  . ןקבלע"י ה וצעבת,   ידרשרית אחרת שתטוטורשות סטבמשטרה ובכל 

ות של כל הגורמים ככל שיהיו , ישבודה וישום הדרההוצאות לצורך קבלת רישיון על כ
  לן.הקבלן וכללים במחירי הקב חיהיו ע"

  
  ים רקעיק קווים ומתקים תתעבודה בקרבת   13.00

  עיים של קרק ווים תתתו מתהלת לאורך קכי עבודתשומת לב הקבלן מופית לעובדה   
ווי ק-טר, פר, בזק, , טח החוף של חב' בזק בילאומיבשעי קקר פטי תתאו בי. ספד"ןהש

ועדון הגלישה ומדחסית האשפה בחוף ליד מבה מ קיץהמי  מתחת שאיבת  סיקה
וי ,קומתח גבוה  קו ,ל במתחםשמל מחדר טרפו הקיים ללוחות החשמח הזתי , קוהקיים

בדה זו כדי ועיה לא יה תו.ודבעב קשייםלן בשל כך יגרמו לקב כן כיוייתב תעול יוב מים
  לה מצד הקבלן לתביעות כלשהן.  לשמש עי

  .יים וספיםקרקע כן מצויים בשטח העבודה קווים ומתקים תת 
  תת קרקעיים.והל שלהלן, בקרבת קווים ומתקים לתאם בה חייב לפעול תמהקבלן 

  כל ובודה ע העביצותגרום להרחקתו מב הל זהל ושה כלשהיא שן בדריאי עמידת הקבל
  ביעה כלשהי מצד הקבלן, הארכת זמן וכו'. ה לא יהווה עילה לתדבר זמקרה 

  :להלן הוהל
  הקווים התת    ן סימום ייד במפות עטצליו להע צוע עבודה,לבי . בטרם ייגש הקבלן1

  : קרקעיים כגון    
  קווי חשמל מתח גבוה     
  ים דן (שפד"ן)וד ער איג וי הביוב שלקו    
  ך ומ תחמל מוי חשקו    
  מים ביוב ויקוז  קווי    

  קווי תקשורת , בזק, פרטר     
  ימת במתחם. הקי כל תשתית תת קרקעית אחרת    

  כיות ועל גבי קרקע, עים ברי קיימא את ה"ל על גבי תומצו באומן על חשביס ן. הקבל2
  הסימים. על שמור האחריות למוטלת ועליו     

  בודת ידיים, ללא וכחות ציג כי ו/או בעכלי מ תזרירה בעבודות חפוצעו כל ע. לא יב3
  .דן לביוב יםרעאיגוד שמל או ציג ' החמטעם בעל המתקן התת קרקעי, לדוגמא חב    

  שור י המתקים התת קרקעיים, לקבלן אי בלן בלבד, יהיה אחראי לפיה לבעלהק. 4  
  אחר יין  ע כלשגחה וום בעד הגחה. התשל והסדרים להזמת השתם בסביבעבודה     

  שור בכך יהיה על חשבון הקבלן.הק    
    מערכותיתור עצמים ות באשל חברות המתמחו בשירותים. הקבלן ישתמש 5
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  ם המיועדים לגילוי עצמים לוי וסימון וכמו כן ירכוש מכשיריגים, לייתת קרקע    
  .00.07בסעיף שלו בשטח כמפורט  מושם לשיתת קרקעייכתיים מת    

  , לתאים הקיימים בהתאמת עבודתו של הקבלן עים הכרוכיםוהאמצ תאול ההוצכ. 6
  ה ורם עבולולא תשד, לבבן הקבל יים יחולו עלקרקעעקב כבלים והמתקים התת     
  והבטיחות הירות בלן בלבד האחריות לקיטת אמצעי זכמו כן תחול על הק בפרד.    
  ושים.הדר    

  טת אמצעי הזהירות צאה מאי קי, כתולילעזכרים מתקים שר יגרם ל. כל זק א7
  ע"י הקבלן ועל חשבוו. והבטיחות ה"ל, יתוקן      

  לשהו המפריע לביצוע תקין של כ מתקןו צוע עבודתבי דיתוך כ וגילה הקבלן היה . 8
  ן הטיפול במתקן.אופת על קבל הוראופקח ולעבודתו, על הקבלן להודיע מיד למ    
  מזמין וציגיו מכל אחריות, לזק משחרר את ה י הואכ תובחתימ צהיר בזה. הקבלן מ9

  ,   חשבוו עלדית יילתקם מ  יביתחומם, תקים הקיימיוהמ שייגרם לאותם הקווים                 
  ת ירות הישהן בהוצאויקון, קח ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתלשביעות רצון המפ    

  ה"ל.וצאה מהזק מו כתרגשקיפות וצאות העוהן בה                 
  רך הקווים ואו . מודדים אשר יעבדו מטעם הקבלן ובמימוו , יסמו את מיקום עומק10

  ים. תקמוה      
  ו של הקבלן לתאים הקיימים  ת והאמצעים הכרוכים בהתאמת עבודתאוההוצל .כ11
   רםובע  ישולם בלבד ולאעל הקבלן יחולו  תת קרקעייםם המתקי הקווים והעקב      

  כמו כן, תחול על הקבלן בלבד האחריות לקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות . בפרד     
  אמצעי הזהירות והבטיחות ה"ל ת קיטי כתוצאה מאם ריג זק שידרושים. כל ה     
  שבוו. יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל ח     

    או העיכוביםו/"ל הם התאי צוע בגיןתקופת הביאושר לקבלן הארכת א תכן ל כמו     
  . שיגרמו בגים     
  תי בלוט מוחל באופן סופי, מראש. הקבלן מצהיר בזאת בעצם חתימתו כי הוא מוותר 12

  בקשר לאי עמידה בלוחות הזמים כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה  עלוזר ח      
  ווים ק  בתדה בקרפין לעבוו/או בעקיט הקשורה במישרין ויק ל הפרמחייבים שה      

  ים תת קרקעיים ו/או לעצם הימצאותם באתר הפרויקט.     ומתק      
  
  גות אתר התאר   .2300

ום למפקח לאישור תוכית עם הצעה למקן הקבלש עבודה יגית לתחמצו הימים  7תוך 
טח ושים להסדיר את השהדרוים תאומים הש דות והוסידור אתר התארגות. כל העבו

ויחשבו ככלולים בסעיפים השוים וו בלן ועל חשב"י הקע  עויבוצם מו לצרכיולהתאי
  . שבכתב הכמויות

 דרש להעתיקויי הקבלןואם העבודה, שטח מובהר כי שטח ההתארגות יהיה בתוך 
  . וללא כל תוספת תשלוםזאת ביצוע פעם אחת או יותר הוא יעשה ה מהלךב

    
  הבסביהגת העל מירה ש –עה בחוף הים י פגיבדבר אהוראות   .3300

ועל   .  א                            דלהלן  בסעיפים  המפורטות  הביצוע  הוראות  על  להקפיד  ידרש  הקבלן 
בע  חיות"ה בשאר  פכמלבן"  חול  בודה  חריגות הממכי  מס ורטות  למיעת  כרז, 

  הים.  ופגיעה בחוף 
  לא  יות וחידה שבכתב הכמורי הית במחיכך כלולו אות בגיןמובהר כי כל ההוצ  
  ום וסף.כל תשל ין כךגם בתשול  
  , ים מהפרויקט גובלים בחוף הים, ולכן יש חובה למוע זקים לערכי טבע ווףקטע      

  בעטיין של העבודות בשטח. ם גרמיהים הופיים עפגאת הממצם ולצ      
  

  יקוי חול הים  ב.             
   ה בתום ל מקרכוב רויקט הפ  מהל ככל שיידרש  ע"יצוע  פת הבירך כל תקולאו    
  בשטח החול יקה הקבלן את חול הים שהיה בתחום העבודה , יסן שלב העבודות     
    לקי המתכת שאריות הביה. ח ביםהאאג לסלק את דוי דיותייעוות פות אמצעאותו ב    
     שעלולים להיפגע יחפותגליים תרחצים ברה ילכו מובהר ומודגש כי על חול זמ    

  .  יהבת המשאריו    
    

  חיר היחידה שבכתב הכמויות. דרישה זו כלולה במ    
  ליפות  מדחוף ה ושלא יזוהם ,היםחוף על  או סולר דלק הקבלן ידאג שלא ימצאו מיכלי                
  שהוא. מכל סוג                 
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  ל הים תועה על חוג. 
  ם עם  ע"י כלי רכב מתאימים תעשה ול היחשל עבודה ר הבאזו מופים וכלי רכבועת ת                

  .ת ת"אירייהחופים של ע לאישור ותאום אגף ובכפוף יכולות תועה על חול ים                
  

  עת הביצועיגות ב חרים וזקתיקון ד.   
תאם ם בה רש לתקבים וייד עה בחוף,יות מלאה לכל זק או פגיבאחר אשייהקבלן 

ו/או ידי המפקח  ון הזק או החריגה יקבע עלן תיקפאו שבוו.ל חקח ועלהוראות המפ
עה ההודשבוע ממועד  כמת . הביצוע והתיקון  יושלם לא יאוחר מתוםכל רשות מוס

זאת, יהיה רשאי . עם חקו בע"פ באמצעות המפבכתב אר תימסש על הדרישה לתיקון
 היעשד אשר ה עהעבודן לעכב את המשך ים וכל הזקן מיידי שרוש תיקוהמפקח לד

  ום.לתיק
וי כלשהו עקב העיכוב  רוש תשלום או פיצאי הקבלן לדבמקרה זה, לא יהיה זכ

  בעבודתו.
  

  תשויוום עם פקחי ר חובת תאה.   
  ייב יהיה הקבלן חוק ח יוטלת על הקבלן על פיות המשוח לרוומלבד חובת הדי    
  י ל כסערה ת השמיויוחי רשאום מוקדם עם פקח, לתם המפקף לתאום ע וג, בוסלדא    
  החב' להגת הטבע, משרד  שות שמורות הטבע,הטבעיים (ר  הציבור ועל המשאבים    
  .ו'פים , עיריית ת"א וכהחו , הפיקוח על לאיכות הסביבה    
  
  ל ידי החיתוך ע עו בשיטתיבוצלצורך החת תשתיות  לל גםוכ הבטון והגרוליט  פירוקי. ו

  סילוק משטח הבטון המיותר.  עדת ווהמיחפירה ה  צידי  סור כבישים משימ   
     , ומובהר כי סעיף הפירוק הכללי על כל מרכיביוב יםת כלולומערכהם עבור כל הפירוקי   

  וליט ו/או בטון וה"ל ל גרש ר פירוק ו/או יסורך, עבולכעבר מ  לא תשולם כל תוספת   
  ות.ההריסוקים ו מחיר הפירכלול ב   

  
  הסביבהת על הגשמירה ז.   

סמכות ו/או ייקבעו ע"י הרשויות המו צעים שקבעון יקוט על חשבוו בכל האמהקבל    
O       

      Oלווטיות ות הרתקדר בוגביבה ומטרדי רעש, כמם הסדי למוע זהוע"י המפקח, כ    
  Oמפקח.הכללי , לשביעות רצון ה במפרטו    
  

  ש  , הן עקב החשוא על חוף היםוג שהסכל ציוד מם ודלקי סור מוחלט לאחסןחל איח.             
  עקב סכת בטיחות לציוד.    ם, הןלזיהום י                

  
  ת הירוחות ואמצעי זבטי   .4300

   ועיין ולרבות לעיין   דבר  לכייחשב לקבלן ראשי להקבלן י הר כובא. למען הסר ספק מ
  . ל פיהעות והתק 1970 –ל וסח חדש), התש"ודה (ות בעבודת הבטיחפק    
  רויקט שילווה את הפרויקט מהדס בטיחות לפ תחייב למותבוסף הקבלן דרש ומ    
  החיות הבטיחות  מן של יועל קד החיות בטיחות ויקפיציא יום יומי ויובאופן שוטף ו    

  פת הביצוע..בתקו בועייםבטיחות ש אר דוחותהעבודה ובכלל זה בין הש באתר    
    מור בהם, מתחייב בכלליות הא ליים ובכל דין ומבלי לפגועם הכליתאאמור בף לבוס    

  ן ל דיכ טח העבודה, לשמור על' בש, שריפות וכוהקבלן על מת למוע תאוות, מפולות     
  אים ם לב לושיוחד ישיעבודה בטוחים מקובלים ומוהלי   מתייחס לבטיחות ועלה    

  להלן:כד    
  משרד העבודה, תוך האזורי של  הל עבודה במכתב רשום למפקחוי ממי דעה עלהו .1            

  ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.  7   
  ות וכו'.ה תאושמו תרב זקת פקס באתר הביה. הח2           

    , וכןושם מהל העבודהביה ולות ההקבלן פע יצוין שםכיסה לאתר יוצב שלט בו . ב3           
  שהכיסה לשטחים ות עבודות ביה ובמקום מבוצעוצבו שלטי אזהרה מתאימים שי               

  אלה אסורה.                
  הריסה.      בודותעל מהל עבודה מוסמך  ירה שלישתו ההליסות תבוצעה תחת ה. הר4          

  גן. שקפי מומ טיחותבעי מגן, עלי ב ו בכויצויד ים בהריסה העובד              
  ,אזמלים, וכו') כובעי מגן, משקפי   ם (לרבות: פטישיםעבודה תקיי. לספק לעובדים כלי 5          
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  רך. והצהכל לפי הדין ו – וכו') וןי בטברוך, חיתוך, סיתות, שבריתמגן (              
  

  ודות  עם תוטין עלחליים ה אחרים יהיו תקל הרמ ים, וכיות, מופרבות מעל. כל הציוד ל6          
  בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על ידי ת וברות תוקף של יות ועדכיובדיקה שגרת              

  כך. ל ים מורשים והמוסמכיםעובד              
   מוסמך די חשמלאיודם על ייוד חשמלי אשר לא בדק קשמל צחה . לא לחבר לרשת 7          

  דה). העבו ןיומתב  (בבכ ר זאתשאיש              
  עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות שעלולות  ה בריתוך, חיתוך מש באש גלוי. לא להשת8          

  מאת המהל. צועה יביצוע העבודה ואופן שור לב איבלת ק ום לשריפה, אלא לאחרלגר              
  לכל זק  עדית לוהבהמלאה תו אחריומשחרר את קבלן מאיו המהל אישור של מאידך,              

  ה"ל.  קב ביצוע העבודותול להיגרם עשעל             
  ן  המזמי עםח מטפקי בושא הבטיחות. המבלעדהוא האחראי ה. יודגש במפורש כי הקבלן 9         

  בושא ערות מפקח האם יעיר העם זאת  בטיחות של הפרויקט. יחד מפקח ואי             
  דת מדות בסתירה לפקועוד אין עוהקבלן להוג על פי הן, כל חייב  היהיחות יהבט             

  הבטיחות ולתקות.             
                  העבודה, בהתאם     משרד  שלודה עבת להחיות הבטיחות בפיפו ודה תבוצע בכא. העב 

של דו מתפקילגרוע מחובתו ו ומבליבוסף וכל זאת  ת בעבודהלדרישות הבטיחו
יקטת של הקבלן שילווה את הפרובטיחוהדס מה .  

  
   ליכלב. 

   בכל  המלאה לקוט האחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודה, אחריותו . הקבלן הוא1
  ע פגיעה בפש  למו תשיפורטו, להלן על מם אלו ללם בכ שיהאמצעים הדר     
  ש.וברכו    

  יף מאת ות מקחבטיתדרוך לו ן יקבבשטח עובדי הקבלבודה חלת הע. לפי הת2    
  יל הקבלן את עבודתו באתר לפי עם הקבלן. לא יתחהבטיחות מט הממוה על        

  יחות. ה הבטמו"י מע העבודה בשטח תודרכו  וותיוודא כי כל צשי         
  ות  הבטיח אות לוהלעתיד הורלעצמו את הזכות להוסיף בשומר  ן. המזמי3    

  צעת. בהמתעבודה י הלאופ המתאימות        
  יהיו מוגים כחוק, תקים ע"פ ים בשימוש הקבלן והרכב המצוי. כל המכוות, הציוד 4    

  או כל רישוי אחר.יין, העלפי ך אישור של בודק מוסמ  ן אוובעלי תו תק דין,        
  גופו.ומהאמור בחוזה  ל דיןראות כלגרוע מהו סיף ולא ל האמור בסעיף זה בא להו. כ5    

  
  כלליות  טיחותבות הורא. ג

  ה.דה תיק עזרה ראשוק באתר העבו. הקבלן יחזי1    
  .ר בכתב ומראש מהמפקחאישוהעבודה ללא  . אין להבעיר אש בתחום מקום ביצוע2    
  . הקבלן יחולו על ות אחרות ו מהבערת אש זו או מעבודשיגרמ םמקרה האחריות לזקיבכל         
  לכך  ים יש לקבל ומרים מסוכים/רעילים/דליקמש בחתלהשדה יש עבוצוע ה. אם למטרת בי3    

  ור בכתב מאת המזמין.איש        
  
  

  ש דה באביצוע העבו הוראות בטיחות בעתד. 
  ו יקבע ככל האפשר למקום ב ריתוךו דה באש לרבות חיתוךע העבוצולבי עד. המקום המיו1    

  יפה, על הקבלן לדאוג  רזי שרק מבה מרוחוד ם העבתקיים. אם מקו  שריפהם ברזי מצויי        
  בלן  , כמו כן הקכל ציוד כיבוי תיקי אחר בצמוד לשטח העבודהתאים לכיבוי, או לציוד מ        

  דה.ובלמקום בו מתבצעת העים עד מ וקיזרייח/יפרוס         
  ל דיוס שברחות (אחר מן המקום לפ דליק ל חומר וכ מחייההצאת כל . הקבלן המבצע יפה  2    

  מ'). 50        
  השטח קי . בודה יש לוודא כירם התחלת הע. מידי יום ט3    
  ע כל ין לבצא  יפה.שרברים כל הזמן לברז הם מחוהיו הזרוקי. במהלך עבודות החיתוך, י4    

  אם יש הפסקת מים.באש  תועבוד        
  צע החיתוך,  בו מתבקום מ' מהמ 7פחות וך יהיה מרוחק ללחית המשמשיםילי הגז מיקום גל.5    

  לוהטים.מפי גיצים ומוגן        
  וע פיזור גיצים על  וך למת מקום החיתקבלן המבצע ישתמש במגי פח אשר יותקו בקרב. ה6    

  דול. שטח ג        
  א השגחה.קום חלקי מתכת לוהטים לליר במאלהש. אין 7    
  בלוהטים ולהרטיב שוב את המתכת לקי ן את חציש ל הריתוך והחיתוך בודותבסיום ע. 8    
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  החיתוך.ע באזור בו בוצע הקרק        
  ביל  מקו ובותתר את מוקד האש ולכבלן לאפה יסה הקב. אם תוך כדי העבודה פורצת שרי9   

  ח.בי האש באזור ואח"כ למפקד למכיך מיודיע על כ       
  

  טאות יוי גרופה. 
  יקה בידי  טאות יהיו תקיים (עברו בדת הגרו העמסמשים למשרמה המופים ומתקי ה       
  ות  ת משאי הרמה להרמ), בשום מקרה לא ישתמש הקבלן במופים ומתקבודק מומחה       

  . תרהמו קלמעבר למש       
  

  סיום עבודהו. 
  צת אש.לפרי אין חששקבלן כי יוודא ה לפי עזיבת מקום העבודה י יוםדמי .1   
  וף והחיתוך. באזור בו בוצעה עבודת הריצהשטח  ב אתיב היטרטבלן י. הק2   
  דא כי ברזי שריפה סגרו.. הקבלן יוו3   
  העבודה. ממקום וךוריתך י הגז המשמשים לחיתומיכל מידי יום את. הקבלן יפה 4   
  בו.זרים כת המפוחלקי המתח את כל עבודה יפה הקבלן מן השטגמר ה אחר. ל5   
  

  לי מיטלטל וד חשמבצי לשימושת בטיחוהוראות ז. 
  י חשמלאי מוסמך.לי יבוצעו רק בידטי ציוד חשמ. תיקון פרי1   
   הם הואב  טליםטלהעבודה החשמליים המיוכלי שכל הציוד  . באחריות הקבלן לוודא2   

  ל. ם ומוגים ע"י בידוד כפותקיי היומשתמש י       
  .לי ד חשמדור מאולתר בציוכל סי א יתקן הקבלן ל .3   

  ת בחשמל.רש בתקות הבטיחו להיחו כד קבלן בעת שימוש בכבל מאריךריות הבאח .4  
  ד למפקח.לן מי, ידווח הקב . בכל מקרה של תקלה בזרם החשמל5  
  לחוק החשמל. התאם בתר הבטיחות, בין הי  ל כלליע קפידי . הקבלן6  
  

  ביטוחח. 
  לזקי שריפה ח שלו ביטוליסת הפווחי בקיים כיסוי ביט שר כיייב ומא קבלן מתח. ה1     

  . רמים לצד ג'הג         
  ודתו . באחריות במקרה ותיגרם שריפה כתוצאה מעב ישאי. הקבלן 2    
  מסמכי המכרז. ורף ל צהמ תאם לספח הביטוחטוח בהבייום ק הקבלן להמציא אישור . על3    
  
  זמים לוח .5300

  זמים מפורט קח לוחהמפ לאישורן הקבל זמת עבודה יגישבלת המק ימים 7תוך . א
  ).5-ראה ספח בלדי. (יז ולוח הזמים השעל החיות שבמכר  עבודה מבוססלביצוע ה    
  ם על וחת ן ע"ג ייר כשהואסקט והדיהן בש בצורה ממוחשבת ויוג יוכן לוח הזמים    

  ות.לחלו  M.S PROJECTפט  מיקרוסובתכות  ים יוכןידי הקבלן. לוח הזמ    
  . יחייב את הקבלן השלדימים  הקבלן לוח זמים , לוח הז א הגישוד לכל ע    

  .ת במכרזלוח הזמים יבוסס על ההחיות המופיעו       
  ן ל בסיס שבועי הכולל סימוים. עאמת לבי העבודה בפרוטת כל שא כלולי לוח הזמים                

  זרים יעבדו בפרויקט זה), עובדים(אם צריים וחגים חגי המוסלמים,  שראל,חגי י                
  ו למשהין שלב אחד התיב הקריטי, לשביעות רצון המפקח, המעבר בכולל סימון                 

  ות השוות. לוח הזמיםעילויפ) לדם, ציוד, חומריםח או(כם רושי הדואת המשאבים      
  שהיא.ה ל סיבבמהלך העבודה מכיוי רה של שן בכל מקיעודכ     
  ודכן כמפורט ורף לוח זמים מעבכל חודש בצ לן להגיש את החשבון החלקי על הקב     

  ה ז מיםז ת העבודה בפועל, לוחתקדמוים תסומן הלשם עדכון ומעקב. בלוח הזמ   
  .מעודכן  וח זמיםו כולל לא יאושר חשבון חלקי שאילון. בהחשהווה חלק ממסמכי מ  
    ר שהקבלן עם עסקים קיימים, וזאת לאחפיתוח גשי גש למפד  יתן וח הזמים שיוגשבל 
 לוח   אותן על גביאי העבודה והמגבלות של כל עסק ועסק, ויישם בדק ומצא את ת  

  זמים.  
  בצעות שיש לעדיפותן של העבודות השוסדר  תלפעם אי לשות מפעם קח רשאמפב. ה           

    וג שהוא.   כעילה להגשת הוצאות מכל ס לקבלן לשמשיוכל  לאהדבר מסגרת חוזה זה וב               
  יוי מהותי בתאי   ווה שקח, איו מהכל עוד השיוי, לפי קביעתו הבלעדית של המפ               

  החוזה.                
  ים תו של הקבלן לסימחוב יהיה זהלעייל,  ע מהאמורות המגבלות העלולות לבולמר              

  רי היחידה שבכתב תוספת למחי גרת לוח הזמים שקבע וללאות במסעבודאת ה      
  הכמויות.                
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  ע ובמספר ם בשבומיפר ימסים, במספר קבוצות, בר ראשלעבוד במספ לשם כך, עליו     
  מים. לוח זמידתו בטיח את עכדי להב כלים ועובדים כפי שיידרש               
  

  שקבע אולוח הזמים מפקח לקבוע כי לשם עמידה בו של המכות זה בס יהן, יהכמו כ    
  אשים וכליםיותר משמרות, עם סיבה אן מגבלה אחרת, על הקבלן לעבוד ביותר מכל     
  לה. לרבות עבודת ליבודה, ע ימי תרוביו    
  תממשמרת עבודה אחיותר ברים, באדם מוג חויוד וכעבודה במספר קבוצות, בצ עבור    

  ובתמורה ם וסףלן זכאי לכל תשלולא יהיה הקבכן בשעות ומועדים חריגים, ביום ו               
   דהובמי ם בכתב הכמויות, אלא אים שהיחידה השו לכך תיחשב ככלולה במחירי    
  בכתב הכמויות. ימים אים מת קבעו לכך סעיפש    
  רידת אשה ית תאוררכו, מעקבלן , על חשבוספק הלילה, יבשעות ה העבודות לביצוע    
  ת רצון המפקח. עבור מערכתל העבודה, שלביעויצוע יעיל שתבטיח תאורה אותה לב     
  ככלולותה תיחשבך ת בככופרד והוצאותיו הכרובלן בלא ישולם לקהתאורה ה"ל,     
  . השוים שבכתב הכמויות יחידההחירי במ   
     או ירוק,  ע אדום בצב העבודהך לצור  מוש בתאורת לילהט בשיור מוחל י חל איסמודגש כ 
  . רך החוף. כ"ל תאורת צוץשיט המפליגים לאולהטעות כלי  על מת לא  
  אחסון מבלי לשטחי ג לדאוו באחריות הקבלן ועלי היו באופן זמי אחסון חומרים   
  בודה. העסקים הפעילים בשטח הע בבעלי לפגוע   
  בתוספת תשלוםהקבלן את  א יזכהל ף זה,אמור לעייל בסעיכל ה ות עבורכל ההוצא   
  ת תקופת הביצוע.ישמש כעילה להארככלשהו ולא  ו/או פיצוי   
  לא קבלן ול וספתת ים לעבודה לא תשולםם זמיג בין אזוריעבור עבודה בשלבים ודילו   
  מים.ות הז חכה בלותהיה האר 

  ת  ו התחללת צעם קב יתמייד יב הקבלן להתקשרים חיוח הזמעמידה בלי לצורך כ מודגשג.        
  .ה וספקי החומריםל קבלי המשהעבודה עם כ           

  
  עמידה  ת בחימ סטים, עצים, קריטייםפריק  מודי תאורה,מובהר כי אספקת ריצוף אבן, ע           
  . זמיםהלוחות ב           

  
  מעמד מפקח  .3600

   מאותם גרועמבלי ל. החוזהאת האמור בתאי  שלים ה בא להבסעיף ז כל האמור  א. 
  סעיפים.               

  ה ל המזמין ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודום הוא בא כוחו שהמפקח במק  .ב
בלן  יר ולהסביר לקן להעבוכיים ורתכיות ולמפרטים המקתאם לתבוצע בה

  דה. ומן העבותכיות חדשות, שירשמו ביאות ורוה
  שלב עבודה, הראים  או כל ציודר, או ומכל ח וחו רשאים לפסולבא כ מפקח אוה  ג.

כן רשאים הם לדרוש בדיקה ובחיה של  בודה הדוה וכמומתאימים לע כבלתי
קים הקיימים או לת/ו מפרטל דיקות הקבועות בהתאםסף לבר וסף, בוכל חומ

  חשבון הקבלן.ת על אכל ז –
  ך מאת כ ור עליקבל הקבלן איש לא אםבדיקה אשמסר ל מש בחומראין להשת    

קתו,  בא כוחו לאחר בדיי המפקח או  בא כוחו. פסל החומר על ידקח או המפ
להיעשות תוך  צריכהו. ההרחקה חייב הקבלן להרחיקו משטח האתר על חשבו

  ו.א כוחבקח או ה לכך ע"י המפהדריש  רתממסית שעו 48
קה  בשלמותה או בחל עובדהביצוע הפסיק את רשאים לההמפקח או בא כוחו   ד.

  ת או למפרט. התאם לתכיודעתם העבודה איה עשית ב אם לפיים, מסום קובמ
  משה אשר  קבלן של עובד או  המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מיידית  ה. 

ו המודד). הקבלן יציית צוע אימהדס הב ה (כולל גםלעבוד יםמתא ולדעתם אי
  אחר במקומו. פועל ה קבלן/פקח וימיידית לממ

תמחיר  כל מסמך או והחלטתו של המפקח קודמת ל קביעתו כי  ומוסכםר מובה  ו. 
לטה  וע או כל החרז לצורך תמחירים, אישורי תשלום, תיאום ביצבמסמכי המכ

  חרת.א
  עור. יתת לער עת ולאכר ת ומפיהחלטתו היה סו

  
  קות בדי  730.0

  ות    מלאכרים והומקת החדרשות לצורך בדיות הל הבדיקוו את כע על חשבהקבלן יבצ          
  ו המפקח. כל דין ו/א וכל הדרש על פי          

  יקות, פגישה איתם י הבדקביעת מועד  כל עבודות התאום עם מבצעי הבדיקות לרבות          
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  י לכל יהיה זכאקבלן לא קות, ייעשו ע"י הקבלן. ההבדי עבעת הביצווסיוע להם באתר           
  אלו. יםתאומ תשלום עבור          

  
  מוסמכת כגון מכון התקים  "י מכון או מעבדהס לבדיקות עהמוח בדיקות כ"ל, מתייח          

    וכו'.פ, הטכיון איזוטו          
  שולמה ע"י המזמין. ולא ת ועל חשבוו"י הקבלן צעה עבוות תיקכל הבד          
  
    ולים ן, וכלהקבלה ע"י מתשול ורך בקרת האיכותדה לצות המעבבור בדיקהוצאות עה  
  .כתב הכמויותבמחירי החידה שב  
  

  )בוות (חלקיים וסופייםהגשת חש .8300
  ארית".ת "ביכב בתחשהקבלן מעובדים ע"י מע"י  לקיים יוגשוחשבוות ח         
  בכל סעיף:כלול ע"מ ות רת אתריםוראות חבות החשבוות היה לפי המתכ               

  ' מידהיח -ה אשומודה רבע           
  כמות חוזה.  -ודה שייה בעמ               

  קודמת כמות ביצוע               
  י. מות חודש ביצוע וכחכ  -ת עמודה שלישיב             
  כמות ביצוע מצטברת             

  ר יח'מחי -בעמודה רביעית            
  סכום -ת חמישיבעמודה            
  אחוז ביצוע -  ישית  דה שבעמו               

  ודש בתאריך שייקבע.ברו למפקח אחת לחחשבוות יוע            
  .ילודכן כפי שהוזכר לעיים מעורף לוח זמלכל חשבון יצ           

  
   יף עיף וסעלא לכל סמסודר ומבאופן  דה וחישוב כמויות י מדיפלכל חשבון יש לצרף ד          

  דרים. כל סעיף וכן דפי ריכוז מסוצצים לם חוסודר ע מ בקלסרו              
  בורן. לן ולא ישולם בפרד עף זה כלולות במחיר הקבדרישות סעי            
  
  יםזהחירים זהים לסעיפים מ 93.00  
  ו  ויהי . במידהידה זהיםמחירי יחוים בכתב הכמויות ימלא מות שולסעיפים זהים במק            

  הם את יביחיר המוך מם לסעיפים חופפים, ישמש המה שוייחידמחירי  ת כמויוהכתב ה      
  כל הסעיפים.       

  
  דוגמאות .4000 

  בטרם  ,רים כגון ריצוף וכו'ואביז יםחומרל שת המפקח, דוגמאות שי דריבלן יספק לפהק          
  אתר. אכות בפועל או בע המלו בביצוייצורם ררם יחל ביזמין אותם או בט       

  ע וישמשו ד לאחר גמר הביצוסוכם עליו עהמאושרות יישמרו במקום שי וגמאותהד          
  מין  וש המזרכיה היצעות. כל הדוגמאות תהמבו  קו ולמלאכותהשוואה לחומרים שיסופל          
  ן אחרת במפרט המיוחד. ם צויאאלא           

  ח. הקבלן יבצע את    ת המפקדרישת לפי דו העבו בוו, דוגמא מכלעל חשהקבלן  כן יכין כמו        
  מה.הסופי של המפקח לדוג גמאות עד לקבלת אישורווים הדרשים הדוכל התיק         
  יכל, את  כל האדר דזה יביא הקבלן למשר לצורך ל.דריכהאתה עבודה תאושר ע"י או           

  רו.אישוריכל לאדישת הביזרים על פי דרם והאהפריטי הפרטים,  דוגמאות,ה         
  

  צו תחילת העבודה.  ימים מקבלת 15וך ר האדריכל תה"ל יובאו לאישו         
  
  היחידה   מחירי  ב לולהכ לקבלן בפרד ועלותן שולםדוגמאות לא יבגין אספקה והכת       

  מבה. חלק מהן לשלבן כאות שיתבכתב הכמויות למעט דוגמ שויםה         
  
  ן ספר מתק .1400
         .פורטים להלןתקן מצורף למכרז/חוזה זה מספר מ ספחא:  

  ם כמופיעדבריותיות וסדר העל פי הצורה, גודל האן להגיש את ספר המתקן ב. על הקבל    
        ל ח ועספהות להלן פי ההספח. בעמודוחיות המצויים שבים השו  

  הגשה .ג    
  להלן:ים מפורטגיש בפרויקט זה יש לה אותם  פרי המתקןס

 .)ספורט ימימרכז למבה (בפרד לעבודות הפיתוח ו לחשמ. 1   
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  ם (בפרד לעבודות מביומערכות ה  ולביוב, תיעספריקלרים, מתקי תברואה מים,  . 2   
 . )ימרכז ספורט ימלמבה יתוח והפ       

 מערכת כריזה . 3  

   .סה ובטחון קרת כיב. 4     
  .6 רורואיו מערכת מזוג אויר. 5     

  ית.ל. מע6     
  . הקיש. גיון וה7     
  מהעבודות ה"ל.של כל אחת ויכלול גם דיסקט  עותקים   5 -ספר מתקן יוגש ב     

  החיות  ח ובספלים בלוגשת פרטי ספר מתקן שאים כה קחלתאם עם המפ על הקבלן        
  בת הספר. כתי פילאישורו  ות וקבלהשו        

  ההדפסד.    
  סקט ויצורף לספר המתקן בתוכה ), יועלה על דיWORDלילים (ד תמעבבמתבצע ת       

  קח. שתתואם עם המפ       
  כריכה ה. 
  לות,  קב הוציאםל  ך הכריכה בצורה שיתן יהיהתוב עמודים יוחוה קשה. כל ההכריכה תהי      

    ס דףכיו לתוכו לוןק ייריכה יהיה צמוד רתיפים. לכמודים וסלהוסיף ע ם או פלהחלי     
  ם.הכותרות בצבע המתאי      

  צבע הכריכה  ו.
  ע"פ המצוין להלן. גבי הכריכה יהיה צבע דף הכותרת על  
  מו עם המפקח.ואית –אין לבלן של מערכות ש צבעי כריכה   

  
  צבע כריכה           כת ערהמ         

  
                 למחש

                  ובמים ובי

                  זהיכר

  זוג אוירמ
  
  עליתמ

    
    הכריכה תחת " המצ"ב, יהיה כאמור גם על חזיתמתכות "ספר מתקןהעמוד הראשון ב           
  פת יילון ובצבע המתאים.עטמ           

  ך  משתייקט ושם המערכת אליה ם הפרויר מתקן, שמילים ספפסו הדבצידו של הקלסר יו            
  מערכת.  כל זאת על רקע צבע –המתקן ספר            

  
  מועד הגשה ז.
  ביצוע. סוף תקופת ה ימים לפי 30שוה של ספר מתקן למפקח מהדורה רא הקבלן יספק   
  ם. ושלן מתקאחריות תלויה בקבלת ספר מ לתחית   
  וכו.בכתב לת ור היועץלאחר אישל רק  בספר המתקן יתק   
  ים השלמת תו ח.
  ר לעיל "מועד הגשה" ועד לקבלתו הראשוה של ספר מתקן כאמו  הדורהמת החר הגשלא   

    לושחגי השיויים  וספים לכל סווד יכין ויעביר למפקח תוים הסופית של כל הצי   
  ה.שוראבמערכת לגבי מהדורה ה   
  
  ות וברלם בחות שיתן יהיה להכליפי החוברהוכו ד צורה שבהכו ב והתוים החדשים י  

  דפים קיימים.וך החלפת דפים או כתוספת לכו תושה   
  

  עבודה ביומית    .4200
 קלד ןומתאים במחיר מצא להם סעיףולא  ספות אשר לא דרשו במכרזביצוע עבודות ו

מס' ת.  ידה ביומימדדה ותשולמה לפי עבוהמפקח ת "יזה היה ותידרשה בכתב ע 
  ו.בוצע ום בותו יובא בכתב אישור המפקח ןדו טעושעות שעבה
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ם לא תשולמה. ערך ביצוע עבודה ביומית יקבע לפי מאגר ש"ע שלא אושרו באותו יו 
. הואיל  10%חה של הב ביצוע העבודהביום ל התקף בהוצאת דקמחירים לעף הביה ש

פת של סאי לתוא יהא זכבלן להק ,כלליות ם בתוכם גם רווח והוצאותלו כולליא ומחירים
דרות ככאלו במחירון, ור עבודות קבלי משה המוגל. עב"כ  בסעיף מורבר לאמע 12%

  6%-לא יותר מ של .תשולם  תוספת קבלן ראשי
  

  קאבואסבסט   430.0
ות הסביבה עו ע"י קבלן מורשה ע"י משרד לאיכו') יבוצוכוק פיוי יפול באסבסט (פרט

 תוספת  לם לקבלןא תשורד לאיכות הסביבה. לשמהמפקח מורשה מטעם ל ח שוובפיק
  ול באלמט אסבסט ובכלל זה עבור הקבלן והמפקח.טיפ ןיבג

  וע יירטבו לפי ביצוי יפסה, העמסה ו, הרי החומרים הרכיבים והפסולת המיועדים לפרוק
  רד משם ה ע אום מראש ובכתבא ייווצר בשום מקרה אבק. על פי תבאופן שלה העבוד

  . הלאיכות הסביב
  

  בודותהע  י/אתרוראות  גדר זמית  .4400
, הכל לפי תוקם ע"י הקבלן גדר זמית כולל בסיסי כובד ושערים  תחם העבודה מכל  ביסב

לל כוית ת"א, ריודה של עיתאם לרישיון העבהובה רישות העירייאישור חב' אתרים וד
ים". בוספות שתידרות יקים הקבלן גוסף שלטי "אזהרה כאן בו ה לצורך דרש חדשות

  . רחא ל צורךלמות ולכם השיחסימת מעבר
כורית) או חצי יקבע ע"י המזמין. ייתכן שיידרש הקמת גדר אטומה (פח איסהגדר  סוג

  ND2 STEELו א 825M CITY- HEMAS (יהודה גדרות) שקופה מסוג
HOARD PANEL HALF MESH PRODUCT  טדור.ואאו   

  שיון העבודה. יבמיקום בהתאם לר יה יהגדרות שתוקמה תה
מות והן החדשות שתוקמה על ידו במשך כל הקיי ןת הדרוהג יתחזק אתקן ויתהקבלן 

  ם. חברת אתריריית ת"א ועיתקופת הביצוע לשביעות רצוו השל המפקח ו
לוי הוראת במי ההוצאות הכרוכות ת הגדרות עם סיום העבודה , כלק אפרק ויסלי ןהקבל

  על הקבלן. לו וסעיף זה יח
לת שבצד המזרחי של לטיי דצמות בודו עבביצוע את  וןהגדר ייקח הקבלן בחשב במיקום
  . י העבודהלבשתתאפשר מעבר להולכי רגל לאורך הטיילת, בכל שלב מש , כךהמתחם

  רכי העבודה . לצ ן בהתאםלקבהתק ע"י הגדר תוע
יה והולכי רגל, ב יכלי רכב, ציוד וחומר כסתיותקו שערים לה במקומות הדרושים

  פלדה צבועה. היו מיים שער. הל העבודהלך כמהר יוחזקו במצב עול ב שא
  ץ.קי ן כי יידרש שער וסף באזור הדרומי מול תחת שאיבה מי יש לקחת בחשבו

 וקה שלהן, ההעתקה שלהן ככל שידרשגדרות, התחזבהר ומודגש כי התקת המו
לים במחירי פעמים שידרשו כלומה כודה ככל  ועבו צרכי הו/א בין שלבי הביצוע

  וסף.  לוםכל תש גין כךב שולםהיחידה ולא י
  עבודה בחורף  .4500

ת הצטיידות בכל רבול עיריית ת"א לעבודה בחורף כמפורט להלן,הקבלן יעמוד בדרישות 
  א. להלן ההוראות: רשים ע"י קבלים בעות החורף בת"ביזרים הדהכלים והא

  רוחבבילון  שקי חול ויריעות י 50 לציוד הרגיל גם בוסף להצטייד ב לןש מכל קבדר
בודה ותעלות , וזאת על לצורך כיסוי חומרי ע ,מ' לפחות 20אלי של  ממיי ורךמ' ובא 2

  טטויות.תמווהמת למוע סחף 
 ימוש בציוד חורף כמוזכר לעיל.הקפיד על שבמהלך החורף יש ל

חורף תופסק צע שימוש בציוד הא יבל מצא קבלן שוי, במידה רכיםסגרת הסיורים העבמ
  תר.לן לאלקב  אותולוות הרישיהפקת 

  וצאה מתאי הים , מזג האוויר שיגרמו רכת ביצוע לפרויקט כתאלא תיתן לקבלן        
  עובד אצלו.כח האדם התפעולית של ציוד הקבלן, ו טלהלב

 השרות חשבוו עם עלשר שוטף ת בקודתו בהתאם ולהיועל הקבלן לתכן את עב
  כון לחקר ימים ואגמים. המטאורולוגי והמ

בתוי גאות    אויר, ולהיות מעודכן גאם לתחזיות ים ומזהתו בתבוד ן את עלתכבלן על הק
, לחות ועוצמת טמפרטורותהרוח וכיווה וה , מהירות ליםהג ושפל, גובה גלים וכיוון 

  גשם.
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  יוב לבערים דן גוד ת קווי איבות בקרעבוד   .6400
בכתב של   ראישוו  םתאו ללאוב דן לביבקרבת קווים של איגוד ערים   ותאין לבצע עבוד .1          
  רים דן לביוב.ס איגוד עמהד

  
  "ן דלקווי השפ וךת לעבודה בסמכל הדרישו. 2          

  . קבלןון העל חשביהיו    
       

  שותרי הוצאות בגין עמידה בד   .7400
  " של המפרט הכללי אשר כלולים מות קדל פרק "מוים שאז זה חלים גם כל התמכרעל             

  פרד.ולא ימדדו ב היחידה רמחיב            
  חשבו כ"ל יים המיוחדים , ידה בדרישות התאים הכלמהכרוכות בעת גם כל ההוצאו            

  בפרד. ככלולים במחירי היחידה ולא ימדדו             
  
  
  העתיקות רשות  .8400

  ז כאזור עתיקות. וכרבזאת כי האתר המובהר             
ישה ל דרכגי הרשות לצורך חפירות יסיון או צי זמן אתלו אםיש לת  העבודהיצוע טרם ב

  של הפיקח מטעמם. 
  לום עבור הפיקוח) את שרש תוספת תתדשלם (במידה ואתרים)  שילם וי המזמין (חב'

  ל רשות העתיקות. קוח בלבד שעלות הפי             
 םיכלהקצאת גות והתאר ת השטח,בין השאר: הכ קותישות רשות העתיל שאר דרכ

  .וספת תשלום.ולא תשולם בגין כך כל ת  . חלה על הקבלןכוו עובדים
  ספת תשלום.וזאת ללא ת כלות הפיקוח , ן ולמלא אחר הוראעל הקבלן לתאם, לזמ

  ה הדון.לקטע העבוד העתיקות המתייחס  ראה מסמך רשות  
  מסמכים בין דיפותע 49.00
  יצוע עדיפות לצרכי ב  א.    

או דו משמעות ו/או פירוש בין ההוראה/ו התאמה יאו רה ו/א של סתימקרה בכל 
לפי  מיםי פקח לכך שבעהתשומת ליבו של הממסמכים השוים, חייב הקבלן להסב ב  

ופן מפקח כיצד להוג. (אל הוראות הלעיין זה ולקב צועה של עבודה כלשהיא הקשורה יב
יות, כן: התמקלכדת יהא דיפויודר העע וכו') סבדיקות שיש לבצהע הטוב, התקן והביצו

עדיף על המוקדם  –ללי, והתקים ישראליים מפרט המיוחד, כתב כמויות המפרט הכ
  המאוחר.

פקח טרם ומת ליבו של המ לשיטת ביצוע ייסב הקבלן את תש אופציה תהיבכל מקום בו 
  ות של המפקח. טלצורך קבלת החלידע הדרש צוע ויספק את כל המבי
  .חפקידי הממורה ב ציה שחירת האופב

יפויות לביצוע לגבי סוגי ומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדש החברה
  עו וכו'. , הקטעים בו יבוצהעבודות

  פת כלשהיא. יחידה או לתוס וה עילה לתביעה , לשיוי מחירור לא יהאמוה כל
ובעת קח היה קהחלטתו של המפ  ים מובהר בזאת כה בין מסמכיבכל מקרה של סתיר

  הן לגבי תשלום. ו  ביצועה יגב, הן לוסופית
  

  לום עדיפות לצרכי תש  ב.   
  רדלפי הס היהת לצרכי תשלום  השוים, העדיפות במקרה של סתירה בין המסמכים  
יות, המוקדם עדיף על חוזה, תכ חד, מפרט כללי,מפרט מיוכתב כמויות, הבא:  

 םובעיהם הק סמכיםמוכלל ה מך משלים את המסך האחר מובהר כי כל מס , המאוחר

הסופית ולא הקובעת ו השל המפקח הי ובכל מקרה החלטתו ,.לצרכי התשלום  כולל

  עור.רת לעית

  עבודה ביקורת ה .0500
  והמכשירים יםהקבלן יעמיד, על חשבוו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכל א.

