
מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     001

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
םינוש םיקמועל חטשב הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010
רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .שרדנכ      
קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ      
רופח רמוח וא/ו הינב תלוספ      
יבחרמ אלל וטנ הדידמה .תרשואמ הנמטמל      

 40,000.00     40.00 1,000.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע 'חי   
      
ישארו דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0020
רזוח יולימ תוברל .תונוש תודימב תואסנולכ      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ      
וטנ הדידמה.רשואמ ךפש םוקמל קוליס וא/ו      

  7,500.00    100.00    75.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל ק"מ   
 47,500.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 47,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../002 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     002

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .תרחא      
יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה      
.811  ילארשי ןקת      
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

    420.00     60.00     7.00 .ןוטב ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     02.01.0020
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

  8,400.00      8.00 1,050.00 .וטנ הדידמה ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0030

 73,500.00     70.00 1,050.00 .דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל ר"מ   
      

 10,500.00  1,500.00     7.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0040
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     02.01.0050

 74,100.00  1,300.00    57.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

  5,000.00    200.00    25.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0060
      

141,750.00    210.00   675.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0070
      

 87,500.00    250.00   350.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0080
      
תוטילב תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.01.0090

 42,000.00  1,500.00    28.00 .תוערגמו ק"מ   
      
םיקוצי םינוש םירטקב םילוגע ןוטב ידומע     02.01.0100

  3,200.00  1,600.00     2.00 .קלח ןוטב ינפ תלבקל הדלפ תוינבתב ק"מ   
      

607,500.00  1,500.00   405.00 .מ"ס 5202 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0110
      

322,000.00  1,400.00   230.00 .מ"ס 5303 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0120
      

149,500.00  1,300.00   115.00 .מ"ס 5404 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0130
      
וא תוקעמ וא תונוילע וא תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0140
תוטילב תוברל תונוש תודימב ,תולדב      

262,500.00  1,500.00   175.00 .תוערגמו ק"מ   
      

1,787,870.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../003 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     003

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,787,870.00 מהעברה      

      
      

 21,000.00    280.00    75.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0150
      

424,000.00    320.00 1,325.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0160
      

  3,300.00    330.00    10.00 .מ"ס 62 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0170
      

280,000.00    400.00   700.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0190
      

110,000.00    440.00   250.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0200
      

 86,400.00    480.00   180.00 .מ"ס 54 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0210
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     02.01.0220
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

100,000.00    500.00   200.00 . מ"ס 6/6 ק"מ   
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     02.01.0230
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

 54,000.00  1,800.00    30.00 .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב ק"מ   
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.01.0240
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

  9,800.00  1,400.00     7.00 .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש ק"מ   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0250
םיכרואבו םירטקב ,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

1,339,500.00  4,700.00   285.00 .ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
      

351,000.00    360.00   975.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.9759
4,566,870.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,566,870.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../004 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     004

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.0010
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

 49,500.00    150.00   330.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0020
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

170,000.00    200.00   850.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
,מ"ס 22 יבועב ע"ווש וא גנוטיא יקולב תוריק     04.01.0030
,תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל      
ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,הלעת יקולב ,תוברטש      

 46,000.00    230.00   200.00 .'וכו םיצוק תועצמאב םייקל ר"מ   
265,500.00 היינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

265,500.00 היינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../005 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     005

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא     05.01.0010
תוברל ,הבכש לכ מ"מ 4 יבועב תובכש יתשב      
,שרדייש םוקמ לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור      
יתשב םוטיא ,ע"ווש וא 474SG דוסי תבכש      
לגרסל דע תוקעמה יבג לע גגה תועירי      
קוזיח תעיריב תוקלור םוטיא ,םוינימולאה      
לגרסב תוקעמל תועיריה קוזיח ,יופיח תעיריו      
טרופמה לכו קיטסמב המיתס + םוינימולא      
ץצח רמגב ויהי תועיריה .דחוימה טרפמב      
תועיריה יתשל תחא םעפ הדידמה .עבטומ      

180,000.00    180.00 1,000.00 .תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב דחיב ר"מ   
      
F-03 ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     05.01.0020
תרקתל םיקבדומ ,ע"ווש וא מ"ס 3 יבועב      

 40,000.00     40.00 1,000.00 .םח טלפסאב ןוטבה ר"מ   
      
תוינמוטיב תועיריב תוריקו הפצר םוטיא     05.01.0030
רמילופב תורפושמ ,מ"מ 5 יבועב תוללכושמ      
    S.B.S רטסאילופ גרא םרג 052 תפסותב  
מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור תוברל ,ע"ווש וא ר"מל      
תוריקל תועיריה קוזיחו שרדייש םוקמ לכב      

  3,300.00    150.00    22.00 .קיטסמב המיתס+םוינימולא לגרסב ר"מ   
      
רקלק תוחולב םיינוציח תוריק םוטיא לע הנגה     05.01.0040
    03-P םיקבדומ מ"ס 3 יבועב ע"ווש וא  

    450.00     30.00    15.00 .םח ןמוטיבב ר"מ   
      
תוחירמ יתשב םידסמו דוסי תורוק םוטיא     05.01.0050
,םהיניב תיכוכז גרא תעירי + םח טלפסא      
P-03 רקלק תוחולב םוטיאה לע הנגה תוברל      

 24,000.00    120.00   200.00 .מ"ס 2 יבועב ע"ווש וא ר"מ   
      
ינמוטיב יופיצב םיבוטר םיחטש תפצר םוטיא     05.01.0060
סקלפוטסלא גוסמ רמילופב חבשומ ירמוטסלא      
תוברל ע"ווש וא זפוטסלא וא 01 םוגיטסמ וא      
ינמוטיב רמיירפ ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה תנכה      
ע"ווש וא םוגיטסמ רמיירפ וא דוסי זפ גוסמ      
יופיצ תובכש 2 ,ר"מ/םרג 003 לש תומכב      
שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב      
לכה .שרדנכ תובכשה לכו מ"מ 2 לש יבועב      

 10,000.00    100.00   100.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק ר"מ   
      

257,750.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../006 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     006

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
257,750.00 מהעברה      

      
      
וא חיט לע וא ןוטב לע וא סבג לע תוריק םוטיא     05.01.0070
יחיראל תחתמ םיבוטר םיחטשב  קולב לע      
םוטיא תכרעמב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
ידי לע רצוימה ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ      
תוברל ,הזתהב וא החירמב רקזפ תרבח      
תומכב ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ רמיירפ      
רטסאמ תובכש יתשו ר"מ/םרג 003 לש      
    LLAW הבכשל ר"מ/ג"ק 2-5.1 לש תומכב,  
תנכה תוברל מ"מ 8.0 לש )שבי( ללוכ יבועל      
טלפמוק לכה .שרדנכ תובכשה לכו תיתשתה      

 25,000.00    100.00   250.00 .ןרציה טרפמ יפל ר"מ   
      
מ"ס 2 יבועב F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג     05.01.1280

  6,000.00     60.00   100.00 .ע"ווש וא 'וכו MPX תשר ,סקדא תוברל ר"מ   
288,750.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

288,750.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../007 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     007

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ 011-נ סופיטמ הפסרט תציחמ     06.01.0010

 19,200.00  3,200.00     6.00 'פמוק תורגנ תמישרב  
      
טרופמכ 111-נ סופיטמ הפסרט תציחמ     06.01.0020

 25,200.00  2,800.00     9.00 'פמוק תורגנ תמישרב  
      
טרופמכ 311-נ סופיטמ םיליעמו םיקית הלתמ     06.01.0030

    220.00    220.00     1.00 תורגנ תמישרב רטמ   
      
טרופמכ 411-נ סופיטמ תוריקל הנגה לגרס     06.01.0040

    140.00    140.00     1.00 תורגנ תמישרב רטמ   
      
מ"ס 002X06 תודימבמ תוכרעמ ןורא תלד     06.01.0050

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק תורגנ תמישרב טרופמכ 611-נ סופיטמ  
      
מ"ס 002X08 תודימבמ תוכרעמ ןורא תלד     06.01.0060

  1,400.00  1,400.00     1.00 'פמוק תורגנ תמישרב טרופמכ 711-נ סופיטמ  
      
מ"ס 002X55 תודימב ןוסכא ןורא תלד     06.01.0070

 16,000.00  1,000.00    16.00 'פמוק תורגנ תמישרב טרופמכ 811-נ סופיטמ  
      
תמישרב טרופמכ 021-נ סופיטמ ןוחבטמ     06.01.0080

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק תורגנ  
      

  1,600.00  1,600.00     1.00 'פמוק תורגנ תמישרב טרופמכ 121-נ סופיטמ ןורא 06.01.0090
      
תמישרב טרופמכ 221-נ סופיטמ  הביתכ חול     06.01.0100

  1,600.00  1,600.00     1.00 'פמוק תורגנ  
      
תמישרב טרופמכ 321-נ סופיטמ  תועדומ חול     06.01.0110

    400.00    400.00     1.00 'פמוק תורגנ  
      
תמישרב טרופמכ 421-נ סופיטמ  הביתכ חול     06.01.0120

  1,200.00  1,200.00     1.00 'פמוק תורגנ  
      
תמישרב טרופמכ 521-נ סופיטמ  הריפס יפדמ     06.01.0130

  5,000.00  5,000.00     1.00 'פמוק תורגנ  
 73,960.00 תורגנ 10.60 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../008 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     008

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ מ"ס 001X001 תובימב מ"ממ ןולח     06.02.0010

 42,000.00  2,800.00    15.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 06-מ  
      
טרופמכ 16-מ סופיטמ 4" תוכרעמ רוניצ     06.02.0020

 13,200.00    600.00    22.00 'פמוק תורגסמ תמישרב  
      
תמישרב טרופמכ 26-מ סופיטמ תוכרעמ רוניצ     06.02.0030

  9,600.00    800.00    12.00 'פמוק תורגסמ  
      
תמישרב טרופמכ 36-מ סופיטמ תוכרעמ רוניצ     06.02.0040

  6,000.00  1,000.00     6.00 'פמוק תורגסמ  
      
טרופמכ 46-מ סמופיט "8 תוכרעמ רוניצ     06.02.0050

 24,000.00  1,600.00    15.00 'פמוק תורגסמ תמישרב  
      
תמישרב טרופמכ 56-מ סופיט תוכרעמ רוניצ     06.02.0060

 16,800.00  1,400.00    12.00 'פמוק תורגסמ  
      
תמישרב טרופמכ 66-מ סמופיט תוכרעמ רוניצ     06.02.0070

 11,200.00  1,400.00     8.00 'פמוק תורגסמ  
      
מ"ס 002X001 תודימב מ"ממל ףדה תלד     06.02.0080

 28,800.00  3,200.00     9.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 07-מ סמופיט  
      
17-מ סמופיט מ"ס 012X011 תודימב תלד     06.02.0090

 60,800.00  3,200.00    19.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
27-מ סמופיט מ"ס 012X001 תודימב תלד     06.02.0100

 14,000.00  2,800.00     5.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
37-מ סמופיט מ"ס 012X08 תודימב תלד     06.02.0110

  5,600.00  2,800.00     2.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
47-מ סמופיט מ"ס 012X521 תודימב תלד     06.02.0120

  3,250.00  3,250.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
סמופיט מ"ס 012X501 תודימב שא תלד     06.02.0130

  9,000.00  4,500.00     2.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 57-מ  
      
67-מ סופיט מ"ס 012X042 תודימב שא תלד     06.02.0140

 25,500.00  8,500.00     3.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
77-מ סופיט מ"ס 012X051 תודימב תלד     06.02.0150

  5,800.00  5,800.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
275,550.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../009 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     009

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
275,550.00 מהעברה      

      
      
סופיט מ"ס 08X002 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0160

  3,700.00  1,850.00     2.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 87-מ  
      
סופיט מ"ס 543X002 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0170

  7,000.00  7,000.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 97-מ  
      
סמפיט מ"ס 09X002 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0180

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 08-מ  
      
סופיט מ"ס 001X002 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0190

 13,300.00  1,900.00     7.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 18-מ  
      
28-מ סופיט מ"ס 002X012 תודימב תלד     06.02.0200

 16,800.00  5,600.00     3.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
38-מ סופיט מ"ס 001X012 תודימב תלד     06.02.0210

 27,000.00  3,000.00     9.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
48-מ סופיט מ"ס 081X002 תודימב ןורא     06.02.0220

  7,800.00  3,900.00     2.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  
      
תמישרב טרופמכ 19-מ סופיט הדלפ תוגרדמ     06.02.0240

250,000.00 250,000.00     1.00 'פמוק תורגסמ  
      

 58,500.00    650.00    90.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 29-מ סופיט הקעמ רטמ  06.02.0250
      

 13,500.00    500.00    27.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 39-מ סופיט הקעמ רטמ  06.02.0260
      
תמישרב טרופמכ 49-מ סופיט די זחאמ     06.02.0270

 31,500.00    350.00    90.00 תורגסמ רטמ   
      
תמישרב טרופמכ 59-מ סופיט הנגה רוניצ     06.02.0280

 14,000.00    350.00    40.00 תורגסמ רטמ   
      
תמישרב טרופמכ 69-מ סופיט הציחמ     06.02.0290

  9,000.00    250.00    36.00 תורגסמ רטמ   
728,650.00 תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

802,610.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../010 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     010

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת כ ר ע מ  : ת י ר ט י נ ס  ה י צ ל ט ס נ י א  70 ק ר פ       
ה נ ב מ ה  ך ו ת ב  ם י ז ו ק י נ  ,ב ו י ב , ם י מ       
      
י ו ו ק  ת י ר ט י נ ס  ה י צ ל ט ס נ י א  10.70 ק ר פ  ת ת       
ר ו ב י ח ל  ד ע ( ה נ ב מ ה  ם ו ח ת ב  - ב ו י ב       
)ה ח ו ש ל       
      
הפרומ E.P.D.H -מ בויב תורונצ .1 :הרעה      
,מ"מ 061-05 רטוקב ל"וחמ ןרצי ןוישירב      
"טירביג" תרצות םימח םייתיב םיכפש תכלוהל      
,מ"מ 23-04 רטוקב ןליפורפילופ רוניצ .ע"ש וא      
"תוילוח" תרצות ,םימח םייתיב םיכפש תכלוהל      
,הדידמ ןוכדע תללוכ תורוניצה תחנה .ע"ש וא      
וא/ו הריפח ,םירזיבאה תקפסא ,תורוניצ רוזיפ      
.םישרדנה תומוקמבםיידי תריפח ,הביצח      
תקידב ,םיווקה תפיטש ,המדא יפדוע קוליס      
הלולכ לוחה דופיר תקפסא .תוילוארדיה      
יריחמ .2 .תורונצה תחנה לש הדיחיה ריחמב      
תנקתהו הקפסא :םיללוכ רוניצ א"מל הדיחיה      
עוציבל םישורדה םיחיפסהו םירזיבאה לכ      
תורוניצה תכרעמ לש תמלשומ הנקתה      
הפומ ,תוטשפתה הפומ ,םיפעסמ ,םייכרב(      
תרוקיב ןיע םע תורוניצ ,תורצמ ,תילמשח      
תודוקנ ,תרוקיב ןיע םע הלסאל םייכרב      
תויטסוקא תורקתב שרדנה רטוקב תרוקיב      
לכב םינטלוקל תרוקיב תודוקנ ,ןוויכ יוניש לכב      
,םיינקית הילת ירזיבא ,םיקקפ ,םימטא ,המוק      
.)..'וכו הגרבה תוטומו םיקבח ללוכ      
      
תרנצל ןוטב עוביק םיללוכ הדיחיה יריחמ .3      
.הכרוא לכל ריק / הפצרל מ"ס 23-05 רטוקב      
      
םוסחמ ,הפצר ףסאמ :ןוגכ םירזיבאה לכ .4      
וא "טירביג" תרצותמ םיינקית ויהי 'וכו הפצר      
,םירזיבאה לכ .E.P.D.H. 5 -מ םייושע ע"ש      
תרצותמ םיינקית ויהי ,ןופיס םוסחמ :ןוגכ      
.ןבל .פ.פמ םייושע ע"ש וא "תוילוח"      
ויהי .ר.מו .ב.קל םיסכמה לכ .6                       
,"ה.פ.מ" תרצות ,תעבורמ תרגסמ םע זילפמ      
,ר.מו נ.ב.ק / .ב.ק לש הדיחיה יריחמב לולכ      
לכ .7 .ףוצירה ןווגב עובצ היהי הסכמה      
םיסחייתמ םינושה םיפיעסב םירואתה      
.הנקתהו הקפסאל      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../011 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     011

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בויבל E.P.D.H מ רוניצ תחנהו הקפסא     07.01.0010
'מ 52.1 דע קמועב חנומ מ"מ 061 רטוקב      

 36,100.00    190.00   190.00 .הנבמה ריק / הנבמה תפצר רטמ   
      
דע קמועל מ"מ 011 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0020

119,000.00    170.00   700.00 .'מ 52.1 רטמ   
      
52.1 דע קמועל מ"מ 09 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0030

  2,600.00    130.00    20.00 .'מ רטמ   
      
מ"מ 36 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ,ל"נכ     07.01.0040

 32,775.00     95.00   345.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0050

  8,400.00     70.00   120.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
מ"מ 04 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0060

 35,000.00     50.00   700.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
רטוקב בויבל EPDH -מ רוניצ תחנהו הקפסא     07.01.0070
ע"ווש וא "TNELIS" ט"קמ רוניצ ,מ"מ 011      

  9,000.00    225.00    40.00 .תיטסוקא הרקתב חנומ רטמ   
      

  5,200.00    130.00    40.00 מ"מ 36 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0080
      
04 רטוקב ןליפורפילופ רוניצ תחנהו הקפסא     07.01.0090

    450.00     45.00    10.00 .מ"מ רטמ   
      

    350.00     35.00    10.00 .מ"מ 23 רטוקב ןליפורפלופ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0100
      
ףסאמ / 011 הפצר ףסאמ תנקתהו הקפסא     07.01.0110
זילפ הסכמ ללוכ ,"2X"4 .ר.מ / הליפנ הפצר      
הסכמ ,םיחיפס ללוכ ,תעבורמ תרגסמ םע      

 23,400.00    360.00    65.00 'פמוק .ףוצירה ןווגב עובצ  
      
E.P.D.H -מ הפצר םוסחמ תנקתהו הקפסא     07.01.0120
,מ"מ 061X002 / מ"מ 011X002 רטוקב      

 18,000.00  1,200.00    15.00 'פמוק .הטסורינמ ןוניס לס לס ,ןוטבמ ןוגיע שוג :ללוכ  
      
גרבומ 8" וא 6" תשר הסכמ תנקתהו הקפסא     07.01.0130

 12,750.00    850.00    15.00 .ע"ווש וא "ה.פ.מ" תעבורמ תרגסמ םע 'חי   
      

    320.00    320.00     1.00 EPDH  מ"מ 36 רטוק חיר " S"  םוסחמ 'חי  07.01.0140
      

303,345.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../012 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     012

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
303,345.00 מהעברה      

      
      
תעפושמ הפצר תלעת תנקתהו הקפסא     07.01.0150
הסכמ וא( ,613 הכבס + 613 הטסורינמ      
,)וכותב םיעבטומ הקימרק יחירא םע הלעת      
ספת םע הלעת ללוכ ,הטסורינמ ןוניס לס ללוכ      
תרשפאמה םזילדנוו ינפמ הנגה ןלא גרוב      
וא ה.פ.מ תרצות ,דבלב הקזחא ישנאל החיתפ      

  6,600.00  2,200.00     3.00 .)'מ 0.4 דע בחורב הלעת( רשואמ ע"ש רטמ   
      
E.P.D.H -מ ריוא רוניצ תנקתהו הקפסא     07.01.0160
רזיבא ,א.צל עבוכ :ללוכ ,מ"מ 061 רטוקב      
,'מ 0.1 דע ךרואב תרנצ יעטק ,גגב רבעמ      

  2,550.00    850.00     3.00 'פמוק .תוטשפתה הפומ  
      

  2,400.00    600.00     4.00 .מ"מ 011 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0170
      

  1,750.00    350.00     5.00 .מ"מ 09-05 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0180
      
רטוקב E.P.D.H רוניצל ןוטב תפיטע עוציב     07.01.0190
תודובע תוברל שרדנה לכ ללוכ,מ"מ052 -011      

300,000.00  1,500.00   200.00 4011- 'סמ ןוילג יפל תונספת ק"מ   
      
מ"ס 01/04/03 בזרמל תקוש תנקתהו הקפסא     07.01.0200

    600.00    200.00     3.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 0023 ט"קמ 'חי   
      
גגל 6" ג"מצ םשג ימל ןטלוק תנקתהו הקפסא     07.01.0210
טרפ יפל שרדנה לכ ללוכ ,םוטא וא ףצורמ      

  4,400.00  1,100.00     4.00 'פמוק .םלשומ עוציבל דע-521 'סמ ןויליגב  
      

 15,000.00  1,000.00    15.00 'פמוק .4" ג"מצל ךא ל"נכ 07.01.0220
      
הדלפמ ג"מצל האיצי ךפשמ תנקתהו הקפסא     07.01.0230
ןיב רבעמב םוטיא ללוכ ,4" רטוק תנבלוגמ      
    E.P.D.H דנב הפיר" הפיטע טרס םע הדלפל"  

  3,600.00    300.00    12.00 .םוינימולא דידר יופיצ םע רוהט ליטובמ 'חי   
      
תנבלוגמ הדלפמ ג"מצל האיצי ךפשמ ךא ל"נכ     07.01.0240

  4,800.00  1,200.00     4.00 6" רטוקב 'חי   
645,045.00 )החושל רוביחל דע( הנבמה םוחתב - בויב יווק תירטינס היצלטסניא 10.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../013 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     013

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ם י מ  י ו ו ק  - ה י צ ל ט ס נ י א  20.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה  ם ו ח ת ב       
      
011-23 םירטקב לוגסקפ תרנצ .1 :תורעה      
.2 .51 גרד ,"קיטסלפ ירצומ ןלוג" תרצות מ"מ      
ירצומ ןלוג" תרצות "לוגיטלומ" תרנצ      
,םירקו םימח םימל םינוש םיעבצב ,"קיטסלפ      
52-61 םירטקב "לוגסקפ" רוניצ .3 .42 גרד      
רוניצ .4 .םיירושרש הלחשה ילוורש םע מ"מ      
אלל  04 לוידקס ןבלוגמ 4"-4/3" רטוקב הדלפ      
הדלפ תורוניצ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות רפת      
םודא עבצב םיעובצ ויהי שא יוביכל םישמשמה      
IUQPU-KC ירבחמב תרנצ רוביח .יתשורח      
:תללוכ תורוניצ תחנה .5 .היתש ימל םירשואמ      
תומוקמב םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח      
תילוארדיה הקידב ,םיווקה תפיטש ,םישרדנה      
,תויטסוקא תורקתב תרנצה תחנה ,)טסט(      
עוביק ,תוטומב וא םילילגב קפוסי רוניצה      
'מ 0.5 לכ הגרבה תוטומ םע הרקתל תרנצה      
.ינקית סגא ספתו      
      
תנקתהו הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ .6      
יפל .ד.עב םימח םימ תרנצל דודיב ילוורש      
הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ .7 .טרפמה      
םירזיבאה לכ .8 .םישער דגנכ דודיב תנקתהו      
,'חיה יריחמ .9 .ילארשי /ןקת ילעב ויהי תרנצמ      
רזעה רמוח לכ תא םיללוכ ךרוא רטמו 'פמוקה      
עוציבל םישרדנה םיחיפסה , םירזיבאה      
םגדמ םינבלוגמ הדלפ תרנצל םירזיבא ,םלשומ      
    PU-KCIUQ וא "לגדומ" תרצות היתש ימל  
ויהי "לוגסקפ" תרנצ םירזיבא ,רשואמ ע"ש      
ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות ן'זויפ ירבחמ םגדמ      
דעב דרפנב םלושי אל ,ןרציה י"ע רשואמה      
םיפיעסב םירואיתה לכ .01 .םירזיבאו םיחיפס      
.הנקתהו הקפסאל םיסחייתמ םינושה      
      
011 רטוק "לוגסקפ" רוניצ תנקתהו הקפסא     07.02.0010
ללוכ ,תיטסוקא הרקתב חנומ 51 גרד ,מ"מ      

  2,350.00    235.00    10.00 .תוכימת רטמ   
      

  3,600.00    180.00    20.00 .מ"מ 09 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0020
      

 16,150.00    170.00    95.00 מ"מ 36-מ"מ 57 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.02.0030
      

  1,425.00     95.00    15.00 .מ"מ 04 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0040
      

 23,525.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../014 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     014

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,525.00 מהעברה      

      
      

  2,100.00     70.00    30.00 .מ"מ 23 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0050
      
23 רטוקב "לוגיטלומ" רוניצ תחנהו הקפסא     07.02.0060
/ הנבמה תפצר / 'מ 4.0 דע קמועב חנומ מ"מ      

 11,200.00     80.00   140.00 .הנבמה ריק רטמ   
      

  8,400.00     70.00   120.00 .מ"מ 52 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0070
      

 10,800.00     60.00   180.00 .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0080
      

 25,000.00     50.00   500.00 מ"מ 61 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0090
      
לעתמ םע לוגסקפ רוניצ תנקתהו הקפסא     07.02.0100

  4,400.00     55.00    80.00 .מ"מ 52 רטוקב ירושרש רטמ   
      

    900.00     45.00    20.00 .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0110
      

    800.00     40.00    20.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0120
      
ןבלוגמ ,4" רטוקב הדלפ רוניצ תחנהו הקפסא     07.02.0130
חנומ הליחש תינוציח הפיטע םע 04 לוידקס      
הרקתב / ריקה ךרואל / הנבמה ףוצירב      
םודא עבצב עובצ שא יוביכל רוניצ( תיטסוקא      

 41,850.00    270.00   155.00 .)יתשורח רטמ   
      

  7,200.00    240.00    30.00 .3" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0140
      

  8,800.00    160.00    55.00 2" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0150
      

  2,200.00    110.00    20.00 .1" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0160
      

  6,500.00    100.00    65.00 .4/3" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0170
      

  4,400.00     88.00    50.00 2/1" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0180
      
רטוקב םירק / םימח םימ תדוקנ תנכה עוציב     07.02.0190
םישורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ ,1"      

  9,750.00    130.00    75.00 .)תרנצ ללוכ אל( םלשומ עוציבל 'חי   
      

  1,320.00    110.00    12.00 .2/1" רטוקב םימ תדוקנ ךא ל"נכ 'חי  07.02.0200
      
      
      
      

169,145.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../015 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     015

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
169,145.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ,האלמ שא יוביכ תדמע תנקתהו הקפסא     07.02.0210
ןורא ,ףות םע 4/3" ןוליגלג ,2" הפירש זרב      
םירזיבאה לכו יוביכ דויצ ,טוליש ,חפמ      
יפל ,תמלשומ תנקתהל םישורדה תודובעהו      
חתפמ תספוקו הילת לוענמ תוברל טרפ      

 25,200.00  2,800.00     9.00 הריבש 'חי   
      
חפנב ילמשח םימח םימ דוד תנקתהו הקפסא     07.02.0220
תרצות ליימא ימינפ יופיצ םע רטיל 08      
יטלוק םע ,5 ןגמורכ םגד ע"ווש וא "ןגמורכ"      
דודה תבצהל ןקתמ :ללוכ םימאות שמש      
האיציב 04 לוידקס הדלפ רוניצ ,טלוקהו      
'פמט תוסיו םותסש ,םיזרב ,דודהמ      
םותסש ,ע"ווש וא "ביגש" תרצות "םוחיגשמ"      
םירקו םימח םימ 'קנל רוביח ,רזוח לא ,ןוחטיב      

  3,200.00  3,200.00     1.00 .תמלשומ הנקתהל דע שרדנה לכו 'חי   
      
וא "לוגסקפ" םימ תייזכרמ תנקתהו הקפסא     07.02.0230

  2,200.00  1,100.00     2.00 'פמוק .תואיצי 01 דע 1" זילפ יקלחמ ללוכ ,ע"ווש  
      
ריג תרוסמת םע רפרפ ףוגמ תנקתהו הקפסא     07.02.0240
ללוכ ,3" רטוקב ע"ש וא "בכוכה" תרצות      

  5,600.00  2,800.00     2.00 .םיידגנ םינגואו םיחיפס 'חי   
      
ע"ווש וא "ביגש" "ירודכ" זרב תנקתהו הקפסא     07.02.0250

  1,600.00    400.00     4.00 .םיחיפס ללוכ ,2" רטוקב 'חי   
      

  2,100.00    210.00    10.00 .ע"ווש וא 1" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.02.0260
      

  1,560.00    130.00    12.00 .4/3" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.02.0270
      

  2,950.00    118.00    25.00 .½" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.02.0280
      
,תודבעמל םימ רוביח טרפ תנקתהו הקפסא     07.02.0290
לכו םיידגנ םיזרב ,ח"זמ תקידב ,2" כ"כח :ללוכ      

  2,800.00  2,800.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל שרדנה  
      
רטוקב רפרפ ףוגמ תנקתהו הקפסא     07.02.0300
    4MF/LU" )תרשרש ללוכ ,)שא יוביכ תודמעל  

  6,200.00  3,100.00     2.00 לוענמו 'חי   
      

  4,800.00  2,400.00     2.00 .3" רטוקב ףוגמ ךא ל"נכ 'חי  07.02.0310
      
      

227,355.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../016 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     016

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
227,355.00 מהעברה      

      
      

  2,900.00  2,900.00     1.00 "4MF/LU רטוקב רזוח לא תנקתהו הקפסא 'חי  07.02.0320
      
הלעפה םע ידיימ םי םמחמ תנקתהו הקפסא     07.02.0330
"NORTLE LEBEITS" תרצות תינורטקלא      
, הינמרג תרצות MHD-4 םגד ע"ווש וא      

  2,200.00  2,200.00     1.00 םימדקתמ היגרנא תונורתפ .ש.מ י"ע קוושמה 'חי   
      
דעוימה הדלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     07.02.0340
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב דבלב םילוורשל      
)םינפ ןוטיב אלל( CPA-3 תינוציח הפיטע      
תריק/ריק/תופצר/תורקתב/'מ 57.1 דע קמועב      

    400.00    200.00     2.00 הנבמה רטמ   
      

    440.00    220.00     2.00 6" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0350
      

    500.00    250.00     2.00 8" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0360
233,795.00 הנבמה םוחתב - םימ יווק - היצלטסניא 20.70 כ"הס  

      
ם ו ח ת ב  ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  30.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה       
      
.1 :םיללוכ םיזרבה לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
,חיטל תחתמ תוללוס לש הנקתהו הקפסא      
תוכרעמ ,זרבל תידיו תחלצ ,המלשה תכרע      
םילכל הדיחי יריחמ .2 .שימג רוניצ םע הילת      
,םינופיס תנקתהו הקפסא :םיללוכ םיירטינס      
תוכימת ,ע"ש וא "תוילוח" תרצות םינקית      
/ ןיחולד תטילק תדוקנל תורבחתה ,םיחפסו      
חבטמ רויכל ןופיס .םימ תנזהל רוביח ,םיאווצ      
.חידמ רוביחל תורשפא םע םגד היהיו      
      
'א גוס ןבל סרחמ ויהי םיירטינסה םילכה לכ .3      
      
"וקא" םגד הצחר רויכ לש הנקתהו הקפסא     07.03.0010
וא "טרדנטס לאידיא" תרצות 1002V ט"קמ      

  1,440.00    480.00     3.00 )תווצ יתורש+ םיכנ יתורשל( ע"ווש 'חי   
      
םגד םיכנל הכורא יולת הלסא רובע תפסות     07.03.0020
הפיטש תולעת אלל "מ"ס 07 סלמיר רוטנוק"      

  3,300.00  1,100.00     3.00 ע"ווש וא "טרדנטס לאידיא" תרצות 'חי   
      
,םיכנל הבגומ הלסא בשומ תנקתהו הקפסא     07.03.0030

    900.00    300.00     3.00 .ע"ש וא "ל"נמ" תרצות 7308 ט"קמ 'חי   
  5,640.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../017 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     017

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,640.00 מהעברה      

      
      
הלסא + החדה לכימ טס תנקתהו הקפסא     07.03.0040
"ןואסלפ" תרצות יולת/ יולג קולבונומ : "םטול"      
TIK00390033 ט"קמ "סוטול" םגדמ ע"ווש וא      
ט"קמ סבגו םיקולב ריקל םותיר ןקתמ ללוכ ,      
'א גוס לכה .הנבמה ריק תפצרלו 01508050      
הסרפ בשומ םגדמ הלסא בשומ .ןבל סרחמ      
הקיציב רצוימה ילדנוו יטנא דבכ םגד      
וא "באלונכט" י"ע קוושמה תילרגטניא      

