
12/04/2016

: םושר ןוה  :ךס  הצקומ ןוה  ךס 

יתנש םיטרפ  ןוכדע  "ח  וד
(( קוחה - ןלהל  ) 1999 "ט -  נשתה תורבחה , קוחל  ףיעס 141  )

הרבחה לע  םייללכ  םיטרפ  קלח א – '

הרבחה לש  םושרה  דרשמה  ןעמ 

תימשרה תבותכל  ההז  חולשמל  תבותכ 

הנונקת לעו  הרבחה  לע  םיטרפ  ןלהל 

הרבחה תוליעפ  רואת 

קוחב ףיעס 175  ןינעל  ןונקתב  תוארוה 

- הז ןיינעל 

תוינמ ילעב  יטרפו  הרבחה  ןוה  קלח ב – '

תוינמ ןוה  בכרה 

20/03/2016 םויל : ןכדועמ  חודה 

: יוהיז 510289747רפסמ 

: מעבםש םיצעוי  םיסדנהמ  להת 

: תילגנאב TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDםש 

: הדוהיריע :רוא  הדנקבוחר :תודהי  :5תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6037505דוקימ לצא

: :03-6924464ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :תבותכ  רתא

: קוסיע :םוחת  קוסיעה תוהמ 

: תוליעפ רוזא 

: הרבחה ליפורפ 

הרבחה ידבוע  דבלמ  םישימח , דע  הרבחב  תוינמה  ילעב  רפסמ  תא  ליבגמ  הרבחה  אלןכןונקת 

: ןונקתב םיפיעסב  75רומאכ 

בוח תורגיא  וא  תוינמ  לש  רוביצל  העצה  רסוא  הרבחה  אלןכןונקת 

: ןונקתב םיפיעסב  2(ג)רומאכ  2(ב ,)

הרבחה תוינמ  תא  ריבעהל  תוכזה  תא  גייסמ  הרבחה  אלןכןונקת 

: ןונקתב םיפיעסב  20-37רומאכ  2(א ,)

; םתדובע הקספוהש  רחאל  ףא  הידבוע , ויהש  ימ  תוברל  הרבחה -" ידבוע  ( 1 ")

.הרבחב תוינמ  וא  הינמ  דחי  םהל  שיש  רתוי  וא  םיינש  דחא  הינמ  לעבכ  וארי  ( 2)

.ל " נה תואקספה  ןמ  תחא  לכב  בויחב  הבישה  םא  קר  יתנשה  "ח  ודל ןזאמ  ףוריצמ  הרוטפ  תיטרפ  הרבח 

: ןוה בוקנגוס  ךרע  תולעב  תוינמ 

שדח264285.60 שדח110.1לקש  לקש 

הינמ בוקנגוס  עבטמךרע  תוינמגוס  םושרתומכ  ןוה  הצקומךס  ןוה  הצקומתומכ  ןוה  ךס 

שדח0.10תוליגר 2642856264285.601101110.10לקש 
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תוינמ תאצקהו  תוינמ  ילעב 

תבותכ יטרפ 

תבותכ יטרפ 

םירחא םידיקפת  ילעבו  הרשמ  יאשונ  םירוטקריד , יטרפ  קלח ג – '

םינהכמה םירוטקרידה  יטרפ 

תבותכ יטרפ 

תבותכ יטרפ 

.1BV TAHAL GROUP

: יוהיז רזגוס  :דיגאת  יוהיז :20067183רפסמ  דנלוהץרא

: דנלוהץרא

: :בושיי :בוחר תיב

: :ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :תבותכ  רתא

הקזחה הינמגוס  תיצקומגוס  תפתושמתומכ  הקזחהב  תוינמ  ילעב 

0.1ליגר שדח /  לקש   1100תוליגר / 

מעב2. לארשיל  םימה  ןונכת 

: יוהיז :הרבחגוס  יוהיז 520041245רפסמ 

: דיגאת הליעפסוטטס 

: הדוהיריע :רוא  הדנקבוחר :תודהי  :5תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6037505דוקימ לצא

: :03-6924464ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :תבותכ  רתא

הקזחה הינמגוס  תיצקומגוס  תפתושמתומכ  הקזחהב  תוינמ  ילעב 

0.1ליגר שדח /  לקש   1תוליגר / 

רטכר1. רטויפ  ןתיא 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 47355342רפסמ 