,  למבה להיכסהיה תמיד הרשות ח תקהעבודות. למפהחוצים בשביל בחית 
עשית   בודה אחרים, בהםע למקומות אובלן, של הק  הבודקום העאו למ

  קט. יעבודה עבור הפרו
  ה של עבודה, אשר לא בוצעה וי והריס ן תיקון, שירוש מהקבלדב. המפקח רשאי ל

     המפקח תוך  ותיו והקבלן חייב לבצע את הוראותראבהתאם לתכיות או להו         
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  . ובועל חש על ידו,שתקבע תקופה ה                
  לתי  בכלי עבודה, הראים לו כסול כל חומר או לפיה רשאי יהמפקח ג. ה

     רוש בדיקה ובחיה של כל ה רשאי לדוכמו כן יהידה במבה ומתאימים לעב   
  שתמש  ות בתקים הישראליים. הקבלן לא יועלבדיקות הקב וסף –חומר    
  . המפקח אישור מסר לבדיקה בליר שמבחו   

  ה, או עבודה  ללה, או חלק ממבכהעבודה  אתפסיק שאי להריה פקח יהד. המ
  , המפרט ם לתכיותעשית בהתא ין העבודהאמסוים, אם לפי דעתו  במקצוע   
  לתביעה כספית כלשהי  ה הטכי או הוראות המהדס. ההפסקה לא תהיה עיל   

  בודה.הע ת י במועד מסיראו לשיו   
  יב ביחס לט ררשתתעושאלה   לבכ האחרוןיחידי וקובע היהיה הה. המפקח 

  עה. ולטיב העבודה ולאופן ביצ, החומרים     
  וא עומד לכסות איזו עבודה ב לפי שהמוקדמת בכת פקח הודעהמו. הקבלן ייתן ל

  ע הכון של לקבוע לפי כיסוייה את אופן הבצוו שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה   
     ת רוח להוי המפקארש ה כזאתבל הודעלא תתקמקרה שעבודה הדוה. בה   

  ן הקבלן.וחלק מהעבודה על חשב למעל העבודה, או להרוס כהסיר את הכיסוי ל   
  קח על ביצוע העבודה איה גורעת מאחריותו המלאה של זמין והמפ. השגחת המז

  סכם. לן לביצוע העבודה לפי כל תאי ההקבה   
  

  י תהוםם ומ בפי זקי אקלי הגה  .1500
ם הדרושים  הקבלן בכל האמצעי וות יקוטהשות העבוד צועיזמן ב מהלך כלב

ת המבי השפעו החומריםועבודה, הציוד הכלים ה/הלהגלרבות ת אקלימיות בפ
  גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'. 

מי   וגשמים ו/א צעים הדרושים כדי למוע הצטברות מיאמהקבלן יקוט בכל ה
ישורו  א את שיקבל קוםמ רבית לירות המחיקם במהויר הום בשטח העבודהת

ם י ימה, אספקת משאבות מאט  י ההגה יכללו כיסוי,דם של המפקח. אמצעהמוק
ת תעלות ליקוז המים, אחזקתן במצב תקין  וללות, חפירתן, הערמת סוהפעל

עים ל אמצכיצוע וכן ביצוע המבה/העבודה וסתימתן בגמר הבב במשך כל תקופת
י הקבלן, קטו על ידיי"ל גה ההה יל אמצעמפקח. כעל ידי הרשו האחרים שייד

ו המלאוקף שיהיו לשביעות רצבהיל באופן ווו הוא, והכעל חשבו.ה של המפקח  
ושרו א גרם לעבודות גם אם קט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשרכל זק שיי

עות לשבילהוראות המפקח והתאם בעל חשבוו ע"י המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ו
ו המלאהרצו .  

עקב תאי מזג אויר,  ם בעבודה הגרמים כי עיכובי זהש בק מודגספ תלהסר
  ון.כוח עליכת גשמים, לא ייחשבו  רבול

  
  ת, שיפועים וכדומהביצוע בקשתו  .2500

לעבודות שוא הסכם זה, יהיו   לןמחירי היחידה, אותם יקוב הקב  א.
חים  צעו בשטו ו/או יבופקת והמוצרים שיסוהעבודו  לם לגבי כתקפים ג

ת אלכסוים, קשתות  מטרית מיוחדת דוגמ אולי צורה גיבע ם ו/אוופעישמ
במפורש  אלו מוזכרות  דות ועבודותן עוביוזאת אפילו אם א -ה וכדומ

  בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.
א  כ"ל, ל או אופי/ת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה וזאמודגש ב  ב.

ם צוין  א אות, אלכמויהבכתב לקוב  כספית מעברת תשולם כל תוספ
שלגביהן לא תהיה  ודות בכתב הכמויות. בעב במפורש כסעיף פרדר הדב
צורות גיאומטריות מיוחדות,   -קרי י לושא דן (ייחסות כלשהת התימצו

בכתב   אים את מחירי היחידה, אותם קב הקבלןרושיפועים וכדומה), 
ספת ל תוכללא   רש, ואתבביצוע כדך ללים גם את הצורתו, ככועהצ
  לקבלן. יתפכס

  
  וכו'ס, טיח גמיר על בטון, גבביצוע עבודות ת  350.0

פורש שעבודת תגמיר זאת  בהם לא צוין במ  כתב הכמויותם ביבכל אותם הסעיפ
   קע, על, צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסוים של רקהאו אחרת (דוגמת חיפוי קרמי

  רקע כדרש  לעל כ גמירהת ודת) את עבסעיף כמויות צע (במסגרת אותוהקבלן לב
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שקב   ידהחא כל שיוי במחיר היכו', ללים וחוץ), גבס ודוגמת בטון, טיח (פכ
  כרלו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, איו מוזהצעתו, וזאת אפיבכתב 

  כך במפורש.
  

  פתחים ושרוולים  .4500
ת  השארגון: כלמתקן  וות הקשורותש לבצוע עבודות יהיה אחראי ןהקבל  א.

קבלן  ם כך על הציקות וכו'. לשקת ציורות לפי ים, התם ושרוולייורח
ן היציקה וכן את  ותם יש להכיס בזמ האביזרים א לכלהכין בזמן את 

'. חציבות  'וכוצרת דרך קירות י הפרטים הדרושים לו לביצוע מעבר
  המפקח. ר אחר קבלת אישורשיה אלא לולא תלאחר יציקה 

על ידי   תבוצעותעלות  הציורות  ברלמע ימיםהמתאם הפתחי הכת
  בלן ובאחריותו. הק

קידוח   בצעם באתר, על ידיומעברים שי םיבלן לתאם הכת שרוולעל הק  ב.
ך מרחבים מוגים ייעשו  דריהלום, בתאום עם המפקח. כל מעברי הצרת 

סת הציאו באמצעות ה י שרוול ואטימציקה, על ידיור בעל ידי הכ
התאם ל בו, הכSEAL LINKאו  TCM  גמתות כדוחדומיסגרות מ

  וד העורף.ות והחיות פיקלדריש
ולים ממתכת  יעשו באמצעות שרו רך קירות אשד מעברי צרת מתכת  ג.

  ואטימה עם חומר מעכב אש.
ת  כממת לסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרווליםפ מעברי צרת
  מושיוך שר ותעבמוד למר הפלסטיק בצוכת המגן על צי ומעיל ממת

  ה מתאימים.ומרי אטימחב
ות יסופקו  רגשבוו. השרוולים ומסבלן ועל חיבוצעו ע"י הק כל הפתחים  ד.

. עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכיות  "י הקבלים השויםע
  רד. ם לקבלן בפלישו ע והקבלן לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלדצוהבי

  
5500.  י חלודה הגה בפ  

קי לוודא שכל חל מת -ר עלים והחדישים ביותם היעילצעי אמהבכל יקוט  הקבלן
ן בכל מקרה  ה. לשם כך יפריד הקבלבפי חלוד ליו מוגים באופן יעיהמתקן יה

מתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים ה שהדבר אפשרי בין מתכות שוות. כל
  ים. היו מגולוויבות או לחות יטר במגע עם

  
  יםיקוות בדק   .6500

הבדק  יה תקופת כרז זה תהאחרת בחוק המכר, במ אמרה שלא קרמ בכל
  :(אחריות) כדלקמן והתיקוים

אשר לא אמר אחרת עבורן להלן וביתר  ת הבייה ועבודות אחרות לעבודו  .א
  מתאריך מתן תעודת הגמר. - שה אחת  -מכרז ה מסמכי

    התאריך ה"ל.מ שים 10 -ום עבודות בידוד ואיטל  ב.
  "ל. מהתאריך ה שים 5  -רות ת ומסגרוגבודות לע  .ג

  מהתאריך ה"ל.  םשי 5 -מייום בודות אלולע  ד.
  מהתאריך ה"ל.  שים 10 -אבן   ב יפוי בפיתוחיצוף וחר  ה.
  מתאריך ה"ל.  שים 10 –ותיעול  ב עבודות מים, ביו  ו.

  "ל.מתאריך ה שים 01 –ומתח מוך , ל מעבודות חש  ז. 
  ים מהתאריך ה"ל. ש 3 -התאורת דובוע         ח. 

  מתאריך ה"ל.  שים  2 –אויר עבודות מיזוג   .ט
  תאריך ה"ל. המ  יםש 2 –עבודות מעלית   .י
שים מתום  2ה מהתאריך ה"ל +לאזוקה מחת חודשים  6-ון יעבודות ג  .אי

  חזקה. תקופת הא
  

  . האחרים אחרות במסמכי המכרזעבודות  לגבי תקופה הקובהוכן כל     
 -וים תקופות בדק שוות לגבי אותן עבודות יות במסמכי המכרז השה שמצומקר בכל  

  ע התקופה הארוכה יותר.קבת
"י המזמין או בהיעדר תעודת השלמה לעבודה ע מתן יךבדק תחל מתארתקופת ה

קול שיופיעו גם או קלכל פ ע"י המזמין. ל המבהפית שקבלתו הסו יךמתאר-וודה כזתע
המתאימה, יתוקן או הבדק הקובה לעבודה  תקופת בתוךומרים ת או בחבעבודו
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של ה ת רצוו המלא ת הודעה על כך מהמזמין ולשביעובליוחלף ע"י הקבלן מיד עם ק
    מזמין.ה
  

  ו/או לעירייה ות למזמיןרזרב  .7500
כולל בין  ח, פקכל רכיב שידרוש הממ  5% לעירייה ו/או  מזמיןל הקבלן ימסור

ושאר   , דקיםםט רחוב מכל הסוגיריהו ,סיםפ,אורהת יעמוד ,ריצוף השאר
את עלותם  ולד ועליו לכללא ישולם לקבלן בפר. עבור ה"ל הרכיבים שבפרויקט

  היחידה השוים.  חיריבמ
ראת פי הו מים , ויתו עליקט ארוזים ומסו סיום הפרו לבירתם תהיה בשמס
  חתום.סמך  טי שיורה הפיקוח כגד מיקוח לגורם הרלווהפ

  
  ות גמר ד+תעו 5, 4 טופס  .8500

ידרש לצורך אחר שי , תעודת גמר וכל אישור5, טופס 4טופס  יגשהריות הקבלן לבאח
רויקט ..ורך גמר הפלצת אחרת ו/או המקומית ומכל רשוהרשות מ  האכלוס המב  

ישורים כ"ל ע"מ רשים לצורך קבלת אדורים השגת האישעל הקבלן לדאוג לכל ה
  יקט.הפרוסיום  ס במועדלאפשר אכלו

ו', דווח וכעל הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מ י ארמה הקבלן "אחה זו יצורך מטלל
  ות.דרש ע"י הרשויבמועד ה

 להשיג את כל האישורים הדרושים רשויות כדיב ל מבעוד מועדחריות הקבלן לפעובא
  ע הפרויקט. ק במסגרת משך ביצוחוכלוס כלאפשר א

  בלן.צעת הקכלול בה  וה"ל פרדסעיף ב ישולם  עבור כל ה"ל לא
ובוסף מהמבה  רדחדש בפגמר לחדר טרפו ה ותעודת  4השיג טופס ן לבלבאחריות הק

עם תום הקמת חדר הטרפו ולצורך  בשלב ראשון וזאת   הפרוייקטשאר ומראשי ה
  השלדי.  ובהתאם ללו"ז  החשמל מסירתו לחב

  
  גובהודה בבע  590.0

יידרש לרבות פיגומים ש עבודות בכל גובההיצוע ים בה כוללי היחידשמחיר מודגש בזאת
  ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש. 

  
0600.  לת יסה לטיישומר במחסום כ  

           טעםר מבכל שעות העבודה שומ ימצאמחסום עבודה ציאה לאתר הייסה והבשעריי  הכ   
  דה ומשאיות י עבובת רכויציא לכיסת אי על תפעול המחסום וידאג רחהשומר א ן.הקבל

  קבלן שיגיעו לאתר העבודה מצפון.ה
  . צעת הקבלןחידה שבהלן כלול במחיר היכל האמור בסעיף זה ע"ח הקב            

  
  בטיילתים ווי רכבלי  .1600

ליווי רגלי ב ה עשיהביה תר אתד ללקהל ע י הטיילת הפתוחיםבקטע ועת רכבים חוצה ת
בים בטיילת פעילה של הולכי רכטוח של מעבר ביח טדי להבבלן , כ של עובד מטעם הק

שבכתב  י היחידהם בפרד וכלולה במחירדרישה זו לא תשולרגל רבים, ורוכבי אופיים. 
  .הכמויות

   חוףומתקי מבה ציוד ריות לאח .2600
  הקבלן חלה האחריות לשמירה  ל דה, עלעבו החוף תלקבבהר כי עם מודגש ומו          
  כל פגיעה תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבוו וכל   .על שלמות המתקים, בודה פת העותק בכל          

  ב.ה שג פי לזוציוד חלחויב הקבלן בעלות ידבר אחר גיבה של ציוד ו/או כל           
  כל מתחם העבודה על כל   תאיתעד ן צלם אשר לבהקודה יוציא ת צו התחלת עבעם קבל מיד         

  על קבלת מצב קיים, טרם הביצוע.ח המפקחתים י, וביורכימ         
  
  עבודה בשעות היום בימי חול .3600
  לה, בשבת, ע בשעות הליודות קבלא תעשה כל עב רת בחוזה,בכפוף לכל הוראה אח          

  את ציג המזמין, מלבד מ יתר בכתבם, ללא הריחאבימי שבתון  י ישראל אודבמוע          
  מעת או הכרחית בהחלט.י תיא בל הדה ם העבוא          

  דה ם הרשות המקומית, משרד העבוהקבלן ידאג לקבל אישורים מתאימים מטע          
  ת.וטיות אחרויות רלוו//או רשו          

  
  וקרדות חפירה ופעבו .4600

   ים התתמבשל ה  ים בתוכם את הפרוק וההריסהללסה ופרוק כו, הרי ירהחפת עבודו           
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  , סלעי אבן,  קרקעיים, המצאים בתחומי  החפירה ו/או הפרוק כגון בטון, פסולת ביה           
    פרוק והריסה שלמת ו/או עבודותלת חפירה מועד  לקבכול בשלמות לפרוק . הצרת            

  . מושלמים           
  
  לת, חוף הים ומבה חוף יי חפירה בתחום הט 560.0
  

  מערכות לור משטחי הגרוליט לעצים, לעמודי תאורה, באזק וופרחפירה בודות ע א.
  מסלול  קיים או מוך לכביששמל, מתח מוך וכיוצ"ב שיבוצעו בסמים, ביוב, ח     
  לי לולמס ו/או ש ול מתחת לכבית החוו למיעת התמוטטת אופיים, ידופ לרכיב     
  האופיים.  תלרכיב     

  
  .כתב הכמויותשב דהיהיחמחירי כלול בן מחיר הדיפו    
  

  ט יחייב דיפון למיעת גלישת חול ב. כ"ל חפירה בתחום הטיילת המרוצפת בגרולי         
  תחום החפירה.  הגרוליט ל למרצפי מתחת             

  שלא יפורקו.  טלמרצפי הגרולית מתחללים ח צרוווג שלא יידא ןהקבל             
             הקבלן בבטון שפיך ותםא אימל ללים, וצרו ח CLSM .ותעל חשבו  

  אש. ות כיבוי  ישמש כמיסעה לרכבים ולמשאי טרולימובהר כי משטחי הג             
  .בפרדולם שרי היחידה ולא יעיף זה כלול במחיהאמור בס             

  
  עתיקות ה ישות הפיקוח רשותדר ספח  00.66

00.  
  

  

  

        ____ _________ ______  : תימת הקבלןח
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  רשימת תוכיות  -4ספח ב
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  קוסטרוקציה 

  

  אדריכלות 
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  איטום

  

  איסטלציה 

  

  מהדורה   סטטוס   תאריך  שם גליון   מס'

  0  למכרז   5.4.21  קווי ביוב וניקוז –מפלס תחתון תכנית    1396/01

  0  למכרז   5.4.21  דני ים וכיבוי אש י וי מ קו –ן מפלס תחתותכנית    1396/02

  0  למכרז   5.4.21  קווי ביוב וניקוז   –מפלס עליון תכנית    1396/03

  0  למכרז   5.4.21  קווי מים וכיבוי אש ידני   –ס עליון מפלתכנית    1396/04

  0  למכרז   5.4.21  גגות תכנית    1396/05

  0  למכרז   5.4.21  וביוב, פרטים  מיםסכימת    1396/06

  0  למכרז   5.4.21  וב לאורך קווי בי  תכיםח  1396/07

  0  למכרז   5.4.21  העמדה וחיבורים לתשתית עירוניות תכנית    1396/08

  0  למכרז   5.4.21  כללית  - וץ והספקות מערכות ח   1396/09

  0  למכרז   5.4.21  מפלס עליון  –תכנית ספרינקלרים   1396/10

  0  מכרז  ל  5.4.21  מפלס תחתון –ספרינקלרים   ניתתכ  1396/11

  

  תכיות תאורה 

  תאריך  שם תוכנית   ליון מס' ג

  21.4.21 ית תאורה קומת קרקע כנ ת  01
  21.4.21  תכנית תאורה קומת מרתף  02
  25.3.21  תכנית תאורה פרגולה  03
  

    חשמל
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  לוחות
  

  תאריך  שם תוכנית   מס' גליון 

ש)  יציאות ממסר (מגע יב 8טיס כר –ר ח בקלו  8629-1457-00
  6מס'   כרטיס

12.5.21  

על מבנה עם מבט  –לוח חשמל ולוח בקר   8629-1400-00
  תות חיצוניות דל

  
12.5.21  

  
  12.5.21  ח והארקהתוכנית אינסטלצית כ  8629-1002-01

  

  I/0רשימות  -לוח בקר   
  

12.5.21  

  
  

  אלומייום 
  

  תאריך  שם תוכנית   מס' גליון 

0303G 6.6.21  100, 102-פרטים אל-מסך  קירות  
a 0303G  6.6.21  101 ,100 ,04 ,03-פרט אל-ות מסך רקי  
b 0303G  6.6.21  100 ,04-פרט אל-רות מסך קי  
c 0303G  6.6.21  103 ,102-פרט אל-ךסקירות מ  
      

  
  

  מזוג אויר 

  

  יות מעל

  

  פיתוח 

  סטטוס   ך ריתא  רהדומה  ת ני כתה אנוש  ן ויליגה םש

-OP-VP1006420   למכרז   26.01.2021  0  כללית  

1006420-OB-VB  למכרז  26.01.2021  0   בניה  
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  טבח מ

       

  סטטוס  מהדורה  תאריך  CODE  נושא   מטבח  מפלס 

קע +  קר
  1מינוס 

  
מערך  
 אישור  4 28/02/2021  03ציוד  מערך הציוד 

 אישור  4 28/02/2021  06מים  מים   

 אישור  4 28/02/2021  07חשמל  חשמל  

 ישור א 4 28/02/2021  08ניקוזים  ניקוזים   

            

  

  

  יקוז 

  

  י סהדתאום 

  

  תאריך  שם תוכנית  מס' גליון
001  Plan_001_pituah 13.4.21  

A100  13.4.21  תוכנית הגשה  

001 Plan_001_main_biuv 13.4.21  
001  Plan_001_main_nikuz 13.4.21  
001  Plan_001_main_tzanaret 13.4.21  

  

  מילוי חול 

      

  אריך ת  שם תוכית   מס' גליון

HOL DOLPH-01   ית מילוי7.6.21      חולתכ  

  מהדורה   תאריך  קנ"מ שם  ן מס' גיליו

  2  10.2.21  1:500  קיימים ניקוז מתוכננים וקווי     3129-1
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  ת וגידוראומפרט ר  -8ספח ב
   



מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ
 

חותיפ תודובעו ופרט רדח ,יממע ימי טרופסל יתליהק זכרמ  תמקה
םוירניפלודה םחתמב

 

10/06/2021 תויומכ בתכ -  3-ב  חפסנ
דף מס':     001 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ :תורעה      
ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז טקייורפ      
ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה( ידרשמ      
דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה תידרשמ      
תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו יוניבה      
הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה דרשמל      
טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא -      
.תויומכה בתכב וא/ו דחוימה      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
.םלשומ רמגל      
      
הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב םוקמ לכב      
רשואי רשא ךרע הווש רצומל הנווכה ע"ש      
שומיש רתוי אל .חקפמה י"ע בתכבו שארמ      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב      

תויללכ תורעה 10.00 כ"הס            

      
1 ק ר פ  ת ת  20.00 ק ר פ  ת ת       
      
ביבס חותיפה חטשל סחייתמ הז תויומכ בתכ      
תלייט לש ימורד הצקמ, ימי טרופס זכרמ ןינב      
רולק סלראצ תלייט לש ינופצ הצק דעו טהל      
בוציעה תינכת לובג וקל םאתהב תמייקה      
.ר"מ 77313-כ חטשה כ"הס      
      
טקייורפ תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ      
ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז      
תידרשמ ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה(      
יוניבה דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה      
דרשמל תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו      
אלא - הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה      
וא/ו דחוימה טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא      
תרגסמב תודובעה לכ .תויומכה בתכב      
המאתה ,הקפסא ,רוציי תוללוכ הז הזוח/זרכמ      
.םלשומ רמגל דע רתאב הבכרהו      
      
הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב םוקמ לכב      
רשואי רשא ךרע הווש רצומל הנווכה ע"ש      
רתוי אל .חקפמהו ףונה 'רדא י"ע בתכבו שארמ      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב שומיש      

20.00.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מתחם דולפינריום   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     002 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,עקרק תת תויתשת ללוכ אל הז תויומכ בתכ      
.היצקורטסנוקו ,תומלצמ ,הרואת      
      
ידי לע ןידע קורסמ ןוטב רמג רובע תפסות     00.02.0044

                  4,875.000 .דחוימ טרפמ יפל םישדח םיאטאטמ ר"מ   
1 קרפ תת 20.00 כ"הס            

תומדקומ 00 כ"הס            

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל 'מ 00.4 דע קמועל םיפתרמל הריפח     01.01.0010

                  5,300.000 .והש.א.א.דומ %89 תופיפצל תיתשה קודיה ק"מ   
      
תיתשה קודיה תוברל תילעמ ריפל הריפח     01.01.0020

                    13.000 .והש.א.א.דומ %89 תופיפצל ק"מ   
      
תופיפצל קדוהמ ,מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     01.01.0030

                   280.000 .והש.א.א.דומ %001 ק"מ   
      

                    40.000 .תונוש תודימב סנולכ ישארל הריפח ק"מ  01.01.0040
      

                    33.000 םינוש םיבחורב דוסי/רשק תורוקל הריפח ק"מ  01.01.0050
רפע תודובע 10.10 כ"הס            

רפע תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
,8 הפישח תגרדב ,05-ב ןוטבה גוס :הרעה      
,'טסנוק תינכתב ראותמכ ,מ"ס 5.6 יוסיכ יבוע      
.תרחא ןייוצ םא אלא - 811 י"ת יפל      
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

                  1,326.000 .הנבמה תופצרו תילעמ ריפ תפצרל ר"מ   
      

                    40.000 .תונוש תודימב סנולכ ישאר ק"מ  02.01.0020
      

                     6.000 .מ"ס 62 יבועב ןוטבמ תילעמ ריפ תפצר ר"מ  02.01.0030
      

                  1,250.000 .מ"ס 62 יבועב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0040
      
לע הקוצי ,מ"ס 62 יבועב היולת ןוטב תפצר     02.01.0045
ופרט רדחב .)דרפנב םידדמנה( ןוטב ינודומע      

                    80.000 .למשחו ר"מ   
10.20.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     003 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רדחב םיקוצי םינוש םיכתחב ןוטב ינודומע     02.01.0046

                     2.000 .למשחו ופרט ק"מ   
      

                    70.000 .מ"ס 72 יבועב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0050
      

                     8.000 .מ"ס 03 בחורב רשק תורוק ק"מ  02.01.0060
      

                    25.000 .מ"ס 62-03 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0070
      

                     5.000 .מ"ס 55 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0080
      

                     5.000 .תילעמ ריפל מ"ס 62 יבועב ןוטבמ דסמ תוריק ק"מ  02.01.0090
      

                     3.000 .מ"ס 62 בחורב תולדב ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0100
      

                     5.000 .מ"ס 05 בחורב תונותחת ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0110
      

                     3.000 .מ"ס 001 בחורב תונותחת ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0120
      

                   322.000 .מ"ס 03-62 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0130
      
ךתחב ,ןוטב ריקמ תטלוב ,תיקפוא ןוטב ןש     02.01.0140
'טסנוק 'כתב 1-1 ךתחב ראותמכ ,מ"ס 52/02      

                     5.000 K-10/2. ק"מ   
      

                     4.000 .םינוש םיכתחב ןוטבמ המוק ידומע ק"מ  02.01.0150
      

                     8.000 .םינוש םירטקב ןוטבמ םילוגע המוק ידומע ק"מ  02.01.0160
      
מ"ס 03 רטוקב םילוגע הדלפ ידומע יולימ     02.01.0170

                    12.000 .דרפנב דדמי הדלפה ידומע .ןוטבב ק"מ   
      

                   390.000 .מ"ס 62 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0180
      

                   180.000 .מ"ס 72 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0190
      

                   850.000 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0200
      

                   130.000 .מ"ס 23 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0210
      

                   175.000 .מ"ס 83 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0220
      
תוברל מ"ס 62 בחורב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0230

                    25.000 .םינוש םיבחורב )תוילוזנוק( תויקפוא תוטילב ק"מ   
      
ןיב תוקוצי ,מ"ס 62 בחורב ןוטב תורוק     02.01.0240

                     4.000 .תורקתב םינוש םיסלפמ ק"מ   
      

                    18.000 .מ"ס 02 יבועב םיעפושמ תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.01.0250
10.20.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     004 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
23 יבועב )םיטסדופ( תוגרדמל םייניב יחטשמ     02.01.0260

                     6.000 .מ"ס ר"מ   
      

                     2.000 .םינוש םיכתחב תוגרדמ ינניש ק"מ  02.01.0270
      
01/006/006 תודימב תנוולוגמ הדלפ תבשות     02.01.0280
מ"מ 02 רטוקב הדלפ ינגוע 8 תוברל מ"מ      
תבשותה תיתחתל םיכתורמה מ"ס 05 ךרואבו      
תבשותה .תבשותה ינפ לעמ מ"ס 01 םיטלובו      
.טלפמוק לכה .ןוטבה ינפ סלפמב העוקש      

                    35.000 )הלודג הלוגרפל( 'חי   
      
ןוטב רמג רובע ןוטבה תוריקל ריחמ תפסות     02.01.0290

                   150.000 .דחוימה טרפמב טרופמכ ילכירדא ר"מ   
      
רובע םילוגעה ןוטבה ידומעל ריחמ תפסות     02.01.0300

                    50.000 .דחוימה טרפמב טרופמכ ילכירדא ןוטב רמג ר"מ   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0310

                   175.000 .ןוטבה ןויזל ןוט   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ה י ק ש ה  ת ו כ ר ע מ  ח ו ת י פ  30 ק ר פ       
      
ם י ל ו ו ר ש  ת ח נ ה ו  ה ר י פ ח  10.30 ק ר פ  ת ת       
      

                   350.000 .01 גרד מ"מ CVP061 רוניצ רטמ  03.01.0010
      

                   250.000 .01 גרד מ"מ CVP011 רוניצ רטמ  03.01.0020
םילוורש תחנהו הריפח 10.30 כ"הס            

      
ת ו ר ו נ י צ  ת ס י ר פ ו  ה ק פ ס א  20.30 ק ר פ  ת ת       
ה י י ק ש ה       
      
ללוכ( 01 גרד מ"מ 09 ןליתאילופ רוניצ     03.02.0020

                  1,300.000 .)הריפח רטמ   
      
ללוכ( 01 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ     03.02.0030

                  1,100.000 .)הריפח רטמ   
      
ללוכ( 01 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ     03.02.0050

                  3,350.000 .)הריפח רטמ   
      
ללוכ( 01 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ     03.02.0060

                  1,200.000 .)הריפח רטמ   
      
      

20.30.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     005 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ( 01 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ     03.02.0070

                   900.000 .)הריפח רטמ   
הייקשה תורוניצ תסירפו הקפסא 20.30 כ"הס            

      
ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  30.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ת מ ו  ם י ר י ט מ מ       
      
לש םיחווטל החיג ריטממ תנקתהו הקפסא     03.03.0020

                   200.000 .ע"וש וא I-02 רטנה גוסמ 'מ 21-5 'חי   
      
SS 5008 "דרובנייר" ריטממ תנקתהו הקפסא     03.03.0050

                    50.000 .תוינכותב טרפ י"פע ןקתומ , ע"וש וא הטסורינ 'חי   
םיזתמו םיריטממ תנקתהו הקפסא 30.30 כ"הס            

      
ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  40.30 ק ר פ  ת ת       
ף ו ט פ ט  ת ו ר ו נ י צ       
      
רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ תנקתהו הקפסא     03.04.0020
ש/ל 6.1 וא ש/ל 3.2 לש הקיפסב מ"מ 61      

                  1,240.000 .מ"ס 06-05 לכ חוורמ רטמ   
ףוטפט תורוניצ לש הנקתהו הקפסא 40.30 כ"הס            

      
ת פ ס ו ת  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.30 ק ר פ  ת ת       
ל ל ו כ  ת כ ר ע מ  ש א ר ב  ף ו ט פ ט  ת י י ק ש ה ל       
ת ס ו ו  ן נ ס מ       
      
שארב ףוטפטל תפסות תנקתהו הקפסא     03.06.0020

                     1.000 'פמוק 5.1 " טדרדנטס תכרעמ  
      
שארב ףוטפטל תפסות תנקתהו הקפסא     03.06.0040

                     1.000 'פמוק 3 " טדרדנטס תכרעמ  
תסוו ןנסמ ללוכ תכרעמ שארב ףוטפט תייקשהל תפסות תנקתהו הקפסא 60.30 כ"הס            

      
ף ו ג מ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  90.30 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג ל  ה ז נ ו ר ב       
      

                     3.000 .1" ןוניגל הזנורב ףגמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.09.0020
      

                     8.000 .5.1" ןוניגל הזנורב ףוגמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.09.0030
      

                    10.000 .3" ןוניגל הזנורב ףוגמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.09.0050
ןוניגל הזנורב ףוגמ תנקתהו הקפסא 90.30 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     006 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ט ר פ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  01.30 ק ר פ  ת ת       
ל ק ד /ץ ע  ת י י ק ש ה       
      

                   100.000 .ץע תייקשהל טרפ תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0010
      

                    40.000 .לקד תייקשהל טרפ תנקתהו הקפסא 'חי  03.10.0020
לקד/ץע תייקשה יטרפ תנקתהו הקפסא 01.30 כ"הס            

      
ט ר פ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  41.30 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  ר ו ק מ ל  ת ו ר ב ח ת ה       
      
תייריע לש 2" םימ דמל הנכה תנקתהו הקפסא     03.14.0030

                     2.000 'פמוק .םימה ףגא טרפ י"פע א"ת  
םימ רוקמל תורבחתה טרפ תנקתהו הקפסא 41.30 כ"הס            

      
ב ו ש ח מ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  81.30 ק ר פ  ת ת       
ה י י ק ש ה  ת כ ר ע מ ל       
      
הייקשה בשחמ רובע הצק 'חי תנקתהו הקפסא     03.18.0090
םיזרב העבראל הלופכ תיטוחלא תרושקת לעב      

                     2.000 .תילרגטניא הללוס ללוכ 'חי   
      
הייקשה בשחמ רובע הצק 'חי תנקתהו הקפסא     03.18.0100
םיזרב השישל הלופכ תיטוחלא תרושקת לעב      

                     4.000 .תילרגטניא הללוס ללוכ 'חי   
      
, יכרע- תלת דיאונולוס הנקתהו הקפסא     03.18.0110

                    20.000 .CD/CA לגרס ג"ע ידיג-וד 'חי   
      

                     2.000 . םידיאונולוס לגרס הנקתהו הקפסא 'חי  03.18.0120
      
תייזכרממ עובק CAV022 למשח תנזה     03.18.0160
יאלמשח תודובע : ללוכ טניריאל הרואת      
DMM 5.2X3 לבכ עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ      
    Y.Y.N הנשל תוירחא , הנקתה , 'מ 51 דע,  

                     2.000 .רושיאו ךמסומ קדובלש הקידב 'חי   
הייקשה תכרעמל בושחמ תבכרהו הקפסא 81.30 כ"הס            

היקשה תוכרעמ חותיפ 30 כ"הס            

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0010
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 3 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

                   140.000 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      

10.40.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     007 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
51 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0020
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 4 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

                   230.000 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0030
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 4 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

                   160.000 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
62 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0040
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 5 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

                    10.000 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
הינב תודובע 10.40 כ"הס            

הינב תודובע 40 כ"הס            

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  י ש א ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ צ ר  ת י ת ח ת ב  ם י ד ד ו ב       
      
ףסות םע הקיצי ידי לע תואסנולכ ישאר םוטיא     05.01.0001
טרפמב 1.1 ףיעס יפל -'א היצפוא - ישיבג      
ילטסירק ףסות תולע(  םוטיאל ינכטה      

                     3.500 )תומכ יצח( ןוטב ק"מל 'חי   
      
ידי לע תואסנולכ ישאר םוטיאו חטשה תנכה     05.01.0002
1.1 ףיעס יפל 'ב הביטנרטלא - יטנמצ םוטיא      

                    25.000 )תומכ יצח(םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
תופצר תיתחתב םידדוב תואסנולכ ישאר םוטיא 10.50 כ"הס            

      
,ת ו נ ו ת ח ת  ת ו ר ו ק  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
.ו  ר ש ק  ת ו ר ו ק  ,ם י פ ת ו ש מ  ת ו א ס נ ו ל כ  י ש א ר       
    ..  
      
ישאר ,תונותחת תורוק םוטיא :ללוכ ףיעס      
ירבעמו רשק תורוק ,םיפתושמ תואסנולכ      
תרנצ      
      
      
      

20.50.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     008 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
1.2  םיפיעס יפל תורוק םוטיאו חטשה תנכה     05.02.0001

                   420.000 םוטיאל ינכט טרפמב 6.2 דע ר"מ   
      
7.2 ףיעס יפל רקלק ידי לע םוטיאה תנגה     05.02.0002

                   350.000 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
...ו רשק תורוק ,םיפתושמ תואסנולכ ישאר ,תונותחת תורוק םוטיא 20.50 כ"הס            

      
ה נ ב מ ה  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ה  ם ע  ע ג מ ב       
      
חטשה תנכהו הקלחה ,הזר ןוטב ,ןליטאילופ     05.03.0001
ינכטה טרפמב  3.3 ,2.3 ,1.3 םיפיעס יפל      

                  1,450.000 םוטיאל ר"מ   
      
תינמוטיב םוטיא תעירי לש םוטיא תכרעמ     05.03.0002
טרפמב 5.3 ,4.3  םיפיעס יפל ןוטבל תקבדינ      

                  1,450.000 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
הפצרב לוורש ךרד רוניצ רבעמב המיטא רזיבא     05.03.0003
תכרעה( םוטיאל ינכט טרפמב 5.3 ףיעס יפל      

                    10.000 )רוחמת ךרוצל תומכ 'חי   
      
ךרד םילבכ וא תורוניצ תצובק רבעמ םוטיא     05.03.0004
ינכט טרפמב 5.3 ףיעס יפל הפצרב לוורש      

                    10.000 )רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה( םוטיאל 'חי   
      
םיקוציה תוריקל רבעמ תינמז הנגהל תכרעמ     05.03.0005
טרפמב , 7.3 ףיעס יפל הקיצי תקספהבו      

                   100.000 )תומכ תכרעה( םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
ינכטה טרפמב 8.3 ףיעס יפל חפנתמ םימ רצע     05.03.0006

                   100.000 )תומכ תכרעה( םוטיאל רטמ   
עקרקה םע עגמב הנבמה תופצר םוטיא 30.50 כ"הס            

      
ן ו ט ב  ת ו פ צ ר ב  ל ו פ י ט  40.50 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ל  ב י ב ס מ  ם י כ מ ו ת  .ק  ת י ת ח ת ו       
ח ו ת י פ  ס ל פ מ ב       
      
ףיעס יפל הפצר תיתחתב מ"מ 5.0 ןליטאילופ     05.04.0001

                  1,400.000 םוטיאל ינכט טרפמב 1.4 ר"מ   
      
ףיעס יפל ןוטב תופצר ינפב םירפת םוטיא     05.04.0002

                   300.000 םוטיאל ינכט טרפמב 2.4 רטמ   
חותיפ סלפמב הנבמל ביבסמ םיכמות .ק תיתחתו ןוטב תופצרב לופיט 40.50 כ"הס            

      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     009 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ת  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ב  ,ת י ל ע מ  ר י פ  ,ף ת ר מ  ל ש  ם י י ע ק ר ק       
... ,ז ו ק י נ       
      
לש םייעקרק תת תוריק םוטיא :ללוכ ףיעס      
,למשח ,בויב ,זוקינ תורוב ,תילעמ ריפ ,ףתרמ      
'דכו םיכמות תוריק      
      
ינכטה טרפמב 1.5 ףיעס יפל חפנתמ םימ רצע     05.05.0001

                   350.000 םוטיאל רטמ   
      
יפל )םיגדיוויד תמיתס ללוכ( חטשה תנכה     05.05.0002

                    80.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 2.5 ףיעס ר"מ   
      
םוטיאל ינכטה טרפמב 3.5 ףיעס יפל הקלור     05.05.0003

                    50.000 )תומכ תכרעה( רטמ   
      
ינכטה טרפמב 4.5 ףיעס יפל קוזיח תעירי     05.05.0004

                    50.000 םוטיאל רטמ   
      
םוטיא תכרעמ - ףתרמו תילעמ ריפ     05.05.0005
טרפמב 8.5 דע 5.5 םיפיעס יפל תינמוטיב      

                   550.000 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
תוריק ,למשח תחוש ,בויב ,זוקינ תורוב     05.05.0006
יפל תינמוטיב םוטיא תכרעמ -'דכו םיכמות      
םוטיאל ינכטה טרפמב 8.5 דע 5.5 םיפיעס      

                   250.000 )תומכ תכרעה( ר"מ   
      
9.5 ףיעס יפל רקלק ידי לע םוטיאה תנגה     05.05.0007

                   800.000 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
      
01.5 ףיעס יפל ןוניג ירוזאב םוטיאה תנגה     05.05.0008

                    50.000 )תומכ תכרעה( םוטיאל ינכט טרפמב ר"מ   
      
21.5 ףיעס יפל ןטירואילופ תוקרזה     05.05.0009

                     2.000 )תומכ תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמב 'חי   
... ,זוקינ תורוב ,תילעמ ריפ ,ףתרמ לש םייעקרק תת תוריק םוטיא 50.50 כ"הס            

      
ת ו ר ו נ י צ  י ר ב ע מ ב  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
ם י י ע ק ר ק  ת ת  ת ו ר י ק  ך ר ד  ם י ל ב כ ו       
      
תורוניצ ביבס םוטיא יוביע ,חטשה תנכה     05.06.0001
1.6 ףיעס יפל ,םייעקרק תת תוריקב םינטובמ      
ךרוצל תרעושמ תומכ( םוטיאל ינכטה טרפמב      

                    30.000 )רוחמת 'חי   
      
- 5" לוורש ךררד דדוב לבכ וא רוניצ רבעמב     05.06.0002
ימוג ימטאו הדלפ תועבט לעב המיטא רזיבא      
ינכט טרפמב )'א הפולח( 1.2.6 ףיעס יפל      

                    10.000 )רוחמת ךרוצל תרעושמ תומכ( םוטיאל 'חי   
60.50.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     010 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
- 6" לוורש ךרד םילבכ רפסמ רבעמב     05.06.0003
ימוג ימטאו הדלפ תועבט לעב המיטא רזיבא      
ינכט טרפמב )'א הפולח( 1.2.6 ףיעס יפל      

                     1.000 )רוחמת ךרוצל תרעושמ תומכ( םוטיאל 'חי   
      
6 " לוורש ךרד םילבכ וא תורוניצ ירבעמב     05.06.0004
קיטסמו תוירוניצ יולימ לש המיטא תכרעמ -      
ינכט טרפמ )'ב הפולח( 2.2.6 ףיעס יפל      

                    10.000 )רוחמת ךרוצל תרעושמ תומכ( םוטיאל 'חי   
      
:לוורש ךרד דדוב 4" רוניצ ירבעמב     05.06.0005
המיטא רזיבא תורוניצ ביבס +קיטסמ+גופס      
ינכט טרפמ לש )'ג הפולח (3.2.6 ףיעס יפל      

                     5.000 )רוחמת ךרוצל תרעושמ תומכ( םוטיאל 'חי   
      
לש לדוגב דלח לא תכתמ תרווכ/תטלפ     05.06.0006
    001X05 יפל תרנצ רבעמל םילוורש םע מ"ס  
תומכ( םוטיאל ינכט טרפמב  3.6 ףיעס      

                     1.000 )רוחמת ךרוצל תרעושמ 'חי   
      
םע מ"ס 001X05 לדוגב CVP תרווכ     05.06.0007
טרפמב  4.6 ףיעס יפל תרנצ רבעמל םילוורש      

                     1.000 )רוחמת ךרוצל תרעושמ תומכ( םוטיאל ינכט 'חי   
      
יפל שומישב וניאש 6" לוורש/חדק תמיתס     05.06.0008
תומכ( םוטיאל ינכט טרפמב 5.6 ףיעס      

                     1.000 )רוחמת ךרוצל תרעושמ 'חי   
םייעקרק תת תוריק ךרד םילבכו תורוניצ ירבעמב םוטיא 60.50 כ"הס            

      
ר ו ב ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ /ה ב י א ש       
      
ינכטה טרפמב 1.7 ףיעס יפל חטשה תנכה     05.07.0001

                    50.000 םוטיאל ר"מ   
      
ימינפ יטנמצ םוטיא- תילעמ יריפו זוקינ תורוב     05.07.0002

                    90.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 2.7 ףיעס יפל - ר"מ   
      
-חודיק וא לוורש ךרד תרנצ רבעמ םוטיא     05.07.0003

                     4.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 3.7 ףיעס יפל 'חי   
זוקינ/הביאש רובב ימינפ םוטיא 70.50 כ"הס            

      
ב ו י ב  ת ו ר ו ב ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
ן מ ו ש  ד י ר פ מ  ,      
      
ינכטה טרפמב 1.8 ףיעס יפל חטשה תנכה     05.08.0001

                    25.000 )תומכ תכרעה( םוטיאל ר"מ   
      

80.50.1 קרפ תתב הרבעהל          
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10/06/2021
דף מס':     011 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2.8 ףיעס יפל תיסקופא םוטיא תכרעמ     05.08.0002

                    25.000 )תומכ תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
      
יפל -חודיק וא לוורש ךרד תרנצ רבעמ םוטיא     05.08.0003
תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמב 2.8 ףיעס      

                     2.000 )תומכ 'חי   
ןמוש דירפמ ,בויב תורובב ימינפ םוטיא 80.50 כ"הס            

      
ן ו ט ב  ת פ צ ר  י נ פ  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
ת י ב ר ע מ  ה ס י נ כ ב  ר צ ח ו  ת י ל ג נ א  ר צ ח ב       
ה מ ו ק ב       
      
,1.9 ףיעס יפל חטשה תנכהו םיעופישב הדמ     05.09.0001

                   400.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 2.9 ר"מ   
      
ינכט טרפמ לש 4.9 ףיעס יפל תוקלור     05.09.0002

                   250.000 םוטיאל רטמ   
      
םיפיעס יפל תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.09.0003

                   400.000 םוטיאל ינכט טרפמ לש 01.9 דע ,5.9 ר"מ   
      
01.9 ףיעס יפל -קיטסמו לגרס עוביק     05.09.0004

                   250.000 םוטיאל ינכט טרפמ לש רטמ   
      
ינכטה טרפמב 11.9 ףיעס יפל ינכטואג דב     05.09.0005

                   350.000 םוטיאל ר"מ   
      
ףיעס יפל מ"ס 4 יבועב הנגהל ןוטב/הדמ     05.09.0006

                   350.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 21.9 רטמ   
המוקב תיברעמ הסינכב רצחו תילגנא רצחב ןוטב תפצר ינפ םוטיא 90.50 כ"הס            

      
ף ת ר מ  ת ר ק ת  ם ו ט י א  01.50 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ  ס ל פ מ ב       
      
ףיעס יפל חטשה תנכהו םיעופישב ןוטב     05.10.0001

                    90.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 1.01 ,2.01 ק"מ   
      
ינכטה טרפמב 4.01 םיפיעס יפל תוקלור     05.10.0002

                   170.000 םוטיאל רטמ   
      
תועירי 2-ב םוטיא תכרעמ     05.10.0003
31.01 דע 6.01 ,5.01 םיפיעס יפל תוינמוטיב      

                   980.000 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
      
יפל קיטסמב המיטס+םוינימולא לגרס עוביק     05.10.0004

                   170.000 םוטיאל ינכט טרפמב 21.01 ףיעס רטמ   
      
      

01.50.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     012 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
31.01 ףיעס יפל תרנצ ירבעמב המיטא ירזיבא     05.10.0005
ךרוצל תרעושמ תומכ( םוטיאל ינכט טרפמב      

                     3.000 )רוחמת 'חי   
      
יפל םילבכ תצובק ירבעמב המיטא ירזיבא     05.10.0006
תומכ( םוטיאל ינכט טרפמב 31.01 ףיעס      

                     3.000 )רוחמת ךרוצל תרעושמ 'חי   
      
41.01 ףיעס יפל מ"מ 1 יבועב EPDH תעירי     05.10.0007

                   980.000 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
חותיפ סלפמב ףתרמ תרקת םוטיא 01.50 כ"הס            

      
,ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק   ם ו ט י א  11.50 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ  ס ל פ מ ב  'ד כ ו  ם י נ ו ש  ת ו ר ד ג       
      
ינכטה טרפמב 1.11 ףיעס יפל חטשה תנכה      
ןוטב תודובע קרפב ללכי- םוטיאל      
      
תיטנמצ הצברה -חיט יופיחב ןוטב תוקעמב      
-םוטיאל ינכטה טרפמב 2.11 ףיעס יפל      
רמג תודובע קרפב ללכי      
      
תופצר ,תוגרדמ ,ןבא ופיחב ןוטב תוקעמב      
טרפמב 2.11 ףיעס יפל יטנמצ םוטיא -'דכו      
רמג תודובע קרפב ללכי םוטיאל ינכטה      
      
3.11 ףיעס יפל ינמוטיב םוטיא תעוצר     05.11.0001

                    50.000 םוטיאל ינכט טרפמ רטמ   
      
4.11 ףיעס יפל םיכמות תוריק ןיב רפת םוטיא     05.11.0002

                    10.000 )תומכ תכרעה( םוטיאל ינכט טרפמ רטמ   
חותיפ סלפמב 'דכו םינוש תורדג ,םיכמות תוריק  םוטיא 11.50 כ"הס            

      
ר ד ח  ת פ צ ר  י נ פ  ם ו ט י א  21.50 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
,1.21 ףיעס יפל חטשה תנכהו םיעופישב הדמ     05.12.0001

                    30.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 2.21 ר"מ   
      
ינכט טרפמ לש4.21 ףיעס יפל תוקלור     05.12.0002

                    30.000 םוטיאל רטמ   
      
תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.12.0003
ינכט טרפמ לש 01.21 דע 5.21 םיפיעס יפל      