 50,400.00  2,800.00    18.00 לקינ יריצ ללוכ ע"ווש 'חי   
      
תרצות יומס החדה לכימ תנקתהו הקפסא     07.03.0050
    "ILO", 08 םגדILO  ט"קמ ,ינכמ סבגל  
הפצרלו ריקל רוביח ירזיבא ללוכ ,151006      
םגד הטסורינמ ילדנו יטנא הלעפה ןצחל      
םגד היולת הלסא ,14175 ט"קמ "םילס"      
תולעת אלל 6703S ט"קמ "סלמיר רוטנוק"      
הלסאל בשומ ,ןבל סרחמ 'א גוס הפיטש      
יטנא דבכ הטסורינ יריצ ,"סימב" "הסרפ"      

 11,400.00  3,800.00     3.00 ע"ווש וא "טרדנטס לאידיא" תרצות ,ילאדנוו 'חי   
      
לאידיא" תרצות הללוס זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0060
ליבגמו קילק ןונגנמ םע ע"ווש וא "טרדנטס      
ט"קמ העובק היפ "הדנרג יריקוא" םגד 'פמט      

 13,200.00    600.00    22.00 D-2300 'חי   
      
,םיכנל ינחלוש יתנמ זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0070
,םיכנ יתורישב םיידי תצחר רויכ לע הנקתהל      
וא 144103 םגד "תמח" תרצות ,ינקת זרב      

  2,730.00    910.00     3.00 'פמוק .ריקב הנכה םירק םימ 'קנל רוביח ללוכ ,ע"ווש  
      
הכורא היפ הללוס זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0080
2" ןיילמילס" םגד "טרדנטס לאידיא" תרצות      

  1,760.00    880.00     2.00 )התיכב ןוחבטמל( ע"ווש וא 2958B ט"קמ 'חי   
      

  1,500.00  1,500.00     1.00 8958B ט"קמ ףלשנ חטבמ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.03.0090
      
,ימינפ ףוג + ינוציח יוסיכ ךרד 3 ץופרטניא     07.03.0100
רומיג םיגרבו תידי ,הפיכ ,הטלפ :ללוכ יוסיכה      
םגד ,8554A ט"קמ םיבצמ 3 ףלזמ ללוכ םורכ      
תדוקנ 'פמט ליבגמו קילק ןונגנמ םע "טימולוד"      
3 ןייר טס" םגד 7059B ט"קמ הלתמ םע םימ      
0.2 ךרואב תכתמ יומד שימג רוניצ ,"םיבצמ      

  1,100.00  1,100.00     1.00 ע"ווש וא "טרדנטס לאידיא" תרצות רטמ 'חי   
      

 87,730.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../018 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     018

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 87,730.00 מהעברה      

      
      
8/3X"2/1" רטוקב ןתיוז זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0110
ט"קמ ע"ווש וא "ביגש" תרצות ,2/1X"2/1" וא      
    60080LN81 80080 ואLN81, רוביח :ללוכ  

  5,625.00     75.00    75.00 .ריקב הנכה םימחו םירק םימ תדוקנל 'חי   
      
םע ,2/1" רטוקב ילד זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0120
ט"קמ ע"ווש וא "תמח" תרצות ,המירז ןדעמ      

    520.00     65.00     8.00 300207. 'חי   
      
תרצות ילרגטניא רויכ םע קוצי שיש חטשמ     07.03.0130
פ"ע הרוצו תודימב ע"ווש וא "הגטרוא שיש"      
פ"ע עבצו םגד , תוילכירדאה תוינכותב ןיוצמה      
,מ"ס 2 ןפוד יבוע ,חקפמהו לכירדא רושיא      
טנק ,םיקוזיחו תוכימת ,םיזרבל םיחתפ :ללוכ      
שרדנה לכו ימדק רניס, םימ ףא ,ידיצו ירוחא      
ירויכ+ הצחר ירויכל תמלשומ הנקתהל דע      

 29,600.00  1,850.00    16.00 תודבעמ+ םיחבטמ ר"מ   
      
הטסורינמ ילרגטניא רויכ תנקתהו הקפסא     07.03.0140
הדובע חטשמ + מ"ס 04x06 תודימב 613      
+ מ"מ 2 .ד.ע רטמ 0.2 םע ךרואב הטסורינמ      

  5,800.00  5,800.00     1.00 613 הטסורינמ 'חי   
      
)רלוק( םירק םימ ןקתמ תנקתהו הקפסא     07.03.0150
םע ילדנו יטנא הטסורינמ לופכו גרודמ      
ע"ווש וא "הסדנה ןרטש .י" םיכנל תורשפא      

 78,000.00 13,000.00     6.00 F804211 ANROCA םגד 'חי   
      
האלמ תינקית םורח תחלקמ תנקתהו הקפסא     07.03.0160
"רחס באלונכט" תרצות 1411 םגד הדבעמל      

  3,900.00  3,900.00     1.00 .ע"ווש וא 'חי   
      
תינקית םייניע תפטשמ תנקתהו הקפסא     07.03.0170
ריקהמ הנקתהל ע"ווש וא 0153 םגד הדבעמל      

  3,100.00  3,100.00     1.00 הדובע חטשמ לע הנקתהל 0163 םגד וא 'חי   
214,275.00 הנבמה םוחתב םיירטינס םילכ 30.70 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
המיטא תכרעמו 6" לוורש עוציבו הקפסא     07.04.0010
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ,ד"ממ ריקל רבעמל      
תויחנה יפל ד"ממ ריקב תרנצ רבעמ טרפ      

  7,200.00  1,200.00     6.00 'פמוק .א"גה  
  7,200.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../019 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     019

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,200.00 מהעברה      

      
      
המיטא תכרעמו 4" לוורש עוציבו הקפסא     07.04.0020
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ,ד"ממ ריקל רבעמל      
תויחנה יפל ד"ממ ריקב תרנצ רבעמ טרפ      

  5,100.00    850.00     6.00 'פמוק .א"גה  
      
3" לוורש עוציבו הקפסא לוורש ךא ל"נכ     07.04.0030
לכ ללוכ ,ד"ממ ריקל רבעמל המיטא תכרעמו      
ד"ממ ריקב תרנצ רבעמ טרפ עוציבל שרדנה      

  3,900.00    650.00     6.00 'פמוק .א"גה תויחנה יפל  
 16,200.00 תונוש 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,109,315.00 הנבמה ךותב םיזוקינ ,בויב, םימ תכרעמ : תירטינס היצלטסניא 70 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../020 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     020

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנזה )א =====  :תורעה******** תודוקנ      
ריחמב הלולכ ,הנושאר הדוקנ דע למשח חולמ      
)ב      .)לבכ וא תרנצב םיכילומ י"ע( הדוקנה      
הלולכ לגעמב תפסונ הדוקנ לכל ל"נכ הנזה      
י"ע תודוקנל תרנצה )ג  .הדוקנה ריחמב      
םלושתש הלעתב YX2N לבכ וא( נ"פ תורונצ      
.ךרוצה יפל - םהיניש לש בוליש וא )דרפנב      
,"וני'צטב" ,"סיווג" תרצות םירזיבאה לכ )ד       
עקת יתב )ה  .ע"ווש וא דרובסייו וא "דנרגל"      
קלח וא תיאמצע םינקתומה םייזפ דח      
,לויכ ,םודא ,ןבל( םיעבצב ויהי םילולכממ      
םיעקשה לכ )ו  .ןימזמה תריחב יפל )לוחש      
תרדגומ תרנצהש תורמל )ז .הנגה סירת וללכי      
תרנצה תא קפסי לבקה ,םינשיה םירטקה יפל      
.ע"וש םיינכדעה םירטקה יפל      
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     08.01.0001
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
וא לבכ( םיכילומ ,)דרפנב םלושת רשא(      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.1 ךתחב )םיטוח      
,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      

 15,000.00    120.00   125.00 םיקדהמו 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הרישי רואמ 'קנ     08.01.0002
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ ,דרפנב םלושת רשא      
םייזפ דח םילגעמב ,)םיטוח וא לבכ( ךרוצ יפל      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו םייזפ תלת וא      

 83,600.00    110.00   760.00 םיקדהמו םירוביח 'קנ   
      
"הליגר רואמ" תדוקנ ומכ -- הקלדה רואמ 'קנ     08.01.0007
וא ,ףוליח ז"פמ לש תפסות לכ רובע םלוא      

  2,700.00     50.00    54.00 ראומ תוגרדמ ןצחל וא ,בילצמ ז"פמ 'קנ   
      
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0011
רזיבא ,ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      

 25,800.00    120.00   215.00 טילקב 'א 61 ק"ח 'קנ   
      
לולכת רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0013
)5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ      

  9,425.00    145.00    65.00 לגעמ לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ 'קנ   
136,525.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../021 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     021

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
136,525.00 מהעברה      

      
      
לולכת רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0017
)5.1X3( לבכ םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
לע דדוב  ,EEC 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ      

    750.00    150.00     5.00 לגעמ 'קנ   
      
רשא רפמא 61X5  תיזאפ תלת הנזה תדוקנ     08.01.0023
לבכ( םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב רוניצ לולכת      
    5.2X5( תספוק י"ע רזיבאל האיציו ר"ממ  

    820.00    410.00     2.00 EEC רזיבא - םיקדהמו םירוביח 'חי   
      
לגעמ לע תדדוב 'א )61X5( יזפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0024
םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
61X3 טקפ ז"פמ רזיבאו ר"ממ )5.2X5 לבכ(      

    400.00    400.00     1.00 לגעמ לע דדוב םיקוזיח ללוכ 'א 'קנ   
      
לגעמ לע תדדוב 'א )36X5( יזפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0025
םיכילומ ,מ"מ 57 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
'א )36X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ )61X5 לבכ(      

    500.00    500.00     1.00 לגעמ לע דדוב טקפ וא EEC סופיט 'קנ   
      
לבכו 41" רוניצ 'א 08X5 דע םלוא ל"נכ 'קנ     08.01.0026

    630.00    630.00     1.00 ר"ממ 52X4 'קנ   
      
5.2X3 הנזה ללוכ -- הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0028
תורוניצ 2 ,מ"מ 02 רטוקב רוניצב ר"ממ      
תרושקת רובע הכישמ טוח םע מ"מ 52 רטוקב      
ירלודומ רזיבאב םויס .רודזורפב הלעתמ לחה      
שש ללוכה "סקוב המיס" ומכ הדיחי ללוכה      
4 ונקתוי םכותמ רשא( למשח רזיבאל תומוקמ      
תומוקמ 4-ו )ןגמ יסירת םיללוכה םיעקש      
54JR םירבחמל הנכה ללוכ תרושקתל      

 25,600.00    400.00    64.00 שומישל ןכומ טלפמוק - םיככוסמ 'קנ   
      
םויס םלוא ,ל"נכ -- הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0029
המיס" ומכ הדיחי ללוכה ירלודומ רזיבאב      
תומוקמ ללוכה ,טסלפ א.ד.ע לש 41D וא"סקוב      
54JR םירבחמל הנכה ללוכ תרושקתל      
ימד הסכמ םע םירומש תומוקמ ללוכ .םיככוסמ      
,בושקת תקלחממ השירד יפל םירזיבא תומכ      
רוניצו 52 רטוקב רונצ מ"מ 05 רטוק רוניצ      
- )M41D טרפ תינכות יפל לכה( 02 רטוקב      

 20,400.00    510.00    40.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'קנ   
      
      

185,625.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../022 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     022

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
185,625.00 מהעברה      

      
      
2 תומוקמ 4 םלוא ל"נכ הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0030

 10,880.00    320.00    34.00 תרושקת 'קנ 4 -ו למשח יעקש 'קנ   
      

    400.00     40.00    10.00 םיפסונ םיעקש רובע  םיעקש תדיחיל תפסות 'חי  08.01.0031
      
םגד רובע ל"נכ זגראל תעצוממ תפסות     08.01.0034

    600.00     30.00    20.00 .הלעת וא טוהירב בלושמ תינוציח הנקתהל 'חי   
      
יפל הרקת ללחב תרנצ זוכירל IC תאספוק     08.01.0035

  2,400.00    150.00    16.00 הידמיטלומ טרפ 'חי   
      
רוניצ לולכת רשא הדוקנ -- םועמע תלעפה 'קנ     08.01.0036
םגדבו תומכב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב      
למשחה תוחול קרפב עיפומה רקבל םאתומה      
םגדב ריקב עוקש )םינצחל( תלעפה תדיחיו      

    500.00    250.00     2.00 ל"נה רקבל םאתומ 'קנ   
      
םיכילומ ללוכ ילמשח ןוליו וא ךסמל הלעפה 'קנ     08.01.0037
עוקש וני'ציטיב רזיבא ,ר"ממ 5.1X5 ךתחב      
עונמל ךומסב אספוקב רמג ,ריקב )ןצחל(      

    600.00    300.00     2.00 ךסמה 'קנ   
      
23 רטוקב רוניצ תללוכ - ןגזמ תלעפה תדוקנ     08.01.0038
רבועו רוניצב לחשומ ר"ממ 5.1X4 לבכ ,מ"מ      
תדיחי ללוכ דרפנב םלושתש םילבכ תלעת ךרד      
רסממ ,pots ןצחל ,trats ןצחל הבו הלעפה      
יתש ,םיפילחמ םיעגמ תוגוז 2 םע הלעפה      
לנפ ,ריקב העקשה תספוק ללוכ ,ןומיס תורונמ      
היהת הדיחיה - טורח טוליש םע ימדק      
ףופכב ןלבקה י"ע הנבת וא תרשואמ תרצותמ      

 15,200.00    400.00    38.00 שומישל ןכומ טלפמוק - ונרושיאל 'חי   
      
ותנקתה ,רסממה תדרפה רובע ל"נל תפסות     08.01.0039
טווחה ללוכו םיאתמ זראמב םיינב תרקת ללחב      

  1,140.00     30.00    38.00 ןומיסה תורונמו םינצחלה תדיחי ןיבל וניב 'חי   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 02 תרושקת 'קנ     08.01.0040
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקל ,מ"מ      

 17,150.00     70.00   245.00 ןוליינמ הכישמ טוחו ,םירוביח תספוקב רזיבאל 'קנ   
      
      
      
      

234,495.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../023 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     023

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
234,495.00 מהעברה      

      
      
ןומיס תרונמ רובע םלוא ל"נכ תרושקת תדוקנ     08.01.0041
תדוקנל הברקב תאצמנ רשא ןשעו שא יוליגל      

    770.00     55.00    14.00 יאלגה 'חי   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0046
לולכת רשא --דרפנ רוניצב )מ.נ.מ תוכרעמ      
וא בורק תרושקת ןוראמ ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ      
םירוביח תספוקב רזיבאל האיצי דע הלעת      

  2,000.00    100.00    20.00 האיצי לכל דרפנ רוניצ - ןוליינמ הכישמ טוחו 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- תרקובמ תלד 'קנ     08.01.0047
תספוק םוקמ דע תרושקת תלעתמ מ"מ 52      
הנממו )םירחא י"ע קפוסת רשא( תופעתסה      
םיטנמלא לא מ"מ 52 רטוקב תורונצ 3  י"ע      
,)יטנגמ עגמ ,םיגת ארוק ,לוענמ( תלדב םינוש      

    900.00    150.00     6.00 שומישל ןכומ טלפמוק -  הכישמ טוח ללוכ 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- טטסומרטל הנזה 'קנ     08.01.0049
עקש דיל דחאה ודיצב ןקתומה מ"מ 02 רטוקב      
,4/3" ןורירמ תספוקב םויסו ןושחנ-חופמל      
רוניצה ךותב .טטסומרטה אצומב ינשה ודיצבו      

  2,250.00     50.00    45.00 יבוע מ"מ 3 ןוליינמ הכישמ טוח לחשוי 'קנ   
      
'קנל התכיפה רובע תרושקת 'קנל תפסות     08.01.0050
לבכ לש רוביחו הלחשה ,הקפסה י"ע ןופלט      
,הדוקנה אצומ דע ןופלט ןוראמ גוז 4 ינקת      
םיבצינה הנורק יקדהמב יסחיה קלחה ללוכ      

    400.00     80.00     5.00 54JR ןופלט עקשו 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- ר"ממ 01 הקראה 'קנ     08.01.0051
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      

  4,800.00     80.00    60.00 )םוינימולא תוציחמ 'קנ   
      
02 רטוקב רונצ לולכת רשא -- םורח ןצחל 'קנ     08.01.0053
ןצחלו ר"ממ )5.1X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      
םע אספוקב ןקתומה םיעגמ ינש םע םורח      
טולשו ,הריבשל ףוקש יטסלפ יוסכ ,תרגסמ      
ומכ אספוק( תינכת יפל טורח ץיוודנס טילקב      

  1,500.00    500.00     3.00 )52E-SAZ םגד עינמלט 'קנ   
      

    300.00    100.00     3.00 םיעגמ תוגוז 3 סופיט רובע ןצחלל תפסות 'קנ  08.01.0054
      

247,415.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../024 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     024

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
247,415.00 מהעברה      

      
      

    255.00     85.00     3.00 הלעת וא ריק לע ןקתומ הירטפ םוריח ןצחל 'קנ  08.01.0055
      
לולכת רשא -- םימ םחמ/םימח םימ דוד 'קנ     08.01.0056
)5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
,לבכ ,ןואינ תירונו 'א )61X2( דוד ז"פמ ,ר"ממ      

    250.00    250.00     1.00 דודל דע ז"פמהמ רוניצב לחשומ )5.2X3( 'קנ   
      
מ"מ 02 - חישק רוניצב הנקתהל תפסות     08.01.0057
,חכ ,רואמ 'קנ ריחמל תפסות -- ןורירמ      
חישק רוניצב הדוקנה עוצב רובע 'דכו תרושקת      
רזיבא ללוכו ט"הע הנקתהב מ"מ 02 רטוקב      

  2,000.00     40.00    50.00 )'דכו ק"ח ,ז"פמ( ןיירושמ 'קנ   
      
רזיבאב שומיש רובע חכ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0060

  6,500.00     50.00   130.00 לופכ 'קנ   
      
ריחמל תפסות -- םימ ןגומ רזיבאל תפסות     08.01.0061
שומיש רובע 'דכו ק"ח ,תרושקת ,רואמ תדוקנ      

  1,800.00     40.00    45.00 םימ ןגומ רזיבאב 'קנ   
      

 12,000.00     60.00   200.00 'א גוס יאלמשחל 'זר ריחמ יפל למשח תודובע ע"ש  08.01.0062
      

  8,000.00     40.00   200.00 רזוע יאלמשחל ל"נכ ע"ש  08.01.0063
      
וא/ו תומלשב( הנבמה לכב ןקתמה תרבעה     08.01.0064
תרוקיב וא \ו יטרפ קדוב תרוקיב ,)םיבלשב      
רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ למשח תרבח      

  6,000.00  3,000.00     2.00 'פמוק יפוס  
      
*************** םירזיבא      
      
םלוא ,"סיווג" סופיט ןיירושמ יטסלפ ריק רוביח     08.01.0069

    175.00     35.00     5.00 ט"הע 'חי   
      
רזיבאב ןקתומ 54JR םגדמ ןופלטל עקש     08.01.0070

    210.00     35.00     6.00 ע"ווש וא "סיווג" תרצות 'חי   
      
הביתב ריקב עוקש ,יזאפ תלת ריק רוביח     08.01.0078
םגד רפמא 61X5 יציפק הסכמ םע ,תדחוימ      

     50.00     50.00     1.00 CEE 'חי   
      

     80.00     80.00     1.00 EEC םגד רפמא 23X5 םלוא ל"נכ 'חי  08.01.0080
      
      

284,735.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../025 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     025

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
284,735.00 מהעברה      

      
      

    240.00     40.00     6.00 EEC םגד רפמא 61X3 םלוא ל"נכ 'חי  08.01.0081
      

     50.00     50.00     1.00 EEC םגד רפמא 23X3 םלוא ל"נכ 'חי  08.01.0082
      
ןצחל וא תרושקת 'קנ וא ק"חל תפסות     08.01.0085

    560.00     40.00    14.00 ע"ווש וא וניציטב תרצות הלעתב הנקתהל 'חי   
      
הלעתב הנקתהל הדובע תדמעל תפסות     08.01.0086

  1,920.00     80.00    24.00 ע"ווש וא וניציטב תרצות 'חי   
      
ספא קותנ םע טמוטוא יצח רובע ל"נל תפסות     08.01.0087

  1,152.00     96.00    12.00 הקספה לילסו רפמא 61 דע 'חי   
      

    390.00     65.00     6.00 א"כ רפמא 61X1 םיעקש 6 םע "הדלוקוש" 'חי  08.01.0089
      

    480.00     80.00     6.00 א"כ רפמא 61X1 םיעקש 2 םע הדלוקוש" 'חי  08.01.0091
      
ןקתומ טוו 0001 דע קפסהב ינורטקלא רמיד     08.01.0093

    600.00    300.00     2.00 ריקב העוקש אספוקב 'חי   
      
,םימ ןגומ תיטסלפ אספוקב יזפ 3 םרז קיספמ     08.01.0094

     80.00     80.00     1.00 טלוו 083 ,רפמא 52 דע 'חי   
      

    860.00    215.00     4.00 רפמא 001 דע םלוא ,ל"נכ 'חי  08.01.0095
      
םיירלודומ ז"פמ 3 תללוכה תרגסמ םע הדיחי     08.01.0106

  1,750.00     50.00    35.00 )וני'ציטיב ,דנרגל ,סיווג( רואמל םינצחל וא 'חי   
      
םיירלודומ ז"פמ 6 תללוכה תרגסמ םע הדיחי     08.01.0107

    320.00     80.00     4.00 )וני'ציטיב ,דנרגל ,סיווג( רואמל םינצחל וא 'חי   
      
********  תורוניצ      
      
וא לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     08.01.0108
,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא חיטל תחתמ      
םיטרדנטסה יפל היהי קפוסתש תרנצה רטוק(      
,תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ )םישדחה      
ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש ,םירוביח      
תודובע רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח      

  1,200.00      3.00   400.00 מ"מ 02 רטוקב -- )תודוקנה תרגסמב ןניאש רטמ   
      

  1,920.00      4.00   480.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0109
      
      

296,257.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../026 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     026

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
296,257.00 מהעברה      

      
      

    500.00      5.00   100.00 מ"מ 23 רטוקב רטמ  08.01.0110
      

    300.00      6.00    50.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  08.01.0111
      

  1,600.00      8.00   200.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0112
      

  1,800.00     10.00   180.00 מ"מ 57 רטוקב רטמ  08.01.0113
      
סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורוניצ םלוא ,ל"נכ     08.01.0114

    600.00      6.00   100.00 מ"מ 02 רטוקב   -- ןורירמ רטמ   
      

    350.00      7.00    50.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0115
      

    500.00     10.00    50.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0117
      
.ירושרש יטסלפ רוניצ לש החנהו הקפסא     08.01.0118
תרצות "הרבוק" 'ץניא 3 רטוקב      
הלעתב חנומ ,)יתבכש-וד( "ןמדירפ-ןמסייו"      

  4,500.00     30.00   150.00 מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,ל"נה רטמ   
      

  1,600.00     40.00    40.00 'ץניא 4 רטוקב ל"נכ רוניצ לש החנהו הקפסא רטמ  08.01.0119
      

  1,000.00     20.00    50.00 'ץניא 2 רטוקב ל"נכ רוניצ לש החנהו הקפסא רטמ  08.01.0120
      

    280.00     28.00    10.00 'ץניא 63 רטוקב ל"נכ רוניצ לש החנהו הקפסא רטמ  08.01.0121
      
ע.ק.י  וא CVP רוניצ לש החנהו הקפסא     08.01.0122

    700.00     35.00    20.00 קזבה י"ע רשואמ מ"ס 36 רטוקב רטמ   
      
ע.ק.י  וא CVP רוניצ לש החנהו הקפסא     08.01.0123

  2,800.00     35.00    80.00 קזבה י"ע רשואמ מ"ס 05 רטוקב רטמ   
      
********* םיטוח      
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     08.01.0140
תורונצל םיסנכומ הקראהו ספאה תונושה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

    250.00      1.00   250.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח -)תודוקנה רטמ   
      

    600.00      2.00   300.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0141
      
      

313,637.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../027 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     027

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
313,637.00 מהעברה      

      
      

  6,900.00     69.00   100.00 ר"ממ 4   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0142
      

    500.00      5.00   100.00 ר"ממ 6   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0143
      

    900.00      9.00   100.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0144
      

  3,250.00     13.00   250.00 ר"ממ 61   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0145
      

    900.00     18.00    50.00 ר"ממ 52   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0146
      

  1,200.00     24.00    50.00 ר"ממ 53   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0147
      

  1,550.00     31.00    50.00 ר"ממ 05   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0148
      

  1,125.00     45.00    25.00 ר"ממ 07   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0149
      

  3,000.00     60.00    50.00 ר"ממ 59   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0150
      
,'וכו תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     08.01.0154
סופיט ,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ      

    400.00      4.00   100.00 ר"ממ 6 ךתחב - רוזש רטמ   
      

  1,600.00      8.00   200.00 ר"ממ 01 ךתחב רטמ  08.01.0155
      

  1,500.00     10.00   150.00 ר"ממ 61 ךתחב רטמ  08.01.0156
      

    700.00     14.00    50.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ  08.01.0157
      

    850.00     17.00    50.00 ר"ממ 53 ךתחב רטמ  08.01.0158
      
*************** םילבכ      
      
ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.01.0166
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
ירמוח לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה      

  3,000.00      5.00   600.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,ויתווצק רטמ   
      

  2,250.00    225.00    10.00 ר"ממ 59X4 ךתחב רטמ  08.01.0170
      

  4,500.00     90.00    50.00 ר"ממ  53X4 ךתחב רטמ  08.01.0174
      

  3,500.00     70.00    50.00 ר"ממ 52X4 ךתחב רטמ  08.01.0175
      

351,262.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../028 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     028

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
351,262.00 מהעברה      

      
      

  9,200.00     46.00   200.00 ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ  08.01.0176
      

  4,000.00     20.00   200.00 ר"ממ 6X5 ךתחב רטמ  08.01.0179
      

    750.00     15.00    50.00 ר"ממ   6X3 ךתחב רטמ  08.01.0180
      

  1,200.00     15.00    80.00 ר"ממ   4X5 ךתחב רטמ  08.01.0181
      

    960.00     12.00    80.00 ר"ממ   4X3 ךתחב רטמ  08.01.0182
      

  1,700.00      8.50   200.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב רטמ  08.01.0183
      

    850.00      8.50   100.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב רטמ  08.01.0184
      

    237.50      9.50    25.00 ר"ממ  5.1X7 ךתחב רטמ  08.01.0185
      

    300.00     15.00    20.00 ר"ממ 5.1X21 ךתחב רטמ  08.01.0188
      
סופיטמ תשוחנ - םייטסלפומרט םילבכ     08.01.0192
    VK1/6.09E081EFXHXHN תרצות  
    LIFORYP 21/2014 ןקת יפלNID וא  
    RYPONEIS )יעקרק-תת סופיטמ )סנמיס  
ךשמב סויסלצ תולעמ 008 תרוטרפמטב דמוע      
הלחשה ללוכ ,תיכוכז יביס ללוכ ,תוקד 081      
וא תויצקורטסנוק לע החנה וא תורונצ ךותב      
ירמוח ,רזעה ירמוח לכ ללוכ ,תולעת ךותב      
- ויתווצק ינשב לבכה רוביחו ,תופומ ,דודיב      

  4,200.00     70.00    60.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב רטמ   
      

  2,100.00     35.00    60.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב רטמ  08.01.0194
      

  3,500.00     70.00    50.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב רטמ  08.01.0195
      
)YX2AN )051X4 םוינימולא םלוא ל"נכ לבכ     08.01.0198

 10,560.00    132.00    80.00 ר"ממ רטמ   
      
)YX2AN )07X4 םוינימולא םלוא ל"נכ לבכ     08.01.0199

  5,100.00    102.00    50.00 ר"ממ רטמ   
      
)YX2AN )05X4 םוינימולא םלוא ל"נכ לבכ     08.01.0200

  9,000.00     90.00   100.00 ר"ממ רטמ   
      
      
      

404,919.50 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../029 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     029

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
404,919.50 מהעברה      

      
      
םגד ךכוסמ לבכ - תוילעמל דוקיפ לבכ     08.01.0201
    GWA22 )5006X2(X3 תרצות RODLET,  

  1,757.50     35.15    50.00 .ןיעידומל תוילעמ תונוכמ רדח ןיב רשק רובע רטמ   
      
רפס תיב חותיפב תודובע      
    **************************  
      
םילושכמה לכ ללוכ ,תינכמ וא תינדי הריפח     08.01.0204
קמועלו מ"ס 03-05 לש ןותחת בחורב ,ךרדב      
/ תרנצ לש קודיהו יוסיכ ללוכ מ"ס 011-09      

  2,000.00     40.00    50.00 הליבכ רטמ   
      

  1,820.00     52.00    35.00 מ"ס  001 08 בחורב ל"נכ הריפח רטמ  08.01.0205
      
ןומיסל מ"ס 61 בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס     08.01.0206

    110.50      0.85   130.00 המדאב לבכ רטמ   
      
ןוטבמ הלוגע הכירב לש הנקתהו הקפסא     08.01.0207
הסכמ םע ,'מ 01 דע  קמועבו מ"ס 06 רטוקב      
םגד "ןקלוו" תרצות הדלפ תקיצימ ירטינס      
,ףוצירה הבוגל םאותי הסכמ הבוג ,"ןרומ"      

  2,700.00    900.00     3.00 תעבורמ תרגסמ 'חי   
      
08 רטוקב ןוטבמ היושע םלוא ל"נכ הכירב     08.01.0208

  1,100.00  1,100.00     1.00 .הסכמ +מ"ס 'חי   
      
001 רטוקב ןוטבמ היושע םלוא ל"נכ הכירב     08.01.0209

  1,930.00  1,930.00     1.00 .הסכמ +מ"ס 'חי   
      
תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
    *************************  
      
םעו תולש םע תצרוחמ לזרב תיצקורטסנוק     08.01.0218
םילבכ וא תורונצ תבכרהל ןכומ ,רזעה דויצ      
קוזיחל וא הלופכ הפצר קוזיחל וא ,םהילע      
,חודיק ללוכ ,ללח לעמ תולעת לש דחוימ      
טרופמה יפל לכה - 'וכו עבצ ,םיגרב ,תוירי      

  1,400.00     20.00    70.00 ינכטה טרפמב ג"ק   
      
      
      
      
      
      

417,737.50 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../030 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     030

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
417,737.50 מהעברה      

      
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תוצרוחמ חפ תולעת     08.01.0219
,הרקתה לע תויולת וא  ריקה לע תונקתומ מ"מ      
תרצות תמגודכ ,דחא דצמ השיגל תויונב      
,םיקוזיחה לכ תא םריחמב ללוכ  "דריל"      
ללוכ( תויוז ,תולוזנוק היצקורטסנוקה ,תוילתה      
יפל תולעת רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק      

  4,250.00     85.00    50.00 .מ"ס 01/01 תודימב 'וכו )ךרוצה רטמ   
      

 11,000.00    100.00   110.00 מ"ס 8/02 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0220
      
תודימב ,הסכמ םע רוגס חפ תלעת ,ל"נכ     08.01.0227

  6,500.00    130.00    50.00 מ"ס 01/02 רטמ   
      
רובע ל"נכ הלעת ריחמל תעצוממ תפסות     08.01.0231
תפצר לע הנקתהל תומאתהו תוהבגה עוציב      

  2,500.00     50.00    50.00 גגה רטמ   
      
תודימב תנבלוגמ תשר תלעת םלוא ל"נכ     08.01.0238

 12,000.00     40.00   300.00 טרפמה יפ לע מ"ס 5.8/01 רטמ   
      

 13,500.00     45.00   300.00 מ"ס 5.8/02 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0239
      

  6,000.00     50.00   120.00 מ"ס 8/03 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0240
      
6/31 תודימב השקומ .יס.יו.יפ תויושע תולעת     08.01.0244
י"ע( OCOB תרצותמ הסכמ םע מ"ס      
הקולח ,תויפוס ,תויוז ללוכ ,)סקולארשי      

  4,500.00     30.00   150.00 'וכו תימינפ רטמ   
      

  1,260.00     18.00    70.00 מ"ס 6/6 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0245
      

    500.00     50.00    10.00 מ"ס 01/02 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0246
      

     60.00     10.00     6.00 מ"ס 5.2/3 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0247
      

    600.00     10.00    60.00 מ"ס 5.1/2 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0248
      
,עבצ ,םיגרב ,םירוח םע תודחוימ רבעמ תובית     08.01.0266
תושירדה יפל דבועמ הסכמ ,תודירפמ תוציחמ      
ימינפ טולישו ןומיס ללוכ ,תוינוטקטיכראה      

