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1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה

 

4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
 

 

15/05/2018 ןדמוא
דף מס':     002 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
קמועל 'מ 0.1 -כ הנבמה ביבס חטשה ףושיח      01.01.0010

  1,500.00    10.00   150.00 .'מס 02 דע ר"מ   
      
רמוחה יוניפו 'מ 1לש קמועל דע הריפח     01.01.0020
רמוחה בטיממ יולימה תרזחה רחאל ,ףדועה      
םג ללוכ ריחמה . .השרומ ךפש רתאל ,רופחה      
ןוגכ םינוש היצלטסניא יוק לש רקובמ קותינ      
םקוליסו 'וכו תרושקת ,למשח ,זוקינ ,בויב ,םימ      

  2,000.00    20.00   100.00 .)שרדיי םא( תוחוש םג ללוכ רתאהמ ק"מ   
      
תודימ יפל הדידמה(תילעמה ריפ רובל הריפח      01.01.0030
יחוורמ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .)וטנ דוסיה      

  1,500.00   100.00    15.00 .הדובע ק"מ   
      
תימוקמ תינכמ וא/ו תינדי שושיג תריפח      01.01.0040
'וכו תרושקת ,למשח יוק ,תודוסי ,תורנצ יוליגל      

  5,000.00   500.00    10.00 'פמוק 'מ 2 לש קמועל דע  

 10,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הריפח 10.10 כ"הס  

 10,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן י ו ז מ  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
)03-ב (      
      
ק ו צ י  ן י ו ז מ  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
)03-ב ( ר ת א ב       
      
,םירוח בוציע םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
.'וכו םיעקש      
      
יזגרא יבג לע קוצי מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0010

  4,000.00    50.00    80.00 .דוסי תורוקבו תופצרב דיבילופ ר"מ   
      
תסימת םע םיקוצי תואסנולכ חודיקל תפסות     02.01.0020

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .'וכו תונגראתה ,הלבוה רובע טינוטנב  
      
דע מ"ס 05 רטוקב סנולכ תקיציו חודיק      02.01.0030

 66,150.00   175.00   378.00 .תינוס הקידב םג ללוכ ריחמה .'מ 21 קמועל רטמ   
      
05 רטוק תואסנולכ  תקיציו החידקל תפסות      02.01.0040
,טיינוטנב תסימת םע 03-ב ןוטבמ מ"ס      

 39,690.00   105.00   378.00 .'מ 21 דע קמועל רטמ   
      
      

139,840.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
003/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     003 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

139,840.00 מהעברה      
      

      
דע מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק      02.01.0050

 55,440.00   220.00   252.00 .תינוס הקידב ללוכ 'מ 41 קמועל רטמ   
      
06 רטוקב  תואסנולכ  תקיציו תחידקל תפסות     02.01.0060

 32,760.00   130.00   252.00 .טיינוטנב תסימתת םע מ"ס רטמ   
      
דע מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק      02.01.0070

 11,000.00   275.00    40.00 .'מ 41 קמועל רטמ   
      
07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק תפסות      02.01.0080

  6,600.00   165.00    40.00 .טיינוטנב תסימת םע מ"ס רטמ   
      
. תונוש  תודימב  תואסנולכ לעמ רשג תרוק      02.01.0090

  6,300.00   900.00     7.00 . יולימה תרזחהו הריפחה תא םג ללוכ ריחמה ק"מ   
      
מ"ס 02 בחורב ןיוזמ ןוטבמ דוסי תורוק      02.01.0100
הריפח םג ללוכ ריחמה .עצמ לע םיקוצי      

  6,000.00 1,200.00     5.00 .יולימה תרזחהו ק"מ   
      

  5,100.00 1,020.00     5.00 .מ"ס 53 בחורב ךא ל"נכ  ק"מ  02.01.0110
      

 20,880.00   870.00    24.00 .מ"ס 06 בחורב ךא ל"נכ  ק"מ  02.01.0120
      

 13,600.00   170.00    80.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0130
      
51 יבועב 03-ב ןוטב ףצרמ תקיצי תמלשה      02.01.0140
תרדחה םג ללוכ ריחמה .הנבמה םוחתב מ"ס      
עצובת הקיציה .תינכתב טרופמכ תשרו םיצוק      

 16,500.00   150.00   110.00 .דלשה םויס בלשב ר"מ   
      
יבג לע הקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת     02.01.0150

 26,190.00   270.00    97.00 .תוספט ר"מ   
      

 15,750.00   350.00    45.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת ךא ל"נכ ר"מ  02.01.0160
      

165,600.00 1,200.00   138.00 תונוש תודימב תודרוי/תולוע תורוק ק"מ  02.01.0170
      

 30,000.00 1,500.00    20.00 .םינוש םידממב םידומע  ק"מ  02.01.0180
      
.מ"ס 02 יבועב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.01.0190

  5,250.00   350.00    15.00 .ןוטבה ישלושמ תא םג ללוכ ריחמה ר"מ   
      
02 יבועב תוגרדמה םוחתב םייקפוא םיחטשמ      02.01.0200

    900.00   300.00     3.00 .מ"ס ר"מ   
      
ימינפ רמג מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטב תוריק     02.01.0210
םיחתפ עוציב םג ללוכ ריחמה .ירושימ  ינוציחו      

 45,500.00 1,300.00    35.00 .'וכו תותלד ,תונולחל ק"מ   
      
      

603,210.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
004/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     004 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

603,210.00 מהעברה      
      

      
תוטלפ יבג לע 'מס 7 יבועב 03-ב גניפוט ןוטב     02.01.0220
ןיב הקיצי תמלשה ללוכ תורוקו תוימורט      

 28,500.00   950.00    30.00 .םינוש םייבועב םיד"חולה ק"מ   
      

 26,400.00 1,100.00    24.00 .מ"ס 53 יבועב ק"ממב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0230
      
02/02/02 תודימב תילעמה רובב זוקינ עקש      02.01.0240

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .מ"ס  
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר      02.01.0250
אלל וטנ הדידמה .ןוטבה ןויזל םיכרואהו      

 15,300.00 5,100.00     3.00 .תויפח ןוט   
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0260

273,600.00 4,800.00    57.00 .ןוטבה ןויזל םיכראהו ןוט   
      
'וכו םיחופמ ,ריוא גוזימ תודיחיל םיסיסב      02.01.0270

  2,400.00 1,200.00     2.00 .תונוש תודימב ק"מ   
      
22 הבוגב 'מס 01-03 בחורב ןוטב תורוגח     02.01.0280
תוריקה םוחתב הפצרה יבג לע הקיצי ,'מס      

  8,000.00 1,000.00     8.00 .םיימינפהו םיינוציחה ק"מ   
      
:ןוגכ םינוש םיטנמלאב תונטק ןוטב תוקיצי     02.01.0290
רחא טנמלא לכו תורש תונוראל תחתמ םילקוצ      
לזרב ללוכ ריחמה .חקפמה וילע הרוי רשא      
םירוח חודיק י"ע ןוטבל תורבחתהו ןויזל      
מ"מ 8 רטוקב םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב      
חפנה יפל וטנ הדידמה .יסקופא קבדב םיחורמ      

  1,500.00 3,000.00     0.50 .לעופב קוציה ק"מ   
      
02 הבוגבו מ"ס 01 בחורב 02-ב ןוטב תורוגח     02.01.0300
,םיבוטר םירוזאב תוציחמ תיתחתב מ"ס      
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
05 לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .מ"ס ק"מ   

962,410.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )03-ב( רתאב קוצי ןיוזמ ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

962,410.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )03-ב( רתאב קוצי ןיוזמ ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ך ו ר ד  ן ו ט ב   30 ק ר פ       
      
ג ג ל  ת ו ט ל פ   10.30 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב מ"ס 52 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ      03.01.0010

129,600.00   320.00   405.00 .םלשומ רצומ .רתאב תובכרומ 05-ב ר"מ   

129,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( גגל תוטלפ  10.30 כ"הס  

129,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד ןוטב  30 כ"הס  

      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
005/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     005 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
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  10.50 ק ר פ  ת ת       
      

  2,000.00    40.00    50.00 .מ"ס 7 סוידרב טנמצ טיטמ תוקלור  רטמ  05.01.0010
      
5 יבועב S.B.S תועירי  יתשב תוגג  םוטיא     05.01.0020
דצב  העיריב ר"מ/'רג 052 לקשמ  א"כ מ"מ      
גגה תקידב ללוכ   .ןבל טגרגא עבטומ ןוילעה      

 14,000.00   140.00   100.00 .םימ תרידח דגנכ תומיטאל ר"מ   
      

  7,000.00    70.00   100.00 .טרופמכ תוגגל םידא םסוח  ר"מ  05.01.0030
      
מ"ס 7 סוידרב טנמצ טיטמ תוקלור םוטיא     05.01.0040
4 יבועב S.B.S תועירי תועצמאב םמוטיאו      
קוזיח תועירי )תישארה העיריה ןיממ( מ"מ      
לגרס םג ללוכ ריחמה טרופמכ יופיח תועיריו      
הטסורינ יגרבו ,תועיריה תסיפתל םוינימולא      
םיאנתב דימע קיטסמו מ"ס 03 לכ 8/3"      

  6,250.00   125.00    50.00 .םייביזורוק רטמ   
      
מ"ס 2 בחורב םייקפוא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.01.0050
סיסב לע ירמוטסלא םוטיא רמוח י"ע      

  2,400.00   120.00    20.00 .ןרציה תוארוה יפל דיפלוסילופ רטמ   
      
םיינוציח םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.01.0060
סיסב לע ירמוטסלא רמוחב מ"ס 2-כ בחורב      

  4,800.00   120.00    40.00 .ןרציה תוארוה יפל דיפלוסילופ רטמ   
      
פוט הקיסב ןפקיה לכב דוסי תורוק םוטיא      05.01.0070

  2,100.00    35.00    60.00 .ןרציה תוארוה יפל תובכש יתש 701 ר"מ   

 38,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא 10.50 כ"הס  

 38,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03/25/021 תודימב ןוילע חבטמ ןורא     06.01.0002
מ"ס 06/09/071 תודימב ןותחת חבטמ ןוראו      
ילרגטניא רויכ םע הגטרוא חטשמ תוברל      
תריחבל ןווגב מ"ס 06/071 תויללכ תודימב      
םידוביעה לכ תא ללוכ ריחמה .לכירדאה      
זרבל רוח תנכהו שישה חטשמב םישורדה      
,ילרגטניא הפשא חפ ןכו ילזונ ןובס ןקתמלו      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 20-נ סופיטמ טלפמוק לכה  
      
      
      
      
      
      

  7,000.00 10.60 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
006/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     006 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,000.00 מהעברה      
      

      
מ"ס 06/09/873 תודימב ןותחת חבטמ ןורא     06.01.0003
םירויכ 2 םע הגטרוא חטשמ תוברל      
ןווגב מ"ס 06/873 תויללכ תודימב םיילרגטניא      
לכ תא ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל      
תנכהו שישה חטשמב םישורדה םידוביעה      
חפ ןכו ילזונ ןובס ינקתמלו םיזרבל םירוח      
30-נ סופיטמ טלפמוק לכה ,ילרגטניא הפשא      

 11,300.00 11,300.00     1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב  
      
)הפסרט( LPH תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0004
לנפ" תרבח י"ע תוקוושמה תמגודכ      
תיזח תללוכה  ,מ"מ 8 יבועב ,"םיטקיורפ      
סופיטמ ,הדרפה תציחמו תותלד 2 םע תימדק      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .המישרב 1.4-נ  
      
)הפסרט( LPH תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0005
לנפ" תרבח י"ע תוקוושמה תמגודכ      
תיזח תללוכה  ,מ"מ 8 יבועב ,"םיטקיורפ      
,הדרפה תוציחמ 2-ו תותלד 3 םע תימדק      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .המישרב 2.4-נ סופיטמ  

 30,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     06.02.0010

 17,500.00 2,500.00     7.00 .המישרב 10-ד סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     06.02.0020

  5,000.00 2,500.00     2.00 .המישרב 20-ד סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/081 תודימב תיפנכ וד הדלפ תלד     06.02.0030

 12,000.00 6,000.00     2.00 .המישרב 30-ד סופיטמ 'חי   
      
012/001 תודימב תיפנכ דח תיטסוקא תלד     06.02.0040

 35,000.00 5,000.00     7.00 .המישרב 40-ד סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
,מ"ס 012/501 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     06.02.0050

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב 50-ד סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 001/001 תודימב ידסומ ןגומ בחרמ ןולח     06.02.0060

 11,400.00 3,800.00     3.00 .המישרב 10-מ סופיטמ 'חי   
      
תודימב ,ידסומ ןגומ בחרמל תיפנכ דח תלד     06.02.0070

  4,200.00 4,200.00     1.00 .המישרב 20-מ סופיטמ ,מ"ס 012/001 'חי   
      
1.3-מ סופיטמ ,8" רטוקב ריווא רוניצ     06.02.0080

  1,650.00   550.00     3.00 .המישרב 'חי   
      
      

 89,750.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
007/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     007 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 89,750.00 מהעברה      
      

      
2.3-מ סופיטמ ,ץחל רורחשו ףדה םותסש     06.02.0090

  1,300.00   650.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/071 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0100

  2,300.00 2,300.00     1.00 .המישרב 1.4-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/521 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0110

  1,700.00 1,700.00     1.00 .המישרב 2.4-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/09 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0120

  1,300.00 1,300.00     1.00 .המישרב 3.4-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/501 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0130

  1,500.00 1,500.00     1.00 .המישרב 4.4-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 06/09 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0140

    600.00   600.00     1.00 .המישרב 5.4-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 54/57 תודימב תורגסמ תפפר     06.02.0150

    400.00   400.00     1.00 .המישרב 1.6-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 54/021 תודימב תורגסמ תפפר     06.02.0160

    600.00   600.00     1.00 .המישרב 2.6-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 04/021 תודימב תורגסמ תפפר     06.02.0170

    600.00   600.00     1.00 .המישרב 3.6-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 03/061 תודימב תורגסמ תפפר     06.02.0180

    600.00   600.00     1.00 .המישרב 4.6-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 06/531 תודימב תורגסמ תפפר     06.02.0190

  1,200.00   600.00     2.00 .המישרב 5.6-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 53/014 תודימב תורגסמ תפפר     06.02.0200