                    30.000 םוטיאל ר"מ   
      
יפל קיטסמב המיטס+םוינימולא לגרס עוביק     05.12.0004

                    30.000 םוטיאל ינכט טרפמב 01.21 ףיעס רטמ   
21.50.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     013 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינכטה טרפמב 11.21 ףיעס יפל ינכטואג דב     05.12.0005

                    30.000 םוטיאל ר"מ   
      
ףיעס יפל מ"ס 4 יבועב הנגהל ןוטב/הדמ     05.12.0006

                    30.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 21.21 ר"מ   
הפשא רדח תפצר ינפ םוטיא 21.50 כ"הס            

      
י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
ף ת ר מ ב ו  ה ס י נ כ  ת מ ו ק ב   ח ב ט מ       
      
ןוטיב ,םיבוטרה םירדחה ביבס ןוטב תרוגח      
טרפמ יפל חטשה תנכה +ןוטב יולימ ,תרנצ      
ןוטב תודובע קרפב ללכי - םוטיאל ינכט      
      

                   140.000 םוטיאל ינכט טרפמב 3.31 ףיעס יפל תוקלור רטמ  05.13.0001
      
תנכה -הנותחת תמוקב חבטמ תפצרב     05.13.0002
תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ + חטשה      
ינכט טרפמ 9.31דע4.31 ,2.31 ףיעס יפל      

                   140.000 םוטיאל ר"מ   
      
,חטשה תנכה -הנוילע המוקב חבטמ תפצרב     05.13.0003
ףיעס יפל תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ      

                    60.000 םוטיאל ינכט טרפמב 9.31דע4.31 ,2.31 ר"מ   
      
1.31 ףיעס יפל תורוניצ ירבעמב המיטא רזיבא     05.13.0004

                     6.000 םוטיאל ינכט טרפמב 'חי   
      
ףיעס יפל הנגהל הדמ תקיציו ינכטואג דב     05.13.0005

                   150.000 םוטיאל ינכט טרפמב 01.31 ר"מ   
      
ינכט טרפמב 11.31 ףיעס יפל הנגהל הדמ     05.13.0006

                   150.000 םוטיאל ר"מ   
      
תודובע קרפב ללכי - ןוטב יולימו תרנצ ןוטיב      
ןוטב      
      
םוטיאה תלבקל תסלופמ תקלחומ הדמ     05.13.0007

                   150.000 םוטיאל ינכט טרפמב 31.31 ףיעס יפל ןוילעה ר"מ   
      
21.31 ףיעס יפל יטנמצ ירמילופ ןוילע םוטיא     05.13.0008

                   170.000 םוטיאל ינכט טרפמב ר"מ   
ףתרמבו הסינכ תמוקב  חבטמ ירדח תופצר םוטיא 31.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     014 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ה ד ע ס מ  ת פ צ ר  ם ו ט י א  41.50 ק ר פ  ת ת       
י נ ו ר ק ע  ט ר פ מ       
      
,םיבוטרה םירדחה ביבס ןוטב תרוגח      
תנכה+ בצוימה לוחה/ןוטבה יולימ ,תרנצ ןוטיב      
קרפב ללכיי - םוטיאל ינכט טרפמ יפל חטשה      
ןוטב תודובע      
      
טרפמ 1.41 ףיעס יפל חטשה תנכה     05.14.0001

                   120.000 םוטיאל ינכט ר"מ   
      
,3.41  םיפיעס יפל תינמוטיב םוטיא תכרעמ     05.14.0002

                   120.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 4.41 ר"מ   
      
ינכטה טרפמב 6.41 םיפיעס יפל לוט ריינ     05.14.0003

                   120.000 םוטיאל ר"מ   
ינורקע טרפמ - הדעסמ תפצר םוטיא 41.50 כ"הס            

      
י ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  51.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח ת ל מ ו  ת ו ח ל ק מ  י ר ד ח  , ם י ת ו ר ש       
      
,םיבוטרה םירדחה ביבס ןוטב תרוגח      
תנכה+ בצוימה לוחה/ןוטבה יולימ ,תרנצ ןוטיב      
קרפב ללכיי - םוטיאל ינכט טרפמ יפל חטשה      
ןוטב תודובע      
      
טרפמ 1.51 ףיעס יפל חטשה תנכה     05.15.0001

                   250.000 םוטיאל ינכט ר"מ   
      
ףיעס יפל תוחלקמ רדחב עופישב הדמ     05.15.0002

                    50.000 םוטיאל ינכט טרפמב 3.51 ר"מ   
      
,4.51  םיפיעס יפל תינמוטיב םוטיא תכרעמ     05.15.0003

                   220.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 6.51 ,5.51 ר"מ   
      
טרפמב 7.51 םיפיעס יפל הנגהל לוט ריינ     05.15.0004

                   220.000 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
ןוילעה םוטיאה תלבקל תסלופמ תקלחומ הדמ     05.15.0005

                   170.000 םוטיאל ינכט טרפמב 9.51 ףיעס יפל ר"מ   
      
יפל יטנמצ ירמילופ םוטיא תכרעמ     05.15.0006

                   200.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 01.51 םיפיעס ר"מ   
תוחתלמו תוחלקמ ירדח , םיתורש ירדח תפצר םוטיא 51.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     015 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  61.50 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א  י ר ד ח ו  ח ב ט מ  ת ו ח ל ק מ  ,ם י ת ו ר י ש       
      
ןוטב יקולב םוטיא ,חטשה תנכה     05.16.0001
טרפמב 1.61 ףיעס יפל תיטנמצ הצברה י"ע      

                   600.000 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
הצברה יבג לע יטנמצ םוטיא תוחלקמ ירדחב     05.16.0002
טרפמב 1.61 ףיעס יפל ןוטב ריק וא תיטנמצ      

                    60.000 םוטיאל ינכטה ר"מ   
הפשא ירדחו חבטמ תוחלקמ ,םיתוריש ירדח תוריק םוטיא 61.50 כ"הס            

      
י נ כ ט  ד ו י צ  ם ע  ת ו ג ג  ם ו ט י א  71.50 ק ר פ  ת ת       
'ד כ ו  ה ד ע ס מ  ל ע מ       
      
טרפמב 1.71 ףיעס יפל חטשה תנכה     05.17.0001

                   320.000 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
ינכטה טרפמב2.71 ףיעס יפל תוקלור     05.17.0002

                   140.000 םוטיאל רטמ   
      
ינכטה טרפמב 2.71 ףיעס יפל םידא םוסחמ     05.17.0003

                   270.000 םוטיאל ר"מ   
      
ינכטה טרפמב 3.71 ףיעס יפל ימרת דודיב     05.17.0004

                   270.000 םוטיאל ר"מ   
      
יפל חטשה תנכהו %5.1 עופישב לקטב/ןוטב     05.17.0005

                    27.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 7.91 ,4.91 ףיעס ק"מ   
      
ינכטה טרפמב 5.71 ףיעס יפל תוקלור     05.17.0006

                   140.000 םוטיאל רטמ   
      
לכה ,תוינמוטיב תועירי יתשב םוטיא תכרעמ     05.17.0007

                   320.000 51.71 דע 7.71 םיפיעס יפל ר"מ   
      
יפל תרנצ רבעמ ביבס םוטיאל המיטא רזיבא     05.17.0008

                     5.000 )תומכ תכרעה( 51.71 ףיעס 'חי   
      
ףיעס יפל ינכטואג דב- ינכט דויצ םע תוגגב     05.17.0009

                   100.000 )תומכ תכרעה(םוטיאל ינכטה טרפמב 71.71 ר"מ   
      
יבועב הנגהל ןוטב/הדמ- ינכט דויצ םע תוגגב     05.17.0010

                   100.000 םוטיאל ינכטה טרפמב 71.71 ףיעס יפל מ"ס 6 ר"מ   
'דכו הדעסמ לעמ ינכט דויצ םע תוגג םוטיא 71.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     016 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ר ו ר ו ו י א  י ר י פ  י נ ו ג ג  ם ו ט י א  81.50 ק ר פ  ת ת       
ג ג ב  ב ו כ ר כ -ה ק ע מ  ,ת ר נ צ  ת ו כ ר ע מ  י ר י פ       
      
יריפו רורוויא יריפ ינוגג םוטיא :ללוכ ףיעס       
ןוטב ינוגג ,גגב ןוטב תוגרדמ ,תרנצ תוכרעמ      
'דכו הנבמה תותיזחב      
      
ינכטה טרפמב 1.81 ףיעס יפל חטשה תנכה     05.18.0001

                   110.000 םוטיאל ר"מ   
      
בוכרכ-הקעמב יטנמצ ירמילופ םוטיא .2.81     05.18.0002
הפצר הצקב ןוטב הקעמ יבג לעו גגב ןוטב      
ףיעס יפל 'א - הביטנרטלא - 00.0-+ סלפמב      

                    55.000 )תומכ יצח( םוטיאל ינכטה טרפמב 2.81 ר"מ   
      
ןוטב בוכרכ-הקעמב ינטירואילופ םוטיא     05.18.0003
טרפמב 2.81 ףיעס יפל- 'ב הביטנרטלא -גגב      

                    55.000 )תומכ יצח(םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
רוניצ/.א.מ תלעת רבעמ ביבס MDPE תעירי     05.18.0004
טרפמב 3.81 ףיעס יפל תוריק ךרד      

                     5.000 )תומכ תכרעה (םוטיאל ינכטה רטמ   
      
םילבכ רבעמל רזיווא וא ןוולוגמ חפמ לוורש     05.18.0005
ינכטה טרפמב 4.81 ףיעס יפל ריק ךרד      

                     1.000 )תומכ תכרעה ( םוטיאל 'חי   
גגב בוכרכ-הקעמ ,תרנצ תוכרעמ יריפ ,רורוויא יריפ ינוגג םוטיא 81.50 כ"הס            

      
י ו פ י ח ב  ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  91.50 ק ר פ  ת ת       
ף ת ר מ  ת מ ו ק ב ו  ג ג ב  'ד כ ו   ח י ט       
      
'דכו טיילייקס ,תונולחה יפוקשמ ביבס םוטיא      
'דכו תוריק תויצקורטסנוקל רוביחב      
ללכי-םוטיאל ינכטה טרפמב 3.91 ףיעס יפל      
םינימולא תודובע קרפב      
      
ינכטה טרפמב 1.91 ףיעס יפל חטשה תנכה     05.19.0001
םוכיסל אל ןוטב תודובע קרפב ללכי - םוטיאל ר"מ                   
      
ףיעס יפל תיטנמצ הצברה - חיט רמגב תוריקב     05.19.0002
קרפב ללכי -םוטיאל ינכטה טרפמב 2.02      
םוכיסל אל רמג תודובע ר"מ                   
      
/םוינימולא יופיחב ןוטב תוריקב יטנמצ םוטיא     05.19.0003
2.91 ףיעס יפל - םינגוע םע היילתב 'דכו ןבא      
תודובע קרפב ללכי - םוטיאל ינכטה טרפמב      
םוכיסל אל רמג ר"מ                   

ףתרמ תמוקבו גגב 'דכו  חיט יופיחב ץוח תוריק םוטיא 91.50 כ"הס            

      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     017 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ר י ק ב  ל ו פ י ט  02.50 ק ר פ  ת ת       
י נ ו ר ק ע  ט ר פ מ  -ף ו ש ח       
      
ינכט טרפמב 1.02 ףיעס יפל חטשה תנכה     05.20.0001
םוכיסל אל רמג תודובע קרפב ללכי -םוטיאל ר"מ                   
      
טרפמב 2.02 ףיעס יפל םימ החוד רמוח     05.20.0002
םוכיסל אל רמג תודובע קרפב ללכי- םוטיאל ינכט ר"מ                   
      
םוטיאל רוביחב ינטירואילופ םוטיא תעוצר     05.20.0004
ינכטה טרפמב 4.91 ףיעס יפל יעקרק תת      

                    50.000 םוטיאל רטמ   
ינורקע טרפמ -ףושח ןוטב תוריקב לופיט 02.50 כ"הס            

םוטיא תודובע 50 כ"הס            

      
ה ד ל פ  ת ו ד ו ב ע ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 10-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0010

                     2.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 20-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0020

                     1.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 40-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0030

                    17.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 50-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0040

                     2.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 60-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0050

                     1.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
.המישרב 70-מ 'סמ סופיט םיסיסר ףדה תלד     06.01.0060

                     3.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 80-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0070

                     7.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 90-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0080

                     2.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0090

                     1.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
ימינפ םוינימולא ןולח ללוכ שדח רוד ףדה ןולח     06.01.0100
טלפמוק לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט      

                     1.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     018 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0110

                     1.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0120

                     7.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 41-מ 'סמ סופיט רורווא רוניצ     06.01.0130

                     4.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 51-מ 'סמ סופיט רורווא רוניצ     06.01.0140

                     2.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 71-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0150

                     7.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 12-מ 'סמ סופיט ןורא תותלד     06.01.0160

                     4.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 22-מ 'סמ סופיט ןורא תותלד     06.01.0170

                     5.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 42-מ 'סמ סופיט ןורא תותלד     06.01.0180

                     2.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 52-מ 'סמ סופיט ןורא תותלד     06.01.0190

                     2.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 62-מ 'סמ סופיט ןורא תותלד     06.01.0200

                     1.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 72-מ 'סמ סופיט ןורא תותלד     06.01.0210

                     2.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 82-מ 'סמ סופיט ןורא תותלד     06.01.0220

                     1.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 92-מ 'סמ סופיט ןורא תותלד     06.01.0230

                     3.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
תורגסמ 10.60 כ"הס            

      
ס ו ח ד  ק ו ב מ ב  ץ ע  ק ד  55.60 ק ר פ  ת ת       
ר ז ח ו מ מ       
      
ץע תוחולמ הבישי תוגרדמ ןיב יופיחו תובחר     06.55.0030
,'סנוק ישירמ ללוכ ,רזחוממ סוחד קובמב      
רזחוממ סוחד קובמב ץעמ תוהבגהו םירבחמ      
יטרפו 1.6/6/4P חותיפ יטרפ יפל שרדנה לכו      

                   240.000 .דחוימ טרפמו 'טסנוק ר"מ   
רזחוממ סוחד קובמב ץע קד 55.60 כ"הס            

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     019 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ר ו א  ץ ע  ת ו פ פ ר  65.60 ק ר פ  ת ת       
      
יניפ ןרוא ץע יופיחב תוכרעמה תושינל תותלד     06.56.0010
תכתמ תורוקו תכתמ יליפורפמ תורגסמ םע      
ללכ ,הטסורינ יגרב ללוכ ,תוריקל תורבוחמ      
ןווגב תימי העיבצב םיעובצ תכתמה יקלח      
ירזיבאו הטסורינ יריצ ללוכ .לכירדאה תריחבל      
חותיפ טרפ יפל .הנקתהו הלבוה ללוכ ,הליענ      

                    30.000 P42. ר"מ   
      
קובמב ץע יופיחב ץיק םימ למשח ןוראל יופיח     06.56.0020
סוסיב ,מ"ס 5.4/5.4 ךתחב רזחוממ סוחד      
ללוכ ,מ"ס 01/01 ךתחב ןרוא ץע תורוקב      
,הטסורינ יגרב ללוכ ,תותלדל תכתמ תורגסמ      
ןווגב תימי העיבצב םיעובצ תכתמה יקלח ללכ      
ירזיבאו הטסורינ יריצ ללוכ .לכירדאה תריחבל      
חותיפ טרפ יפל .הנקתהו הלבוה ללוכ ,הליענ      

                     1.000 'פמוק .P43  
ןרוא ץע תופפר 65.60 כ"הס            

הדלפ תודובעו ןמוא תורגנ 60 כ"הס            

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ   70 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ק  - 10 ק ר פ  ת ת   10.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
, HCS 04 רפת אלל ךותירל הדלפ תורונצ     07.01.0230
רטוק ,'מ 05.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ      
טלמ םינפ יופיצ ,םיחפס ללוכ 4" רונצה      
העיבצ ,םיחפסו תורונצל CPA-3 תפיטעו      

                    10.000 םייולג תו רוניצל רטמ   
      
, HCS 04 רפת אלל ךותירל הדלפ תורונצ     07.01.0240
,'מ 05.1 קמוע דע עקרקב םינקתומ םינקתומ      
טלמ םינפ יופיצ ,םיחפס ללוכ 3" רונצה רטוק      
העיבצ ,םיחפסו תורונצל CPA-3 תפיטעו      

                    10.000 םייולג תורוניצל רטמ   
      
, HCS 04 רפת אלל ךותירל הדלפ תורונצ     07.01.0250
רטוק ,'מ 00.1 ד קמועב עקרקב םינקתומ      
טלמ םינפ יופיצ ,םיחפס ללוכ 2" רונצה      
העיבצ ,םיחפסו תורונצל CPA-3 תפיטעו      

                    20.000 םייולג ת ורוניצל רטמ   
      
, HCS 04 רפת אלל םינבלוגמ תורונצ     07.01.0260
וא יולג םינקתומ  ,puockiuQ תטישב םירוביח      
תולש ,םיחפס ללוכ 4" רונצה רטוק ,יומס      

                    90.000 תורוניצל תיתשורח העיבצ ,תועובצ תוכימתו רטמ   
      
      
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     020 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
, HCS 04 רפת אלל םינבלוגמ תורונצ     07.01.0270
וא יולג םינקתומ  ,puockiuQ תטישב םירוביח      
תולש ,םיחפס ללוכ 3" רונצה רטוק ,יומס      

                   100.000 תורוניצל תיתשורח העיבצ ,תועובצ תוכימתו רטמ   
      
, HCS 04 רפת אלל םינבלוגמ תורונצ     07.01.0280
וא יולג םינקתומ  ,puockiuQ תטישב םירוביח      
תולש ,םיחפס ללוכ 2" רונצה רטוק ,יומס      
תורוניצל תיתשורח העיבצ ,תועובצ תוכימתו      
      

                    80.000    רטמ 
      
, HCS 04 רפת אלל םינבלוגמ תורונצ     07.01.0290
וא יולג םינקתומ  ,puockiuQ תטישב םירוביח      
תולש ,םיחפס ללוכ 2/1-1" רונצה רטוק ,יומס      

                    40.000 תור וניצל תיתשורח העיבצ ,תועובצ תוכימתו רטמ   
      
,הגרבהל HCS 04 רפת אלל םינבלוגמ תורונצ     07.01.0300
ללוכ 1" רונצה רטוק ,יומס וא יולג םינקתומ      
תפיטע ,תועובצ תוכימתו תולש ,םיחפס      
    CPA-3 ל העיבצ ,ק"תת וא םיומס תורונצל  

                    30.000 םייולג תורוניצ רטמ   
      
רטוק ,דרוקר ללוכ הגרבהל ,םירודכ םיפוגמ      07.01.0310

                     5.000 "2 'חי   
      
רטוק ,דרוקר ללוכ הגרבהל ,םירודכ םיפוגמ      07.01.0320

                    10.000 1½" 'חי   
      
רטוק ,דרוקר ללוכ הגרבהל ,םירודכ םיפוגמ      07.01.0330

                    15.000 "1 'חי   
      
רטוק ,דרוקר ללוכ הגרבהל ,םירודכ םיפוגמ      07.01.0340

                    80.000 "3/4 'חי   
      
חפ ןורא ללוכ ןינבה ךותב שא יוביכ תדמע     07.01.0350
זרב ,מ"ס 03/08/021 תודימב ריקה לע הילתל      
ךרואב 4/3" קונרז םע יוביכ ןולילג ,2" יוביכ      
51 ךרואב 2"  רטסאילופמ םיקונרז ינש ,'מ 03      
ישומיש-בר ןוליס קנזמו ץרוטש ידמצמ םע 'מ      

                     6.000 ג"ק 6 ינקית הקבא הפטמ ,2" 'חי   
      
,ןלוג רעש 'צות לוגיטלומ גוסמ םימ תורוניצ      07.01.0360
םירוביח ,יולימב וא תוריק ,תורקתב םינקתומ      

                   420.000 מ"מ 61 רוניצה רטוק ,הציחל ירזיבא ידי לע רטמ   
      
      
      
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     021 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ןלוג רעש 'צות לוגיטלומ גוסמ םימ תורוניצ      07.01.0370
םירוביח ,יולימב וא תוריק ,תורקתב םינקתומ      

                    60.000 מ"מ 02 רוניצה רטוק ,הציחל ירזיבא ידי לע רטמ   
      
,ןלוג רעש 'צות לוגיטלומ גוסמ םימ תורוניצ      07.01.0380
םירוביח ,יולימב וא תוריק ,תורקתב םינקתומ      

                   210.000 מ"מ 52 רוניצה רטוק ,הציחל ירזיבא ידי לע רטמ   
      
,ןלוג רעש 'צות לוגיטלומ גוסמ םימ תורוניצ      07.01.0390
םירוביח ,יולימב וא תוריק ,תורקתב םינקתומ      

                   110.000 מ"מ 23 רוניצה רטוק ,הציחל ירזיבא ידי לע רטמ   
      
םימ תואיצי 9 ללוכ םימח/םירק םימ תייזכרמ      07.01.0400
61 - םימח םימ תואיצי 6-ו מ"מ 61 - םירק      
,1" רטוקב םיקלחמו םיישאר הריגס יזרב ,מ"מ      

                     1.000 'פמוק תוכימתו תולש ,םיחפס ללוכ  
      

                     1.000 'פמוק םימ תייזכרמ רובע יתשורח ןורא  07.01.0410
      
4 רובע 1" רטוקב םיכר םימל םימ קלחמ      07.01.0420
,ישאר קותינ זרב ללוכ ,מ"מ 61 - תואיצי      

                     1.000 'פמוק תוכימתו תולש ,םיחפס  
      

                     1.000 'פמוק םיכר םימ קלחמ רובע יתשורח ןורא  07.01.0430
      
ללוכ ,הגרבהל םינוסכלא םירזוח לא םימותסש      07.01.0440

                     5.000 3/4" רטוק ,דרוקר 'חי   
      

                     3.000 2/1" רטוק יטמוטוא ריוא רורחש םותסש  'חי  07.01.0450
      
ריקב תרנצ רבעמל תירלודומ םוטיא תרגסמ      07.01.0460
םיחפסה לכ ללוכ 2" רטוקב רונצ רובע מ"ממ      

                     1.000 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
      
ריקב תרנצ רבעמל תירלודומ םוטיא תרגסמ      07.01.0470
לכ ללוכ 2/1-1" רטוקב רונצ רובע מ"ממ      

                     1.000 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה םיחפסה  
      
י"ע  1" רטוקב םימח םימ תרנצל ימרט דודיב      07.01.0480
מ"מ 91 יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורש      
וודיבו .יס.יו.יפ יטרס תקבדה ללוכ ,תוחפל      

                    50.000 םיחפס רטמ   
      
4/3" רטוקב םימח םימ תרנצל ימרט דודיב      07.01.0490
מ"מ 91 יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורש י"ע      
וודיבו .יס.יו.יפ יטרס תקבדה ללוכ ,תוחפל      

                    60.000 םיחפס רטמ   
      
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     022 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2/1" רטוקב םימח םימ תרנצל ימרט דודיב      07.01.0500
מ"מ 91 יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורש י"ע      
וודיבו .יס.יו.יפ יטרס תקבדה ללוכ ,תוחפל      

                    70.000 םיחפס רטמ   
      
רטוק ,דרוקר ללוכ הגרבהל ,םירודכ םיפוגמ      07.01.0510

                    15.000 "ביגש" תרצות ½1" 'חי   
      
רטוק ,דרוקר ללוכ הגרבהל ,םירודכ םיפוגמ      07.01.0520

                    20.000 "ביגש" תרצות 1" 'חי   
      
רטוק ,דרוקר ללוכ הגרבהל ,םירודכ םיפוגמ      07.01.0530

                    16.000 "ביגש" תרצות 4/3" 'חי   
      
רטוק ,דרוקר ללוכ הגרבהל ,םירודכ םיפוגמ      07.01.0540

                    60.000 "ביגש" תרצות 2/1" 'חי   
      
סלפמב חבטמל זג תקפסהל 8/3" תשוחנ רונצ      07.01.0550

                    25.000 יולמב ןקתומ ,ןוילע רטמ   
      

                     4.000 'פמוק 8/3" ןכרצל זג רוביחל ינקת קותינ זרב  07.01.0560
      

                     1.000 4/3" זג תקפסה רוניצל ישאר קותינ ףוגמ  'חי  07.01.0570
      
תודובע ללוכ רבוצ תנקתהב זג 'בחל עויס      07.01.0580

                     1.000 'פמוק עוציב לוהנ ,םימואת ,רפע  
םירזיבאו םימ יוק - 10 קרפ תת  10.70 כ"הס            

      
ת כ ר ע מ  - 20 ק ר פ  ת ת   20.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ו ו א ו  ם י ז ק נ       
      
יולג םינקתומ ,EPDH-מ ןיחולד תורונצ      07.02.0010
תוריק ,יולימב יומס וא תוריקו תורקתל הילתב      
תוכימתו תולש ,םיחפס ללוכ ,תוציחמו      

                    50.000 מ"מ 05-04 רטוק  ,תושורד רטמ   
      
ךותירב םירוביח ,EPDH-מ בויבל תורונצ      07.02.0020
ללוכ ,ןוטב תופצירל תחתמ םינקתומ ,םינפ      
011 רטוק ,תושורדה רפעה תודובע ,םיחפס      

                   145.000 מ"מ רטמ   
      
ךותירב םירוביח ,EPDH-מ בויבל תורונצ      07.02.0030
וא םירבעמב יומס וא יולג םינקתומ ,םינפ      
תולש ללוכ ,םיחפס ללוכ ,תוציחמו תוריק      

                    80.000 מ"מ 011 רטוק , תוכימתו רטמ   
      
      
      

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     023 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רונצל 02 - ב ןייוזמ ןוטב תפיטע דעב תפסות      07.02.0040
,דצ לכל מ"ס 01 יבועב ,מ"מ 011 רטוקב      

                   145.000 ןויז לזרב ללוכ ,םיקמועה לכב רונצה ביבס רטמ   
      

                   145.000 מ"מ 011 רטוקב .יס.יו.יפמ רורוא עבוכ  'חי  07.02.0050
      
תרגסמ ,ךיראמ ללוכ 4/4" הפצר םוסחמ      07.02.0080

                     2.000 'פמוק זילפמ הגרבה תשרו  
      
זוקינ רובע הקבדהב "רודירמ" CVP תרנצ      07.02.0090

                    35.000 םיחפס ללוכ מ"מ 04-23 רטוקב  א"מ תודיחי רטמ   
      
זוקינ רובע הקבדהב "רודירמ" CVP תרנצ      07.02.0100

                    25.000 םיחפס ללוכ מ"מ 05 רטוקב  א"מ תודיחי רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוקב ,רורואל ןליפורפילופ תורונצ      07.02.0101
ללוכ ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג  םינקתומ      

                    50.000 םישורדה תוילתו תוכימת ,תולש ,םיחפס רטמ   
      
םיפות םימוסחמ ,תרוקיב תואספוק - םיפסאמ      07.02.0102
ןליתאילופמ תולפונ תרוקיב תואספוקו      
זילפמ ןוילע הסכמ ללוכ ,ההובג תופיפצב      

                    40.000 4" רטוקב הגרבהל 'חי   
      
תופיפצב ןליתאילופמ 4/8" הפציר םוסחמ      07.02.0103
זילפ תשר הסכמ ללוכ ,EPDH ,ההובג      

                    25.000 הגרבהל 'חי   
      
תנקתה רובע 4/8" הפציר םוסחמל תפסות      07.02.0104

                    25.000 םוסחמה ךותב ןקתומ הטסורינ ילד 'חי   
      
תכבש ,EPDH ףוג - תיתשורח זוקינ תלעת      07.02.0105
51 דע הנתשמ קמועב ,מ"ס 02 בחור ,מ"בלפ      
רטוקב הפצר םוסחמל רוביחל היפ ללוכ ,מ"ס      

                    15.000 ןוטיבו סוליפ ,ןוגיע ,4" רטמ   
      
םייק ןוטב ריקב מ"מ 002 רטוקב חתפ חודיק      07.02.0106

                     6.000 'פמוק מ"ס 03 יבועב  
      
םייק ןוטב ריקב מ"מ 051 רטוקב חתפ חודיק      07.02.0107

                     6.000 'פמוק מ"ס 03 יבועב  
      
םייק ןוטב ריקב מ"מ 021 רטוקב חתפ חודיק      07.02.0110

                     4.000 'פמוק מ"ס 03 יבועב  
      
      
      
      
      

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     024 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ע"ש וא  "דלומור" תרצות EP-מ ןמוש דירפמ     07.02.0190
,ןרציה תויחנה י"פע הנקתה ללוכ ,רשואמ      
לוח ןופיד ,םימב אלמ דירפמ דגנכ קודיהו יולימ      
ליעפ חפנ , םישורד ןוטב יסכמו תוהבגה ,ביבס      

                     1.000 'פמוק ק"מ 06.3  
      
"SN-8 תורוניצמ מ"מ 061 רטוקב בויב וק      07.02.0210
    CVP" םיחפס ללוכ ,עקת-עקש םירוביח,  

                    55.000 'מ 52.1 דע  קמועב המדאב ןקתומ רטמ   
      
"SN-8 תורוניצמ מ"מ 061 רטוקב בויב וק      07.02.0220
    CVP" םיחפס ללוכ ,עקת-עקש םירוביח,  

                    20.000 'מ 57.1 דע קמועב המדאב ןקתומ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויב רונצל ןוטב תפיטע      07.02.0320
ללוכ ,דצ לכמ מ"ס 01 יבועב  רונצל ביבסמ      
רטוקב םיקושיחו  ךרואל מ"מ 01 לוטומ 4 ןויז      

                    20.000 ךרוא מ"ס 02 לכ מ"מ 6 רטמ   
      
רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ בויבל הרקב את      07.02.0330
05 רטוקב ב"ב הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 06      

                     3.000 'מ 57.0 דע קמוע ,ןוט 21 סמועל מ"ס 'חי   
      
רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ בויבל הרקב את      07.02.0340
05 רטוקב ב"ב הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 08      

                     6.000 'מ 52.1 דע קמוע ,ןוט 21 סמועל מ"ס 'חי   
      
רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ בויבל הרקב את      07.02.0350
06 רטוקב ב"ב הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 001      

                     3.000 'מ 57.1 דע קמוע ,ןוט 21 סמועל מ"ס 'חי   
      
רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ בויבל הרקב את      07.02.0360
06 רטוקב ב"ב הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 001      

                     1.000 'מ 52.2 דע קמוע ,ןוט 21 סמועל מ"ס 'חי   
      
תילגנאה רצחב תנקתומ בויבל הביאש תנחת     07.02.0370
קמועב מ"ס 061 רטוקב ימורט ןוטב את ללוכ      
בויבל תולובט תובאשמ יתש ,'מ 05.2 דע      
ו למשח חול ,תינכתה יפל הדובע 'קנ ימלוג      
תרנצ תודובע ,הלעפה יפוצמ ,הלעפה      

                     1.000 'פמוק הצרהו הלעפה ,למשח תודובע ,םירזיבאו  
      
רצחב תנקתומ םשג ימ זוקינל הביאש תנחת     07.02.0380
מ"ס 061 רטוקב םורט ןוטב את ללוכ תילגנאה      
תולובט תובאשמ יתש ,'מ 00.2 דע קמועבו      
למש ח חול ,תינכתה יפל הדובע 'קנ - זוקינל      
תרנצ תודובע ,הלעפה יפוצמ ,הלעפהו      

                     1.000 'פמוק הצרהו הלעפה ,למשח תודובע ,םירזיבאו  
      

20.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     025 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוקב 001EP ןליתאילופ תרנצמ הקינס וק     07.02.0390
רפע תודובע ,תוכימת ,תולש ללוכ מ"מ 09      
"למג" ךרד הטקשה אתל רוביחו תושורד      
ינפ לעמ מ"ס 05-כ תרנצ ירזיבאמ ןקתומ      

                    20.000 רבוחמ וילא את ה הסכמ רטמ   
      
תודובע ללוכ הטקשה אתל הקינס וק רוביח      07.02.0400
תנקתה רחאל ומוטיאו חתפ חודיק ,רפע      

                     1.000 'פמוק ותומדקל בצמ תרזחה ,רוניצה  
      
רטוקב 001EP ןליתאילופ תרנצמ הקינס וק     07.02.0410
רפע תודובע ,תוכימת ,תולש ללוכ מ"מ 011      
"למג" ךרד הטקשה אתל רוביחו תושורד      
ינפ לעמ מ"ס 05-כ תרנצ ירזיבאמ ןקתומ      

                    55.000 רבוחמ וילא אתה  הסכמ רטמ   
      
ללוכ ינוריע לועית ןטלוקל הקינס וק רוביח      07.02.0420
רפע תודובע ,א"תע םיכרד 'חמ םע םואת      
תנקתה רחאל ומוטיאו חתפ חודיק ,תושורד      

                     1.000 'פמוק ותומדקל בצמ תרזחה ,רוניצה  
      
וקב תרזוח המירז תעינמו הטקשה "למג"      07.02.0430
,םיחפס ללוכ EPDH-מ מ"מ 09 רטוקב הקינס      

                     1.000 'פמוק 02-ב ןוטבמ םינוגיעו תוכימת  
      
וקב תרזוח המירז תעינמו הטקשה "למג"      07.02.0440
ללוכ EPDH-מ מ"מ 011 רטוקב הקינס      

                     1.000 'פמוק 02-ב ןוטבמ םינוגיעו תוכימת ,םיחפס  
      
תכבש ,EPDH ףוג ,תיתשורח זוקינ תלעת      07.02.0450
,הנתשמ קמוע ,מ"ס 02 בחור ,לזרב תקצי      

                    60.000 ןוטיבו סוליפ ,הבצה ללוכ רטמ   
      
ףוג ללוכ תינכתבש טרפה יפל לוח תדוכלמ     07.02.0460
םיקלח ינש הסכמ ,הפצרה םע קוצי ןוטב      
שגמ ,הסכמה תבשות תרגסמ ,ףוצירל םאתומ      
ןקתומ 4/8" ר"מו לוח תטילקל הטסורינ חפ      

                     6.000 'פמוק בויב תכרעמ לא אצ ומב  
םירוואו םיזקנ תכרעמ - 20 קרפ תת  20.70 כ"הס            

      
ם י ל כ  - 30 ק ר פ  ת ת   30.70 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ט י נ ס       
      
רטוקב בויב אצומ םע חבטמ רויכ לש הנקתה      07.03.0010

                    10.000 םיכיראמו תכתמ תוכימת ללוכ  ,מ"מ 05 'חי   
      
05 רטוקב בויב אצומ םע רב רויכ לש הנקתה      07.03.0020

                     1.000 םיכיראמו תכתמ תוכימת ללוכ  ,מ"מ 'חי   
30.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     026 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םימח/םירק םימל יתישעת זרב לש הנקתה      07.03.0030
יזרב ללוכ  ,חטשמ לע הנקתה ,חבטמ רויכל      
    LIN םימח/םירקםימ רוביחל םישימג תורונצו,  

                    11.000 םישורד םיכיראמ ללוכ 'חי   
      
.ת ,יראמ ןב ,יבמוק ןוגכ חבטמ דויצ רוביח     07.03.0050
3/4" רטוקב  'דכו לושיב יריס ,חידמ ,היפא      
םימ רוביחל שימג רונצו קותינ זרב ללוכ      
זוקינ ,םיכיראמ ללוכ םורכ רמג ,םימח/םירק      

                     7.000 מ"מ 05-04 רטוקב 'חי   
      

                     2.000 םיכיראמ ללוכ םורכ הפוצמ 4/3"  ןג זרב  'חי  07.03.0060
      
םיחפס ,זוקינו םימ ירוביח ללוכ ךכרמ תנקתה      07.03.0070

                     1.000 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה םירזיבאו  
      
הנקתה רושיא ללוכ( ךכרמ רוביחל ינקת ח"זמ      07.03.0080
יזרב ינש םע 1" רטוקב )ךמסומ ןיקתמ י"ע      

                     1.000 'פמוק ח"זמה ירחאו ינפל - קותינ  
      
ללוכ 'ל 002 חפנ םימח םימל למשח דוד      07.03.0090
,קותינ יזרב ,םוח ליבגמ ,ןוחטב םותסש      

                     2.000 'פמוק זוקינ ירודיסו רזוח לא םותסש  
      
תקפסהל םירזוח םימ וק לע רורחס תבאשמ      07.03.0100
,למשחו םימ ירוביח ללוכ הדעסמב םימח םימ      

                     2.000 'פמוק 'מ 5-ל ש"קמ 5.0 הדובע תדוקנ  
      
ללוכ יומס החדה לכימ םע היולת םיכנ תלסא      07.03.0120
,םילגר לש ןותחת קלח ןוטיבו הילת ןקתמ      
,מ"בלפ יריצ םע דבכ םגד הלסא הסכמ      

                     2.000 'פמוק 'ל 6 -ו 'ל 3 תיתומכ-וד הלעפה  
      
ןקתמ ללוכ יומס החדה לכימ םע היולת תלסא      07.03.0130
הסכמ ,םילגר לש ןותחת קלח ןוטיבו הילת      
הלעפה ,מ"בלפ יריצ םע דבכ םגד הלסא      

                    12.000 'פמוק 'ל 6 -ו 'ל 3 תיתומכ-וד  
      
ןופיס  ללוכ ריקה לע הילת םיכנל הצחר רויכ      07.03.0140

                     2.000 'פמוק "S" מ"מ 04 רטוקב  
      
הלעפה( תינורטקלא םימח/םירק םימל הללוס      07.03.0150
םימל היפ ,ריקהמ הנקתה ללוכ )עגמ אלל      
רמג ,ןובס ליכמ ,למשח לצפמ ,ילזונ ןובסלו      

                    15.000 'פמוק הקד/'ל 7 תילמיסקמ הקיפס  ,הטסורינ  
      
      
      
      

30.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     027 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תידי םע םיכנ רויכל םימח/םירק םימל הללוס      07.03.0160
7 תילמיסקמ הקיפס ,קפרמ ףונמ - הלעפה      

                     2.000 'פמוק הקד/'ל  
      
'א גוס ןבל סרחמ  ינחלוש דדוב הצחר רויכ      07.03.0170
רטוקב "S" ןופיס ללוכ ,חטשמ לע הנקתה      

                    15.000 1¼" 'חי   
      
סרחמ תדדוב הסיבכ וא הדבעמ/חבטמ תרעק      07.03.0180

                    11.000 2" רטוקב "S" ןופיס ללוכ ,'א גוס ןבל 'חי   
      
2" ףקז ללוכ רק-ימ רובע בויבל רוביחל הנכה      07.03.0190

                     2.000 LIN זרב ללוכ םימו ריקב ןקתומ 'חי   
      
ךרד 3 ץופרטניא ,עובק שאר ללוכ תחלקמ טס      07.03.0200

                    11.000 'פמוק הקד/'ל 6.9 - תילמיסקמ הקיפס ,טלפמוק לכה  
      
,עובק שאר ללוכ םיכנ יתורישל תחלקמ טס      07.03.0210
,טלפמוק לכה ,ךרד 4 ץופרטניא ,די ףלזמ      

                     1.000 'פמוק הקד/'ל 6.9 - תילמיסקמ הקיפס  
      

                     4.000 'פמוק מ"מ 05 ןופיס ללוכ ןבל סרחמ היולת הנתשמ  07.03.0220
      
.י תמגודכ הנתשמל יטמוטוא הפיטש ןונגנמ      07.03.0230

                     4.000 'פמוק הללוסמ הלעפה ,הרנ םגד מ"עב הסדנה ןרטש  
      
,טמוסקמ חרפ םגד םימח/םירק םימל הללוס     07.03.0240
LIN יזרב ינש ללוכ ,תבבותסמ הכורא היפ םע      
םירזיבאה לכו םישימג תורוניצ ,םימ רוביחל      
יסקמ הקיפס ,תמלשומ הנקתהל םישורדה      

                    15.000 הקד/'ל 7 תילמ 'חי   
      
A52 iLS 81 תמגודכ ילמשח םימ םמחמ      07.03.0250
    LED   צות' nortlE lebeitS קותינ זרב   ללוכ,  
למשחו םימ ירוביח ,היילת  ,ט"קפ קספמ      

                    10.000 'פמוק תמלשומ הנקתהל  
      
מ"ס 03X03 תודימב הטסורינ תלעת      07.03.0260

                    10.000 'פמוק הטסורינ תשר םע חבטמב הנקתהל  
      
מ"ס 03X06 תודימב הטסורינ תלעת      07.03.0270

                     1.000 'פמוק הטסורינ תשר םע חבטמב הנקתהל  
םיירטינס םילכ - 30 קרפ תת  30.70 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     028 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י מ  ז ו ק י נ  - 5 ק ר פ  ת ת   50.70 ק ר פ  ת ת       
ם ש ג       
      
,מ"מ 011 רטוקב EPDH - מ םשג ימ תורונצ      07.05.0010
םידומעו תוריקב יומס םינקתומ ,םיחפס ללוכ      

                    50.000 תוריק לע יולג וא/ו רטמ   
      
,תהבגומ הפיכ ללוכ גגב הנקתהל בזרמ שאר      07.05.0020
"DALMER" 'צות תמגודכ 4" רטוקב אצומ      

                     6.000 רשואמ ע"ש וא   S01  הרדיס 'חי   
      
הצקב םשג ימ תטילקל םורט ןוטבמ םינדא      07.05.0030

                     6.000 בזרמה 'חי   
      
אצומב 4" רטוקב  תנוולוגמ הדלפ רונצמ ךרב      07.05.0031

                     6.000 בזרמה 'חי   
םשג ימ זוקינ - 5 קרפ תת  50.70 כ"הס            

      
ם י ז ת מ  - 60 ק ר פ  ת ת   60.70 ק ר פ  ת ת       
      
וקל 4" רטוקב שדח םירלקנירפס רוניצ רוביח      07.06.0010
לכ ללוכו 6"-4" רטוקב ינוציח הקפסה      
הנקתהל םישרדנה םיחפסו םירזיבא ,תודובעה      

                     1.000 שורד םימ ןוקיר תוברל תכרעמ לש תמלשומ 'חי   
      
רוביח ,ןוולוגמ 04 'קס 1" רטוקב היולג תרנצ      07.06.0020
העיבצ ,תוכימת ,תולש ,םיחפס ללוכו הגרבהב      

                   230.000 .םילתמו רטמ   
      
,ןוולוגמ 01 'קס ½-1" רטוקב היולג תרנצ      07.06.0030
,םיחפס ללוכ puockiuQ ירזיבא י"ע רוביח      

                   450.000 .םילתמו העיבצ רטמ   
      
רוביח ,ןוולוגמ 01 'קס 2" רטוקב היולג תרנצ      07.06.0040
העיבצ ,םיחפס ללוכ puockiuQ ירזיבא י"ע      

                    50.000 .םילתמו רטמ   
      
רוביח ,ןוולוגמ 01 'קס 3" רטוקב היולג תרנצ      07.06.0050
העיבצ ,םיחפס ללוכ puockiuQ ירזיבא י"ע      

                    60.000 .םילתמו רטמ   
      
רוביח ,ןוולוגמ 01 'קס 4" רטוקב היולג תרנצ      07.06.0060
העיבצ ,םיחפס ללוכ puockiuQ ירזיבא י"ע      

                   120.000 .םילתמו רטמ   
      

                     3.000 X1 "1½"   )זוקינו תוקידבל( ירודכ זרב  'חי  07.06.0070
      
ירודכ זרב םע ןירצילג - 4" רטוקב רטמונומ      07.06.0080

                     6.000 ביגש 'חי   
      
      

60.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     029 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ESNOPSER KCIUQ גוסמ םירלקנירפס      07.06.0090
    THGIRPU ריחנ  ,יעבט רומיג "K=6.5 2/1  
לבקל שי הקפסא ינפל( ,86 הלעפהה 'פמט      

                   120.000 )ןימזמהו ןנכתמה רושיא 'חי   
      
ESNOPSER KCIUQ גוסמ םירלקנירפס     07.06.0100
    DESSECER TNEDNEP םע ,םורכ רומיג  
ריחנ ,עיקש יצח וא םיקלח 2 םורכ תטזור      
    "K=6.5 2/1 86 הלעפהה 'פמט, )ינפל  

                   220.000 )ןימזמהו ןנכתמה רוש יא לבקל שי הקפסא 'חי   
      
ESNOPSER KCIUQ גוסמ םירלקנירפס      07.06.0110
    EPYT YRD TNEDNEP ירדחב הנקתה  

                     2.000 86 הלעפהה 'פמט K=6.5 2/1" ריחנ ,רוריק 'חי   
      
ותמאתהו תיטסוקא הרקתב זתמ תמאתה      07.06.0120
תוברל תרנצה לכ ללוכ הרקיתה חירא עצמאל      
םירזיבאו םיחפס ,1" ינקית שימג רוביח      

                   150.000 'פמוק .)זתמה ריחמ אלל( םישרדנה  
      

                     1.000 'פמוק .)שרדנה גוסהמ( םיזתמ   6 -ל םורח ןורא  07.06.0130
      

                     1.000 'פמוק הלעפהו הנקתה רחאל תכרעמ תקידב  07.06.0140
      
ןוכמב םירלקנירפס תכרעמ תינכת רושיא     07.06.0150
דע שרדיש לככ ,םיטק'גר ןוקית ללוכ םינקתה      
6951 י"תל המאתהב תויפוס תוינכת תלבקל      
םירלקנירפסה עוציבל תוניקת רושיא ח"ודו      
דע שרדיש לככ םיטק'גר ןוקית ללוכ י"תממ      
י"ת תושירדל המאתהב יפוס ח"וד תלבק      

                     1.000 'פמוק 1596  
      
ללוכ( 4"-3" רטוקב תירוזא הטילש תדמע      07.06.0160
זרב ,SF ,ץחל ידמ ,רזוחלא ,ףוגמ - םירזיבאה      

                     2.000 'פמוק )תרנצ יעטקו ץחל קרופ םותסש ,זוקינ  
      
ללוכ( 4"-3" רטוקב תישאר הטילש תדמע      07.06.0170
זרב ,SF ,ץחל ידמ ,רזוחלא ,ףוגמ - םירזיבאה      

                     1.000 'פמוק )תרנצ יעטקו ץחל קרופ םותסש ,זוקינ  
      

                     1.000 'פמוק תוארתה תזכרל תכרעמ טוויח  07.06.0180
םיזתמ - 60 קרפ תת  60.70 כ"הס            

האורבת ינקתמ  70 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     030 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיליבומה יריחמ .1      
תופומ ,תולש :ןוגכ רזעה ירמוח ללוכ ,הנקתהו      
.'דכו C.V.P  תרנצל םימטא ,םירבחמ      
םניא רשאכ קר דרפנב ודדמי םיליבומ .2      
.הדיחיה יריחמב םילולכ      
סופיט ויהי תוימינפ תונקתהל םיליבומה לכ .3      
.וילאמ הבכ      
ילארשי ןקת ות ילעב ויהי םיליבומה לכ .4      
.חכומ      
תרנצל םיסחייתמ ףכירמ תרנצל םיריחמה .5      
.עבצ לכמ      
      