    120.00     20.00     6.00 הקראה גרוב ללוכ ינוציחו 'חי   
      

    900.00    900.00     1.00 מ"ס 04X06X08 תודימב ל"נכ 'חי  08.01.0268
      

481,427.50 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../031 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     031

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
481,427.50 מהעברה      

      
      
,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     08.01.0269
2 יבועב תונפד םע ,תותלד םע ,ראותמה יפל      
,קזבה ןקתל םאתומ 'ץניא 1 ץע בג םעו מ"ס      

    950.00    950.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 03/08/06 תודימב 'חי   
      

    900.00    450.00     2.00 מ"ס 03/04/06 תודימב ל"נכ 'חי  08.01.0270
      
,ריקב עוקש םיאבכ דוקיפ חול רובע ןורא     08.01.0271
ללוכ ,חפמ תלד םע 001/001 דע תודימב      
- רטסמ לוענמ + הליענ ללוכ ,הפוקש תיזח      

  3,500.00  3,500.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
ללוכ TCM תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     08.01.0272
ללוכ 4"? דע םילבכ 4-ל תמאתומ תרגסמ      
ראותמכ א"גה ןקת יפל תומיטאו תוריגס      

 36,000.00  3,000.00    12.00 .ינכטה טרפמב 'חי   
      
-- שא ינפב םילבכ לע הנגה םוטיא רובע     08.01.0273
חטש יוקינ ,החירמ /סוסיר ,הנקתה ,הקפסא      
ךרוצה יפל תרזוח החירמ וא סוסיר ,סוסירה      
םינקת( KITSAMALF םוטיא רמוח לש      

    700.00    350.00     2.00 ע"ווש וא )תוחפל ,IDLU, N ר"מ   
      
וא תוחול תועצמאב -- םילבכ ירבעמ םוטיא     08.01.0274
,תויקש ,תינכתמ תותשר ללוכ SBK תויקש      
,םישורדה רזעה דויצו רזעה ירמוח לכ ,תוחול      
לכה - דיתעב םילבכ תפסות תורשפא ללוכ      
- םיימואלניבהו םיילארשיה םינקתל םאתהב      

  1,100.00    550.00     2.00 שומישל ןכומ טלפמוק ר"מ   
      
******** תוקראה      
      
ןקתומ מ"מ 21 רטוקב קלח לוגע לזרב טומ     08.01.0277
ךילומכ וא תיקפוא הרוצב דוסיל תחתמ      
ןוטב תבכש לש הנקתה ריחמב ללוכ .הדרוה      
    522-B המדא תודובע ללוכ ,קחרמ קיזחמ ללוכ  
י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה ללוכ ,תושורדה      
טרפ יפל תואסנולכל תורבחתה ללוכ ,ךותיר      

 12,600.00     20.00   630.00 תינכת יפל טלפמוק שומישל ןכומ ,תינכתב רטמ   
      
      
      
      
      

537,177.50 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../032 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     032

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
537,177.50 מהעברה      

      
      
4X05 ןבלוגמ לזרב י"ע ל"נכ הדלפ ספ תואיצי     08.01.0279
לא תורבחתה רובע ריקב ןקתומ מ"ס      
וריחמב ללוכ ,האיצי יכילומ וא תודורטקלא      
םע רמג ללוכ ,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר      
ךרואב ,1" שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב      

  3,000.00    300.00    10.00 שומישל ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ 'חי   
      
רובע םלוא )שיטפ תספוק אלל( ל"נכ תואיצי     08.01.0280

    900.00    150.00     6.00 'וכו'וכו תוילעמ יצוק ,ישאר הקראה ספ 'חי   
      

    200.00    200.00     1.00 לופכ ספ י"ע םלוא ל"נכ תואיצי 'חי  08.01.0281
      
בכרומ םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     08.01.0285
'מ 05.1 ךרואב תשוחנ יושע למשחה חול דיל      
8/3 רטוקב םיגרב 52 ללוכ מ"מ 4/06 ךתחב      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע 'ץניא      
ללוכ םיגרבל םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו      

    900.00    900.00     1.00 .הנקתה 'חי   
      
וא םיירוזא םיישאר תוחול רובע םלוא ל"נכ ספ     08.01.0286
4/06 ךתחבו רטמ 0.1 דע ךרואב ,םייתמוק      

  1,300.00    650.00     2.00 מ"מ 'חי   
      
ךתחו ךרוא מ"ס 06 תודימב םלוא ל"נכ ספ     08.01.0287

    350.00    350.00     1.00 מ"מ 4/04 'חי   
      
הרוצב בכרומ ,מ"מ 4/04 ןבלוגמ הדלפ ספ     08.01.0291
הקעמה לע גגה לע קרב אלוכ רובע תיקפוא      
םיילקיטרו םיספ ללוכ תוריק וא הרקת ,הפצר      

 16,750.00     25.00   670.00 ןינבה תוריק לע רטמ   
      
גגה לע תכתמ דויצ רוביחל תופעתסה עוציב     08.01.0292
ןרותו םידומע תכתמ יוריק א"מ תונוכמ ומכ      
4/04 ןבלוגמ ספ י"ע תופעתסהה .'וכו הנטנא      
גרוב ללוכ ,רוח ללוכ ,מ"ס 04 דע ךרואב מ"מ      
תויקסיד םע זילפ יושע ץניא 8/3 רטוקב      

  1,800.00    300.00     6.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - םימואו תויציפק 'חי   
      
רבוחמ מ"ס 05 ךרואב תיכנא הטילק רובע ץוק     08.01.0293
י"ע יושע ץוקה ,תיקפואה הטילקה תכרעמ לא      

  1,920.00     80.00    24.00 מ"מ 01 רטוקב ןבלוגמ קלח לוגע הדלפ טומ 'חי   
      
      
      

564,297.50 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../033 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     033

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
564,297.50 מהעברה      

      
      
ןוכמ לש תרוקיב םיקרב תקראה ןקתמ תרבעה     08.01.0296
ךלהמב תורוקיב ללוכ ,םואת ללוכ ,םינקתה      
,םינקתה ןוכמ גיצנ םע תוינכת רושיא ,עוציבה      
קלחה( יפוס רושיאל דע תרזוח תורוקיבו      

  5,000.00  5,000.00     1.00 'פמוק .)יסחיה  
      
יבגל ,ךמסומ קדוב סדנהמ לש הקידב עוציב     08.01.0297
הנבמה רוזאב תודגנתה ללוכ דוסי תקראה ביט      

  1,500.00  1,500.00     1.00 'פמוק 'וכו שרגמל הסינכב רליפבו  
      
2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     08.01.0299
הקראה טוח רוביחל דרפנ קוזיח ללוכ ,'ץניא      

    180.00     45.00     4.00 הרהזא טלש ללוכו 'חי   
      

    200.00     50.00     4.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0300
      

    260.00     65.00     4.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0301
      
ללוכ ,םוא ללוכ 'ץניא 8/3 הקראה יגרב ךותיר     08.01.0302
ומכ( תכתמ יקלחל טוליש ללוכ ,תיציפק תעבט      
תקראה רובע ,)'וכו םיספ ,םיפוקשמ ,א"מ דויצ      

  1,375.00     55.00    25.00 האוושה 'חי   
      
םיגרבל ר"ממ 01 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0303

    500.00     20.00    25.00 תומיאתמ לבכ ילענ ללוכ ,ל"נכ 'חי   
      
ספל ר"ממ 01 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0304

    300.00     20.00    15.00 םילאיצנטופ תאוושה 'חי   
      

    150.00     30.00     5.00 ר"ממ 61 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0305
      

     80.00     40.00     2.00 ר"ממ 07 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0306
      
********************** דויצו םיעונמ רוביח      
      
ירמוח תקפסא ללוכ ס"כ 1 דע םיעונמ רוביח     08.01.0309
דויצ ,תופומ תמחלה ,)םימ( שימג רוניצ ,רזעה      
ןוויכ ,תוזפה רדס תקידב ,הלעפה ,רזע      

    600.00    100.00     6.00 .ךרוצה יפל םינוקית ,בוביסה 'חי   
      

    120.00    120.00     1.00 ס"כ 5 דע ,ל"נכ 'חי  08.01.0310
      

    200.00    100.00     2.00 ס"כ 2/1 דע םייזפ דח םיעונמ רוביח ,ל"נכ 'חי  08.01.0312
      

574,762.50 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../034 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     034

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
574,762.50 מהעברה      

      
      
ללוכ ט"ווק 5.2 דע קפסהב רחא וא דויצ רוביח     08.01.0313
םימ רוניצ ,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא      
םינוקית ללוכ ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושמ ,שימג      

    100.00    100.00     1.00 .ךרוצה יפל 'חי   
      
רוביח ללוכ ,םימח םימ דוד רוביח םלוא ,ל"נכ     08.01.0319

     70.00     70.00     1.00 טטסומרטה 'חי   
574,932.50 תילמשח היצלטסניא 10.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולה יריחמ  )א************  יללכ      
לש םינוש םיגוסל םיקלוחמ ךשמהב םיעיפומה      
לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא ,דויצ      
,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא ,דויצ      
ללוכ ,ולש רזעה דויצו ודויצ לכ לע ,אלמ      
ףסונב וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל ותלבוה      
)ג.ידרשמ-ןיבה טרפמבו ינכטה טרפמב רומאל      
אלא םינפלמהשיג םע כ"דב ויהי תוחולה לכ      
.הפצר וא ריק לע םינקתומ ,תרחא ןייוצ םא      
ףסונ דויצל םוקמ תברזר לולכי חול לכ )ד            
ןוילעה קלחב  )ה53%.דוע לש רועישב דיתעב      
יוק רובע ןה םיקדהמה יאת ויהי תוחולה לש      
.םיאצויה םילגעמה רובע ןהו םיסנכנה הנזהה      
ןיינבב ישאר למשח חול םימייוסמ םירקמב      
ץוח תוחולו )ינויח יתלב הדש + ינויח הדש(      
לש ןותחתה וקלחב תונזהה תסינכ ירודיסויהי      
ריחמ תא ונשי אל ולא םירודיס .דצהמ וא חולה      
יריחמש בוש שגדומ  )ו.הלעמל רומאכ ,תוחולה      
,ומצע דויצה תא ללוכ ךשמהב עיפומכ דויצה      
,טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,חולב ותנקתה      
תרבח י"ע תיפוסה םתלבקל דע ,'וכו הקידב      
.תורעה אלל חקפמהו יטרפ קדוב / למשחה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../035 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     035

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ינכטה טרפמב ראותמה יפל הנבי דויצה לכ  )ז      
רמוחו דויצה לכ ללוכ ,םייטנבלרה םיפיעסב      
תמלשומ הרוצב טרופמ אל הז םא םג רזעה      
שיגי תוחולה ןרצי  )ח.תויומכה בתכ יפיעסב      
ז"פמ ילויכו תויביטקלס לש הדקסק ונרושיאל      
חולל דעו ישאר חולמ לחה ,םייטמוטוא יצח      
יקתנמ וא ז"פמ לכ  )ט.המוק לכ לש ישאר      
רזע יעגמ גוז םיללוכ ישאר למשח חולב קפסה      
ילארשי ןקת יפל ונבי תוחולה )י    תוחפל      
לעב ןרצי י"ע ויקלח לכ לע )9141( 93416      
.ל"נה רושיאה      
      
ישאר קספמ חול      
    ***********************************  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0003
,52% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
ןגומ הליענו תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ      
תטלחהל רטסאילופ וא הפצרה לע דמוע ,םימ      

  2,600.00  2,600.00     1.00 'פמוק שרגמה הצקב רליפל השינב ןקתומ סדנהמה  
      

    180.00    180.00     1.00 םוריח תקספה רובע יוסיכ םע הירטפ ןצחל 'חי  08.02.0004
      
לילס םע ,'א 004X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0006
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
לילסל תורשפא םע ,רתי םרז ינפב לויכל      
לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה      

  2,950.00  2,950.00     1.00 א"ק 53 'חי   
      
רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0008

    250.00    250.00     1.00 קוחרמ הקספה לילס 'חי   
      
עגמ רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0009

    150.00    150.00     1.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      
םגד SELPUOC OTPO ץצוח רקב     08.02.0010
    4-B655-OSI יוליג היזכרממ תוארתה 4 -ל  

    300.00    300.00     1.00 שא 'חי   
      
52X1 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ - ת"מאמ     08.02.0011
,רתי םרז ינפב העובק תימרט הנגה םע 'א      

     50.00     50.00     1.00 א"ק 01 רצק ימרזב דמוע 'חי   
      
      

  6,480.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../036 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     036

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,480.00 מהעברה      

      
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע א"ח םרז קיספמ     08.02.0012

    180.00    180.00     1.00 'וכו דוקיפ ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    180.00     60.00     3.00 DEL תרונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0013
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0014

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
הנקתהו הקפסא - ישאר למשח חול      
    ******************************************  
    **  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0021
ללוכ 53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
,הרקבה קפס םע םואתב הנבמ תרקבל הנכה      
לע דמוע ,תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק הפצרה  
      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0022
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
,קוחרמ הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

  1,350.00    450.00     3.00 א"ק 53 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע 'חי   
      
53 רפמא 04X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0023

    600.00    600.00     1.00 א"ק 'חי   
      
רצק םרז 'א 36X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0024

  1,400.00    700.00     2.00 א"ק 53 'חי   
      
53 'א 001X3 דע ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0025

  3,825.00    765.00     5.00 א"ק 'חי   
      
םרז ,'א 002X3 דע ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0026

  2,940.00    980.00     3.00 א"ק 53 רצק 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0029

    420.00    140.00     3.00 'פמוק 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע  
      
רזע עגמ רובע BC םרז קספמל תפסות     08.02.0030

  1,560.00    130.00    12.00 'פמוק ףלחתמ  
      
      
      
      

 32,935.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../037 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     037

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 32,935.00 מהעברה      

      
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0032
01 רצק םרז ,'א 52X1 דע םרזל תימרט הנגהו      

  9,720.00     72.00   135.00 א"ק 'חי   
      

     96.00     96.00     1.00 A04X1 םלוא ל"נכ םרז קספמ 'חי  08.02.0033
      

    200.00    100.00     2.00 'א 52 דע "0" קותינ םע ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0034
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0035
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  2,880.00    240.00    12.00 א"ק 'חי   
      

    400.00    200.00     2.00 רפמא 04X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0036
      

    300.00    300.00     1.00 רפמא 36X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0037
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0038
01 רצק םרז ,'א 52X2 םרזל תימרט הנגהו      

    528.00    264.00     2.00 א"ק 'חי   
      
םע רפמא C.R.H 23. סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0039

    240.00     60.00     4.00 יזאפ-תלת ,ךיתנו שאר ,סיסב 'חי   
      
םע רפמא 23X3 ג"נע ריעז סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0040

     50.00     25.00     2.00 םאות ךיתנו ,סיסב 'חי   
      

    165.00     55.00     3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0041
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     08.02.0042
TL וא,HE -031P םגד ,"קטאס" תרצות      
    TENLE ללוכ םיאתמ  םרזה הנשמ ללוכ  
טלפמוק - תבשחוממ הרקב תכרעמל רוביח      

  3,800.00  3,800.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ  
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0044

  1,080.00     90.00    12.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
תנתינ הייהשה ללוכ הזפ/חתמ רסוח רסממ     08.02.0045

    420.00    420.00     1.00 ןוויכל 'חי   
      
      
      
      
      

 52,814.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../038 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     038

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,814.00 מהעברה      

      
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0046
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק AK06 הקירפ      

  1,500.00  1,500.00     1.00 A061X3 םיאתמ CRH קתנמ 'חי   
      

     80.00     80.00     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 08.02.0047
      
םירוביחו םיכיתנ םרז ינשמ ללוכ חולב תונכה     08.02.0048

    400.00    400.00     1.00 'פמוק )A5/004( קפסה לפוכ תסוו רוביחל םישורדה  
      
גוז ללוכו 3A/1A סופיטמ רפמא 52X3 ןעגמ     08.02.0049

  1,500.00    150.00    10.00 רזע יעגמ 'חי   
      

    360.00    120.00     3.00 רפמא 52X2 ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0050
      

    140.00     70.00     2.00 םיבצמ 3 ףילחמ A04X3 ירלודומ ז"פמ 'חי  08.02.0051
      

    840.00    140.00     6.00 רפמא 52X3 דע סמועב םרז קתנמ 'חי  08.02.0053
      

  1,100.00  1,100.00     1.00 תידי ללוכ A004X3 םלוא ל"נכ קתנמ 'חי  08.02.0054
      
עגמ רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0055

    500.00     50.00    10.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל תפסות     08.02.0056

    180.00     20.00     9.00 םיקספמ 4 דע 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0057
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

  1,500.00    250.00     6.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      

  4,200.00    350.00    12.00 רפמא 04X4 םלוא ל"נכ תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0058
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0059

    400.00    200.00     2.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
תומרגורפ 2 ללוכ יעובש ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0061

  2,100.00    700.00     3.00 תיאמצע יוביג תללוס םע 'חי   
      

    500.00    500.00     1.00 רפמא-טלוו 003 דע  טלוו 42/022 דוקיפ יאנש 'חי  08.02.0062
      

  1,000.00  1,000.00     1.00 הרקב גצמ לש B655-OSI-61 ץצוח תדיחי 'חי  08.02.0063
      
      

 69,114.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../039 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     039

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 69,114.00 מהעברה      

      
      

    800.00    800.00     1.00 הרקב גצמ לש B655-OSI-8 ץצוח תדיחי 'חי  08.02.0064
      

    250.00    250.00     1.00 הרקב גצמ לש B655-OSI-4 ץצוח תדיחי 'חי  08.02.0065
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0066
,םוליצ ללוכ ותסמעהו ,םילבק חולו ישארה      

  1,500.00  1,500.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ  
      
ישאר חולב םילבק לנפ      
    ===================  
      
.קפסה לפוכ רופישל םילבק תכרעמ רובע ןורא     08.02.0068
הנבמל ךשמהב תירלודומ הרוצב הנבי ןוראה      
6 דע סינכהל תורשפא לולכיו .ישאר חול      
לכ תא לולכיו ,'וכו םינעגמ ,םילבק תוצובק      

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק :ןמקלדכ דויצה  
      
ללוכ תוצובק 6-ל לויכל ןתינ קפסה לפוכ תסוו     08.02.0069
הלקת ןומסל עגמ ללוכ ,קפסה לפוכ-דמ      
תכרעמל תורבחתה ללוכ ,קפסה םדקמב      
,ע"וש וא "ןוקלוס" תרצות תמגודכ הנבמ תרקב      

  1,900.00  1,900.00     1.00 .םישורדה םיטוחהו םרז הנשמ ללוכ 'חי   
      
, ר"אווק 51 דע קפסהב לבקל דעוימ ןעגמ     08.02.0070

  1,385.00    277.00     5.00 HSURNI  םרז תתחנה ילילס ללוכ 'חי   
      
, ר"אווק 52 דע קפסהב לבקל דעוימ ןעגמ     08.02.0071

    277.00    277.00     1.00 HSURNI  םרז תתחנה ילילס ללוכ 'חי   
      
/ SNEMEIS  תמגוד לבקו רוטקאיר טס     08.02.0072
    SOCPE , )טלוו 084 חתמל לבקה(  
ר"אווק 52 דע קפסהל םידעוימ רוטקאירהו      
דעוימ , KKM גוסמ לבקה טלוו 004 תשרב      
יפל תולעמ 05 תילמיסקמ הביבס תרוטרפמטל      
הקירפ ידגנ ללוכ  ,D  SSALC , CEI ןקת      
דע חתמל דעוימו ,ץוציפ ינפב הנגה ,הריהמ      
ילרגטנא קספמ ללוכ רוטקאירה ,טלוו 084      
תוינכט תושירד.הרוטרפמט תיילע ינפב הנגהל      

 11,646.00  1,941.00     6.00 ינכט טרפמ האר םינקתב הדימעו תופסונ 'חי   
      

    600.00    300.00     2.00 רזע יעגמ ללוכ ,רפמא 36X3 ןעגמ 'חי  08.02.0073
      

    920.00    230.00     4.00 רזע יעגמ ללוכ ,רפמא 04X3 ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0074
      

 91,392.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../040 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     040

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 91,392.00 מהעברה      

      
      
,סיסב םע רפמא C.R.H23 סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0075

    180.00     60.00     3.00 יזאפ תלת ,ךיתנו שאר 'חי   
      

    440.00     55.00     8.00 DEL תרונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0076
      
םירבוחמ ,ר"אוק 52 קפסהב םילבק תודיחי     08.02.0077
,סופיטמ ,הקירפ ילילס וא ידגנ םע שלושמב      

    700.00    700.00     1.00 יטקפמוק 'חי   
      

  1,000.00    500.00     2.00 ר"אוק 51  קפסהב ל"נכ הדיחי 'חי  08.02.0078
      

  1,200.00    400.00     3.00 ר"אוק 01 דע קפסהב ל"נכ הדיחי 'חי  08.02.0079
      

    720.00    120.00     6.00 "0" בצמ םע ררוב דוקיפ ז"פמ 'חי  08.02.0080
      
יוניפל טטסומרתו דוקיפ ללוכ ץלואמ רורווא     08.02.0081

    900.00    900.00     1.00 'פמוק .םיננסמה ינותנל םאתהב םוח  
      
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0082

    540.00     90.00     6.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
)תוחול 2 כ"הס( יתמוק - למשח חול      
    ******************************************  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0083
ללוכ 53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
,הרקבה קפס םע םואתב הנבמ תרקבל הנכה      
לע דמוע ,תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ      
יתלבו ינויח( םידרפנ םיאת ינש ללוכ הפצרה      

 15,000.00  3,000.00     5.00 שומישל ןכומ טלפמוק - )ינויח ר"מ   
      
םע ,'א 001X3 דע םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0084
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה לילס      
,קוחרמ הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

  2,295.00    765.00     3.00 א"ק 52 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע 'חי   
      
52 רפמא 36X3  דע ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0085

  4,640.00    580.00     8.00 א"ק 'חי   
      

  1,400.00    350.00     4.00 א"ק 52 'א 52X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0086
      
עגמ רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0087

    368.00     46.00     8.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      

120,775.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../041 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     041

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
120,775.00 מהעברה      

      
      

    840.00    140.00     6.00 הקספה לילס רובע ל"נכ ז"פמל תפסות 'חי  08.02.0088
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0089
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  6,400.00     40.00   160.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0090
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  1,750.00    175.00    10.00 א"ק 'חי   
      

    440.00    220.00     2.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 04X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0091
      

    300.00     75.00     4.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 52X2 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0092
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0093
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    300.00     75.00     4.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל תפסות     08.02.0095

    140.00     10.00    14.00 .םיקספמ 4 דע 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0096

    840.00    140.00     6.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    990.00     55.00    18.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0097
      
עגמ ללוכ ,'א 52X1 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0098

  1,200.00    150.00     8.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 52X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0099

  1,020.00    170.00     6.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 36X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0100

    190.00    190.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
ללוכ ,'א 001X3 דע סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0101

  1,000.00    500.00     2.00 ףילחמ רזע עגמ 'חי   
      
ללוכ ,'א 002X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0102

    920.00    920.00     1.00 ףילחמ רזע עגמ 'חי   
      
      
      
      

137,105.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../042 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     042

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
137,105.00 מהעברה      

      
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0104
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

  5,600.00    350.00    16.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      

  1,200.00    150.00     8.00 'א 04X2 ךא ל"נכ תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0106
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0107

  4,800.00    200.00    24.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0108

  1,800.00     90.00    20.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
תומרגורפ 2 ללוכ יעובש ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0109

  2,800.00    700.00     4.00 תועש 84 לש ןמז תברזרו 'חי   
      
,סיסב םע רפמא C.R.H 23 סופיטמ חיטבמ     08.02.0110

    360.00     60.00     6.00 יזאפ דח ,ךיתנו שאר 'חי   
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ בר" רישכמ     08.02.0111
וא P-031MP םגד "קטאס" תרצות      
    TL-TENLE, ללוכ םיאתמ םרזה הנשמ ללוכ  
טלפמוק - תבשחוממ הרקב תכרעמל רוביח      

  6,000.00  3,000.00     2.00 שומישל ןכומ 'חי   
      

  4,080.00    170.00    24.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X4 ןעגמ 'חי  08.02.0112
      

    720.00    360.00     2.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0113
      

    800.00    200.00     4.00 'א 61X1 ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0115
      

    640.00    320.00     2.00 רפמאטלוו 003 דע טלוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0116
      
וא הרקב גצמ לש B655-OSI-4 ץצוח תדיחי     08.02.0117

    770.00    385.00     2.00 ע"ש 'חי   
      
וא הרקב גצמ לש B655-OSI-21 ץצוח תדיחי     08.02.0118

  2,000.00  1,000.00     2.00 ע"ש 'חי   
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0119

    400.00    200.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
תיב בא + םירומ רדח  - למשח חול      
    *************************************  
      

169,075.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../043 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     043

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
169,075.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0121
53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      

  3,600.00  1,800.00     2.00 'פמוק תופלק םע IC הנבמ  
      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0122
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
,קוחרמ הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

    450.00    450.00     1.00 א"ק 52 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע 'חי   
      
עגמ רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0123

    100.00     50.00     2.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0124
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,400.00     40.00    35.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0125
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

    350.00    175.00     2.00 א"ק 'חי   
      

    220.00    220.00     1.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 04X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0126
      

    150.00     75.00     2.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 52X2 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0127
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0128
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    150.00     75.00     2.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל תפסות     08.02.0129

     20.00     10.00     2.00 םיקספמ השולשל 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0130

    280.00    140.00     2.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    330.00     55.00     6.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0131
      
עגמ ללוכ ,'א 52X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0132

    200.00    200.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      

    270.00    270.00     1.00 A04X3 םלוא ל"נכ םרז קספמ 'חי  08.02.0133
      
עגמ ללוכ ,'א 61X1 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0135

    240.00    120.00     2.00 ףילחמ רזע 'חי   
      

176,835.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../044 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     044

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
176,835.00 מהעברה      

      
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0136
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

  2,100.00    350.00     6.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0139

    360.00     90.00     4.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      

    100.00     50.00     2.00 C.N/O.N רזע יעגמ גוז רובע ז"פמל תפסות 'חי  08.02.0140
      

  1,200.00    300.00     4.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0141
      

    600.00    150.00     4.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 61X1 ןעגמ 'חי  08.02.0142
      

    500.00    250.00     2.00 AV001 דע קפסהב V42/032 חתמ יאנש 'חי  08.02.0143
      

    500.00    250.00     2.00 B655-OSI-4 הרקב גצמ לש ץוח תדיחי 'חי  08.02.0144
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0145

  1,200.00    600.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
)2X( היגולונכט\םיעדמ רדחל למשח חול      
    *************************************  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0147
ללוכ 53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
,הרקבה קפס םע םואתב הנבמ תרקבל הנכה      

  4,600.00  2,300.00     2.00 'פמוק מ"ממל םיאתמ תופלק םע IC חול הנבמ  
      
ק"ז ,ספא קותינ םע ,רפמא 52X1 דע ת"מאמ     08.02.0148

    313.88     78.47     4.00 א"ק 01 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0149
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,600.00     40.00    40.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0150
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

    700.00    175.00     4.00 א"ק 'חי   
      

    440.00    220.00     2.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 04X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0151
      
רפמא 001X3 דע רפמא 52X3 ז"פמל תפסות     08.02.0152

    560.00    140.00     4.00 קוחרמ הקספה לילס לש 'חי   
      

191,608.88 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../045 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     045

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
191,608.88 מהעברה      

      
      
לילס רובע רפמא 52X1 ז"פמל תפסות     08.02.0153

     84.00     28.00     3.00 והשלכ הקספה 'חי   
      
והשלכ ז"פמ לע הנקתהל רזע יעגמ תפסות     08.02.0154

    276.00     46.00     6.00 C.N. וא O.N. סופיטמ 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0155

    280.00    140.00     2.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    330.00     55.00     6.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0156
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0157
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

  1,320.00    220.00     6.00 A סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      

  1,400.00    350.00     4.00 'א 04X4 םלוא ל"נכ תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0158
      

    516.80    129.20     4.00 רפמא 02X3 ןעגמ 'חי  08.02.0159
      

    300.00    150.00     2.00 'פמוק 'א 52X3 סמועב קותינל ז"פמ 08.02.0160
      

    500.00    250.00     2.00 B655 OSI-4 הרקב גצמ לש ץצוח תדיחי 'חי  08.02.0161
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0162

  1,000.00    500.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
)היצפוא( רמוש ןתיב למשח חול      
    *****************************  
      
.'א 52X3 ירלודומ ז"פמ ,רגה הנבמ ללוכ     08.02.0164
םייטמוטוא יצח ז"פמו ,'א 04X4 תחפ רסממ      
    52X152 ,תודיחי 4 - 'אX3 הדיחי 1 -'א -  

  1,500.00  1,500.00     1.00 .שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
תילעמ תנזה למשח חול      
    ***************************  
      
,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0166
דויצ רובע רומש םוקמ ללוכ ,מ"ס 06-כ קמועב      
2 יבועב חפמ חול הנבמ - 52% ףקיהב ףסונ      
םיקספמ .רוחאמו םינפלמ תותלד םע מ"מ      
,ןוראה תלד תיזחב ,דמצמ תוידי םע םיישאר      

  3,500.00  3,500.00     1.00 .חולה תדמעהל היצקורטסנוקה תא ללוכ ר"מ   
      

202,615.68 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../046 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     046

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
202,615.68 מהעברה      

      
      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0167
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
הקספה לילס ללוכ ,רתי םרז ינפב לויכל      
,א"ק 52 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ      

    700.00    350.00     2.00 .רזע יעגמ גוז ללוכ 'חי   
      
'א MZKP גוסמ םלוא ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0169

    300.00    300.00     1.00 א"ק 52 רצק םרז 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0172

    140.00    140.00     1.00 .'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    165.00     55.00     3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0173
      
01 ק"ז - ספא קותינ םע 'א 52X1 דע ת"מאמ     08.02.0174

     75.00     75.00     1.00 א"ק 'חי   
      

    175.00    175.00     1.00 א"ק 01 ק"ז -  'א 52X3 דע ת"מאמ 'חי  08.02.0175
      

    225.00     75.00     3.00 א"ק 01 ק"ז - 'א 52X2 דע יזאפ -וד ת"מאמ 'חי  08.02.0176
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0177
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

     80.00     40.00     2.00 .א"ק 'חי   
      
קספמב( בשחוממ יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     08.02.0178
וא CETAS תרצות  E271 MP םגד )ישאר      
    TENLE םגד RG וא הרקב ימושיי תרצות  
    004EBUC, לפוכ ,חתמ ,םרז תדידמ ללוכה  
קפסה ,קפסה ,שוקיב איש ,תורידת ,קפסה      
תא םג ללוכ( ,'וכו היגרנא תכירצ ,יביטקאר      
תורבחתהל םאתומ ,םישורדה םרזה ינשמ      
-)תרושקת םאתמ( תבשחוממ הרקב תכרעמל      

  3,622.50  3,622.50     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק  
      

    180.00     60.00     3.00 )םאות ךיתנו 'א 23X3 סיסב( ג"נע ריעז חטבמ 'חי  08.02.0179
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0182

    227.02    113.51     2.00 קינכמלט תרצות םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
      
      
      
      

208,505.20 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../047 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     047

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
208,505.20 מהעברה      

      
      
הריבצ ספ לע הנקתהל ירלודומ םגד קרב יאלכ     08.02.0183
חתמ ,יבטוק 4 א"ק AK52 הקירפ םרז ,ישאר      
)הינמרג( NHED תרצות תמגודכ ,טלוו 004      

  1,811.25  1,811.25     1.00 .הנבמ תרקבל רזע עגמ ללוכ ע"וש וא 'חי   
      

    640.00    320.00     2.00 A/Am03/A04X2 תחפ רסממ 'חי  08.02.0184
      
המודא תידי םע תמאמ יומד A52X3 קתנמ     08.02.0185

    900.00    900.00     1.00 הליענו 'חי   
      

    500.00    250.00     2.00 CA   V42/032  AV05 דוקיפ יאנש 'חי  08.02.0189
      

     94.50     31.50     3.00 םירלודומ םיתמאמל .C.N וא O.N רזע עגמ 'חי  08.02.0190
      
B655-OSI-4 הרקב גצמ לש קותינ תדיחי     08.02.0192

    250.00    250.00     1.00 .תואיצי/תוסינכ 4 רובע 'חי   
      
גג תורשו ץוח תרואת - למשח חול      
    *************************************  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0194
53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      

  2,800.00  2,800.00     1.00 'פמוק 56PI תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ  
      

  2,100.00  2,100.00     1.00 'פמוק תימינפ הנקתהל םלוא ל"נכ חול הנבמ 08.02.0195
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0196
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,400.00     40.00    35.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0197
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  1,400.00    175.00     8.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0198
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    150.00     75.00     2.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל תפסות     08.02.0199