  3,000.00 1,500.00     2.00 .המישרב 6.6-מ 'חי   
      
יליפורפ ינשמ תובכרומ תוינוציח תוגרדמ     06.02.0220
חפו םירשקמ הדלפ יליפורפו 063PNU הדלפ      
לקשמ כ"הס( תוגרדמל תבשות מ"מ 5 יבועב      
תוגרדמ יחלש ללוכ ריחמה .)ןוט 5.2-כ הדלפ      
טלפמוק לכה .הדלפ תוקעמו גורמ חפמ      
106W תינכתב 2 'סמ תוגרדמ ןויליגב ראותמכ      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק .היצקורטסנוק תינכתבו  
      
      
      
      
      
      
      

164,850.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
008/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     008 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

164,850.00 מהעברה      
      

      
א"גה תונקתו תשירד י"פע ,הנקתהו הקפסה     06.02.0230
יפל יפוס םוקימב מ"מממ כ"בא ןוניס 'חי לש      
תיב תוישעת 'בח 'גוד ,ןוגימה ץעויו לכירדאה      
חנ תבית םגד ,מ"עוש וא בקעי ןורכז לא      
    003/008 HAF 05 דע לש היהשל תננכותמה  
:חופמה ריווא תקיפס .מ"ממה ללחב םישנא      
ש"לקמ 003 -ו רורווא בצמב ש"לקמ 008      
,הסינכ םותסשל תורבחתה ללוכ ,ןוניס בצמב      
תינדי הלאונמ ,ידגנ ריקב ףדה םותסש ללוכ      
שרדנה לכו ,למשח תקספה תעב בוביסל      

 34,000.00 17,000.00     2.00 'פמוק .וז 'חי לש הניקת הלועפל  

198,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס  

229,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ת י ר ט י נ ס  ה י צ ל ט ס נ י א  70 ק ר פ       
      
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      
הקפסא םיללוכ רטמהו הדיחיה יריחמ  .4      
,תרנצל ביבסמ םיינקת שא ירבעמ תנקתהו      
רבעמב תרנצל ביבסמ םיינקת םוטיא ירזיבא      
.תרנצ רבעמל הדלפ ילוורש ,הרקת/ריק      
      

10.70 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
009/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     009 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םוסחמ ,הפצר ףסאמ :ןוגכ םירזיבאה לכ .5      
וא "טירביג" תרצותמ םיינקית ויהי 'וכו הפצר      
,םירזיבאה לכ .E.P.D.H. 6 -מ םייושע ע"ש      
תרצותמ םיינקית ויהי ,ןופיס םוסחמ :ןוגכ      
לכ .7 .ןבל .פ.פמ םייושע ע"ש וא "תוילוח"      
תרגסמ םע זילפמ ויהי .ר.מו .ב.קל םיסכמה      
לולכ ,רשואמ ע"ש וא "ה.פ.מ" תרצות ,תעבורמ      
הסכמה ,ר.מו נ.ב.ק / .ב.ק לש הדיחיה יריחמב      
םירואתה לכ .8 .ףוצירה ןווגב עובצ היהי      
הקפסאל םיסחייתמ םינושה םיפיעסב      
.הנקתהו      
      
בויבל E.P.D.H מ רוניצ תחנהו הקפסא     07.01.0004
'מ 52.1 דע קמועב חנומ מ"מ 061 רטוקב      

 24,300.00   270.00    90.00 .הנבמה ריק / הנבמה תפצר רטמ   
      
דע קמועל מ"מ 011 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0008

 22,800.00   190.00   120.00 .'מ 52.1 רטמ   
      
מ"מ 36 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ,ל"נכ     07.01.0012

  9,975.00    95.00   105.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0014

  7,000.00    70.00   100.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
מ"מ 04 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0015

  8,500.00    50.00   170.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
ףסאמ / 011 הפצר ףסאמ תנקתהו הקפסא     07.01.0046
זילפ הסכמ ללוכ ,"2X"4 .ר.מ / הליפנ הפצר      
הסכמ ,םיחיפס ללוכ ,תעבורמ תרגסמ םע      

  5,400.00   360.00    15.00 'פמוק .ףוצירה ןווגב עובצ  
      
E.P.D.H -מ הפצר םוסחמ תנקתהו הקפסא     07.01.0048
,מ"מ 061X002 / מ"מ 011X002 רטוקב      

  7,200.00 1,200.00     6.00 'פמוק .הטסורינמ ןוניס לס ,ןוטבמ ןוגיע שוג :ללוכ  
      
גרבומ 8" וא 6" תשר הסכמ תנקתהו הקפסא     07.01.0050

  8,400.00 1,400.00     6.00 ."ה.פ.מ" תעבורמ תרגסמ םע 'חי   
      
E.P.D.H -מ ריווא רוניצ תנקתהו הקפסא     07.01.0064
,א.צל עבוכ :ללוכ ,מ"מ 061-011 רטוקב      
0.1 דע ךרואב תרנצ יעטק ,גגב רבעמ רזיבא      

  3,000.00   600.00     5.00 'פמוק .תוטשפתה הפומ ,'מ  
      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק .מ"מ 09-05 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ 07.01.0068
      
      
      
      

 97,275.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
010/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     010 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 97,275.00 מהעברה      
      

      
רטוקב E.P.D.H רוניצל ןוטב תפיטע עוציב     07.01.0080
תודובע תוברל שרדנה לכ ללוכ,מ"מ061 -011      

 21,000.00 1,500.00    14.00 401- 'סמ ןוילג יפל תונספת ק"מ   
      
גגל 6" ג"מצ םשג ימל ןטלוק תנקתהו הקפסא     07.01.0110
יפל שרדנה לכ ,לופכ זקנ ללוכ ,םוטא וא ףצורמ      

  2,800.00 1,400.00     2.00 'פמוק .םלשומ עוציבל דע-521 'סמ ןויליגב טרפ  
      

  4,400.00 1,100.00     4.00 'פמוק 4" רטוקב ךא ל"נכ 07.01.0115
      
הדלפמ ג"מצל האיצי ךפשמ תנקתהו הקפסא     07.01.0120
ןיב רבעמב םוטיא ללוכ ,6" רטוק תנבלוגמ      
    E.P.D.H דנב הפיר" הפיטע טרס םע הדלפל"  

  1,200.00   600.00     2.00 .םוינימולא דידר יופיצ םע רוהט ליטובמ 'חי   
      

  1,200.00   300.00     4.00 4" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0130

127,875.00 הרבעהל( )החושל רוביחל דע( הנבמה םוחתב - בויב יווק תירטינס היצלטסניא 10.70 כ"הס  
)זוכיר ףדל                     

      
- 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      
וא ,51 גרד ,"קיטסלפ ירצומ ןלוג" תרצות מ"מ      
ןלוג" תרצות "לוגיטלומ" תרנצ .2 .רשואמ ע"ש      
םימח םימל םינוש םיעבצב ,"קיטסלפ ירצומ      
רוניצ .3 .רשואמ ע"ש וא 42 גרד ,םירקו      
ילוורש םע מ"מ 52-61 םירטקב "לוגסקפ"      
רטוקב הדלפ רוניצ .4 .םיירושרש הלחשה      
וא "תורבא" תרצות 04 לוידקס ןבלוגמ 4"-4/3"      
ויהי שא יוביכל םישמשמה הדלפ תורוניצ ,ע"ש      
תרנצ רוביח .יתשורח םודא עבצב םיעובצ      
.5 .היתש ימל םירשואמ PU-KCIUQ ירבחמב      
,הביצח וא/ו הריפח :תללוכ תורוניצ תחנה      
תפיטש ,םישרדנה תומוקמב םיידי תריפח      
תחנה ,)טסט( תילוארדיה הקידב ,םיווקה      
קפוסי רוניצה ,תויטסוקא תורקתב תרנצה      
םע הרקתל תרנצה עוביק ,תוטומב וא םילילגב      
.ינקית סגא ספתו 'מ 0.5 לכ הגרבה תוטומ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.70 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
011/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     011 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
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      
רטמהו הדיחיה יריחמ .01 .םירזיבאו םיחיפס      
םיינקת שא ירבעמ תנקתהו הקפסא םיללוכ      
ביבסמ םיינקת םוטיא ירזיבא ,תרנצל ביבסמ      
הדלפ ילוורש ,הרקת/ריק רבעמב תרנצל      
םיפיעסב םירואיתה לכ .11 .תרנצ רבעמל      
.הנקתהו הקפסאל םיסחייתמ םינושה      
      
09 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ  תנקתהו הקפסא     07.02.0006
ללוכ ,תיטסוקא הרקתב חנומ 51 גרד מ"מ      

  3,600.00   180.00    20.00 .תוכימת רטמ   
      

  1,650.00   110.00    15.00 .מ"מ 36 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0009
      
23 רטוקב "לוגיטלומ" רוניצ תחנהו הקפסא     07.02.0016
/ הנבמה תפצר / 'מ 4.0 דע קמועב חנומ מ"מ      

  3,150.00    90.00    35.00 .הנבמה ריק רטמ   
      

  6,400.00    80.00    80.00 .מ"מ 52 רטוקב "לוגיטלומ" רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0017
      

  4,200.00    70.00    60.00 .מ"מ 02 רטוקב "לוגיטלומ" רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0018
      

  3,000.00    60.00    50.00 מ"מ 61 רטוקב "לוגיטלומ" רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0019
      
ןבלוגמ ,4" רטוקב הדלפ רוניצ תחנהו הקפסא     07.02.0025
חנומ הליחש תינוציח הפיטע םע 04 לוידקס      
הרקתב / ריקה ךרואל / הנבמה ףוצירב      
םודא עבצב עובצ שא יוביכל רוניצ( תיטסוקא      

  2,700.00   270.00    10.00 .)יתשורח רטמ   
      

  7,200.00   240.00    30.00 3" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0035
      

    640.00    80.00     8.00 ½" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0045
      
רטוקב םירק / םימח םימ תדוקנ תנכה עוציב     07.02.0067
םישורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ ,1"      

    260.00   130.00     2.00 .)תרנצ ללוכ אל( םלשומ עוציבל 'חי   
      

  4,400.00   110.00    40.00 .2/1" רטוקב םימ תדוקנ ךא ל"נכ 'חי  07.02.0070

 37,200.00 20.70 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
012/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     012 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,200.00 מהעברה      
      

      
ללוכ ,האלמ שא יוביכ תדמע תנקתהו הקפסא     07.02.0097
ןורא ,ףות םע 4/3" ןוליגלג ,2" הפירש זרב      
םירזיבאה לכו יוביכ דויצ ,טוליש ,חפמ      
יפל ,תמלשומ תנקתהל םישורדה תודובעהו      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .טרפ 'חי   
      
הלעפה םע ידיימ םימ םמחמ תנקתהו הקפסא     07.02.0117
NROTLE" תרצות ררובו תינורטקלא      
    LEBEITS" 4 םגד-MHD י"ע קוושמה הינמרג  

  4,500.00 1,500.00     3.00 .םימדקתמ היגרנא תונורתפ .ש.מ 'חי   
      
רטוקב "ביגש" "ירודכ" זרב תנקתהו הקפסא     07.02.0157

    800.00   400.00     2.00 .םיחיפס ללוכ ,2" 'חי   
      

  1,920.00   240.00     8.00 1" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ  'חי  07.02.0177
      

    780.00   130.00     6.00 .4/3" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.02.0187
      

    354.00   118.00     3.00 .½" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.02.0197
      
"לוגסקפ"מ ןנכותמ םימ וק רוביח רובע תפסות     07.02.0207
3" רטוקב הדלפמ םייק םימ וקל מ"מ 09 רטוק      
םירזיבא ,וקה זוקינ ,םימ תקספה :ללוכ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל דע רטוקו גוס לכמ םיחפסו  

 52,054.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 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      
ע"ש וא "טרדנטס לאידיא"/"הסרח" תרצות      
תרצותמ ויהי םימרזמ / םיזרבה לכ .4 .רשואמ      
.רשואמ ע"ש וא "טרדנטס לאידיא"/"תמח"      
םיסחייתמ םינושה םיפיעסב םירואיתה לכ.5      
.הנקתהו הקפסאל      
      
ןבל סרחמ הצחר רויכ לש הנקתהו הפסקא     07.03.0035
ט"קמ 54 הפלא םגד ע"ש וא "הסרח" תרצות      

    380.00   380.00     1.00 )םיכנ יתורישל(601 'חי   

    380.00 30.70 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
013/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     013 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    380.00 מהעברה      
      

      
םגד ןבל סרחמ חבטמ רויכ תנקתהו הקפסא     07.03.0052
וא "הסרח" תרצות 305 ט"קמ 04/06 "רוד לג"      

    600.00   600.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
גולבונומ :החדה לכימ תנקתהו הקפסא     07.03.0053
"סוטול" םגדמ "ןואסלפ" תרצות יולת/יולג      
ריקל םותיר ןקתמ ללוכ ,TIK00390033 ט"קמ      
ריק תפצרלו 00150805 ט"קמ סבגו םיקולב      
הלסא בשומ .ןבל סרחמ 'א גוס לוכה .הנבמה      
ילדנוו יטנא דבכ םגד הסרפ בשומ םגדמ      
י"ע קוושמה תילרגטניא הקיציב רצוימה      

 12,000.00 2,400.00     5.00 .לקינ יריצ ללוכ "באלונכט" 'חי   
      
תרצות יומס החדה לכימ תנקתהו הקפסא     07.03.0054
    "ILO", 08 םגדILO ט"קמ ,ינכמ סבגל ע"ש וא  
ריקל רוביח ירזיבא ללוכ ,ע"ש וא 151006      
ילדנו יטנא יתומכ וד הלעפה ןצחל הפצרלו      
בשומ ,14175 ט"קמ "םילס" םגד הטסורינמ      
דבכ הטסורינ יריצ ,"סימב" "הסרפ" הלסאל      

  2,800.00 2,800.00     1.00 "טרדנטס לאידיא" תרצות ,ילאדנוו יטנא 'חי   
      
םגד םיכנל הכורא יולת הלסא רובע תפסות     07.03.0060
הפיטש תולעת אלל "מ"ס 07 סלמיר רוטנוק"      

  1,100.00 1,100.00     1.00 ע"ש וא "טרדנטס לאידיא" תרצות 'חי   
      
,םיכנל הבגומ הלסא בשומ תנקתהו הקפסא     07.03.0062

    300.00   300.00     1.00 .ע"ש וא "ל"נמ" תרצות 7308 ט"קמ 'חי   
      
ןופיס םע  ןבל סרחמ הנתשמ תנקתהו הקפסא     07.03.0064
תרדיסמ "הסרח" תרצות יומס הנבומ ימינפ      
ןרטש .י" תרצות ינורטקלא םרזמ לוכ "תקרב"      
ט"קמ "E0302 ARAM" םגד ,"הסדנה      
ריקל הילת דמעמ ללוכ ,ע"ש וא 100107      