: והירמשריע :רפכ  :תופקרהבוחר :12תיב :הסינכ :הריד המוק

: :0דוקימ לצא

: :ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :תבותכ  רתא

01/04/2001 הנוהכ : תליחת  ךיראת 

ןרוא2. עשוהי  יקוש 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 55625529רפסמ 

: ופיריע ביבא -  :לת  :ילינמורבוחר :18תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6954718דוקימ לצא

: :ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :תבותכ  רתא

30/07/2012 הנוהכ : תליחת  ךיראת 
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קוחל ףיעס 39  יפל  חוויד  ךמסומ  הרשמ  אשונ 

תבותכ יטרפ 

ספוטב ןזוה  אל  יללכה -  להנמה 

ספוטב ןזוה  אל  - 

חוודל ךמסומ 

תבותכ יטרפ 

ספוטב ןזוה  אל  לכנמס - 

ןובשח האור 

תבותכ יטרפ 

הרבחה לש  םייפסכה  תוחודה  קלח ה ' -

תיללכה הפיסאה  ינפב  תוחודה  תגצה 

ןזאמ ףוריצ 

סאילא3. לאקזחי  איג 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 29636347רפסמ 

: ןורשהריע :תמר  יולהבוחר :הדוהי  :39תיב :הסינכ :הריד המוק

: :4729539דוקימ לצא

: :ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :תבותכ  רתא

20/12/2015 הנוהכ : תליחת  ךיראת 

ולש השמ  ןתיא 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז 28937175רפסמ 

: לאומשריע :תעבג  :םיתיזהבוחר :84תיב :הסינכ :25הריד המוק

: :54011דוקימ לצא

: :ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :תבותכ  רתא

"מ עב ץועיי  סרפוקסואהרטווסיירפ 

: יוהיז :הרבחגוס  יוהיז 511403636רפסמ 

: דיגאת הליעפסוטטס 

: ופיריע ביבא -  :לת  :דרמהבוחר :25תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6812508דוקימ ןובשחלצא יאור  ןמלסקו , ןמלסק 

: :03-7954555ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :תבותכ  רתא

( םידיקפת ילעב  ךסמ  האר  םיטרפל   ) ןובשח האור  םייק 

הרבחל רקבמ  ןובשח  האור  ןיא  ובש  הז  "ח  וד דעומל  דע  ןמזה  קרפ  .רקבמ  ןובשח  האור  ןיא  הרבחל 

רקבמ ןובשח  האור  הל  הנמתי  אל  יכ  הלש  תיללכה  הפיסאב  טלחוהו  קוחל ) ףיעסב 158(א  התועמשמכ  הליעפ , אל  הרבח  איה  הרבחה 

( קוחל  ) ףיעסב 173 שרדנכ  םייפסכה  תוחודה  הפיסאה  ינפב  וגצוה  הנורחאה  תיתנשה  הפיסאב 

תיללכ 10/03/2016 הפיסא  ךיראת 

תוינמה ילעבל  וחלשנ  םייפסכה  תוחודהו  קוחל ) ףיעס 61(א  יפל  תיתנש  הפיסא  םויקב  תבייח  הניא  הרבחה 

( קוחל ףיעסב 172(ז  רומאכ  תיתנשה  הפיסאל  םייפסכ  תוחוד  תשגהב  תבייח  הניא  הרבחה 
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םיכמסמ ופרוצ  אל  םיפרוצמה  - םיכמסמה 

תורהצה

יכ  - ריהצמ  ינא   .1
; תורבחה קוחל  ףיעסב 39  רומאכ  הרבחב  הרשמ  אשונ  ינא  . 1

.םימלשו םינוכנ  םה  וז  העדוהב  וחוודש  םיטרפה  יתעידי  בטימל  . 2

השקבה שיגמ 

תבותכ יטרפ 

םכח סיטרכ  לעב  םויב 12/04/2016 ע"י  תולועפה  רתאב  ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תורבחה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא  ולש  . השמ  ןתיא  ומשש 

: םותחה ולשינא  השמ  : ןתיא  28937175.ז.ת

: הדוהיריע :רוא  הדנקבוחר :תודהי  :5תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6037505דוקימ לצא

: :03-6924464ןופלט :ףסונ סקפ

: ליימיא :shalev-m@tahal.comתבותכ  רתא
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