     40.00     10.00     4.00 םיקספמ השולשל 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0200

    280.00    140.00     2.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

220,870.95 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../048 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     048

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
220,870.95 מהעברה      

      
      

    330.00     55.00     6.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0201
      
עגמ ללוכ ,'א 52X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0202

    400.00    200.00     2.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 04X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0203

    250.00    250.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 61X1 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0204

    480.00    120.00     4.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0205
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

  2,800.00    350.00     8.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0206
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

  1,250.00    250.00     5.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0207

    360.00     90.00     4.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      

  1,200.00    300.00     4.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0208
      

    300.00    150.00     2.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 61X1 ןעגמ 'חי  08.02.0209
      

    250.00    250.00     1.00 AV001 קפסהב V42/032 חתמ יאנש 'חי  08.02.0210
      

    210.00     30.00     7.00 ליגר וא / םימ ןגומ יזאפ דח עקש 'חי  08.02.0211
      

     80.00     80.00     1.00 חולב ןקתומ 61X3 EEC יזאפ דח עקש 'חי  08.02.0212
      

    170.00    170.00     1.00 חולב ןקתומ 61X5 EEC יזאפ תלת עקש 'חי  08.02.0213
      

    200.00    200.00     1.00 חולב ןקתומ 23X5 EEC יזאפ תלת עקש 'חי  08.02.0214
      
תומרגורפ 2 ללוכ יעובש ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0215

  1,400.00    700.00     2.00 תיאמצע יוביג תללוס םע 'חי   
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0216

  2,400.00  1,200.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
      
      

232,950.95 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../049 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     049

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
232,950.95 מהעברה      

      
      
יתילכת בר םלוא למשח חול      
    *********************************  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0218
ללוכ 53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
,הרקבה קפס םע םואתב הנבמ תרקבל הנכה      
לע דמוע ,תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ      
יתלבו ינויח( םידרפנ םיאת ינש ללוכ הפצרה      

  4,500.00  3,000.00     1.50 שומישל ןכומ טלפמוק - )ינויח ר"מ   
      
תיטנגמו תימרט הנגה םע יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0219
רפמא 36X3 - הקספה לילס ללוכ לויכל תנתינ      

    520.00    520.00     1.00 א"ק 52 'חי   
      
עגמ רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0221

    100.00     50.00     2.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0222
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,400.00     40.00    35.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0223
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

    875.00    175.00     5.00 א"ק 'חי   
      

     75.00     75.00     1.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 52X2 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0225
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0226
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

     75.00     75.00     1.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קספמל תפסות     08.02.0227

     30.00     10.00     3.00 םיקספמ ינשל 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0228

    120.00    120.00     1.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    165.00     55.00     3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0229
      
עגמ ללוכ ,'א 52X1 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0230

    300.00    150.00     2.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
      
      

241,110.95 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../050 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     050

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
241,110.95 מהעברה      

      
      
עגמ ללוכ ,'א 52X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0231

    110.00    110.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 08X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0232

    180.00    180.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0233
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

    840.00    280.00     3.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      

    150.00    150.00     1.00 'א 04X2 ךא ל"נכ תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0234
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0235

    400.00    200.00     2.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0236

    360.00     90.00     4.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
תומרגורפ 2 ללוכ יעובש ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0237

  1,240.00    620.00     2.00 תועש 84 לש ןמז תברזרו 'חי   
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ בר" רישכמ     08.02.0239
וא P-031MP םגד "קטאס" תרצות      
    TL-TENLE, םרזה הנשמ ללוכ ע"ווש וא  
תבשחוממ הרקב תכרעמל רוביח ללוכ םיאתמ      

  3,000.00  3,000.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 'חי   
      

    600.00    150.00     4.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0240
      

    230.00    230.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0241
      

    180.00    180.00     1.00 'א 61X1 ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0243
      

    300.00    300.00     1.00 הרקב גצמ לש B655-OSI-4 ץצוח תדיחי 'חי  08.02.0244
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0246

    500.00    500.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      

    210.00    210.00     1.00 AV001 קפסהב V42/032 חתמ יאנש 'חי  08.02.0247
249,410.95 למשח תוחול 20.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../051 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     051

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו ג  ת נ ק ת ה ו  ת ק פ ס א  30.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
דבלב הקפסא )א                 ==== תורעה      
לכ ללוכ ,הטמ ראותמה יפל הרואת יפוג לש      
לכ ללוכו ,הרונ ללוכ ,םישורדה םירזיבאה      
)ב טלפמוק - התקלדהל םישורדה םירזיבאה      
הבכרהו הקפסא לולכת הרואת ףוגל תפסות      
יכ ןלבקה ינפל שגדומ )ג.ףוגל תפסותה לש      
םקלח ,הרואתה יפוג תא קפסל יאשר ןימזמה      
גוסמ ויהי תורונה לכ )ד.םירחא י"ע ,םלוכ וא      
    DEL יפוג קלח )ה.הז תויומכ בתכב טרופמכ  
ןרצי יפל םירדגומ הטמ םיראותמה הרואתה      
יאנתבו ע"ווש ףוג עיצהל יאשר ןלבקה .םייוסמ      
ןנכתמה י"ע רשואמו ןקת ות לעב היהיש      
ילרגטניא רביירד םיללוכ דל ת"ג )ו.לכירדאו      
תררוואמ הנגה תאספוק ללוכ הוולינה דויצ לכו      
קלח 02 י"תל ומיאתי םורח ת"ג )ז.טלפמוק -      
ודמעי דל תרואת יפוג )ח ןקת ות ואשיו 22.2      
ףוגל אלמ י"תמ רושיא - :םיאבה םיאנתב      
- .םינש 5 -ל קפסהמ תוירחא - .רביירדלו      
ןקת רושיא - IRC<08 עבצ תריסמ םדקמ      
תוירונ ייח ךרוא - NE1742-6 הנירק תוחיטב      
תועש 000,05 - דל      
      
דל תרונ םע האיצי טלש םורח תרואת ףוג     08.03.0002
,ןעגמ ,ןעטמ ,לטימ לקינ ירבצמ ללוכה טלשו      
םע .תועש 0.2 הלועפ ןמז ,ןומיס תורונ ,ןצחל      
תמגודכ ,ןקתה יפל ןווגבו תודימב טורח טלש      

  8,450.00    325.00    26.00 ע"ווש וא טייל-ורטקלא לש "1 ינור" 'חי   
      
56PI םימ ןגומ םלוא ל"נכ האיצי טלש ת"ג     08.03.0003

  1,720.00    430.00     4.00 ע"ווש וא LE-127 תמגודכ 'חי   
      
םיאתמ ,עוקש יתילכת דח DEL םורח ת"ג     08.03.0004
הללוס ללוכה 22.2 קלח 02 י"ת תושירדל      
תוניקת קדבמ )לטמ לקינ( תילרגטניא תנעטנ      
םגד חטשב השירד יפל השדע יטמוטוא      
וא טייל-ורטקלא 1-80-136LE ירמוע "רותפכ"      

 64,750.00    350.00   185.00 .ע"ווש 'חי   
      
2 דקש םגד תינוציח הנקתהל םלוא ל"נכ ת"ג     08.03.0005

  7,200.00    360.00    20.00 ע"ווש וא טייל-ורטקלא לש 517LE 'חי   
      
      
      

 82,120.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../052 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     052

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 82,120.00 מהעברה      

      
      
דמועה K0004 ןווגב W04 06X06 ת"ג     08.03.0009
תמגודכ תנקתומה הרקתל םיאתמו תושירדב      

 87,400.00    380.00   230.00 ע"ווש וא הרהא לש AGEV 'חי   
      

  2,550.00    510.00     5.00 021/03 םלוא ל"נכ דל ת"ג 'חי  08.03.0010
      

 30,800.00    440.00    70.00 ק"ממל םיאתמ םלוא ל"נכ ת"ג 'חי  08.03.0011
      
'מ 1 דע רטוקב לכירדא תריחבל יביטרוקד ת"ג     08.03.0012

  3,150.00  1,050.00     3.00 יולת וא הרקת דומצ 'חי   
      
הרואת שעג לש del rats תמגודכ הפצה ת"ג     08.03.0013

 12,000.00    300.00    40.00 ע"ש וא 'חי   
      

                       2.00 ויטפל הפצה ת"ג 'חי  08.03.0014
      
תכתמ רוריק תועלצ םע הרקתב עוקש ת"ג     08.03.0015
ןווגב W51 DEL קפסהב תוחפל מ"ס 4 הבוגב      
    K0004 וא K0003 וא לכירדאה תריחבל  
תמגודכ תושירדב דמועה ,תוינכתל םאתהב      

 17,225.00    265.00    65.00 ע"ווש וא סקנימול לש IWED תמגודכ 'חי   
      
דלסקיפ תמגודכ W11 קפסהב םלוא ל"נכ ת"ג     08.03.0016

  5,800.00    145.00    40.00 ע"ווש וא שעג לש 'חי   
      
תמגודכ דל פירטס הרקתב עוקש ת"ג     08.03.0017
    ANIMOOXX בחורב הרואת דריל י"ע קפוסמ  
הנקתהל 'מ 2.1 ךרואב - ע"ש וא מ"ס 4 -כ לש      

 60,000.00    600.00   100.00 ע"ש וא סבג וא הקירפ הרקתב 'חי   
      
י"ע DOOM םגד הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.03.0018

 25,000.00    250.00   100.00 מ"מ 621 רטוקב ףוג  ע"ש וא שעג 'חי   
      
י"ע W04 ןלוג םגד הרקת דומצ ינוציח ת"ג     08.03.0019

 81,600.00    680.00   120.00 ע"ש וא הרואת שעג 'חי   
      
OLIC םגד NWOD/PU ריק ינוציח ת"ג     08.03.0020

 16,700.00    835.00    20.00 ע"ווש וא סקנימול י"ע קפוסמ W81X2 'חי   
      
56PI מ"ס 051 דע ךרואב DEL ת"ג     08.03.0021
י"ע .השירד יפל W85 דע קפסהב טנוברקילופ      
MUL 0008 / W85 / DEL םגד דריל ץינייטש      

  7,525.00    215.00    35.00 ע"ש וא VBI 'חי   
      

431,870.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../053 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     053

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
431,870.00 מהעברה      

      
      
טיילורטקלא תרצות תוגרדמ ירדחל ינוציח ת"ג     08.03.0022
אלל )W1X51( תוירונ LE-557 םגד ע"ווש וא      

  5,875.00    235.00    25.00 םורח דויצ 'חי   
      
.W3X2 תורונ יתילכת דח םורח הרואת ףוג     08.03.0023
םוימדק לקינ תללוס תוקד 021 הלועפ ןמז      
םע ע"ווש וא 45PI - םגד טיילורטקלא תרצות      

  4,680.00    390.00    12.00 השירד יפל השדע 'חי   
      
******************** הרואת יפוג תנקתה      
      
,ט"הת ,ט"הע והשלכ גוסמ ת"ג לש הנקתה     08.03.0030

 50,000.00     50.00 1,000.00 'דכו יולת הרקת עוקש 'חי   
      
יפל דודמ והשלכ גוסמ הרואת ספ לש הנקתה     08.03.0034

  7,200.00     60.00   120.00 'פוק ,ךרוא רטמ רטמ   
499,625.00 הרואת יפוג תנקתהו תקפסא 30.80 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל  -ה נ י ר ק  ן ו ג י מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
- םיינכט םירדח/למשח חול השינב יטנגמ ןוגימ     08.05.0003
י"ע )תותלד ,תורקת ,תוריק ,הפצר( יופיח      
תגוסגס תבכיש :תוללוכה יטנגמ ןוגימ תובכש      
.טלופה רוקמה ןוויכב תנקתומה םוינימולא      
ילעב םוינימולא תוחולב  תעצבתמ וז הבכש      
תווש וא 0-0501 גוסמ הובג תילמשח תוכילומ      
ץעוי תשירד יפל  'סקמ תילוגס תודגנתה .ךרע      
םוינימולאה )םוא ילימ  -01X4^8 (הנירק      
םאתהב ,דחא לכ מ"מ 3 דע לש ללוכ יבועב      
.תוחולה ןיב הפיפח םע הנקתהה רוזאל      
יסדנה ןונכת ,הקראה ירוביח תללוכ הדובעה      
תויבושיח תויצלומיסו חטשב תודידמ ללוכ      
,תודשה תתחנה תואצות לש היצזימיטפואל      
לש ךמסומ דדומ י"ע תודידמ עוציב ללוכ      
לייוכמ דויצ םע .הביבסה תנגהל דרשמה      
ןוגימה ךילהת םויסב םינקתה ןוכמ רושיאב      
רושאו תינכותל ףופכב( תודובעה םויס רחאל      

  7,560.00    360.00    21.00 )ןוגימה ץעוי ר"מ   
      
      
      
      

  7,560.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../054 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     054

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,560.00 מהעברה      

      
      
רמוח תבכש ,תוחל חפוס וניאש דודיב רמוח     08.05.0004
םוינימולאה תובכש ןיב תנקתומה דדובמ      
רמוחב שומיש י"ע תעצבתמ וז הבכש .הדלפהו      
שי - תוחל חפוס וניאש דימע ילמשח דודיב      
שא תוחיטב ינקת דמועה רמוח לע דיפקהל      
תובוגת )ויקלח לע( 129 ילארשי ןקתל םאתהב      
557 ילארשי ןקתו היינב ירמוח לש הפירשב      
תעינמב וניה דודיבה תבכש דיקפת .גוויסל      
םוינימולאה .םייתכתמה םירמוחה ןיב עגמ      
לאיצנטופ שרפה ילעב םירמוח םניה הדלפהו      
ךותישה תצאהל םורגל לולעש ימיכורטקלא      
סבג תוחול / CVP תועירי ןוגכ ,)היזורוק(      

  1,680.00     80.00    21.00 .ןליתאילופ /ENELYHTEYLOP תועירי/ ר"מ   
  9,240.00 למשח תוחול -הנירק ןוגימ 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,333,208.45 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../055 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     055

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
םיפילג / תוניפה לכ תא ללוכ הדיחיה ריחמ      
םומינימ סבגה חיט יבועםילגועמ םיחטש      
מ"ס 5.1 יבועב      
      
,םינוויכ ינשב לגרס ,תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0020
םיחטש ללוכ תורקת/ םידומע/ תוריק ג"ע      
תשר ינתיוזב תועוצקמ קוזיח תוברל םילגועמ      

304,000.00     80.00 3,800.00 םינוולוגמ ר"מ   
      
בחרמל ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ ינקת חיט     09.01.0190
,הצברה תבכש תוברל  תורקתו תוריק ןגומ      

 61,200.00     90.00   680.00 .רפושמ רגאב טכילשו תשר ר"מ   
365,200.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
וא םינוש םינווג ןיגב ריחמב תפסות היהת אל      
,םיירושימ םניאש םיחטשב חיט תודובעב      
םוגיפ תללוכ הדובעה      
      
ינתיוז תוברל תותיזחב ןווגמ טכילש חיט     09.02.0010
תבכש טנמצ תצברה ,תוניפב םינוולוגמ תכתמ      
סופסח תגרדו ןווג טכילש חיטו תרשיימ חיט      

585,000.00    195.00 3,000.00 )יופיח תומכמ %05 ללוכ( לכירדא תריחבל ר"מ   
585,000.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

950,200.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../056 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     056

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
יפכ הקלחהה ימדקמ תא םיללוכ ףוצירה יריחמ      
טרפמ /תוינכותב ןייוצמש      
      
תיתשתה לכ תא םיללוכ יופיחהו ףוצירה יריחמ      
ףוציר יגוס ןיב הדרפה יפס ,סוליפה      
      
וא 06/06 תודימב )1 גוס( ןלצרופ טינרג יחירא     10.01.0010
מ"מ 3 תוגופ .01R הקלחה תגרד ,54/54      
תרדס תואמגוד .חיראל ההז ןווגב הבור      
    TNITNEMEC תרבח לש  
    REKEIGRENE ידוב לופ ץצר ע"ווש וא  
דרשמ תויחנהל םאתהב הקיחשב תודימע      
וא ןומצע יבהז תרצות ,ר"מ/ח"ש 56-ל ךוניחה      

585,000.00    225.00 2,600.00 )חישק יופיח תומכמ %05 ללוכ( .ע"וש ר"מ   
      

 35,200.00     40.00   880.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה תמגודכ םילנפ רטמ  10.01.0020
      
וא 06/06 תודימב )2 גוס( ןלצרופ טינרג יחירא     10.01.0030
מ"מ 3 תוגופ .11R הקלחה תגרד ,54/54      
תרדס תואמגוד .חיראל ההז ןווגב הבור      
    AERA תרבח לש REKEIGRENE ע"ווש וא  
םאתהב הקיחשב תודימע ידוב לופ ץצר      
תרצות ,ר"מ/ח"ש 56-ל ךוניחה דרשמ תויחנהל      

 25,300.00    230.00   110.00 .ע"וש וא ןומצע יבהז ר"מ   
      
,טקרפ יומד )3 גוס( ןלצרופ טינרג יחירא     10.01.0050
3 תוגופ .11R הקלחה תגרד ,51/06 תודימב      
הקיחשב תודימע חיראל ההז ןווגב הבור מ"מ      
56-ל ךוניחה דרשמ תויחנהל םאתהב      

 70,200.00    260.00   270.00 .ע"וש וא ןומצע יבהז תרצות ,ר"מ/ח"ש ר"מ   
      

  1,600.00     40.00    40.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה תמגודכ םילנפ רטמ  10.01.0060
717,300.00 ףוציר 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../057 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     057

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמ ןלצרופ טינרגב םיבוטר םירדח יופיח     10.02.0010
3 תוגופ ,תושירפ יפל ,ר"מל/ח"ש 06 דוסי      
וב םוקמ לכב הניפ ליפורפ לולכי ריחמה .מ"מ      
לגועמ םויס ליפורפו תוינוציח תוניפ תומייק      
ןיב רבעמ( יופיחה רמגנ םהב תומוקמב      

 78,750.00    225.00   350.00 .יעבט ןווגב םוינמולאמ - )חיטל הקימרק ר"מ   
      
תאמגוד מ"מ 4 םיבכורמ תוחולמ תותיזח יופיח     10.02.0020
טרפמ יפל ע"ווש וא FDVP םיעובצ דנובוקולא      
.לכירדא רושיאל GNIWARDPOHS ללוכ      

 74,800.00    680.00   110.00 תומכמ %05 .הסירפב הדידמ ר"מ   
      
םירלוק ,תויזרב ירוזא ,םיבוטר םירדח יופיח     10.02.0030
דע םיחבטמ ,022 הבוג דע ררקמ רוחאמו      
,ר"מל/ח"ש 06 -  ןלצרופ טינרג - 051 הבוג      
לולכי ריחמה ,מ"מ 3 תוגופ .תושירפ יפל      
תוניפ תומייק וב םוקמ לכב הניפ ליפורפ      
םהב תומוקמב לגועמ םויס ליפורפו תוינוציח      
- )חיטל הקימרק ןיב רבעמ( יופיחה רמגנ      

 12,000.00    240.00    50.00 .יעבט ןווגב םוינמולאמ ר"מ   
      
תוגופ ,ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.02.0040
הבור ,תויקפוא מ"מ 3 ו תוילקיטרו תוילמינימ      
תרדס תמגוד ,חיראל ההז ןווגב      
    ENITNEMEC תרבח לש REKEIGRENE  

127,500.00    250.00   510.00 .ר"מ/ח"ש 56 ר"מ   
293,050.00 יופיח 20.01 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
רומיג 456 הרופא טינרג ןבאמ תוגרדמ יופיח     10.03.0110
    DNUH מ"ס 4 חלש מ"ס 3 םור טמ ע"ווש וא  
דגנ מ"ס 3 בחורב EMALF ספסוחמ ספ ללוכ      
)ןבאהמ ילרגטניא קלחכ( ידוגינ ןווג הקלחה      

 78,375.00    285.00   275.00 תושיגנו תוחיטב יצעוי י"ע שרדייש רומיג לכו רטמ   
      

 17,550.00     65.00   270.00 ל"נה טינרגה גוסמ םילופיש רטמ  10.03.0120
      
םדקמ ,ע"ווש וא 03/03 וצארטמ םייניב חטשמ     10.03.0130

 10,000.00    250.00    40.00 .םירבעמל 9722 י.ת יפל הקלחה ר"מ   
      

  8,280.00    230.00    36.00 .06/061 תודימב היאר ידבכל הרהזא חטשמ 'חי  10.03.0140
114,205.00 תוגרדמ 30.01 כ"הס  

1,124,555.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../058 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     058

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ב צ  11 ק ר פ       
      
ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
סבג תוריק לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.01.0010
םינווגב םיחיוטמ תורקתו תוריק ,סבג תורקת,      
תוברל םיפילגו תוניפב ,לכירדאה תריחבל      
תובכשו  ע"ש וא "ליפרובמט" דוסי עבצ תבכש      
רושיאל תואמגוד . ע"ש וא לירקרפוס      

 23,700.00     30.00   790.00 .לכירדאה ר"מ   
      
8 תוקד 021 ל הריעב בכעמ רמוחמ עבצ     11.01.0020
תויחנה יפל , SHR הדלפ תורוק לע תובכש      
םושיי הז רמוח לעמ ןרצי וא/ו תוחיטב ץעוי      
,םוינימולאה יליפורפל ההז ןווגב ליגר עבצ      

  5,000.00    500.00    10.00 לכירדאה תריחבל ר"מ   
 28,700.00 עבצ 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,700.00 עבצ 11 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../059 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     059

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ת ו נ י ר ט י ו  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ מ"ס 084X872 תודימב תלד+הנירטיו     12.01.0010

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 1-א  
      
2-א סופיטמ מ"ס 081X382 תודימב הנירטיו     12.01.0020

 15,000.00  7,500.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
3-א סופיטמ מ"ס 5.822X88 תודימב הנירטיו     12.01.0030

  2,200.00  2,200.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
סופיטמ מ"ס 5.483X891 תודימב הנירטיו     12.01.0040

  9,000.00  9,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 4-א  
      
סופיטמ מ"ס 136X872 תודימב תלד+הנירטיו     12.01.0050

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 5-א  
      
סופיטמ מ"ס 1.575X891 תודימב הנירטיו     12.01.0060

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 6-א  
      
מ"ס 554X872 תודימבב תלד+ הנירטיו     12.01.0070

 18,500.00 18,500.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 7-א סופיטמ  
      
8-א סופיטמ מ"ס 034X872 תודימב הנירטיו     12.01.0080

 16,500.00 16,500.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
9-א סופיטמ מ"ס 034X081 תודימב הנירטיו     12.01.0090

 24,000.00 12,000.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
01-א סופיטמ מ"ס 002X891 תודימב הנירטיו     12.01.0100

  4,000.00  4,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
11-א סופיטמ מ"ס 002X081 תודימב הנירטיו     12.01.0110

  8,000.00  4,000.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
21-א סופיטמ מ"ס 182X872 תודימב הנירטיו     12.01.0120

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
31-א סופיטמ מ"ס 182X891 תודימב הנירטיו     12.01.0130

 12,200.00  6,100.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
41-א סופיטמ מ"ס 341X313  תודימב תלד     12.01.0140

  6,500.00  6,500.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      

190,400.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../060 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     060

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
190,400.00 מהעברה      

      
      
51-א סופיטמ מ"ס 746X342 תודימב הנירטיו     12.01.0150

 39,000.00 19,500.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
61-א סופיטמ מ"ס 556X342 תודימב הנירטיו     12.01.0160

 74,000.00 18,500.00     4.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
סופיטמ מ"ס 746X362 תודימב תלד+הנירטיו     12.01.0170

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 71-א  
      
81-א סופיטמ מ"ס 556X362 תודימב הנירטיו     12.01.0180

 43,000.00 21,500.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
תמישרב טרופמכ 81-א סופיטמ  תלד+הנירטיו     12.01.0190

  7,200.00  3,600.00     2.00 'פמוק םוינימולא  
374,600.00 תונירטיו 10.21 כ"הס  

      
ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
03-א סופיטמ מ"ס 606X391 תודימב ןולח     12.02.0010

208,000.00 13,000.00    16.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
13-א סופיטמ מ"ס 672X112 תודימב ןולח     12.02.0020

 50,400.00  7,200.00     7.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
23-א סופיטמ מ"ס 621X331 תודימב ןולח     12.02.0030

  6,600.00  2,200.00     3.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
33-א סופיטמ מ"ס 67X311 תודימב ןולח     12.02.0040

 16,100.00  2,300.00     7.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
43-א סופיטמ מ"ס 602X37 תודימב ןולח     12.02.0050

  7,600.00  1,900.00     4.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
53-א סופיטמ מ"ס 601X37 תודימב ןולח     12.02.0060

  3,750.00  1,250.00     3.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
63-א סופיטמ מ"ס 621X112 תודימב ןולח     12.02.0070

 15,600.00  2,600.00     6.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
73-א סופיטמ מ"ס 651X112 תודימב ןולח     12.02.0080

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
      

311,050.00 20.21.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../061 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     061

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
311,050.00 מהעברה      

      
      
83-א סופיטמ מ"ס 603X112 תודימב ןולח     12.02.0090

  8,400.00  8,400.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
93-א סופיטמ מ"ס 691X112 תודימב ןולח     12.02.0100

  4,000.00  4,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
04-א סופיטמ מ"ס 002X001 תודימב תופפר     12.02.0110

  2,400.00  2,400.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
325,850.00 תונולח 20.21 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
05-א סופיטמ מ"ס 021X026 תודימב הללצה     12.03.0010

 30,000.00  7,500.00     4.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
15-א סופיטמ מ"ס 052X884 תודימב הללצה     12.03.0020

 12,200.00 12,200.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
25-א סופיטמ מ"ס 182X023 תודימב הללצה     12.03.0030

  9,000.00  9,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
תמישרב טרופמכ 35-א סופיטמ הללצה     12.03.0040

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק םוינימולא  
 71,200.00 תולוגרפ 30.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

771,650.00 םוינימולא 21 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../062 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     062

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
דע בחורב מ"ס 3 יבועב ןורבח ןבאמ ןולח יפס     14.01.0020

 33,000.00    220.00   150.00 ץוח יופיח לש ןבא תמגודכ מ"ס 53 רטמ   
      
יבועב ל"נה שיש תוחולמ )גניפוק( שאר יכבדנ     14.01.0030
07 דוסי ריחמ ,מ"ס 03 דע בחורו מ"ס 3      

 55,000.00    220.00   250.00 א"מ/ח"ש רטמ   
 88,000.00 ץוח תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 88,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../063 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     063

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת י מ  51 ק ר פ       
      
ר י ו א  ג ו ז מ  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ ,FRV תכרעמל יוביע תודיחי לולכמ     15.01.0001
    PMUP TAEH 14 לש תללוכ רוריק תקופתל  

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק .םיציפק תודיער ימלוב ללוכו .ק.ט  
      
תקופתל PMUP TAEH תכרעמ ךא ל"נכ     15.01.0002

165,000.00 165,000.00     1.00 'פמוק .ק.ט 43 לש רוריק  
      

155,000.00 155,000.00     1.00 'פמוק .ק.ט 13 לש רוריק תקופתל ךא ל"נכ 15.01.0003
      
תוקפת ,FRV תכרעמ רובע יליע גוסמ דייאמ     15.01.0004
תוברל העשל וי.יט.יב 008,82 לש רוריק      
הלעפה ,תורבחתה ,הילתל ללוכ ,םילצפמ      
הרקב תכרעמו יריק טטסומרת י"ע הרקבו      

209,000.00  5,500.00    38.00 'פמוק .טטסומרט ללוכו תמלשומ הדובע הנבמ  
      
005,43 לש רוריק הקופתל ךא ל"נכ דייאמ     15.01.0005

 20,000.00  5,000.00     4.00 'פמוק .העשל וי.יט.יב  
      
001,52 לש רוריק הקופתל ךא ל"נכ דייאמ     15.01.0006

 14,100.00  4,700.00     3.00 'פמוק .העשל וי.יט.יב  
      
009,12 לש רוריק תקופתל ךא ל"נכ דייאמ     15.01.0007

 17,200.00  4,300.00     4.00 'פמוק .העשל וי.יט.יב  
      
003,51 לש רוריק תקופתל ךא ל"נכ דייאמ     15.01.0008

 12,300.00  4,100.00     3.00 'פמוק .העשל וי.יט.יב  
      
005,31 לש רוריק תקופתל ךא ל"נכ דייאמ     15.01.0009

  7,600.00  3,800.00     2.00 'פמוק .העשל וי.יט.יב  
      
008,01 לש רוריק תקופתל ךא ל"נכ דייאמ     15.01.0010

  3,500.00  3,500.00     1.00 'פמוק .העשל וי.יט.יב  
      
לכ תוברל R.T 14  רבעמל זג תרנצ לולכמ     15.01.0011
ירזיבא ,םילצפמ :תמגודכ םישרדנה םירזיבאה      
ץחל תקידב עוציב .'וכו תואספוק ,תופעתסה      
תמלשומ הדובע .דודיבו ןמש זג יולימ ,םוקאוו      
-ה תכרעמ קפס רושיאבו םיכמסמב ראותמכ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .VRF  
      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .PH .ק.ט 43 הבעמל ךא ל"נכ 15.01.0012
      

846,700.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../064 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     064

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
846,700.00 מהעברה      

      
      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .PH .ק.ט 13 הבעמל ךא ל"נכ 15.01.0013
      
TINU ריוא יוביע תמלשומ ריוא גוזמ תדיחי     15.01.0014
    DEGAKCAP, POTFOOR םוח תבאשמ  
R.T 52  MFC 000,8 לש רוריק תקופתל      
,תקתשומ תמלשומ הדיחי .ההובג ץוח 'פמטל      
חפו 2" דודיב םע יטסוקא אתב םיסחדמ      
הבעמ יחופמ ,תולדגומ יוביע תוללוס ,ררוחמ      
,ףיצר תוריהמ תסוו םע הובג רטוקב םייריצ      
שערה תמר םיבעמה יחופמ לעמ םיקיתשמ      
    ABd 86 חול תוברל .1 רטמ לש קחרמב  
הדובע .תמלשומ הרקבו דוקיפ תוכרעמ למשח      
תללוסל דלוגיילב יופיצ ללוכ ריחמה .תמלשומ      

160,000.00 160,000.00     1.00 'פמוק .םייציפק תודיער ימולבו הבעמ  
1,024,700.00 ריוא גוזמ תכרעמ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו א ב  ל ו פ י ט  ת ו כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
יופיצ םע ילריפס טוחמ השימג ריוא תלעת     15.02.0001
ילרגטניא ימרט דודיב תוברל לופכ םוינימולא      
וקת ות תלעב 8" רטוקב הלעתה .2/1" יבועב      
הטסורינ יקדהמ תוברל ע"ש וא CED תרצות      

  1,000.00    100.00    10.00 .VTR -ב המיטאו רטמ   
      

  1,300.00    130.00    10.00 .01" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.02.0002
      

 10,000.00    100.00   100.00 .מ"מ 8.0 יבוע דע ךומנ ץחלל ריוא תולעת ר"מ  15.02.0003
      

 22,000.00    110.00   200.00 .מ"מ 9.0 יבוע ךא ל"נכ ר"מ  15.02.0004
      

 18,000.00    120.00   150.00 .מ"מ 1 יבוע ךא ל"נכ ר"מ  15.02.0005
      
רובע ןבלוגמ חפמ ריוא תולעתל תפסות     15.02.0006
יופיצו םירפתב םוינימולא טרסו VTR תמיטא      
םיכמסמב ראותמכ תמלשומ הדובע גגילופב      

  4,750.00     38.00   125.00 .תינוציח הלעתל ר"מ   
      
םיביס תיכוכז רמצמ ימינפ יטסוקא דודיב     15.02.0007
הדובע 1" יבועב דודיבה FCP 2 םיכורא      

 15,600.00     48.00   325.00 .תמלשומ ר"מ   
      

 11,250.00     90.00   125.00 .2" יבועב ךא ל"נכ ר"מ  15.02.0008
      

 83,900.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../065 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     065

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 83,900.00 מהעברה      

      
      
דע חטשב תויומכ תסוו םע יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0009

  7,750.00    250.00    31.00 .ר"מ 1.0 'חי   
      
2/1" טסלרוד ןנסמ םע בלושמ רזוח ריוא סירת     15.02.0010

  1,700.00  1,700.00     1.00 .ר"מ 1.0 לעמ חטשב סירתה יבוע ר"מ   
      
םיענומה תודגונמ תופכ סופיטמ תוסיו ףדמ     15.02.0011
ינדי ר"מ 51.0 לעמ חטשב םייניש ילגלג ג"ע      