  5,600.00 2,800.00     2.00 .הפצרלו 'חי   
      
,םיכנל ינחלוש יתנמ זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0068
,םיכנ יתורישב םיידי תצחר רויכ לע הנקתהל      
וא 144103 םגד "תמח" תרצות ,ינקת זרב      

    910.00   910.00     1.00 'פמוק .ריקב הנכה םירק םימ 'קנל רוביח ללוכ ,ע"ש  
      
םע ,2/1" רטוקב ילד זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0080
702003 ט"קמ "תמח" תרצות ,המירז ןדעמ      

    195.00    65.00     3.00 .ע"ש וא 'חי   
      
םיתורישב הצחר ירויכל זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0126
וא 018203 ט"קמ "איג" םגד "תמח" תרצותמ      

  2,700.00   450.00     6.00 ע"ש 'חי   
      
      
      

 26,585.00 30.70 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
014/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     014 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,585.00 מהעברה      
      

      
היפ םע חרפ הללוס זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0127
ט"קמ "ורגלא" םגד תבבותסמ הכורא      

  1,100.00   550.00     2.00 )תונמוא( ע"ש וא "תמח" תרצות 351003 'חי   
      
וא 161003 ט"קמ "ורגלא" זרב ךא ל"נכ     07.03.0128

    950.00   950.00     1.00 )ןוחבטמ( ירויכל ע"ש 'חי   
      
שיש" םגדמ שיש חטשמ תנקתהו הקפסא     07.03.0145
ןיוצמה פ"ע הרוצו תודימב ע"ש וא "רסיק      
רושיא פ"ע עבצו םגד ,תוילכירדא תוינכותב      
:ללוכ ,מ"ס 2 ןפוד יבוע ,חקפמהו לכירדא      
טנק ,םיקוזיחו תוכימת ,םיזרב םירויכל םיחתפ      
שרדנה לכו ימדק רניס ,םימ ףא ,ידיצו ירוחא      

 14,800.00 1,850.00     8.00 תמלשומ הנקתהל דע ר"מ   
      
זוקינ תללוכה )רלוק( םירק םימ ןקתמל הדוקנ     07.03.0185

  1,200.00 1,200.00     1.00 .הקראהו למשח ,םימ 'קנו  ןיחולד 'חי   

 44,635.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 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     07.04.0040
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ,ד"ממ ריקל רבעמל      
תויחנה יפל ד"ממ ריקב תרנצ רבעמ טרפ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .א"גה  
      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק 3" רטוקב ךא ל"נכ לוורש 07.04.0050
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 מ"ממב ןגזמל "רמוע" לוורש תנקתהו הקפסא 'חי  07.04.0060

  3,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 40.70 כ"הס  

228,114.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תירטינס היצלטסניא 70 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל י ב כ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח םג ללכנ םינושה םילבכה ריחמב      
תרושקת תוחולל וא/ו למשח תוחולל םילבכה      
.'דכו תונורק ,םיקדהמ תוברל      
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 6*5 הנזה לבכ     08.01.0001
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,הנבמב      

    750.00    25.00    30.00 .טלפמוק ,למשחה רטמ   
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 01*5 הנזה לבכ     08.01.0002
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,הנבמב      

  2,250.00    45.00    50.00 .טלפמוק ,למשחה רטמ   
      
      

  3,000.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
015/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     015 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,000.00 מהעברה      
      

      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 53*4 הנזה לבכ     08.01.0003
ללוכ ,UC ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ + הנבמב      

  3,000.00   150.00    20.00 .טלפמוק ,למשחה תוחולל םילמשח םירוביח רטמ   
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.2*3 הנזה לבכ     08.01.0004
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    600.00     6.00   100.00 .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב רטמ   
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.1*5 הנזה לבכ     08.01.0005
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    240.00     8.00    30.00 .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב רטמ   
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.1*3 הנזה לבכ     08.01.0006
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    500.00     5.00   100.00 .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב רטמ   
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 01*5.1 דוקיפ לבכ     08.01.0007
וללכנ אלש םירקמל םילמשח םירוביח ללוכ      

    360.00    12.00    30.00 .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב רטמ   
      
מ"מ 02 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.01.0008
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    200.00     2.00   100.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.01.0009
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    400.00     4.00   100.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
מ"מ 23 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.01.0010
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    180.00     6.00    30.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
יליבכל מ"ס 02*5.8 תיתכתמ תשר תלעת     08.01.0011
הרקת ללחב תנקתומ תרושקת וא/ו למשח      
ןרציה לש תוילניגרוא תוכמות תללוכ תיטסוקא      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ,'מ 5.1 לכ      

  1,400.00    70.00    20.00 .טלפמוק ,םישרדנה רטמ   
      
יליבכל מ"ס 03*5.8 תיתכתמ תשר תלעת     08.01.0012
הרקת ללחב תנקתומ תרושקת וא/ו למשח      
ןרציה לש תוילניגרוא תוכמות תללוכ תיטסוקא      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ,'מ 5.1 לכ      

  1,600.00    80.00    20.00 .טלפמוק ,םישרדנה רטמ   
      
      
      
      

 11,480.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
016/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     016 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,480.00 מהעברה      
      

      
ללוכ למשח תרבח םע םימואתהו תונכהה לכ     08.01.0013
תקידב םואת,הדידמ ןוראל תרגסמ תנקתה      
ירמוחו תודובעה לכ ,עוציבה רחאל ןקתמה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,םישרדנה רזעה  
      
תוגוז 01  הנבמ ךותב הנקתהל םינופלט לבכ     08.01.0014

    240.00    12.00    20.00 .טלפמוק ,תרנצב לחשומ רטמ   
      
,7TAC הנבמ ךותב הנקתהל םיבשחמ לבכ     08.01.0015

    300.00    15.00    20.00 .טלפמוק ,תרנצב לחשומ הגי'ג רטמ   

 13,520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומו םיליבכ 10.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמב הינבה תפסות לש תודוסי תקראה     08.02.0001
,תוינכותב טרופמכ למשחה תונקתל םאתהב      
ללוכ הנבמה תודוסיב רושיג תעבט :ללוכ      
הנבמב ןויזלו םהניב ןויזה ילזרב לכ רוביח      
תוניפב האיצי תודוקנ ,הקראה ספ ,םייקה      
רוביח ,טוויח ,תוניירושמ תואספוק םע הנבמה      
,)'דכו למשח ,םימ( הקראה ספל תוכרעמה לכ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
:ןוגכ ,הנבמב םייתכתמה םינקתמה לכ תקראה     08.02.0002
תרנצו תולעת ,תרושקתו למשחל תשר תולעת      
'וכו תויתכתמ םימו בויב תרנצ ,ריוא גוזימ      
דע תוחפל ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
,למשחה תונקתו קוחב שרדנכ הקראה ספ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ישאר למשח חול דיל םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.02.0003
םאתהב וילא הקראה יכילומ לכ רוביח ללוכ      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תונקתו קוחב שרדנל  
      
ללוכ למשח חול דיל 'א המוקב הקראה ספ     08.02.0004
שרדנל םאתהב וילא הקראה יכילומ לכ רוביח      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תונקתו קוחב  

  5,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 20.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןויסנ לעב ןרצי לצא ורצויי למשחה תוחול לכ      
ןקת יפל ורצויי תוחולה .םינש 5 לעמ לש      
.93416 ילארשי      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
017/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     017 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תכתמ ןוראמ בכרומ A ישאר למשח חול הנבמ     08.03.0001
004 קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע      
,תוינכותב טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ      
םיטרופמ םניאש םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ      
,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח ,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב      
ןלבקה לע( טלפמוק ,ןומיסו טוליש ,הבכרה      
52% לש םוקמ תברזר רומשל עצבמה      

 21,000.00 3,500.00     6.00 .)דיתעב דויצ תפסותל ר"מ   
      
תכתמ ןוראמ בכרומ B הנשמ למשח חול הנבמ     08.03.0002
004 קמוע 0012 הבוגב ,תותלדו םילנפ םע      
,תוינכותב טרופמש יפכ ןדרא תמגוד ,מ"מ      
םיטרופמ םניאש םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ      
,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח ,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב      
ןלבקה לע( טלפמוק ,ןומיסו טוליש ,הבכרה      
52% לש םוקמ תברזר רומשל עצבמה      

 10,500.00 3,500.00     3.00 .)דיתעב דויצ תפסותל ר"מ   
      
,הנבמב השינב A ישאר למשח חול תנקתה     08.03.0003
,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ ,הלבוה :ללוכ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה לכל רובי 'חי   
      
השינב B הנשמ למשח חול תנקתה     08.03.0004
חולה תבצהו הקירפ ,הלבוה :ללוכ,הנבמב      
,הלעפהו הקידב ,םיוקה לכל רוביח ,ומוקמב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
ןלרמ תרצות ויהי םיז"אמהו םית"מאמה לכ      
ע"ש וא דנרגל,BBA ,רלימ רנקולק,ןר'ג      
      
הנגה םע רפמא 002*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.03.0006
22 קותינ רשוכ ,'א 002-061 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .טלפמוק,תינורטקלא תנווכתמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 08*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.03.0007
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 08-36 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  4,800.00 1,200.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
הנגה םע רפמא 001*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.03.0008
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,'א 001-08 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
רפמא 08X3 ת"מאמל הקספה לילס תפסות     08.03.0009

  3,000.00   600.00     5.00 .טלפמוק ,רפמא 002X3 דע 'חי   
      
      
      

 50,400.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
018/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     018 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,400.00 מהעברה      
      

      
הנגה םע רפמא  0.2*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.03.0010
דיוצמ ,.מ.ב  קותינ רשוכ ,'א 0.2-0.1 תימרת      

  1,200.00   600.00     2.00 .טלפמוק ,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב 'חי   
      
ילנימונ םרז ת"מאמ הנבמב קפסה קספמ     08.03.0011

    800.00   800.00     1.00 .טלפמוק ,רפמא 001*3 'חי   
      
032 לילס חתמ ,רפמא 61 יזאפ-דח ןעגמ     08.03.0012
,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד,טלוו      

  3,900.00   150.00    26.00 .טלפמוק ,CA-3 'חי   
      
,טלוו 032 לילס חתמ ,רפמא 52*3 ןעגמ     08.03.0013
,CA-3 ,"רלימ -רנקולק" תרצות RLID תמגוד      

    900.00   300.00     3.00 .טלפמוק 'חי   
      
022 לילס ,'א ON  5 םיעגמ 2 דעצ רסממ     08.03.0014

  3,000.00   120.00    25.00 טלוו 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ דח םיוק תנגהל ז"אמ     08.03.0015
01 קותינ רשוכ ,יבטוק-דח רפמא 52-01      

  3,800.00    40.00    95.00 .טלפמוק ,רפמאוליק 'חי   
      
דח םיוק תנגהל ספא קותינ םע יזאפ דח ז"אמ     08.03.0016

    500.00   100.00     5.00 .טלפמוק ,םייזאפ 'חי   
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.03.0017
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01*3      

  3,000.00   250.00    12.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םירשוגמ םיזאפ דח םי"זאמ 3     08.03.0018
    3X52-01 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא,  

  1,000.00   250.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.03.0019
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04-23*3      

  2,400.00   300.00     8.00 .טלפמוק 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 4 תחפ רסממ     08.03.0020

  2,100.00   350.00     6.00 .טלפמוק ,"סנמיס" תמגוד ,א"מ 03 'חי   
      
ןצחלו DELITLUM ןומיס תורונמ 3 םע טס     08.03.0021

    500.00   250.00     2.00 'פמוק .טלפמוק ,יבטוק תלת  
      
םע תיעובשו תימוי תינכות ילטיגיד תבש ןועש     08.03.0022
תמגוד ,תוקד 5 ילמינימ הלעפה תוסיו ,הברזר      

  1,050.00   350.00     3.00 .טלפמוק ,סנמיס 'חי   
      
      
      
      

 74,550.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
019/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     019 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,550.00 מהעברה      
      

      
קפסה םדקמ ,רדת ,חתמ ,םרזל דדומ בר     08.03.0023
CTL םגד הרקב ימושי תרצות תמגוד      
    TENLE רפמא 5/002 םרז ינשמ 3 ללוכ,  

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

    300.00   100.00     3.00 .רפמא 61 םיבצמ 3 ז"אמ יומד םרז קספמ 'חי  08.03.0024
      
ןיבו הקראהל הזפ ןיב רתי חתמ ןגמ תדיחי     08.03.0025

  1,600.00   400.00     4.00 .AK001 הקראהל ספא 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ךיתנ תיב ללוכ  רפמא CRH 001 יכיתנ 3 08.03.0026
      
קפסהב םילבק תוצובק 4 לש תכרעמ םע רקב     08.03.0027
,םייאמצע הקירפ ידגנ םע רא"ווק 53 לש ללוכ      
,היצקידניא תוירונ :ללוכ ,זגב יולימ ,טלוו 044      
ראותמכ ,טוויח ,םיפילחמ םיקספמ ,םרז יאנש      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,תוינכותב  
      
01 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     08.03.0028

  1,200.00   400.00     3.00 .טלפמוק ,רא"ווק 'חי   
      
5 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     08.03.0029

    300.00   300.00     1.00 .טלפמוק ,רא"ווק 'חי   
      

    320.00    80.00     4.00 .ךיתנ תיב םע CRH רפמא 01 ךיתנ 'חי  08.03.0030
      

    500.00   500.00     1.00 .B655 OSI-4 רקב 'חי  08.03.0031

 90,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 30.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח ל  ת ו ד ו ק נ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל תרושקתו למשחל עקתה יתב לכ      
םגד דרובסיו תמגוד ויהי רואמה יקספמ      
ויהי תרנצה תונקתה לכ  .ט"הת הנקסוט      
תיטסוקא הרקתב וא/ו ט"הת היומס הנקתהב      
.םיימינפ םיסירתב ודיוצי עקתה יתב לכ      
      
םע יזאפ תלת וא דח לגעמב רואמ תדוקנ     08.04.0001
דע ט"הת תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ      
,תוינכותב ןיוצמכ םרז קספמ ללוכ ,למשח חול      

 30,800.00   140.00   220.00 .טלפמוק 'חי   
      
הנבמב םוקמ לכב םוריח תרואתל רואמ תדוקנ     08.04.0002
דע ט"הת תרנצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ      