                   300.000 .מ"מ 02 רטוקב נ"פ ףכירמ רוניצ רטמ  08.01.0010
      

                   300.000 .מ"מ 52 רטוקב נ"פ ףכירמ רוניצ רטמ  08.01.0020
      

                    50.000 רטוק מ"מ 24 נ"פ וא/ו ד"פ רונצ רטמ  08.01.0030
      

                    50.000 .מ"מ 05 רטוקב נ"פ ףכירמ רוניצ רטמ  08.01.0040
      
02 רטוקב "ןורירמ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.01.0050

                    80.000 מ"מ רטמ   
      
52 רטוקב  "ןורירמ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.01.0060

                    80.000 מ"מ רטמ   
      
י"ע רשואמ )6 גרד( 6" רטוקב יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0070

                    30.000 .םיינקת הכישמ ילבח ללוכ ,י"חח רטמ   
      
ללוכ י"חח י"ע רשואמ 8" רטוקב יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0080

                    15.000 .)8 גרד( ינקת הכישמ לבח רטמ   
      
מ"ס 08 יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0090

                   125.000 ."הרבוק" גוסמ רטוק רטמ   
      
011 יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0100

                   120.000 ."הרבוק" גוסמ רטוק מ"מ רטמ   
      

                   130.000 .רטוק מ"מ 061 ךא ,ל"נכ רטמ  08.01.0110
      
י"ע הרוגס ,םילבכל תנוולוגמ חפ תלעת     08.01.0120
מ"מ 5.1x011x001 תודימב ,PI-66 ,םיגרב      
םע רשואמ ע"ש וא "תודיפל קלומ" תרצות      
תויווזו תונבלוגמ תוירוקמ הילת תולוזנוק      
תומכו הדימ לכב ,אוהש גוס לכמ לוציפ      

                   100.000 .שרדתש רטמ   
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     031 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע הרוגס ,םילבכל תנוולוגמ חפ תלעת     08.01.0130
מ"מ 5.1x011x003 תודימב ,PI-66 ,םיגרב      
םע רשואמ ע"ש וא "תודיפל קלומ" תרצות      
תויווזו תונבלוגמ תוירוקמ הילת תולוזנוק      
תומכו הדימ לכב ,אוהש גוס לכמ לוציפ      

                   162.000 .ימי רוזאל עובצ ,שרדתש רטמ   
      
תודימב םילבכל תנוולוגמ ץרוחמ חפ תלעת     08.01.0140
    5.1x011x002 וא "תודיפל קלומ" תרצות מ"מ  
תוירוקמ הילת תולוזנוק םע רשואמ ע"ש      
לכב ,אוהש גוס לכמ לוציפ תויווזו תונוולוגמ      

                   360.000 .שרדיתש תומכו הדימ רטמ   
      
תודימב םילבכל תנוולוגמ ץרוחמ חפ תלעת     08.01.0150
    5.1x011x003 וא "תודיפל קלומ" תרצות מ"מ  
תוירוקמ הילת תולוזנוק םע רשואמ ע"ש      
לכב ,אוהש גוס לכמ לוציפ תויווזו תונוולוגמ      

                    50.000 .ימי רוזאל עובצ ,שרדיתש תומכו הדימ רטמ   
      
58x001 תודימב תוטוממ םילבכל תשר תלעת     08.01.0160
םע רשואמ ע"ש וא "תודיפל קלומ" תרצות מ"מ      
הדימ לכב תונוולוגמ תוירוקמ הילת תולוזנוק      

                   170.000 .ימי רוזאל עובצ ,שרדתש תומכו רטמ   
      
,תרושקתל וא/ו למשחל םילבכ תומלוס     08.01.0170
תודימב ,תונבלוגמ לזרב תויצקורטסנוקמ      
טרופמכ ,תירלודומ הבכרהל ,תונוש תורוצבו      
006*001 תודימב תוינכותבו ינכטה טרפמב      
םע ,רשואמ ע"ש וא "XADEIN" תרצות ,מ"מ      
הדימ לכב ,תושורדה הילתה תולוזנוק לכ      

                    35.000 .שרדתש תומכו רטמ   
      
םיגוסמ תונבלוגמ לזרב תויצקורטסנוק     08.01.0180
,למשח תוחולל םיסיסב תינבל ,תונוש תודימבו      
תורטמל וא/ו ,םיגורמ םיחפמ םיסכימל וא/ו      

                   100.000 .חקפמה י"ע ושקבתיש תורחא ג"ק   
      
למשחל םירבעמו םיחתפ תמיסחו םוטיא     08.01.0190
םע ,ןשעו שא תוטשפתה תעינמל ,תרושקתו      
םייוניש ורשפאתיש ןפואב ,SBK תויקש      
,המיסחה תוכיאב העיגפ אלל ,םילבכ תפסוהו      
שא תמיסחלו ,674SB-ו ,9741LU ןקת יפל      

                    20.000 .תועש 4 -כ לש ר"מ   
םיליבומ 10.80 כ"הס            

      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     032 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילעב ויהי ר"ממ 4x3 דע ךתחב םילבכ .1      
3-233CEI ןקת יפל הריעב בכעמ דודיב      
.ע"ווש וא רויריפוס תרצות      
.םינופלט תרושקתל םילבכ ל"נכ .2      
םילולכ םניא רשאכ קר ודדמיי םילבכ .3      
תמגודכ םירחא םיפיעס לש הדיחי יריחמב      
.חכו רואמ תודוקנ      
ןיפ לבכ ילענ םיללוכ םוינמולא ילבכ יריחמ .4      
.ויתוצק ינשב לבכה ידיג לכ לע םילדבומ      
      

                   900.000 .ר"ממ YX2N 3*5.1  גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0010
      

                    50.000 ר"ממ YX2N 5*5.1 גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0020
      

                  1,500.000 ר"ממ YX2N 3*5.2 גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0030
      
)K-YX2N )K-VR גוסמ שימג תשוחנ לבכ     08.02.0040

                    30.000 ר"ממ 5.2x3 רטמ   
      

                   300.000 ר"ממ YX2N 5*5.2  גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0050
      
)K-YX2N )K-VR  גוסמ שימג תשוחנ לבכ     08.02.0060

                    30.000 ר"ממ 5.2x5 רטמ   
      

                    70.000 ר"ממ YX2N 3*4 גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0070
      

                    20.000 ר"ממ YX2N 4*5 גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0080
      

                    15.000 .ר"ממ YX2N 6x5 גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0090
      

                   200.000 .ר"ממ YX2N 01x5 גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0100
      

                   190.000 .ר"ממ YX2N 61x5 גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0110
      

                   180.000 .ר"ממ YX2N 52x5 גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0120
      

                    60.000 .ר"ממ YX2N 53x5 גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0130
      

                    50.000 .ר"ממ YX2N 05x5 גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0140
      

                    45.000 .ר"ממ YX2N 021x4 גוסמ לוגע תשוחנ לבכ רטמ  08.02.0150
      
YX2N" 021" גוסמ ידיג דח תשוחנ לבכ     08.02.0160

                    45.000 .ר"ממ רטמ   
      
F-NR7OH 5.2x5 "ןרפואינ לבכ" גוסמ לבכ     08.02.0170

                    45.000 .ר"ממ רטמ   
      
      
      

20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     033 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע רשואמ )תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ     08.02.0180

                   250.000 קזב רטמ   
      
ילוורש ללוכ ,םוחב תצווכתמ םקייר תפומ     08.02.0190
לוורשו דיג לכל םיצווכתמ םילוורש ,הציחל      

                     2.000 .ר"ממ 61X5 דע לבכל ןוילע ץווכתמ 'חי   
      
תוגוז 03 ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יספ     08.02.0200
,םימיאתמ םירושיג תוברל ,אוהשלכ גוסמ      

                     6.000 .)םידלי ינג( קזב 'בח יטרדנטסל םאתהבו 'חי   
      

                   350.000 .)8.0x2 פורד( םילוקמר לבכ רטמ  08.02.0210
      

                   100.000 .ר"ממ 61 ךתחב יס.יו.יפ דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0220
      

                    50.000 .ר"ממ 52 ךתחב יס.יו.יפ דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0230
      

                    20.000 .ר"ממ 53 ךתחב יס.יו.יפ דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0240
      

                    50.000 .ר"ממ 05 ךתחב יס.יו.יפ דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0250
םילבכו םיכילומ 20.80 כ"הס            

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
'א 052x3 ףתרמ תמוק ישאר למשח חול הנבמ     08.04.0010
יבוע מ"מ 2 טיפרוקד חפמ יונב הדעסמ רובע      
םיקדהמ םע תימי הביבסל עבצב עובצ      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטנוק סקיניפ תמגודכ      
דויצ רובע חפ םילנפו תותלד םע ץיבדנס      
י"ת( 93416 ןקתל םאתוי חולה ,דרפנב דדמנה      
,PI-03 היהת חולה לש הנגה תגרד )9141      
012 ,בחור מ"ס 0052 -כ ויהי חולה תודימ      
תרצות תמגודכ קמוע מ"ס 05 ,הבוג מ"ס      

                     6.000 .למשח חול תינכותל םאתהבו ש"חמת ר"מ   
      
הנבמ הנוילע המוק הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0020
יבוע מ"מ 2 טיפרוקד חפמ יושע ,ימי טרופס      
תמגודכ םיקדהמ םע תימי הביבסל עובצ      
ץיבדנס טוליש ,הריבצ יספ ,טקטנוק סקיניפ      
דדמנה דויצ רובע חפ םילנפו תותלד םע      
י"ת( 93416 ןקתל םאתוי חולה ,דרפנב      
תודימ ,PI-55 חולה לש הנגה תגרד ,)9141      
05 -כ קמוע ,בחור מ"ס 001 -כ ויהי חולה      
ש"חמת תרצות ,מ"ס 012 -כ הבוג ,מ"ס      

                     3.000 .למשח חול תינכותל םאתהבו ר"מ   
      
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     034 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנבמ םינשלג ןסחמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0030
2 טיפרוקד חפמ יושע ,'א 001x3 ימי טרופס      
םיקדהמ םע תימי הביבסל עובצ יבוע מ"מ      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטנוק סקיניפ תמגודכ      
דויצ רובע חפ םילנפו תותלד םע ץיבדנס      
י"ת( 93416 ןקתל םאתוי חולה ,דרפנב דדמנה      
תודימ ,PI-55 חולה לש הנגה תגרד ,)9141      
05 -כ קמוע ,בחור מ"ס 001 -כ ויהי חולה      
ש"חמת תרצות ,מ"ס 012 -כ הבוג ,מ"ס      

                     3.000 .למשח חול תינכותל םאתהבו ר"מ   
      
'א 513x3 ףתרמ תמוק ישאר למשח חול הנבמ     08.04.0040
מ"מ 2 טיפרוקד חפמ יונב ימי טרופס הנבמ      
םיקדהמ םע תימי הביבסל עבצב עובצ יבוע      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטנוק סקיניפ תמגודכ      
דויצ רובע חפ םילנפו תותלד םע ץיבדנס      
י"ת( 93416 ןקתל םאתוי חולה ,דרפנב דדמנה      
,PI-03 היהת חולה לש הנגה תגרד )9141      
מ"ס 012 ,בחור מ"ס 003 -כ ויהי חולה תודימ      
ש"חמת תרצות תמגודכ קמוע מ"ס 05 ,הבוג      

                     8.000 .למשח חול תינכותל םאתהבו ר"מ   
      
,'א 061x3 הדעסמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0050
הביבסל עובצ יבוע מ"מ 2 טיפרוקד חפמ יושע      
,טקטנוק סקיניפ תמגודכ םיקדהמ םע תימי      
םילנפו תותלד םע ץיבדנס טוליש ,הריבצ יספ      
םאתוי חולה ,דרפנב דדמנה דויצ רובע חפ      
לש הנגה תגרד ,)9141 י"ת( 93416 ןקתל      
מ"ס 051 -כ ויהי חולה תודימ ,PI-55 חולה      
,מ"ס 012 -כ הבוג ,מ"ס 05 -כ קמוע ,בחור      

                     4.000 .למשח חול תינכותל םאתהבו ש"חמת תרצות ר"מ   
      
דע םרזל תננווכתמ  תימרט הנגה םע ת"מאמ     08.04.0060

                     5.000 .רלימ רנקולק לש MZKP תמגוד רפמא 61 'חי   
      
הנגה םע רפמא 04x3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.04.0070
רפמאוליק 52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת      
תימרת הנגהב דיוצמ "001XSN" םגד      
NIREG NILREM תרצות ,'א 04 -ל תנווכתמ      

                     8.000 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
הנגה םע רפמא 36x3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.04.0080
רפמאוליק 52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת      
תימרת הנגהב דיוצמ "001XSN" םגד      
NIREG NILREM תרצות ,'א 36 -ל תנווכתמ      

                     3.000 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     035 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנגה םע רפמא 08x3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.04.0090
רפמאוליק 52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת      
תימרת הנגהב דיוצמ "001XSN" םגד      
NIREG 'בח תרצות ,'א 08 דע תנווכתמ      

                     4.000 .רשואמ ע"ש וא NILREM 'חי   
      
הנגה םע רפמא 061X3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.04.0100
רפמאוליק 52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת      
521 דע תנווכתמ  תימרת הנגהב דיוצמ      

                     1.000 .רפמא 'חי   
      
הנגה םע רפמא 052X3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.04.0110
רפמאוליק 53 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

                     1.000 .'א 052 דע תנווכתמ  תימרת הנגהב דיוצמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 052X3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.04.0120
רפמאוליק 53 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

                     1.000 .'א 002 דע תנווכתמ  תימרת הנגהב דיוצמ 'חי   
      
רשוכו 'א 004x3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.0130
תימרט תוינורטקלא תונגה םע ,א"ק 05 קותינ      
םגד 'א 004 דע תוננווכתמ תיטנגמו      
תרצות "N004XSN + 3.2 קי'גולורקימ"      

                     1.000 .רשואמ ע"ש וא "cirtcelE redienhcS" 'חי   
      
קותינ רשוכ ,'א 004 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.0140
תימרת תוינורטקלא תונגה םע א"ק 05      
םגד 'א 513 דע תנווכתמ תיטנגמו      
תרצות N004XSN + 3.2 "קי'גולורקימ"      

                     1.000 .רשואמ ע"ש וא "cirtcelE redienhcS" 'חי   
      
גוס לכמ ת"מאמל 64962 םגדמ הקספה לילס     08.04.0150
קירטקלא רדיינש 'בח תרצות A052 דע םרזל      

                    23.000 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
םרז לכל ת"מאמל 42962 םגדמ רזע יעגמ טס     08.04.0160
ע"ש וא קירטקלא רדיינש 'בח תרצות גוס לכמ      

                    15.000 .רשואמ 'חי   
      
052 דעו 'א 001-מ ם"יתמאמל ריחמ תפסות     08.04.0170
םגד תוינורטקלא תונגה 'חי רובע 'א      
    "ES22RTS" תרצות "NIREG-NILREM" וא  

                     5.000 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
קותינ רשוכו 'א 23 דע םרזל יזאפ -דח ז"אמ     08.04.0180
תרצות ,"H06C" םגד ,תוחפל א"ק 01      

                   290.000 .רשואמ ע"ש וא "NIREG NILREM" 'חי   
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     036 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רשוכו 'א 36 דע 'א 04 םרזל יבטוק -תלת ז"אמ     08.04.0190
תרצות "H06C" םגד ,תוחפל א"ק 01 קותינ      

                    26.000 .רשואמ ע"ש וא "NIREG NILREM" 'חי   
      
קותינ רשוכו 'א 23 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0200
תרצות "H06C" םגד ,תוחפל א"ק 01      

                    22.000 .רשואמ ע"ש וא "NIREG NILREM" 'חי   
      
01 קותינ רשוכו A08 םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0210

                     4.000 .רשואמ ע"ש וא BBA תרצות א"ק 'חי   
      

                     4.000 .םיבצמ 3 יבטוק דח ררוב קספמ 'חי  08.04.0220
      
םגד A61 םרזל ןיד ספל ירלודומ ןעגמ     08.04.0230

                     4.000 .רשואמ ע"ש וא רגה תרצות A011SE 'חי   
      
תרצות 541NE םגד CD/CA V42 רסממ     08.04.0240

                     4.000 .רגה 'חי   
      
תרצות הנבמ תרקבו שא יוליגל תוארתה רקב     08.04.0250
    KSP )4 םגד )ג.צ.מ ןאוביB655-OSI ע"ש וא  

                     2.000 .רשואמ 'חי   
      
רדיינש תרצות V032 רפמא 61x1 דעצ רסממ     08.04.0260

                     8.000 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
30.0 הגילז םרזו 'א 04*2 םרזל תחפ רסממ     08.04.0270
"NIREG NILREM" תרצות, "A-EPYT" ,'א      

                    13.000 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
30.0 הגילז םרזו 'א 04*4 םרזל תחפ רסממ     08.04.0280
"NIREG NILREM" תרצות ,"A-EPYT"/'א      

                    14.000 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
WK11 קפסהל 3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.0290
תרצות V022 הלעפה לילס םע 52D1CL םגד      

                     4.000 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדיינש 'חי   
      
WK22 קפסהל 3CA הרדס יבטוק עברא ןעגמ     08.04.0300
V022 הלעפה לילס םע A05D1CL םגד      

                     2.000 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות 'חי   
      
קפסהל )םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.0310
    RVK7.61 הלעפה לילס םע V022 בח תרצות'  
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדיינש      

                     2.000 LC1DGK11P7. 'חי   
      
      
      

40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     037 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קפסהל )םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.0320
    RVK52 הלעפה לילס םע V022 בח תרצות'  
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדיינש      

                     4.000 LC1DGK11P7. 'חי   
      
תמגוד רפמא 04 םרזל םיבטק 3 םרז קספמ     08.04.0330

                     2.000 .קמוקוס תרצות 'חי   
      
תרצות ,SSALC 5.0  ,'א 5/002 םרז יאנש     08.04.0340

                     2.000 .רשואמ ע"ש וא "EMI" 'חי   
      
לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר     08.04.0350
"8FP291C" םגד הנבמה תרקבל תרושקת      

                     2.000 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות 'חי   
      
6 -ב םילבק תסנכהל יביטקאיר קפסה רקב     08.04.0360
תרצותמ D6-RETUPMOC-69 םגד תוגרד      

                     2.000 .רשואמ ע"ש וא "רוטוקריס" 'חי   
      
םע 'א 61 םרזל ירלודומ C.R.H ךיתנ קתנמ     08.04.0370
תרצות ,'א 61 דע C.R.H ךיתנ      

                     4.000 .רשואמ ע"ש וא "NIREG-NILREM" 'חי   
      
טלוו 011 חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרונמ     08.04.0380
תרונ םע ,רשי וא ןיפוליח ,טלוו 032 וא      

                    16.000 .רשואמ ע"ש וא "קינכמלט" תרצות , דליטלומ 'חי   
      
חולב הירטפ גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל     08.04.0390
תרצות ,תירוקמ הנגה תפלק םע למשח      

                     5.000 .רשואמ ע"ש וא "קינכמלט" 'חי   
      
,00 לדוג ,'א 052-061 םרזל C.R.H ךיתנ     08.04.0400

                     3.000 .ע"ש וא "רנדניל" תרצות 'חי   
      
םע ,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     08.04.0410
לוביקב אספוק םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ      
ע"ש וא "רוטוקריס" תרצות ,ר"אווק 51 לש      

                     2.000 .רשואמ 'חי   
      
םע,טלוו 064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     08.04.0420
לוביקב אספוק םע ,םיילרגטניא הקירפ ידגנ      
ע"ש וא "רוטוקריס" תרצות ,ר"אווק 52 לש      

                     4.000 .רשואמ 'חי   
      
תרצות ,SSALC 5.0  ,'א 5/061 םרז יאנש     08.04.0430

                     2.000 .ע"ש וא "EMI" 'חי   
      
תרצות ,SSALC 5.0  ,'א 5/052 םרז יאנש     08.04.0440

                     2.000 .ע"ש וא "EMI" 'חי   
40.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     038 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצות ,SSALC 5.0  ,'א 5/004 םרז יאנש     08.04.0450

                     2.000 .ע"ש וא "EMI" 'חי   
      
לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר     08.04.0460
"E031MP" םגד הנבמה תרקבל תרושקת      

                     2.000 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות 'חי   
      
טלוו 05 קפסהו טלוו 42/022 לדבמ יאנש     08.04.0470

                     2.000 .רשואמ ע"ש וא "חכ קרב" תרצות ,רפמא 'חי   
למשח תוחול 40.80 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרדגהב םילולכה םיטירפל םיסחייתמ .1      
ריחמ .2 .תויומכה בתכבש תונושה תודוקנה      
ריחמ .3 .רוביחו הנקתה הקפסא ללוכ רזיבאה      
,תואספוק ,רזעה ירמוח לכ תא ללוכ רזיבאה      
הנקתהל שורדה לכו םימאתמ תורגסמ      
.הניקתו תמלשומ      
      
וא טסלפ א.ד.ע D-71 םגדמ םירזיבא תספוק     08.05.0010
)סיווג דיחי לודומל סחייתמ( םילודומ 8 -ל ע"ש      
עקש ,הנגה יסירת םע למשח יעקש 6 תנקתהל      
םימאתמ ללוכ ,דחא בשחמ עקשו דחא ןופלט      
058 וילאמ הבכ ,בשחמו ןופלט ,למשח יעקשל      

                     7.000 .ט"הת הנקתהל .תרגסמ ללוכ תולעמ 'חי   
      
וא טסלפ א.ד.ע D-81 םגדמ םירזיבא תספוק     08.05.0020
)סיווג דיחי לודומל סחייתמ( םילודומ 8 -ל ע"ש      
עקש ,הנגה יסירת םע למשח יעקש 6 תנקתהל      
םימאתמ ללוכ ,דחא בשחמ עקשו דחא ןופלט      
058 וילאמ הבכ ,בשחמו ןופלט ,למשח יעקשל      

                     4.000 .ט"הת הנקתהל .תרגסמ ללוכ תולעמ 'חי   
      
תרושקת ,למשח יעקש לש רדוהמ זראמ     08.05.0030
יעקש 6 ליכמ טוהירב עקושמ הידמיטלומו      
'א 61 יעגמ תלת הקראה םע יזאפ-דח למשח      
םימאתמ 2 -ו תרושקתל םילופכ םימאתמ 2 +      
LAIXA TROFMOC-8 םגדמ וידואל םילופכ      

                     4.000 .רשואמ ע"ש וא "טרפא" תרבח לש 'חי   
      
םאתמ ,יזאפ דח חכ עקש ,BSU לפירט זראמ     08.05.0040

                    70.000 ."ץיווס וקסינ" לודומ EES 3 תרגסמו 'חי   
      
,'א 61*3 ,ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.05.0050
תרצות  45PI םוטא ,ץרה 05 רדתל      

                     8.000 .ע"ש וא "ILOZZALAP" 'חי   
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     039 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'א 61 םרזל ט"הת יזאפ תלת םיניפ 5 עקש     08.05.0060

                     5.000 .רשואמ ע"ש וא וקסינ תרצות ,PI-56 'חי   
      
לש A61 E+P3, 56-PI ט"הת יתיישעת עקש     08.05.0070

                     5.000 .רשואמ ע"ש וא "הכרא" 'חי   
      
,'א 61*5 ,ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.05.0080
תרצות 56PI םוטא ץרה 05 רדתל      

                     4.000 .ע"ש וא "ILOZZALAP" 'חי   
      
'א 23x5 םרזל ריקל ןוקס דדובמ עקת תיב     08.05.0090
תרצות EEC גוסמ 55PI םוטא ,ץרה 05 רדתל      

                     3.000 .ע"ש וא "ILOZZALAP" 'חי   
      
יבטוק-וד ,'א 1x61 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.05.0100
PI-56 םימ תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
,ט"הע תנקתהל קספמל דמצמ םע ,תוחפל      

                     6.000 .ע"ש וא "רלומ" תרצות 'חי   
      
,'א 3x61 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.05.0110
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע יבטוק-עברא      
קספמל דמצמ םע ,תוחפל PI-56 םימ      

                     2.000 .ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע תנקתהל 'חי   
      
,'א 3x52 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.05.0120
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע יבטוק-עברא      
קספמל דמצמ םע ,תוחפל PI-56 םימ      

                     3.000 .ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע תנקתהל 'חי   
      
,'א 3x04 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.05.0130
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע יבטוק-עברא      
קספמל דמצמ םע ,תוחפל PI-56 םימ      

                     7.000 .ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע תנקתהל 'חי   
      
,'א 3x36 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.05.0140
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע יבטוק-עברא      
קספמל דמצמ םע ,תוחפל PI-56 םימ      

                     2.000 .ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע תנקתהל 'חי   
      
,'א 3x08 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.05.0150
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע יבטוק-עברא      
קספמל דמצמ םע ,תוחפל PI-56 םימ      

                     1.000 .ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע תנקתהל 'חי   
      
םע ט"הע וא ט"הת למשח תקספה ןצחל     08.05.0160
תרצות  םגד ,הריבשל שיטפו תיכוכז      

                     5.000 .ע"ש וא "קינכמלט" 'חי   
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     040 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קדוב י"ע למשח תוקידב עוציב ןיגב םימולשת     08.05.0170
דע ,תוחולה לכ ללוכ ןקתמה לכל ךמסומ למשח      
.תויוגייתסה אלל הקידב רושיא תאצמהל      
םעטמ היהיש לוכיו יטרפ היהיש לוכי קדובה(      
תוינכתמ םיטס 2 ללוכ ריחמה .)למשחה 'בח      

                     2.000 'פמוק .ךמסומ דדומ סדנהמ י"ע עצובש תודע  
      
רמגה ירזיבא לכל םייללכ 'ץיבדנס יטליש     08.05.0180
תרגסמבש ןינבה יקלח לכב תרושקתו למשחל      
ינכטה טרפמב טרופמכ הז הזוח/זרכמ      

                     2.000 'פמוק .טלפמוק תוינכותבו  
      
A61*2 םימ ןגומ יבטוק וד םיאבכ קספמ     08.05.0190

                     2.000 ."הקוו" םגדכ ,ןירושמ 'חי   
      
,יבוע מ"מ 2 ןוולוגמ חפמ יושע תרושקת ןורא     08.05.0200
בג םע ,לכירדאה תריחב יפל רמגו דוסי עובצ      
םע חירב בר לוענמו חפ וא ץע תותלד םע ץע      
םע תרנצ תסינכל תונכה םע ,תוחתפמ גוז      
דע תודימב ןוראה דועייל ץיוודנס טוליש      
    03x001x001 לכה .ישאר קזב ןורא רובע מ"ס  

                     2.000 'פמוק .קזב 'בח חקפמ רשואמ .טלפמוק  
      
55PI המוטא ט"הע תוריש יעקש תספוק     08.05.0210
:תללוכה      
EEC A61*5 גוסמ יזאפ תלת ק"ח .א      
EEC A61X3 גוסמ יזאפ דח ק"ח .ב      
.ילארשי ןקת A61 םייזאפ דח ק"ח 2 .ג      
A52, 01 םרזל ישאר יזאפ תלת ז"אמ 1 .ד      
.א"ק      
א"ק 01 ,'א 61 םרזל יזאפ דח ז"אמ .ה      
.א"מ A52X4 03 תחפ רסממ .ו      
.א"ק 01 'א 61 םרזל יזאפ תלת ז"אמ .ז      

                     1.000 'פמוק .ע"ש וא ,"וקסינ" תרצות  
      
56PI המוטא ט"הע תוריש יעקש תספוק     08.05.0220
:תללוכה      
.EEC A23x5 גוסמ יזאפ תלת ק"ח .א      
.EEC A61x3 גוסמ יזאפ דח ק"ח .ב      
.ילארשי ןקת A61 םייזאפ דח ק"ח 2 .ג      
01 ,'א 04 םרזל ישאר יזאפ תלת ז"אמ 1 .ד      
.א"ק      
.Am03 / A04x4 תחפ רסממ .ה      
.א"ק 01 'א 23 םרזל יזאפ תלת ז"אמ .ו      
01 ,'א 61 םרזל םייזאפ דח םיז"אמ 2 .ז      

                     3.000 'פמוק .א"ק  
      
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     041 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
56PI המוטא ט"הע תוריש יעקש תספוק     08.05.0230
:תללוכה      
.'א EEC 23x5 גוסמ יזאפ תלת ק"ח 2 .א      
.'א EEC 61x3 גוסמ יזאפ דח ק"ח .ב      
.ילארשי ןקת 'א 61 םייזאפ דח ק"ח 2 .ג      
.א"ק 01 ,'א 36 םרזל יזאפ תלת ישאר ז"אמ .ד      
.Am03 / A36x4 תחפ רסממ .ה      
.א"ק 01 'א 23 םרזל םייזאפ תלת םיז"אמ 2 .ו      

                     1.000 'פמוק .א"ק 01 ,'א 61 םרזל םייזאפ דח םיז"אמ 2 .ז  
תונושו םירזיבא 50.80 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
"דל" תורונ םע יתילכת וד םוריח הרואת ףוג     08.06.0010
ללוכ האיציל טלש םע וא/ו האיצי טלש ללוכ      
081 לש הרואת ןמזל םירבצמו ריממ ,ןעטמ      
תודימב 226LE DEL יתילכת וד םגד ,תוקד      
    05x52 ע"ש וא טיילורטקלא 'בח תרצות,  

                    22.000 .ריק דומצ וא היולת הנקתה 'חי   
      
,ריממ םע יאמצע DEL םוריח תרואת ףוג     08.06.0020
תוניקת קדבמ ,ןעטמ ,םוימדק לקינ תוללוס      
םגד .TSET ןצחל ,יוויח תוירונ ,יטמוטוא      
    "RL XULYH" תרצות "LLEWKCAM"  
םגד וא ,תויטסוקא תורקתב הנקתהל      

                   105.000 .ןוטב תורקתב הנקתהל "A4DLXUYH" 'חי   
      
עוקש "TELLUB 721" םגדמ הרואת ףוג     08.06.0030
W41 קפסהב ע"ש וא "שעג" תרצות הרקתב      
    ML0022 רוא ןווג ,דל לודומ K0003, תגרד  

                    53.000 .66PI הנגה 'חי   
      
"שעג" תרצות "םעונ" םגדמ הרואת ףוג     08.06.0040
DEL לודומ W63 ML0063 קפסהב      
    REWOP MUIDEM, רוא ןווג K0063 תגרד  
DEL םגדמ הרואת ףוג וא/ו 56PI הנגה      
    "ADNIL F3" לש IPPILIF F3 קפסהב W42,  
    ML4193, רוא ןווג K0003, הנגה תגרד  

                    74.000 .ריקל וא הרקתל דומצ ,56PI 'חי   
      
תרצות "0044 דל ספ" םגדמ הרואת ףוג     08.06.0050
ןווג ,דל לודומ W43, ML0582 קפסהב "שעג"      
SGL DEL" הרואת ףוג וא/ו K0003 רוא      
    ATTEVART F3" לש IPPILIF F3, קפסהב  
    W42, ML2203 רוא ןווג דל לודומ K0003  
וא הרקתל דומצ הנקתהב 04PI הנגה תגרד      

                     7.000 .ריקל 'חי   
הרואת יפוג 60.80 כ"הס            

      
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     042 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
שרדנכ( אוהשלכ יתכתמ תורש תקראה עוציב     08.07.0010
ספל )תוינכותה י"פעו למשחה תונקתב      
)דרפנב דדמנש( ירוזיא םילאיצנטופ תאוושה      
ספמ ר"ממ 07 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ םע      
לכ תוברל הקראהה תדוקנ דעו האוושהה      
,םיגרב ,טוליש תוברל ,םישרדנה םירושיגה      
עוציבל שרדנה לכו ,הקראה תולש ,םיחודיק      
תא הנשי אל ךילומה ךרוא( .קוחה י"פע ל"נה      

                    35.000 .)הדיחיה ריחמ 'חי   
      
תוינכותב טרופמכ הנבמל דוסי תקראה ןקתמ     08.07.0020
תואיצי ללוכ ,דוסי תוקראה למשחה תונקתבו      
,ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ ללוכ ,הצוחה      
םיתורישה לכ לש תינקת הקראה ללוכ      
תאוושה ספל הנבמה לש םייתכתמה      

                     1.000 'פמוק .ישאר םילאיצנטופ  
      
ךתחב תשוחנ יושע םילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.07.0030
    4X06 דע לש ךתחב םיכילומ 02 רובע מ"מ  

                     6.000 .ר"ממ 021 'חי   
      
ךתחב תשוחנ יושע םיילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.07.0040
    4X04 52 דע לש ךתחב םיכילומ 01 רובע מ"מ  

                     6.000 .ר"ממ 'חי   
תונגהו תוקראה 70.80 כ"הס            

      
ת ו ד ו ק נ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םג םיללוכ הז קרפב תודוקנה לכ יריחמ :הרעה      
ינוקיתו ,'וכו הפצר ,תורקת ,תוריקב תוביצח      
לכ תא םיללוכו ,ןכמ רחאל עבצו ,חיט ,היינב      
,םיכילומה ,תופעתסהה ,רבעמה תובית      
רמגה ירזיבאו ,'מ 01 דע ךרואל םילבכה      
.תוינכותב טרופמכ      
      
וא היומס הנקתהב טלוו 032 רואמ תדוקנ     08.08.0010
02 ןורירמ וא נ"פ וא/ו ד"פ תורונצ םע היולג      
וא/ו ,ר"ממ 3x5.1 םיכילומ םע ,רטוק מ"מ      
/דיחי םיקספמ םע ,ר"ממ YX2N 3x5.1 םילבכ      
תרצותמ ט"הע וא ט"הת ןצחל /ףילחמ /לופכ      
לגעמב וא/ו יזאפ דח לגעמב .וקסינ וא סיווג      

                    30.000 .יזאפ תלת 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     043 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא היומס הנקתהב טלוו 032 רואמ תדוקנ     08.08.0020
52 ןורירמ וא נ"פ וא/ו ד"פ תורונצ םע היולג      
וא/ו ,ר"ממ 3X5.2 םיכילומ םע ,רטוק מ"מ      
/דיחי םיקספמ םע ,ר"ממ YX2N 3*5.2 םילבכ      
תרצותמ ט"הע וא ט"הת ןצחל /ףילחמ /לופכ      
לגעמב וא/ו יזאפ דח לגעמב .וקסינ וא סיווג      

                   585.000 .יזאפ תלת 'חי   
      
הדובע תודמעל טלוו 022 עקת תיב תדוקנ     08.08.0030
רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצ םע היומס הנקתהב      

                    93.000 .רמג רזיבא אללו ,ר"ממ YX2N 3*5.2 םילבכו 'חי   
      
,היומס הנקתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקנ     08.08.0040
YX2N םילבכו רטוק מ"מ 52 נ"פ תורונצ םע      
תרצות 'א 61 ט"הת עקת תיב םע ,מ"מ 5.2*3      

                   158.000 .רשואמ ע"ש וא וקסינ 'חי   
      
טלוו 022 עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0050
,'א 61 םידומצ עקת יתב 2 רובע ,ט"הת      

                    33.000 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות 'חי   
      
טלוו 022 עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0060
,'א 61 םידומצ עקת יתב 3 רובע ,ט"הת      

                     4.000 .ע"ש וא "וקסינ" תרצות 'חי   
      
טלוו 022 עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     08.08.0070
,'א 61 םרזל ,םימ ןגומ עקת תיב רובע ,ט"הת      

                   120.000 .ע"ש וא וקסינ תרצות "001942" םגדכ 'חי   
      
,היולג הנקתהב א"מ טטסומרטל הנכה תדוקנ     08.08.0080
ט.ב.ט םילבכו רטוק מ"מ 52 ןורירמ תורוניצ      
    3X5.1 קרפב דרפנב דדמנ טטסומרטה( ר"ממ  

                    15.000 )ריוא גוזימ 'חי   
      
אוהשלכ גוסמ הזירכ דויצ רזיבאל הנכה תדוקנ     08.08.0090
תרושקת ןוראמ לחה היולג וא היומס הנקתהב      
דעו הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא      
52 נ"פ תורוניצב תעצובמ ,הדוקנה אצומל      
,רטוק מ"מ 52 ןורירמ תורוניצ וא רטוק מ"מ      
וא הייולג רזיבא תבית םע ,ןוליינמ הכישמ טוח      

                    28.000 .טלשו הסכמ ,היומס 'חי   
      
םע ,היולג וא היומס הנקתהב ןופלט תדוקנ     08.08.0100
ילבכו רטוק מ"מ 52 ןורירמ וא נ"פ תורונצ      
רזיבא םע קזב י"ע םירשואמ תוגוז 3 ןופלט      

                    14.000 ."שדח קזב" םגד ט"הת ןופלטל רמג 'חי   
      
      
      

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     044 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שא יוביכו יוליג תכרעמ רזיבאל הנכה תדוקנ     08.08.0110
לחה היולג וא היומס הנקתהב אוהשלכ גוסמ      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת ןוראמ      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו הכומס תרושקת      
ןורירמ תורוניצ וא רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצב      
תבית םע ,ןוליינמ הכישמ טוח ,רטוק מ"מ 52      

                    60.000 .טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג רזיבא 'חי   
      
היולג וא היומס הנקתהב םורח ןצחלל הדוקנ     08.08.0120
"כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצ םע      
ר"ממ yx2N 3X5.1 םילבכ םע ,רטוק מ"מ 52      

                     6.000 .)דרפנב דדמנ ןצחלה( 'חי   
      
ןוראמ לחה ,םיבשחמ תרושקתל  הנכה תדוקנ     08.08.0130
םע ,הדוקנה אצומל דעו ירוזיא תרושקת      
טוחו ,רטוק מ"מ 52 ןורירמ וא נ"פ תורוניצ      
רמג רזיבאל הנכה םע ,ןולינמ הכישמ      

                     5.000 .ט"הע וא ט"הת הנקתהב םיבשחמ תרושקתל 'חי   
      
תוסינכ תרקב תכרעמ רזיבאל הנכה תדוקנ     08.08.0140
ועצוביש( םימסרכמ ינפמ הנגה וא/ו ןוחטב וא/ו      
לחה היולג וא היומס הנקתהב )םירחא י"ע      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת ןוראמ      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו הכומס תרושקת      
,רטוק מ"מ 52 ןורירמ תורוניצ וא נ"פ תורוניצב      
וא הייולג רזיבא תבית םע ,ןוליינמ הכישמ טוח      

                    40.000 .טלשו הסכמ ,היומס 'חי   
      
וא היולג הנקתהב ,ןגזמל תיזאפ דח חכ תדוקנ     08.08.0150
תורוניצ וא מ"מ 52 נ"פ תורוניצ םע ,היומס      
YX2N 3X4 םילבכו רטוק מ"מ 52 ןורירמ      

                     5.000 )דרפנב דדמנ רמגה רזיבא( ,ר"ממ 'חי   
      
ןורירמ רוניצ תללוכה תיזאפ תלת חכ תדוקנ     08.08.0160
הנזה לבכו ,ט"הע הנקתהב מ"מ 52 רטוקב      

                     7.000 .)דרפנב דדמיי יפוס רזיבא( 5.2x5 YX2N 'חי   
      
ןורירמ רוניצ תללוכה תיזאפ תלת חכ תדוקנ     08.08.0170
הנזה לבכו ,ט"הע הנקתהב מ"מ 23 רטוקב      

                     8.000 .)דרפנב דדמיי יפוס רזיבא( 4x5 YX2N 'חי   
תודוקנ 80.80 כ"הס            

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  ן ק ת מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הקפסא ,הלבוה םיללוכ םיפיעסה לכ      
.הלחשהו      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     045 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.09.0010
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

                  2,000.000 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.09.0020
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                  2,000.000 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.09.0030
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

                   800.000 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.09.0040
םילכב הריפח ללוכ מ"ס 051 קמועב      
דומצבו עקרקה יגוס לכב הביצח/םיידיב וא/ו      
,למשח :ןוגכ אוהש גוס לכמ תומייק תוכרעמל      
,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ ,'וכו טוה ,קזב      
הסכמו תעבורמ תרגסמ ןוטבמ הרקת ללוכ      
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ תכתממ לוגע      
-כב אתה לש ההבגה ללוכ ריחמה .תרוקיבה      

                    60.000 .ןנכותמ ןוניג לעמ מ"ס 01 'חי   
      
מ"ס 521 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.09.0050
אתה ךותב הדירי םלוס ללוכ מ"ס 052 קמועב      
לכב הביצח/םיידיב וא/ו םילכב הריפח ללוכ      
גוס לכמ תומייק תוכרעמל דומצבו עקרקה יגוס      
הבכש ללוכ ,'וכו טוה ,קזב ,למשח :ןוגכ אוהש      
תרגסמ ןוטבמ הרקת ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח      
521B ןיממ תכתממ לוגע הסכמו תעבורמ      
ללוכ ריחמה .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ      
ןוניג לעמ מ"ס 01 -כב אתה לש ההבגה      

                    15.000 .ןנכותמ 'חי   
      
דומצב עקרקה יגוס לכב תולעת תביצח/תריפח     08.09.0060
:ןוגכ אוהש גוס לכמ תומייק תוכרעמל לעמו      
תוקיתעה תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ      
מ"ס 08 דע בחורבו מ"ס 021 דע קמועב ,'וכו      
םיביס ןקתמ תיתשת תרנצו הרואת תורוניצל      
ןומיס טרס ללוכ םיידיב וא/ו םילכב ,םייטפוא      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,ינקית      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יאתל הבחרה ללוכ רזוחה יולימה קודיהו      
הרואת םיטרפ תינכתל םאתהבו תרוקיב      

                  2,000.000 .א"ת תייריע םיכרד טרפמו רטמ   
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     046 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ןוטב ליבש / אוהש גוס לכמ תוכרדמ תחיתפ     08.09.0070
תולעת תריפח ללוכ ןוניג וא טלפסא ,טילונרג      
תחנהל םיידי תודובעב וא/ו םיינכמ םילכב      
דע בחורבו מ"ס 021-08 קמועב הרואת תרנצ      
םוקמל טלפסאו תופצרמ קוליס ללוכ מ"ס 08      
םע ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש      
םיכרד 'חמ תורשואמ תופצרמ ללוכ שדח רמוח      

                   250.000 .אוהש גוס לכמו א"תע רטמ   
      
אוהש גוס לכמ םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     08.09.0080
םיינכמ םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב      
הביצח/הריפח ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל      
םימייק םידרטמל דומצב םיידיב וא םילכב      
תוקיתעה תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ(      
תרזחהו שיבכה ןוקית ,הלעתה יולימו )'וכו      
לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל בצמה      
שיבכה תחיתפ עוציב םשל םירושיאה      
יגיצנ תנמזהו העונתה תרדסה תוברל      
051 דע הריפחה קמוע .חקפמהו הרטשמה      
תינכותל םאתהבו מ"ס 08 דע בחורבו מ"ס      

                    20.000 .ביבא לת תייריע םיכרד טרפמו הרואת םיטרפ רטמ   
      
ביבס לוחה תפטעמ לעמ רופח רמוח תפלחה     08.09.0100
העסימה הנבמ תיתחת דעו ,תולעתב תרנצ      
תיתחת םור דע רזוח יולימ  לכ ןכו ,הכרדמ וא/ו      
ררבנ רמוחמ היהי ,הכרדמ וא/ו העסימה הנבמ      
קודיהה תטיש .ינכדעה 15 טרפמב ותרדגהכ      
לע היהת ררבנה רמוחה לש תשרדנ תופיפצו      
חקפמ רושיאו א"תע רשואמ םיכרד טרפמ יפ      
וא/ו המדא יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפ      
חקפמ תויחנה י"פעו אוהש גוס לכמ תלוספ      

                   400.000 .טקיורפה ק"מ   
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     08.09.0110
תוברל הכרדמ טלפסא תיתחת דעו תרנצה      
תויחנהל םאתהבו רופחה רמוחה קוליסו יוניפ      

                   100.000 .טקיורפה חקפמ ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטבה ריחמל תפסות     08.09.0120

                   100.000 .תושקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     047 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'מ 6 דע הבוגב הדלפ דומעל 03-ב ןוטבמ דוסי     08.09.0130
4 תנקתהו תקפסה ללוכ תוינכותב טרפ יפל      
יטקליסו יזויפד -ומרת ךילה ורבעש דוסי יגרב      
-ומרת ךיה ורבעש םימוא 21  ,1" רטוקב      
08X08X08 תודימב דוסיה  ,יטקליסו יזויפד      
עקרקה יגוס לכב הריפח םג ללוכ ריחמה .מ"ס      
:ןוגכ אוהש גוס לכמ תומייק תוכרעמל דומצבו      
עקרק קודיהו יוסיכ ,'וכו טוה ,קזב ,למשח ילבכ      
.הרואת יטרפ תינכותל םאתהבו ,יולימה      
תינכות איבהל עצבמה ןלבקה תוירחאב      
רושיאל השרומ ןיינב סדנהמ י"ע תרשואמ      
חקפמהו א"תע רואמ 'חמ יגיצנ ,למשחה ןנכתמ      
ללוכ ריחמה .הרואת םיטרפ תינכותל םאתהב      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ וניפ      

                    40.000 .חקפמ תויחנה 'חי   
      
יפל 'מ 7 הבוגב הדלפ דומעל 03-ב ןוטבמ דוסי     08.09.0140
יגרב 4 תנקתהו תקפסה ללוכ תוינכותב טרפ      
יטקליסו יזויפד -ומרת ךילה ורבעש דוסי      
-ומרת ךילה רבעש םימוא 21  ,521.1" רטוקב      
תודימב דוסיה ,יטקליסו יזויפד      
    021X021X021 עוציב ללוכ ריחמה .מ"ס  
תאלול ,הקראה חלפ תאצוהו דוסי תקראה      
דומע דוסיל ביבסמ 'מ 1 רטוקב הקראה      
דומצבו עקרקה יגוס לכב הריפח ,הרואת      
ילבכ :ןוגכ אוהש גוס לכמ תומייק תוכרעמל      
עקרק קודיהו יוסיכ ,'וכו טוה ,קזב ,למשח      
.הרואת יטרפ תינכותל םאתהבו ,יולימה      
תינכות איבהל עצבמה ןלבקה תוירחאב      
רושיאל השרומ ןיינב סדנהמ י"ע תרשואמ      
יגיצנו א"תע רואמ 'חמ יגיצנ ,למשחה ןנכתמ      
תינכותל םאתהב חקפמהו ןד זוחמ י"חח      
/תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .הרואת םיטרפ      

                     6.000 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא יפדוע 'חי   
      
06 דע בחורבו מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     08.09.0150
לעמ ,מ"מ 21 יבועב לזרב תשר םע מ"ס      
רושיאב .'וכו םימייק ןופלט ,למשח תורונצ      