    600.00    500.00     1.20 .עונמה אלל ענוממ וא ר"מ   
      
תרנצ יוקינ יחתפ ללוכ תמלשומ זוקינ תרנצ     15.02.0012

  3,250.00    130.00    25.00 .תמלשומ הדובע .2" רטוקב הקבדהב P.P רטמ   
      

  8,250.00    110.00    75.00 .1 4/1" רטוקב ךא ל"נכ זוקינ רטמ  15.02.0013
105,450.00 ריואב לופיט תוכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק .םלואל .א.מ 'חיל הלעפה חול 15.03.0001
      

  5,400.00    100.00    54.00 'פמוק .תוחכונ יאלג רוביחל םאתמ 15.03.0002
      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .'חי 001 דע האלמ תיזכרמ הרקב 'חי  15.03.0003
 20,400.00 דוקיפו למשח תכרעמ 30.51 כ"הס  

      
ק '"מ מ ל  כ "ב א  ת כ ר ע מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
תינמי כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ לש לולכמ     15.04.0001
תוברל ,ש"קמ 006 לש ריוא תקיפס תלעב      
-ו כ"בא בצמב ש"קמ 006 לש הקיפסב חופמ      
כ"בא ןנסמ תוברלו רורווא בצמב ש"קמ 0061      
,הפצרל ןוגיא םימלוב תוברל ש"קמ 006      
,הלק הזזהל םילגלג ,החיתפל םיריהמ םיקדהמ      
רוניצ ,ילאיצנרפיד ץחל דמ ,ריואל המירז דמ      
ףדה םותסש ,ריהמ רוביחל רבעמ םע שימג      
,ראב 3 .ריוא תסינכל ינושאר ןנסמ םע      
תוברל ,ןנוסמ ריוא ש"קמ 006 לש הקיפסל      
םגד ינקת ןגואל המאתהו ןוזיא ,סוליפ םאתמ      
    3061 FVSE ףדה ימותסש 2 ,רשואמ ע"ש וא  
םאתמ ,ש"קמ 003 לש הקיפסל ץחל רורחשו      
,A-308 םגד ינקת ןגואל המאתהו ןוזיא ,סוליפ      

114,000.00 38,000.00     3.00 'פמוק וא  
      

114,000.00 40.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../066 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     066

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
114,000.00 מהעברה      

      
      

228,000.00 38,000.00     6.00 'פמוק .תילאמש תכרעמ ךא ל"נכ 15.04.0002
      
TSB ספיטמ ןגומ בחרמל תרנצ תרידח טרפ     15.04.0003
לוורש תוברל .ע"ווש וא ףרועה דוקיפ רשואמ      
הדובע ,קדוהמ חישק ימוג ,םינגוא ,ןוטבל      

  3,000.00    500.00     6.00 'פמוק .RR-001 מ"מ 001 רטוקב לוורש .תמלשומ  
      
הדובע .םינגומ םיבחרמל ץחל תוקידב טס     15.04.0004
ללוכ םלשומ םוטיא תלבקל דע תמלשומ      
למשחב הנושאר הקידב ללוכ חוקיפו החגשה      
ףוסב הקידב ללווכ הריסמב הקידב ללוכ ינמז      

  6,000.00  1,000.00     6.00 'פמוק .קדבה תפוקת  
351,000.00 ק'"ממל כ"בא תכרעמ 40.51 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
יאלמשח ,רנצ,חחפ( יעוצקמ לעופ הדובע תעש     15.05.0001

  2,750.00    110.00    25.00 .)'וכו ע"ש   
      

  2,375.00     95.00    25.00 .רזוע לעופ הדובע תעש ע"ש  15.05.0002
  5,125.00 תונוש 50.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,506,675.00 ריוא גוזימ ינקתימ 51 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../067 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     067

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
sseL  תוילמשח םיעסונ תילעמל ריחמ     17.01.0010
    mooR nihcaM : 8ג"ק036  סמוע ,םיעסונ,  
אלמ דוקיפ ,'מ28.6  -כ המרה הבוג ,תונחת3      
,הבכרה ,הלבוה ,דויצה תוברל ,"סקלפמיס"      
שומישל ןכומ לכה ,תוירחא ,םיסימ ,סכמ      

269,000.00 269,000.00     1.00 'פמוק ע"ווש וא ינכטה טרפמב ראותמכ  
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .תוירחאו תורש תנשל תורש ריחמ 17.01.0020
279,000.00 םיעסונ תילעמ 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

279,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../068 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     068

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  22 ק ר פ       
      
ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמה י"פע היהת םיבצינה תופיפצ       
ודדמי אל תוניפ ידוביע ,ןותנה הבוגל םאתהב      
תוציחמה יריחמב םילולכ םהו דרפנב      
      
) םידדצה ינשב( תוימורק -דח סבג תוציחמ     22.01.0010
הנותחתו הנוילע הליסמ םע , מ"ס 01 יבועב      
דודיב תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
08 לקשמב 3" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא      
ןכומ לטכפש ,טרופמה לכה תוברל ,ק"מ / ג"ק      

 32,200.00    230.00   140.00 העיבצל ר"מ   
      
יבועב תוימורק - וד תויטסוקא סבג תוציחמ     22.01.0025
םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע , מ"ס 02      
י"ע  יטסוקא דודיב תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ      
,ק"מ / ג"ק 08 לקשמב 3" יבועב םיעלס רמצ      

228,200.00    280.00   815.00 העיבצל ןכומ לטכפש ר"מ   
      

  5,250.00     15.00   350.00 םימ דימע "קורי" סבג חול רובע תפסות ר"מ  22.01.0035
      

 10,200.00     15.00   680.00 שא בכעמ "םודא" סבג חול רובע תפסות ר"מ  22.01.0045
      
הרקתה דע  קורי סבג םע החדה לכימ תריגס     22.01.0050
, םוקמב הדידמה יפל הבוגו מ"ס 09 בחור      
תמאתה ,םיקוזיח ,היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ      
הלסאה תיילת ךרוצל תאזו תיללכו תוכרעמ      

  4,500.00    150.00    30.00 .חקפמה תויחנהו ןקת יפל ר"מ   
      
עצובי יופיצה , םייכנא 3" תורוניצל סבג יופיצ     22.01.0060
תרקת דעו הנבמה תפצרמ םלשומ ןפואב      
2" יבועב םיעלס רמצמ דודיב תוברלו ,ןוטבה      

  6,750.00    150.00    45.00 .ק"מל  ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו רטמ   
      
םידבכ םירזיבאל םינקתמ  רובע תפסות     22.01.0080
תוציחמב םיבצינה ןיב ג"ק 001 דע לקשמב      

  6,800.00    100.00    68.00 סבג 'חי   
293,900.00 תושעותמ תודובע 10.22 כ"הס  

      
ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
רניסכ םידדמנ מ"ס 04 דע בחורב סבג תועוצר      
      
      

20.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../069 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     069

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ הדיחיה ריחמ      
םידדמנש םהנימל םירניסו תוהובגה תוילתהו      
.סבגה תרקת יריחמב הסירפב      
      
תוארוה י"פע עוציב לע דיפקהל שי :הרעה      
ינוויכו הנקתהה תליחת תודוקנ י"פעו לכירדאה      
םיללוכ סבגה תורקת יריחמ .תורקת תחנה      
אל,םהשלכ הצק ירזיבאל םיחתפ תחיתפ      
רניס/הרקת תבכרה רובע תפסות םלושת      
םילגועמו םיילאידר/םילנוגוטרוא םיוקב      
      
תונוש תוכרעמו םירזיבאל םיחתפ ללוכ ריחמה      
      
לוגע רוריח ,מ"ס 03 בחורב ררוחמ חפ ישגמ     22.02.0010
רונתב ןבל עבצ רמג 02%דע עבורמ וא      
Z+L סופיטמ ויהי ריקל םידומצה םיליפורפה      
דודיב תוברל ,ןבל עבצבו ע"ווש וא )"הגמוא"(      
,תינכת יפל לכה .היצקורטסנוק םיקוזיח      

 12,000.00    240.00    50.00 .ע"וש וא אובי אוצי הדוהי תרצות ר"מ   
      
ןבל עבצ רמג ,מ"ס 03 בחורב אלמ חפ ישגמ     22.02.0020
סופיטמ ויהי ריקל םידומצה םיליפורפה רונתב      
    Z+L )"דודיב תוברל ,ןבל עבצבו )"הגמוא  
,תינכת יפל לכה .היצקורטסנוק םיקוזיח      

 24,750.00    225.00   110.00 .ע"וש וא אובי אוצי הדוהי תרצות ר"מ   
      
םגד ,הצחמל םיעוקש ,םישק 06/06 םיחירא     22.02.0030
    egatnavda NOHPOCE  מ"מ 02 יבוע,  
V.3.2 הפירשב גוויס ,תרתסנ תכרעמ ,ץרוחמ      
יפל ןוגיעו הילת יליפורפ ,העוקש יצח הרקת      
בולישב היולת 'רעמ .א"גה ינקתו תויחנה      
םיקוזיח דודיב תוברל ,"ENIL ENIF יליפורפ      
הדוהי תרצות ,תינכת יפל לכה ,היצקורטסנוק      

 93,600.00    240.00   390.00 .ע"וש וא אובי אוצי ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

130,350.00 20.22.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../070 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     070

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
130,350.00 מהעברה      

      
      
םגד ,הצחמל םיעוקש ,םישק 021/06 םיחירא     22.02.0035
    egatnavda NOHPOCE מ"מ 02 יבוע,  
גוויס ,תרתסנ תכרעמ ,ע"ווש וא ץרוחמ      
יליפורפ ,העוקש יצח הרקת V.3.2 הפירשב      
'רעמ .א"גה ינקתו תויחנה יפל ןוגיעו הילת      
וא "ENIL ENIF יליפורפ בולישב היולת      
,היצקורטסנוק םיקוזיח דודיב תוברל ,ע"ווש      
וא אובי אוצי הדוהי תרצות ,תינכת יפל לכה      

314,400.00    240.00 1,310.00 .ע"וש ר"מ   
      
סוחד תיכוכז רמצ יחיראמ בתות תרקת     22.02.0040
הדוהי תרבח 042/06 תודימב )סאלגרביפ(      
,egatnavda NOHPOCE םגד -אובי אוצי      
,ע"ווש וא מ"מ 02 יבועבו 06/06 תודימב      
הפירשב גוויס ,תרתסנ תכרעמ ,ץרוחמ      
    VI.3.2, הילת יליפורפ ,העוקש יצח הרקת  
היולת 'רעמ .א"גה ינקתו תויחנה יפל ןוגיעו      
תוברל ,ע"ווש וא ENIL ENIF יליפורפ בולישב      
,תינכת יפל לכה .היצקורטסנוק םיקוזיח דודיב      

 48,000.00    240.00   200.00 .ע"וש וא אובי אוצי הדוהי תרצות ר"מ   
      
מ"ס 52.1 יבועב סבג תוברל ,סבג תרקת     22.02.0050
לכ תוברל  היצקורטסנוק ,תועוצרב תוברל      

140,800.00    220.00   640.00 .הסירפב הדידמ לטכפשו תויכנאה תוריגסה ר"מ   
      
דע בחור ,תחא סבג תטלפמ םיליגר סבג ירניס     22.02.0055
תוברל תוריגס ללוכ 'מ 00.1 דע הבוגו מ"ס 04      

 40,300.00    130.00   310.00 עבצל םינכומו לטכפש ,הייצקורטסנוק רטמ   
673,850.00 תורקת 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

967,750.00 תושעותמ תודובע 22 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../071 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     071

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
.03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
      
מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0010
יטרפל םאתהב הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו      
המיאתמ הפישח תגרד תוברל עוציבל תוינכתו      
AFC תטישב הקיצי ןנכתמה תויחנה יפ לע      

 45,000.00    300.00   150.00 )תננכותמ תומכמ %05( רטמ   
      
יטרפל םאתהב רטוקב שבי חודיקב תואסנולכ     23.01.0020
המיאתמ הפישח תגרד תוברל עוציבל תוינכתו      
הקיצי תוברל מ"ס 06 ןנכתמה תויחנה יפ לע      

 30,000.00    200.00   150.00 )תננכותמ תומכמ %05( רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     23.01.0030

164,500.00  4,700.00    35.00 .תואסנולכה ןוט   
      
תוברל מ"ס 08 רטוק שבי חודיקב תואסנולכ     23.01.0040
עוציבל תוינכתו יטרפל םאתהב ןוטבב הקיצי      
תויחנה יפ לע המיאתמ הפישח תגרד תוברל      

 87,500.00    250.00   350.00 )תננוכתמ תומכמ %05( ןנכתמה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0050
תטישב הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו      
    AFC תוברל עוציבל תוינכתו יטרפל םאתהב  
ןנכתמה תויחנה יפ לע המיאתמ הפישח תגרד      

150,500.00    430.00   350.00 )תננכותמ תומכמ %05( רטמ   
477,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

477,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../072 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     072

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ם י ת ו ר י ש  י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
זחאמ תללוכה םיכנ יתורישל די יזחאמ תכרעמ     30.01.0020
עורז ,6308 ט"קמ םירושימ ינש םיכנ      
תלדל רשי םיכנ זחאמ ,6408 ט"קמ תממורתמ      

  6,000.00  2,000.00     3.00 'פמוק ע"ווש וא לנמ תרבח ,3404 ט"קמ  
      
,םיכנ יתורש תלד לע הטסורינמ דדוב הלתמ     30.01.0030

    600.00    200.00     3.00 ע"ווש וא לנמ תרבח ,7028 ט"קמ 'חי   
      
לעננ ,לגועמ ,יכנא לופכ ,טלאוט ריינל ןקתמ     30.01.0040

  5,250.00    250.00    21.00 ע"ווש וא לנמ תרבח ,0503 ט"קמ 'חי   
      
ללוכ תמסוחמ תשטולמ תילטסירק הארמ     30.01.0050
םע םיגרב תרזעב ריקל תרבוחמ לקינ תרגסמ      

 15,000.00    500.00    30.00 ע"ווש וא לנמ תרבח ,1038 ט"קמ לקינ יוסיכ ר"מ   
      
ללוכ ,ריקה לע יולת ,לגועמ ינבלמ ןותפשא     30.01.0060

    350.00    350.00     1.00 ע"ווש וא לנמ תרבח ,0503 ט"קמ ,הסכמ 'חי   
      
,לעננ ,0501 ט"קמ ,לגועמ ריינ תובגמ ןקתמ     30.01.0080
:הלוכת .טמ רומיגב הטסורינ .ריקה לע יולת      

  3,000.00    300.00    10.00 ע"ווש וא לנמ תרבח ,ץר ץצ תוריינ 006 'חי   
      
3 'סמ םוינמולא ליפורפ ,"רבילוג" תועבצא ןגמ     30.01.0090
לוענמ ,הנוילע הרוקל לנמ תרבח גולטקב      

  9,000.00    200.00    45.00 םוינמולאמ הזיחא תידי ,הטסורינ יונפ-סופת 'חי   
      
תמסוחמ תיכוכז בולישב םיכנ םיתורישב ףדמ     30.01.0100

    450.00    150.00     3.00 ע"ווש וא לנמ תרבח ,0228 ט"קמ ,הטסורינו 'חי   
 39,650.00 םיתוריש ירזיבא 10.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 39,650.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../073 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     073

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ  ,ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
)י נ כ ט ה  ט ר פ מ ב  20.43 ק ר פ  ת ת (      
      
וללכי דויצהו םירזיבאה לכ ריחמב -א  :תורעה      
לכ -ב  .שומישל ןכומ ,רוביחו הבכרה ,הקפסא      
וא םיגולנא םינעוממ םינצחלהו םיאלגה      
ומכ ,םירזיבאה לכ ריחמב -ג  .םייביטקארטניא      
'וכו ןומיס תורונמ ,םינומעפ ,םינצחל ,םיאלג      
יתמוק תופעתסה זגראל דע טוויחה םג ללכי      
וא היצמרופניאל( תושורדה תבותכ תודיחי ןכו      
תקידב םג הלולכ ןקתמה ריחמב -ד  .)הלעפהל      
תמגודכ היהת תכרעמה .ה .םינקתה ןוכמ      
.חוקיפהו הייריעה י"ע רשואמ ע"ש וא רייפלט      
      
תענוממ יגולנא סופיטמ ןשע יוליג תזכר     34.01.0010
םיפיעס טרפבו טרפמב עיפומכ תיביטקארטנא      
הטילשל תמאות רשאו 40.20.43 ,30.20.43      
)םייוויחו תולעפה( תבותכ תודיחי 002 דע      
וא שומישל ןכומ טלפמוק .תובותכ 002 תללוכ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .ע"ווש  
      
רובע היזכרמה ריחממ הדרוה וא תפסות     34.01.0020

  1,100.00  1,100.00     1.00 'פמוק תבותכ תודיחי 05 לש תכרעמ  
      
ןופלט ןגייח רובע היזכרמה ריחמל תפסות     34.01.0030

    800.00    800.00     1.00 'פמוק .ז"י הקספ 30.20.43 ףיעסב עיפומכ יטמוטוא  
      
,םזמז ,תילטיגיד הגוצת תללוכה הנשמ תזכר     34.01.0040
ןכומ טלפמוק תוזכרב םייקה יפל ןומיס תוירונ      
ףיעסב עיפומכ הלעפה ירודיס ללוכ ,שומישל      

  5,000.00  5,000.00     1.00 'פמוק .34.02.05  
      
יביטקארטניא יטפוא-ורטקלא ןשע יאלג     34.01.0050

 58,500.00    450.00   130.00 טרפב 'ב-ו ללכב 'א 60.20.43 ףיעסב ראותמכ 'חי   
      
ךותב םתנקתה רובע םיאלג ריחמל תפסות     34.01.0060
גגב םיחתפ ךותיח ללוכ ,למשח תונורא      

    450.00     50.00     9.00 תונוראה 'חי   
      
ראותמכ  ימרט סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0070

  1,200.00    400.00     3.00 טרפב 'ג-ו ללכב 60.20.43 ףיעסב 'חי   
      
      
      

 92,050.00 10.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../074 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     074

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 92,050.00 מהעברה      

      
      
,ימרט יטפוא סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0080
ללכב 60.20.43 ףיעסב ראותמכ יביטקארטניא      

    420.00    420.00     1.00 טרפב 'ד-ו 'חי   
      
ללוכ ,70.20.3 ףיעסב ראותמה יפל די ינצחל     34.01.0130
ריקב אספוקה תסנכהל הנידע הרוצב בוציח      

  1,920.00    320.00     6.00 ךרוצה תעב 'חי   
      
,80.20.3 ףיעסב ראותמה יפל ןומיס תוירונ     34.01.0140
תסנכהל הנידע הרוצב ריקב בוציח ללוכ      

    900.00     90.00    10.00 ךרוצה תעב אספוקה 'חי   
      
ראותמה יפל ריקה לע םינקתומ הקעזא ירפוצ     34.01.0150

    910.00    130.00     7.00 .90.20.43 ףיעסב 'חי   
      
טוליש םע תבהבהמ הרונמ רובע ל"נל תפסות     34.01.0160

    700.00    100.00     7.00 )תבותכ תדיחי ללוכ( 'חי   
      
תלעפה רובע .י.ז טלוו 42 חתמב דוקיפ רסממ     34.01.0200
21.20.43 ףיעסב ראותמה יפל שא יפדמ      

    390.00    130.00     3.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
שא תזכרב TUO תדיחי לש הנקתהו הקפסא     34.01.0254
- הזירכ תכרעמל רוביח תונכהו תונכת ללוכ      

  1,500.00  1,500.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק  
      

    350.00      5.00    70.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 1 לבכ רטמ  34.01.0270
      

  1,320.00      6.00   220.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 4 לבכ רטמ  34.01.0280
      

    350.00      7.00    50.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 8 לבכ רטמ  34.01.0290
      

    750.00     15.00    50.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 01 לבכ רטמ  34.01.0300
      

  3,000.00     20.00   150.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 52 לבכ רטמ  34.01.0310
      

    250.00      5.00    50.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  34.01.0320
      

    720.00      6.00   120.00 )דוקיפ רובע( ר"ממ 2*5.1 םיטוח גוז רטמ  34.01.0330
      
לבכל םתכיפה רובע םילבכל תעצוממ תפסות     34.01.0340

    200.00      4.00    50.00 )09E -ל םאתומ( שא ןיסח רטמ   
105,730.00 )ינכטה טרפמב 20.43 קרפ תת( ןשעו שא יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס  

      
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../075 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     075

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ת ( ז ג ב  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
)י נ כ ט ה  ט ר פ מ ב  30.43 ק ר פ       
      
וניה ןלהל םיפיעסב עיפומה תויומכה בתכ      
וניה הדובע ךרעו דבלב היצקידניא רובע      
ילשואפ      
      
עצובתו ןנכותת תכרעמה .א ===== תורעה      
תנמא תא םאות MF-002     גוסמ יוביכ זגב      
.םירחא םיזגב שומיש רשואי אל .ב .לואירטנומ      
ןקתה יפ לע היהי תכרעמה עוציבו ןונכת .ג      
    1002-APFN תרשואמ בשחמ תנכות םע  
תקידב וללכי םיריחמה .ד .30.43 ףיעס יפ-לע      
.םינקתה ןוכמ      
      
הרקבה חולב דומיצ תדיחי ללוכ - יוביכ תכרעמ      
יוק לע ןגהל :םיאבה םירושיכה תלעב היהתש      
לש הרקמב הקיעזמו הארמ ,הלעפההו יולגה      
הנוש תילוק-רוא הערתאל תמרוג ,קתנ וא רצק      
ןשע יוליג ,יולג - ןושאר ןשע יוליג לש הרקמב      
וא תילמשח יוביכ תלעפה תרשפאמ - ינש      
--------------------------------------- .תינדי      
,טלפמוק MF-002 זגב הפצהב יוביכ תכרעמ      
:לולכת רשא      
      

  5,000.00  5,000.00     1.00 )םיישאר תוחול( ג"ק 6 לש זג לכימ 'חי  34.02.0010
      

    120.00    120.00     1.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.02.0020
      

    210.00    210.00     1.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.02.0030
      

    130.00    130.00     1.00 8/5" רטוקב רוזיפ ריחנ 'חי  34.02.0040
      

    210.00    210.00     1.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.02.0050
      
,ןבלוגמ 8/5" רטוקב 04 לוודקס הדלפ רוניצ     34.02.0060
היהי זאו ,רוחש וא םודא טנמגיפ עבצב עובצ      
טנמגיפו עבצ תובכש -2ו דוסי עבצב עובצ      
,תויוז :ןוגכ םירזיבאו םילתמ ללוכ ,םודא      

     70.00     70.00     1.00 'וכו יט םיגנישוב רטמ   
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.02.0070

    410.00    410.00     1.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      
לוכת רשא 002MF זגב הפצהב יוביכ תכרעמ     34.02.0080

  8,000.00  4,000.00     2.00 .)למשח תוחול( ג"ק 4 לש זג לכימ 'חי   
 14,150.00 20.43.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../076 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     076

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,150.00 מהעברה      

      
      

    240.00    120.00     2.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.02.0090
      

    420.00    210.00     2.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.02.0100
      

    260.00    130.00     2.00 8/3" רטוק - רוזיפ ריחנ 'חי  34.02.0110
      

    140.00     70.00     2.00 8/3" רטוקב תשוחנ רוניצ רטמ  34.02.0120
      

    420.00    210.00     2.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.02.0130
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.02.0140

    820.00    410.00     2.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      
רדחב MF-002 זגב הפצהב יוביכ תכרעמ      
:לולכת רשא , תרושקת      

 16,450.00 )ינכטה טרפמב 30.43 קרפ תת( זגב יוביכ תכרעמ 20.43 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

122,180.00 שא יוביכ ,ןשעו שא יוליג 43 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../077 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     077

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו מ נ  ח ת מ  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ק ר פ ( ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
)ט ר פ מ ב  20.53      
      
תבלושמ הזירכ תכרעמ .א====== :תורעה      
היהי דויצה ךרעמ לכל .שא יוליג תכרעמב      
רשואמ תובלושמ תוכרעמ רובע ןקת רושיא      
    LU ב.אלמ קשממב שא יוליג ןרצי ותוא י"ע.  
גוז םע לבכ י"ע טוויח תללוכ לוקמר תדוקנ      
וא/ו יתמוק זוכיר דע םישימג םירוזש םיכילומ      
.בורק לוקמר      
      
לכ - ןקתב שרדנה שא יניסח םילבכ .ג      
םגדמ היהי תרחא ןיוצ אל םא םג ,םילבכה      
םינקתמה לכ .ד .0221 ןקת יפל תודימעו      
תא םיללוכ ,תויומכה תמישרב םיעיפומה      
,'וכו םתצרה ,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה      
.םאולמב שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ      
רסח קרפה תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב      
תאז ןייצל וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב      
היהת תכרעמה .ה .יאוול בתכמב תושרופמ      
.0221 ילארשי ןקת תרשואמ      
      
םיישארה םירבגמה לש הנקתהו הקפסא     35.01.0010
ללוכ ,שרדנכ תומכב ,דויצ ידסמב )טוו 021*3(      
ראותמכ ,םירבגמ םדק ,לילצה ילברע לכ      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק טרפמב  
      

  3,000.00  3,000.00     1.00 טוו 021 קפסהב רבגמ לש התחפה וא תפסות 'חי  35.01.0020
      
ראותמכ וידר יטלקמ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0030

  3,400.00  1,700.00     2.00 .'ט 30.20.53 ףיעסב 'חי   
      
לש תיטמוטוא תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0040
ףיעסב ראותמכ הקיסומ רודישל DC השימח      

  2,900.00  2,900.00     1.00 'פמוק .'ח 30.20.53  
      
המאתה רובע יזכרמה דסמל ריחמ תפסות     35.01.0041

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק 3PM רובע רוביחל  
      
תכרעמ תנקתה רובע יזכרמה דסמל תפסות     35.01.0042
ינכטה טרפמב עיפומכ תילטיגיד םילוצליצ      

  1,500.00  1,500.00     1.00 4.20.53 ףיעס 'חי   
      
      

 48,800.00 10.53.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../078 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     078

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,800.00 מהעברה      

      
      
לע הנקתהל התמאתה רובע ל"נל תפסות     35.01.0043

    200.00    200.00     1.00 דרפנ זראמב ריקה 'חי   
      
רפיב תרבח לש םודא עבצ תכרעמ רוביח     35.01.0046

  1,500.00  1,500.00     1.00 'פמוק ףרועה תנגהל דרשמה רשואמ .הזירכ תכרעמל  
      
דסמב םורח תדיחי לש הנקתהו הקפסא     35.01.0047
הלעפה תדוקפ לבקל תעדויה ,הזירכה      
,הלעפה תינכת ללוכ ,ןשעו שא יוליג תכרעממ      
ןכומ טלפמוק - 'וכו תועדוה חסונ תעיבק      

  3,500.00  3,500.00     1.00 'פמוק שומישל  
      

  1,000.00  1,000.00     1.00 דוקיפ ןועש לש הנקתהו הקפסא 'חי  35.01.0050
      
תכרעמה ךותל הנקתהו הקפסא תפסות     35.01.0060
ןיבל תועדוה ןיב גותימ תודיחי לש תמייקה      

    100.00    100.00     1.00 'פמוק גנוג לוצלצ  
      
תכרעמ ,ןקתמה ךותל הנקתהו הקפסא     35.01.0061

  1,500.00  1,500.00     1.00 'פמוק היריעה טרדנטס יפל רפסה תיבל םילוצליצ  
      
תבית ללוכ ,הזירכל 8-6" לוקמר תכרעמ     35.01.0070
'א-50.20.53 ףיעס יפל ,יטסוקא לירגו הדוהת      

 16,800.00    140.00   120.00 הבית ללוכ 'חי   
      
יפל תכתמ וא םייטסלפ ל"נל םינותחת םילירג     35.01.0080

  2,040.00     17.00   120.00 'ץניא 8 דע םילוקמרל לכירדאה תריחב 'חי   
      
ותמאתה רובע ,לוקמרל עצוממ ריחמל תפסות     35.01.0090
הריוא וב תמייק רשא ,ללחב הנקתהל      

    160.00     40.00     4.00 תיביזורוק 'חי   
      

    720.00    120.00     6.00 םימ תנגומ הדיחי רובע ל"נל תפסות 'חי  35.01.0100
      
ינוציח זגרא רובע לוקמר ריחמל תפסות     35.01.0110

    270.00     45.00     6.00 )רינרופ( דבועמ 'חי   
      
םע ,אוהש גוס לכמ ,םילוקמרה תנקתה     35.01.0120

  6,960.00     58.00   120.00 םילירגה 'חי   
      
רוטק'זורפ סופיטמ לוקמר תנקתהו תקפסא     35.01.0130
ללוכ ,'ג-50.20.53 ףיעס ,טרפמה יפל יונב      

  1,950.00    650.00     3.00 ריקה לע הבכרהל דויצ 'חי   
      

 85,500.00 10.53.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../079 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     079

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 85,500.00 מהעברה      

      
      
יונב רפוש סופיטמ לוקמר לש הנקתהו תקפסא     35.01.0140
דויצ ללוכ ,'ד-50.20.53 ףיעס ,טרפמה יפל      

  3,420.00    570.00     6.00 ריקה לע הבכרהל 'חי   
      
לע רפוש סופיטמ לוקמר לש הנקתהו תקפסא     35.01.0141
ףיעס ,טרפמה יפל יונב 'דכו הרואת ידומע יבג      

  1,700.00    850.00     2.00 דומעה לע הבכרהל דויצ ללוכ ,'ה -50.20.53 'חי   
      
,הזירכ םע תירוזא הדיחי לש הנקתהו הקפסא     35.01.0150
לכ תללוכ ,70.30.53 ףיעסב ראותמכ      

    900.00    900.00     1.00 ראותמכ םיפיעסה 'חי   
      
הזירכל ןופורקימ רובע תירוזא הדיחיל תפסות     35.01.0160
רזעה תוכרעמ לכ ללוכ )םורח תעב( תימוקמ      

    600.00    600.00     1.00 תוולינה 'חי   
      
תללוכה הזירכ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0170
יללכ ןצחלו םירוזא ררוב םע ,ישאר ןופורקימ      
)הנשמה יפיעס לכ( 60.20.53 ףיעס יפל 'וכו      

  6,000.00  3,000.00     2.00 'פמוק עבקייש םוקמב  
      
םורח תזירכ ןופורקימ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0171

  1,500.00  1,500.00     1.00 םחתמה לכל תיללכ הזירכל םיאבכ ןוראב 'חי   
      
תורשפא רובע תכרעמה ריחמל תפסות     35.01.0210
ףיעסב טרופמכ םירבצמ י"ע הלעפה      

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק 'ה-30.20.53  
      
ףיעסב טרופמכ תכרעמל םירבצמ     35.01.0220

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק 'ב-20.20.53  
      

    525.00      7.50    70.00 ךכוסמ ןופורקימ טוויח רטמ  35.01.0230
      
ינפב דימעל ותכיפה רובע ל"נה ריחמל תפסות     35.01.0240

  1,190.00     17.00    70.00 תוקד 081 ,ההובג הרוטרפמט רטמ   
      
זגראל דעו לוקמרמ לחה לוק-ימר טוויח     35.01.0250

  8,450.00     65.00   130.00 'פמוק ירוזא וא יתמוק תרושקת  
      
ינפב דימעל ותכיפה רובע ל"נה ריחמל תפסות     35.01.0260

  6,000.00     15.00   400.00 תוקד 081 ,ההובג הרוטרפמט רטמ   
      

  1,800.00    450.00     4.00 'פמוק "םדק רבגמ" רובע ןופורקימ יוק ריחמל תפסות 35.01.0270
      

119,585.00 10.53.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../080 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     080

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
119,585.00 מהעברה      

      
      
ליבקמב ,הקפסאו דוקיפ לבכ טוויח     35.01.0280

    700.00      7.00   100.00 םינופורקימל רטמ   
120,285.00 )טרפמב 20.53 קרפ( הזירכ תכרעמ 10.53 כ"הס  

      
ק ר פ ( ם י ר ד ח  ת ר ק ב  20.53 ק ר פ  ת ת       
)י ל ל כ ה  ט ר פ מ ב  30.53      
      
,םיקפסה לכ םילולכ םיקפסה ריחמב .א      
תלעפהל םישורדה 'וכו םיחיטבמה ,םיאנשה      
תודובעו רזעה ירמוח לכ ןכו תונושה תוכרעמה      
בתכב תרחא טרופ םא אלא - תושורדה רזעה      
ןכומו םלשומ היהי ןקתמהש ךכ - תויומכה      
ילגעמ לכ תא קתנת הרקבה תדיחי .ב.הלועפל      
.ג   .ריואה גוזימ תודיחי יעקשו רדחב הרואתה      
דובעל ולכוי םירדחהש ךכ הנבת תכרעמה      
ENOLA DNATS תטישב      
      