  5,400.00   120.00    45.00 .טלפמוק ,עקת תיב ללוכ ,למשח חול 'חי   
      
הדיחיב רואמ ינצחל 8 ללוכ תוקלדה זוכיר     08.04.0003
ר"ממ 5.1X01 הנזה וק תוברל ט"הת תחא      

  3,500.00   700.00     5.00 .טלפמוק,למשחה חול דע תוקלדה זוכירמ 'חי   

 39,700.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
020/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     020 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,700.00 מהעברה      
      

      
םע ,ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.04.0004
דע יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      

  9,000.00   150.00    60.00 .טלפמוק ,עקת תיב ללוכ ,למשח חול 'חי   
      
תיב ללוכ הנבמב )רזפמ( גוזימ תדיחיל הדוקנ     08.04.0005
םיכילומ םע ,ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת      
,למשח חול דע יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.1 ךתחב      

  6,750.00   150.00    45.00 .טלפמוק ,עקת תיב ללוכ 'חי   
      
תיב ללוכ הנבמב םיתורש חופמל הנזה הדוקנ     08.04.0006
םיכילומ םע ,ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת      
,למשח חול דע יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.1 ךתחב      

    300.00   150.00     2.00 .טלפמוק ,עקת תיב ללוכ 'חי   
      
לבכ ללוכ הנבמה גגב הבעמ תדיחיל הנזה     08.04.0007
ןוחטב קספמ, למשח חולמ ר"ממ 6X5 הנזה      
    52X3 םירוביח,הדיחיה דיל רפמא  

  2,400.00   800.00     3.00 טלפמוק,םיילמשח 'חי   
      
לבכ ללוכ הנבמה גגב הבעמ תדיחיל הנזה     08.04.0008
ןוחטב קספמ, למשח חולמ ר"ממ 01X5 הנזה      
    04X3 םירוביח,הדיחיה דיל רפמא  

  4,000.00 1,000.00     4.00 טלפמוק,םיילמשח 'חי   
      
םיבכרהב םידומצ ת"ב 3 רובע תפסות     08.04.0009

    320.00    80.00     4.00 .טלפמוק ,ףתושמ לגעממ םינזומה 'חי   
      
םיבכרהב םידומצ ת"ב 2 רובע תפסות     08.04.0010

    480.00    60.00     8.00 .טלפמוק ,ףתושמ לגעממ םינזומה 'חי   
      

    200.00    20.00    10.00 .טלפמוק ,םימ ןגומ ת"ב רובע תפסות 'חי  08.04.0011
      
חולב יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.04.0012
ללוכ ,למשח חול דע דרפנ וק םע תרושקת      
ללוכ ,יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      

    750.00   150.00     5.00 .טלפמוק ,6N וקסינ עקת תיב 'חי   
      
EEC יזאפ-תלת רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.04.0013
,למשח חול דע 5.2X5 דרפנ וק םע ט"הע      

    500.00   500.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
תרושקתו למשחל םימל המוטא למשח תספוק     08.04.0014
תללוכ הפצרב תעקשומ ןמרקא תרצות תמגוד      
יעקש 4,רפמא 61 םייזאפ-דח למשח יעקש 6      
ןיב תרושקתו למשח יליבכ תרנצ,תרושקת      
ראותמכ תרושקתו למשח חולל הספוקה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,תינכותב  
      
      
      

 66,400.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
021/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     021 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 66,400.00 מהעברה      
      

      
וק ללוכ תישאר ןשע יוליג תזכרל הנזה תדוקנ     08.04.0015
5.2 ךתחב םיכילומ ללוכ ,למשח חול דע דרפנ      

    150.00   150.00     1.00 .טלפמוק ,יטסלפ רוניצב ר"ממ 'חי   
      
גוסמ מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ,ןופלט תדוקנ     08.04.0016
תוגוז 4 ינקת ןופלט לבכ םע "וילאמ הבכ"      
רמג ,ישאר םינופלט ןורא דע ןופלטה תדוקנמ      
ת"ב םע ריקב העוקש 55 הלוגע הספוקב      

    480.00   120.00     4.00 .טלפמוק ,ינקת 'חי   
      
רטוקב רוניצ ללוכ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.04.0017
הרקתב תודוקנה ןיב הכישמ טוח םע מ"מ 02      

  1,600.00    80.00    20.00 .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע 'חי   
      
ללוכ היזיבלט תנטנא תדוקנל הנכה תדוקנ     08.04.0018
ריקב ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
תיבב רמג ,ישאר תרושקת חול דע הדוקנהמ      

    480.00   120.00     4.00 .טלפמוק ,היזיבלט תנטנאל עקת 'חי   
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ בשחמל הנכה תדוקנ     08.04.0019
הרקתב וא/ו ריקב הכישמ טוח םע מ"מ      
תיבב רמג ,ימוקמ תרושקת ןורא דע הדוקנהמ      

    400.00    80.00     5.00 .טלפמוק ,JR-54 לופכ עקת 'חי   
      
רפוצ וא/ו ןצחל וא/ו יאלגל הנכה תדוקנ     08.04.0020
02 רטוקב רוניצ ללוכ ןשע/שא יוליג תכרעמל      
ןיב הרקתב הקיציב הכישמ טוח םע מ"מ      

  3,600.00    80.00    45.00 .טלפמוק ,ישאר תרושקת חול דע תודוקנה 'חי   
      
רוניצ ללוכ הרקתב וקרבל הנכה תדוקנ     08.04.0021
ןיב הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב ירושרש      
, הכומס הדובע תדמע דע הרקתב הדוקנה      
תספוק,הספוקל תורבחתה ללוכ      
םאתהב לכה,םילוקמר 2-ל תרנצ,תופעתסה      

  2,500.00   500.00     5.00 'פמוק .טלפמוק ,תוינכותב יטרדנטס טרפל  
      
תדוקנ וא/ו הקעזא תכרעמ יאלגל הנכה תדוקנ     08.04.0022
טנגמל הנכה תוברל( אוהש גוס לכמ הצק      
טוח םע מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ )תלדב      
חול דע תודוקנה ןיב הרקתב הקיציב הכישמ      

    960.00    80.00    12.00 .טלפמוק ,ישאר תרושקת 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 76,570.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
022/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     022 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,570.00 מהעברה      
      

      
תרצות תיטסלפ הספוק ךותב A הדובע תדמע     08.04.0023
יתב 6 :ללוכ תומוקמ 8-ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע      
םיסירת ,רפמא 61 םיזאפ דח למשחל עקת      
למשחה חול דע מ"מ 5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ      
רוניצ םע בשחמ תדוקנ 1-ל הנכה ,ימוקמה      
בשחמה תדוקנמ הכישמ טוחו מ"מ 52 רטוקב      
לופכ עקת תיבב רמג ימוקמ תרושקת חול דע      
    54-JR, 1 םע מ"מ 02 רוניצ ללוכ ןופלט תדוקנ  

  3,200.00   800.00     4.00 .טלפמוק ,ינקת ת"ב ,תוגוז 4 ןופלט לבכ 'חי   
      
תרצות תיטסלפ הספוק ךותב B הדובע תדמע     08.04.0024
יתב 4 :ללוכ תומוקמ 6 -ל ט"הת טסלפ .א.ד.ע      
םיסירת ,רפמא 61 םיזאפ דח למשחל עקת      
למשחה חול דע מ"מ 5.2 הנזה וק םע ,םיימינפ      
רוניצ םע בשחמ תדוקנ 1-ל הנכה ,ימוקמה      
בשחמה תדוקנמ הכישמ טוחו מ"מ 52 רטוקב      
עקת תיבב רמג ימוקמ תרושקת חול דע      
    54-JR,תדוקנל הנכה VT מ"מ 02 רוניצ םע  
ןורא דע הדוקנהמ ילאיסקאוק לבכו      
02 רוניצ םע ןופלט תדוקנל הנכה,תרושקת      
ןורא דע הדוקנהמ תוגוז 4 ןופלט לבכו מ"מ      
ךותב ,ןרקמ תרנצ רובחל הנכה ,תרושקת      

  3,500.00   700.00     5.00 .טלפמוק ,תומוקמ ינשל תדרפנ הספוק 'חי   
      
גוזימ תדיחי רובע טטסומרטל הנכה תדוקנ     08.04.0025
טוח םע מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ ריוא      
תדיחי דע הדוקנהמ הרקתב וא/ו ריקב הכישמ      

  1,600.00    80.00    20.00 .טלפמוק ,גוזימה 'חי   
      
ינקתמ:תוברל הנבמב למשחה ינקתמ לכ קורפ     08.04.0026
תנכהו הצק תודיחי,םיליבכ,םיליבומ,הרואת      
ראותמכ שדח למשח ןקתמ תטילקל הנבמה      
רתאהמ קרופש דויצה לכ קוליס ללוכ,תינכותב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,חקפמה הרויש םוקמל  
      
הנבמהמ םייק ישאר למשח חול קורפ     08.04.0027
ונממ הנזהה יליבכו םילגעמה לכ קותינ:תוברל      
שדח ישאר למשח חול תטילקל השינה תנכהו      
חולה הנבמ קוליס ללוכ,תינכותב ראותמכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,חקפמה הרויש םוקמל רתאהמ  
      
הנבמב ךומנ חתמו תרושקתה ינקתמ לכ קורפ     08.04.0028
,תוזכר,םיבשחמ תונורא:תוברל      
הנבמה תנכהו הצק תודיחי,םיליבכ,םיליבומ,      
םישדח ךומנ חתמו תרושקת ןקתמ תטילקל      
דויצה לכ קוליס ללוכ,תינכותב ראותמכ שדח      
הרויש םוקמל רתאהמ קרופש      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,חקפמה  

 91,070.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשחל תודוקנ 40.80 כ"הס  

      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

023/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     023 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
DEL THGIL KCAB 06X06 הרואת רזיבא     08.05.0001
,טוו 54 תורונ םע תיטסוקא הרקתב עוקש מ"ס      
תמגוד LB THGILIXAM ,ילרגטניא רביירד      

 33,750.00   270.00   125.00 .טלפמוק ,ע"ש וא םיסדנהמ דערוא 'חי   
      
DEL THGIL KCAB 03X021 הרואת רזיבא     08.05.0002
,טוו 63 תורונ םע תיטסוקא הרקתב עוקש מ"ס      
תמגוד LB THGILIXAM ,ילרגטניא רביירד      

    500.00   250.00     2.00 .טלפמוק ,ע"ש וא םיסדנהמ דערוא 'חי   
      
תמגוד טוו DEL 02 תורונ םע הרואת רזיבא     08.05.0003
וא DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      
,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד ע"ש      

 10,350.00   230.00    45.00 .טלפמוק 'חי   
      
תמגוד טוו DEL 01 תורונ םע הרואת רזיבא     08.05.0004
DLD THGILIXAM םגד םיסדנהמ דערוא      
,הרקתב עוקש ,ילרגטניא רביירד ע"ש וא      

  5,500.00   220.00    25.00 .טלפמוק 'חי   
      
םע טוו DEL 61  תורונ םע הרואת רזיבא     08.05.0005
םיסדנהמ דערוא תמגוד טנוברקילופ יוסיכ      

  4,000.00   200.00    20.00 .טלפמוק ,הרקתב ןקתומ ,ע"ש וא PI-45 'חי   
      
,דל תורונ םע יתילכת-וד םוריח תרואת רזיבא     08.05.0006
האיצי טלש ,תוקד 081 ילמינימ הלועפ ןמז      
תמגוד ,הרקתהמ יולת וא ריקה לע ןקתומ      
,ע"ש וא YAWA TEG םגד סרבינוי .מ.ש      

  5,250.00   350.00    15.00 .טלפמוק 'חי   
      
ןמז ,טוו 3 דל תורונ םע םוריח תרואת רזיבא     08.05.0007
עוקש ,תוקד 081 םוריחב ילמינימ הלועפ      
,ע"ש וא רותפכ סרבינוי .מ.ש תמגוד ,הרקתב      

 11,550.00   350.00    33.00 .טלפמוק 'חי   
      
טוו DEL 03 תורונ םע ץוח תרואת רזיבא     08.05.0008

  2,250.00   450.00     5.00 ע"ש וא שעג ראטס תמגוד 'חי   
      
םע לופכה ללחב הפצה םינפ תרואת רזיבא     08.05.0009
,ע"ש וא וקסינ תמגוד ,טוו DEL 05 תורונ      

  1,350.00   450.00     3.00 .טלפמוק 'חי   

 74,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת ירזיבא 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
024/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     024 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ע ז א ו   ה ז י ר כ ,ן ש ע  י ו ל י ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב עצובת ןשע/שא יוליג תכרעמ      
לכו תכרעמה ,0221 ילארשיה ןקתה תושירדל      
לע .תיתבותכ תכרעמל ומיאתי הצקה דויצ      
חקפמהו היריעה רושיא תא לבקל ןלבקה      
ינפל ןשע יוליג תכרעמ דויצ גוסו תרצותל      
.השיכרה      
      
תמגוד ,תובותכ 452 תיתבותכ ןשע יוליג תזכר     08.06.0001
,הנבמ תנקתומ ,ע"ש וא RDA-0003 רייפלט      
,הילא םיליבכהו םיכילומה לכ ירוביח ללוכ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .טלפמוק ,םייונימ 4-ל יטמוטוא ןגייח 'חי  08.06.0002
      
ןקתומ ,ע"ש וא רייפלט תמגוד יטפוא ןשע יאלג     08.06.0003
תורקתב תוברל הנבמב שרדיש םוקמ לכב      
,תויטסוקא תורקת לש םיללחב ,תויטסוקא      

 12,000.00   300.00    40.00 .טלפמוק ,תופושח תורקת 'חי   
      
םוקמ לכב ןקתומ רייפלט תמגוד םוח יאלג     08.06.0004
,תויטסוקא תורקתב תוברל הנבמב שרדיש      

    600.00   300.00     2.00 .טלפמוק ,תופושח תורקת 'חי   
      

  1,500.00   250.00     6.00 .טלפמוק ,)ץופינ( ינדי ןצחל 'חי  08.06.0005
      

  1,200.00   300.00     4.00 .טלפמוק ,ימינפ יוניפ רפוצ 'חי  08.06.0006
      

    800.00   400.00     2.00 .טלפמוק ,ינוציח יוניפ רפוצ 'חי  08.06.0007
      
,שא יוליג תכרעמ תלדל טנגמ     08.06.0008

  1,000.00   250.00     4.00 )היצפוא(.טלפמוק 'חי   
      

 11,000.00   200.00    55.00 .טלפמוק ,גוס לכמ הצק תדיחיל תבותכ סיטרכ 'חי  08.06.0009
      