                    50.000 .חקפמו ןנכתמ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     048 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיכנא הקראה תדורטקלא ללוכ הקראה את     08.09.0160
רטוקב תשוחנ יופיצ םע הדלפ טוממ היושע      
סופיטמ תינקית 'מ 5.3 דע ךרואבו מ"מ 91      
םירזיבאה לכ ללוכ ע"ש וא "דלוו רפוק"      
,ימורט ןוטבמ את ללוכ .םישורדה םירוביחהו      
וא/ו םילכב הריפחו ,םיטרפ תינכות יפל      
לכמ תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב      
04 רטוקב היהי אתה .'וכו הביצח/אוהש גוס      
,מ"ס 51 הבוגב ץצח םע מ"ס 05 קמועו מ"ס      
ןוט 5.21 סמועל תכתממ עבורמ הסכמ      
םיטרפ תינכתל םאתהבו טוליש ללוכ הכרדמב      
רשאכ אתה לש ההבגה ללוכ ריחמה .הרואת -      

                     7.000 .המדא וא ןוניגב ןקתומ אתה 'חי   
      
בוחר טלש ,הרואת דומעל ןוטב דוסי קוריפ     08.09.0170
'מ 8 דע הבוגבו אוהש גוס לכמ םייק ראומ      

                    20.000 .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו 'חי   
      
תת תרנצב לחשומה םייק למשח לבכ קוריפ     08.09.0180
קוריפל םימייק הרואת ידומע ןיב ,תיעקרק      
,תמייקה תרנצב העיגפ אלל ,בושחמ תרנצו      
תלבוהו ,םדודיבו למשחה ירוביח קורפ ללוכ      
רחא םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל לבכה      

                  1,200.000 .חקפמה תייחנה יפל מ"ק 02 דע קחרמב רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.09.0190
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
ידנק קדהמ וא הציחל לוורשו םידומעל הרידח      

                  2,200.000 .י"חח קדוב י"ע רשואמ ינקית רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.09.0200
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.1X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                   550.000 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.09.0210
    )EPLX(YX2N ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ  
תרקבל שמשמ( הרואת דומעב םירזיבא שגמ      
ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .)ILAD הרואת      

                  2,200.000 .רוניצ ללוכ אל ריחמה רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.09.0220
    )EPLX(YX2N ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ  
הרואת ידומעב( הרואת דומעב םירזיבא שגמ      
ךתחב לבכ .)הרואת תייזכרמל םיננכותמ      

                  2,200.000 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X5 רטמ   
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     049 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.09.0230
    )EPLX(YX2N ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ  
הנשמ תוחולל םיעוריא הרואת תייזכרמ      
ךתחב לבכ .קראפה חטשב םימייק םיעוריא      

                   700.000 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 53X5 רטמ   
      
טלוו 0001 דע םוחב תצווכתמ תלצפמ     08.09.0240
61/5 ךתחב YX2N  למשח לבכל המיאתמ      

                   200.000 ר"ממ 'חי   
      
לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     08.09.0250
ללוכ ר"ממ 61X5 דע YX2N וא YYN תשוחנ      
רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח      

                     6.000 'פמוק םישורדה  
      
דצב לבכ תסינכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ     08.09.0260
תרצות ,)ינש דצמ םילבכ ינש תאיציו דחא      
YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר"      
רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ 05X5 דע      

                     4.000 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע  
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.09.0270
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
04 רטוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
לוגע הסכמו ,קיטסלפמ מ"ס 06 קמועב מ"ס      

                    10.000 'פמוק .טלפמוק טוליש ,קיטסלפמ  
      
רטוק 5" דיחא לוגע ךתח הדלפמ הרואת דומע     08.09.0280
עורז ללוכ ,'מ 5 הבוגבו ,מ"מ 5 ןפוד יבוע      
הטיש יפל ןרציה לעפמב עובצ ,הדלפמ הקירפ      
LAR 7307 יפוס ןווג רונתב תיטטסורטקלא      

                    30.000 .םיטרפ הרואת תינכת י"פעו 'חי   
      
רטוק 5" דיחא לוגע ךתח הדלפמ הרואת דומע     08.09.0290
עורז ללוכ ,'מ 6 הבוגבו ,מ"מ 5 ןפוד יבוע      
הטיש יפל ןרציה לעפמב עובצ ,הדלפמ הקירפ      
LAR 7307 יפוס ןווג רונתב תיטטסורטקלא      

                     8.000 .םיטרפ הרואת תינכת י"פעו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     050 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לעב הדלפמ תומלצמ בלושמ הרואת דומע     08.09.0300
יבוע 'מ 6 הבוגב רטוק 6" דיחא לוגע ךתח      
תועורז ,הקירפ ,הלופכ עורז םע מ"מ 6 ןפוד      
יתש,דומעה ךותב תימינפ הציחמ ,תומלצמל      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ דומעה .תותלד      
.דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח ,דוסי תטלפ      
,םירזיבא יאתל חתפ ,םירזיבא יאתל הנכה      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו "דנז לוורש"      
דומע .ושארב עורזה תנקתהלו דומעה      
י"ת יפל םינקתה ןוכמ תחגשהב רצויי הרואתה      
ריחמ .הרואת םיטרפ תינכתב ראותמכו 218      

                     9.000 .)רופא( LAR 7307 ןווגב עבצ ללוכ דומעה 'חי   
      
לעב הדלפמ תומלצמ בלושמ הרואת דומע     08.09.0310
יבוע 'מ 7 הבוגב רטוק 6" דיחא לוגע ךתח      
תועורז ,הקירפ ,הלופכ עורז םע מ"מ 6 ןפוד      
יתש,דומעה ךותב תימינפ הציחמ ,תומלצמל      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ דומעה .תותלד      
.דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח ,דוסי תטלפ      
,םירזיבא יאתל חתפ ,םירזיבא יאתל הנכה      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו "דנז לוורש"      
דומע .ושארב עורזה תנקתהלו דומעה      
י"ת יפל םינקתה ןוכמ תחגשהב רצויי הרואתה      
ריחמ .הרואת םיטרפ תינכתב ראותמכו 218      

                     3.000 .)רופא( LAR 7307 ןווגב עבצ ללוכ דומעה 'חי   
      
וא תדדובמ תרשרש רובע דומעל ריחמ תפסות     08.09.0320
את הסכמ רוביחל ,ןוליינ הפוצמ הדלפ לבכ      

                   100.000 .דומעל םירזיבא 'חי   
      
םייק ראומ בוחר טלש ,הרואת דומע קוריפ     08.09.0330
קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ 5 דע הבוגב      
לע שדחמ הנקתהו עורז ,סנפ ,םילבכ קוריפו      

                    20.000 'פמוק .שדח ןוטב דוסי  
      
,'מ 21-6 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.09.0340
,םילבכ קוריפו קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ      
קרופמה רמוחהו דויצה תלבוהו עורז ,םיסנפ      

                    10.000 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל א"תע רואמ 'חמ ינסחמל  
      
2 -ל הרואת דומעל הדלפמ םילגד קיזחמ     08.09.0350

                    46.000 .םילגד קיזחמל תחתמ רוחש ימוג ללוכ ,םילגד 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     051 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'מ 6 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     08.09.0360
תינכמ , ויביכרמ לכ לע דומעה קוריפ ללוכ      
,הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו      
דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא      
ורובע ,שדח דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ      

                    10.000 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ  
      
7307 ןווגב עובצ 'מ 1 דע ךרואב הדלפמ עורז     08.09.0370
    LAR ןנכותמ הרואת ףוג רובע הרואת דומעל  

                    46.000 .קחשמ ינקתמ תוללצהב 'חי   
      
ןווגב םייק הרואת דומע לש חטשב העיבצ     08.09.0380

                    20.000 .LAR 7307 יפוס 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.09.0390
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
ז"אמ םע ,סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
םיסנפל האיצי יקדהמ םע IXEGOS תרצות      
הפוצמ הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות      
07 ךרואב דדובמ הדלפמ הרשיק לבכ ,לידב      

                   100.000 .הרואת םיטרפ תוינכתל םאתהבו מ"ס 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.09.0400

                    30.000 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו 'חי   
      
היזכרמ וא םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.09.0410
הדימב ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק      
וא/ו שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו      

                     6.000 'פמוק .טלפמוק היזכרמל  
      
תרצות 'א EEC 61x3 םגדמ למשח עקש     08.09.0420
הרואת ידומעב הנקתהל )הילטיא( סיווג תרבח      
םימ ןגומ עקש .'מ 6 דע הבוגב םיננכותמ      
    76PI, ללוכ אל ריחמ .גרבתמ לוגע הסכמ ללוכ  

                    25.000 .למשח לבכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     052 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ידומע 01 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ     08.09.0430
םע םיימורט ןוטב תודוסי 01 ,ללוכה הרואת      
,מ"ס 001/001/001 תודימב תומוטק תוניפ      
לזרב תועורז , 'מ 01/5.8 הבוגב ץע ידומע 01      
"תורוא שעג" תרצות עורז תמגודכ ןוולוגמ      
תמגודכ הרואת יפוג 01 ,10701225 ט"קמ      
רוביחל למשח לבכ ,DEL-OLATI  W25 םגד      
ןקתמה רוביח ,אשונ הדלפ לית ,םידומעה      
ינפל ךמסומ קדוב י"ע ורושיא ,םרז רוקמל      
,הלבוה ,שומישה רמג םע וקותינ ,ותלעפה      
ףוסבו הליחתב רומאה לכ יוניפו קוריפ ,הבכרה      
,ירדנלק שדוח לש הפוקתל הז לכ ,שומישה      

                     2.000 'פמוק טלפמוק  
      
םגדמ בוחר תרואת ףוג     08.09.0440
    W55-DEL-ILOPORTEM, תעבט ללוכ  
רשואמ ,דרפס PTA תרצות תראומו תרהוז      
םידימע םיבכרומ םירמוחמ יושע ,ןנכתמה י"ע      
תרצותמ םידל תכרעמ ,תימי הביבס יאנתב      
    SDELIMUL SPILIHP, וניה הרואתה ףוג  
םע רוא רזפמ ,76PI תומיטא תגרד לעב      
תכרעמ .ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז      
.ECNAVDA SPILIHP תרצות רביירד      
.V01-0 הרקב םע םועמע עוציבל תכרעמ      
רושיאל םאתהב III EPYT תירטמוטופ המוקע      
000,06 תוחפל - םייחה ךרוא .למשחה ןנכתמ      
םאתהב .K0003 רואה עבצ .הדובע תועש      

                    37.000 .םיטרפ הרואת תינכתל 'חי   
      
ףוג לש א"תע רואמ 'חמ ינסחמל דבלב הקפסא     08.09.0450
םגדמ בוחר תרואת      
    W55-DEL-ILOPORTEM, תעבט ללוכ  
רשואמ ,דרפס PTA תרצות תראומו תרהוז      
םידימע םיבכרומ םירמוחמ יושע ,ןנכתמה י"ע      
תרצותמ םידל תכרעמ ,תימי הביבס יאנתב      
    SDELIMUL SPILIHP, וניה הרואתה ףוג  
םע רוא רזפמ ,76PI תומיטא תגרד לעב      
תכרעמ .ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז      
.ECNAVDA SPILIHP תרצות רביירד      
.V01-0 הרקב םע םועמע עוציבל תכרעמ      
רושיאל םאתהב III EPYT תירטמוטופ המוקע      
000,06 תוחפל - םייחה ךרוא .למשחה ןנכתמ      
םאתהב .K0003 רואה עבצ .הדובע תועש      

                     5.000 .םיטרפ הרואת תינכתל 'חי   
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     053 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגדמ בוחר תרואת ףוג     08.09.0460
    W57-DEL-ILOPORTEM, תעבט ללוכ  
רשואמ ,דרפס PTA תרצות תראומו תרהוז      
םידימע םיבכרומ םירמוחמ יושע ,ןנכתמה י"ע      
תרצותמ םידל תכרעמ ,תימי הביבס יאנתב      
    SDELIMUL SPILIHP, וניה הרואתה ףוג  
םע רוא רזפמ ,76PI תומיטא תגרד לעב      
תכרעמ .ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז      
.ECNAVDA SPILIHP תרצות רביירד      
.V01-0 הרקב םע םועמע עוציבל תכרעמ      
רושיאל םאתהב III EPYT תירטמוטופ המוקע      
000,06 תוחפל - םייחה ךרוא .למשחה ןנכתמ      
םאתהב .K0003 רואה עבצ .הדובע תועש      

                     9.000 .םיטרפ הרואת תינכתל 'חי   
      
ףוג לש א"תע רואמ 'חמ ינסחמל דבלב הקפסא     08.09.0470
םגדמ בוחר תרואת      
    W57-DEL-ILOPORTEM, תעבט ללוכ  
רשואמ ,דרפס PTA תרצות תראומו תרהוז      
םידימע םיבכרומ םירמוחמ יושע ,ןנכתמה י"ע      
תרצותמ םידל תכרעמ ,תימי הביבס יאנתב      
    SDELIMUL SPILIHP, וניה הרואתה ףוג  
םע רוא רזפמ ,76PI תומיטא תגרד לעב      
תכרעמ .ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז      
.ECNAVDA SPILIHP תרצות רביירד      
.V01-0 הרקב םע םועמע עוציבל תכרעמ      
רושיאל םאתהב III EPYT תירטמוטופ המוקע      
000,06 תוחפל - םייחה ךרוא .למשחה ןנכתמ      
םאתהב .K0003 רואה עבצ .הדובע תועש      

                     1.000 .םיטרפ הרואת תינכתל 'חי   
      
םגדמ יביטרוקד הרואת ףוג     08.09.0480
    W79-DEL-SOEN םוינימולא תקיצימ יונב,  
,ןנכתמה י"ע רשואמ REDERHCS תרצות      
םידל תכרעמ ,LAR 7307 - רונתב עובצ      
ףוג ,SDELIMUL SPILIHP תרצותמ      
רזפמ ,66PI תומיטא תגרד לעב וניה הרואתה      
.ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז םע רוא      
ECNAVDA תרצות רביירד תכרעמ      
    SPILIHP. הרקב םע םועמע עוציבל תכרעמ  
    V01-0. תירטמוטופ המוקע III EPYT םאתהב  
תוחפל - םייחה ךרוא .למשחה ןנכתמ רושיאל      
.K0003 רואה עבצ .הדובע תועש 000,06      
םאתהב .תולעמ 063 ירטמיס רוא רוזיפ      
עובצ הרואת ףוג .םיטרפ הרואת תינכתל      

                    52.000 .תימי הביבס רוזאל 'חי   
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     054 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ףוג לש א"תע רואמ 'חמ ינסחמל דבלב הקפסא     08.09.0490
W79-DEL-SOEN םגדמ יביטרוקד הרואת      
תרצות ,םוינימולא תקיצימ יונב      
    REDERHCS עובצ ,ןנכתמה י"ע רשואמ  
תרצותמ םידל תכרעמ ,LAR 7307 - רונתב      
    SDELIMUL SPILIHP, וניה הרואתה ףוג  
םע רוא רזפמ ,66PI תומיטא תגרד לעב      
תכרעמ .ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז      
.ECNAVDA SPILIHP תרצות רביירד      
.V01-0 הרקב םע םועמע עוציבל תכרעמ      
רושיאל םאתהב III EPYT תירטמוטופ המוקע      
000,06 תוחפל - םייחה ךרוא .למשחה ןנכתמ      
רוא רוזיפ .K0003 רואה עבצ .הדובע תועש      
הרואת תינכתל םאתהב .תולעמ 063 ירטמיס      

                     6.000 .תימי הביבס רוזאל עובצ הרואת ףוג .םיטרפ 'חי   
      
לע ץעמ דדוב ינמז הרואת דומע לש הקתעה     08.09.0500
ללוכ יליע ןוטב תויבוק לע ןקתומ ויקלח לכ      
םוקמב הבצהו ןוטב תויבוק לש הקתעה      
ךרוצה תדימב למשחה תנזה קותינ .שדחה      
חקפמ תויחנהל םאתהב לכה .שדחמ רוביחו      

                    10.000 'פמוק הדובעה רתאב  
      
םרזל םיעוריאו הרקב הרואת תייזכרמ הנבמ     08.09.0510
    A052X3 את םע ,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ יונב  
ןכרצ אתו הרואת ןכרצ את ,למשחה תרבח      
יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע םיעוריא למשח      
דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ      
,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      
םיעוריאו הרואת תייזכרמ תינכתב טרופמכ      

                     1.000 'פמוק .טלפמוק  
      

                   120.000 .ר"ממ 53 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  08.09.0520
      
רפמא 052X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.09.0530
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

                     1.000 'פמוק .תודע  
      
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     055 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רפמא 001X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.09.0540
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

                     3.000 'פמוק .תודע  
      
ךותב הנקתהל םיסמוע גותימ תכרעמ לולכמ     08.09.0550
תידועי הנכות ללוכ השדח הרואת תייזכרמ      
םיביכרמה תא ללוכה קוחרמ הלעפה ךרוצל      
,ירלולס םדומ ,UTR תרושקת םאתמ :םיאבה      
ןעטמ קפס ,טוויחה תנקתה ךרוצל חפ דסמ      
    CDV 21A3, רבצמ HA-CDV21, דדומ בר,  
ספ קדהמ ,)6x1)3x ק"ח ךיתנו ךיתנ קדהמ      
ףלשנ רסממ ,)x04( רטוק מ"מ 5.2 ינועבצ      
    )4x( + ספ יקדהמל רוצעמ תבשות x6 )x4(.  
מ"עב הרקב SCP תרבח י"ע קפוסי לולכמה      
תא ללוכו הרואתה תייזכרמבו חטשב ןקתויו      
לש תושירדל םאתהב שורדה ילמשחה דויצה      

                     1.000 'פמוק .א"תע רואמ 'חמ יגיצנ  
      
ללוכ םימייק םיעוריא למשח תוחולל תורבחתה     08.09.0560
ישאר קספמ תפלחה ,תושרדנה תודובעה לכ      

                     3.000 'פמוק 001x3 וכו םיקדהמ ,'א'.  
      
ףוג תמצוע םועמע תבוטל ILAD הרקב תדיחי     08.09.0570
קפס ,ןנכותמ הרואת ףוג ךותב ןקתות הרואת      
רואמ 'חמ רושיא יפל ע"ש וא "קטלנא" 'בח      

                   132.000 .א"תע 'חי   
      
הנכות ללוכ retsaM imuL םגדמ הרואת רקב     08.09.0580
תרואתל ,יווק ILAD תרושקתב תידועיי      
אוהש גוס לכמ הרואת יפוג םע תובוחר      
תייזכרמב הנקתהל DEL תורונ תייגולונכטב      
ללוכ ,א"תע לש תננכותמ וא/ו תמייק הרואת      
,584 תרושקת קשממ ,54JR טנרטניא תסינכ      
תרושקת יצורע teerts-CDC-NE, 4 םגדמ      
    ILAD תוילטיגיד תובותכ 552 דע לע הטילשל  
.)ILAD תרושקת קשממ םיללוכה םירביירד(      
א"ת תייריע לש רקבמ הטילשל םיאתמ      
רואמ 'חמב הרקבה זכרממו היזכרמב ןקתומה      
םגדמ .ILAD חכ יקפס ללוכ א"תע      
    AT/WG-552-ENIL ILAD-NE בח קפס'  

                     1.000 .א"תע רואמ 'חמ רשואמ ע"ש וא קטלנא 'חי   
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     056 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דומעל הדלפמ הלוגע תיביטרוקד תחלצ     08.09.0590
ללוכ מ"מ 2x005 תודימב 5" רטוקב הרואת      

                    38.000 .LAR 7307 יפוס ןווגו ימי לופיט העיבצ 'חי   
      
דומעל הדלפמ הלוגע תיביטרוקד תחלצ     08.09.0600
ללוכ מ"מ 2x006 תודימב 6" רטוקב הרואת      

                    12.000 .LAR 7307 יפוס ןווגו ימי לופיט העיבצ 'חי   
ץוח תרואת ןקתמ 90.80 כ"הס            

      
ן ק ת מ  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  01.80 ק ר פ  ת ת       
)ק ז ב ( ת ר ו ש ק ת       
      
יפל ועצובי ל"נה םיפיעסה לכ :הרעה      
'בח לש תשר יונב תודובעל םיינכטה םיטרפמה      
הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ ,ןכדועמה "קזב"      
.הנקתהו      
      
עקרקה יגוס לכב תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.10.0010
דומצב םיידיב וא/ו םילכב תרושקת תורוניצל      
)'וכו קזב ,למשח( ק"תת םימייק םידרטימל      
דופיר תובכש יולימ ,ינקית ןומיס טרס ללוכ      
תחתמו לעמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
דע רזוחה יולימ קודיהו יוסיכ תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,עצמה תיתחתל      
021 דע קמועב הריפחה .המדא יפדוע קוליסו      

                   150.000 .מ"ס 07 דע לש בחור ב מ"ס רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.10.0020
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
רכרוכה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
זחהו ליבש/הכרדמ ןוקית , חקפמה תויחנה יפל      

                    20.000 .טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה רטמ   
      
ביבס לוחה תפטעמ לעמ רופח רמוח תפלחה     08.10.0030
העסימה הנבמ תיתחת דעו ,תולעתב תרנצ      
תיתחת םור דע רזוח יולימ  לכ ןכו ,הכרדמ וא/ו      
ררבנ רמוחמ היהי ,הכרדמ וא/ו העסימה הנבמ      
קודיהה תטיש .ינכדעה 15 טרפמב ותרדגהכ      
לע היהת ררבנה רמוחה לש תשרדנ תופיפצו      
חקפמ רושיאו א"תע רשואמ םיכרד טרפמ יפ      
וא/ו המדא יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפ      
חקפמ תויחנה י"פעו אוהש גוס לכמ תלוספ      

                    40.000 .טקיורפה ק"מ   
      
11 ע"קי מ"מ  05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     08.10.0040
ללוכ קזב ןויפואל םאתהב הנכומ הריפחב      

                   400.000 .וכותב ינקית הכישמ טוחו רוביח ירמוח רטמ   
      

01.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     057 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ קזב 'בח לש טרדנטס י"פע P גוסמ את     08.10.0050
תייחנהל םאתהב םיוולינה םירזיבאה לכ תא      
םגדמ תרגסמו הסכמ ללוכ ,קזב 'בח יגיצנ      

                     4.000 'פמוק .קזב 'בח וגול םע יתכרדמ  
      
אתל תשרדנש תומכ לכב השדח תרנצ רוביח     08.10.0060
אוהש גוס לכמ םיינכמ םילכב םייק תרושקת      
רוביח םשל תושורדה תודובעה לכ ללוכ      
ריחמה .קזב 'בח חקפמ תויחנה י"פעו םלשומ      

                     1.000 'פמוק .םימייק קזב םילבכ וא/ו תרנצ לע הנגה ללוכ  
)קזב( תרושקת ןקתמ תיתשת תודובע 01.80 כ"הס            

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  11.80 ק ר פ  ת ת       
ן ד  ז ו ח מ  י "ח ח       
      
הנקתה ,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
י"חח למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו      
.לומשיחה םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ      
י"חח ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2      
ריזחהל למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע      
      
לכמ CVP רוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     08.11.0010
מ"ס 04 דע בחורבו אוהשלכ קמועב אוהש גוס      
םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל      
ילבכ( תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו      
)'וכו תוקיתעה תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      

                   100.000 .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא רטמ   
      
CVP תורוניצ 2 רובע תולעת תביצח/תריפח     08.11.0020
דע בחורבו אוהשלכ קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
ללוכ )'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס      
01 יבועב ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ      
קודיהו יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס      
י"חח יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה      
וא טלפסא ,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו      

                   100.000 .)שיבכ וא תופצרמ רטמ   
      
      
      

11.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     058 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
CVP תורוניצ 3-4 רובע תולעת תביצח/תריפח     08.11.0030
דע בחורבו אוהשלכ קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 021      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      

                   200.000 .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש רטמ   
      
CVP תורוניצ 02 רובע תולעת תביצח/תריפח     08.11.0040
3 דע בחורבו אוהשלכ קמועב אוהש גוס לכמ      
.הובג חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל 'מ      
תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב      
תוקיתעה תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ(      
תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו      
לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית      
תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי      
תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ      

                   100.000 .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא רטמ   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     08.11.0050
001 דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      

                   100.000 .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע רטמ   
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     08.11.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
,הלעתה יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
םע ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית      
עוציב םשל םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח      
העונתה תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ      
אל ריחמה( חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו      

                    30.000 .)המדאב הריפח ללוכ רטמ   
      
      
      
      
      

11.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     059 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ביבס לוחה תפטעמ לעמ רופח רמוח תפלחה     08.11.0070
העסימה הנבמ תיתחת דעו ,תולעתב תרנצ      
תיתחת םור דע רזוח יולימ  לכ ןכו ,הכרדמ וא/ו      
ררבנ רמוחמ היהי ,הכרדמ וא/ו העסימה הנבמ      
קודיהה תטיש .ינכדעה 15 טרפמב ותרדגהכ      
לע היהת ררבנה רמוחה לש תשרדנ תופיפצו      
חקפמ רושיאו א"תע רשואמ םיכרד טרפמ יפ      
וא/ו המדא יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפ      
חקפמ תויחנה י"פעו אוהש גוס לכמ תלוספ      

                   250.000 .טקיורפה ק"מ   
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     08.11.0080
תוברל הכרדמ טלפסא תיתחת דעו תרנצה      
תויחנהל םאתהבו רופחה רמוחה קוליסו יוניפ      

                    50.000 .טקיורפה חקפמ ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטבה ריחמל תפסות     08.11.0090

                    50.000 .תושקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     08.11.0100
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

                   800.000 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     08.11.0110
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

                   300.000 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     08.11.0120
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתאלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

                    50.000 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.11.0130
וא תשוחנ 051x4 ךתחב EPLX גוסמ ךומנ      
    042X4 רשא ,המודכ וא םוינימולא ר"ממ  
הלבוה תוברל למשח תרבח י"ע םיקפוסמ      
םע םואית ,ןד זוחמ למשחה תרבח ינסחממ      
רושיאל םאתהבו ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ      

                   800.000 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

11.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     060 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.11.0140
תשוחנ ר"ממ 05X4 ךתחב EPLX גוסמ ךומנ      
י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא ר"ממ 59x4 וא      
תרבח ינסחממ הלבוה תוברל למשח תרבח      
תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד זוחמ למשחה      
י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו ןד זוחמ למשחה      

                   600.000 .ןד זוחמ רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.11.0150
וא ר"ממ 003X4 ךתחב EPLX גוסמ הובג      
םיקפוסמ רשא םוינימולא וא תשוחנמ , המודכ      
ינסחממ הלבוה תוברל למשח תרבח י"ע      
למשחה תרבח םע םואת , למשחה תרבח      

                   300.000 המעטמ חוקיפו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     08.11.0160
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
,שיבכב הביצח /הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
םילוורשה תוצק יוליג תוברל 'דכו הניג ,הכרדמ      
,תופומה עוציב תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו      
םאתהבו ותומדקל בצמה תרזחהו רובה יולימ      

                   200.000 .למשחה ןנכתמו י"חח חקפמ תויחנהל ק"מ   
      
לכמ ק"תתב םימייק י"חח למשח ילבכ קוריפ     08.11.0170
יגיצנל םימייק למשח ילבכ תריסמ ,אוהש גוס      

                   500.000 .חקפמה רושיאב .ןד זוחמ י"חח רטמ   
ןד זוחמ י"חח רובע תויחרזא תודובע 11.80 כ"הס            

      
ן ק ת מ  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  21.80 ק ר פ  ת ת       
ב ו ש ח מ  ף ג א  ת ו מ ל צ מ ו  ב ו ש ח מ  ת ר ו ש ק ת       
א "ת ע       
      
םיטרפמה יפל ועצובי ל"נה םיפיעסה לכ      
"קזב" 'בח לש תשר יונב יפל תודובעל םיינכטה      
םיפיעסה לכ ,א"תע בושחמ ףגאו ןכדועמה      
.הנקתהו הקפסא םיללוכ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

21.80.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     061 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרושקת תורוניצל תולעת תביצח/תריפח     08.12.0010
תוכרעמל לעמו דומצב םיידיב וא םילכב      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח( ק"תת תומייק      
תורוניצל תחתמ לוח דופיר ללוכ )'וכו תוקיתעה      
היהי תורוניצה לעמ לוח יוסיכו מ"ס 01 היהי      
הריפחה יולימ ,ינקית ןומיס טרס ללוכ מ"ס 03      
ותומדקל חטשה תרזחה ,רזוח יולימ קודיהו      
021-08 קמועב הריפחה .המדא יפדוע קוליסו      
השעית הריפחה( מ"ס 07 דע לש בחורב מ"ס      
חקפמו תושרה םעטמ גיצנ תחגשהב      

                   200.000 .)טקיורפה רטמ   
      
ביבס לוחה תפטעמ לעמ רופח רמוח תפלחה     08.12.0020
העסימה הנבמ תיתחת דעו ,תולעתב תרנצ      
תיתחת םור דע רזוח יולימ  לכ ןכו ,הכרדמ וא/ו      
ררבנ רמוחמ היהי ,הכרדמ וא/ו העסימה הנבמ      
קודיהה תטיש .ינכדעה 15 טרפמב ותרדגהכ      
לע היהת ררבנה רמוחה לש תשרדנ תופיפצו      
חקפמ רושיאו א"תע רשואמ םיכרד טרפמ יפ      
וא/ו המדא יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפ      
חקפמ תויחנה י"פעו אוהש גוס לכמ תלוספ      

                   100.000 .טקיורפה ק"מ   
      
יפל תרושקת תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     08.12.0030
יבוע מ"מ 011 רטוקב "קזב" תרבח תושירד      
לבח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 6.3 ןפוד      
םירזיבאה לכו ינקית ןומיס טרסו ינקית הכישמ      
המיטאל םיקקפ ,םירסייפס ,תופומ( םיוולנה      

                   200.000 .)'וכו רטמ   
      
5.31 ע"קי מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     08.12.0040
טוח ללוכ קזב ןויפואל םאתהב הנכומ הריפחב      

                  3,500.000 .ינקית ןומיס טרסו ינקית הכישמ רטמ   
      
ימורט את א"תע בושחמ ףגא תרנצל הרקב את     08.12.0050
ללוכ מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב      
דומצבו עקרקה יגוס לכב הריפח      
:ןוגכ אוהש גוס לכמ תומייק תוכרעמל      
51 קמועב ץצח הביצח/'וכו טוה ,קזב ,למשח      
לוגע חתפו תכתממ תעבורמ תרגסמ מ"ס      
ללוכ ע"ש וא ךורב השנמ 'בח תרצות תכתממ      
04 לש סמועל )הרואת( א"ת תייריע לש למס      
ריחמה .םיטרפ הרואת תינכותל םאתהב ןוט      
אתה לש ההבגהו אתל ןוטבמ הרקת ללוכ      
ריחמה ,המדא וא ןוניגב ןקתומ אתה רשאכ      
י"פעו םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

                    20.000 .טקיורפה חקפמ תויחנה 'חי   
      
      

21.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     062 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םרזל א"תע ןוחטב תומלצמ ןוראל הנבמ     08.12.0060
    A04x1 את םע ,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ יונב  
םע תומלצמ /בושחמ ןכרצ את ,למשחה תרבח      
,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ      
חול תינבל שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש      
,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל תומלצמ למשח      
הנגה ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ      
טרופמכ לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ      

                     1.000 'פמוק .טלפמוק תומלצמ למשח חול תינכתב  
      
רפמא 061X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.12.0070
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

                     1.000 'פמוק .תודע  
      
תינכותל םאתהב תומלצמ ןוראל ןוטב דוסי     08.12.0080

                     1.000 'פמוק .תומלצמ ןורא עוציב  
א"תע בושחמ ףגא תומלצמו בושחמ תרושקת ןקתמ תיתשת תודובע 21.80 כ"הס            

      
ה נ י ר ק  י נ פ ב  ן ו ג י מ  31.80 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ץעויה תשורידל הנירק תקידב עוציב     08.13.0010

                     1.000 'פמוק הנבמב למשחה תלעפה  
הנירק ינפב ןוגימ 31.80 כ"הס            

      
ל ש  ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ח ו ל  41.80 ק ר פ  ת ת       
ץ י ק  י מ  ת ב י א ש  ת נ ח ת       
      
גוסמ רקב הרקב חול תנקתהו הקפסא ,רוציי     08.14.0001
    REHSIF GNIK תומכ ללוכ  O/I   תוינכותבו,  
תא ללוכ אל ךא רקבה תנקתה ללוכ ןדמואה      

                     1.000 'פמוק .דרפנב רחמותמה הלעפההו הנכותה  
      
יטרדנטסל םאתהב K.F רקבב הנכות תנקתה     08.14.0002
תופתתשה ללוכ ,ץיק ימ ינקתמל םימה דיגאת      

                     1.000 'פמוק תולעפהו תוצרהב  
      
למשח חול רוביחו הנקתה ,הקפסא , רוציי     08.14.0003
תוינכותב טרופמכ םוירניפלוד ץיק ימ תנחתל      

                     1.000 'פמוק דיגאתה לש יטרדנטסה טרפמבו  
      
      
      
      
      

41.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     063 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
זוקינ תובאשמל חולהמ םילבכ תחנהו הקפסא     08.14.0004
םיילמשחה םיטנמלאה ראשלו םיפוגמל      
םיפוצמהמ תויצקידניא ללוכ ,הנחתב ונקתויש      
.'מ 08 לש עצוממ קחרמ יפל      
.הלעפהו היצלטסניא ,םירוביח ,תוקראה      

                     1.000 'פמוק תונקתהו חטש תודובע כ"הס  
ץיק ימ תביאש תנחת לש הרקבו למשח חול 41.80 כ"הס            

למשח תודובע 80 כ"הס            

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ ינשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010

                  1,000.000 .תוניפ יקוזיח תוברל דבל רמג ר"מ   
      
,תשר תוברל ןגומ בחרמל "יתילכת בר חיט"     09.01.0020

                    90.000 .תוניפ יקוזיחו רגאב טכילש ר"מ   
      
לייא לש מ"מ TSP 51 םגדמ חיטב עוקש לנפ     09.01.0030

                   300.000 .ע"ש וא םייופיצ רטמ   
חיט תודובע 10.90 כ"הס            

חיט תודובע 90 כ"הס            

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
הרבח תרצות וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
תשירד יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל תרחא      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
.תוינכותב      
      
יולימה יבוע יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
ריחמה .תוינכותה פ"ע ,מ"ס 03-כ דע הנתשמ      
.שרדנש יבוע לכב יולימ ללוכ      
      
      
      
      
      
      
      

10.01.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     064 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םינווגו םילדגב םיטגרגא םע יסקופא וצארט     10.01.0010
תיתשת ג"ע תמשוימ הפצרה .לכירדא תריחבל      
,מ"מ 3 לש תוירושימ םע קלחומ ןוטב היושע      
םע םואיתב ,ס"פגמ 52 לש ילמינימ קזוח      
א"מ 5.2 לכ תוחפל הייפרה ירפת .'סנוק      
לופיט .םילגרס תקולח תינכתל םאתהבו      
רחאלו השימג הנרבממ תחירמ י"ע םיקדסב      
,םוינימולאמ הדרפה יספ ,רמיירפ םושיי ןכמ      
דומעת הפצרה רליס םושייו שוטיל ,תינכת פ"ע      
דועייל תמאתומ הקלחהל תודגנתה תמרב      
הלולכ ליעל טרופמכ ןוטבה תיתשת .ןקת פ"עו      

                   800.000 )FF-10 ןומיס( .ריחמב ר"מ   
      
םינווגו םילדגב םיטגרגא םע יסקופא וצארט     10.01.0020
תיתשת ג"ע תמשוימ הפצרה .לכירדא תריחבל      
,מ"מ 3 לש תוירושימ םע קלחומ ןוטב היושע      
םע םואיתב ,ס"פגמ 52 לש ילמינימ קזוח      
א"מ 5.2 לכ תוחפל הייפרה ירפת .'סנוק      
לופיט .םילגרס תקולח תינכתל םאתהבו      
רחאלו השימג הנרבממ תחירמ י"ע םיקדסב      
,םוינימולאמ הדרפה יספ ,רמיירפ םושיי ןכמ      
דומעת הפצרה רליס םושייו שוטיל ,תינכת פ"ע      
דועייל תמאתומ הקלחהל תודגנתה תמרב      
ליעל טרופמכ ןוטבה תיתשת .)11R( ןקת פ"עו      
תוחתלמה ןיב ןורדסמב( .ריחמב הלולכ      

                    30.000 )FF-10 ןומיס( .)ףתרמב ר"מ   
      
י"ע ,םייניב חטשמו חלשו םור ,תוגרדמ יופיח     10.01.0030
םילדגב םיטגרגא םע יסקופא וצארט תקיצי      
ג"ע תמשוימ הפצרה .לכירדא תריחבל םינווגו      
)דרפנב דדמנ( קלחומ ןוטב היושע תיתשת      
,מ"מ 3 לש תוירושימל חטשה רושיי תוברל      
םאתהבו א"מ 5.2 לכ תוחפל הייפרה ירפת      
י"ע םיקדסב לופיט .םילגרס תקולח תינכתל      
םושיי ןכמ רחאלו השימג הנרבממ תחירמ      
,תינכת פ"ע ,םוינימולאמ הדרפה יספ ,רמיירפ      
פ"ע הגרדמה חלשב הקלחה דגנ םיספ דוביע      
הפצרה רליס םושייו שוטיל  ,תושיגנ ינקת      
תמאתומ הקלחהל תודגנתה תמרב דומעת      
ליעל טרופמכ חטשה תנכה .ןקת פ"עו דועייל      
05%( .השירפ יפל הדידמה .ריחמב הלולכ      

                    12.000 )תומכהמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

10.01.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     065 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע ,םייניב חטשמו חלשו םור ,תוגרדמ יופיח     10.01.0040
וצארט רמגב וצרטמ םיימורט םיטנמלא      
םיספ דוביע תוברל ,הקיציה תמגודכ יסקופא      
,תושיגנ ינקת פ"ע הגרדמה חלשב הקלחה דגנ      
תמרב דומעי יופיחה .רליס םושייו שוטיל      
.ןקת פ"עו דועייל תמאתומ הקלחהל תודגנתה      

                    12.000 )תומכהמ 05%( .השירפ יפל הדידמה ר"מ   
      
טינרג יחיראב הפשא רדחו חבטמ ףוציר     10.01.0050
מ"מ 21 יבועבו מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ      
דוסי ריחמ ,ydob lluF, 21R, 11R ,תוחפל      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש 001      

                   150.000 .תיסקופא הבור רמגב םיקשימ ,תיתשה תנכה ר"מ   
      
.מ"ס 01-7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש     10.01.0060

                    30.000 )םישבי םירוזאב( רטמ   
      
תיתחת םע ל"נה ףוצירל םימאות םילופיש     10.01.0070

                   110.000 .מ"ס 01 הבוגב )ירטינס/הקלור לנפ( תלגועמ רטמ   
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0080
,ydob lluF, 01R ,תוחפל מ"מ 21 יבועבו מ"ס      
    11R, 21R, תוברל ,ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ  
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ      

                   220.000 .תילירקא הבור רמגב ר"מ   
      

                    50.000 .מ"ס 01-7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש רטמ  10.01.0090
      
יחיראב תוחתלמו םיתוריש ירדח תוריק יופיח     10.01.0110
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק      
תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ ,מ"ס      
,קבדב הקבדה ,רשיימ חיט עצמ ,תיתשתה      

                   330.000 .תוניפ יליפורפו תילירקא הבור רמגב םיקשימ ר"מ   
      
הדעסמ םיכנ יתוריש רדח תוריק יופיח     10.01.0120
    )006P( ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק יחיראב  
,monemonehP םגדמ ,מ"ס 03/03 תודימב      
תוברל ,ע"ש וא ידומ קפס ,ANITUM ןרצי      
הקבדה ,רשיימ חיט עצמ ,תיתשתה תנכה      
יליפורפו תילירקא הבור רמגב םיקשימ ,קבדב      

                    20.000 )ארקמב 40FW ןומיס( .תוניפ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

10.01.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     066 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדעסמ םירבג יתוריש רדח תוריק יופיח     10.01.0130
    )906P( ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק יחיראב  
sirG stoD םגדמ ,מ"ס 021/06 תודימב      
    eulB/deR ociP, ןרצי ANITUM, ידומ קפס  
חיט עצמ ,תיתשתה תנכה תוברל ,ע"ש וא      
הבור רמגב םיקשימ ,קבדב הקבדה ,רשיימ      
30/20FW ןומיס( .תוניפ יליפורפו תילירקא      

                    20.000 )ארקמב ר"מ   
      
הדעסמ םיכנ/םירבג יתוריש רדח תוריק יופיח     10.01.0140
,מ"ס 06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב      
קפס ,ANITUM ןרצי ,nwoD ociP םגדמ      
עצמ ,תיתשתה תנכה תוברל ,ע"ש וא ידומ      
רמגב םיקשימ ,קבדב הקבדה ,רשיימ חיט      

                    20.000 .תוניפ יליפורפו תילירקא הבור ר"מ   
      
יחיראב הפשא רדחו חבטמ תוריק יופיח     10.01.0150
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק      
תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ ,מ"ס      
,קבדב הקבדה ,רשיימ חיט עצמ ,תיתשתה      

                   340.000 .תוניפ יליפורפו תילירקא הבור רמגב םיקשימ ר"מ   
      
תורמסממ מ"ס 06 בחורב הרהזא יחטשמ     10.01.0160
תוברל ,)הטסורינ( 613 מ"בלפמ )םידידב(      

                     5.000 .6 קלח 8191 י"ת השירד יפל ,הקבדהו חודיק רטמ   
      
תודימב )הטסורינ( 613 מ"בלפמ הניפ ןגמ     10.01.0170

                    20.000 .ןוטיב תוברל ,מ"ס 01/01 רטמ   
      
613 מ"בלפמ מ"ס 51-01 בחורב ריק הצק ןגמ     10.01.0180

                    15.000 .ןוטיב תוברל ,)הטסורינ( רטמ   
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס            

      
ם י ת ו ר י ש  י ר ד ח ל  ם י ר ז י ב א  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
1-פ סופיט מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.02.0010
דוביע ,םייומס םיגרב ,ץע בג תוברל ,המישרב      

                    15.000 .'וכו םוינימולא תרגסמ וא/ו תוזאפ ר"מ   
      

                    14.000 .המישרב 2-פ סופיט ישיא חפ 'חי  10.02.0020
      

                    14.000 .המישרב 3-פ סופיט הלסא תשרבמ 'חי  10.02.0030
      

                    11.000 .המישרב 4-פ סופיט תחלקמל ןובס ןקתמ 'חי  10.02.0040
      

                    10.000 .המישרב 5-פ סופיט ילמשח םיידי שביימ 'חי  10.02.0050
      

                    14.000 .המישרב 6-פ סופיט טלאוט ריינ ןקתמ 'חי  10.02.0060
20.01.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     067 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                    10.000 .המישרב 7-פ סופיט ריינ תובגמ ןקתמ 'חי  10.02.0070
      

                    11.000 .המישרב 8-פ סופיט תבגמל בלוק 'חי  10.02.0080
      

                    18.000 .המישרב 9-פ סופיט ילזונ ןובס ןקתמ 'חי  10.02.0090
      

                     1.000 .המישרב 01-פ סופיט הלתחה ןקתמ 'חי  10.02.0100
      

                     1.000 .המישרב 11-פ סופיט םיכנ תחלקמ בשומ 'חי  10.02.0110
      

                     2.000 .המישרב 21-פ סופיט םיכנ יתורישל ףדמ 'חי  10.02.0120
      

                     2.000 .המישרב 31-פ סופיט יתיוז די זחאמ 'חי  10.02.0130
      

                     3.000 .המישרב 41-פ סופיט םמורתמ די זחאמ 'חי  10.02.0140
      

                     4.000 .המישרב 51-פ סופיט רשי די זחאמ 'חי  10.02.0150
      

                    10.000 .המישרב 61-פ סופיט לודג חפ 'חי  10.02.0160
      

                    14.000 .המישרב 71-פ סופיט תינולסא 'חי  10.02.0170
      
יאת 4-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     10.02.0180
03-ש+02-ש סופיט ,םיתוריש/תחלקמ      

                     1.000 'פמוק .המישרב  
      
יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     10.02.0190
03-ש+12-ש סופיט ,םיתוריש/תחלקמ      

                     1.000 'פמוק .המישרב  
      
יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     10.02.0200
03-ש+22-ש סופיט ,םיתוריש/תחלקמ      

                     1.000 'פמוק .המישרב  
      
יאת 4-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     10.02.0210
13-ש+32-ש סופיט ,םיתוריש/תחלקמ      

                     1.000 'פמוק .המישרב  
      
יאת 4-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     10.02.0220
03-ש+42-ש סופיט ,םיתוריש/תחלקמ      

                     1.000 'פמוק .המישרב  
      
יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     10.02.0230
13-ש+52-ש סופיט ,םיתוריש/תחלקמ      

                     1.000 'פמוק .המישרב  
      
      
      
      

20.01.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     068 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     10.02.0240
13-ש+62-ש סופיט ,םיתוריש/תחלקמ      

                     1.000 'פמוק .המישרב  
      
יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     10.02.0250
13-ש+72-ש סופיט ,םיתוריש/תחלקמ      

                     1.000 'פמוק .המישרב  
םיתוריש ירדחל םירזיבא 20.01 כ"הס            

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס            

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש שולשב ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.01.0010

                  1,100.000 .דיחא ןווג תלבק דע תוחפל ר"מ   
      
שולשב ע"ש וא "לונירקא לירקרפוס" עבצ     11.01.0020

                   200.000 .דיחא ןווג תלבק דע תוחפל תובכש ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     11.01.0090

                     2.000 'פמוק .םירזיבא ביבס ללוכ ר''עקפ תושירד פ''ע  
העיבצ תודובע 10.11 כ"הס            

העיבצ תודובע 11 כ"הס            

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 10-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0010

                     1.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 20-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0020

                     1.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 30-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0030

                     3.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 40-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0040

                     2.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 50-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0050

                     4.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 60-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0060

                     1.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      

10.21.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     069 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 70-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0070

                     3.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 80-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0080

                     7.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0090

                    25.000 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 301-א 'סמ סופיט הנירטיו     12.01.0130

                     1.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 401-א 'סמ סופיט הנירטיו     12.01.0140

                     1.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 501-א 'סמ סופיט הנירטיו     12.01.0150

                     1.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 601-א 'סמ סופיט הנירטיו     12.01.0160

                     1.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
801-א 'סמ סופיט הקינומרה תותלד תכרעמ     12.01.0170

                     1.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
002-א 'סמ סופיט ילמשח עונמ ללוכ ןולח     12.01.0180