תירדחה הרקבה תדיחי לש הנקתהו הקפסא     35.02.0002
לגעמ ,חתמ תקפסא לגעמ המצע הדיחיה ללוכ      
    TUPNI RI ףיעסב ראותמכ ןומזת לגעמ  
הרישי הלעפה תורשפא ללוכ .10.20.20.53      
טוויח ,רזעה דויצ לכ ללוכ ,םילגעמה לכ לש      

 26,250.00  1,050.00    25.00 'פמוק .שומישל ןכומ ולפמוק - דויצ זגראב ימינפ  
      
IC אתמ יונב דויצל זגרא לש הנקתהו הקפסא     35.02.0003
ףיעסב ראותמכ הלופכ הרקת ללחב ןקתומ      

  3,625.00    145.00    25.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - 20.20.53.10  
      
לש )דויצה זגרא ךותב( הנקתהו הקפסא     35.02.0004
ללוכ עקת עקש ללוכ ,הלעפה ירסממ םינעגמ      
רזע עגמ םע שרדנכ חתמב לילס םע םיקתנמ      
ללוכ ,'וכו טוליש ,םיקדהמ טוויח ללוכ ףילחמ      
ןכומ טלפמוק - למשחה ילגעמל תורבחתה      

  8,000.00    320.00    25.00 .שומישל 'חי   
      
ןוויכל ןתינ ,תוחכונ שגר לש הנקתהו הקפסא     35.02.0005
לחשומ םירדחה רקבל דע יאלגה טוח ללוכ      
ףיעס ינכטה טרפמב ראותמכ 02 רוניצב      

  3,220.00     70.00    46.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 3.20.30.53 'חי   
      
םלוא ל"נכ תוחכונ שגר לש הנקתהו הקפסא     35.02.0006

    300.00    100.00     3.00 שומישל ןכומ טלפמוק - )063( יתרקת 'חי   
 41,395.00 )יללכה טרפמב 30.53 קרפ( םירדח תרקב 20.53 כ"הס  

      
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../081 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     081

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ד י ע ר  ת ע ר ת ה ל  ת כ ר ע מ  40.53 ק ר פ  ת ת       
)י ל ל כ ה  ט ר פ מ ב  50.53  ק ר פ ( ה מ ד א       
      
תערתהל תכרעמ לש הלעפהו הנקתה ,הקפסא     35.04.0001
תורבחתה ,למשח ירוביח ללוכ המדא תודיער      
ל"נה קרפב ראותמכ תרושקתו הזירכ תכרעמל      

 11,500.00 11,500.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק -  
 11,500.00 )יללכה טרפמב 50.53  קרפ( המדא תודיער תערתהל תכרעמ 40.53 כ"הס  

      
ק ר פ ( ה ס ח מ  ם ו ק ר ט נ י א  50.53 ק ר פ  ת ת       
)י ל ל כ ה  ט ר פ מ ב  60.53      
      
לכ  ================ תורעה      
םיללוכ ,תויומכה תמישרב םיעיפומה םינקתמה      
םתצרה ,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה תא      
שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ ,'וכו      
תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב .םאלומב      
וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב רסח קרפה      
םיריחמב .יאוול בתכמב תושרופמ תאז ןייצל      
י"ע למשח תקפסאו תרנצ( שורדה טוויחה ללכי      
)םירחא      
      
תמאתומ תיזכרמ תכרעמ תנקתהו הקפסא     35.05.0002
,תוריכזמב תנקתומ ,הצק ירישכמ 3 דעל      
ראותמכ תכרעמה רובע ,ןקתמב העיפומה      
ג,ב,א 20.60.53 םיפיעס ינכטה טרפמב      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק  
      
םוקרטניא ,הצק תודיחי לש הנקתהו הקפסא     35.05.0003
ראותמכ ,א ,ב תמוקב םיק"ממב םינקתומ      
ג,ב,א 30.60.53 םיפיעס ינכטה טרפמב      

  3,000.00  1,000.00     3.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
םע םואתב ,תכרעמה לכ לש הצרהו הלעפה     35.05.0004
תלהנה ,הנבמה תלהנה ,םינושה םינלבקה      
היהת תכרעמהש ךכ - 'וכו סדנהמה ,טקייורפה      

    500.00    500.00     1.00 'פמוק תרשואמו שומישל הנכומ  
  5,500.00 )יללכה טרפמב 60.53 קרפ( הסחמ םוקרטניא 50.53 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  70.53 ק ר פ  ת ת       
      
)טרפמב 70.53 קרפ( םילבכו םיטוח      
    *********************************  
      
      

70.53.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../082 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     082

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנזה יוק רובע םניה ןלהלד םילבכה ריחמ      
תופסוה רובע ,תופעתסה יזגרא ןיב רשקו      
תוכרעמ רובע ןכו םינושה םינקתמל תומלשהו      
וא תורונצב הלחשהו הקפסא .דיתעב תופסונ      
קוזיחו רזעה ירמוח ללוכ ,תורקתב יולג      
,ינכטה טרפמב ראותמכ ,'וכו םיקדהמו      
:ןמקלדכ      
      

 60,000.00      4.00 15,000.00 ר"ממ 6.0X2(X2( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0003
      

    300.00      6.00    50.00 ר"ממ 6.0X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0004
      

    600.00     12.00    50.00 ר"ממ 6.0X2(X51( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0005
      

    900.00     18.00    50.00 ר"ממ 6.0X2(X52( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0006
      

    500.00     10.00    50.00 ר"ממ 1X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0007
      

    200.00      4.00    50.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  35.07.0008
      
דרשמ םגד ריק סופיט ףעס תרגסמ     35.07.0009
001 ,םיסנכנ תוגוז 001 יטקפמוק ,תרושקתה      

  1,500.00    500.00     3.00 םיאצוי תוגוז 'חי   
 64,000.00 םילבכ 70.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../083 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     083

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ פ  ר ש ק  90.53 ק ר פ  ת ת       
      
)ינכטה טרפמב 20.53 קרפ(      
מ--------------------------------------------------      
ת      
כ"לטב בלושמ ילטיגיד ואדיו/םינפ ןופלט ןק      
.יתריד םכח תיבו      
    =============================  
קפסל תלגוסמה הרבח י"ע עצובי ןקתמה      
ךשמב ,תוכרעמל םינוקיתו הקוזחת יתורש      
תלעפהמ םינש 5-מ תוחפ אל לש הפוקת      
תלגוסמ הרבחה םאב עבקי סדנהמה .ןקתמה      
.א:םיאבה םינוירטירקה י"פע תורשה תא תתל      
ומדקש םייתנשה ךשמב העציב הרבחה      
תומכב תומוק תוכרעמ ינקתמ וז הנמזהל      
תושרל  .בסדנהמה לש ותעד תחנהל הריבס      
ףוליח יקלחו םירישכמ ןוקיתל הדבעמ הרבחה      
5-ל תקפסמה תומכב ןקתוהש יפכ גוסה ותואמ      
תלבקל העובק תבותכ הרבחל  .ג.תוחפל םינש      
רתאמ מ"ק 05-מ רתוי תקחורמ הניאש תונולת      
ןקתמה תא עוציבל רוסמי אל ןלבקה  .ד.הינבה      
תושירדב תדמועה הרבחל אלא ,ואדיו םינפה      
לש תבלושמ תכרעמ הניה תכרעמה .ה   .ל"נה      
תיבו רוגס לגעמב היזיולט ,ואדיו םוקרטניא      
הקפסא םיללוכ םיריחמה .ו    .יתריד םכח      
ללוכ תרחא ןייוצ םא אלא הלעפה הנקתה      
ירזיבא םירשימ םיקפס לש הנקתהו הקפסא      
.'וכו רזע      
      
תרבח לש דויצ לע ססובמ ןונכתהו טרפמה  .ז      
שגות תרחא תרצותמ תכרעמ לכ סקבלא      
לכו ןקתמה לש ןכדועמ ןונכת ,רושיאל      
רושיאל ושגוי ,וב תורושקה תוכלשהה      
תחאה :תודיחי יגוס 2 ועצובי  .חסדנהמה      
תללוכ הינשהו היזיולטו םוקרטניא תללוכ      
םוקימ .ןהיניב בולישל גואדל שי ,דבלב רוביד      
חוקיפה םע םואתב םיגוסו      
      
ואדיו םוקרטנא      
    ******************************************  
      
      
      
      
      
      

90.53.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../084 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     084

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ילטיגיד הסינכ לנפ - ישאר הסינכ לנפ תדיחי     35.09.0012
םינצחל תדלקמ ,4" ךסמ ללוכש ילדמו יטנא      
טירפת ללוכ .תינועבצ DCC "2/1 המלצמו      
)דדוקמ( ישיא דוק וא האירקו תירבעב הלעפה      
2CXE 4UDE םימגד .הסינכב הנקתהל -      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק .ע"ווש וא סקבלא תרצות  
      
,הסינכה תותלדל םיילמשח םילוענמ תוכרעמ     35.09.0013
םיבלושמ ,םימיאתמ חתמ יקפס ללוכ      
םישורדה םימואתה לכ ללוכ ,ל"נה תוכרעמב      

    400.00    400.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק ,'וכו רגסמה ,רגנה םע  
      
7" היזיוולט עגמ ךסמ תללוכה - תישאר הדיחי     35.09.0014
eerF sdnaH, 3 -ה תטישב רוביד ,ינועבצ      
חיטה ג"ע הנקתהל ןבל עבצב הלעפה ינצחל      
גורדש תורשפא ללוכ שרדנש יפכ עוקש וא      
םגד םכחה תיבה לוהינל HCUOT תנכותל      

 20,400.00  1,200.00    17.00 'פמוק 67MVE ע"ווש וא סקבלא תרצות.  
      
הנקתהל יתרפופש םוקרטניא - תינשמ הדיחי     35.09.0015
וא סקבלא תרצות 4PIE םגד ישארה לנפה םע      

  1,700.00    100.00    17.00 'פמוק .ע"ווש  
      
תיזכרמ הצירטמ - RETSAM תצירטמ     35.09.0016
הנכות ללוכה ישאר הסינכ לנפ םע רוביחל      
הסינכה םע הצקה תודוקנ לכ רוביחל תירבעב      
תורידל חתמ ןתמ ,רוגס דווז ןורא ללוכ      
םגד ידיג וד ואדיוו וידוא תויצמרופניא תרבעהו      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק 674XE ע"ווש וא סקבלא תרצות.  
      
תקפסא ללוכ ,ל"נה תוכרעמה לכ תבכרה     35.09.0018
,םילצפמ ,םילבכ ,םישורדה םילבכה ,םיטוחה      
,םיננסמ ,חכ יקפס ,ואדיו/ידוא ,םירבגמ      
םואת ,תורונצב םתלחשה .'דכו יוביג תוללוס      
תורבחתה ללוכ ,םירוביח ללוכ ,'וכו תוסיוו      
)ןימזמה י"ע קפוסיש LSDA( טנרטניאל      
תכרעמה לכש דע םישורדה םימואתהו      

  2,300.00  2,300.00     1.00 'פמוק .שומישל הנכומ היהת האולמב  
 29,300.00 םינפ רשק 90.53 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../085 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     085

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  ת ל י ב כ  01.53 ק ר פ  ת ת       
      
ןוראמ תרושקת תדוקנ תנקתה,הקפסא     35.10.0001
ףסונ לבכ 'מ 4 ללוכ ימוקמ וא יתמוק תרושקת      
ןקתב ךכוסמ 54JR רבחמ ללוכ ,ןוראה םוקמב      
    A6TAC תספוקב הנקתהל ADA/AMIC  
ecaps nepO תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקת      
םירזיבאה ט"הת ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא      
ורדגוי      
    d-(EXCEL,RIT,PENDUIT,DRAKA,R&M  
    hardware Componnent approve  
    gnitcennoC,קילק,M3(.8 דדוב תרושקת לבכ  
לש ןקת ות ואשיו GWA 32 ויהי םידיגה.םידיג      
רושיא ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
OSI 7 taC :ףקותב      
    Ed.2 ,ANSI/TIA-568-C/S/FTP  
    5-65116-CEI dna 10811CEI.2, הטעמ  
טוליש תא לולכת הדובעה.RFFH היהי לבכה      
תוקבדמ תועצמאב םינקתומה םילבכה      
םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו תופפלתמ      
    RODLET וא AKARD-CCD ללוכ .)דבלב  

 45,600.00    380.00   120.00 רטמ 06 דע הדוקנה ךרוא.טוליש ספ 'חי   
      
םלוא ל"נכ תרושקת תדוקנ תנקתה,הקפסא     35.10.0002
ןקתב םיככוסמ 54JR ירבחמ 2 ללוכ הלופכ      
    A6TAC תספוקב הנקתהל ADA/AMIC  
ecaps nepO תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקת      
םירזיבאה ט"הת ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא      
ורדגוי      
    d-(EXCEL,RIT,PENDUIT,DRAKA,R&M  
    hardware Componnent approve  
    gnitcennoC,קילק,M3(.8 דדוב תרושקת לבכ  
ות ואשיו GWA 32 ויהי םידיגה.ימאיס/םידיג      
תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ לש ןקת      
dE 5-65116-CEI dna :ףקותב רושיא ןקת      
    S/FTP Cat 7 ISO/IEC11801  
    ,2.C-865-AIT/ISNA.2,היהי לבכה הטעמ  
    RFFH.םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה  
תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב םינקתומה      
וא RODLET םילבכ(.םיצווכתמ םילוורשו      
    AKARD-CCD ךרוא.טוליש ספ ללוכ .)דבלב  

 21,000.00    700.00    30.00 רטמ 06 דע הדוקנה 'חי   
 66,600.00 תרושקת תליבכ 01.53 כ"הס  

      
      
      

338,580.00 ךומנ חתמ תוכרעמ 53 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../086 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     086

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
0.04 ק ר פ  ת ת  00.04 ק ר פ  ת ת       
      
0.04 קרפ תת      
      
רפסמ עיפומ תויומכה בתכב ףיעס לכ ינפל      
.ידרשמניבה ינכטה טרפמל םיאתמה גוויס      
יתש( יללכה קרפה רפסממ בכרומ הז רפסמ      
יפיצפסה ףיעסה רפסממ ,)תונושארה תורפסה      
וא/ו ) תואבה תורפסה יתש( קרפה ךותב      
בתכל ףרוצנמה דחוימה טרפמל םאתהב      
קרפ ידרשמניבה טרפמב עיפומ וניאו תויומכה      
    .40  
      
תא קרפה יפיעס לכ םיבייחמ ,בתכנ אל םג      
ותוא ךותמ יפיצפסה ףיעס עוציבב ןלבקה      
.קרפ      
      
,תוינכתה יפל אוה תויומכה בתכב רומאה לכ      
.רתאב חקפמה תוארוהו םיטרפה      
      
לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ      
תוברל ,םיטרפבו תוינכתב ,טרפמב רומאה      
.םלשומ עוציבו תואמגוד ,םירמוחה תקפסא      

0.04 קרפ תת 00.04 כ"הס            
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמבו תוינכתב עיפומש הרעה וא ףיעס      
םיאור ,תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו      
רחאל .םיאתמה עוציבה ףיעסב לולכ ותוא      
תורעהו תונעט לכ ולבקתי אל הזוחה תמיתח      
.הז ןיינעב      
      
טרפמב רומאכ ,םיקוריפו הנכה ,רתאה יוקינ     40.01.0010

  3,150.00      3.00 1,050.00 .)ר"מל טלפמוק( דחוימה ר"מ   
      
הטיבנ םורט לטוקב ךרדמ יחטש סוסיר     40.01.0020

  2,100.00      1.50 1,400.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
      
      
      
      
      
      

  5,250.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../087 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     087

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,250.00 מהעברה      

      
      
ישרגמו תובחר ,תוכרדמב םיצע ישרושב לופיט     40.01.0030
קוריפו רוסינ ללוכ וניא ריחמה .םיקחשמ      
ןוטב ,טלפסא ,ימוג תקיצי ,ףוציר( תיסכתה      
רוסללוכ ריחמה . םישרושה יוליגל )'דכו      
תרזחהו םיצע תחשמב םתחירמ, םישרושה      
קוליס, לוחב יולימ י"ע ותומדקל חטשה      
.תיסכתב לופיט אלל רתאה יוקינו תלוספה      
יעה םונורגא תויחנהל םאתהב עצובת הדובעה      

    260.00     65.00     4.00 .חקפמהו היר רטמ   
      
דע םתרמצ הבוגש ,והשלכ גוסמ םיצע םוזיג     40.01.0040

    800.00    400.00     2.00 .'מ 11 'חי   
      
06-02 עזג רטוקב ,והשלכ גוסמ ץע תקתעה     40.01.0050

  1,000.00    500.00     2.00 .מ"ס 'חי   
      
'מ 11 דע יללכ הבוגב והשלכ גוסמ ץע תתירכ     40.01.0060

  2,000.00  1,000.00     2.00 .עקרקה ינפל תחתמ מ"ס 02 קמועל דודיגו 'חי   
  9,310.00 קוריפו הנכה תודובע 10.04 כ"הס  

      
,ה ב י צ ח  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו  ה ש י ב כ       
      
םייק יפרגופוט בצממ יולימו הביצח וא/ו הריפח     40.02.0010
רפעה יפדוע קוליס וא/ו םיעצמה תיתחת דעו      
םאתהב לכה ,רשואמ הכיפש םוקמל רתאהמ      
רתאב חקפמה תוארוהו תינכתל      

 96,800.00     22.00 4,400.00 .סוסיבה ח"ודבטרופמכו ק"מ   
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     40.02.0020
,קודיהה רחאל מ"ס 02 לש ילמיסקמ יבועב      
טרפמה תויחנהל םאתהב ,רקובמ קודיהב      

120,150.00     45.00 2,670.00 .יללכה ק"מ   
216,950.00 קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 20.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../088 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     088

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
רפעה 'בע לכ  םיללוכ תוריקה יריחמ לכ      
דוסיל הביצח וא/ו הריפח תוברל, תושרדנה      
ןוטב ,תיתש קודיה, הדובעה בחרמלו ריקל,      
גוסמ ןוטב תקיציו הקפסא, םיעצמ ,הזר      
םע 3" רטוקב CVP רוניצמ םיזקנ ,ןויז ללוכ3ב      
דבב הפוטע מ"ס 03/03 ץצח תננסמ      
קודיהב רזוח יולימ, םיקשימ,ינכטואיג      
      
גוסמ חיט יופיח וא/ו ,ןבא יופיח יפיעסב      
תחתמ מ"ס 01 דע יופיח ללוכ ריחמה ,והשלכ      
.םיננכותמה עקרקה ינפל      
      
קוצי 03-ב ןייוזמ ןוטבמ רחא וא ךמות ריק     40.03.0010
דוביעו ןויז ,הריפח ,רבוע דוסי ללוכ ,רתאב      
ךרוא 'מ 8-4  לכל תוטשפתה ירפת ,ריקה שאר      
רקלק םע הדרפה י"ע תוינכותה יפלו ריקה      
1  לכ 3"  רטוקב זוקינ תורוניצ ,מ"ס 2  יבועב      
תוילכירדאה תוינכותל םאתהב לכה  .'מ      
- חקפמה תוארוהו היצקורטסנוקה תוינכתו      

186,000.00  1,550.00   120.00 .1-פ טרפ ק"מ   
      
הצברה ללוכ ,םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     40.03.0020
טכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
,ע"ש וא "טלרינ" וא "רובמט" תרצות הנוילע      
טרפ- לכירדאה תריחב יפל הרוטסקטבו ןווגב      

 55,100.00    145.00   380.00 .1-פ ר"מ   
      
םגד תירכרוכ תימורט ןבאמ תוריקל גניפוק     40.03.0030
,מ"ס 5/03/52 תודימב ע"ש וא "הרהס"      

 32,400.00    180.00   180.00 .1-פ טרפ - תוניפב תלגועמ רטמ   
273,500.00 תוריק 30.04 כ"הס  

      
ת ו ב ח ר ,ת ו כ ר ד מ ,ם י ל י ב ש  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכ הפש ןבא     40.04.0010

  5,200.00     80.00    65.00 .3-פ טרפ - ןוטבמ בגו דוסי תוברל רטמ   
      
ןוטס" ןווגב , מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.04.0030
תוברל ,ןבל טנמצ סיסב לע ירכרוכ ןווגב "שוו      

 11,220.00     68.00   165.00 .ב5-פ-ו א5-פ טרפ - ןוטב בגו דוסי רטמ   
      
      
      

 16,420.00 40.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../089 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     089

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,420.00 מהעברה      

      
      
,עובצו ןוולגמ לזרב ךאלפמ ,ףוצירב ץעל חתפ     40.04.0040
,ןוטב תרוגחב ןגועמ ,מ"מ 051/01 תודימב      
טרפ - מ"ס 08/08 תודימב תיעוביר המוג      

  2,680.00    670.00     4.00 .א6-פ 'חי   
      
המוגה תודימ םלוא ,ל"נכ ףוצירב ץעל חתפ     40.04.0050

  1,860.00    930.00     2.00 .ב6-פ טרפ - מ"ס 021/001 'חי   
      
6/03/51 תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0060

 68,250.00    105.00   650.00 .7-פ טרפ - רופא ןווגב מ"ס 6/03/03 -ו מ"ס ר"מ   
      
"וטנרט" םגד תובלתשמ םינבאמ ףוציר     40.04.0070
טינרג ןווגב ,תתוסמ רמגב תונוש תודימב      
,7-פ םיטרפ - ןבל טנמצ סיסב לע ,ריהב רופא      

 39,360.00    160.00   246.00 .9-פ-ו 8-פ ר"מ   
      
6/02/02 תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0080

 39,600.00     88.00   450.00 .9-פ-ו 8-פ םיטרפ -  רופא ןווגב מ"ס ר"מ   
      
6/02/02 תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0090

 11,760.00     98.00   120.00 .8-פ טרפ -לכירדאה תריחב יפל ןווגב מ"ס ר"מ   
      
וא "א"ת קבח" םגד ימורט טנמלא     40.04.0100
לוגע רוח םע ,מ"ס 7/04/04 תודימב ע"ווש      
טינרג ןווגבתתוסמ ןוטסרקא רמגב ,6" רטוקב      
4( ןנכותמה דומצה ףוצירה תמגודכ ריהב רופא      

  4,050.00    270.00    15.00 'פמוק >rb<.ב31-פ ו א31-פ טרפ -)טלפמוק 'חי  
183,980.00 תוגרדמו תובחר,תוכרדמ,םיליבש 40.04 כ"הס  

      
ם י נ ו ש  ם י ט י ר פ  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
'טסנוקמ ,םימ דמל השינל רותסימ תותלד     40.05.0010
:תויללכ תודימב ,בקונמ חפ תאולימו תכתמ      
לכ ללוכ ,'מ 07.1-05.1 הבוגבו 'מ 05.4 ךרוא      
- )טלפמוק 'חי( תוולנה תודובעהו רזעה ירזיבא      

  8,000.00  8,000.00     1.00 .2-פ טרפ 'חי   
      
,תיתשת רליפל השינל רותסימ תותלד     40.05.0020
תודימב ,בקונמ חפ תאולימו תכתמ 'טסנוקמ      
הבוגבו 'מ 00.2 - 01.2 ךרוא :תויללכ      
רזעה ירזיבא לכ ללוכ ,'מ 07.1-05.1      

  7,700.00  3,850.00     2.00 .2-פ טרפ - )טלפמוק 'חי( תוולנה תודובעהו 'חי   
      

 15,700.00 50.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../090 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     090

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,700.00 מהעברה      

      
      
תרצות 'מ 7.1 ךרואב  'םי לג' םגד לספס     40.05.0030

 22,500.00  2,250.00    10.00 .11-פ טרפ - ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
וא "אכירא םחש" תרצות ,'רמת' םגד ןותפשא     40.05.0040

 11,700.00    900.00    13.00 .21-פ טרפ - ע"ש 'חי   
      
תרבח תרצות עובק "קלח לילג" םוסחמ דומע     40.05.0050

  3,720.00    310.00    12.00 .א31-פ טרפ - ע"ש וא "סדה" 'חי   
      
תרצות ףלשנ "קלח לילג" םגד םוסחמ דומע     40.05.0060

  1,410.00    470.00     3.00 .ב31-פ טרפ - ע"ש וא "סדה" תרבח 'חי   
      
וא "אכירא םחש" תרצות ,"ביבא" םגד היזרב     40.05.0070

 36,800.00  4,600.00     8.00 .41-פ טרפ - ע"ש 'חי   
      
04/03 תודימב םיבלכל תקוש / זוקינ תכירב     40.05.0080
תקצימ הסכמ תוברל ,מ"ס 53 קמועבו מ"ס      
טרפ - 2" רטוקב יטסלפ רוניצל האיציו לזרב      

  4,400.00    550.00     8.00 .41-פ 'חי   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ היזרבל לוחליח רוב     40.05.0090
ללוכ ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ תיתחת ג"ע מ"ס 05      
05 רטוקב זוקינ תשר הסכמ םע הלוגע הרקת      
ללוכ ,'מ05.2 יללכ קמוע ,הדלפ תקיצימ מ"ס      
תודובעה לכו זוקינה תכירבל תורבחתה      

  4,800.00  1,200.00     4.00 .41-פ טרפ - תוולנה 'חי   
      
,ס"היב חטשב םיקחשמ תבחרל הללצהו יוריק     40.05.0100
,ע"ש וא "זירוטפ" תרצות לצ ישרפמו תונרבממ      
,תורישקו תוחיתמ ,היצקורטסנוקה לכ ללוכ      
יפל ןגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ םידומע      
גוס .ןויזו סוסיב ללוכ לכירדאה תריחב      
תועיריה ,שא ןקת רושיא לעב היהי תועיריה      
- לכירדאה תריחב יפל םינווג 'סמב וא ןווגב      

 52,200.00    290.00   180.00 .ר וטקורטסנוקה יטרפו 51-פ טרפ ר"מ   
      
מ"בלפמ ,"תשק" םגד ,םיינפוא תליענל ןקתמ     40.05.0180

 31,160.00    820.00    38.00 .73-פ טרפ - ע"ש וא בגש תרצות ,L613 'חי   
      
00.2 הבוגב "ברנימ" םגד תידסומ הכבס רדג     40.05.0200
- ע"ש וא "ילרוא תורדג" תרבח תרצות ,'מ      

 70,200.00    540.00   130.00 .52-פ טרפ רטמ   
      
      

254,590.00 50.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../091 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     091

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
254,590.00 מהעברה      

      
      
וא ל"נכ "ברנימ" םגד תידסומ הכבס רדג     40.05.0210
תרקת לעמ 'מ 05.0-04.0 הבוגב םלוא ,ע"ווש      

  1,000.00    200.00     5.00 .52-פ טרפ - םירליפל תושינ רטמ   
      
,ע"ווש וא ל"נכ "ברנמ" םגד תידסומ הכבס רדג     40.05.0215
השינ תרקת לעמ 'מ 03.1 הבוגב םלוא      

  2,380.00    340.00     7.00 .52-פ טרפ - םירליפל רטמ   
      
- 'מ 00.4 הבוגב ,טרופס שרגמל הכבס רדג     40.05.0220

 35,700.00  1,020.00    35.00 .62-פ טרפ רטמ   
      
בחורבו 'מ 00.2 הבוגב "ברנימ" םגד שפשפ     40.05.0240
ע"ש וא "ילרוא תורדג" תרבח תרצות ,'מ 54.1      

  3,300.00  3,300.00     1.00 .82-פ טרפ - 'חי   
      
'מ 00.2 הבוגב "ברנימ" םגד יפנכ וד רעש     40.05.0250
"ילרוא תורדג" תרבח תרצות ,'מ 00.2 בחורבו      

 11,200.00  5,600.00     2.00 .92-פ טרפ - ע"ש וא 'חי   
      
00.6 הבוגב ,תכתממ ינוק דומעמ לגדל ןרות     40.05.0260
ללוכ ,ע"ש וא ".ה.ל.פ" תרבח תרצות ,'מ      

 18,000.00  6,000.00     3.00 'פמוק .03-פ טרפ - לגדה תפנהל לבחו תלגלג  
326,170.00 םינוש םיטירפ 50.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,009,910.00 הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../092 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     092

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
0.14 קרפ תת      
      
:ןוניגה קרפ לכל תורעה      
      
,םיחמצה ,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא      
,תוירחאו הליתשו ןומיס, עקרקה תודובע      
הדובעה- היחמצ ,דחוימה טרפמל םאתהב      
,חטשל םיליתשה תרבעהו  הקפסא תללוכ      
םתעיטנל דע םיליתשה לש תואנופיטו ןוסחא      
יולימ, םיליתשה  תעיטנ ,תורוב תחיתפ,      
ץע לכל תוכומס יתש ללוכ , ןג תמדאב תורובה      
וגב      

0.14 קרפ תת 00.14 כ"הס            
      
ר ז ע  ר מ ו ח ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ל פ  ת ו ר ו נ י צ ו  ץ ע מ  ת ו כ ו מ ס ,ם י צ ע ל       
      
תודובע תלבקו רמג רחאל :ןגה תקוזחת      
לע ,) 'רדאה רושאב( היקשהה 'עמו העיטנה      
3 לש הפוקתל ןוניגה יחטש תא קזחתל ןלבקה      
תושרדנה תודובעה לכ ללוכ םישדוח      
היהת וז הפוקת םותב .התואנו האלמקוזחתל      
יארחא ןלבקה :תוירחא . תיפוס הריסמ      
טרפמ יפל הנש ךשמל םיצעה לש םתטילקל      
הקזחא      
      
דוביע ,היבשע תרבדה תוברל ,עקרקה תרשכה     41.01.0010
וא )רוטור( תתשמ י"ע מ"ס 03 קמועל עקרק      
רושיי ,שורדה קמועל םיבהל לעב רחא ילכ      

  1,352.00      5.20   260.00 .ןושידו ר"מ   
      
רטוקבו 'מ 3 לש יללכ ךרואב ץע תוכומס     41.01.0015

    560.00     10.00    56.00 הטמל דוח םע, מ"ס 5-3 תוחפל הנתשמ 'חי   
      
ללוכ ,ןוניג יחטשב רשואמ ביטמ ןג תמדא     41.01.0020
טרופמכו המדאה ביטל הדבעמ תוקידב      

  4,160.00     52.00    80.00 .ב"צמה טרפמב ק"מ   
      
      
      
      
      

  6,072.00 10.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../093 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     093

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,072.00 מהעברה      

      
      
עקרק ג"ע היחמצ-ויטאפב היחמצל לודיג עצמ     41.01.0040
לובכ 04% הבכרהש המדא תבורעת :תיעבט      
יתיתפ 01% + ןנוסמ 8-0 לדוגב ףוט 03% +      
גוסמ ןשד תפסותב ,טסופמוק 02% + רקלק      
תרצות ,ק"מ/ג"ק 4 לש תומכ יפל "טוקומסוא"      
תבורעתה תבכש ,ע"ש וא NEERG תרבח      

  4,400.00    400.00    11.00 .מ"ס 03 לש ללוכ יבועב ק"מ   
 10,472.00 לפ תורוניצו ץעמ תוכומס,םיצעל רזע רמוח,הנכה תודובע 10.14 כ"הס  

      
0 20.14 ק ר פ  ת ת       
      

                       2.00 6.0 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ לוורש 'חי  41.02.0001
0 20.14 כ"הס            

      
ת ע י ט נ ו  ה ק פ ס א  , ה ר ב ע ה  40.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ש ו  ם י צ ע       
      
.תוכומס 2-ב ובצויי הלעמו 6 לדוגמ םיצעה לכ      
תופלוקמ תוטוחמ הנייהת םיצעל תוכומס      
םומינימ הבוגבו ,5.2" םומינימ רטוקב תולוגעו      
הלופכהתח י"ע הכומסל ץעה תרישק . 5.2      
הליתשה עוצב רמגב .אי .בחר הרישק טרסב      
תבשחוממ EDAM-SA תינכת ןלבקה ןיכי      
.ןימזמה גיצנל הרסמיו      
      
,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא םיללוכ םיריחמ      
ןומיס  ,עקרקה  תודובע ,םיחמצה ,םיצעה      
.דחוימה טרפמל םאתהב ,תוירחאו הליתשו      
      
חפנב לכיממ ,2" עזג רטוק ,8 'סמ לדוג םיצע     41.04.0010

  4,400.00    400.00    11.00 .המדאמ וא רטיל 06 'חי   
      
חפנב לכיממ ,3" עזג רטוק ,9 'סמ לדוגב םיצע     41.04.0020

  7,040.00    440.00    16.00 .המדאמ וא רטיל 001 'חי   
      
חפנב קשמ ,יאסרוט סקיצ וא/ו לשפומ סקיצ     41.04.0030

  1,500.00    250.00     6.00 .'מ 9.0 ףונ רטוק ,'מ 7.0 יללכ הבוג ,רטיל 03 'חי   
      

  2,560.00      8.00   320.00 .3 לדוגב לכיממ םיחיש 'חי  41.04.0040
      
לדוגב לכימב )םיספטמו םירערע ללוכ( םיחיש     41.04.0050

 10,400.00     20.00   520.00 4. 'חי   
 25,900.00 םיחישו םיצע תעיטנו הקפסא , הרבעה 40.14 כ"הס  