    400.00   200.00     2.00 .טלפמוק ,יוביכ סיטרכ 'חי  08.06.0010
      

    400.00   100.00     4.00 .טלפמוק ,ןומיס תרונמ 'חי  08.06.0011
      
לכ ןיב ר"ממ 1*2 ינקת םודא לבכ םע טוויח     08.06.0012
ןיבו ימוקמ תרושקת ןורא דע הצקה תודיחי      

  3,500.00     5.00   700.00 .טלפמוק ,תזכרל תרושקת ןורא רטמ   
      
ישאר למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     08.06.0013
תודימל םיאתמ זגה לקשמ MF-002 זג םע      
רוביחב ןשע יאלג 2 ,תזכרל רוביח :ללוכ ,חולה      
תרנצ ,םוריחב ינדי הלעפה ןצחל ,בלוצמ      
.טלפמוק ,הלועפל ןכומ לכה ,םיזתמ+תשוחנ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק )יוביכה תושר י"ע תרשואמ יוביכה תכרעמ(  
      
      
      

 51,600.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
025/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     025 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,600.00 מהעברה      
      

      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     08.06.0014
םיאתמ זגה לקשמ MF-002 זג םע הנשמ      
ןשע יאלג 2 ,תזכרל רוביח :ללוכ ,חולה תודימל      
,םוריחב ינדי הלעפה ןצחל ,בלוצמ רוביחב      
,הלועפל ןכומ לכה ,םיזתמ+תשוחנ תרנצ      
תושר י"ע תרשואמ יוביכה תכרעמ( .טלפמוק      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )יוביכה  
      
,התצרה ,הנבמה לכב תכרעמה תלעפה     08.06.0015
לש בצמל התאבה דע םישמתשמה תכרדה      
ןימזמה לש םנוצר תועיבשל "שומישל הנכומ"      
הכירכב תכרעמה רפס תקפסא ללוכ סדנהמהו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,ןימזמה ידיל השק  
      
סדנהמ וא םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב     08.06.0016
םימולשתה ללוכ שא יבכמ רושיא יפל ךמסומ      
יבכמ םע םימואתה לכ תוברל הקידבה רובע      
,התנקתה רחאלו תכרעמה תנקתה ינפל שא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תושירדל המיאתמ היהת הזירכ תכרעמ      
    27APFN. תכרעמ דויצ תא רשאל ןלבקה לע  
ינפל חקפמהו היריעה גיצנ לצא הזירכה      
רפסמ לע טולשת הזירכה תכרעמ .השיכרה      
'א המוק,עקרק תמוק :ןוגכ םידרפנ םירוזיא      
הנבמה רצחו      
      
ללוכ W042 S.M.R קפסהב רסקימ רבגמ     08.06.0017
ןופלט תזכרמל םאתמ ,הנריס ,גנוג ןצחל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .ע"ש וא LEIJ תרצות תמגוד 'חי   
      
ינחלוש ימניד ןופורקימ ללוכ הזירכ תדמע     08.06.0018
תרצות M-112-MC תמגודכ םיראומ םינצחלו      

    800.00   800.00     1.00 .הזירכ ירוזיא 3-ל ע"ש וא לוק-תב 'חי   
      
תזכר ןיב תויטמוטוא תועדוה תלעפהל רוביח     08.06.0019

    800.00   800.00     1.00 .טלפמוק ,הזירכ תכרעמל שא יוליג 'חי   
      
הנבמל הסינכב TTP םוריח ןופורקימ תדמע     08.06.0020

    400.00   400.00     1.00 .הנגה תספוק תללוכ 'חי   
      
V42 יוביג תוללוס ללוכ V42 יטמוטוא ןעטמ     08.06.0021

  2,000.00 2,000.00     1.00 .LEIJ תרצות CAJ 113 םגד 'חי   
      
CD/CA לנפ םילגלג ללוכ חפ יושע דסמ ןורא     08.06.0022

  3,000.00 3,000.00     1.00 .ל"נה דויצה לכ תלכהל תיכוכז תלדו U23 91" 'חי   
      
,רבגמל הזירכה תדמע ןיב שרדנה טוויחה לכ     08.06.0023

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

 70,900.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
026/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     026 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,900.00 מהעברה      
      

      
הרקתב ןקתומ וק יאנש ללוכ W02 8" לוקמר     08.06.0024
ללוכ ,ץע זגרא תוברל ריקה לע וא/ו  תיטסוקא      
הנקתהל םישרדנה רזעה יקלחו םירזיבאה לכ      

  6,000.00   300.00    20.00 .ריקה לע וא/ו הרקתב 'חי   
      
,טוו 03 תינוציח הנקתהל יתכתמ רפוש לוקמר     08.06.0025
יקלחו םירזיבאה לכ ללוכ ,ריקה לע ןקתומ      

  1,400.00   700.00     2.00 .הנקתהל םישרדנה רזעה 'חי   
      
ללוכ ,תרנצב לחשומ רוזש 2X8.0 לבכב טוויח     08.06.0026

  1,500.00     5.00   300.00 .טלפמוק ,םירוביח רטמ   
      
ןוצר תועיבשל הריסמו הקידב הלעפה רוביח     08.06.0027
3-ב ןרצי רפס תריסמו הנכה ללוכ ןימזמה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמל םיקתוע  
      
השירדל םאתהב תילנויצפוא הצירפ תכרעמ      
.דבלב היריעה לש תשרופמ      
      
דעוימ יטנגמ סופיטמ ןגזמ הבעמל שגר     08.06.0028

    800.00   160.00     5.00 .תינוציח הנקתהל 'חי   
      

    800.00   800.00     1.00 .תזכרל םישקמ חול 'חי  08.06.0029
      

  4,000.00   400.00    10.00 .יביספ םודא ארפניא יאלג 'חי  08.06.0030
      
חכ קפס תוברל ,םירוזא 4 דע יוליג תזכר     08.06.0031

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םירבצמו 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 .םינפ תנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  08.06.0032
      

    650.00   650.00     1.00 ץוח תנקתהל ,המצוע בר  הקעזא רפוצ 'חי  08.06.0033
      
תטלקומ העדוה םע ילטיגיד יטמוטוא ןגייח     08.06.0034

  1,900.00 1,900.00     1.00 .רבצמ יוביגו 'חי   
      
תוברל ,הקוצמ תאירקל יטוחלא טלקמ - רדשמ     08.06.0035

  4,000.00 4,000.00     1.00 .רבצמ יוביג 'חי   
      

  1,800.00    12.00   150.00 םינפ תנקתה - םירפוצ/םישגר/םיאלגל טווח רטמ  08.06.0036
      
גג לע היזיבלט ירודיש תטילקל תחלצל הנכה     08.06.0037
תיתשת,םיליבכ רבעמל אבס לקמ:ללוכ הנבמה      
י"ע תחלצה תדמעהל היצקורטסנוק      
תחלצה םוקמ גגה ןיב מ"מ 23 תרנצ,םירחא      
61 הקראה ךילומ,'א המוקב תרושקת חולל      
דוסי תקראהל תחלצה תיצקורטסנוקמ ר"ממ      
ראותמכ,הנבמה לש ינוציח ריק לע      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,תינכותב  

 98,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 60.80 כ"הס  

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

027/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     027 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
השינב ןקתומ מ"ס יבועב 2 יביסמ ןבל ץע בג     08.07.0001
הקולח ללוכ תרושקת תונורא ךותב הנבמב      
,תוינכותב תינורקע ראותמכ תונושה תוכרעמל      

    200.00   100.00     2.00 .טלפמוק ר"מ   
      
תרושקת תשינב IC-4 טנוברקילופ תספוק     08.07.0002
,תואספוקל תרושקת תרנצ רוביח ללוכ      

  1,200.00   150.00     8.00 .טלפמוק 'חי   
      
יוסכ םע קינכמלט תמגוד ישאר םוריח ןצחל     08.07.0003
,הנשמ למשח חול דע טוויח תוברל תיכוכז      

    300.00   300.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
סדנהמ י"ע הנבמב למשחה ןקתמ תקידב     08.07.0004
לכ ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ,קדוב      
ןקתמה תריסמ ,קדובה תויחנה יפל םייוקילה      
,ןימזמה ןוצר תועיבשל לעופ םלשומ בצמב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     08.07.0005
םוכיסל אל    70.00    40.00 .ךמסומ יאלמשח ע"ש   
      
עוציבב י'גר תטישב תודדמנה תודובע     08.07.0006
םוכיסל אל    50.00    40.00 .רזוע יאלמשח ע"ש   
      
- היגרנאב ןוכסיח      

  4,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 70.80 כ"הס  

      
ת ו נ ז ה ,ח ט ש  ח ו ת י פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
דע בחורב עקרקב תרנצל וא/ו םילבכל הלעת     08.08.0001
יוסיכו עצמ :ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 06      
יוסיכ ,הרהזאל ינקת יטסלפ טרס ,תונויד לוח      
,תוינכותב ראותמכ ,הריפחה תמדא קודיהו      

  3,500.00    35.00   100.00 .טלפמוק רטמ   
      
מ"ס 051-ל ל"נה הלעתה תבחרהל תפסות     08.08.0002
,מ"ס 001 קמועב תרושקתו למשח תרנצ רובע      
ינקת יטסלפ טרס ,תונויד לוח יוסיכו עצמ :ללוכ      
,הריפחה תמדא קודיהו יוסיכ ,הרהזאל      

  1,000.00    50.00    20.00 .טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ רטמ   
      
ןקתומ ,מ"מ 061 רטוקב יס.יו.יפ רוניצ     08.08.0003
הנוממ למשח יליבכ רובע עקרקב הריפחב      
,הנבמב ישאר למשח חול דע רדגב ח"ח      

  2,700.00    45.00    60.00 .טלפמוק רטמ   
      
,מ"מ 08 רטוקב הרבוק תמגוד יטסלפ רוניצ     08.08.0004

  2,000.00    20.00   100.00 .טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ רטמ   

  9,200.00 80.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
028/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     028 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,200.00 מהעברה      
      

      
רטוקב 5.31 ע"קי קזב ןקת ןליטאילופ רוניצ     08.08.0005
טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ ,מ"מ 05      

  2,640.00    22.00   120.00 .)ךומנ חתמו תרושקת יליבכ רובע( רטמ   
      
תודימב למשח תרנצל הלוגע רבעמ תחוש     08.08.0006
04 ב-ב הסכמ מ"ס 021 קמוע ,מ"ס 001 רטוק      
רוביח ,החושה תנקתה ,הריפח ללוכ ,ןוט      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,קודיהו יוסיכ ,הילא תרנצה ןוטיבו  
      
רוביח םג ללכנ םינושה םילבכה ריחמב      
תרושקת תוחולל וא/ו למשח תוחולל םילבכה      
.'דכו תונורק ,םיקדהמ תוברל      
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 01*5 הנזה לבכ     08.08.0007
ללוכ,הינחה שרגמב הרואת ידומע רובע ק"תת      

  6,000.00    50.00   120.00 .טלפמוק ,למשחה חולל םילמשח םירוביח רטמ   
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 3*5.1 הנזה לבכ     08.08.0008
תוחולל םילמשח םירוביח ללוכ ,ק"תת      

    210.00     6.00    35.00 .טלפמוק ,למשחה רטמ   
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 051*4 הנזה לבכ     08.08.0009
םירוביח ללוכ ,ןינבל תישאר הנזה רובע ק"תת      

 12,250.00   350.00    35.00 .טלפמוק ,למשחה תוחולל םילמשח רטמ   
      
ר"ממ 53 ךתחב תשוחנמ הקראה ךילומ     08.08.0010
למשח חולל רוביח ללוכ עקרקב הלעתב      

  3,000.00    25.00   120.00 .טלפמוק,הרואת ידומעלו רטמ   
      
ללוכ,ק"תת תרנצב לחשומ תוגוז 01 יל'ג לבכ     08.08.0011

    600.00    15.00    40.00 .טלפמוק,הנורקל םירוביח רטמ   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.08.0012
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
,רטמ 4 הבוגב ינוק ךתח לעב דומעה .ושארב      
.רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד      

 10,800.00 1,800.00     6.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ 'חי   
      
סונו ינימ םגד תמגוד ץוח תרואת רזיבא     08.08.0013
15 דל תורונ םע שעג תרצות      

 10,800.00 1,800.00     6.00 .טלפמוק,דומעה שארב ןקתומ,רביירד,טוו 'חי   
      
,מ"ס 07x05x05 תודימב 02-ב ןוטבמ דוסי     08.08.0014
תקפסה תוברל ,'מ 5 דע הבוגב הדלפ דומעל      
,4/3" רטוקב םיינבלוגמ דוסי יגרב תנקתהו      
,"2 רטוקב הסינכ ילוורש ,םיינוולוגמ םימוא      

  5,600.00   700.00     8.00 .טרופמכ 'חי   
      

 65,100.00 80.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
029/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     029 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,100.00 מהעברה      
      

      
הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא     08.08.0015
תוחפל 'מ 3 ךרואו מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ      

    800.00   400.00     2.00 .עקרקב תיכנא העוקת ,"דלוורפוק" תמגוד 'חי   
      
)הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב     08.08.0016
ןוטב הסכמ םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק .םיטולישו ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע  
      
חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא ,םירזיבא שגמ     08.08.0017
תרונ םע שרדנכ דחא סנפ רובע הרואת דומע      
ז"אמו הקראה ספ ,םיקדהמ תוברל ,טוו 05 דל      

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק A01 ספאה קותינ םע יזאפ-דח.  
      