                     6.000 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.21.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     070 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצות - TB 004 םגדמ הלוגרפ     12.01.0190
    CITEMREHDARG תבכרומ ,ע"ש וא  
,מ"מ 05/004 לדוגב ךושמ םוינימולא ליפורפמ      
ןיב קחרמ( םיבלשה יזכרמ ןיב מ"מ 024 קחרמ      
רבחמה ךמות בלש לכל .)מ"מ 073 םיבלש      
ךמותה .הלוגרפה לש היצקורטסנוקה ןיבל וניב      
בלשה ךותב םיאצמנש םיקלחל רבחתמ      
ךותב םירתסנ םירוביח ,בלשה תא םיקיזחמה      
ךותב סנכנש ימינפןגוע ,ךושמה ליפורפה      
3 םוינימולאמ בלשה ידיצב תוריגס .בלשה      
םיגרבה לכ .בלשב עובקו רזיילב ךותח מ"מ      
קפוסת תכרעמה .דלח לא תדלפמ םינגועו      
םירוביחו םיכמות תכרעמ ללוכ הבכרהל הנכומ      
'מ 4 לכ םייתדוקנ םיכמות :10B-HG תיזחל      
יבושיח יפל לכה )יטטס בושיח יפל( םומיסקמ      
.םוקמב תוחור יצחלל םאתהב הרבחה יסדנהמ      
roloc laR עב צ עובצ םוינימולא      
    CITEMREHDARG לכירדאה תשירד יפל.  
וא/ו םייאפוריאה םינקתל םאתהב רמגהו תוכיא      
םאתהב היהי םלגה רמוח יבוע .םייאקירמאה      
ןקתות תכרעמהו ליעל םירכזומה םינקתל      

                  1,500.000 .תוינכותב טרופמכו ןרציה תוארוהל םאתהב ר"מ   
םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס            

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  20.21 ק ר פ  ת ת       
ך ס מ  ת ו ר י ק ב       
      
תותלד ללוכ ףיצר ךסמ ריק - 001 - לא  :טירפ     12.02.0010
ילמשח פיק  002 לא יפנכו 30 40, 50, 60, לא      
חרזמ םורד ברעמ תותיזחב ןשע רורחשל יומס      
ךסמ ריק עקרקה תמוקב הדעסמה לש ןופצו      
המוק הבוגב HB 0038א תמגוד יתניפ ףיצר      
םע 91360 רפסמ 'ממ 012 ףיקז םע תחא      
ןוסילא לש רוד סנלב 30 תישאר הסינכ תלד      
תויפנכ דח דצ ריצ תותלד 3 ו  טולימל קט רוד      
GS לילק תמגוד טולימל ץוח יפלכ החיתפל      
יאקירמא פיק ןשע רורחש תונולח 6 םע 0094      
םיאתי ןולחה לדוג ץוח יפלכ החיתפל יומס      
תא רשאל שי תוחיטב ץעוי יפל שרדנה חטשל      
,תוחיטבה ץעוי לומ םוקימהו ןולחה תודימה      
GS 0094 לילק תמגוד דצ ריצ תותלד 4 םעו      
םיפגא םע תימורד תיזחב ןוראה תריגסל      
ףיצר MDPE ב היינבה חתפל םוטיא םיפוקש      
ןוילע םילחשומ םינגוע עצבל שי   LADUASו      
קוזיח ללוכ העובצ תנוולווגמ הדלפמ ןותחת      

                   157.200 60-ו 50 40, 30, תותלד גוגיז  .רתסנ ימינפ ר"מ   
      
      

20.21.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     071 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
NS E 53/07 תמסוחמ 'ממ 6/21/6 תיכוכז      
    woL תיכוכז :עובק ףגא גוגיז . #3 רושימב  
NS E woL 53/07 תמסוחמ 'ממ 6/72/8      
זפוט לש ילמשח אולכ סירת םע #3 רושימב      
: יומס יאקירמא פיק ןשע רורחש ןולח גוגיז      
NS E 53/07 תמסוחמ 'ממ 6/72/6 תיכוכז      
    woL לש ילמשח אולכ סירת םע #3 רושימב  
וא יעבט ןווגב 'נימ ןורקמ 03 ןוגליא  :ןווג  זפוט      
ןןוגב טלרינ לוקרבינויב 02 רוד רפוסב העיבצ      
    LAR ןורקימ 021 יבועב לכירדאה תריחבל  
תלת סקנט יריצ 3  60,40: תותלד לוזרפ      
'ממ 23 / 0011 הכישמ תידי ,ףנכ לכ םייפנכ      
,לכירדאה תריחבל תטסומ טמ הטסורינ      
,רטסמ חתפמ םע YOLBA ASA רדניליצ      
העוקש תיסוכל הליענל דרוי הלוע ידדצ רגוס      
EZEG ןמש ריזחמ .החיתפ בצמב ףוצירב      
RAB וא ELAY לש הלהב ןונגנמ 0005      
    HSUP INILEC OIVAS  טולימ תותלדל קר  
:רקוב תסינכ .תוחיטבה ץעוי תויחנה יפל      
ןונגנמל תמאתומ תינוציח ףונמ תידי עצובת      
.הלהב      
      
סרפ לאטמ עונמ :ןשע רורחש ןולח לוזרפ      
תלת םיריצ 3 תרתסנ הנזה םע ימינפ ןותחת      
ןורא תותלד לוזרפ   םיימינפ םינוילע םייפנכ      
לוענמ ,ףנכ לכל םייפנכ תלת לגד יריצ 2 : 50      
:הרעה רטסמ חתפמ םע קולטילומ רדניליצ      
, ןשע רורחשל םיעונמ קפסל יארחא ןלבק      
םיטלש ,םירקב ,םיאולכ םיסירתל םיעונמ      
ףותישב תורתסנ תונזה ללוכ םירמרופסנרטו      
היצקילפוא וא/ו םיטלש ללוכ ,למשחה ץעוי םע      
תוירחא בתכ קפסי ןלבקה .םיסירתה לועפתל      
*  .םינש 7ל עונמו אולכ סירת + תיכוכז לכ      
בתכב  30 רוד סנלב תלדל דרפנ טוריפ האר      
.ינכטה טרפמבו תויומכה      
חטש , מ"ס 0573 הבוג ,מ"ס 02914 בחור      
2.751  ר"מב      
      
40 תלדו הדעסמל תישאר הסינכ 30 תותלד     12.02.0020
דצ ריצ תלד הכרדהה זכרמל תישאר הסינכ      
לש רוד סנלב תמגוד טולימל ץוח יפלכ החיתפל      
'ממ 6/21/6 תיכוכז :גוגיז קטרוד / ןוסילא      
#3 רושימב NS E woL 53/07 תמסוחמ      
ןרצי תויחנה יפל ינכט טרפמ האר :לוזרפ      
.תלדה      
חטש , מ"ס 0052 הבוג ,מ"ס 0041 בחור      

                     7.000 תודיחי 2 .ר"מ 5.3 ר"מב ר"מ   
      
      

20.21.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     072 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ימינפ ףיצר ךסמ ריק -  101  - לא  :טירפ     12.02.0030
ימינפ הסינכ ןורדסמב 10 לא תלד ללוכ יתניפ      
HBא תמגוד יתניפ ףיצר ךסמ ריקהדעסמל      
'ממ 012 ףיקז םע תחא המוק הבוגב 0038      
ריצ תלד םע תחא המוק הבוגב  91360 רפסמ      
לילק תמגוד ץוח יפלכ החיתפל תיפנכ דח דצ      
חתפל םוטיא םיפוקש םיפגא םע הליגר 0094      
שי   LADUASו ףיצר  MDPE ב היינבה      
הדלפמ ןותחת ןוילע םילחשומ םינגוע עצבל      
.רתסנ ימינפ קוזיח ללוכ העובצ תנוולווגמ      
'ממ 5/25.1/5 תיכוכז :10 תלד גוגיז         
תיכוכז :עובק ףגא גוגיז  הפוקש תמסוחמ      
אולכ סירת םע הפוקש תמסוחמ 'ממ 6/72/6      
תוגירדמה תיזחב :הרעה     זפוט לש ילמשח      
ןקת יפל 'ממ 01 תימינפ תויכוכז ןיקתהל שי      
03 ןוגליא  :ןווג  הליפנ ינפב םוסחמ 9901      
רוד רפוסב העיבצ וא יעבט ןווגב 'נימ ןורקמ      
תריחבל LAR ןןוגב טלרינ לוקרבינויב 51      

                    54.080 ןורקימ 021 יבועב לכירדאה ר"מ   
      
,ףנכ לכ םייפנכ תלת לגד יריצ 3  :תלד לוזרפ      
טמ הטסורינ 'ממ 23 / 0011  הכישמ תידי      
YOLBA רדניליצ ,לכירדאה תריחבל תטסומ      
    ASA ןמש ריזחמ ,רטסמ חתפמ םע EZEG  
RAB וא ELAY לש הלהב ןונגנמ 0005      
    HSUP INILEC OIVAS הלוע ידדצ רגוס  
בצמב ףוצירב העוקש תיסוכל הליענל דרוי      
םיעונמ קפסל יארחא ןלבק :הרעה  .החיתפ      
,םיאולכ םיסירתל םיעונמ , ןשע רורחשל      
תונזה ללוכ םירמרופסנרטו םיטלש ,םירקב      
םיטלשו ,למשחה ץעוי םע ףותישב תורתסנ      
ןלבקה .םיסירתה לועפתל היצקילפוא וא/ו      
אולכ סירת + תיכוכז לכ תוירחא בתכ קפסי      
.םינש 7ל עונמו      
חטש ,מ"ס 0573 הבוג ,מ"ס 02441 בחור      
.ר"מ 570.45 ר"מב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.21.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     073 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תלד ללוכ ףיצר ךסמ ריק  -  201  - לא  :טירפ"     12.02.0040
לש ןופצו חרזמ םורד ברעמ תותיזחב 40 לא      
עקרקה תמוקב הכרדהה זכרמו ןודעומה יבולה      
HB 0038א תמגוד יתניפ ףיצר ךסמ ריק      
רפסמ 'ממ 012 ףיקז םע תחא המוק הבוגב      
טולימל תיפנכ דח דצ ריצ תלד  םע  91360      
ןוסילא לש רוד סנלב תמגוד ץוח יפלכ החיתפל      
חתפל םוטיא םיפוקש םיפגא םע קטרוד      
עצבל שי   LADUASו ףיצר MDPE ב היינבה      
הדלפמ ןותחת ןוילע םילחשומ םינגוע      
.רתסנ ימינפ קוזיח ללוכ העובצ תנוולווגמ      
תמסוחמ 'ממ 6/21/6 תיכוכז :40 תלד גוגיז      
    53/07 NS E woL ףגא גוגיז #3 רושימב  
53/07 תמסוחמ 'ממ 6/72/8 תיכוכז :עובק      
    NS E woL אולכ סירת םע #3 רושימב  
'נימ ןורקמ 03 ןוגליא  :ןווג     זפוט לש ילמשח      
02 רוד רפוסב העיבצ וא יעבט ןווגב      
תריחבל LAR ןןוגב טלרינ לוקרבינויב      

                   163.500 ןורקימ 021 יבועב לכירדאה ר"מ   
      
סנלב תלדל דרפנ טוריפ האר * :תלד לוזרפ      
ינכטה טרפמבו תויומכה בתכב  30 רוד      
רורחשל םיעונמ קפסל יארחא ןלבק :הרעה      
,םירקב ,םיאולכ םיסירתל םיעונמ , ןשע      
תורתסנ תונזה ללוכ םירמרופסנרטו םיטלש      
וא/ו םיטלשו ,למשחה ץעוי םע ףותישב      
קפסי ןלבקה .םיסירתה לועפתל היצקילפוא      
7ל עונמו אולכ סירת + תיכוכז לכ תוירחא בתכ      
.םינש      
חטש ,מ"ס 0573 הבוג ,מ"ס 00634  בחור      
5.361  ר"מב      
      
זכרמל יבול ןיב ימינפ ריק - 301 - לא  :טירפ.     12.02.0050
וא  KSED YM תמגוד ימינפ ריק הכרדהה      
תימע לש 0005 ןויריס וא אמרוד אסכלא      
בייח ריקה  .ץעויהו לכירדאה תריחבל תוכרעמ      
SHR תרגסממ הדלפ תרגסמ לע ןקתומ תויהל      
תיתחתו ןוילעה וקלחב  תורגנה ךותב יומס      
יפוקשמ לש ימינפה דצבו יעצמאה קלחה      
לומ ןקתומ תויהל בייח  .ינופצה ףגאהו תלדה      
.ינופצ דצב ינוציח ךסמ ריק ףיקז      
הפוקש תיכוכז 'ממ 6/25.1/6 :עובק ףגא גוגיז      
'ממ 6/25.1/6 :םוטא עובק ףגא גוגיז תמסוחמ      
LAR ןווגב תימארק העיבצ םע הפוקש תיכוכז      
לכירדאה תריחבל ינועבצ BVP וא #2 רושימב      
וא יעבט ןווגב 'נימ ןורקמ 52 ןוגליא  :ןווג      
ןןוגב טלרינ לוקרבינויב 51 רוד רפוסב העיבצ      

                    16.000 ןורקימ 06 יבועב לכירדאה תריחבל LAR ר"מ   
      

20.21.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     074 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יבול ןיב תימינפ רבעמ תלד - 20 - לא  :טירפ     12.02.0060
תיפנכ דח דצ ריצ תלד ןודעומב הכרדה רדחל      
: החיתפל ףנכ גוגיז     0094 לילק תמגוד      
:ןווג   תמסוחמ הפוקש תיכוכז 'ממ 5/25.1/5      
העיבצ וא יעבט ןווגב 'נימ ןורקמ 52 ןוגליא      
LAR ןןוגב טלרינ לוקרבינויב 51 רוד רפוסב      
לוזרפ     ןורקימ 06 יבועב לכירדאה תריחבל      
תידי ,ףנכ לכ םייפנכ תלת לגד יריצ 3 :תלד      
YOLBA רדניליצ ,לכירדאה תריחבל    ףונמ      
    ASA ןמש ריזחמ ,רטסמ חתפמ םע EZEG  
תיסוכל הליענל דרוי הלוע ידדצ רגוס 0005      
.החיתפ בצמב ףוצירב העוקש      
חטש ,מ"ס 0052 הבוג ,מ"ס 0541 בחור      

                     3.630 526.3 ר"מב ר"מ   
      
ןיב תימינפ רבעמ תלד - 401 - לא  :טירפ     12.02.0070
דצ ריצ תלד  תוריש ןורדסמל הדעסהה םלוא      
עובק ףגא םע 0094 לילק תמגוד תיפנכ דח      
: עובק ףגאו החיתפל ףנכ גוגיז    ידדצ      
םע תמסוחמ המוטא תיכוכז 'ממ 5/25.1/5      
הנומת לש לכירדאה תריחבל קט פידב הספדה      
ןווגב 'נימ ןורקמ 52 ןוגליא  :ןווג   .דחא עבצב      
לוקרבינויב 51 רוד רפוסב העיבצ וא יעבט      
06 יבועב לכירדאה תריחבל LAR ןןוגב טלרינ      
םייפנכ תלת לגד יריצ 3 :תלד לוזרפ     ןורקימ      
,לכירדאה תריחבל    ףונמ תידי ,ףנכ לכ      
,רטסמ חתפמ םע YOLBA ASA רדניליצ      
הלוע ידדצ רגוס EZEG 0005 ןמש ריזחמ      
בצמב ףוצירב העוקש תיסוכל הליענל דרוי      
.החיתפ      
חטש , מ"ס 0052 הבוג ,מ"ס 0291 בחור      

                     4.800 8.4 ר"מב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.21.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     075 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סירת תיברעמ תיזח קסויק - 801 - לא  :טירפ     12.02.0080
עונמו ךושמ 'ממ 16 בלש םע ילמשח הלילג      
בלש לש תודוקנ 3ב הליענו טלש + יפמוס      
אסא רדניליצ לוענמ םע קסוידה תפצרל ןותחת      
4 םע תפסאנ תלדו רטסמ חתפמו יולבא      
הייונב תוכרעמ תימע לש דחא דצל םייפנכ      
ריק לש םייכשמה םיעובק םיפגא 4ל תחתמ      
גוגיז  001 לא טירפ ךסמ ריק תמגוד ךסמה      
המוטא תיכוכז 'ממ 6/25.1/6 :החיתפל ףנכ      
תריחבל קט פידב הספדה םע תמסוחמ      
ףגא גוגיז  .דחא עבצב הנומת לש לכירדאה      
53/07 תמסוחמ 'ממ 6/72/8 תיכוכז :ךסמ ריק      
    NS E woL עובק אולכ סירת םע #3 רושימב  
לדנס לבקת ףנכ לכ :לוזרפ   זפוט לש      
ןוילע םוינימולא לדנסו ןותחת םוינימולא      
YOLBA ASA לוענמ ןקתוי ןותחת לדנסב      
קלחב רטסמ חתפמ םע ףוצירל ףנכ לכ תליענל      
םע םוינימולא תליסמ ןקתות תלדה לש  ןוילע      
דצב ףוסיאל םייפנכה לכ תזזהל ןולוקוא ילגלג      

                    11.030 .ימורדה קסויקה ריק לש ר"מ   
      
תעינמל ןוילע הריגס ליפורפ ןיקתי ןלבקה      
תריגסל חור סמוע לש בצמב לוח תרידח      
.הבכרהו קוריפל םייפנכל הליסמה ןיב חוורמה      
וא יעבט ןווגב 'נימ ןורקמ 03 ןוגליא  :ןווג      
ןןוגב טלרינ לוקרבינויב 02 רוד רפוסב העיבצ      
    LAR ןורקימ 021 יבועב לכירדאה תריחבל  
חטש ,מ"ס 0052 הבוג ,מ"ס 0144 בחור      
520.11 ר"מב      
      
לכירדאה תריחבל קט פידב דחא ןווגב הספדה     12.02.0090
קסויקה לש תפסאנה תלדה יבג לע תונומת לש      
רבעמה תלד יבג לעו 801-לא טירפ ינוציחב      
401-א טירפ תוריש ןורדסמל הדעסהה םלואמ      

                    16.000 61 ר"מב חטש ר"מ   
ךסמ תוריקב םוינימולא תודובע 20.21 כ"הס            

םוינימולא תודובע 21 כ"הס            

      
ר ו ר ו ו א ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  ת כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
המדקה      
      
המדקה      
      
      
      

00.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     076 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תאו םירמוחה תא וללכי ןלהלד תודיחיה יריחמ      
הנקתהל ,הקפסהל םישורדה הדובעה      
תופסותה תא וללכיו תכרעמה לש הלעפהלו      
יקלח לכל .טרפמבו תוינכותב ראותמכ      
הזוחה יריחמ .1001 ןקת ות היהי תוכרעמה      
.םינקת ןוכמ תקידב םיללוכ      
      
י"ת רובע תכמסומ הדבעמ תקידב ללוכ ריחמה      
    .1001  
      
בתכב רושיא תלבק ינפל דויצ ןימזהל ןיא      
.ץעויהמ      

0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס            

      
ר ו ר ו ו י א ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
RH, RT7.21 גוסמ FRV יוביע תדיחי     15.01.0010
ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה .GL תמגודכ      
תרצותמ .)YREVOCER TAEH( תודיער      

                     1.000 .ןיקייד וא ישיבוצימ ,IHCATIH 'חי   
      
PH, RT6.63 גוסמ FRV יוביע תדיחי     15.01.0020
ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה .GL תמגודכ      
תרצותמ .)PMUP TAEH( תודיער      

                     1.000 .ןיקייד וא ישיבוצימ ,IHCATIH 'חי   
      
PH, RT1.72 גוסמ FRV יוביע תדיחי     15.01.0030
ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה .GL תמגודכ      
תרצותמ .)PMUP TAEH( תודיער      

                     1.000 .ןיקייד וא ישיבוצימ ,IHCATIH 'חי   
      
PH, RT5.52 גוסמ FRV יוביע תדיחי     15.01.0040
ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה .GL תמגודכ      
תרצותמ .)PMUP TAEH( תודיער      

                     1.000 .ןיקייד וא ישיבוצימ ,IHCATIH 'חי   
      
PH, RT7.02 גוסמ FRV יוביע תדיחי     15.01.0050
ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה .GL תמגודכ      
תרצותמ .)PMUP TAEH( תודיער      

                     1.000 .ןיקייד וא ישיבוצימ ,IHCATIH 'חי   
      
PH, RT7.21 גוסמ FRV יוביע תדיחי     15.01.0060
ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה .GL תמגודכ      
תרצותמ .)PMUP TAEH( תודיער      

                     2.000 .ןיקייד וא ישיבוצימ ,IHCATIH 'חי   
      
      
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     077 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגודכ PH, RT8 גוסמ FRV יוביע תדיחי     15.01.0070
    GL. תודיער ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה  
    )PMUP TAEH(. תרצותמ IHCATIH,  

                     2.000 .ןיקייד וא ישיבוצימ 'חי   
      
PH, RT4.4 גוסמ FRV ינימ יוביע תדיחי     15.01.0080
ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה .GL תמגודכ      
תרצותמ .)PMUP TAEH( תודיער      

                     1.000 .ןיקייד וא ישיבוצימ ,IHCATIH 'חי   
      
יוביע 'חיל יביזרוק יטנא יופיצ רובע תפסות     15.01.0090
קחרמל דלוגיילב תרצותמ )הנבמ םגו תוללוס(      

                   169.000 .םיהמ םירטמ 5 ןוט   
      
ללוכ ריחמה .1-אטי -ריוא לופיט תדיחי     15.01.0100

                     1.000 .דויצ תואלבטב טרופמה לכ תאו םימותסש 'חי   
      
ללוכ ריחמה .2-אטי -ריוא לופיט תדיחי     15.01.0110

                     1.000 .דויצ תואלבטב טרופמה לכ תאו םימותסש 'חי   
      
ללוכ ריחמה .3-אטי -ריוא לופיט תדיחי     15.01.0120

                     1.000 .דויצ תואלבטב טרופמה לכ תאו םימותסש 'חי   
      
ללוכ ריחמה .4-אטי -ריוא לופיט תדיחי     15.01.0130

                     1.000 .דויצ תואלבטב טרופמה לכ תאו םימותסש 'חי   
      
ץחל לעותמ גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0140
ריחמה .RH/UTB009,59, MFC0052 הובג      

                     4.000 .תולעתל םישימג םירוביחו ןנסמ ללוכ 'חי   
      
ץחל לעותמ גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0150
ריחמה .RH/UTB004,67, MFC0002 ,הובג      

                     4.000 .תולעתל םישימג םירוביחו ןנסמ ללוכ 'חי   
      
ץחל לעותמ גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0160
ריחמה .RH/UTB000,24, MFC0031 ,ינוניב      

                     1.000 .תולעתל םישימג םירוביחו ןנסמ ללוכ 'חי   
      
ץחל לעותמ גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0170
ריחמה .RH/UTB000,63, MFC0011 ,ינוניב      

                     1.000 .תולעתל םישימג םירוביחו ןנסמ ללוכ 'חי   
      
,טסאק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0180
    RH/UTB006,9, MFC082. 4 םינוויכ,  

                     2.000 .ןנסמ ללוכ ריחמה .06X06 לודומב 'חי   
      
      
      
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../078 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     078 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,טסאק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0190
    RH/UTB003,21, MFC003. 4 םינוויכ,  

                     2.000 .ןנסמ ללוכ ריחמה 06X06 לודומב 'חי   
      
,טסאק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0200
    RH/UTB001,91, MFC004.   4 םינוויכ,  

                     3.000 .ןנסמ ללוכ ריחמה .06X06 לודומב 'חי   
      
,טסאק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0210
    RH/UTB002,42, MFC006.  4 םינוויכ,  

                     3.000 .ןנסמ ללוכ ריחמה .58X58 לודומב 'חי   
      
,טסאק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0220
    RH/UTB000,63, MFC008.  4 םינוויכ,  

                     9.000 .ןנסמ ללוכ ריחמה .58X58 לודומב 'חי   
      
,טסאק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0230
    RH/UTB000,84, MFC0001.  4 םינוויכ,  

                     1.000 .ןנסמ ללוכ ריחמה .58X58 לודומב 'חי   
      
,יריק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0240
    RH/UTB005,53, MFC059. ללוכ ריחמה  

                     1.000 .ןנסמ 'חי   
      
,יריק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0250
    RH/UTB002,42, MFC045. ללוכ ריחמה  

                     1.000 .ןנסמ 'חי   
      
,יריק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     15.01.0260
    RH/UTB001,91, MFC005. ללוכ ריחמה  

                     4.000 .ןנסמ 'חי   
      
רטרבניא 032MUNITALP םגדמ יליע ןגזמ     15.01.0270
.רוריק ןוט 5.1 לש הקופתל ,הרטקלא תרצותמ      
טטסומרת ,דייאמל תוריש עקש ללוכ ריחמה      
קספמ ,)ןימזמה תריחבל( קוחר טלש וא יריק      
תודיער ימלובו יוביע תדיחיל אשנמו ןוחטב      
,A תיטגרנא תוליצנ .יוביע 'חילו דייאמל      

                     2.000 .הרטקלא וא ןארידת תרצותמ 'חי   
      
רטרבניא 073MUNITALP םגדמ יליע ןגזמ     15.01.0280
.רוריק ןוט 5.2 לש הקופתל ,הרטקלא תרצותמ      
טטסומרת ,דייאמל תוריש עקש ללוכ ריחמה      
קספמ ,)ןימזמה תריחבל( קוחר טלש וא יריק      
תודיער ימלובו יוביע תדיחיל אשנמו ןוחטב      
,A תיטגרנא תוליצנ .יוביע 'חילו דייאמל      

                     1.000 .הרטקלא וא ןארידת תרצותמ 'חי   
      
      

10.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../079 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     079 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטרווניא T054 MUNITALP םגדמ יליע ןגזמ     15.01.0290
.רוריק ןוט 3 לש הקופתל הרטקלא תרצותמ      
,טטסומרת ,דייאמל תוריש עקש ללוכ ריחמה      
תדיחיל םיגרוס םע אשנמו ןנסמ ,ןוחטב קספמ      

                     1.000 .תודיער ימלובו יוביע 'חי   
      
תרצותמ TNELIS 001/052DT םגדמ חופמ     15.01.0300
    PS לש הקיפסל MFC001, 3.0" ץחל לפמ.  
הנשמ ,םישימג םירוביח ,םימאתמ ללוכ ריחמה      

                     1.000 .רזוח לא ףדמ ,תוריהמ 'חי   
      
תרצותמ TNELIS 051/005DT םגדמ חופמ     15.01.0310
    PS לש הקיפסל MFC003, 3.0" ץחל לפמ.  
הנשמ ,םישימג םירוביח ,םימאתמ ללוכ ריחמה      

                     1.000 .רזוח לא ףדמ ,תוריהמ 'חי   
      
תרצותמ TNELIS 002/0001DT םגדמ חופמ     15.01.0320
    PS לש הקיפסל MFC006, 3.0" ץחל לפמ.  
הנשמ ,םישימג םירוביח ,םימאתמ ללוכ ריחמה      

                     3.000 .רזוח-לא ףדמ ,תוריהמ 'חי   
      
PS תרצותמ N522-MCH םגדמ חופמ     15.01.0330
.3.0" ץחל לפמ ,MFC005 לש הקיפסל      
,רזוח-לא ףדמ ,תוריהמ הנשמ ללוכ ריחמה      

                    13.000 .חופמ תלעפהל קספמו תשר 'חי   
      
PS תרצותמ N051-MCH םגדמ חופמ     15.01.0340
.3.0" ץחל לפמ ,MFC032 לש הקיפסל      
,רזוח-לא ףדמ ,תוריהמ הנשמ ללוכ ריחמה      

                     2.000 .חופמ תלעפהל קספמו תשר 'חי   
      
רטיל 2 חפנב הריגא לכימ םע זוקינ תבאשמ     15.01.0350
הלעפהל ףוצמו רזוח-לא םותסש םע      
םגד ,רוריק ירצומ ןייד תרצותמ ,תיטמוטוא      

                     8.000 VCMA20S 'חי   
רורוויאו ריוא גוזימ 10.51 כ"הס            

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ל ע ת  20.51 ק ר פ  ת ת       
      

                   850.000 .מ"מ 0.1-7.0 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת ר"מ  15.02.0010
      

                    50.000 21" רטוקב תדדובמ השימג הלעת רטמ  15.02.0020
      

                    20.000 6" רטוקב תדדובמ השימג הלעת רטמ  15.02.0030
      

                    10.000 6" רטוקב  השימג הלעת רטמ  15.02.0040
      

                    10.000 01" רטוקב  השימג הלעת רטמ  15.02.0050
20.51.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../080 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     080 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע מ"ס 02X03 ךתחב הסכמ םע חפ תלעת     15.02.0060

                    80.000 .הנבמל ץוחמו גגב זג תרנצ תנגה רטמ   
      
580.0 לעמ חטשב .כ.ו +  יתרקת ריווא רזפמ     15.02.0070

                     7.000 .ר"מ ר"מ   
      

                     9.000 ר"מ 580.0 דע חטשב כ.ו+ יריק ריוא רזפמ 'חי  15.02.0080
      
DO-1 םגדמ כ.ו+ לוגע יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0090

                    46.000 .41" רטוקב 'חי   
      

                     5.000 .6" רטוקב VP-2 םגדמ לוגע ריוא רזפמ 'חי  15.02.0100
      

                     1.000 .ר"מ 580.0 לעמ חטשב  ריווא סירת ר"מ  15.02.0110
      

                     1.000 .ר"מ 580.0 לעמ חטשב .כ.ו +  ריווא סירת ר"מ  15.02.0120
      

                     7.000 6" רטוקב VP-1 םגדמ לוגע .כ.ו +סירת 'חי  15.02.0130
      

                     1.000 8" רטוקב VP-1 םגדמ לוגע .כ.ו +סירת 'חי  15.02.0140
      
לעמ חטשב םיריצ ג"ע ןנסמ םע ריוא סירת     15.02.0150

                    10.000 ר"מ 580.0 ר"מ   
      
ריחמה .ר"מ 2.0 דע חטשב םשג ןגומ סירת     15.02.0160

                    10.000 'פמוק .סירתל ביבסמ םוטיאו ריקב חתפ תחיתפ ללוכ  
      
דודיב םע ןוולוגמ חפמ יזכרמ ןגזמל היזכרמ     15.02.0170

                     2.000 1" יבועב יטוסקא 'חי   
      
ריוא רזפמל השימג הלעת ןיב דדובמ םאתמ     15.02.0180
תלעתל השימג הלעת ןיב םאתמ וא לדוג לכב      

                   130.000 .חפ 'חי   
      

                     3.000 ר"מ 52.0 דע חטשב ינדי תוסיו ףדמ 'חי  15.02.0190
      

                     3.000 ר"מ 52.0 דע חטשב עונמ ללוכ ןשעו שא ףדמ 'חי  15.02.0200
      
52.0 לעמ חטשב עונמ ללוכ ןשעו שא ףדמ     15.02.0210

                    10.000 ר"מ ר"מ   
      

                     4.000 םינגוא ללוכ 8" רטוקב ינדי קותינ זרב 'חי  15.02.0220
      
לכל עובצ םוינימולאמ הטלפ רובע תפסות     15.02.0230
06X06 לדוגל הרקת חירא תמלשהל סירת      

                    10.000 .מ"ס 16X16 וא מ"ס 'חי   
םירזיבאו תולעת 20.51 כ"הס            

      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../081 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     081 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
7 הבוגבו 1" רטוקב תדדובמ תשוחנמ תדוכלמ     15.03.0010

                    10.000 .ןגזמ רובע מ"ס 'חי   
      
הבוגבו ½1" רטוקב תדדובמ תשוחנמ תדוכלמ     15.03.0020

                     4.000 .א"טי רובע מ"ס 51 'חי   
      
םע רטמ 2 ךרואב 1" רטוקב יטסלפ זוקינ רוניצ     15.03.0030

                    40.000 'פמוק .מ"מ 23 רוניצל םאתמ  
      

                    40.000 1½" רטוקב ןוולוגמ HCS-04 זוקינ רוניצ רטמ  15.03.0040
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     15.03.0050
.רטוק לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ      
יוביעה תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ לולכיו םידייאמה לכ ןיבל      
לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
RT7.21 ,יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב      

                     1.000 'פמוק )RH )YREVOCER TAEH גוסמ  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     15.03.0060
.רטוק לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ      
יוביעה תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ לולכיו םידייאמה לכ ןיבל      
לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
RT6.63 ,יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב      

                     1.000 'פמוק )PH )PMUP TAEH גוסמ  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     15.03.0070
.רטוק לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ      
יוביעה תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ לולכיו םידייאמה לכ ןיבל      
לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
RT1.72 ,יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב      

                     1.000 'פמוק )PH )PMUP TAEH גוסמ  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     15.03.0080
.רטוק לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ      
יוביעה תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ לולכיו םידייאמה לכ ןיבל      
לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
RT5.52 ,יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב      

                     1.000 'פמוק )PH )PMUP TAEH גוסמ  
      
      
      
      

30.51.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../082 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     082 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     15.03.0090
.רטוק לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ      
יוביעה תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ לולכיו םידייאמה לכ ןיבל      
לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
RT7.02 ,יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב      

                     1.000 'פמוק )PH )PMUP TAEH גוסמ  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     15.03.0100
.רטוק לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ      
יוביעה תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ לולכיו םידייאמה לכ ןיבל      
לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
RT7.21 ,יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב      

                     2.000 'פמוק )PH )PMUP TAEH גוסמ  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     15.03.0110
.רטוק לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ      
יוביעה תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ לולכיו םידייאמה לכ ןיבל      
לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
RT8 ,יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב      

                     2.000 'פמוק )PH )PMUP TAEH גוסמ  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     15.03.0120
.רטוק לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ      
יוביעה תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ לולכיו םידייאמה לכ ןיבל      
לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
RT4.4 ,יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב      

                     1.000 'פמוק )PH )PMUP TAEH גוסמ  
      
הנזה יוק םע תדדובמ תשוחנמ זג תרנצ גוז     15.03.0130
8/3",8/5" םירטק רובע םיילמשח דוקיפו      

                    60.000 .ספליס תפיטע ללוכ ריחמה רטמ   
      
הנזה יוק םע תדדובמ תשוחנמ זג תרנצ גוז     15.03.0140
4/1",2/1" םירטק רובע םיילמשח דוקיפו      

                    30.000 .ספליס תפיטע ללוכ ריחמה רטמ   
םירזיבאו תרנצ 30.51 כ"הס            

      
י מ ר ת  ד ו ד י ב  40.51 ק ר פ  ת ת       
      

                   620.000 .חפ תולעתל 1" יבועב יטסוקא דודיב ר"מ  15.04.0010
ימרת דודיב 40.51 כ"הס            

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../083 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     083 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
םע FRV תוכרעמ לכל תיזכרמ הרקב תכרעמ     15.05.0010
הנכות םעו דייאמ תודיחי 821 דע הטילש      
ימאתמ םע 01" לדוגב עגמ ךסמ .תידועיי      
טוויח ללוכ ריחמה .טנרטניאל קשממו תרושקת      

                     2.000 'פמוק .הצקה תודיחי לכל  
      
שגר תללוכ ,תרושקת רדחב הרקב תכרעמ     15.05.0020
ינופלט ןגייח ,רפוצ ,רדחב ןקתומ הרוטרפמט      
ההובג הרוטרפמט לע הארתה ןתמל םדומו      

                     1.000 'פמוק .רדחב  
      
טוויח ללוכ ריחמה .ןשעו שא יפדמ תנזה חול     15.05.0030

                     1.000 'פמוק .שא יוליג תזכרל רוביחו םיפדמה לכל  
      
,םגד לכב FRV דייאמ תדיחיל טטסומרת     15.05.0040

                    20.000 חיטל תחתמ עוקש 'חי   
הרקב 50.51 כ"הס            

      
ח ב ט מ  ן ו נ י ס  ת כ ר ע מ  60.51 ק ר פ  ת ת       
      
תלבטב ראותמה יפל FCA-0005 ןוניס תדיחי     15.06.0010
חול ,חופמ ,רתיה ןיב ,ללוכ ריחמה .דויצה      

                     1.000 .תוריהמ הנשמו למשח 'חי   
      
IVK םגד TEJ ERUTPAC גוסמ םכח ףדנמ     15.06.0020
תויומכב ןוכסיח תחטבהל NOTLAH תרצות      
יפל 04% תוחפל( הקיניב ריוא      
    69-4071-MTSA(. יבוע 403 ם"בלפמ רצוימ  
יטלומ ןמש יננסמ ללוכ ,תוחפל מ"מ 1      
05X003X005 תודימב ASK םגד םינולקיצ      
ןמש ןוניסל FSN-ו LU ןקת ילעב ,מ"מ      
,ןורקימ 8 רטוקב םיקיקלח לש 59% תוליעיב      
יפדמ ,MTSA-9152 לוקוטורפ יפל      
הרואת יפוג ,הקיניה יחתפ לע )רפמד(תוסיו      
לכימו תקוש ,56PI םיעקושמ םיטנסורולפ      
)BAT( תוסיוו הדידמ תומטפו ןמשה זוקינל      
ןקת לעב ףדנמ ,םיננסמה ג"ע ץחלה לפמ לש      
תודימב ,MFC0054 ,ידדצ וד ףדנמ ,1001      
    H55x062x013 לשא : קפס .מ"ס  

                     1.000 050-6558554 'חי   
      
םעו תכתורמ מ"מ 2 יבועב רוחש חפ תלעת     15.06.0030
דוסי עבצב העיבצ ללוכ ריחמה .השיג יחתפ      

                   200.000 .יפוס עבצבו ר"מ   
      
ךתחב תנוולוגמ הדלפ וא ןוטב תרוק     15.06.0040

                    10.000 .מ"ס 02x02 רטמ   
חבטמ ןוניס תכרעמ 60.51 כ"הס            

      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../084 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     084 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

כ "ב א  ן ו נ י ס  ת ו ד י ח י  70.51 ק ר פ  ת ת       
      
םגדמ תמלשומ היומס כ"בא ןוניס תדיחי     15.07.0010
    05-NEDDIH, ץחל רורחשל ףדה םותסש ללוכ  
ןורכז .א.ב תוישעת תרצותמ לוק קיתשמו      

                     2.000 'פמוק .בקעי  
כ"בא ןוניס תודיחי 70.51 כ"הס            

      
ת ו כ ר ע מ  ת ע י ב צ  80.51 ק ר פ  ת ת       
      
יפוס עבצבו דוסי עבצב רונתב תולעת תעיבצ     15.08.0010

                   500.000 .לכירדאה תריחבל LAR ןווגב ר"מ   
      
עבצבו דוסי עבצב רונתב FRV דייאמ תעיבצ     15.08.0020

                    22.000 .לכירדאה תריחבל LAR ןווגב יפוס 'חי   
תוכרעמ תעיבצ 80.51 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  90.51 ק ר פ  ת ת       
      
03X03 ךתחב תנוולוגמ הדלפ וא ןוטב תורוק     15.09.0010

                    70.000 .גגב דודיב ןוקית ללוכ ריחמה .מ"ס רטמ   
      
ןוקיליס םע גגב תרנצו תולעת תרידח םוטיא     15.09.0020

                     2.000 'פמוק .טרפ יפל  
      
,טלקמ םוטיאל 4" רטוקב TSB תכרעמ     15.09.0030

                     2.000 'פמוק .ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמה  
      

                    25.000 .½" תופיפצב תנוולוגמ תשר ר"מ  15.09.0040
תונוש 90.51 כ"הס            

רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס            

      
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ם י ע ס ו נ  ת י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
,םיעסונ8  : תילוארדיה םיעסונ תילעמל ריחמ     17.01.0010
-כ המרה הבוג ,תונחת2  ,ג"ק036  סמוע      
,דויצה תוברל ,"ילסרבינוא" דוקיפ ,'מ02.3      
לכה ,תוירחא ,םיסימ ,סכמ ,הבכרה ,הלבוה      

                     1.000 'פמוק .ינכטה טרפמב ראותמכ שומישל ןכומ  
      

                     1.000 'פמוק .תוירחאו תורש תונש2 -ל תורש ריחמ 17.01.0020
םיעסונ תילעמ 10.71 כ"הס            

תוילעמ 71 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../085 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     085 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  י נ ק ת מ  81 ק ר פ       
      
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
.הלחשהו הנקתה      
      
,הרקבה דויצה לכ תא ללוכה 91" יזכרמ ד"סמ     18.01.0010
%03 לש הברזר ללוכ 'וכו םירבצמ ,ןעטמ      

                     1.000 .יונפ םוקמ 'חי   
      
דסמב הנקתהל SMR W0001 קפסה רבגמ     18.01.0020
4 אצומ תבכע ,רתי סמוע תוירונ ללוכ 91"      
,CAV022 -ו CDV42 הקפסאה חתמ ,םוא      
זוחא ZHK02-ZH03 רדתל תונעה םוחת      
ZHK1 רדתב %51.0 -ל תחתמ םיתוויע      
PD042 APJ תמגודכ אלמ אצומ קפסהב      

                     1.000 .ע"ש וא M.D.J תרצות 'חי   
      
תוסינכ םע תוחפל תוסינכ 01 -ל לוק לברע     18.01.0030
תרצות AMJ-0141 תמגודכ גנוג ללוכ תונזואמ      

                     1.000 .ע"ש וא M.D.J 'חי   
      

                     1.000 הזירכ תכרעמל CD-CA לנפ 'חי  18.01.0040
      
הריהמ הניעטל יטמוטוא םירבצמ ןעטמ     18.01.0050
הדובעל םישבי םירבצמ ללוכ ףוטפט תניעטו      
תרצות PEJ 253 תמגודכ תוקד 04 לש הפוצר      

                     1.000 .ע"ש וא M.D.J 'חי   
      
חתפמ ללוכ הספוקב TTP םוריח ןופורקימ     18.01.0060
ללוכ GR-54 ןופורקימל עקש +ץופינ תספוקו      

                     1.000 .טלפמוק םימאתמה לכ 'חי   
      
היומס הנקתהב לוקמר תדוקנל טווח תמלשה     18.01.0070
רחא םוקמ לכב וא/ו ריקב ,הרקתב היולג וא      
םילוקמר ילבכ םע )םירחא י"ע העצובש(      
    2X5.1 תרושקתה ןוראמ םישימג ר"ממ  

                    46.000 הדוקנה אצומל דעו ירוזיאה 'חי   
      
,%01 תומצוע 4 וק יאנש םע W02 6" לוקמר     18.01.0080
הדוהת תספוק םע ,%001 ,%05 ,%02      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ תיטסוקא      
    SUMITPO הספוק ללוכ ,רשואמ ע"ש וא  

                    46.000 .ט"הע הנקתהל 'חי   
      
ללוכ םירוזא 01 -ל קולרטניא םירסממ תדיחי     18.01.0090
P022-SSJ תמגודכ טרפמב ראותמכ ררוב      

                     1.000 .ע"ש וא M.D.J תרצות 'חי   
םוריח תזירכ תוכרעמ 10.81 כ"הס            

      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../086 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     086 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  20.81 ק ר פ  ת ת       
      
לחה ,היולג וא היומס הנקתהב ןופלטל תדוקנ     18.02.0010
תלעתמ לחה וא/ו ירוזא תרושקת ןוראמ      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו תרושקת      
52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ 52 נ"פ תורונצב      
תבית םע ,ןולינמ הכישמ טוח ,רטוק מ"מ      

                    23.000 .טלשו הסכמ ,היומס וא היולג רזיבא 'חי   
      
4 תרושקת לבכ םע םיבשחמ תרושקת תדוקנ     18.02.0020
,RF/FH ינוציח הטעמ םע ,32GWWA ,גוז      
    7-TAC תרדסמ AGIG, וא/ו רוניצ ךותב  
הצק רזיבא ללוכ ,דרפנב תדדמנה הלעתב      
    54-J-R 7-TAC, תביתב הנקתהל םאתמ ללוכ  

                    19.000 .טלפמוק ,)דרפנב תדדמנה( םירזיבא 'חי   
      
U24 )תרושקת תונורא( םיישאר םידסמ     18.02.0030
םגד ,מ"ס 08 קמוע תודימב      

                     4.000 'פמוק ADVICE ADG-SNB-6842  
תרושקת תויתשת 20.81 כ"הס            

      
ת ו מ ל צ מ  ן ק ת מ  ת י ת ש ת  30.81 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו  ן ו ח ט ב       
      
וא היומס הנקתהב המלצמ רזיבאל הדוקנ     18.03.0010
לחה וא/ו ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה היולג      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו תרושקת תלעתמ      
52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצב      
תבית םע ,ןוליינמ הכישמ טוח ,רטוק מ"מ      

                    11.000 .טלשו הסכמ ,היומס וא היולג רזיבא 'חי   
      
אוהשלכ גוסמ חפנ יאלג רזיבאל הדוקנ     18.03.0020
תרושקת ןוראמ לחה היולג וא היומס הנקתהב      
אצומל דעו תרושקת תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא      
רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצב תעצובמ ,הדוקנה      
הכישמ טוח ,רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא      
,היומס וא היולג רזיבא תבית םע ,ןוליינמ      

                    20.000 .טלשו הסכמ 'חי   
      
גוסמ יטנגמורטקלא לוענמל הנכה תדוקנ     18.03.0030
ןוראמ לחה היולג וא היומס הנקתהב אוהשלכ      
תרושקת תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת      
52 נ"פ תורוניצב תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו      
טוח ,רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ      
וא הייולג רזיבא תבית םע ,ןוליינמ הכישמ      

                     8.000 .טלשו הסכמ ,היומס 'חי   
      

                     4.000 .תלד תחיתפ ןצחל 'חי  18.03.0040
      
פ"ע -םוריחב החיתפל )ץופינ( הריבש ןצחל     18.03.0050

                     4.000 .תוחיטבה תוינכתב שרדנש המו תלדה גוס 'חי   
30.81.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../087 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     087 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תישארה ב"ושה תכרעמב םירזיבא תעמטה     18.03.0060

                    30.000 .םירזיבאו תופמ ןוכדע ללוכ ע"ש   
םירזיבאו ןוחטב תומלצמ ןקתמ תיתשת 30.81 כ"הס            

תרושקת ינקתמ 81 כ"הס            

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
יללכה טרפמב רומאל דוגינב :הרעה      
יטנמלא ןיב רוביחל םיגרבה ,ידרשמניבה      
לולכ םריחמו - ודדמי אל היצקורטסנוקה      
.םינושה םיטנמלאה יריחמב      
      
םייעוצקמ הדלפ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0002
רוביחו רשק יחפ תוברל םינוש םיכתחב      
םח ץבאב ןוולוגמ לכה .שרדנכ רזעה יעצמאו      
.דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .819 י"ת יפל      

                    70.000 )הלודג הלוגרפ( ןוט   
      
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות     19.01.0009
הביבסל המיאתמה עבצ תכרעמב הדלפה      
לע העיבצל( "טלרינ" וא "רובמט" תרצות תימי      
םאתהב חטשה תנכה ללוכ ריחמה .)ןווליגה      
."טלרינ" / "רובמט" 'בח יטרפמב תויחנהל      

                    70.000 .הדלפ ןוט יפל הדידמה ןוט   
הדלפ תיצקורטסנוק 10.91 כ"הס            

שרח תורגסמ 91 כ"הס            

      
ש ר ח  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  02 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
EMERT-X קובמב ץע תוחולב תותיזח יופיח     20.01.0010
,ע"ש וא שק הנק :קפס ,OSOM :תרצות      
לכ תוברל ,םוינימולא יליפורפ ג"ע םינקתומ      
לופיט ,םיגרב ,םירוביחה ,םיקוזיחה      
טלפמוק לכה .'וכו העיבצ ,היצנגרפמיא      