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../094 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     094

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י ק ש ה  ת ו ר ו נ י צ  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
,םירמוחה לכ תקפסא תוללוכ היקשהה תודובע      
,תוברברשה ,עקרקה תודובע  ,  םירזיבא       
,הינבה ,הזרבה ,המחלה ,ךותיר תמגוד      
םיטרפל םאתהב לוענמו העיבצה ,תורגסמה      
.תוינלו      
      

    750.00     25.00    30.00 .םימ רוקמל 01 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0020
      

  1,920.00     16.00   120.00 .היזרבל - 01 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0030
      

  1,820.00     13.00   140.00 .6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0040
      

  3,080.00     11.00   280.00 .6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0050
  7,570.00 הייקשה תורוניצ 60.14 כ"הס  

      
.ף ו ט פ ט  ת ו ר ו נ י צ  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
61 רטוקב תסוומ ילרגטניא ףוטפט תורוניצ      
ללוכ ,טרופמכ תופטפט יחוורמו תוקיפסב מ"מ      
ץחלמ תוסיו םוחת( .בוציי תודתייו םירבחמ      
.)רב 5.3 ץחל דעו רב 5.0      
      
מ"מ 61 רטוקב תסוומ עבצב ףוטפט רוניצ     41.07.0020
לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש הקיפסב      

  2,475.00      4.50   550.00 .מ"ס 05-03 רטמ   
      
ללוכ תופטפט 21 דע ץעל ףוטפט תעבט טרפ     41.07.0030

    540.00     20.00    27.00 .סקיצל רטמ   
  3,015.00 .ףוטפט תורוניצ 70.14 כ"הס  

      
ת ר ק ב ו  ת ו כ ר ע מ  י ש א ר  90.14 ק ר פ  ת ת       
ה י י ק ש ה       
      
ללוכ ,1" רטוקב ,תוחיתפ 2 דע תכרעמ שאר     41.09.0010
,םידיאונולוס ,תינוקלג רוג םיילמשח םיפוגמ      
,רדניליצ לוענמ ,ילקיטרו טיילרוא לקוסו ןורא      

  7,000.00  7,000.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכה  
      
ללוכ 1" רטוקב תוחיתפ 4 דע תכרעמ שאר     41.09.0020
,םידיאונולוס ,תינוקלג רוג םיילמשח םיפוגמ      
,רדניליצ לוענמ ,ילקיטרו טיילרוא לקוסו ןורא      

  9,000.00  9,000.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכה  
      

 16,000.00 90.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../095 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     095

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,000.00 מהעברה      

      
      
ללוכ CD/CA  4 S ע"ש וא "ןוקלג" בשחמ     41.09.0030

  2,000.00  1,000.00     2.00 'פמוק .תוביטר דגנ םוטא CA זראמ  
 18,000.00 הייקשה תרקבו תוכרעמ ישאר 90.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,957.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../096 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     096

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      

 33,350.00    115.00   290.00 .תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010
 33,350.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,350.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../097 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     097

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י י ש א ר  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
,NS-8 הבע C.V.P. בויב תורונצ :הרעה      
011 ,מ"מ 061 ,מ"מ 002 ,מ"מ 052 רטוקב      
,הדידמ ןוכדע תללוכ תורונצה תחנה .מ"מ      
וא/ו הריפח ,םירזיבאה תקפסא ,תורוניצ רוזיפ      
,םישרדנה תומוקמב םיידי תריפח ,הביצח      
לש תופיפצל הקודיהו הלעתה תיתחת רושי      
יקנ לוח דופיר .ו.ה.י.ש.א.א דייפידומ 29%      
מ"ס02 יבועב וידדצ לכמ רוניצה ביבסו תחתמ      
עקרק לש רזוח יולימ ,טרפ יפל ,תוחפל      
תובכשב ץע יעזגו םינבאמ היקנ תימוקמ      
דע לוחה דופיר לעמ מ"ס 04 לש תוקדוהמ      
,המדא יפדוע קוליס .עקרקה ינפ הבוגל      
תקפסא .תוילוארדיה תקידב ,םיווקה תפיטש      
תחנה לש הדיחיה ריחמב הלולכ לוחה דופיר      
םינושה םיפיעסב םירואתה לכ - .תורונצה      
.הנקתהו הקפסאל םיסחייתמ      
      
רטוקב בויבל C.V.P רוניצ תחנהו הקפסא     57.01.0010

  1,650.00    165.00    10.00 .'מ 52.1 דע קמועב חנומ מ"מ 061 רטמ   
      
57.1 קמועל דע 'מ  52.1-מ קמועל ךא ל"נכ     57.01.0020

  5,250.00    175.00    30.00 .'מ רטמ   
      
52.2 קמועל דע 'מ  57.1-מ קמועל ךא ל"נכ     57.01.0030

 16,720.00    220.00    76.00 .'מ רטמ   
      
57.2 קמועל דע 'מ 52.2 -מ קמועל ךא ל"נכ     57.01.0040

  8,750.00    250.00    35.00 .'מ רטמ   
      

  4,200.00    280.00    15.00 .'מ 52.3 קמועל דע 'מ 57.2-מ קמועל ךא ל"נכ רטמ  57.01.0050
      
רטוקב בויבל E.P.D.H רוניצ תחנהו הקפסא     57.01.0060

  1,950.00    195.00    10.00 .'מ 57.1 דע קמועב חנומ מ"מ061 רטמ   
      
רטוקב בויבל E.P.D.H רוניצ תחנהו הקפסא     57.01.0070

  1,400.00    140.00    10.00 'מ 52.1 דע קמועב חנומ מ"מ 011 רטמ   
      
      
      
      
      
      

 39,920.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../098 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     098

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 39,920.00 מהעברה      

      
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.01.0080
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
הרקת םע 'מ 8.0  דע קמועב מ"ס 06 ימינפ      
למרכ םגד לזרב תקצימ הסכמ ,B-521 סמועל      
לזרבמ תעבורמ תרגסמו תקצי רגס םע 55      
בותיכ 2.1.401 גוס 984 .י.ת יפל הקיצי      
לפמו המירז תולעת ללוכ ,תושרה למסו "בויב"      
,ע"ש וא החוש רבחמ ללוכ ,'מ 3.0 דע ימינפ      
וא "טסלפוטיא" םגדמ םיירמוטסלא םימטא      

  2,200.00  2,200.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.01.0090
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
הרקת םע 'מ 52.1  דע קמועב מ"ס 08 ימינפ      
למרכ םגד לזרב תקצימ הסכמ ,B-521 סמועל      
יפל הקיצי לזרב תרגסמו תקצי רגס םע 55      
למסו "בויב" בותיכ 2.1.401 גוס 984 .י.ת      
דע ימינפ לפמו המירז תולעת ללוכ ,תושרה      
םגדמ םיירמוטסלא םימטא :ללוכ ,'מ 4.0      

  6,600.00  3,300.00     2.00 ."ביבוטיא" החוש רבחמ ,ע"ש וא "טסלפוטיא" 'חי   
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.01.0100
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
הרקת םע 'מ 57.1  דע קמועב מ"ס001 ימינפ      
למרכ םגד לזרב תקצימ הסכמ ,B-521 סמועל      
יפל הקיצי לזרב תרגסמו תקצי רגס םע 55      
למסו "בויב" בותיכ ,2.1.401 גוס 984 .י.ת      
דע ימינפ לפמו המירז תולעת ללוכ ,תושרה      
םגדמ םיירמוטסלא םימטא :ללוכ ,'מ 5.0      

 17,200.00  4,300.00     4.00 ."ביבוטיא" החוש רבחמ ,ע"ש וא "טסלפוטיא" 'חי   
      

 14,250.00  4,750.00     3.00 .'מ 52.2 דע קמועל ךא ל"נכ 'חי  57.01.0110
      

  7,500.00  7,500.00     1.00 'מ 03.3 דע קמוע מ"ס 521 רטוק ךא ל"נכ 'חי  57.01.0120
      
ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת רובע תפסות     57.01.0130

  1,460.00    730.00     2.00 (D-400). 'חי   
      
,טרפמה יפל ,בויב יווק לש ואדיו םוליצ עוציב     57.01.0140

  6,650.00     19.00   350.00 .תיבויב י"ע בויבה יווק תפיטש ללוכ רטמ   
      
      
      
      

 95,780.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../099 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     099

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 95,780.00 מהעברה      

      
      
/ תמייק החושל רוביח עוציב רובע תפסות     57.01.0150
תודובעה לכ ללוכ ,םייק וק לע החוש      
דוביע ,חודיק ,םיחיפסו םירזיבא ,תושרדנה      
עוציבל דע ןוטיב ,הביצח ,החוש רבחמ ,לעתמ      

    650.00    650.00     1.00 'פמוק .םלשומ  
      
מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ רובע תפסות     57.01.0160

  1,700.00    850.00     2.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  
      
E.P.D.H רוניצמ ינוציח לפמ רובע תפסות     57.01.0170

    720.00    720.00     1.00 'פמוק 'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 011 רטוקב  
      
מ"ס 04 רטוקב לוחלח תיבח תנקתהו הקפסא     57.01.0180
'סמ טרפ יפל תויזרב זוקינל 'מ 0.2 דע קמועב      

  8,400.00  2,800.00     3.00 'פמוק 124  
      
,םינגזמ ימ זוקינל לוחליח רוב תנקתהו הקפסא     57.01.0190
דב ,ץצח םע 'מ 0.6 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב      
דע תוימורט תוילוח ,גורא אל ליטסכטואג      

 18,000.00  4,500.00     4.00 'פמוק 421 'סמ טרפ יפל םלשומ עוציבל  
      
חודיקל ףסונ קמוע רטמ 0.1 לכ רובע תפסות     57.01.0200

  6,000.00    500.00    12.00 מ"ס 05 רטוקב לוחלח רטמ   
      
ררוחמ מ"מ 061 רטוקב ירושרש זוקינ רוניצ     57.01.0210
,ליטסקטואג תפיטע םע יעקרק תת זוקינל      

  2,200.00    220.00    10.00 ץצח ללוכ רטמ   
      

  1,600.00    160.00    10.00 מ"מ 011 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.01.0220
135,050.00 םיישאר לועיתו בויב יווק 10.75 כ"הס  

      
ס "י ב  ם ו ח ת ב  ם י מ  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ דויצה לש הדיחיה יריחמ .1 :תורעה      
'כות( .תכרעמה תצרהב דויצה קפס תוחכונ      
,)ןנכתמה י"ע רשואת למשח חול      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../100 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     100

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2" ,23/5" .ד.ע 3" ,4" רטוקב הדלפ רוניצ  .2      
הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע ,מ"מ 56.3 .ד.ע      
.יתבכש תלת לוחש ןליטאילופ תינוציח      
    3-C.P.A רוניצ .3 .ע"ש וא "תורבא" תרצות  
ירצומ ןלוג" תרצות 51/01 גרד "לוגסקפ"      
,ךותיר ףיקז ,הט ,תותשק .4 ."קיטסלפ      
יופיצ םע 04 לוידקס םייתשורח ויהי םירבעמ      
יבגל ל"נכ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות ימינפ ןוטב      
יריחמב לולכ לכה ,םהינמל םירבחמו םיחיפס      
דעב דרפנב םלושי אל ,רוניצ א"מל הדיחיה      
רוניצ א"מל הדיחיה יריחמ .5 .םיחיפס      
לכ תנקתהו הקפסא םיללוכ הדלפו "לוגסקפ"      
הנקתהל לע םישורדה םיחיפסהו םירזיבאה      
הדלפ רבעמ ירזיבא תוברל ,תמלשומ      
םירזיבאו םיחיפס דעב םלושי אל ."לוגסקפ"ו      
תרצות ןזויפ ירזיבא ויהי םירזיבאה לכ ,דרפנב      
.תורוניצה ןרצי י"ע רשואמה ע"ש וא "ןואסלפ"      
      
הביצח וא/ו הריפח :תללוכ תורוניצ תחנה .6      
רושיי )םישרדנה תומוקמב םיידי תריפח(      
רוניצל תחתמ יקנ לוח דופיר ,הלעתה תיעקרק      
,תוחפל מ"ס 02 יבועב ודדצ לכמ רוניצה ביבס      
היקנ תימוקמ עקרק לש רזוח יולימו טרפ יפל      
02 יבועב תוקדוהמ תובכשב ץע יעזגו םינאמ      
קוליס ,עקרקה ינפ הבוגל דעו דופיר לעמ מ"ס      
הקידב ,םיווקה תפיטש ,המדא יפדוע      
הלולכ לוחה תקפסאו יוטיח ,תילוארדיה      
.הדיחיה יריחמב      
      
ירמוח לכ תא םיללוכ 'פמוקו הדיחיה יריחמ      
יריחמ .7  .םלשומ עוציבל םישרדנה רזעה      
םע ןומיס טרס תחנהו הקפסא םיללוכ הדיחיה      
תכתמ ספו "יעקרק תת םימ וק תוריהז" בותיכ      
."לוגסקפ"ה תרנצ ךרוא לכל ,יוהיזל הטסורינמ      
לכ תלעפה םיללוכ הדיחיה יריחמ .8       
/ קפס גיצנ תוחכונב תובאשמהו תוכרעמה      
לש הדיחיה יריחמ .9  .דויצהו תובאשמה ןרצי      
דוקיפ ילבכ טוויח םיללוכ םיילוארדיה םיפוגמ      
.למשחה תוחולו םיפוגמה לעו ןיב      
      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../101 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     101

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תנקתהו הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ .01      
וא )ליגר וא רהוז( טורח CVP מ טוליש      
וק ,היתש ימ וק( דויצ / תרנצה לכ לע תוקבדמ      
ףוגמ / היתשל םירוסא םימ וק / שא יוביכ      
)...'וכו שא יוביכ ןורא / םימ תרנצ ןורא / קותינ      
םיסחיתמ םינושה םיפיעסב םירואתה לכ .11      
.הנקתהו הקפסאל      
      
חנומ 4" רטוקב הדלפ רוניצ תחנהו הקפסא     57.02.0010

  2,300.00    230.00    10.00 .'מ 03.1 דע קמועב רטמ   
      

  2,000.00    200.00    10.00 .3" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.02.0020
      

  1,650.00    165.00    10.00 .2" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.02.0030
      
011 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ תחנהו הקפסא     57.02.0040
שא יוביכל( 'מ 03.1 קמועב חנומ 51 גרד מ"מ      

 41,850.00    270.00   155.00 .)דבלב רטמ   
      
גרד ,מ"מ 09 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ     57.02.0050

 30,000.00    250.00   120.00 10. רטמ   
      
גרדבו מ"מ 36 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ     57.02.0060

 11,000.00    220.00    50.00 10 רטמ   
      
גרד מ"מ 23 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ     57.02.0070

  6,000.00    120.00    50.00 10 רטמ   
      
גרד מ"מ 52 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ     57.02.0080

  4,500.00     45.00   100.00 .ירושרש הלחשה לוורש ללוכ ,42 רטמ   
      
2" רטוקב ינוסכלא זרב תנקתהו הקפסא     57.02.0090

    800.00    400.00     2.00 .םירזיבאו םיחיפס ללוכ ,"תורוד" תרצות 'חי   
      

    360.00    360.00     1.00 2/11" רטוקב ינוסכלא זרב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0100
      

  1,260.00    210.00     6.00 .1" ינוסכלא זרב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0110
      

    450.00    150.00     3.00 .4/3" ינוסכלא זרב ךא ל"נכ 'חי  57.02.0120
      
      
      
      
      

102,170.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../102 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     102

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
102,170.00 מהעברה      

      
      
3" רטוקב שא יוביכ זרב תנקתהו הקפסא     57.02.0130
,ע"ש וא "ט.א.ז" תרצות ,4" ףקז לע ןגואמ      
םירזיבאה לכ :ללוכ ,םישרדנ רוניצ יעטק      
יפל ,םלשומ עוציבל םישורדה רזעה ירמוחו      

  6,300.00  2,100.00     3.00 'פמוק .טרפ  
      
לא  ללוכ  3x2" הקנסה זרב תנקתהו הקפסא     57.02.0140
,MF/LU רשואמ לכה ,4" רטוקב זילפמ רזוח      
םירזיבאה לכ :ללוכ ,םישרדנ רוניצ יעטק      
יפל םלשומ עוציבל םישרדנה רזעה ירמוחו      

  2,800.00  2,800.00     1.00 'פמוק .טרפ  
      
ללוכ ,האלמ שא יוביכ תדמע תנקתהו הקפסא     57.02.0150
ןורא ,ףות םע 4/3" ןוליגלג ,2" הפירש זרב      
םירזיבאה לכו יוביכ דויצ ,טוליש ,חפמ      
יפל ,תמלשומ תנקתהל םישורדה תודובעהו      

  2,500.00  2,500.00     1.00 .טרפ 'חי   
      
תנבלוגמ תכתממ תותלד תנקתהו הקפסא     57.02.0160
יפל ,ישאר הנומל הליענ ירודיס ללוכ ,העובצ      

 12,500.00 12,500.00     1.00 'פמוק .חקפמהו לכירדאה י"ע רשואיש טרפ  
      
2" רטוקב ןוניגל ןכרצ רוביח תנקתהו הקפסא     57.02.0170
םיידגנ םיזרב ,ימריז בר 2" רטוק םימ דמ :ללוכ      

  4,800.00  4,800.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל ,2" ח"זמו  
      
וקל .א.פ / הדלפמ ןנכותמ וק רוביח עוציב     57.02.0180
,וקה זוקינ ,םימ תקספה םואית :ללוכ ,םייק      

    750.00    750.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל דע םיחיפסו םירזיבא  
      
,ישאר ןכרצ רוביח טרפמ תנקתהו הקפסא     57.02.0190
טרפ יפל , רזעה ירמוחו םירזיבאה לכ ללוכ      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .עוציב  
      
2/1" "ביגש" ןג זרב תדמע תנקתהו הקפסא     57.02.0200

  1,520.00    380.00     4.00 עוציב טרפ יפל 'חי   
      
דעוימה הדלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     57.02.0210
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב דבלב םילוורשל      
)םינפ ןוטיב אלל( CPA-3 תינוציח הפיטע      

  1,800.00    180.00    10.00 םיחיפסו םינגוא ,'מ 57.1 דע קמועב רטמ   
      

  2,500.00    250.00    10.00 8" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.02.0220
      

187,640.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../103 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     103

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
187,640.00 מהעברה      

      
      
002 רטוק 01 גרד .א.פ רוניצ תחנהו הקפסא     57.02.0230
ללוכ ,םילוורשל 'מ 0.1 דע קמועב ,מ"מ      

 27,500.00    250.00   110.00 רוניצ תלחשה רטמ   
      
,8199 רמג ,הלע" םגד ןוטבמ תויזרב 4 ץבקמ     57.02.0240
ןצחל יזרב 4 :ללוכ ,"אכירא םחש" תרצות      
הקיפס יתסוו םע ילדנו יטנא םינגומ      
תוכירב יתש םע  היזרבה סיסב .םייטמוטוא      
ןנסמ" ללוכ ,ילג זוקינו ישאר ףוגמל תונבומ      
תקיצימ םיסכמ ,קוריפ אלל יוקינל ןתינה "לע      
יפל ןקתומ ,בויבו םימ תכרעמל רוביח ,לזרב      

 32,000.00  8,000.00     4.00 חותיפ תצעוי יטרפ 'חי   
247,140.00 ס"יב םוחתב םימ יווק 20.75 כ"הס  

      
ל ו ע י ת  י ו ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןליטאילופמ ויהי זוקינל תורוניצ .1 :הרעה      
לארשי ןקת יפל ינבמ ןפוד לעב הדלפ קזוחמ      
הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצ , 2035      
"סקדלפ" םגד, מ"ס 06-04 רטוק ,ןומעפב      
ללוכ זוקינ תורוניצ תחנה .2 ."תורבא" תרצות      
02 יבועב יקנ תונויד לוחב רוניצה ביבס דופיר      
ריחמב םיללוכתרוקיב את .3 .וידדצ לכב מ"ס      
תנקתהו הקפסא + םישרדנ םיחודיק הדיחיה      
.4 ."טסלפוטיא יטרס" + "ביבוטיא" ימטא      
תנקתהו הקפסא םיללוכ םיאתה יריחמ      
קיטסלפ הפוצמ הדלפ תבילמ הדירי תוגרדמ      
םיסחייתמ םינושה םיפיעסב םירואתה לכ .5      
.הנקתהו הקפסאל      
      
רטוקב בויבל E.P.D.H רוניצ תחנהו הקפסא     57.03.0010

100,000.00    250.00   400.00 'מ52.1 דע קמועב חנומ מ"מ 002 רטמ   
      
רטוקב בויבל E.P.D.H רוניצ תחנהו הקפסא     57.03.0020

 13,600.00    170.00    80.00 'מ 52.1 דע קמועב חנומ 'מ 061 רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

113,600.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../104 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     104

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
113,600.00 מהעברה      

      
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.03.0030
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
/הרקת םע 'מ 08.0 דע קמועב מ"ס 06 ימינפ      
םגד לזרב תקצימ הסכמ , B-521 סמועל תשר      
הקיצי לזרב תרגסמו תקצי רגס םע 55 למרכ      
למסו "בויב" בותיכ 2.1.401 גוס 984 .י.ת יפל      
דע ימינפ לפמו המירז תולעת ללוכ ,תושרה      
םגדמ םיירמוטסלא םימטא :ללוכ , 'מ 3.0      

  8,800.00  2,200.00     4.00 ."ביבוטיא" החוש רבחמ ע"ש וא "טסלפוטיא" 'חי   
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.03.0040
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
/הרקת םע 'מ 52.1 דע קמועב מ"ס 08 ימינפ      
לזרב תקצימ הסכמ , B-521 סמועל  תשר      
לזרב תרגסמו תקצי רגס םע 55 למרכ םגד      
בותיכ 2.1.401 גוס 984 .י.ת יפל הקיצי      
לפמו המירז תולעת ללוכ ,תושרה למסו "בויב"      
,םיירמוטלסא םימטא :ללוכ 'מ 4.0 דע ימינפ      
החוש רבחמ ,ע"ש וא "טסלפוטיא" םגדמ      

  6,600.00  3,300.00     2.00 "ביבוטיא" 'חי   
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.03.0050
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
/הרקת םע 'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 001 ימינפ      
לזרב תקצימ הסכמ , B-521 סמועל  תשר      
לזרב תרגסמו תקצי רגס םע 55 למרכ םגד      
בותיכ 2.1.401 גוס 984 .י.ת יפל הקיצי      
לפמו המירז תולעת ללוכ ,תושרה למסו "בויב"      
,םיירמוטלסא םימטא :ללוכ 'מ 4.0 דע ימינפ      
החוש רבחמ ,ע"ש וא "טסלפוטיא" םגדמ      

 12,900.00  4,300.00     3.00 "ביבוטיא" 'חי   
      
תעבורמ תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.03.0060
תודימב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
    0.2X0.2 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב רטמ  
תקצימ הסכמ , B-521 סמועל הרקת םע 'מ      
תרגסמו תקצי רגס םע 55 למרכ םגד לזרב      
בותיכ 2.1.401 גוס 984 .י.ת יפל הקיצי לזרב      
םימטא :ללוכ ,תושרה למסו "בויב"      
,ע"ש וא "טסלפוטיא" םגדמ םיירמוטסלא      
ישאר לוחלח רובל את ,"ביבוטיא" החוש רבחמ      

 24,000.00 12,000.00     2.00 .עוציב טרפ י"פע 'חי   
      
      

165,900.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../105 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     105

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
165,900.00 מהעברה      

      
      
,מ"ס 06 רטוקב לוחליח רוב תנקתהו הקפסא     57.03.0070
תיתחתב זוקינל ,מ"ס 06 רטוק "גלפ" רוניצ      
דב ,ץצח םע 'מ 21 דע קמועב זוקינה תחוש      
דע תוימורט תוילוח ,גורא אל ליטסכטואג      

 26,000.00 13,000.00     2.00 'פמוק .1011 רפסמ טרפ יפל םלשומ עוציבל  
      
רטוק ףסונ חודיק רטמ 0.1 לכ רובע תפסות     57.03.0080

 18,000.00    600.00    30.00 .מ"ס 06 רטמ   
      
םע 4" רטוקב הדלפ תורוניצ הנקתהו הקפסא     57.03.0090
CPA-3 הליחש תינוציח הפיטעו םינפ ןוטב      
ימ שיבכל תישפוח הכיפשל 'מ 52.1 דע קמועב      

 12,000.00    200.00    60.00 טרפ יפל ,םשג ימ זוקינ תכרעממ השילג רטמ   
      
תרצות הכבס+ זוקינ תלעת תנקתהו הקפסא     57.03.0100
בחור DH ןירדנק תלעת )I.N.B.M( "לוקינ"      
הדלפ תקצימ תשר+ ןבלוגמ טנק+ מ"מ 003      
רטוק הצק רגס ללוכ תוליענ + C-052 סמועל      
יפל תנקתה ,  6" רטוק דצ/ ןותחת אצומ "6      

 44,500.00  1,780.00    25.00 ןוטיבו עצמ ללוכ 'סמ עוציב טרפ רטמ   
266,400.00 לועית יווק 30.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

648,590.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../106 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     106

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
ittoP 563" םגד םידיינ םיימיכ םיתוריש     59.01.0010
    atroP" תרצות "DROFTEHT" וא דנלוה  
י"ע םיקוושמו םינגומ םיבחרמל םידעוימ ,ע"ש      
םינקתה ןוכמ רושיא םע "לא-תיב תוישעת"      

  8,250.00    550.00    15.00 ףרועה דוקיפ תושירדל םאתהב ילארשיה 'חי   
      
רטיל 003 דע םימ לכימ ללוכ לכימל ןקתמ     59.01.0020

  8,400.00  1,400.00     6.00 טלקמל 'חי   
      
לעמ חטשב טלקמ/ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     59.01.0100

  4,200.00    700.00     6.00 .רוא יטלופ םיעבצב ר"מ 05 דעו ר"מ 52 'חי   
      
הנווכה יטלש תוברל מ"ממל רוא טלופ טוליש     59.01.0101
םיטרפמה ,תוינכתה תושירדל םאתהב      

  9,100.00    350.00    26.00 .ר"עקפ תויחנהו 'חי   
      
תמגודכ ןוניס תוכרעמל הנגה רותסמ תכרעמ     59.01.0102

 45,000.00  3,000.00    15.00 'פמוק טרפמלו תוינכתל םאתהב ע"ווש וא הפסרט  
 74,950.00 םינגומ םיבחרמ 10.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 74,950.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  
16,939,950.45 רפס תיב הנבמ כ"הס

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../107 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     107

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע   80 ק ר פ       
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הפוצמ הדלפ טומ היושע תילקיטרו הדורטקלא     08.01.0280
3 ךרואבו ,מ"מ 21 רטוקב "דלוורפוק" תשוחנ      
,הנקתה ,המדאב העיקת הריחמב ללוכ ,'מ      
ראותמכ ,הקראה ךילומ לא רוביחו טוליש      

  1,000.00    500.00     2.00 ינכטה טרפמב 'חי   
      
ינוק הסכמ םע מ"ס 04 רטוקב תרוקיב תחוש     08.01.0281
ןוטב תפצר םג הריחמב ללוכ ,מ,ס 05 קמועבו      

  1,600.00    400.00     4.00 ןומיס ללוכו 'חי   
      
טלש ללוכו ר"ממ 05 לבכ םע םימ הנומ רושיג     08.01.0296

     60.00     60.00     1.00 'פמוק הרהזא  
  2,660.00 תילמשח היצלטסניא 10.80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
שרגמ תרואת ,למשח 'בע      
    ******************************************  
תילמשח היצלטסניא      
לש הריפח***************************      
יוסיכ ,דופיר ללוכ ,עקרק יגוס לכב תולעת      
תחנה רחאל ,ינויד לוח םע הלעתה יולימו      
ללוכ ,לוח לש החנהו הקפסא ללוכ ,רוניצה      
ללוכ ,יטסלפ ןומיס טרס לש החנהו הקפסא      
ינכמ רישכמב קודיה ללוכ ,רפעה יפדוע קוליס      
.ינכטה רואתב טרופמכ ,הבטרה םע      
      
םילושכמה לכ ללוכ ,תינכמ וא תינדי  הריפח     08.04.0001
קמועלו מ"ס 03-05 לש ןותחת בחורב ,ךרדב      
/ תרנצ לש קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס 011-09      

  4,000.00     40.00   100.00 הליבכ רטמ   
      

  1,300.00     52.00    25.00 מ"ס  001 08 בחורב ל"נכ הריפח רטמ  08.04.0002
      
ןומיסל מ"ס 61 בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס     08.04.0005

    107.90      0.83   130.00 המדאב לבכ רטמ   
      
      
      
      
      
      

  5,407.90 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../108 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     108

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,407.90 מהעברה      

      
      
ןוטבמ הלוגע הכירב לש הנקתהו הקפסא     08.04.0006
הסכמ םע ,'מ 1 דע  קמועבו מ"ס 06 רטוקב      
םגד "ןקלוו" תרצות הדלפ תקיצימ ירטינס      
,ףוצירה הבוגל םאותי הסכמ הבוג ,"ןרומ"      

  2,700.00    900.00     3.00 תעבורמ תרגסמ 'חי   
      
08 רטוקב ןוטבמ היושע םלוא ל"נכ הכירב     08.04.0007

  1,100.00  1,100.00     1.00 .הסכמ +מ"ס 'חי   
      
.ירושרש יטסלפ רוניצ לש החנהו הקפסא     08.04.0012
תרצות "הרבוק" 'ץניא 3 רטוקב      
הלעתב חנומ ,)יתבכש-וד( "ןמדירפ-ןמסייו"      

  9,000.00     30.00   300.00 מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,ל"נה רטמ   
      

    400.00     40.00    10.00 'ץניא 4 רטוקב ל"נכ רוניצ לש החנהו הקפסא רטמ  08.04.0013
      
ע.ק.י  וא CVP רוניצ לש החנהו הקפסא     08.04.0017

    350.00     35.00    10.00 קזבה י"ע רשואמ מ"ס 05 רטוקב רטמ   
      
יתלב םייטסלפומרט םילבכ תחנהו הקפסא     08.04.0021
01X5  ךתחב YX2N סופיטמ םיניירושמ      
לחשומ וא ,הלעתב לוח דופיר לע ,ר"ממ      
י"ע וחנוה רשא תורונצ וא םישדח תורונצב      
וא דומעה דוסיב רוניצל הלחשה ללוכ .םירחא      
)'מ 5.1 בשוחת הסינכ לכ( למשח חול ךותל      
'ב קרפב טרופמכ ויתווצק ינשב םידיגה רוביחו      

  7,500.00     30.00   250.00 .ינכטה רואתב רטמ   
      

    750.00     15.00    50.00 ר"ממ  4X5 ,ל"נכ לבכ תחנהו הקפסא רטמ  08.04.0024
      

  1,200.00     10.00   120.00 ר"ממ  5.2X5 ,ל"נכ לבכ תחנהו הקפסא רטמ  08.04.0025
      

  1,750.00      7.00   250.00 ר"ממ  5.2X3 ,ל"נכ לבכ תחנהו הקפסא רטמ  08.04.0026
      

    425.00      8.50    50.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב רטמ  08.04.0027
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     08.04.0034
תורונצל םיסנכומ הקראהו ספאה תונושה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

     50.00      1.00    50.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח -)תודוקנה רטמ   
      
      

 30,632.90 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../109 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     109

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,632.90 מהעברה      

      
      
הריפחב יולג רוזש תשוחנ טוח תחנהו הקפסא     08.04.0039
53 ךתחב ויתווצק ינשב ורוביח ללוכ הנכומ      
,לבכ ילענ :רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ר"ממ      
לכל ביבסמ תעבט ללוכ 'דכו םיידנק םיקדהמ      

  3,750.00     25.00   150.00 'מ 1 רטוקב דומע רטמ   
      
דלוורפוק הדורטקלא לש הנקתהו הקפסא     08.04.0041
טסקירפ תרוקיב תכירבב היונב 'מ 5.3 קמועב      
םעו "ןקלוו" הסכמ םע מ"ס 04 רטוקב הלוגע      

  1,400.00    700.00     2.00 'פמוק ינקת טוליש  
      
,)םיבלשב וא/ו תומלשב( ןקתמה תרבעה     08.04.0042
)ןימזמה י"ע עבקי רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב      
,)שרדתו הדיימב( למשח תרבח תרוקיב ןכו      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ  
      