רדגב ח"ח הנומ רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.08.0018
מ"ס 051 הבוג מ"ס 54 קמוע מ"ס 001 בחורב      
ןכרצ ישאר ת"מאמל השינ ללוכ עקרקה פ"עמ      
מ"ס 051 הבוג מ"ס 04 קמוע, מ"ס 06 בחורב      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ,עקרקה פ"עמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,םישרדנה  
      
)טוה+קזב( תרושקתל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.08.0019
הבוג מ"ס 54 קמוע מ"ס 021 בחורב רדגב      
תודובעה לכ ללוכ,עקרקה פ"עמ מ"ס 051      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,םישרדנה רזעה ירמוחו  
      
בר לועמ םע מ"ס 03X08X06 רטסאילופ זגרא     08.08.0020
רדגב ןוטבה תחמוגב ןקתומ קזב ןקת חירב      
תודובעה לכ,הילא לבכהו תרנצה רוביח ללוכ      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,םישרדנה רזעה ירמוחו  
      
בוחרב םייק למשח חולו םידומע קורפ      
גיצנ םע םואיתב ושעי שדחמ םתנקתהו      
חקפמהו ןלוח תיריע לש ךמסומ      
      
ןוטבה סיסבמ םייק בוחר תרואת דומע קורפ     08.08.0022
בצמב ותנסחאו ילמשחו יסיפ קורפ ללוכ ולש      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק .טלפמוק,רזוח שומיש ךרוצל רתאב שימש  
      
ןוטבה סיסב לע קרופש הרואת דומע תנקתה     08.08.0023

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .טלפמוק,םיילמשח םירוביח ללוכ  
      
עקרקב הרואת ידומעל םייק הנזה לבכ קותינ     08.08.0024
תופומ,ךרוצה תדימב לבכה תכראה      
למשח תנזה יליבכ תכרעמ תאבה דע,םירוביח      
תרואת לש הניקת הלועפ לש בצמל      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .טלפמוק,בוחרה  
      
      
      
      

 78,700.00 80.80 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
030/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     030 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,700.00 מהעברה      
      

      
ןוטבה סיסבמ בוחרב םייק למשח חול קורפ     08.08.0025
בצמב ותנסחאו ילמשחו יסיפ קורפ ללוכ ולש      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,רזוח שומיש ךרוצל רתאב שימש  
      
ןוטבה סיסב לע קרופש למשח חול תנקתה     08.08.0026
תפסות,םילבכ תכראה,םיילמשח םירוביח ללוכ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .טלפמוק )ךרוצה תדימב( םירוביח תופומ  

 80,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח תונזה,חטש חותיפ 80.80 כ"הס  

457,660.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
תשר תוניפ ללוכ חיטה תודובע ריחמ      
תיכנאו תיקפוא הניפ לכב )MPX( תונוולוגמ      
.דרפנב םרובעב םלושי אלו      
      
םינוש תומוקמבו םילדגב םינפ חיט ינוקית     09.01.0010

  5,000.00   100.00    50.00 .וטנ הדידמה .תורצ תועוצרב תוברל ר"מ   
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0020

 21,600.00    80.00   270.00 .םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ר"מ   
      
בר רשוק דוסי םושיי ,םימ ץחלב תותיזח יוקינ     09.01.0035
דדמנה - "ילירקא טכילש" רמגל הנכהו שימג      

  7,500.00    25.00   300.00 .דרפנב ר"מ   
      
םינוש תומוקמבו םילדגב ץוח חיט ינוקית     09.01.0040

  8,400.00   120.00    70.00 .וטנ הדידמה .תורצ תועוצרב תוברל ר"מ   
      
הצברה תבכש תוברל תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0050
תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש  רמגו      
ןווגבו םקרמב ע"ש וא "רובמט" / "טלרינ"      
יטרפמו תויחנה יפל םושייה .לכירדאה תריחבל      

126,400.00   160.00   790.00 .דחוימה טרפמב טרופמכו ןרציה ר"מ   
      
/ "טלרינ" תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש     09.01.0060
תריחבל ןווגבו םקרמב ע"ש וא "רובמט"      
ןרציה יטרפמו תויחנה יפל םושייה .לכירדאה      

 24,000.00    80.00   300.00 .דחוימה טרפמב טרופמכו םימייק תוריק ג"ע ר"מ   
      
וא "תימרכ" 'בח תרצות 136 ראגב טכילש     09.01.0070
םושיי רחאל ףויש תוברל תובכש יתשב ע"ש      
העיבצל ןכומ םלשומ רמגל דע לכה .הבכש לכ      

  6,570.00    73.00    90.00 .מ"ממב .ןרציה יטרפמב ראותמכ ר"מ   

199,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס  

199,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס  

      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
031/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     031 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ )1      
הדרפהה יליפורפ ,םיפסה לכ תא םג םיללוכ      
םהינימל רמגה יליפורפו )םיפוציר ןיב רבעמב(      
יטרפו תויחנה יפל( םוינימולא וא/ו הטסורינמ      
י"ע םיקוושמה םייכנאו םיייקפוא ,)לכירדאה      
תשירד יפל לכה ,ע"ש וא "םייופיצ-לייא"      
.לכירדאה      
ירמוחו םיטקרפ / םיחיטשה לכ )2      
הז תויומכ בתכב םיראותמה יופיח/ףוצירה      
. 557 גוויסב 129 י"תב ודמעי      
בר קבד י"ע עצובת םיחיטשה תקבדה )3      
.ימעפ      
תורדגהה ןיב הריתס תמייקו הדימב )4      
,םינושה םיכמסמב שאב םירמוחה תודימעל      
רתויב הרימחמה השירדה הרקמ לכב ףדעות      
.תושירדה לכ ןיבמ      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע )5      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתהל      
םדועיל תויומכה בתכב רואתל םימיאתמה      
יבכמ תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
.םיילארשיה םינקתהו שא      
ןוכמ לש רושיא איצמהל קפס/ןלבקה לע )6      
וקפוסש םירמוחה לש ילארשיה םינקתה      
.יפיצפס ןפואב ןימזמה רתאל לעופב      
הדועתה יכ רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ )7      
המיאתמ ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש      
.ןימזמה לש רתאב לעופב םינקתומה םירמוחל      
םינקתה ןוכמ לש תודועת ורשואי אל )8      
םירמוחל יללכ ןפואב תוסחייתמה ילארשיה      
ינטרפ ןפואב תוסחיתמ םניא רשאו םיקדבנה      
םיקדבנה םירמוחה ונקתוה םהב ןימזמה רתאל      
.לעופב      
      
םתנגה ללוכ םיפוצירהו םיחיטשה ריחמ )9      
העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ תועיגפ ינפמ      
דע תאזו ןוטרקו דמצנ ןוליינ תועצמאב תרחא      
תרסה ללוכ ריחמה .ןימזמה ידיל םתריסמל      
.הריסמה םרט ןייוניפו תונגהה      
      
רמוחה תקפסא ינפל אדוול בייחתמ ןלבקה )01      
ןוכמ רושיא לש ופקות רושיא תא רתאל      
המאתה יא הלגתתו הדימב .ילארשיה םינקתה      
תא ןלבקה קרפי - ולא םירושיאב היעב וא      
ירמוחב םפילחיו םיינקת אלה רמגה ירמוח      
לע תאז לכו - ןימזמה תריחבל םיינקת רמג      
.ןלבקה לש ותוירחא לעו ונובשח      

10.01 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
032/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     032 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ריחמ ןייוצ םהיבגלש םייופיחו םיפוציר )11      
.קפסה לצא תורישי ןימזמה י"ע ורחבי דוסי      
      
לכירדאה יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )21      
/ ףוציר רמוח לש הקפסא לע ול תורוהל יאשר      
דוסיה ריחמ תרגסמב םיוסמ םגדו ןרצימ יופיח      
.לכירדאל קפסה ןיב עבקייש      
      
"סקיפ-רטסימ" תרצות תמגודכ תסלפתמ הדמ     10.01.0008
,מ"ס 2-כ עצוממ יבועב ע"ש וא 344 ט"קמ      
בתכב חקפמה הרוי םהילע םיחטש סוליפל      

 18,200.00   140.00   130.00 .ןמויב ר"מ   
      
ריחמב 'ב גוס ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0009
תומכב בצוימ לוח תוברל ר"מ/ח"ש 52 דוסי      
,תוגופ אלל ,לוח ק"מל טנמצ ג"ק 002      

 18,850.00   145.00   130.00 .דרפנב דדמנה ןוילע רמגל הנכהכ ר"מ   
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
,)היכצ ( OKAR תרבח תרצותמ ,01R ,מ"ס      
TINARG :םגדמ ,ע"ש וא "סקפלא" אוביב      
    SURUAT, 002 תומכב בצוימ לוח תוברל  
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק      
תריחבל ןווגב "IEPAM" תרצותמ תילירקא      

119,000.00   170.00   700.00 .לכירדאה ר"מ   
      

 11,470.00    31.00   370.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0020
      
02/02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0060
אוביב ,)היכצ ( OKAR תרבח תרצותמ ,מ"ס      
1 םגדמ ,ןבל ןווגב ,ע"ש וא "סקפלא"      
    ROLOC, תוחול לע הקבדהב עוציבה  
הבורו מ"מ 3 בחורב תוגופ תוברל םישעותמ      
ןווגב ע"ש וא "IEPAM" 'בח תרצות תילירקא      

 13,600.00   170.00    80.00 .לכירדאה תריחבל ר"מ   
      
"טרופסרט" גוסמ C.V.P תועיריב ףוציר     10.01.0070
6 לש ללוכ יבועב ע"ש וא טסאלפ-ןגועה תרבח      
תעירי מ"מ 2 +  ב"וק 05 גופס מ"מ 4( מ"מ      
חטשה תנכה תוברל ,)רופא ןווגב טרופסארט      
תויחנהל םאתהב לכה .לטכפש ינוקיתו      

 26,000.00   200.00   130.00 .תוינכותב ראותמכו לכירדאה ר"מ   
      
רונתב םיעובצ ,מ"ס 7 הבוגב FDM ילופיש     10.01.0080

  3,250.00    50.00    65.00 )CVP יפוציר ףקיהב( לכירדאה תריחבל ןווגב רטמ   
      
לטסירק תיכוכז תויושע תונוש תודימב תוארמ     10.01.0090
םע טקיד לע תבכרומ ,רוחאמ קובד ריינ םע      

  6,500.00   650.00    10.00 .ץע וא םוינימולאמ טנק ר"מ   
      

216,870.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
033/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     033 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

216,870.00 מהעברה      
      

      
טינרג ןבאב )חלשו םור( םינפ תוגרדמ יופיח     10.01.0100
לייא" לש AS הרהזא יספ תוברל מ"ס 3 יבועב      
.רליסב לופיט הגרדמה הצקב ע"ש וא "םייופיצ      
'כתב לכירדאה יטרפבו תוינכותב ראותמכ לכה      

 16,800.00   400.00    42.00 W600. רטמ   
      
הרוחש טינרג ןבא יחיראב םיטסדופ ףוציר     10.01.0110
ק"מל טנמצ ג"ק 02 תומכב בצוימ לוח תוברל      
שיש קבדב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,לוח      
1 'סמ תוגרדמל( .רליסב לופיט ןכו םאות ןווגב      

  1,200.00   400.00     3.00 )006W ןויליגב ראותמכ - ר"מ   
      
)םייכנאו םייקפוא( םיגרודמ טינרג ןבא ילופיש     10.01.0120
תוגרדמ ידיצב םינקתומ ,מ"ס 7 הבוגב      

  1,440.00    80.00    18.00 .םיטסדופבו רטמ   
      
רוחש ןתיראילופמ םיישושימ הרהזא יחטשמ     10.01.0130
ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה תמגודכ      

  2,400.00   800.00     3.00 .תילעמל הסינכ ינפלו תוגרדמב ר"מ   
      
קוושמה  B-112 םגד קירבוב תרצות הילת וו     10.01.0140

    150.00   150.00     1.00 .ע"ש וא "ןוזניש" י"ע 'חי   
      
קוושמה B-4463 םגד קירבוב תרצות ןותפשא     10.01.0150

    500.00   500.00     1.00 .ע"ש וא "ןוזניש" י"ע 'חי   
      
י"ע קוושמה קירבוב תרצות ,םיכנ יתורשל ףדמ     10.01.0160

    300.00   300.00     1.00 .ע"ש וא "ןוזניש" 'חי   
      
םיכנ יתורש אתל םלשומ ינקת םיכנ ירזיבא טס     10.01.0250
תידי ,4631R םגדמ םירושימ 2 זחאמ ללוכה      
זחאמ ןכו ,0011R םגדמ תממורתמ הזיחא      
לכה .4531R_1 םגדמ אתה תלדל יקפוא      
"eraC tilasserP" תרבח תרצותמ טלפמוק      
םלשומ רמגל דע ,ע"ש וא "ןוזניש" 'בח קווישב      
םלשומ ןוגיע תוברל שומישל ןכומו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .הנבמה תוריק/הפצרל  
      
,ןבל ןווגב 0154 ט"קמ ילזונ ןובסל ןקתמ     10.01.0260

  1,500.00   300.00     5.00 .ע"ש וא "סאלאד" 'בח תרצותמ 'חי   
      
ט"קמ הליענ םע ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     10.01.0270

  2,100.00   350.00     6.00 .ע"ש וא "סאלאד" 'בח תרצותמ ,1154 'חי   
      
,2954 ט"קמ הליענ םע ץר ץצ ריינל ןקתמ     10.01.0280

  1,400.00   350.00     4.00 .ע"ש וא "סאלאד" 'בח תרצותמ ,ןבל ןווגב 'חי   
      
      
      
      

247,160.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
034/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     034 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

247,160.00 מהעברה      
      

      
3 יבועב תשטולמ הרוסנ ןבאמ תונולח ינדא     10.01.0290
םימ ףא תוברל ,מ"ס 22-כ בחורבו מ"ס      

  8,000.00   200.00    40.00 .ץוח יפלכ עופישב הנקתהו רטמ   

255,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

255,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
.לכירדאה      
      
"לירקורינ"/"לירקרפוס" עבצ שודיח וא/ו עבצ     11.01.0010
ןווגב ע"ש וא "טלרינ"/"רובמט" 'בח תרצות      
/"סקימרובמט" גולטקמ לכירדאה תריחבל      
םיטנמלא וא/ו סבג יטנמלא יבג לע ,"טלרינ"      
תלבקל דע תוחפל תובכש שולשב םיחיוטמ      
ףויש ללוכ ריחמה .דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
,םיימוקמ םינוקית ,ףפור/ןשי עבצ תרסהו      
ריקה ינפ תקלחה ,תוחמוגו םירוח תמיתס      
רמגל דע טלפמוק לכה .העיבצה עוציבו      

 38,480.00    26.00 1,480.00 .םלשומ ר"מ   

 38,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

 38,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
וד תלד בולישב ר"מ 25 יללכ חטשב ךסמ ריק     12.01.0010
,םיעובק תונולח ,מ"ס 042/042 תודימב תיפנכ      
סופיטמ טלפמוק לכה ,'וכו ןשע רורחש ןולח      

105,000.00 105,000.00     1.00 'פמוק .המישרב 1-לא  
      
,מ"ס 001/001 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0020

 10,500.00 3,500.00     3.00 .המישרב 2-לא סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 001/901+243 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0030