                    50.000 .תוינכותב טרופמכ ר"מ   
      
תויחנה פ"ע ל"נה יופיחל תחתמ ימרת דודיב     20.01.0020

                    50.000 .ןקתה פ"ע שא דגנ רשואמו ימרת ץעוי ר"מ   
שרח תורגנ תודובע 10.02 כ"הס            

שרח תורגנ תודובע 02 כ"הס            

      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../088 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     088 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו ד ו ב ע  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
ג"ע ,תושינ ,םידומע ,תורוק ,תוריק יופיצ     22.01.0010
סבג תוחולב םירחאו תרנצ ג"ע ,תויולת תולסא      
,½" יבועב )םימ ידימע( םיקורי וא/ו םינבל      
"תוגמוא" תיצקורטסנוק ג"ע וא/ו הקבדהב      
םיבצינ תיצקורטסנוק ג"ע וא/ו תונוולוגמ      
F-74 גוסמ היצקורטסנוק ג"ע וא/ו תוליסמו      
,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכ תוברל      
הנכה ,תוניפב רמג יליפורפ ,םיחתפ דוביע      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו יופיחו העיבצל      

                    50.000 .טלפמוק ר"מ   
      
הרואת יטנמלא ,תורוק ,םירניס ,תורקת     22.01.0020
,םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא - םירחאו      
ףקיהב ,תועוצרב ,םינטק םיחטשב ,םילגועמ      
תוחולמ 'וכו םינגזמ ףקיהב ,תיטסוקא הרקת      
,½" יבועב )םימ ידימע( םיקורי וא/ו םינבל סבג      
חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק תוברל      
יליפורפ ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו םינוולוגמ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו תוניפב רמג      
.העיבצל ןכומ םלשומ רמג דע טלפמוק      
ההז ריחמה .)תוחולה תשירפ יפל הדידמה(      

                   100.000 .תורקתב סבגה יטנמלא לכל ר"מ   
סבג תודובע 10.22 כ"הס            

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
םימוטא םוינימולא ישגממ בתות תרקת     22.02.0010
03 םישגמה בחור .רונתב יופא עבצב םיעובצו      
תיצקורטסנוק תוברל מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"ס      
יליפורפו םינתיוז ,הצק יליפורפ ,שרדנכ האישנ      
םירוביחה ,םיקוזיחה לכו םיגוסה לכמ הגמוא      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

                   100.000 )ארקמב D סופיט( ר"מ   
      
םיררוחמ םוינימולא ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0020
יופא עבצב םיעובצ ,3120 לוגע רוריחב      
8.0 חפה יבוע ,מ"ס 03 םישגמה בחור .רונתב      
תקבדומ תיטסוקא הנרבממ תוברל מ"מ      
1" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ ,םישגמל      
תועיריב םיפוטע ק"מ/ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו      
האישנ תיצקורטסנוק ,שא ןיסח ןליתאילופ      
הגמוא יליפורפו םינתיוז ,הצק יליפורפ ,שרדנכ      
לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכו םיגוסה לכמ      
D סופיט( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח      

                    80.000 )ארקמב ר"מ   
      
      

20.22.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../089 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     089 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
SIXA םגד ,םייטסוקא םיריפנסמ הרקת     22.02.0030
    REITNORF, תרצות XETUA, טכה" קפס  
האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא "םירפא      
לכו הצק ירזיבא ,הילת ירזיבא ,שרדנכ      
רזעה ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה      
יטרפמו יטרפ יפל טלפמוק לכה .םהינימל      

                   200.000 )תוינכותב FC-50 ןומיס( .ןרציה ר"מ   
      
תרצותמ תרתסנ יצח תצרוחמ תיטסוקא הרקת     22.02.0040
    EPAHSOHCE, וא "אוצי-אובי הדוהי" קפס  
,מ"ס 06/06 תודימ ,רטסאילופ 001% ,ע"ש      
תיצקורטסנוק תוברל ,לכירדאה תריחבל רמג      
לכמ רמגו הצק יליפורפ ,שרדנכ האישנ      
ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכו ,םיגוסה      
FC-60 סופיט( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      

                    50.000 )ארקמב ר"מ   
      
רובע אוהש גוס לכמ תכמנומ הרקתל תפסות     22.02.0050
ןקת י"פע ןגומ בחרמל קוזיח תיצקורטסנוק      

                    20.000 המודכו םירזפמ ,ת"ג קוזיח תוברל ר"עקפ ר"מ   
תויטסוקא תורקת 20.22 כ"הס            

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס            

      
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
,8 הפישח תגרדב ,05-ב ןוטבה גוס :הרעה      
י"ת יפל ,'טסנוק תינכתב ראותמכ 8" העיקש      
.תרחא ןייוצ םא אלא - 811      
      
,מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0020

                   660.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.21  קמועב רטמ   
      
,מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0030

                   200.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.41 קמועב רטמ   
      
,מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0040

                   480.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.61 קמועב רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0080

                    34.000 .ל"נה ןוט   
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס            

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס            

      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../090 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     090 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  42 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ : הרעה       
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס      
םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא      
ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב תורגא      
חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,הנימזמה תושרה      
      
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ     24.01.0022
.'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס      
.חקפמה הרוי וילא םוקמל רתאהמ םתאצוה      

                     1.000 'פמוק .םיקוריפה תינכתל םאתהב  
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     24.01.0090
םימייק ןוטב יליבש ,חטשהמ תלוספה קוליס      
תלוספה יוניפו תמייק העלסמ לע תספרמו      
תינכתל םאתהב .רשואמ תלוספ יוניפ רתאל      

                     1.000 'פמוק .םיקוריפה  
      
גוסמ םיקולב וא ןייוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קוריפ     24.01.0100
יוניפ רתאל תלוספה יוניפו .והשלכ יבועבו      

                     1.000 .םיקוריפה תינכתל םאתהב .רשואמ תלוספ ק"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     24.01.0110
תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יוניפו .שרדייש      

                     1.000 'פמוק .םיקוריפה תינכתל םאתהב .רשואמ  
      
קורפ - תומייק תואטרדנא לש הריהז הקתעה     24.01.0140
הנקתהו ,הרימשו תנגומ החוטב הנסחא ,ריהז      
לכ ללוכ .חטשב חקפמ תוארוה יפל שדחמ      

                     2.000 .תושרדנה תודובעה 'חי   
      
וא םע , םיגוסה לכמ הפש ינבא לש ריהז קוריפ     24.01.0150
,תועפושמ םינבא ,הפש ינבא ( ןוטב דוסי אלל      
הדובעה .)'דכו ןוטב תולעת , ןג ינבא ,דצ ינבא      
חקפמה תארוה יפל םינבאה ןוסחיא תללוכ      
יוניפ רתאל תלוספה יוניפו ,ריעה םוחתב      

                   315.000 .רשואמ תלוספ רטמ   
      
רוזאב ,והשלכ גוס לכמ העלסמ קוריפ     24.01.0160
ןוסחא תללוכ הדובעה .םימייקה םירליפה      
םוחתב ןימזמה/חקפמה תארוה יפל םינבאה      
תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יוניפו ,ריעה      

                     1.000 'פמוק .רשואמ  
      
,ןלבקה יכרוצל שומישל םיעלסה רובעב יוכיז     24.01.0161

                     1.000 'פמוק .ןימזמה תטלחהל םאתהב  
      
      

10.42.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../091 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     091 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יברעמה רוזאב אוהש גוס לכמ העלסמ קוריפ     24.01.0170
ןוסחא תללוכ הדובעה .ימי טרופס זכרממ      
םוחתב ןימזמה/חקפמה תוארוה יפל םינבאה      
תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יוניפו ,ריעה      

                     1.000 'פמוק .רשואמ  
      
ןלבקה יכרוצל שומישל םיעלסה רובעב יוכיז     24.01.0171

                    -1.000 'פמוק ןימזמה תטלחהל םאתהב  
      
תלבק רחאל םייק ופרט רדח הנבמ קוריפ     24.01.0180
רדח תלעפהו למשחה תרבח שרופמ רושיא      
ךפש םוקמל תוסירה יוניפ ללוכ שדחה ופרט      

                     1.000 'פמוק .הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמ  
קוריפ תודובע 10.42 כ"הס            

תוכרדמו םישיבכ תלילס 42 כ"הס            

      
ם י ח ב ט מ  13 ק ר פ       
      
ח ב ט מ  ד ו י צ  10.13 ק ר פ  ת ת       
      
ט'ג סופיטמ םיננסמ םע ףדנמ - H51 טירפ     31.01.0010

                     1.000 מ"ס 06 הבוג מ"ס 021 בחור מ"ס 024 ךרואב 'חי   
      
מ"ס 08 ךרואב , םילכ רבעמ בנשא - 1T טירפ     31.01.0020

                     1.000 מ"ס 06 הבוג מ"ס 41 בחור 'חי   
      
תיקלח הכבס םע תינרוצ הלעת  - 2T טירפ     31.01.0030
03 בחור מ"ס 081 ךרואב ,הפצר םוסחמל      

                     1.000 מ"ס 21 הבוג מ"ס 'חי   
      
םוסחמל תיקלח הכבס םע הלעת  - 3T טירפ     31.01.0040
הבוג מ"ס 03 בחור מ"ס 06 ךרואב ,הפצר      

                     5.000 מ"ס 21 'חי   
      
ךרואב ,רוריק רדחל זוקינ תספוק  - 4T טירפ     31.01.0050

                     2.000 מ"ס 04 הבוג מ"ס 8 בחור מ"ס 04 'חי   
      
,רוריק רדחל קולב - לנאפ ףוקשמ  - 5T טירפ     31.01.0060

                     2.000 מ"ס 042 הבוג מ"ס 51 בחור מ"ס 061 ךרואב 'חי   
      
מ"ס 6 ךרואב ,הניפ לע הנגה תניפ - 6T טירפ     31.01.0070

                     3.000 מ"ס 003 הבוג מ"ס 6 בחור 'חי   
      
םוסחמל הכבס םע קובקב תלעת - 7T טירפ     31.01.0080
הבוג מ"ס 03 בחור מ"ס 081 ךרואב  ,הפצר      

                     2.000 מ"ס 21 'חי   
      
      

10.13.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../092 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     092 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,הפצר םוסחמל הכבס םע הלעת - 8T טירפ     31.01.0090

                     4.000 מ"ס 21 הבוג מ"ס 03 בחור מ"ס 03 ךרואב 'חי   
      
םוסחמל הכבס םע קובקב תלעת - 9T טירפ     31.01.0100
הבוג מ"ס 03 בחור מ"ס 032 ךרואב ,הפצר      

                     1.000 מ"ס 21 'חי   
חבטמ דויצ 10.13 כ"הס            

      
ה א פ ק ה ו  ר ו ר ק  י ר ד ח  20.13 ק ר פ  ת ת       
      
,)-C81( האפקה רדחל רוריק תכרעמ     31.02.0010
,רוק רזפמ תוברל היביכרמ לכ לע תמלשומ      
לכ לע תדדובמ זג תרנצ ,יוביע תודיחי      
תכרעמ ,ילמשח טווח ,למשח חול ,הירזיבא      
,הנבמ תרקבל רוביח תוברל תמלשומ הרקב      
,רדחה תיזחב הארתה לנפ ,הרשפה תכרעמ      

                     1.000 'פמוק .ש"לקק 000,3 הקופת . ר"מ 0.5 חטשב רדחל  
      
)+C4( רוק רדחל ךא ל"נכ רורק תכרעמ     31.02.0020

                     1.000 'פמוק ש"לקמ 0003 הקופת ר"מ 0.5  חטשב  
      
הרקת ,תוריק ,)-C81( האפקה רדחל תפטעמ     31.02.0030
םיימורט תוחולמ מ"ס 01 יבועב הפצרו      
L403 מ"בלפ חפ לש ימינפו ינוציח םידדובמ      
הבוגבו ר"מ 0.5 חטשב רדחל מ"מ 6.0 יבועב      

                     1.000 'פמוק .מ"ס 001 רוא חתפ  .'מ 5.2  
      
חטשב )+C4( רוק רדחל ךא ל"נכ תפטעמ     31.02.0040
,ףנכ תלד תוברל 'מ 5.2 הבוגבו ר"מ 0.5      

                     1.000 'פמוק .מ"ס 001 רוא חתפ  
האפקהו רורק ירדח 20.13 כ"הס            

םיחבטמ 13 כ"הס            

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
.הלחשהו הנקתה      
      
תובותכ 805 -ל תיגולנא שא יוליג תזכר     34.01.0010
ERIFELET תרצות םוריח תזירכ תבלושמ      
ראותמכ רשואמ ע"ש וא RDA 0003 םגדמ      

                     1.000 .ינכטה טרפמב 'חי   
      
      
      
      

10.43.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../093 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     093 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תובותכ 001 -ל תיגולנא שא יוליג תזכר     34.01.0020
ERIFELET תרצות םוריח תזירכ תבלושמ      
ראותמכ רשואמ ע"ש וא REVAS RDA םגדמ      

                     1.000 .ינכטה טרפמב 'חי   
      
ילטיגיד גצ םע שא יוליג תזכרל הנשמ לנפ     34.01.0030
הגוצת םע 232SR קשממ +ירמונ אפלא      
'בח תרצות ,תילגנאהו תירבעה הפשב      

                     2.000 .רשואמ ע"ש וא ERIFELET 'חי   
      
,לופיט אלל גוסמ םירבצמ ןעטמ /קפס תכרעמ     34.01.0040

                     1.000 'פמוק .למשח תקפסא אלל תועש 27 הדובע ןמזל  
      
לופיט אלל גוסמ םירבצמו ןעטמ /קפס תכרעמ     34.01.0050
תולעפהלו תותלדל םיטנגמורטקלא רובע      

                     1.000 'פמוק .תונוש  
      
תמגודכ יגולנא ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0060
    A084-OFT סיסב ללוכ תבותכ תדיחי םע  
י"ע רשואמ ע"ש וא ERIFELET 'בח תרצות      

                    50.000 .ןנכתמה 'חי   
      

                     6.000 .םודא יגולנא ץופינ ןצחל 'חי  34.01.0070
      
םידיינ ןופלט ירפסמ 5 דע יטמוטוא ןגייח     34.01.0080
i005-MDT תמגודכ שא יוליג תכרעמל םיחיינו      
י"ע רשואמ ע"ש וא ERIFELET 'בח תרצותמ      

                     2.000 .ןנכתמה 'חי   
      

                    24.000 ןשע יאלגל תינשמ ןומיס תרונמ 'חי  34.01.0090
      

                     2.000 .לעפוה יוביכ טלש 'חי  34.01.0100
      
םע תימינפ הנקתהל ילוק רוא הארתה רפוצ     34.01.0110

                    10.000 .ץנצנ 'חי   
      
הנקתהל םימ ןגומ ילוק רוא הארתה רפוצ     34.01.0120

                    11.000 .56PI ,ץנצנ םע תינוציח 'חי   
      
זגב תוינקת תויטמוטוא יוביכ תוכרעמ     34.01.0130
    002-MF, 4 חולה לש רעושמ חפנ( ישאר חולל  
םע ,םיאתמ לוביקב זג ילכימ תוברל )ק"מ      
ןוגעל האיצי םע ,הריהמ הקירפל םותסש      
םע רוזיפה תרנצל לכימה ןיב רוביחל ,שימג      
םע ,םיאתמ ץחל דמ םע לכימה ןוגיעל קבח      
םע ,APFN ןקתל םאתהב רוזיפ יריחנו תרנצ      
ץחל תדיריל הארתה םע ,תינדי הלעפה      

                     4.000 'פמוק .םילכימה  
      

10.43.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../094 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     094 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןשע יוליג תכרעמ תדוקנל טווח תמלשה     34.01.0140
י"ע העצובש( היולג וא/ו היומס הנקתהב      
דעו הרקבה חולמ ,רזיבא לש גוס לכל )םירחא      
,םילתופמו םיככוסמ םילבכ םע ,הדוקנה אצומל      
ןרציה תוצלמה י"פע ,דיג לכ GWA61 ךתחב      

                    50.000 .םינקתה ןוכמ תושירדל םאתהבו 'חי   
      
וא/ו היולג הנקתהב ןשע יאלגל הנכה תדוקנ     34.01.0150
תודדמנה( תוישאר תרושקת תולעתמ ,היומס      
.נ.פ תורוניצ םע הדוקנה אצומל דעו )דרפנב      
הכישמ טוח םע רטוק מ"מ 92 וא/ו מ"מ 32      

                    50.000 .ןוליינ 'חי   
      
יוביכו יוליג תכרעמ לש הצרהו ,הלעפה ,רוביח     34.01.0160
לכל םייללכ תונכיתו הנכות תוברל ,שאה      
השולש ללוכ ,חוקלה תושירד יפל תכרעמה      
דאקוטוא תנכות סיסב לע תודע תוינכת םיטס      
םותב חקפמל הריסמל 'וכו קסיד ,תוחפל 2102      

                     2.000 'פמוק .הדובעה  
      
,םינקתה ןוכמ י"ע הרושיאו תכרעמה תקידב     34.01.0170
לכ תוברל ,תויוגייתסה אלל ,א"ת שא יוביכ      

                     2.000 'פמוק .תכרעמה ריחמב לולכ .ושרדייש תוקידבה  
      
היצקדניא תלבק וא תבתוכמ הלעפה תדיחי     34.01.0180
ע"ש וא "סקלפמיס" תרצות אוהש גוס לכמ      

                    10.000 'פמוק .רשואמ  
      
תלעפהל תרקובמ תבתוכמ הלעפה תדיחי     34.01.0190
תרצות 'וכו ןשע תונולח םירפוצ םייוביכ      

                    10.000 'פמוק .רשואמ ע"ש וא "סקלפמיס"  
      
םע "4179-8904" םגד יגולנא יטפוא ןשע יאלג     34.01.0200

                    50.000 .רשואמ ע"ש וא "סקלפמיס" תרצות תבותכ 'חי 'חי   
שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס            

שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס            

      
ר ת א  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 05-כ קמועל עקרק תפלחה ךרוצל הריפח     40.01.0010
%89 תופיפצל תיתשה קודיה תוברל      

                  1,500.000 .והש.א.א.דומ ק"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.0020

                   650.000 .והש.א.א.דומ %001 תופיפצל ק"מ   
רפע תודובע 10.04 כ"הס            

      
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../095 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     095 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
לזרבו ןוטב לש טורפ לבקל היהי בייח הז קרפ      
ןלהל ןדמואה .היצקורטסנוק סדנהמ י"ע      
יפל סוסיבו יבוע ןוטבה גוס .יללכו ינושאר      
'טסנוק תויחנה      
      
םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ :הרעה      
תויורבחתהה לכ תא םיללוכ הז קרפב      
םינושה ןוטבה יטנמלא ןיב תושרדנה      
םילובט םיצוק תרדחהו םירוח חודיק תועצמאב      
דדמי דבלב םיצוקה לזרב .יסקופא קבדב      
.ןויזל לזרבה ףיעס תרגסמב דרפנב      
      

                    12.000 .מ"ס 06 בחורב ןופיד ריקל שאר תרוק ק"מ  40.02.0010
      
קוצי ,מ"ס 01 ילמינימ יבועב רשיימ ריק תקיצי     40.02.0020
ללוכ ריחמה .ןופידה ריק דגנכ תחא תינבת םע      
ללוכ ,ןופידה תואסנולכ ןיב חוורמב ןוטב תקיצי      
םיצוק תרדחהו תואסנולכב םירוח חודיק      
,מ"ס 08 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב ןויז תוטוממ      
תיקפוא החנהב דבלב םישדח ץע תוחולב רמג      
תינכתב םיטרפב טרופמה יפל לכה .)סלפ(      

                    80.000 .הרשי תיזח ינפ ר"מ יפל דדמנ ריקה .K-2/01 ר"מ   
      

                    25.000 .מ"ס 62 בחורב דוסי תורוק ק"מ  40.02.0030
      

                    20.000 .מ"ס 03 בחורב דוסי תורוק ק"מ  40.02.0040
      

                     4.000 .מ"ס 04 בחורב דוסי תורוק ק"מ  40.02.0050
      

                     7.000 .מ"ס 05 בחורב דוסי תורוק ק"מ  40.02.0060
      

                    10.000 .מ"ס 06 בחורב דוסי תורוק ק"מ  40.02.0070
      

                   225.000 .מ"ס 08 בחורב דוסי תורוק ק"מ  40.02.0080
      

                     7.000 .דוסי תרוק תיתחתב הקוצי ,תיקפוא ןוטב ןש ק"מ  40.02.0090
      
תחנומ ,מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תעירי     40.02.0100

                  2,750.000 .םיעפושמהו םייקפואה ןוטבה יפצרמל תחתמ ר"מ   
      
םינוש םייבועב חותיפ יחטשב ןוטב יפצרמ     40.02.0110
וידוטס" 'בח לש "SIRAP ROODTUO" גוסמ      
תוברל ,תימי הביבסל םאתומ ,ע"ש וא "ןוטב      
דגנ םירמוח ,ןוטבה תבורעתל םיביס תפסות      
דוביע ,לכירדאה תריחבל ןווג ,הקיחש      
ירפתו הקיצי תוקספה ,םיילוש דוביע ,םיעופיש      
יוסיכ ,הרפשא ,'וכו תינכת יפל תוטשפתה      
טרפמ יפל עוציב ,תוחוש תמאתה ,הנגהל      

                   600.000 .לכירדאה רושיאל תואמגוד תגצהו דחוימ ק"מ   
      

20.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../096 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     096 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)עקרקה תמוקב םינבמה תבחרב( ןוטב תפצר     40.02.0120
'בח לש "SIRAP ROODTUO " גוסמ      
יפל לכה מ"ס 51 יבועב ע"ש וא "ןוטב וידוטס"      
ללוכ ,תימי הביבסל םאתומ דחוימה טרפמה      
דגנ םירמוח ,ןוטבה תבורעתל םיביס תפסות      
,םיילוש דוביע ,הרוטסקט דוביע ,הקיחש      
תינכת יפל תוטשפתה ירפתו הקיצי תוקספה      
תמאתה תוברלו ,הנגהל יוסיכ ,הרפשא ,'וכו      
תגצהו דחוימ טרפמ יפל עוציב ,תוחוש      
הרוטסקטבו ןווגב לכירדאה רושיאל תואמגוד      

                   820.000 )20 קרפב דרפנב דדמי ןויז( .םישקובמה ר"מ   
      
ידי לע קלחומ ןוטב רמג רובע תפסות     40.02.0130

                   820.000 .דחוימ טרפמ יפל רטפוקילא ר"מ   
      
SIRAP "  גוסמ )םיליבש( ןוטב תפצר     40.02.0140
    ROODTUO" ע"ש וא "ןוטב וידוטס" 'בח לש  
דחוימה טרפמה יפל לכה מ"ס 62 יבועב      
םיביס תפסות ללוכ ,תימי הביבסל םאתומ      
דוביע ,הקיחש דגנ םירמוח ,ןוטבה תבורעתל      
הקיצי תוקספה ,םיילוש דוביע ,הרוטסקט      
,הרפשא ,'וכו תינכת יפל תוטשפתה ירפתו      
עוציב ,תוחוש תמאתה תוברלו ,הנגהל יוסיכ      
רושיאל תואמגוד תגצהו דחוימ טרפמ יפל      
ןויז( .םישקובמה הרוטסקטבו ןווגב לכירדאה      

                  4,875.000 )20 קרפב דרפנב דדמי ר"מ   
      
ןוילע רמג תוברל מ"ס 62 יבועב ןוטב תפצר     40.02.0160
ןמוסמכ הקיצי תוקספהו המד ירפת ןכו עפושמ      

                   300.000 .תוינכותב ר"מ   
      
דוביע רובע ל"נה ןוטבה יפצרמל ריחמ תפסות     40.02.0180

                    21.000 .מ"ס 04/04 תודימב הרואתל םיעקש 'חי   
      
רמג רובע ןוטבה יפצרמל ריחמ תפסות     40.02.0190
םיאטאטמ י"ע ןידע קוריסב הרוטסקט      

                  7,150.000 דחוימ טרפמ יפלו תוינכותב טרופמכ םישדח ר"מ   
      
ג"ע םילגועמ םיווקב קוצי ןוטב לספס     40.02.0200
ךתחב ראותמכ ,)דרפנב םידדמנה( תואסנולכ      

                    70.000 .K-2/01 'כתב H-H ק"מ   
      
תיתחתב קוצי םינוש םיכתחב ןוטב יוביע     40.02.0210

                    50.000 .תושרדנה הריפחה תודובע תוברל ,הפצר ק"מ   
      

                   370.000 .מ"ס 62 יבועב תוגרדמל עפושמ חטשמ ר"מ  40.02.0220
      

                    13.000 .םינוש םיכתחב תוגרדמ ינניש ק"מ  40.02.0230
      

20.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../097 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     097 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                    40.000 .םינוש םיכתחב םיבשומ ינניש ק"מ  40.02.0240
      
תוקוצי ,םינוש םיכתחב ןוטב תוקיצי     40.02.0250

                    20.000 .'ב בלשב תוגרדמכ ק"מ   
      
01/046/046 תודימב תנוולוגמ הדלפ תבשות     40.02.0260
מ"מ 03 רטוקב הדלפ ינגוע 8 תוברל מ"מ      
תבשותה תיתחתל םיכתורמה מ"ס 05 ךרואבו      
תבשותה .תבשותה ינפ לעמ מ"ס 01 םיטלובו      
.טלפמוק לכה .ןוטבה ינפ סלפמב העוקש      

                     6.000 )תונטק תולוגרפל( 'חי   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     40.02.0270

                   275.000 .ןוטבה ןויזל ןוט   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 כ"הס            

      
ם י ל י ב ש  ,ם י ח ט ש מ  ף ו צ י ר  40.04 ק ר פ  ת ת       
ם י י ו פ י ח ו       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ      
קודיה,שרדנ םא הריפח,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
מ"ס 5 יבועב קדוהמ לוח עצמו ,תיתש      
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0010
וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      
"ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ      
"גנוטיא" תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ וא      

                    46.000 א"ת ןווגב ע"ש  וא ר"מ   
      
טינרג ןבאמ מ"ס 06/06 תוטילב תושיגנ חירא     40.04.0020
    ATTIC םאתומ ע"ש וא אכירא םחש לש  
תועיבשל םושייו הלבוה ללוכ תימי הביבסל      

                    90.000 חקפמהו 'רדאה ןוצר ר"מ   
      
טינרג ןבאמ מ"ס 06/06 ליבומ תושיגנ חירא     40.04.0030
    ATTIC םאתומ ע"ש וא אכירא םחש לש  
תועיבשל םושייו הלבוה ללוכ תימי הביבסל      

                    10.000 חקפמהו 'רדאה ןוצר ר"מ   
      
'ןוטסקד םגד ונברוא" ימורט ץוציר חירא     40.04.0040
7X04X001 תודימ .ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      

                     8.000 .ןוטב רופא ןווגב ןוטסרפוס רמג .מ"ס ר"מ   
      
      
      
      
      
      

40.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../098 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     098 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגוד הרוחש טינרג ןבאב תינסחד ריק יופיח     40.04.0910
קוריפ רחאל ףשחיש ר"מל םאתהב( םייקה      
עוציבו הקפסא - )רפע תודובעו תמייק העלסמ      
"ינועבצ טינרג" שיש יחיראב ןבא תוריק יופיח      
לכירדאה תושירד י"פעו תודימב .ע"וש וא      
יולימ ןבל טלמב שומיש תוברל מ"ס 3 יבועב      
שוטילו הבור יולימ ,1:5 סחיב טנמצ םע לוח      
יבועב ןוולוגמ לזרב תשר תוברל ,יופיחה רמגב      
תשרה רוביח יעצמאו מ"ס 02 לכ , מ"מ 5      

                    10.000 םיחיראל ר"מ   
      
עוציבו הקפסא ,תואטרדנאה תבחר ףוציר     40.04.0920
תודימב הרוחש טינרג ןבא תופצרממ ףוציר      
.ע"וש וא "ינועבצ טינרג" שיש ,מ"ס 3/06/03      
טרפו תינכת י"פע ףוצירה תחנה תמגוד      
תיתשת ללוכ .ףונה 'רדא רושיאל ןווג .חותיפ      

                    85.000 .יופיחל חטשמכ ןויז ללוכ מ"ס 01 יבועב ןוטב ר"מ   
      
ע"ש וא לירקרפוס תמגוד ילירקא עבצב העיבצ     40.04.0930
עבצ .ץיק ימ תובאשמ ןקתמ רוזא יוסיכל      
ןווג .ץוח יחטשמו תוריק תעיבצל םאתומ      

                    20.000 .ףונה 'רדא תריחבל ר"מ   
םייופיחו םיליבש ,םיחטשמ ףוציר 40.04 כ"הס            

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.04 ק ר פ  ת ת       
      
יללכה טרפמב רומאל דוגינב :הרעה      
יטנמלא ןיב רוביחל םיגרבה ,ידרשמניבה      
לולכ םריחמו - ודדמי אל היצקורטסנוקה      
.םינושה םיטנמלאה יריחמב      
      
םייעוצקמ הדלפ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     40.19.0010
רוביחו רשק יחפ תוברל םינוש םיכתחב      
םח ץבאב ןוולוגמ לכה .שרדנכ רזעה יעצמאו      
.דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .819 י"ת יפל      

                    22.000 )תונטק תולוגרפ - 'חי 6( ןוט   
      
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות     40.19.0020
הביבסל המיאתמה עבצ תכרעמב הדלפה      
לע העיבצל( "טלרינ" וא "רובמט" תרצות תימי      
םאתהב חטשה תנכה ללוכ ריחמה .)ןווליגה      
."טלרינ" / "רובמט" 'בח יטרפמב תויחנהל      

                    22.000 .הדלפ ןוט יפל הדידמה ןוט   
שרח תורגסמ 91.04 כ"הס            

      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../099 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     099 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32.04 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
,8 הפישח תגרדב ,05-ב ןוטבה גוס :הרעה      
י"ת יפל ,'טסנוק תינכתב ראותמכ 8" העיקש      
.תרחא ןייוצ םא אלא - 811      
      
,מ"ס 05 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     40.23.0010

                    90.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.8 קמועב רטמ   
      
,מ"ס 05 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     40.23.0020

                   230.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.01 קמועב רטמ   
      
,מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     40.23.0030

                   570.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.01  קמועב רטמ   
      
,מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     40.23.0040

                   360.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.21 קמועב רטמ   
      
,מ"ס 06 רטוקב ןופיד תואסנולכ תקיציו חודיק     40.23.0050

                   320.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.01  קמועב רטמ   
      
,מ"ס 06 רטוקב ןופיד תואסנולכ תקיציו חודיק     40.23.0060

                   210.000 .AFC תטישב םיקוצי ,'מ 0.41  קמועב רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     40.23.0070

                    45.000 .ל"נה ןוט   
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32.04 כ"הס            

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.04 ק ר פ  ת ת       
      
ריקו רבוע דוסי( תונוש תודימב םיכמות תוריק     40.40.0010
לכ תוברל םילגועמו םירשי םיווקב )ןוטב      
,םוטיא ,הזר ןוטב ,תושרדנה רפעה תודובע      
ץע תוחולב רמג ,םירפת ,תוניפ םוטיק ,םיזקנ      
ינשמ )סלפ( תיקפוא החנהב דבלב םישדח      
ףושח ןוטב רמגב תוריקה ישאר ,ריקה ידיצ      
ראותמה לכו ןויזל לזרבה ןכו קלחומ יתוזח      

                    45.000 .K-2/01 'כתב 2, 3 ,4 םיכתחב ק"מ   
רתאה חותיפ 04.04 כ"הס            

      
ת ו נ ו ב י ר ט ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
      
םע ,םיימורטה םיטנמלאה תנקתה ללוכ ריחמה      
בחור יפלו םישרדנה תומוקמב ,וידעלב וא םור      
תודיחיל רוסינב המאתה עצבל שי תוגרדמה      
.תוימורטה      
      
      
      
      

25.04.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../100 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     100 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עקש םע השיגנ הגרדמ "הנירמה" תגרדמ     40.52.0020
תודימב ,תושיגנ ןקת םאות טרס תקבדהל      
    51X04X051 םע ילכירדא ןוטב רמג .מ"ס  
)ןמדלוג תמגוד( ןבל ןוטב ,ןידע ילוח סופסח`      
ןמפלו תרבח לש )עצמא( M56-CA-04 ט"קמ      

                   428.000 ע"ש וא 'חי   
      
עקש םע השיגנ הגרדמ "הנירמה" תגרדמ     40.52.0030
תודימב ,תושיגנ ןקת םאות טרס תקבדהל      
    51X04X051 םע ילכירדא ןוטב רמג .מ"ס  
תלייט תמגוד( ןבל ןוטב ,ןידע ילוח סופסח      
)לאמש( L56-CA-04 ט"קמ )ביבא לת ןמדלוג      

                    51.000 ע"ש וא ןמפלו תרבח לש 'חי   
      
עקש םע השיגנ הגרדמ "הנירמה" תגרדמ     40.52.0040
תודימב ,תושיגנ ןקת םאות טרס תקבדהל      
    51X04X051 םע ילכירדא ןוטב רמג .מ"ס  
תלייט תמגוד( ןבל ןוטב ,ןידע ילוח סופסח      
)ןימי( R56-CA-04 ט"קמ )ביבא לת ןמדלוג      

                    51.000 ע"ש וא ןמפלו תרבח לש 'חי   
      
רוחש ןווגב ספסוחמ הרהזא הקבדה טרס     40.52.0050
תרבח לש .תושיגנ ןקת םאות ,מ"מ 83 בחור      

                   545.000 ע"ש וא ןמפלו רטמ   
      
תודימב הדיחי טנמלא הבישי תגרדמ     40.52.0100
    55X521X13 םע ילכירדא ןוטב רמג .מ"ס  
תלייט תמגוד( ןבל ןוטב ,ןידע ילוח סופסח      
תרבח לש GR-34 ט"קמ )ביבא לת ןמדלוג      

                   243.000 ע"ש וא ןמפלו 'חי   
      
תודימב הדיחי טנמלא הבישי תגרדמ     40.52.0101
    55X7.85-06X13 ןוטב רמג .)יזפרט( מ"ס  
ןבל ןוטב ,ןידע ילוח סופסח םע ילכירדא      
תרבח לש )ביבא לת ןמדלוג תלייט תמגוד(      
יפל .תוילאידר תונובירט תבוטל .ע"ש וא ןמפלו      

                   200.000 'רדא טרפ 'חי   
      
תודימב תימינפ הניפ טנמלא הבישי תגרדמ     40.52.0110
    55X13X13 םע ילכירדא ןוטב רמג .מ"ס  
NI-34-GR ט"קמ ןבל ןוטב ,ןידע ילוח סופסח      

                    31.000 ע"ש וא ןמפלו תרבח לש 'חי   
      
תודימב תינוציח הניפ טנמלא הבישי תגרדמ     40.52.0120
    55X13X13 םע ילכירדא ןוטב רמג .מ"ס  
ט"קמ ןבל ןוטב ,ןידע ילוח סופסח      

                     4.000 ע"ש וא ןמפלו תרבח לש TUO-34-GR 'חי   
תונובירטו תוגרדמ 25.04 כ"הס            

      
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../101 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     101 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ל י מ  ת ו ד ו ב ע  06.04 ק ר פ  ת ת       
      

                   600.000 ק"מ 01 דע ץצחמ תמוטא הבכש ק"מ  40.60.0001
      
רטסאילופמ תוגורא יתלב תוינכטואיג תועירי     40.60.0002

                  7,000.000 ר"מ/ר"ג 004 ר"מ   
      
לש ןויצח רגרג לעב לוח קודיהו רוזיפ ,הקפסא     40.60.0003

                  10,000.000 %5-מ הובג אל םיקד זוחאו ןוקימ 004 תוחפל ק"מ   
יולימ תודובע 06.04 כ"הס            

רתא חותיפ 04 כ"הס            

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת ר ש כ ה ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק       
      
ףושיחו יוקינ היחמצה תרסה תודובע :הרעה      
תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס םיללוכ      
הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא לא תושרה      
י"פע לכה ךרוצה תדימב תורגא םולשתו      
.חוקיפה תויחנה      
      
יוקינ ,ףושיח ,תואשדמהו היחמצה תרסה     41.01.0002

                  19,500.000 ר"מ 052 לעמ ולדוגש חטשב יוניפו חטשה ר"מ   
      
ללוכ היבשע תרבדהל רמוחב םיחטש סוסיר     41.01.0003

                  19,500.000 רזוח סוסירו הטבנה ר"מ   
      
הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תתירכ     41.01.0017
רטוקבו 'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה      
מ"ס 001 הדידמ הבוג( מ"ס 06-09 עזג      
יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ ,)עקרקהמ      

                    13.000 רשואמ הכיפש רתאל םזגה 'חי   
      
י"ע רשואמ רוקממ תילוח הרמח תמדא     41.01.0036
ללוכ,ב"צמ דחוימ טרפמ יפל רתאב חקפמה      
יפל המדאה ביטל הדבעמ רושיאו תוקידב      
יפל ןוניג יחטשב רוזיפ ללוכ ,דחוימ טרפמ      

                  4,650.000 .מ"ס 04 לש ילמינימ יבועב ,םיהבגה ןונכת ק"מ   
      
המיאתמה רתאה ךותמ המדא רובעב יוכיז     41.01.0037
יכרוצל שומישל ןוניג יחטשב רזוח שומישל      
שומיש .ןימזמה תטלחהל םאתהב ,ןלבקה      
עוציב רחאל קר השעי רתאה ךותב המדאב      
תלבק רחאלו תושרדנה עקרקה תוקידב ללכ      
המדאה ביט רושיאל םישרדנה םירושיאה ללכ      
ןוניג יחטשב רוזיפ ללוכ ,דחוימה טרפמה יפל      
מ"ס 04 לש ילמינימ יבועב ,םיהבגה ןונכת יפל      

                  -5,000.000 .רתאב חקפמה רושיאבו ק"מ   
      

10.14.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../102 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     102 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ ינגרוא לבז תנמטה\רוזיפו הקפסא     41.01.0046
ןקת ות י"פע ,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק"      

                   232.000 ר"מ 052 לעמ ולדוגש חטשב ,108 ק"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.01.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

                  11,600.000 .םנודל ג"ק 05 = ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14 כ"הס            

      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      
םיליתשה תרבעה תללוכ הדובעה - היחמצ      
דע םיליתשה לש תואנ לופטו ןוסחא ,חטשל      
,םיליתשה תעיטנ ,תורוב תחיתפ ,םתעיטנל      
טסופמוקב תברועמ ןג תמדאב תורובה יולימ      
ןשד תפסותבו ר"מל רטיל 2 -  םיחישל(      
'רג 05 לש תומכב םישדוח 21 יטיא רורחישב      
יבצועמ םיצע תוכומס 2 תוחפל.)ר"מל      
'מ 8.1 הבוגב םייקנ ץע ידומעב תויבחמ/עזגה      
תורישק 2 תוחפל ץע לכל( השימג הרישק ללוכ      
)םישרדנה קוזיחהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ      
ץעה ריחמב לולכ הכימסה ריחמ .היקשהו      
- היחמצה תטילקל ןלבקה תוירחא ללוכ ריחמה      
טרפמ יפל וא הנש 1 םיצע תטילקלו םישדוח 3      
רחאל קר וקפוסי םיגוסה לכמ םיצע .ע"פש      
תרדגה .לכירדאה י"ע םביטו םרוקמ רושיא      
םינקת תרבוח לע תססובמ םיחמצה ילדג      
חפסנ האר( תואלקחה דרשמ לש םייטרדנטס      
תינכתל תפרוצמה הלבטל םאתהב ןכו )ב"צמה      
.הייחמצ      
      
עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.20.0070
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3''      
חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג      
.ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 001      

                    18.000 .תואלקחה דרשמ טרפמל םאתהבו 'חי   
      
רושיאב תיטוח/הנוסח הינוטגנישוו לקד יצע     41.20.0080
'נימ 'מ 3 לש עזג הבוגב, ףונה 'רדאו חקפמה      
הלבוה ללוכ טרפמל םאתהב .)תוחפל תופכ 8(      

                    83.000 .חטשב חקפמ תוארוה יפלו ,העיטנו 'חי   
      
םירטמ 7 דע הבוגב ינוניב רגוב ץע תקתעה     41.20.0090
לכ תוברל שדחמ ותליתשו םונורגא יווילב      
חקפמ תוארוה יפלו םישרדנה םילופיטה      

                     2.000 .חטשב 'חי   
      

02.14.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../103 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     103 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,1 לדוג םייתנוע םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.20.0101

                   220.000 .תויסוכ ,ק"מס 521 חפנב לכימ 'חי   
      
רטיל 3 - 4 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.20.0110

                  1,250.000 .לכימ 'חי   
      
רטיל 6 - 5 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.20.0120

                   410.000 .לכימ 'חי   
      
,םולפספ ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.20.0150
.אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא לבקל שי      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמ תרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

                  11,155.000 .הצרמה ר"מ   
      

                    36.000 .)ץעל 'חי 2( - םיצעל תוכומס 'חי  41.20.0930
      
מ"מ 3 יבועב EPDH שרוש ליבגמ תעירי     41.20.0940

                   370.000 .תועירי רוביחב ךותיר/תמחלה ,'מ 1 קמועל ר"מ   
העיטנ 02.14 כ"הס            

      
ה י ק ש ה  12.14 ק ר פ  ת ת       
      
30 קרפ יפל      

היקשה 12.14 כ"הס            

היקשהו ןוניג 14 כ"הס            

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ ו  ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו ל ל צ ה  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
ראותמה לכ תא םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
טרפמ רדעהב( הנקתה תוברל ןרציה טרפמב      
לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב , )ןנכתמ      
רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה ירצומ      
      
רזחוממ סוחד קובמב ץע ךכוס תלעב הלוגרפ     42.01.0010
םיימש' תרבח תרצות םירוביח ליפורפ םע      
תודימב ,הדלפ 'טסנוקו ע"ש וא 'םיקורי      
ירוזא יוריקל 'מ 5.4 הבוגב 'מX6'מ6      
תכתמה יקלח לכ .הטרדנאה רוזאו תונובירטה      
םינווגה .תימי העיבצב העובצו תנוולוגמ      
רוטקורטסנוק טרפ יפלו .ףונה 'רדא תריחבל      

                     7.000 'פמוק .1.7/7P חותיפ טרפ יפלו  
      
      

10.24.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../104 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     104 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ץבאב תנוולוגמ הדלפמ הסכמ תבכרהו הקפסא     42.01.0011
תונובירטב תולוגרפב ןוגיע תרקב חתפל םח      
חפמ שרדנה י"פע תודימב תואטדנאה תבחרבו      
, הדלפ תרגסמל ךתורמו מ"מ 3 יבועב גורמ      
,מ"מ 6 רטוקב תונוולוגמ תוארשרש תוברל      
חותיפ טרפל ,'וכו םיריצ ,"ןלה" לוענמ ,תוידי      

                     5.000 P7/7.1. ר"מ   
      
יפ לע השושמ לצ תככס לש המקהו הקפסא     42.01.0020
לצ תככס ינכט טרפמ :ןמקלדכ ינכט טרפמ      
ץעמ ונביי לצה תוככס .מ"ס 006 רטוק השושמ      
.)היצנגרפמיא( אטוחמו עצקומ 5 גוס ןרוא      
ןרוא ץעמ ובכרוי )הככסה גג( לצה תותשר      
,יבוע ,מ"מ 02 ,בחור מ"מ 04 םילגרס ,ל"נכ      
ןיב חוור ,תמוצ לכב תוכיסב םירבוחמ      
ויהי הככסה ידומע .מ"מ 51 היהי םילגרסה      
ורבוחיו מ"מ X 05 002 תוחול ינשמ םיונב      
תככס תמגודכ( תולעמ 021 לש תיווזב םהניב      
השדח לצ תככס וא םיציצמ ףוחב השדח לצ      
רוביחה .)הלצהה תנחת ירוחאמ ןמשירפ ףוחב      
001*6 תיביס הטסורינ יגרב תרזעב עצבתי      
.מ"מ 004 היהי גרובל גרוב ןיב קחרמה ,מ"מ      

                     5.000 'פמוק .8P טרפ יפלו  
      
תוחול 2 ןיב רבחיו רבוחי מ"מ 001*05 חול      
021 תיוזב תימינפה קלחב הככסה לגר ,דומע      
רוביח יגרב ,הככסה לגר ךרואל תולעמ      
,מ"מ 004 לכ ספיליפ תיביס 08*6 הטסורינ      
תא תוביכרמה תוחולה 2-ל ,לגרה ךרוא לכל      
054 היהי םידומעה ךרוא .הככסה )לגר( דומע      
מ"ס 071 לש קמועל עקרקל ורדחוי םה ,מ"ס      
דע עקרקהמ הככסה הבוג ,םומינימ      
שי .מ"ס 052 היהי תיפקיהה הרוקהסיסב      
עקרקל רדחומה קלחב םידומעה תא עובצל      
,ןובקיר עונמל ידכב םיימעפ תוחפל ,רק תפזב      
וידדצ 2-מ דומע לכל .עקרקל םתרדחה םרט      
הרוקה לא רבחתמ רשא ןוילעה וקלחב      
ןיב תולעמ 54 תיוזב ןוסכלא רבוחי ,תיפקיהה      
05*002 חולמ יושע ,תיפקיהה הרוקל דומעה      
ידכו תנמ לע )ןמשירפ לצ תככס רמגוד( מ"מ      
.הלוגרפה תא ךומתלו  בצייל      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.24.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../105 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     105 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הטסורינ יגרב 2 תועצמאב השעי רוביחה      
דומע לא השושמ שאר מ"מ 8/3X08 טנטפ      
לא ןוסכלאב מ"מ 8/3X021 גרובבו ,הככסה      
,ןמשירפ אמגוד האר( תיפקיהה הרוקה      
תורוקה םע לצה תככס ידומע רוביח .)םיציצמ      
שאר םע רגס יגרב תועצמאב ויהי תויפקיהה      
תויקסיד תועצמאב ,הטסורינ 8/3 רטוק לוגע      
)לאידר( 002*5 חול .םיידגנ םימואו ךוכיח      
יונבה לצה תככס דוקדוקמ רובעי ןוסכלא      
דומע לא ,)21-11 םיפיעס האר( השושממ      
הרוקה לאו דומעה לא רבוחי .לצה תככס      
,ףדמ לע חנוי ,רתויב הובגה תמוצב תיפקיהה      
רשא 8/3 רגס גרובב דומעהו הרוקה לא דמצויו      
,תרשוקה ,דומעה תא תחא השקמב דימצי      
.)םיציצמ ,ןמשירפ תמגודכ( ,לאידרהו      
      