םיסנפו םידומע      
    * **************************************  
      
תאו הנקתהו הבצה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
רזעה ירמוח ללוכ תודובעהו םירמוחה לכ      
לש םלשומ עוציבל םישורדה רזעה תודובעו      
דויצ ,תורונ ללוכ;טרפמב טרופמכ ,תודובעה      
תדיחי ןיב םילבכ םיתצמ ,םיקנשמ ומכ      
דוסי יגרבו ,'דכו סנפל דע דומעב םירוביח      
הניקת הרוצב ןקתמה תלעפהו ,םידומעל      
.תמלשומו      
      
ידומעל םאתומ ,ןוטב דוסי לש היינבו הקפסא     08.04.0046
רפעה קוליס ,הריפח ללוכ ,טרופס ישרגמ      
ילוורש ללוכ ,ןוטב תקפסא ללוכ ,יוסיכו רתוימה      
תודימ .דוסי יגרב תסנכה ללוכ ,שרדנכ הסינכ      
תודימ( רטמ 3.1X2.1X2.1 -כ ויהי דוסיה      
סדנהמ לש תורשואמ תוינכת יפל תויפוס      
לכה )העצהה םע דחי ושגוי רשא היצקורטסנוק      
ןכומ טלפמוק ,ל"נה םיקרפב ראותמה יפל      

 13,800.00  2,300.00     6.00 'פמוק .שומישל  
      
,םיסנפ 4 דע הרואת דומעב םירוביח שגמ     08.04.0047
רפכ תרצות םיטמוטוא יצח םיקדהמ ללוכ      

  1,500.00    250.00     6.00 .ע"ש וא םחנמ 'חי   
      
      
      

 53,582.90 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../110 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     110

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 53,582.90 מהעברה      

      
      
תמגודכ ,DEL 074 הרואת יפוג לש  הקפסא     08.04.0055
RATSINMO םגד REDERHCS תרצות      
    66PI תכרעמו תמבוחמ תיכוכז םע רוא רזפמ  
יפל לכה - ע"ווש וא תילרגטניא רביירד      
ןכומ טלפמוק - ינכטה טרפמב ראותמה      

 52,000.00  6,500.00     8.00 .שומישל 'חי   
      
דומעה שארב  ,ל"נה הרואת יפוג לש הנקתה     08.04.0057
ךותב לולכ רזעה דויצ רשא ,)'מ 01 הבוג(      
תלבק הלולכ הנקתהה ריחמב .ףוגה הנבמ      
ותלעהו דומעה לא ותלבוה ,קפסה לצא ףוגה      
ללוכ ,דומעה לא ותבכרה ,דומעה שארל      
הקפסא .רזעה ירמוחו םיקוזיחה לכ תקפסא      
זגראמ םישורדה YX2N לבכ לש הלחשהו      
,םידדצה ינשב לבכה רוביח ,סנפל דעו דויצה      
הלילב ןהו םויב ןה ונוויכ ,ףוגה תלעפה      
י"ע ולבקתיש דע ןרציה תוארוהל םאתהב      
תרבח תרוקיב סנפה תרבעה ,סדנהמה      

  3,200.00    400.00     8.00 .שומישל ןכומ טלפמוק לכה - למשחה 'חי   
      
01 הבוגב דומע לש הנקתהו הלבוה הקפסא     08.04.0063
יפל לכה טרופסה ישרגמ תרואת רובע רטמ      
לוורש ללוכ 20.60.80 קרפ טרפמב ראותמה      
תקפסא  ללוכ ךרוצה יפל תועורז ללוכ דנז      
ןכומ טלפמוק - 'וכו םימוא ,דוסי יגרב תנקתהו      

 54,000.00  9,000.00     6.00 'פמוק .שומישל  
      
******************* תועורז      
      
עורז רובע טרופס ישרגמ דומע ריחמל תפסות     08.04.0065
סנפ רובע מ"ס 03 ךרואבו רטוק 'ץניא 2      

  1,000.00    500.00     2.00 'פמוק .)הליל תרואתל(  
      
חותיפ +טרופס שרגמ  - למשח חול      
    *************************************  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.04.0081
53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק 56PI תותלד םע ןורא חול הנבמ  
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0083
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    480.00     40.00    12.00 א"ק 'חי   
      

166,762.90 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../111 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     111

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
166,762.90 מהעברה      

      
      
הנגה רובע ל"נה ז"פמל תפסות     08.04.0084

    950.00    950.00     1.00 תיטנגמורטקלא 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0085
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

    700.00    175.00     4.00 א"ק 'חי   
      

    220.00    220.00     1.00 'א 04X3 םוא ל"נכ םרז קספמ 'חי  08.04.0086
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0087
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    150.00     75.00     2.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      

    150.00     75.00     2.00 'א 52X2 םלוא ל"נכ םרז קספמ 'חי  08.04.0088
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל תפסות     08.04.0089

     20.00     10.00     2.00 םיקספמ השולשל 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.04.0090

    140.00    140.00     1.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    165.00     55.00     3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.04.0091
      
הריבצ יספ 4 לע ןקתומ ירלודומ קרב יאלכ     08.04.0092

  1,500.00  1,500.00     1.00 60ka 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 52X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.04.0093

    400.00    200.00     2.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 61X1 סמועב קותינל םרז קספמ     08.04.0095

    480.00    120.00     4.00 ירלודומ ררוב גוסמ ףילחמ רזע 'חי   
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     08.04.0096
TL וא,HE -031P םגד ,"קטאס" תרצות      
    TENLE ללוכ םיאתמ  םרזה הנשמ ללוכ  
טלפמוק - תבשחוממ הרקב תכרעמל רוביח      

  3,800.00  3,800.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ  
      
לילס ללוכ 'א 36X3 םרזל יטמוטאוא יצח ז"פמ     08.04.0097
ללוכ ,לויכל ןתינ רתי םרזו רצק םרז ינפב הנגה      

    650.00    650.00     1.00 א"ק 53 ק"זב דמוע קוחרמ הקספה לילס 'חי   
      
      
      

176,087.90 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../112 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     112

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
176,087.90 מהעברה      

      
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.04.0098
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

  2,100.00    350.00     6.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X2 תחפ םרז רסממ     08.04.0099
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

    500.00    250.00     2.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      

    250.00    250.00     1.00 4B655 OSI הרקב גצמ לש ץצוח 'חי 'חי  08.04.0100
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.04.0101

    270.00     90.00     3.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      

    600.00    200.00     3.00 'א 61X2 דעצ גוסמ דוקיפ רסממ 'חי  08.04.0102
      

  1,200.00    300.00     4.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.04.0103
      

    150.00    150.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 61X1 ןעגמ 'חי  08.04.0104
      

    250.00    250.00     1.00 AV001 קפסהב V42/032 חתמ יאנש 'חי  08.04.0105
      

     90.00     90.00     1.00 POTS וא TRATS גוסמ םימ ןגומ ןצחל 'חי  08.04.0106
      

    180.00     30.00     6.00 ןגומ יזאפ דח עקש 'חי  08.04.0107
      

     80.00     80.00     1.00 EEC 'א 61X3 יזאפ דח עקש 'חי  08.04.0108
      

    150.00    150.00     1.00 EEC 'א 61X5 יזאפ תלת עקש 'חי  08.04.0109
      

    210.00    210.00     1.00 EEC 'א 23X5 יזאפ תלת עקש 'חי  08.04.0110
      
תומרגורפ 2 ללוכ יעובש ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.04.0111

  1,400.00    700.00     2.00 תיאמצע יוביג תללוס םע 'חי   
      
/ תוקדל ןוויכ ללוכ יוביכב הייהשהל רמייט     08.04.0112

    600.00    600.00     1.00 תועש 'חי   
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.04.0113

  1,200.00  1,200.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
185,317.90 חותיפו למשח תודובע 40.80 כ"הס  

      
      
      

187,977.90 למשח תודובע  80 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../113 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     113

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
0.04 ק ר פ  ת ת  00.04 ק ר פ  ת ת       
      
0.04 קרפ תת      
      
רפסמ עיפומ תויומכה בתכב ףיעס לכ ינפל      
.ידרשמניבה ינכטה טרפמל םיאתמה גוויס      
יתש( יללכה קרפה רפסממ בכרומ הז רפסמ      
יפיצפסה ףיעסה רפסממ ,)תונושארה תורפסה      
וא/ו ) תואבה תורפסה יתש( קרפה ךותב      
בתכל ףרוצנמה דחוימה טרפמל םאתהב      
קרפ ידרשמניבה טרפמב עיפומ וניאו תויומכה      
    .40  
      
תא קרפה יפיעס לכ םיבייחמ ,בתכנ אל םג      
ותוא ךותמ יפיצפסה ףיעס עוציבב ןלבקה      
.קרפ      
      
,תוינכתה יפל אוה תויומכה בתכב רומאה לכ      
.רתאב חקפמה תוארוהו םיטרפה      
      
לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ      
תוברל ,םיטרפבו תוינכתב ,טרפמב רומאה      
.םלשומ עוציבו תואמגוד ,םירמוחה תקפסא      

0.04 קרפ תת 00.04 כ"הס            
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמבו תוינכתב עיפומש הרעה וא ףיעס      
םיאור ,תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו      
רחאל .םיאתמה עוציבה ףיעסב לולכ ותוא      
תורעהו תונעט לכ ולבקתי אל הזוחה תמיתח      
.הז ןיינעב      
      
הטיבנ םורט לטוקב ךרדמ יחטש סוסיר     40.01.0020

  1,095.00      1.50   730.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,095.00 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../114 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     114

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,095.00 מהעברה      

      
      
ישרגמו תובחר ,תוכרדמב םיצע ישרושב לופיט     40.01.0030
קוריפו רוסינ ללוכ וניא ריחמה .םיקחשמ      
ןוטב ,טלפסא ,ימוג תקיצי ,ףוציר( תיסכתה      
רוסללוכ ריחמה . םישרושה יוליגל )'דכו      
תרזחהו םיצע תחשמב םתחירמ, םישרושה      
קוליס, לוחב יולימ י"ע ותומדקל חטשה      
.תיסכתב לופיט אלל רתאה יוקינו תלוספה      
יעה םונורגא תויחנהל םאתהב עצובת הדובעה      

    260.00     65.00     4.00 .חקפמהו היר רטמ   
      
06-02 עזג רטוקב ,והשלכ גוסמ ץע תקתעה     40.01.0050

  1,000.00    500.00     2.00 .מ"ס 'חי   
      
'מ 11 דע יללכ הבוגב והשלכ גוסמ ץע תתירכ     40.01.0060

  2,000.00  1,000.00     2.00 .עקרקה ינפל תחתמ מ"ס 02 קמועל דודיגו 'חי   
  4,355.00 קוריפו הנכה תודובע 10.04 כ"הס  

      
,ה ב י צ ח  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו  ה ש י ב כ       
      
םייק יפרגופוט בצממ יולימו הביצח וא/ו הריפח     40.02.0010
רפעה יפדוע קוליס וא/ו םיעצמה תיתחת דעו      
םאתהב לכה ,רשואמ הכיפש םוקמל רתאהמ      
רתאב חקפמה תוארוהו תינכתל      

 23,100.00     22.00 1,050.00 .סוסיבה ח"ודבטרופמכו ק"מ   
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     40.02.0020
,קודיהה רחאל מ"ס 02 לש ילמיסקמ יבועב      
טרפמה תויחנהל םאתהב ,רקובמ קודיהב      

 47,250.00     45.00 1,050.00 .יללכה ק"מ   
 70,350.00 קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 20.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
רפעה 'בע לכ  םיללוכ תוריקה יריחמ לכ      
דוסיל הביצח וא/ו הריפח תוברל, תושרדנה      
ןוטב ,תיתש קודיה, הדובעה בחרמלו ריקל,      
גוסמ ןוטב תקיציו הקפסא, םיעצמ ,הזר      
םע 3" רטוקב CVP רוניצמ םיזקנ ,ןויז ללוכ3ב      
דבב הפוטע מ"ס 03/03 ץצח תננסמ      
קודיהב רזוח יולימ, םיקשימ,ינכטואיג      
      
      

30.04.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../115 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     115

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ חיט יופיח וא/ו ,ןבא יופיח יפיעסב      
תחתמ מ"ס 01 דע יופיח ללוכ ריחמה ,והשלכ      
.םיננכותמה עקרקה ינפל      
      
קוצי 03-ב ןייוזמ ןוטבמ רחא וא ךמות ריק     40.03.0010
דוביעו ןויז ,הריפח ,רבוע דוסי ללוכ ,רתאב      
ךרוא 'מ 8-4  לכל תוטשפתה ירפת ,ריקה שאר      
רקלק םע הדרפה י"ע תוינכותה יפלו ריקה      
1  לכ 3"  רטוקב זוקינ תורוניצ ,מ"ס 2  יבועב      
תוילכירדאה תוינכותל םאתהב לכה  .'מ      
- חקפמה תוארוהו היצקורטסנוקה תוינכתו      

100,750.00  1,550.00    65.00 .1-פ טרפ ק"מ   
      
הצברה ללוכ ,םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     40.03.0020
טכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
,ע"ש וא "טלרינ" וא "רובמט" תרצות הנוילע      
טרפ- לכירדאה תריחב יפל הרוטסקטבו ןווגב      

 21,025.00    145.00   145.00 .1-פ ר"מ   
      
םגד תירכרוכ תימורט ןבאמ תוריקל גניפוק     40.03.0030
,מ"ס 5/03/52 תודימב ע"ש וא "הרהס"      

 16,200.00    180.00    90.00 .1-פ טרפ - תוניפב תלגועמ רטמ   
137,975.00 תוריק 30.04 כ"הס  

      
ת ו ב ח ר ,ת ו כ ר ד מ ,ם י ל י ב ש  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
ןוטס" ןווגב , מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.04.0030
תוברל ,ןבל טנמצ סיסב לע ירכרוכ ןווגב "שוו      

  9,860.00     68.00   145.00 .ב5-פ-ו א5-פ טרפ - ןוטב בגו דוסי רטמ   
      
6/02/02 תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0080

  2,640.00     88.00    30.00 .9-פ-ו 8-פ םיטרפ -  רופא ןווגב מ"ס ר"מ   
      
6/02/02 תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.0090

 13,720.00     98.00   140.00 .8-פ טרפ -לכירדאה תריחב יפל ןווגב מ"ס ר"מ   
      
8 לש ללוכ יבועב )צ"את( טלפסא ןוטב תבכש     40.04.0100
5 יבועב תרשקמ הבכש ,תובכש יתשב ,מ"ס      
הבכשו 'סקמ 4/3" לדוגב טגרגא םע מ"ס      
8/3" לדוגב טגרגא םע מ"ס 3 יבועב תאשונ      
רובע ,החאמ סוסירו דוסי סוסיר ללוכ ,'סקמ      

 53,040.00     78.00   680.00 .01-פ טרפ - טרופס שרגמ ר"מ   
 79,260.00 40.04.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../116 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     116

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 79,260.00 מהעברה      

      
      
3 ,תילירקא היסלומאב טלפסא חטשמ יופיצ     40.04.0110

 28,560.00     42.00   680.00 .01-פ טרפ - םינוש םינווגב ,תובכש ר"מ   
      
םינוש ןומיס יווקב טרופס שרגמ ןומיס     40.04.0120
מ"ס 5 בחורב )ףע רודכו לגר טק ,לסרודכ(      

  2,100.00  2,100.00     1.00 'פמוק .01-פ טרפ - םינוש םינווגב  
109,920.00 תוגרדמו תובחר,תוכרדמ,םיליבש 40.04 כ"הס  

      
ם י נ ו ש  ם י ט י ר פ  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות 'מ 7.1 ךרואב  'םי לג' םגד לספס     40.05.0030

 22,500.00  2,250.00    10.00 .11-פ טרפ - ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
וא "אכירא םחש" תרצות ,'רמת' םגד ןותפשא     40.05.0040

  2,700.00    900.00     3.00 .21-פ טרפ - ע"ש 'חי   
      
וא "אכירא םחש" תרצות ,"ביבא" םגד היזרב     40.05.0070

  4,600.00  4,600.00     1.00 .41-פ טרפ - ע"ש 'חי   
      
04/03 תודימב םיבלכל תקוש / זוקינ תכירב     40.05.0080
תקצימ הסכמ תוברל ,מ"ס 53 קמועבו מ"ס      
טרפ - 2" רטוקב יטסלפ רוניצל האיציו לזרב      

    550.00    550.00     1.00 .41-פ 'חי   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ היזרבל לוחליח רוב     40.05.0090
ללוכ ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ תיתחת ג"ע מ"ס 05      
05 רטוקב זוקינ תשר הסכמ םע הלוגע הרקת      
ללוכ ,'מ05.2 יללכ קמוע ,הדלפ תקיצימ מ"ס      
תודובעה לכו זוקינה תכירבל תורבחתה      

  1,200.00  1,200.00     1.00 .41-פ טרפ - תוולנה 'חי   
      
תרצות "VLT 2102" םגד לסרודכ ןקתמ     40.05.0140
ףופכב ןקתמה ,ע"ש וא 'םורדה טרופס'      
,"לסרודכ דויצ - 1 קלח 5155" י"תלו המאתהל      
,ןקתמה לש אלמה טרפמל ףופכב הקידב ללוכ      
תריחב יפל ןווגב עובצו םוחב ןוולוגמ לסדומע      
ןותחת דופיר תכרע ,טנוברקילופ חול ,'דאה      
הרהזא יטלש ,תשר ,תיציק לס תעבט ,חולל      
דע לסה דומעל דופיר ,ןקתב שרדנכ יוהיזו      
ןרציה תויחנה פ"ע הנקתה ,'מ 00.2 הבוג      

 90,000.00 22,500.00     4.00 .81-פ טרפ - םינקתה ןוכמ רושיאבו 'חי   
      
      

121,550.00 50.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../117 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     117

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
121,550.00 מהעברה      

      
      
רטוקב רוניצמ ,די רודכו לגר טקל רעש ןקתמ     40.05.0150
תשר ללוכ ,ע"ש וא "יל ןגמ" תרבח תרצות ,3"      

  3,200.00  1,600.00     2.00 .91-פ טרפ - ןליפורפילופ יטוחמ תינקית 'חי   
      
ללוכ ,3" רטוקב ,ףע רודכל םידיינ םידומע גוז     40.05.0160
תרצות ,החיתמו המרה ןונגנמו תיעוצקמ תשר      

  2,400.00  2,400.00     1.00 'פמוק .02-פ טרפ - ע"ש וא "טרופס לט" תרבח  
      
הסכמ ללוכ ,ףע רודכ דומעל יעקרק תת לוורש     40.05.0170

    840.00    420.00     2.00 .02-פ טרפ - תכתמ 'חי   
      
- 'מ 00.4 הבוגב ,טרופס שרגמל הכבס רדג     40.05.0220

 91,800.00  1,020.00    90.00 .62-פ טרפ רטמ   
      
'מ 00.2 הבוגב "ברנימ" םגד יפנכ וד רעש     40.05.0250
"ילרוא תורדג" תרבח תרצות ,'מ 00.2 בחורבו      

  5,600.00  5,600.00     1.00 .92-פ טרפ - ע"ש וא 'חי   
225,390.00 םינוש םיטירפ 50.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

547,990.00 הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../118 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     118

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
0.14 קרפ תת      
      
:ןוניגה קרפ לכל תורעה      
      
,םיחמצה ,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא      
,תוירחאו הליתשו ןומיס, עקרקה תודובע      
הדובעה- היחמצ ,דחוימה טרפמל םאתהב      
,חטשל םיליתשה תרבעהו  הקפסא תללוכ      
םתעיטנל דע םיליתשה לש תואנופיטו ןוסחא      
יולימ, םיליתשה  תעיטנ ,תורוב תחיתפ,      
ץע לכל תוכומס יתש ללוכ , ןג תמדאב תורובה      
וגב      

0.14 קרפ תת 00.14 כ"הס            
      
ר ז ע  ר מ ו ח ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ל פ  ת ו ר ו נ י צ ו  ץ ע מ  ת ו כ ו מ ס ,ם י צ ע ל       
      
דוביע ,היבשע תרבדה תוברל ,עקרקה תרשכה     41.01.0010
וא )רוטור( תתשמ י"ע מ"ס 03 קמועל עקרק      
רושיי ,שורדה קמועל םיבהל לעב רחא ילכ      

    520.00      5.20   100.00 .ןושידו ר"מ   
      
רטוקבו 'מ 3 לש יללכ ךרואב ץע תוכומס     41.01.0015

    140.00     10.00    14.00 הטמל דוח םע, מ"ס 5-3 תוחפל הנתשמ 'חי   
      
ללוכ ,ןוניג יחטשב רשואמ ביטמ ןג תמדא     41.01.0020
טרופמכו המדאה ביטל הדבעמ תוקידב      

  1,560.00     52.00    30.00 .ב"צמה טרפמב ק"מ   
  2,220.00 לפ תורוניצו ץעמ תוכומס,םיצעל רזע רמוח,הנכה תודובע 10.14 כ"הס  

      
0 20.14 ק ר פ  ת ת       
      
6.0 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ לוורש      

0 20.14 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../119 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     119

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ע י ט נ ו  ה ק פ ס א  ,ה ר ב ע ה  40.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ש ו  ם י צ ע       
      
.תוכומס 2-ב ובצויי הלעמו 6 לדוגמ םיצעה לכ      
תופלוקמ תוטוחמ הנייהת םיצעל תוכומס      
םומינימ הבוגבו ,5.2" םומינימ רטוקב תולוגעו      
הלופכהתח י"ע הכומסל ץעה תרישק . 5.2      
הליתשה עוצב רמגב .אי .בחר הרישק טרסב      
תבשחוממ EDAM-SA תינכת ןלבקה ןיכי      
.ןימזמה גיצנל הרסמיו      
      
,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא םיללוכ םיריחמ      
ןומיס  ,עקרקה  תודובע ,םיחמצה ,םיצעה      
.דחוימה טרפמל םאתהב ,תוירחאו הליתשו      
      
חפנב לכיממ ,3" עזג רטוק ,9 'סמ לדוגב םיצע     41.04.0020

  3,080.00    440.00     7.00 .המדאמ וא רטיל 001 'חי   
      
לדוגב לכימב )םיספטמו םירערע ללוכ( םיחיש     41.04.0050

  3,700.00     20.00   185.00 4. 'חי   
  6,780.00 םיחישו םיצע תעיטנו הקפסא ,הרבעה 40.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ו ר ו נ י צ  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
,םירמוחה לכ תקפסא תוללוכ היקשהה תודובע      
,תוברברשה ,עקרקה תודובע  ,  םירזיבא       
,הינבה ,הזרבה ,המחלה ,ךותיר תמגוד      
םיטרפל םאתהב לוענמו העיבצה ,תורגסמה      
.תוינלו      
      

    960.00     16.00    60.00 .היזרבל - 01 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0030
      

    780.00     13.00    60.00 .6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0040
      

    660.00     11.00    60.00 .6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0050
  2,400.00 היקשה תורוניצ 60.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ר ו נ י צ  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
61 רטוקב תסוומ ילרגטניא ףוטפט תורוניצ      
ללוכ ,טרופמכ תופטפט יחוורמו תוקיפסב מ"מ      
ץחלמ תוסיו םוחת( .בוציי תודתייו םירבחמ      
.)רב 5.3 ץחל דעו רב 5.0      
      
      

70.14.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../120 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     120

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"מ 61 רטוקב תסוומ עבצב ףוטפט רוניצ     41.07.0020
05 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש הקיפסב      

    405.00      4.50    90.00 .מ"ס רטמ   
      

    140.00     20.00     7.00 . תופטפט 01 דע ץעל ףוטפט תעבט טרפ רטמ  41.07.0030
    545.00 ףוטפט תורוניצ 70.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,945.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../121 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     121

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ   30.15 ק ר פ  ת ת       
      

 35,650.00    115.00   310.00 .תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010
 35,650.00 תויתשתו םיעצמ  30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,650.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../122 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     122

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
,NS-8 הבע C.V.P. בויב תורונצ :הרעה      
011 ,מ"מ 061 ,מ"מ 002 ,מ"מ 052 רטוקב      
,הדידמ ןוכדע תללוכ תורונצה תחנה .מ"מ      
וא/ו הריפח ,םירזיבאה תקפסא ,תורוניצ רוזיפ      
,םישרדנה תומוקמב םיידי תריפח ,הביצח      
לש תופיפצל הקודיהו הלעתה תיתחת רושי      
יקנ לוח דופיר .ו.ה.י.ש.א.א דייפידומ 29%      
מ"ס02 יבועב וידדצ לכמ רוניצה ביבסו תחתמ      
עקרק לש רזוח יולימ ,טרפ יפל ,תוחפל      
תובכשב ץע יעזגו םינבאמ היקנ תימוקמ      
דע לוחה דופיר לעמ מ"ס 04 לש תוקדוהמ      
,המדא יפדוע קוליס .עקרקה ינפ הבוגל      
תקפסא .תוילוארדיה תקידב ,םיווקה תפיטש      
תחנה לש הדיחיה ריחמב הלולכ לוחה דופיר      
םינושה םיפיעסב םירואתה לכ - .תורונצה      
.הנקתהו הקפסאל םיסחייתמ      
      
,םשג ימ זוקינל לוחליח רוב תנקתהו הקפסא     57.01.0010
מ"ס 06 רטוק "גלפ" רוניצ מ"ס 06 רטוקב      
אל ליטסכטואג דב ,ץצח םע 'מ 0.6 דע קמועב      
יפל םלשומ עוציבל דע תוימורט תוילוח ,גורא      

  4,500.00  4,500.00     1.00 'פמוק .4211 'סמ טרפ  
      
חודיקל ףסונ קמוע רטמ 0.1 לכ רובע תפסות     57.01.0020

    500.00    500.00     1.00 מ"ס 06 רטוקב לוחלח רטמ   
      
רטוקב בויבל C.V.P רוניצ תחנהו הקפסא     57.01.0030

  5,500.00    220.00    25.00 'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 002 רטמ   
      
/ תמייק החושל רוביח עוציב רובע תפסות     57.01.0040
תודובעה לכ ללוכ ,םייק וק לע החוש      
דוביע ,חודיק ,םיחיפסו םירזיבא ,תושרדנה      
עוציבל דע ןוטיב ,הביצח ,החוש רבחמ ,לעתמ      

    650.00    650.00     1.00 'פמוק .םלשומ  
      
52 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ  הנקתהו הקפסא     57.01.0050

  1,125.00     45.00    25.00 .ירושרש הלחשה לוורש ללוכ ,42 גרד מ"מ רטמ   
      
      
      
      
      

 12,275.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../123 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     123

פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,275.00 מהעברה      

      
      
תרצות ,8199 רמג ,הלע" םגד ןוטבמ היזרב      57.01.0060
יטנא םינגומ ןצחל יזרב 4 :ללוכ ,"אכירא םחש"      
סיסב .םייטמוטוא הקיפס יתסוו םע ילדנו      
ישאר ףוגמל תונבומ תוכירב יתש םע  היזרבה      
אלל יוקינל ןתינה "לע ןנסמ" ללוכ ,ילג זוקינו      
תכרעמל רוביח ,לזרב תקיצימ םיסכמ ,קוריפ      

  8,000.00  8,000.00     1.00 חותיפ תצעוי יטרפ יפל ןקתומ ,בויבו םימ 'חי   
      
מ"ס 04 רטוקב לוחלח תיבח תנקתהו הקפסא     57.01.0070
'סמ טרפ יפל תויזרב זוקינל 'מ 0.2 דע קמועב      

  2,800.00  2,800.00     1.00 'פמוק 124  
 23,075.00 תונוש 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 23,075.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  
806,637.90 פ"צש יליבשו טרופס שרגמ כ"הס

קובץ: אומדן מכרז סופי   .../124 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

ןולוח חותיפל תילכלכה הרבחה
ןולוח ל"צאה תוידרח תונבל רפס תיב
זרכמ תויומכ בתכ
 

11/04/2019
דף מס':     124

למשחו רואמ שרגמ םוחתל ץוחמ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
יטוח ,החנה/הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
.רזעה דויצ לכו ,ינקת ןומיס טרס ,הכישמ      
      
םייתבכש וד םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0190

  2,640.00     22.00   120.00 מ"מ 08 רטוקב )"הרבוק"( רטמ   
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0300

  1,200.00     30.00    40.00 מ"מ 3.4 ןפוד יבוע ,מ"מ 811 ינוציח רטמ   
  3,840.00 םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת י ת ש ת  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.02.0008
בצמה תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע מ"ס      

  1,600.00     40.00    40.00 הדובעה ףוסב ותומדקל רטמ   
      
לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.02.0009
תרזחה תוברל מ"ס 09 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04      

    780.00     52.00    15.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה רטמ   
      
קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות     08.02.0011
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל      

    480.00      8.00    60.00 מ"ס רטמ   
      
קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות     08.02.0012
בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל      

    115.00     11.50    10.00 מ"ס 08 דעו 04 לעמ רטמ   
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.02.0014
טלפסא שיבכ תייצח רובע מ"ס 04 בחורב      

  1,121.25     74.75    15.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
מ"ס 04 בחורב תולעת תריפחל ריחמ תפסות     08.02.0015
ףצורמ חטשמ /ליבש/הכרדמ תייצח רובע      
תרזחהו ,תובלתשמ םינבא/הכרדמ תופצרמב      

  1,725.00     34.50    50.00 ותומדקל בצמה רטמ   
      
לבכ ןומיסל מ"ס 61 בחורב ינקית יטסלפ טרס     08.02.0018

    110.50      0.85   130.00 המדאב רטמ   
      
      
      

  5,931.75 20.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן מכרז סופי   .../125 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
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דף מס':     125

למשחו רואמ שרגמ םוחתל ץוחמ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,931.75 מהעברה      

      
      
דע יבועב תמייק החושב וא ריק רבעמ תביצח     08.02.0019
הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 04      

  1,380.00    690.00     2.00 .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב קיטסלפ וא 'חי   
      
תוארוה יפל םיידי תדובעב הביצח וא/ו הריפח     08.02.0020

    920.00    184.00     5.00 )תמייק היזכרמל ךומסב( דבלב בתכב חקפמה ק"מ   
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב םיימורט הרקב יאת     08.02.0021
ףקומ ןוט 52 הסכמ תוברל ,מ"ס 521 דע      

  3,300.00  1,100.00     3.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי   
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב םיימורט הרקב יאת     08.02.0023
ףקומ ןוט 52 הסכמ תוברל מ"ס 521 דע      

  3,300.00  1,100.00     3.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי   
      
דע רטוקב םיימורט הרקב יאתל ריחמ תפסות     08.02.0024

  1,380.00    460.00     3.00 ןוט 04 הסכמו הרקת  רובע מ"ס 08 'חי   
      
דע הקמעה רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     08.02.0025

  1,280.00    640.00     2.00 מ"ס 051 'חי   
 17,491.75 ץוח תרואתל תיתשת 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,331.75 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
 21,331.75 למשחו רואמ שרגמ םוחתל ץוחמ תודובע כ"הס
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הנבמ ךס קרפ ךס  

רפס תיב הנבמ 10 הנבמ    
   

                 47,500.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              4,566,870.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                265,500.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                288,750.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                802,610.00 תורגסמו תורגנ 60 קרפ   
   

              1,109,315.00 ךותב םיזוקינ ,בויב, םימ תכרעמ : תירטינס היצלטסניא 70 קרפ   
הנבמה        
   

              1,333,208.45 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                950,200.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

              1,124,555.00 יופיחו ףוציר 01 קרפ   
   

                 28,700.00 עבצ 11 קרפ   
   

                771,650.00 םוינימולא 21 קרפ   
   

                 88,000.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

              1,506,675.00 ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ   
   

                279,000.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

                967,750.00 תושעותמ תודובע 22 קרפ   
   

                477,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
   

                 39,650.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
   

                122,180.00 שא יוביכ ,ןשעו שא יוליג 43 קרפ   
   

                338,580.00 ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ   
   

              1,009,910.00 הלילסו רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 64,957.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 33,350.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                648,590.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
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הנבמ ךס קרפ ךס  
                 74,950.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   

   
16,939,950.45 רפס תיב הנבמ 10 כ"הס               

   
פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 הנבמ    
   

                187,977.90 למשח תודובע  80 קרפ   
   

                547,990.00 הלילסו רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 11,945.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 35,650.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                 23,075.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
   

   806,637.90 פ"צש יליבשו טרופס שרגמ 20 כ"הס               
   
למשחו רואמ שרגמ םוחתל ץוחמ תודובע 30 הנבמ    
   

                 21,331.75 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

    21,331.75 למשחו רואמ שרגמ םוחתל ץוחמ תודובע 30 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

17,767,920.10  יללכ כ"הס  
  3,020,546.42 מ"עמ %71  
 20,788,466.52 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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