  6,300.00 6,300.00     1.00 .המישרב 3-לא סופיטמ 'חי   
      
תודימב תונולחו תיפנכ דח תלד תפלחה     12.01.0060

 15,800.00 15,800.00     1.00 .המישרב 6-לא סופיטמ ,מ"ס 062/973 'חי   
      
תלדו מ"ס 002/442 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0080
סופיטמ ,מ"ס 042/141 תודימב תיפנכ דח      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .המישרב 8-לא 'חי   

149,600.00 10.21 קרפ תתב הרבעהל
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035/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     035 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

149,600.00 מהעברה      
      

      
סופיטמ ,מ"ס 56/066 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0090

 12,000.00 6,000.00     2.00 .המישרב 9-לא 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 56/088 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0100

  8,000.00 8,000.00     1.00 .המישרב 01-לא 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 56/062 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0110

  4,800.00 2,400.00     2.00 .המישרב 11-לא 'חי   
      
,מ"ס 561/063 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0120

  8,200.00 8,200.00     1.00 .המישרב 21-לא סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 222/623 תודימב תיכוכז הקעמ     12.01.0130

 11,600.00 11,600.00     1.00 .המישרב 31-לא 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 063/87 תודימב תיכוכז הקעמ     12.01.0140

  4,500.00 4,500.00     1.00 .המישרב 41-לא 'חי   
      
םיקלח תוברל תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0150
,מ"ס 042/551 תויללכ תודימב םיעובק      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב 51-לא סופיטמ 'חי   
      
012/501 תודימב תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0160

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב 61-לא סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      

  8,136.00 1,800.00     4.52 .המישרב 71-לא סופיטמ ,תיכוכז הקעמ רטמ  12.01.0170

215,836.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  

215,836.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
י ו ב י ע  ת ו ד י ח י  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
םיססובמ ןלהלש םיפיעסה לכו תוכרעמה ןונכת      
יאשר היהי עיצמה ."GL" תרצותמ דויצ לע      
.תרחא תרצותמ דויצ ןימזמה רושיאל שיגהל      
לכ ומלושי אל ,יפילחת דויצ רשואיש הרקמב      
,הנקתהה ינפואב םייוניש רובעב תופסות      
דויצל םימאתומה תרנצהו םירזיבאה ייונישו      
רשאל בייחתמ וניא ןימזמה .עצומה יפילחתה      
תוכזה תא ומצעל רמושו ,יפילחת דויצב שומיש      
.םיקומינ ןתמ אלל םימייוסמ םיקפס לבקל אלש      
      
      
      
      
      
      
      

10.51 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
036/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     036 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
סופיטמ יוביע תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.0010
תמגודכ תרצות תמגודכ םוח תבאשמ רטרווניא      
תקופתל ,4ETL062NURA םגד "GL" תרצות      
תוברל ,H/UTB 004,842 לש תללוכ רוריק      
DAP-W-REPUS גוסמ תודיער ימלוב      
    NOSAM תמלשומ דוקיפו חוכ טוויח תכרעמו,  

 70,000.00 70,000.00     1.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ יוביע תדיחי     15.01.0020
    4ETL042NURA, לש תללוכ רוריק תקופתל  

 64,000.00 64,000.00     1.00 229,300BTU/H. 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ יוביע תדיחי     15.01.0030
    4ETL061NURA, לש תללוכ רוריק תקופתל  

 40,000.00 40,000.00     1.00 152,900BTU/H. 'חי   
      
סופיטמ יוביע תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.0040
yrevoceR taeH םוח תבאשמ רטרווניא      
םגד "GL" תרצות תמגודכ תרצות תמגודכ      
    4ETL061BURA, לש תללוכ רוריק תקופתל  
    1H/UTB 009,25, גוסמ תודיער ימלוב תוברל  
    DAP-W-REPUS NOSAM טוויח תכרעמו  
ינכטה טרפמה יפל ,תמלשומ דוקיפו חוכ      

 88,000.00 44,000.00     2.00 .תוינכותהו 'חי   
      
4 רוביחל לוציפ תספוק לש הנקתהו הקפסא     15.01.0050
םגד "GL" תרצות תמגודכ םידייאמ      
    240RHRP, למשחל ,זג תרנצל רוביח תוברל  
ינכטה טרפמה יפל ,דוקיפ תכרעמלו      

 19,200.00 9,600.00     2.00 'פמוק .תוינכותהו  
      
םידייאמ 3 רוביחל ךא ,ל"נכ לוציפ תספוק     15.01.0060

 25,200.00 8,400.00     3.00 'פמוק .230RHRP םגד תמגודכ  

306,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יוביע תודיחי 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       
      
תרתסנ הנקתהל דייאמ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0010
4ARBG84UNRA םגד "GL" תרצות תמגודכ      
תוברל ,H/UTB 001,84 לש רוריק תקופתל      
תשוחנמ תדדובמ תרנצ ,1001 י"תל המאתה      
רוביח ,ישארה וקל הדיחיה ןיב רוביחל      
תוברל זוקינל רוביח ,שימג עטק םע תולעתל      
יפל ,דוקיפו למשח תכרעמל רוביחו ןופיס      

 26,100.00 8,700.00     3.00 'פמוק .תוינכותהו ינכטה טרפמה  
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0020
    4AGBG82UNRA לש רוריק תקופתל  

  6,900.00 6,900.00     1.00 28,000BTU/H. 'חי   

 33,000.00 20.51 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
037/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     037 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,000.00 מהעברה      
      

      
הטסק סופיטמ דייאמ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0030
4CPTG42UNRA םגד "GL" תרצות תמגודכ      
תוברל ,H/UTB 002,42 לש רוריק תקופתל      
תכרעמל רוביחו זוקינל רוביח ,זג תרנצל רוביח      

 25,600.00 6,400.00     4.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל ,דוקיפו למשח 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0040
    4CQTG12UNRA לש רוריק תקופתל  

 92,800.00 5,800.00    16.00 20,500BTU/H. 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0050
    4CQTG81UNRA לש רוריק תקופתל  

 11,400.00 5,700.00     2.00 19,100BTU/H. 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0060
    4CRTG21UNRA לש רוריק תקופתל  

  5,500.00 5,500.00     1.00 12,300BTU/H. 'חי   
      
הנקתהל יליע דייאמ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0070
םגד "GL" תרצות תמגודכ היולג      
    4LVSG03UNRA לש רוריק תקופתל  
    H/UTB 000,03, תדדובמ תרנצ תוברל  
,ישארה וקל הדיחיה ןיב רוביחל תשוחנמ      
,דוקיפו למשח תכרעמל רוביחו זוקינל רוביח      

  4,300.00 4,300.00     1.00 'פמוק .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל  
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0080
    4LCSG42UNRA לש רוריק תקופתל  

 12,600.00 4,200.00     3.00 24,200BTU/H. 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0090
    4LBSG51UNRA לש רוריק תקופתל  

 16,400.00 4,100.00     4.00 15,400BTU/H. 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0100
    4LBSG21UNRA לש רוריק תקופתל  

  7,400.00 3,700.00     2.00 12,300BTU/H. 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0110
    4LBSG90UNRA לש רוריק תקופתל  

  3,700.00 3,700.00     1.00 9,600BTU/H. 'חי   
      
םגד תמגודכ ךא ,ל"נכ דייאמ     15.02.0120
    4LBSG70UNRA לש רוריק תקופתל  

 14,000.00 3,500.00     4.00 7,500BTU/H. 'חי   
      
      
      
      
      

226,700.00 20.51 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
038/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     038 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

226,700.00 מהעברה      
      

      
,"סירוא" תרצותמ חצ ריוא תדיחי לש הקפסא     15.02.0130
QH87-DE םגד תמגודכ קתשומ דייאמ תוברל      
תודיחי 2-ו MFC 005,2 לש ריוא תקיפסל      
תקופתל QS06G-FC םגד תמגודכ יוביע      
)חצ ריוא יאנתב( H/UTB 000,36 לש רוריק      
קפסהב םיילמשח םומיח יפוג ,תחא לכ      
    WK5.7X3, דייאמל תויוריהמ 5 םע עונמ,  
,ssapyB saG toH ,שאר ץחל תרימש      
המירז קספמ ,םומיח יפוגל הנגה טטסומרת      
3-ו רוריק תוגרד 2( דוקיפ תכרעמ ,יטטסוסרפ      
ןוקיתל םילבק ,הלעפה חול םע )םומיח תוגרד      
ימלוב הדמעה יחטשמ ,29.0-ל קפסהה לפוכ      
תרצות תמגודכ יוביעה תדיחיל תודיער      
    "NOSAM" םגד DAP W-REPUS, קספמ  
םע תולעתל רוביח ,הלעפה חולל טוויח ,ןוחטב      
זוקינל רוביח ,זג תרנצל רוביח ,שימג עטק      
דוקיפו למשח תכרעמל רוביחו ןופיס תוברל      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל  
      
הללוס אלל דייאמ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0140
תרצות תמגודכ MFC 000,1 לש ריוא תקיפסל      
תוברל ,קתשומ QL82-DE םגד "סירוא"      
תכרעמל רוביחו שימג עטק םע תולעתל רוביח      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל ,דוקיפו למשח  

263,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריואב לופיט תוכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשחו זג תרנצ תליבח לש הנקתהו הקפסא     15.03.0010
"GL" תרצות תמגודכ יוביע תדיחי רוביחל      
וא 4ETL062NURA םימגד      
    4ETL042NURA תוברל ,םידייאמה לכל דע  
הדובעל םימאתומ רק לזונ רוניצו הקיני רוניצ      
- ןפודה יבועו תורוניצה ירטוק( A014-R ררקב      
,)ןרציה תויחנה יפלו תודיחיה ימגד יפל      
,)ךרוצה תדימב( םיירוקמ )"תויכונח"( םיקלחמ      
לבכ ,דודיב ,םיירוקמ תרנצ ירזיבאו םילצפמ      
הנבמל ץוחמ תרנצה תפיטעו דוקיפו למשח      
ינכטה טרפמה יפל ,ספליס תשובחת תועצמאב      

 50,000.00 25,000.00     2.00 'פמוק .תוינכותהו  
      
יוביע תדיחי רוביחל ךא ,ל"נכ תרנצ תליבח     15.03.0020

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .4ETL061NURA םגד תמגודכ  
      
      
      
      
      
      

 59,000.00 30.51 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
039/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     039 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 59,000.00 מהעברה      
      

      
למשחו זג תרנצ תליבח לש הנקתהו הקפסא     15.03.0030
םגד "GL" תרצות תמגודכ יוביע תדיחי רוביחל      
    4ETL061BURA תספוקל דע הנבמה גגמ  
םאתמ תוברל ,לוציפה תואספוק ןיבו לוציפה      
לזונ רוניצו הקיני רוניצ ,תישאר תרנצ רוביחל      
ירטוק( A014-R ררקב הדובעל םימאתומ רק      
יפלו תודיחיה ימגד יפל - ןפודה יבועו תורוניצה      
תרנצ ירזיבאו םילצפמ ,)ןרציה תויחנה      
תפיטעו דוקיפו למשח לבכ ,דודיב ,םיירוקמ      
תשובחת תועצמאב הנבמל ץוחמ תרנצה      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל ,ספליס  
      
למשחו זג תרנצ תליבח לש הנקתהו הקפסא     15.03.0040
םימגד "GL" תרצות תמגודכ דייאמ רובע      
    4LVSG03UNRA 4 ואCQTG12UNRA דע  
רוניצו הקיני רוניצ תוברל ,לוציפה תספוקל      
יפל ,דוקיפו למשח לבכו דודיב ,רק לזונ      

  9,000.00   120.00    75.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה רטמ   
      
דייאמ רובע ךא ,למשחו זג תרנצ תליבח     15.03.0050
,4CQTG81UNRA םימגד םימגד תמגודכ      
    ,ARNU12GSBL4 ,ARNU15GSBL4  
    4CRTG21UNRA, 4LBSG90UNRA וא  

 18,000.00   100.00   180.00 .לוציפה תספוקל דע 4LBSG70UNRA רטמ   
      
למשחו זג תרנצ תליבח לש הנקתהו הקפסא     15.03.0060
"סירוא" תרצות תמגודכ יזכרמ-ינימ ןגזמ רובע      
לזונ רוניצו הקיני רוניצ תוברל ,06G-FC םגד      
תרנצה תפיטעו דוקיפו למשח לבכ ,דודיב ,רק      
ספליס תשובחת תועצמאב הנבמל ץוחמ      
יוביע תדיחי לכ רוביח רובע-המושרה תומכה(      

  3,000.00   100.00    30.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל ,)דייאמל רטמ   
      
תרנצל ןוולוגמ חפ תלעת לש הנקתהו הקפסא     15.03.0070

  3,500.00    50.00    70.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל ,למשחו זג רטמ   

108,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תרנצ 30.51 כ"הס  

      
ם י ר ז פ מ ו  ת ו ל ע ת  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסא     15.04.0010
ןקת יפל הלעתה ךתח תודימל םיאתמ יבועב      
םימאתמ ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל ,הנקמס      
םירזיבאה לכו תוכימת ,תושימג תולעת רוביחל      

  8,400.00    60.00   140.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל ,םישורדה ר"מ   
      
יטסוקא-ימרת דודיב לש הנקתהו הקפסא     15.04.0020
י"תל םיאתמ ריוא תולעתל 1" יבועב ימינפ      

  3,000.00    60.00    50.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל ,1001 ר"מ   
      

 11,400.00 40.51 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
040/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     040 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,400.00 מהעברה      
      

      
יבועב ינוציח ימרת דודיב לש הנקתהו הקפסא     15.04.0030
יפל ,1001 י"תל םיאתמ ריוא תולעתל 1"      

  4,200.00    60.00    70.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה ר"מ   
      
תלעת ןיב רוביח רזיבא לש הנקתהו הקפסא     15.04.0040
יפל ,21" רטוקב השימג הלעתל ןוולוגמ חפ      

  1,040.00    80.00    13.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה 'חי   
      

    630.00    70.00     9.00 .01" רטוקב ךא ,ל"נכ רזיבא 'חי  15.04.0050
      

     70.00    70.00     1.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ רזיבא 'חי  15.04.0060
      

  1,470.00    70.00    21.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ רזיבא 'חי  15.04.0070
      