עלצ תיליבקמ וניה לאידרה - לאידרה ךרוא       
5.22 ןוילע השושמל רוביח תיווז מ"ס 02*582      
תיווזה אהת לצה תככס דומעל רוביחב ,תולעמ      
לגר תוחול ינש ןיב ופפחיש םיכתח ינשבו ההז      
חול .תולעמ 021 ימינפה הקלחב הככסה      
מ"מ 05 וידדצ ינשמ לאידרה לא דמצוי 05*05      
הטסורינ יגרבב ,הלעמ יפלכו חולה תיתחתמ      
חול לע חנות לצה תשר .6*08 ספיליפ תיביס      
לא דמצומו רבוחמ רשא מ"מ 05*05 ,ןרואה      
ןכ ומכ ,וילא דמצותו רבוחת )ןוסכלא( לאידר      
חולל ליבקמו לצ תשרה לעמ לאידרל דומצ      
חנוי תשרה תחנומ וילע רשא לאידרל דומצה      
לא דמצוי מ"מ 02 יבועבו מ"מ 05 בחורב לגרס      
.וילע תחנומ לצה תשר רשא חולה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.24.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../106 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     106 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דומעמ הלועה )ןוסכלא( לאידר - ןוילע השושמ      
תפיכב ןוילע השושמ לא רבחתי הככסה      
,ונוויכל הנופה השושמה עלצ זכרמב הככסה      
שאר טנטפ הטסורינ יגרבב רבוחי לאידרה      
הנביי ןוילע השושמ .תודיחי יתש 61/3 השושמ      
היהת ולש עלצ לכשכ מ"מ 002*05 תוחולמ      
.תולעמ 002 לש "גנורג"-בו מ"מ 002 ךרואב      
827 רפסמ סקדנוב עבצב ועבציי תוככסה      
לש )היצנגרפמיא( יוטיח .תובכש יתשב      
ילארשיה םינקתה ןוכמ יפ לע השעיי תוחולה      
לכ .םינש שמחל תוירחא ,ילגנא ןקת יפל וא      
לא הנפות ל"נה טרפמ רשקהב הלאש וא היעב      
םגד לצה תככס תמגוד .םיפוח תקוזחת להנמ      
ףוח וא םיציצמ ףוחב תמקוממ רשא שדח      
לצה תוככס תיינבל המגודה ויהי ןמשירפ      
ל"נה תוככסה תא תוארל ןתינ .תוידיתעה      
תדיחי להנמ בונומיש ןמור םע םואיתב      
8294052350 :ןופלטב תקוזחת      
    .,03-7246050  
      
דומעו דלשמ היונב 'ץנ' םגד תבצועמ היישמש     42.01.0030
סוחד קובמב ץע תוחולמ ןוילע יופיחו תכתמ      
העובצ תכתמ ,הטסורינ יגרב ללוכ רזחוממ      
,מ"ס 003 רטוק :תודימב .תימי העיבצב      
סדה תרבח לש ,)אלמ הבוג( מ"ס 082 הבוגב      
ללוכ לכירדא תריחבל ןווג ,ע"ש וא בוחר טוהיר      

                    13.000 .הנקתה 'חי   
      
קחשמה ינקתמ ימחתמ השולשל הללצהו יוריק     42.01.0437
ישרפמ ע"ש וא "ZIROTAP" 'בח לש תועיריב      
הנרבממ וא/ו החיתמ תועירי וא/ו הללצה      
הטסורינמ םירזיבאו םילבכ ,VU יקזנל תודימע      
ידומע .תוחיתמהו תורישקה לכ תוברל      
תנקתהל תושרדנה תונכה םע היצקורטסנוקה      
ףוג לש הנקתהה הבוג, םוקימה( הרואת יפוג      
לש הרואת תינכתל םאתהב תומכהו הרואתה      
םירזיבא שגמל םוקמ ,)'למשח תסדנה ומס'      
העיבצב םיעובצ ,תינקת הליבכל הנכהו הסכמו      
ןוגיעו תודוסי .ףונה 'רדאה תריחבל ןווגב תימי      
רושיא ,העיריה תבצה ןונכת ללוכ עקרקל      
םעטמ רוטקורטסנוק י"ע סוסיבהו םידומעה      
העיריה גוס, חקפמה רושיא תלבקו ןלבקה      
תריחב יפל ןווגה, שא ןקת רושיא לעב היהי      

                  1,170.000 .דחוימה טרפמב טרופמכו .לכירדאה ר"מ   
תוללצה 10.24 כ"הס            

      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../107 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     107 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
תונכה הלבוה םיללוכ םירלוקו תויזרב יריחמ      
םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכו הנקתה      
.'וכו      
      
םוינימולאו ןוטב ,"םיבלכ ןואיש" םגד היזרב     42.04.0040
לש V42 רוביח .םיבלכל תקוש ללוכ קוצי      
הלבוה ללוכ .ע"ש וא אכירא םחש תרבח      

                     2.000 .הנקתהו 'חי   
תויזרב 40.24 כ"הס            

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  01.24 ק ר פ  ת ת       
      
תא ולא תרבח לש לוחו םימ ץע בלושמ ןקתמ     42.10.0030
ללוכ .ע"ש וא 60350111645 ט"קמ ,ןצינ      

                     1.000 .הנקתהו הלבוה 'חי   
      
תא ולא תרבח לש בלושמ ןקתמל םימ תבאשמ     42.10.0040
הלבוה ללוכ .ע"ש וא 0092655 ט"קמ ,ןצינ      

                     1.000 .הנקתהו 'חי   
      
,ןצינ תא ולא תרבח לש הטסורינ ןורפחמ ןקתמ     42.10.0050
הלבוה ללוכ .ע"ש וא 0072955 ט"קמ      

                     1.000 .הנקתהו 'חי   
קחשמ ינקתמ 01.24 כ"הס            

      
ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
      
וא בוחר טוהיר "סדה" לש "למנ" םגדמ לספס      42.20.0020
ךרואב די ידעסמו תונעשמ םע ןרוא ץעמ ע"ש      
םיעובצ תכתמה ירזיבא לכ. 'מ 5.2 לש      

                    13.000 .הנקתה ללוכ ,תימי העיבצב 'חי   
      
וא בוחר טוהיר "סדה" לש "למנ" םגדמ לספס      42.20.0030
ךרואב די ידעסמו תונעשמ אלל ןרוא ץעמ ע"ש      
םיעובצ תכתמה ירזיבא לכ. 'מ 5.2 לש      

                     6.000 .הנקתה ללוכ ,תימי העיבצב 'חי   
      
וא בוחר טוהיר "סדה" לש "למנ" םגדמ לספס      42.20.0040
ךרואב די ידעסמו תונעשמ אלל ןרוא ץעמ ע"ש      
םיעובצ תכתמה ירזיבא לכ. 'מ 2.1 לש      

                    10.000 .הנקתה ללוכ ,תימי העיבצב 'חי   
      
לזרב תקיצי יושע ,'רב' םגד הבישי תכרעמ     42.20.0060
:ט"קמ אכירא םחש תרבח לש ,ןרוא ץע תוחולו      
לכ .הנקתהן הלבוה ללוכ .ע"ש וא 0761      
תיטסלפומרט העיבצב םיעובצ תכתמה ירזיבא      

                     5.000 .תימי הביבסל 'חי   
      
      

02.24.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../108 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     108 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ץע תוחולו לזרב תקיצי יושע ,'רב' םגד בשומ     42.20.0070
:ט"קמ תמגוד אכירא םחש תרבח לש ,ןרוא      
לכ .הנקתהו הלבוה ללוכ .ע"ש וא 0761      
תיטסלפומרט העיבצב םיעובצ תכתמה ירזיבא      

                     6.000 .תימי הביבסל 'חי   
      
ט"קמ "המח" םגד CPW תוחולו ןוטבמ בשומ     42.20.0080
ללוכ .ע"ש וא אכירא םחש תרבח לש ,5441      

                    34.000 .הנקתהו הלבוה 'חי   
םילספס 02.24 כ"הס            

      
ן ק ת מ ו  ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  03.24 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ פ ו א  ת ר י ש ק ל       
      
בכרל ףלשנ המיסח דומע תנקתהו הקפסא     42.30.0030
עובצו ןוולוגמ לזרבמ לולח 6" רטוקב רוניצמ      
רוגס ,רהוז ספ ללוכו דחוימה טרפמה יפל      
טרופמכ א"ת תייריע םגדמ ,ןוילעה וקלחב      
ןזוא תרבוחמ וילא .א"ת תייריע טרפמב      
ללוכ,לוורש ללוכ לוענמ תלתשהל הטסורינמ      
ףוגניזיד' םגד .7307 ןווגב ,03-ב ןוטב דוסי      
571003 :ט"קמ סוארטש לברא תרצות 'ףלשנ      

                     4.000 ע"ש וא 'חי   
      
רוניצמ בכרל המיסח דומע תנקתהו הקפסא     42.30.0040
רזוחה ןטירואילפ יושע לולח 6" רטוקב שימג      
.רהוז ספ ללוכו העיגפ רחאל תירוקמה ותרוצל      
:ט"קמ סוארטש לברא תרצות 'ןורש' םגד      
דוסי ללוכ LAR 7307 ןווגב .ע"ש וא 58221      

                     8.000 .03-ב ןוטב 'חי   
      
'וטנרט' םגד א"ת קבח לש החנהו הקפסא     42.30.0045
המיסח דומע ביבס )םיקלח 4 טס( 6" רטוק      
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,עובק/ףלשנ בכרל      
טרפל םאתהבו א"ת תייריע טרפמל םאתהב      
תעוצר ףוציר ןווגבו הייריעה לש יטרדנטס      

                     6.000 .תורישה 'חי   
      
613 הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.30.0050
תייריע תמגודכ ,תוטזור 2 ללוכ ,2" רטוקב      
רמגב )םיינפוא תיחול ךותיר ללוכ( א"ת      

                    74.000 .עקרקל ןוגיע ללוכ ,שילופ ורטקלא 'חי   
םיינפוא תרישקל ןקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../109 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     109 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ל י ש ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24 ק ר פ  ת ת       
      
ילכירדא ןוטב יושע 'אמוג' םגד ןותפשא     42.41.0075
םינווגב ,רטיל 56 תלוביקב 07/05 תודימב      
סדה" 'בח תרצות 'רדאה תריחב יפל םקרמבו      
ןוולוגמ חפ לכימ תוברל , ע"ש וא "בוחר טוהיר      
ללוכ .הטסורינמ תפלשנ הרפאמו הסכמ ,ימינפ      

                    15.000 .הנקתהו הלבוה 'חי   
      
טרפמל םאתהב ןג טלש תנקתהו הקפסא     42.41.0090
תכתמ יליפורפמ יושע .ע"פש ינכט טרפמ      
תומכ( 7.92X7.47 תודימב תכתמ תוחולו      
העובצ תכתמ .)תושרה תשירדל תוחול      

                     2.000 .תימי העיבצב ר"מ   
טולישו םינותפשא 14.24 כ"הס            

      
ף ו ח  י נ ק ת מ  99.24 ק ר פ  ת ת       
      
הקזחאה ףגא לומ השעיי יפוס םואית :הרעה      
ידי לע עצובי םינקתמה רוציי,םיפוח ףגא לש      
,םיפוח ינקתמ עוציבל חכומ םויסינ לעב קפס      
613 הטסורינ םייושע ויהי תכתמה יקלח לכ      
הטסורינה ןפוד יבוע ,שילופ ורטקלא רמגב      
ויהי םיכותירה לכ ,תוחפל מ"מ 4 היהי      
,םיפייושמ ויהי םירפתה לכו הטסורינמ      
טרפ ריבעהל עצבמה ןלבקה תוירחאב      
    GNIWARD-POHS ףונה 'רדא רושיאל  
םאתהבן םיפוח ףגא לש הקזחאה תדיחיו      
.םיפוח ףגא טרפמל      
      
טמ-ססקא לפקתמ שימג קיטסלפ ליבש     42.99.0030
CERSSECCA תרבח לש םילגלג תואסכל      
תוכיא ינקתב דמוע TAMSSECCAR םגד      
    1009OSI, רטסאילופ תבוכרתמ יושע  
ינרק דגנכ ההובג תודימע תולעב ,תודחוימ      
הנבמ לעב .הרעב בכעמ רמוח ליכמו VU-ה      
ללכ ללוכ רטמ 25.1 בחורב ,םוח רגוא אלש      
ןלוג תרבח לש .םישרדנה תודתיהו םירוביחה      

                    45.000 .הנקתהו הלבוה ללוכ .ע"ש וא סקל ר"מ   
      
דבכ בכר רבעמל קירפ חישק קיטסלפ ליבש     42.99.0040
רטמ 00.1X05.1 תודימב ,םילגלג תואסכו      
ןלוג תרבח לש .םישרדנה םירוביחה ללכ ללוכ      

                    40.000 .הנקתהו הלבוה ללוכ .ע"ש וא סקל 'חי   
      
רמגב 613 הטסורינמ םישאר 4 ףוח ןוחלקמ     42.99.0050
ט"קמ לוסורינ תרבח לש שילופ ורטקלא      

                     1.000 .ע"ש וא 860200 'חי   
      
      
      

99.24.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../110 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     110 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םישאר 4 ףוח ןוחלקמל 613 הטסורינ לירג     42.99.0060
לש שילופ ורטקלא רמגב 613 הטסורינמ      

                     1.000 .ע"ש וא לוסורינ תרבח 'חי   
      
רמגב 613 הטסורינמ םיכנל ףוח ןוחלקמ     42.99.0070
ט"קמ לוסורינ תרבח לש  שילופ ורטקלא      

                     1.000 .ע"ש וא 960300 'חי   
      
רוביח זרב+םיזרב 4 םיילגר תפיטש ןקתמ     42.99.0080
רמגב 613 הטסורינמ היתש זרב+ריהמ      
ט"קמ לוסורינ תרבח לש שילופ ורטקלא      

                     1.000 .ע"ש וא 570300 'חי   
      
םיילגר תפיטש ןקתמל 613 הטסורינ לירג     42.99.0085
לש שילופ ורטקלא רמגב 613 הטסורינמ      

                     1.000 .ע"ש וא לוסורינ תרבח 'חי   
ףוח ינקתמ 99.24 כ"הס            

קחשמ ינקתמו ץוח טוהיר 24 כ"הס            

      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44 ק ר פ  ת ת       
      
2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמו תורדג      
ןוגיע / סוסיב ללוכ ריחמה  .3274 ןקתו      
יטנמגס .i5c ןקתל םאתהב תימי העיבצו      
.טרפב עיפומכ ילמיסקמ ךרואב תודיחיה      
      
ללוכ ךורב לת םגד הקעמ תנקתהו הקפסא     44.10.0460
םיריגרג תזתה ,i5c ןקתל םאתהב תימי העיבצ      
הנושאר הבכש 5.2AS יוקינ תגרדל םייביזרבא      
05 יבועב 55BH יסקופא עבצ תבכש םושיי -      
תבכש םושיי -הינש הבכש .םודא ןווגב ןורקימ      
ןווגב ,ןורקימ 002 יבועב ,לכ יסקופא עבצ      
עבצ תבכש םושיי-תישילש הבכש .ריהב רופא      
תריחבל ןווגב ןורקימ 052 יבועב לכ יסקופא      
תנעשמכ הנוילע ץע תרוק ללוכ .לכירדאה      
תריחבל ןווגב ,גוסמ ץע .מ"ס 22 בחורב      

                   132.000 .41P חותיפ טרפ יפל .לכירדאה רטמ   
תוקעמו תורדג 01.44 כ"הס            
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../111 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     111 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד י  י ז ח א מ  02.44 ק ר פ  ת ת       
      
םידומע ללוכ 5.1" רטוקב רוניצמ די זחאמ     44.20.0025
613 הטסורינמ תשרדנה תומכב מ"ס 6 רטוקב      
,הלבוה ללוכ ריחמה .שילופ ורטקלא רמגב      
םירוביחהו םירמוחה לכו הנקתה ,הקפסא      
.טלפמוק ךרוא רטמ יפל הדידמה .םישרדנה      

                    61.000 .21P חותיפ טרפ יפלו רטמ   
      
ללוכ 5.1" רטוקב רוניצמ לופכ די זחאמ     44.20.0035
תשרדנה תומכב מ"ס 6 רטוקב םידומע      
ריחמה .שילופ ורטקלא רמגב 613 הטסורינמ      
םירמוחה לכו הנקתה ,הקפסא ,הלבוה ללוכ      
ךרוא רטמ יפל הדידמה .םישרדנה םירוביחהו      

                    55.000 .31P חותיפ טרפ יפלו .טלפמוק רטמ   
די יזחאמ 02.44 כ"הס            

רודיג 44 כ"הס            

      
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחה תרבעה םיללוכ הריפחה יריחמ :הרעה      
יפדוע לכ קוליס ,רתאב יולימל םיאתמה      
י"ע רשואמ ךפש םוקמל ולספנש הריפחה      
עקרק תקידב םיללוכ עקרקה יגוס לכ ,תושרה      
ןלבקה ח"ע      
      
ררבנ רמוח רוזיפ םיללוכ הריפחה יריחמ      
לכ ללוכו םיננכומת םיהבג יפל חטשב      
םיעצמה הבוג תיתחתל םישרדנה םיעופישה      
      
חטש תא םיללוכ אל חטשב הריפחה יריחמ      
.הנבמה      
      
תקפסא רובע חטש ללוכ( הביצח וא/ו הריפח     51.02.0006

                  48,000.000 )לוחה ק"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס            

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיריחמב םיללוכ תויתשתו םיעצמ יפיעס לכ      
רקובמ קודיהו תוינכתב שרדנכ תובכשב רוזיפ      
ינכט טרפמו ןקתה תשירד יפל תופיפצ תגרדל      
.יללכ      
      
יבועב תובכשב ,'א גוס עצמ לש רוזיפו הקפסא     51.03.0020

                  1,150.000 .89% תופיפצל םיקדוהמ ,מ"ס 02 ק"מ   
      
      
      

30.15.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../112 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     112 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יקנ לוח לש תובכשב קודיהו רוזיפ ,הקפסא     51.03.0100
םאתהב קחשמ ינקתמ ירתאב הליפנ יחטשמל      
חקפמה תויחנה יפלו םינקתה ןוכמ ןקתל      

                    55.000 .ינכטה טרפמב טרופמכו ק"מ   
תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס            

תוכרדמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם ה י ר ז י ב א ו  ם י מ  י ו ק   10.75 ק ר פ  ת ת       
      
4" רטוקב ךותירל הדלפ תורוניצמ םימ וק      57.01.0010
הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע 5/23" .ד.ע      

                   400.000 'מ 02.1 דע קמוע ,ע"ש וא CPA-3 תינוציח רטמ   
      
3" רטוקב ךותירל הדלפ תורוניצמ םימ וק      57.01.0020
הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע 5/23" .ד.ע      

                    30.000 'מ 02.1 דע קמוע ,ע"ש וא CPA-3 תינוציח רטמ   
      
2" רטוקב ךותירל הדלפ תורוניצמ םימ וק      57.01.0030
הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע 5/23" .ד.ע      

                   450.000 'מ 02.1 דע קמוע ,ע"ש וא CPA-3 תינוציח רטמ   
      
םירוביח ,001EP ןליתאילופ תורוניצמ םימ וק      57.01.0040
011 רטוקב ,ן'זויפ-ורטקלא וא םינפ ךותירב      

                   400.000 'מ 02.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ ,מ"מ רטמ   
      
םירוביח ,001EP ןליתאילופ תורוניצמ םימ וק      57.01.0050
09 רטוקב ,ן'זויפ-ורטקלא וא םינפ ךותירב      

                    30.000 'מ 02.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ ,מ"מ רטמ   
      
םירוביח ,001EP ןליתאילופ תורוניצמ םימ וק      57.01.0060
57 רטוקב ,ן'זויפ-ורטקלא וא םינפ ךותירב      

                    30.000 'מ 02.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ ,מ"מ רטמ   
      
םירוביח ,001EP ןליתאילופ תורוניצמ םימ וק      57.01.0070
05 רטוקב ,ן'זויפ-ורטקלא וא םינפ ךותירב      

                   400.000 'מ 02.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ ,מ"מ רטמ   
      
םירוביח ,001EP ןליתאילופ תורוניצמ םימ וק      57.01.0080
23 רטוקב ,ן'זויפ-ורטקלא וא םינפ ךותירב      

                   100.000 'מ 02.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ ,מ"מ רטמ   
      
ע"ש וא "לאפר" 'צות SRT תמגודכ זירט ףוגמ      57.01.0090

                     5.000 4" רטוק ,ידגנ ןגואו ןגוא ללוכ 'חי   
      
,לזרב תקצימ ,ןגואמ , V-152 ינוסכלא ןנסמ      57.01.0100

                     1.000 ע"ש וא "לאפר" תרצות 4" רטוק 'חי   
10.75.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../113 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     113 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                     1.000 3" רטוק ,ידגנ ןגוא ללוכ םינגואמ ,זירט יפוגמ  'חי  57.01.0110
      
רטוקב תולוגע תוימורט תוילוחמ םירזיבא את      57.01.0120
ץצח תבכש םע הפצר תיילוח אלל מ"ס 06      
הרקת ללוכ אתה תיתחתב מ"ס 02 יבועב      

                     4.000 'פמוק מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו  
      
ןגמ תפיכ ללוכ ,4" ףקז לע 3" ןגואמ יוביכ זרב      57.01.0130

                     9.000 'פמוק ע"ש וא "לאפר" 'צות ץרוטש רבחמו  
      
דמ ללוכ הייקשה תכרעמ שארל םימ רוביח      57.01.0140
םיחפסו הדלפ תרנצ  ,ח"זמ , 2" רטוקב םימ      

                     2.000 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה 2" רטוקב  
      
1" רטוקב רצחב היתש תייזרבל םימ רוביח      57.01.0150
הנקתהל םישורדה  תרנצו םיחפס ללוכ      

                     3.000 'פמוק תמלשומ  
      
ללוכ 4" רטוקב םייק ינוריע םימ וקל רוביח      57.01.0160
זכר לומ םואתו םיקותינ ,םישורדה םיחפסה      

                     1.000 'פמוק הצעומה  
      
,4" רטוקב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש      57.01.0170
ללוכ ,ע"ש וא ".י.ר.א" 'צות תמגודכ ,ןגואמ      

                     1.000 'פמוק םישורד םיוולנ םירזיבא  
      
לא םותסש ללוכ 2X3" ןגואמ הקנסה רוביח      57.01.0180

                     2.000 'פמוק 3" רטוקב רזוח  
      
יפל תישאר הדידמ תכרעמ תנקתו תקפסה     57.01.0190
רוביח ,םיפוגמ ,םירזיבא תנקתה  ללוכ  טרפה      
,ח"זמ ,רזוח-לא םותסש ,שא יוביכל הקנסה      
ל םישורד םיחפסו תרנצ יעטק ,ריוא םותסש      
רובע( תוולנה תודובעה לכ ללוכ ,הנקתה      

                     1.000 'פמוק )דרפנב םלושי םירזיבאה  
      
יפל תינשמ הדידמ תכרעמ תנקתו תקפסה      57.01.0191
םותסש ,םיפוגמ ,םירזיבא ללוכ  טרפה      
םישורדה םיחפסו תרנצ יעטק ,רזוח-לא      

                     5.000 'פמוק תוולנה תודובעה לכ  ,הנקתהל  
      
לע תיזכרמ תופילד תעינמו רותיא תכרעמ      57.01.0200

                     1.000 'פמוק ישאר "למג"  
םהירזיבאו םימ יוק  10.75 כ"הס            

      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../114 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     114 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  י ו ק   20.75 ק ר פ  ת ת       
      
"SN-8 תורוניצמ מ"מ 061 רטוקב בויב וק      57.02.0020
    CVP" םיחפס ללוכ ,עקת-עקש םירוביח,  

                    25.000 'מ 52.1 דע  קמועב המדאב ןקתומ רטמ   
      
"SN-8 תורוניצמ מ"מ 061 רטוקב בויב וק      57.02.0030
    CVP" םיחפס ללוכ ,עקת-עקש םירוביח,  

                    15.000 'מ 57.1 דע קמועב המדאב ןקתומ רטמ   
      
"SN-8 תורוניצמ מ"מ 061 רטוקב בויב וק      57.02.0040
    CVP" םיחפס ללוכ ,עקת-עקש םירוביח,  

                    10.000 'מ 52.2 דע 'מ 67.1-מ קמועב המדאב ןקתומ רטמ   
      
רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ בויבל הרקב את      57.02.0060
05 רטוקב ב"ב הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 08      

                     2.000 'מ 52.1 דע קמוע ,ןוט 21 סמועל מ"ס 'חי   
      
רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ בויבל הרקב את      57.02.0070
06 רטוקב ב"ב הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 001      

                     1.000 'מ 57.1 דע קמוע ,ןוט 21 סמועל מ"ס 'חי   
      
רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ בויבל הרקב את      57.02.0080
06 רטוקב ב"ב הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 001      

                     1.000 'מ 52.2 דע קמוע ,ןוט 21 סמועל מ"ס 'חי   
      
תלבגה אלל מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ      57.02.0090

                     1.000 אתה קמוע 'חי   
      
54 קמוע דע לעתמ דוביע ידי לע ימינפ לפמ      57.02.0100

                     4.000 'פמוק האיציל הסינכ ןיב מ"ס  
      
,םישורד םיחפס ללוכ םייק בויב וקל רוביח      57.02.0110
תולת אלל טלפמוק( תושורד רפע תודובע      
הרזחהו הדובעה רוזיא םוקיש )לפינה קמועב      

                     1.000 'פמוק םדוק בצמל  
      
06 רטוקב  הרקב את הסכמ רובע תפסות      57.02.0120

                     3.000 'פמוק ןוט 04 סמועל מ"ס  
      
מ"מ 061 רטוקב בויב רונצל ןוטב תפיטע      57.02.0130
ללוכ ,דצ לכמ מ"ס 01 יבועב  רונצל ביבסמ      
רטוקב םיקושיחו  ךרואל מ"מ 01 לוטומ 4 ןויז      

                    20.000 ךרוא מ"ס 02 לכ מ"מ 6 רטמ   
בויב יוק  20.75 כ"הס            

      
)ה נ ב מ ( ז ו ק י נ  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
"SN-8 תורוניצמ מ"מ 061 רטוקב זוקינ וק      57.03.0010
    CVP" םיחפס ללוכ ,עקת-עקש םירוביח,  

                    15.000 'מ 57.0 דע  קמועב המדאב ןקתומ רטמ   
30.75.1 קרפ תתב הרבעהל          

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../115 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     115 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הפש ןבא ןפודב זוקינ ימ תטילפל הקולח את      57.03.0030
06 ימינפ רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ שיבכ      
םגד ןוט 5.21 סמועל ןוטב הסכמו תרקת ,מ"ס      

                     1.000 'פמוק 521B, מ 05.0 דע קמוע'  
      
ימינפ רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ זוקינ את      57.03.0040
םגד ןוט 5.21 סמועל ןוטב תרקת ,מ"ס 06      
    521B, דע קמוע ,לזרב תקצימ תשר הסכמ  

                     1.000 'פמוק 'מ 05.0  
      
קמועל מ"ס 06 רטוקב םינגזמ ימל גפוס חודק     57.03.0050
תופיפצב ינכטואיג דב לוורש ללוכ 'מ 00.6 דע      
2 דע לדוגב ץצח יולימ ,וקמוע לכל ר"מ/'ג 052      
קלחב 'מ 00 .1 הבוגב ןוטב תיילוח ,מ"ס      
05 רטוקב תשר הסכמ םע ןוטב תרקתו ןוילעה      

                     2.000 'פמוק מ"ס  
      
ימינפ רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ זוקינ את      57.03.0090
םגד ןוט 5.21 סמועל ןוטב תרקת ,מ"ס 06      
    521B, דע קמוע ,לזרב תקצימ תשר הסכמ  

                     1.000 'פמוק 'מ 05.0  
)הנבמ( זוקינ יוק 30.75 כ"הס            

      
)ח ו ת י פ ( ז ו ק י נ  י ו ק  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
קמועב 04 רטוק 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.04.0010

                    30.000 'מ 52.1 דע רטמ   
      
קמועב 04 רטוק 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.04.0020

                   120.000 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ רטמ   
      
קמועב 04 רטוק 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.04.0030

                    50.000 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ רטמ   
      
תוילוחמ תינבלמ הרקב תחוש     57.04.0040
06 רטוק בב הסכמו עוקיש את םע תוימורט      
םירזיבאה לכו הכירד יבלש 004D ןיממ      
'מ 57.1 לעמ קמועב 021X001 םינפ תודימב      

                     1.000 'מ 52.2 דעו 'חי   
      
םע תוימורט  001X001 תינבלמ הרקב תחוש     57.04.0050
004D ןיממ 06 רטוק בב הסכמו עוקיש את      
םינפ תודימב םירזיבאה לכו הכירד יבלש      

                     2.000 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 'חי   
      
תרזחהו זוקינ וק תחנה ךרוצל הכרדמ תחיתפ      57.04.0060

                    70.000 םייקה יפ לע  ותומדקל בצמה ר"מ   
      

40.75.1 קרפ תתב הרבעהל          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../116 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     116 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דב לוורש םע מ"ס 08 רטוק זוקינ חודיק     57.04.0070
ר"ג 052 תוחפל לש לקשמב גורא אל ינכטואיג      
דע ץצחב יולימ תוברל , 'מ 6 דע דמועב ר"מל      

                     2.000 1 2/1" לדוג 'חי   
      
םורט ןוטבמ הילוח רובע זוקינ חודיקל תפסות     57.04.0080
םע מ"ס 06 דע הבוגו מ"ס 001 םינפ רטוקב      
מ"ס 03 רטוק תשר עבוכ תוברל , ןוטב תרקת      

                     2.000 םיגרב י"ע הרקתל קזוחמ 'חי   
      
תשר ללוכ השילג חטשמל םאתומ לוגע ןטלוק     57.04.0100
המאתהו מ"ס 04 זוקינ וקל רוביח, הפופצ      

                     4.000 חטשמל 'חי   
      
תוברל םייק זוקינ לבומ לע החושל רוביח     57.04.0110

                     1.000 'פמוק חטשב תויחנה יפ לע םינוטבו הריבש תודובע  
      

                     1.000 'פמוק זוקינ וק םוליצו הפיטש 57.04.0120
)חותיפ( זוקינ יוק 40.75 כ"הס            

זוקינו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  97 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.97 ק ר פ  ת ת       
      
.תועוצקמהו םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     79.01.0010
םינושה תועוצקמה ללכ רובע וניה ףיעסה      
שרדנ רזע ילכ לכו )הנשמה ינלבק רובע ללוכ(      

                   500.000 .וימודו וגנוק ללוכ ע"ש   
      
םיגוסה לכמ רזועו טושפ לעופ תודובע     79.01.0020
תועוצקמה ללכ רובע וניה ףיעסה .תועוצקמהו      
ילכ לכו )הנשמה ינלבק רובע ללוכ( םינושה      

                   500.000 .וימודו וגנוק ללוכ שרדנ רזע ע"ש   
י'גרב תודובע 10.97 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../117 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     117 ןכדועמ

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ק י נ  20.97 ק ר פ  ת ת       
      
לש סולכיאה ינפלו עוציבה רחאל ידוסי ןויקנ     79.02.0010
יאנת פ"ע שרדנה ןויקינל רבעמ( הנבמה לכ      
תויראשו תלוספה לכ יוניפ תוברל ,)הזוחה      
,תותלדה יוקינ ,עבצ ימתכ תרסה ,הינבהמ      
דע שרדנה לכו םייופיח ,םיפוציר ,תונולח      
הרבח י"ע עוציבה .שומישל ןכומ הנבמ תלבקל      
יוקינ ירמוחו דויצ תקפסא ללוכ ךכב החמתמה      

                     1.000 'פמוק .םיידועי  
ןויקינ 20.97 כ"הס            

תונושו י'גרב תודובע 97 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ כ"הס          
8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש

 
קובץ: מתחם דולפינריום   .../118 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     118 ןכדועמ

קרטפמאפו קראפ רבראק עוציבו ןונכת 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ר ג ת א  ם י י נ ק ת מ  07 ק ר פ       
      
ק ר ט פ מ א פ  ה ב י כ ר  ח ט ש מ  10.07 ק ר פ  ת ת       
    .Velosolutions  
      
גוסמ  ירגתא הביכר םחתמ עוציבו ןונכת     70.01.0001
טלפסאמ " snoitulosoleV  קרטפמאפ"      
חטשב , טוקס/רלור/טייקס/םיינפוא שומישל      
ללוכה הביכר לולסמ ובו ,ר"מ  0031 -כ יללכ      
,           .םילדגו תומר ןווגמב םיטנמלא      
םיקדוהמ םיעצמ תיתשת יושע היהי חטשמה      
ללוכ םינתשמ םיסוידרו םיעופישב תובכשב      
ללוכ םיידועיי םיינאכמ םילכ תרזעב עוציב      
ןויסינ לעב יעוצקמ תווצ לש דפקומ ינדי דוביע      
היפרגופוטב טילבת תלבקל שרדנכ הכמסההו      
םיסוידרב ,תננכותמ תידועיי הירטמואיגו      
הנוילעה חטשמה תבכש .םינתשמ םיעופישו      
.מ"ס 8- יבועב 2/1" טלפסא תבכשמ היושע      
רמילופב טלפסאה יחטשמ יופיצ -ילאנויצפוא      
יפל םינווגב ינועבצ יסקופא קזוחמ ילירקא      
ינכטה טרפמה תויחנה פ"ע לכה ןנכתמ תויחנה      
ללוכ ,תיליע םיזוקינ תכרעמ ללוכ ,דחוימה      
ירושיא ,ילכירדא ןונכת ,תוחיטבו היחנה טוליש      
.תרשואמ תינכת פ"ע לכה .תוחיטב ץעוי      
ןלבקל %21 לש ינלבק חוור ללוכ ריחמה(      

                   800.000 )עוציבו חוקיפ ןונכת תויולע ןכו ישאר ר"מ   
.snoitulosoleV קרטפמאפ הביכר חטשמ 10.07 כ"הס            
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../119 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     119 ןכדועמ

קרטפמאפו קראפ רבראק עוציבו ןונכת 2 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

kraP  ה ק ל ח ה  ח ט ש מ  20.07 ק ר פ  ת ת       
    Carver  
      
שומישל ירגתא הקלחה חטשמ עוציבו ןונכ     70.02.0001
"draob "etaks revraC "רבראק דרובטייקס"      
0021 -כ יללכ חטשב ,"kraP revraC" גוסמ      
המירזב הקלחה תוכירבו םילולסמ ובו , ר"מ      
יושע היהי חטשמה ,םילדגו תומר ןווגמב      
םיעופישב תובכשב םיקדוהמ םיעצמ תיתשת      
םילכ תרזעב עוציב ללוכ םינתשמ םיסוידרו      
לש דפקומ ינדי דוביע ללוכ םיידועיי םיינאכמ      
טילבת תלבקל שרדנכ ןויסינ לעב יעוצקמ תווצ      
,תננכותמ תידועיי הירטמואיגו היפרגופוטב      
.םינתשמ םיעופישו םיסוידרב      
תבכשמ היושע הנוילעה חטשמה תבכש      
יחטשמ יופיצ ללוכ ,מ"ס 8- יבועב 2/1" טלפסא      
יסקופא קזוחמ ילירקא רמילופב טלפסאה      
פ"ע לכה ןנכתמ תויחנה יפל םינווגב ינועבצ      
תכרעמ ללוכ ,דחוימה ינכטה טרפמה תויחנה      
,תוחיטבו היחנה טוליש ללוכ ,תיליע םיזוקינ      
פ"ע לכה .תוחיטב ץעוי ירושיא ,ילכירדא ןונכת      
לש ינלבק חוור ללוכ ריחמה( .תרשואמ תינכת      
חוקיפ,ןונכת תויולע ןכו ישאר ןלבקל %21      

                   750.000 )עוציבו ר"מ   
kraP revraC  הקלחה חטשמ 20.07 כ"הס            

םיירגתא םיינקתמ 07 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קרטפמאפו קראפ רבראק עוציבו ןונכת כ"הס          
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../120 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חותיפ תודובעו ופרט רדח ,יממע ימי טרופסל יתליהק זכרמ  תמקה
םוירניפלודה םחתמב

 

10/06/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ -  3-ב  חפסנ
דף מס':     120 ןכדועמ

  
כ"הס  

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ   
  
תומדקומ 00 קרפ    
  
תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת     
  
1 קרפ תת 20.00 קרפ תת     
  
תומדקומ 00 כ"הס    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
היקשה תוכרעמ חותיפ 30 קרפ    
  
םילוורש תחנהו הריפח 10.30 קרפ תת     
  
הייקשה תורוניצ תסירפו הקפסא 20.30 קרפ תת     
  
םיזתמו םיריטממ תנקתהו הקפסא 30.30 קרפ תת     
  
ףוטפט תורוניצ לש הנקתהו הקפסא 40.30 קרפ תת     
  
ללוכ תכרעמ שארב ףוטפט תייקשהל תפסות תנקתהו הקפסא 60.30 קרפ תת     
תסוו ןנסמ          
  
ןוניגל הזנורב ףוגמ תנקתהו הקפסא 90.30 קרפ תת     
  
לקד/ץע תייקשה יטרפ תנקתהו הקפסא 01.30 קרפ תת     
  
םימ רוקמל תורבחתה טרפ תנקתהו הקפסא 41.30 קרפ תת     
  
הייקשה תכרעמל בושחמ תבכרהו הקפסא 81.30 קרפ תת     
  
היקשה תוכרעמ חותיפ 30 כ"הס    
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../121 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     121 ןכדועמ

  
כ"הס  

הינב תודובע 40 קרפ    
  
הינב תודובע 10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תופצר תיתחתב םידדוב תואסנולכ ישאר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
.ו רשק תורוק ,םיפתושמ תואסנולכ ישאר ,תונותחת תורוק םוטיא 20.50 קרפ תת     
 ..         
  
עקרקה םע עגמב הנבמה תופצר םוטיא 30.50 קרפ תת     
  
סלפמב הנבמל ביבסמ םיכמות .ק תיתחתו ןוטב תופצרב לופיט 40.50 קרפ תת     
חותיפ          
  
 ,זוקינ תורוב ,תילעמ ריפ ,ףתרמ לש םייעקרק תת תוריק םוטיא 50.50 קרפ תת     
 ...         
  
םייעקרק תת תוריק ךרד םילבכו תורוניצ ירבעמב םוטיא 60.50 קרפ תת     
  
זוקינ/הביאש רובב ימינפ םוטיא 70.50 קרפ תת     
  
ןמוש דירפמ ,בויב תורובב ימינפ םוטיא 80.50 קרפ תת     
  
תיברעמ הסינכב רצחו תילגנא רצחב ןוטב תפצר ינפ םוטיא 90.50 קרפ תת     
המוקב          
  
חותיפ סלפמב ףתרמ תרקת םוטיא 01.50 קרפ תת     
  
חותיפ סלפמב 'דכו םינוש תורדג ,םיכמות תוריק  םוטיא 11.50 קרפ תת     
  
הפשא רדח תפצר ינפ םוטיא 21.50 קרפ תת     
  
ףתרמבו הסינכ תמוקב  חבטמ ירדח תופצר םוטיא 31.50 קרפ תת     
  
ינורקע טרפמ - הדעסמ תפצר םוטיא 41.50 קרפ תת     
  
תוחתלמו תוחלקמ ירדח , םיתורש ירדח תפצר םוטיא 51.50 קרפ תת     
  
הפשא ירדחו חבטמ תוחלקמ ,םיתוריש ירדח תוריק םוטיא 61.50 קרפ תת     
  
'דכו הדעסמ לעמ ינכט דויצ םע תוגג םוטיא 71.50 קרפ תת     
  
גגב בוכרכ-הקעמ ,תרנצ תוכרעמ יריפ ,רורוויא יריפ ינוגג םוטיא 81.50 קרפ תת     
  
ףתרמ תמוקבו גגב 'דכו  חיט יופיחב ץוח תוריק םוטיא 91.50 קרפ תת     
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../122 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     122 ןכדועמ

  
כ"הס  

ינורקע טרפמ -ףושח ןוטב תוריקב לופיט 02.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
הדלפ תודובעו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
תורגסמ 10.60 קרפ תת     
  
רזחוממ סוחד קובמב ץע קד 55.60 קרפ תת     
  
ןרוא ץע תופפר 65.60 קרפ תת     
  
הדלפ תודובעו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ  70 קרפ    
  
םירזיבאו םימ יוק - 10 קרפ תת  10.70 קרפ תת     
  
םירוואו םיזקנ תכרעמ - 20 קרפ תת  20.70 קרפ תת     
  
םיירטינס םילכ - 30 קרפ תת  30.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ - 5 קרפ תת  50.70 קרפ תת     
  
םיזתמ - 60 קרפ תת  60.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ  70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
םיליבומ 10.80 קרפ תת     
  
םילבכו םיכילומ 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
תונושו םירזיבא 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
תונגהו תוקראה 70.80 קרפ תת     
  
תודוקנ 80.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואת ןקתמ 90.80 קרפ תת     
  
)קזב( תרושקת ןקתמ תיתשת תודובע 01.80 קרפ תת     
  
ןד זוחמ י"חח רובע תויחרזא תודובע 11.80 קרפ תת     
  
בושחמ ףגא תומלצמו בושחמ תרושקת ןקתמ תיתשת תודובע 21.80 קרפ תת     
א"תע          
  
הנירק ינפב ןוגימ 31.80 קרפ תת     

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
קובץ: מתחם דולפינריום   .../123 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     123 ןכדועמ

  
כ"הס  

ץיק ימ תביאש תנחת לש הרקבו למשח חול 41.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
םיתוריש ירדחל םירזיבא 20.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת     
  
ךסמ תוריקב םוינימולא תודובע 20.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ    
  
0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת     
  
רורוויאו ריוא גוזימ 10.51 קרפ תת     
  
םירזיבאו תולעת 20.51 קרפ תת     
  
םירזיבאו תרנצ 30.51 קרפ תת     
  
ימרת דודיב 40.51 קרפ תת     
  
הרקב 50.51 קרפ תת     
  
חבטמ ןוניס תכרעמ 60.51 קרפ תת     
  
כ"בא ןוניס תודיחי 70.51 קרפ תת     
  
תוכרעמ תעיבצ 80.51 קרפ תת     

 
 

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../124 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     124 ןכדועמ

  
כ"הס  

תונוש 90.51 קרפ תת     
  
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס    
  
תוילעמ 71 קרפ    
  
םיעסונ תילעמ 10.71 קרפ תת     
  
תוילעמ 71 כ"הס    
  
תרושקת ינקתמ 81 קרפ    
  
םוריח תזירכ תוכרעמ 10.81 קרפ תת     
  
תרושקת תויתשת 20.81 קרפ תת     
  
םירזיבאו ןוחטב תומלצמ ןקתמ תיתשת 30.81 קרפ תת     
  
תרושקת ינקתמ 81 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
הדלפ תיצקורטסנוק 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
שרח תורגנ תודובע 02 קרפ    
  
שרח תורגנ תודובע 10.02 קרפ תת     
  
שרח תורגנ תודובע 02 כ"הס    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
סבג תודובע 10.22 קרפ תת     
  
תויטסוקא תורקת 20.22 קרפ תת     
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    
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קובץ: מתחם דולפינריום   .../125 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     125 ןכדועמ

  
כ"הס  

תוכרדמו םישיבכ תלילס 42 קרפ    
  
קוריפ תודובע 10.42 קרפ תת     
  
תוכרדמו םישיבכ תלילס 42 כ"הס    
  
םיחבטמ 13 קרפ    
  
חבטמ דויצ 10.13 קרפ תת     
  
האפקהו רורק ירדח 20.13 קרפ תת     
  
םיחבטמ 13 כ"הס    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס    
  
רתא חותיפ 04 קרפ    
  
רפע תודובע 10.04 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 קרפ תת     
  
םייופיחו םיליבש ,םיחטשמ ףוציר 40.04 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91.04 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 04.04 קרפ תת     
  
תונובירטו תוגרדמ 25.04 קרפ תת     
  
יולימ תודובע 06.04 קרפ תת     
  
רתא חותיפ 04 כ"הס    
  
היקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14 קרפ תת     
  
העיטנ 02.14 קרפ תת     
  
היקשה 12.14 קרפ תת     
  
היקשהו ןוניג 14 כ"הס    

 
 
 
 

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../126 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     126 ןכדועמ

  
כ"הס  

קחשמ ינקתמו ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
תוללצה 10.24 קרפ תת     
  
תויזרב 40.24 קרפ תת     
  
קחשמ ינקתמ 01.24 קרפ תת     
  
םילספס 02.24 קרפ תת     
  
םיינפוא תרישקל ןקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 קרפ תת     
  
טולישו םינותפשא 14.24 קרפ תת     
  
ףוח ינקתמ 99.24 קרפ תת     
  
קחשמ ינקתמו ץוח טוהיר 24 כ"הס    
  
רודיג 44 קרפ    
  
תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת     
  
די יזחאמ 02.44 קרפ תת     
  
רודיג 44 כ"הס    
  
תוכרדמו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
תויתשתו םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
תוכרדמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס    
  
זוקינו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
  
םהירזיבאו םימ יוק  10.75 קרפ תת     
  
בויב יוק  20.75 קרפ תת     
  
)הנבמ( זוקינ יוק 30.75 קרפ תת     
  
)חותיפ( זוקינ יוק 40.75 קרפ תת     
  
זוקינו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס    
  
תונושו י'גרב תודובע 97 קרפ    
  
י'גרב תודובע 10.97 קרפ תת     

 
 
 
 

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../127 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     127 ןכדועמ

  
כ"הס  

ןויקינ 20.97 קרפ תת     
  
תונושו י'גרב תודובע 97 כ"הס    
חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 כ"הס   
  
קרטפמאפו קראפ רבראק עוציבו ןונכת 2 הנבמ   
  
םיירגתא םיינקתמ 07 קרפ    
  
.snoitulosoleV קרטפמאפ הביכר חטשמ 10.07 קרפ תת     
  
kraP revraC  הקלחה חטשמ 20.07 קרפ תת     
  
םיירגתא םיינקתמ 07 כ"הס    
קרטפמאפו קראפ רבראק עוציבו ןונכת 2 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../128 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     128 ןכדועמ

  
כ"הס  

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ   
  
תומדקומ 00 קרפ    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
היקשה תוכרעמ חותיפ 30 קרפ    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
הדלפ תודובעו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ  70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ    
  
תוילעמ 71 קרפ    
  
תרושקת ינקתמ 81 קרפ    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
שרח תורגנ תודובע 02 קרפ    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
תוכרדמו םישיבכ תלילס 42 קרפ    
  
םיחבטמ 13 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
רתא חותיפ 04 קרפ    
  
היקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
קחשמ ינקתמו ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
רודיג 44 קרפ    

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
קובץ: מתחם דולפינריום   .../129 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     129 ןכדועמ

  
כ"הס  

תוכרדמו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
זוקינו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
  
תונושו י'גרב תודובע 97 קרפ    
  
חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 כ"הס   
  
קרטפמאפו קראפ רבראק עוציבו ןונכת 2 הנבמ   
  
םיירגתא םיינקתמ 07 קרפ    
  
קרטפמאפו קראפ רבראק עוציבו ןונכת 2 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 

קובץ: מתחם דולפינריום   .../130 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/06/2021
דף מס':     130 ןכדועמ

  
כ"הס  

חותפ תודובעו יתליהק זכרמ הנבמ 1 הנבמ   
  
קרטפמאפו קראפ רבראק עוציבו ןונכת 2 הנבמ   

 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

8596645:סקפ 1314506-30:לט 40526 א"ת 66 תרש השמ   מ"עב )1002( םיטקייורפ לוהינו הסדנה רביגש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מתחם דולפינריום 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