תושימג ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסא     15.04.0080
תמגודכ 1001 י"תל תומיאתמ תודדובמ      
רטוקב FA-610 םגד "XELFIREMA" תרצות      
לכו תוכימת ,םיקוזיח ,םילתמ תוברל ,21"      
ינכטה טרפמה יפל ,םישורדה םירזיבאה      

  4,200.00   120.00    35.00 .תוינכותהו רטמ   
      

  2,000.00   100.00    20.00 .01" רטוקב ךא ,ל"נכ תולעת רטמ  15.04.0090
      

    450.00    90.00     5.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ תולעת רטמ  15.04.0100
      

    425.00    85.00     5.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ תולעת רטמ  15.04.0110
      
אלל תושימג ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסא     15.04.0120
תרצות תמגודכ 6" רטוקב דודיב      
    "XELFIREMA" 210 םגד-FA ךרע הווש וא  
,םירבעמ תוברל ,1001 י"ת רושיא לעב      
םירזיבאה לכו תוכימת ,םיקוזיח ,םילתמ      

  3,250.00    65.00    50.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל ,םישורדה רטמ   
      
יתרקת ריוא רזפמ לש הנקתהו הקפסא     15.04.0130
לכירדאה תריחב יפל ןווגב ךושמ םוינימולאמ      
06X06 ץוח תודימב "דעי" תרצות תמגודכ      
,)תוינכותב םושרה יפל-םינפ תודימ( מ"ס      
טרפמה יפל ,םאתמו ריוא תומכ תסוו תוברל      

  7,000.00   350.00    20.00 .תוינכותהו ינכטה 'חי   
      
יתרקת ריוא רזפמ לש הנקתהו הקפסא     15.04.0140
לכירדאה תריחב יפל ןווגב ךושמ םוינימולאמ      
,21X"21" תודימב "דעי" תרצות תמגודכ      
טרפמה יפל ,םאתמו ריוא תומכ תסוו תוברל      

    840.00   280.00     3.00 .תוינכותהו ינכטה 'חי   
      
      
      
      

 36,975.00 40.51 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
041/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     041 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,975.00 מהעברה      
      

      
יריק ריוא רזפמ לש הנקתהו הקפסא     15.04.0150
לכירדאה תריחב יפל ןווגב ךושמ םוינימולאמ      
,מ"ס 51X03 תודימב "דעי" תרצות תמגודכ      
טרפמה יפל ,םאתמו ריוא תומכ תסוו תוברל      

    280.00   280.00     1.00 .תוינכותהו ינכטה 'חי   
      
רזוח ריוא סירת לש הנקתהו הקפסא     15.04.0160
תמגודכ ריצ לע חתפנ ךושמ םוינימולאמ      
תוברל ,מ"ס 06X06 תודימב "דעי" תרצות      
יפל ,םאתמו ןוולוגמ חפ תרגסמ םע ריוא ןנסמ      

  1,920.00   480.00     4.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה 'חי   
      
תמגודכ ריוא תקיני סירת לש הנקתהו הקפסא     15.04.0170
טרפמה יפל ,VP-051-1 םגד "דעי" תרצות      

  3,000.00   150.00    20.00 .תוינכותהו ינכטה 'חי   
      
םשג דגנ סירת לש הנקתהו הקפסא     15.04.0180
"דעי" תרצות תמגודכ ךושמ םוינימולאמ      
יפל ,םאתמ תוברל ,מ"ס 04X511 תודימב      

    900.00   900.00     1.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה 'חי   
      

    640.00   320.00     2.00 .מ"ס 03X09 תודימב ךא ,ל"נכ סירת 'חי  15.04.0190
      
ןקתומ ינדי תוסיוו ףדמ לש הנקתהו הקפסא     15.04.0200
ינכטה טרפמה יפל ,21" רטוקב הלעתב      

  3,640.00   280.00    13.00 .תוינכותהו 'חי   
      

  2,520.00   280.00     9.00 .01" רטוקב ךא ,ל"נכ תוסיוו ףדמ 'חי  15.04.0210
      

    280.00   280.00     1.00 .8" רטוקב ךא ,ל"נכ תוסיוו ףדמ 'חי  15.04.0220
      

    280.00   280.00     1.00 .6" רטוקב ךא ,ל"נכ תוסיוו ףדמ 'חי  15.04.0230

 50,435.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזפמו תולעת 40.51 כ"הס  

      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
תדיחיל הלעפה לנפ לש הנקתהו הקפסא     15.05.0010
םגד "GL" תרצות תמגודכ ריואב לופיט      
    WQ0LSVCRQP, ינכטה טרפמה יפל  

  9,180.00   510.00    18.00 .תוינכותהו 'חי   
      
הטילשל יזכרמ רקב לש הנקתהו הקפסא     15.05.0020
תרצות תמגודכ ריואב לופיט תודיחי 821-ב      
    "GL" םגד A0E124WSCQP, טוויח תוברל,  

 13,500.00 13,500.00     1.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל 'חי   
      
      
      
      

 22,680.00 50.51 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
042/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     042 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,680.00 מהעברה      
      

      
תכרעמ רוביחל סיטרכ לש הנקתהו הקפסא     15.05.0030
"GL" תרצות תמגודכ תיזכרמ הרקבל תינוציח      
יפל ,טוויח תוברל ,0T00PFNQP םגד      

  2,600.00 2,600.00     1.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמה 'חי   

 25,280.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דוקיפו למשח תוכרעמ 50.51 כ"הס  

      
י ל ל כ  60.51 ק ר פ  ת ת       
      
תלעפה ,טוליש ,תוסיו ,ןוזיא ,ררק יולימ     15.06.0010
יפל ,תוירחאו תורש ,ןקתמ רפס ,תוכרעמה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמה  
      
גוזימ ינקתמ לכל ךמסומ למשח קדוב תרוקיב     15.06.0020

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמה יפל ,טקייורפב רורוואהו ריואה  
      
ריואה גוזימ ינקתמ לכל םינקתה ןוכמ תרוקיב     15.06.0030
י"תל המאתה רושיא ךרוצל טקייורפב רורוואהו      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמה יפל ,1001  

 13,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ 60.51 כ"הס  

767,315.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
1 'ס מ  ם י ע ס ו נ  ת י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
1 'ס מ  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 8 ג"ק 036 סמוע ,םיעסונ,  
ףסאמ דוקיפ ,'מ 09.4-כ המרה הבוג ,תונחת 2      
,)תידיתע תפסונ הנחת( "יסקלפמיס" אלמ      
,םיסימ ,סכמ ,הבכרה ,הלבוה ,דויצה תוברל      
טרפמב ראותמכ שומישל ןכומ לכה ,תוירחא      

180,000.00 180,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה  

180,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 1 'סמ םיעסונ תילעמ 10.71 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ  ן ו ל ע מ  20.71 ק ר פ  ת ת       
      
,ג"ק003  סמוע :עפושמ תוגרדמ ןולעמל ריחמ     17.02.0010
,הלבוה ,דויצה :תוברל ,'מ48.0 -כ המרה הבוג      
ןכומ לכה ,תוירחא ,םיסימ ,סכמ ,הבכרה      

 90,000.00 90,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמב ראותמכ שומישל  
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ןולעמל תוירחאה תפוקתב תורש ריחמ 17.02.0020
      
תוירחאו תורש תנש רחאל הנשל תורש ריחמ     17.02.0030

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ןולעמל  

 99,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמ ןולעמ 20.71 כ"הס  

279,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 1 'סמ םיעסונ תילעמ 71 כ"הס  

      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
043/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     043 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
,ם י ג ר ב  ,ת כ ת מ ה  ת ו ל ב ט  10.91 ק ר פ  ת ת       
ה ע י ב צ ו  ן ו ב ל י ג   ם י נ ג ו ע  ת ו י ק ס י ד  ,ם י מ ו א       
'ו כ ו       
      
םינוש םיליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
    063-EF  עובצו רוציי רחאל ןבלוגמ לכה  

360,000.00 18,000.00    20.00 .עבצ תכרעמב ןוט   
      
תרשרש יליפורפמ תוריקלו תוגגל םישירמ     19.01.0020

 72,000.00 12,000.00     6.00 .םינבלוגמ ןוט   
      
לנפה ,מ"מ57 יבועב דדובמ לנפב תוגג ךוכיס     19.01.0030
מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו ןוילע יזפרט חפמ יושע      
דודיב םע 6109LAR ןבל עבצב עובצו ןבלוגמ      
םיביס םע ר"מ/ג"ק 011 לקשמב םיעלס רמצ      

121,000.00   220.00   550.00 .םידמוע ר"מ   
      
גניפור ,תוניפ רגוס( גנושלפב ךוכיס תמלשה     19.01.0040
8.0 יבועב רשי חפב )'וכו הלחזמ םע גג רוביח      
רונתב עובצו ןבלוגמ 'מס 05 דע הסירפבו מ"מ      

 15,300.00    90.00   170.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגבו רטמ   
      
ןבלוגמ 'מס 05 ךרואב 2" רטוקב רוניצ     19.01.0050

    900.00   300.00     3.00 'פמוק )תולחזמל F.O.-ל(  
      
.מ"מ 08 יבועב דדובמ לנפב ץוח תוריק ךוכיס     19.01.0060
מ"מ 5.0 יבועב ינוציחו ימינפ חפ יושע לנפה      
ינוציחה ודיצב LAR 6109 ןבל עובצו ןבלוגמ      
011 לקשמב םיעלס רמצ דודיב םע ימינפהו      

149,600.00   220.00   680.00 .םידמוע םיביס םע ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
העובצ מ"ס 02/04 תודימב ןבלוגמ חפ תלחזמ     19.01.0070

 14,400.00   300.00    48.00 מ"מ 2 חפה יבוע .לכירדאה תריחב יפל רטמ   
      
הסיפת ןקתה ללוכ ריחמה .טרפ יפל בזרמ     19.01.0080

  8,800.00   220.00    40.00 הלחזמל רטמ   

742,000.00 הרבעהל( 'וכו העיבצו ןובליג  םינגוע תויקסיד ,םימוא,םיגרב ,תכתמה תולבט 10.91 כ"הס  
)זוכיר ףדל                     

742,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ :הרעה      
.הסירפב סבג תוציחמכ      
      
      
      
      

10.22 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
044/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     044 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םיחתפ קוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
חפמ םיבצינ תועצמאב תותלדו תונולחל      
.מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ :הרעה      
.מ"ס 04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
      
תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ :הרעה      
.םיגניפוק תוברל םיפילגו םיטנק ,םיפשח      
תוניפה לכ יכ שרופמב תאזב רהבומ      
DAEB תניפב וקזוחי םיפילגהו תוישפוחה      
    RENROC תרצות G.S.U ע"ש וא.  
      
מ"ס 61-31 יבועב תימורק וד סבג תציחמ     22.01.0010
ןבל סבג חול( ,סבג תוחול העבראמ היושעה      
לש דצ לכמ מ"מ 9.61+מ"מ 7.21 יבועב      
תייצקורטסנוק ,לטכפש ללוכ ריחמה .)הציחמה      
04 לכ םיבצינ ,ןוילעו ןותחת לולסמ םע האישנ      
001-07 בחורב םינוולוגמ חפ יליפורפמ מ"ס      
הניפ יניגמ ,םינוילעו םינותחת םילדנס ,מ"מ      
רמצ ינורזמ ,טרס ינספות ,ןוולוגמ חפמ םייכנא      
ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו 2" יבועב תיכוכז      
.'וכו םיפילג דוביע ,םייטסוקא םימוטיא ,ק"מל      
"דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה      

 60,000.00   250.00   240.00 .העיבצל ןכומו םלשומ ר"מ   
      
היושעה מ"ס 51 יבועב תימורק וד הציחמ     22.01.0020
תוחול ינש( ,לנאפ הווקא תוחול העבראמ      
לש דצ לכמ מ"מ 5.21 יבועב לנאפ הווקא      
תייצקורטסנוק ,לטכפש ללוכ ריחמה .)הציחמה      
04 לכ םיבצינ ,ןוילעו ןותחת לולסמ םע האישנ      
,מ"מ 001 בחורב םינוולוגמ חפ יליפורפמ מ"ס      
םייכנא הניפ יניגמ ,םינוילעו םינותחת םילדנס      
תיכוכז רמצ ינורזמ ,טרס ינספות ,ןוולוגמ חפמ      
,ק"מל ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
לכה .'וכו םיפילג דוביע ,םייטסוקא םימוטיא      
םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

 13,500.00   300.00    45.00 .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 73,500.00 10.22 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
045/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     045 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 73,500.00 מהעברה      
      

      
היושעה מ"ס 01 יבועב תימורק דח הציחמ     22.01.0030
לנאפ הווקא חול( ,לנאפ הווקא תוחול ינשמ      
ריחמה .)הציחמה לש דצ לכמ מ"מ 5.21 יבועב      
לולסמ םע האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש ללוכ      
חפ יליפורפמ מ"ס 04 לכ םיבצינ ,ןוילעו ןותחת      
םינותחת םילדנס ,מ"מ 07 בחורב םינוולוגמ      
,ןוולוגמ חפמ םייכנא הניפ יניגמ ,םינוילעו      
2" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ ,טרס ינספות      
םימוטיא ,ק"מל ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו      
טלפמוק לכה .'וכו םיפילג דוביע ,םייטסוקא      
ןכומו םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל      

  5,500.00   250.00    22.00 .העיבצל ר"מ   
      
סבג תציחמב תונוש תודימב םיחתפ תריגס     22.01.0035
,)דצ לכב סבג תוחול 2( תימורק וד ךא ל"נכ      
האישנ תיצקורטסנוק תלעב ,מ"ס 02-כ יבועב      
ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .הלופכ      

    800.00   400.00     2.00 .העיבצל ר"מ   
      
5.21 יבועב לנאפ הווקא חולב תוריק יופיצ     22.01.0040
האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש תוברל מ"מ      
ידוביע ,םימוטיאה לכ ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
יפל טלפמוק לכה ,'וכו עבצל הנכה ,םיחתפ      
.העיבצל ןכומו םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ      

  3,600.00   180.00    20.00 )החדה ילכימ תענצה ךרוצל - תולסא בגב( ר"מ   
      
)דרפנב דדמנה( תפטעמב םילנפ ריק יופיח     22.01.0050
תוברל מ"מ 5.21 יבועב "לנאפ הווקא" חולב      
לכה ,'וכו םיחתפ ידוביעו תפטעמ ריקל רוביח      
םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

 75,600.00   120.00   630.00 .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
)דרפנב דדמנה( תפטעמב םילנפ ריק יופיח     22.01.0060
א"כ מ"מ 5.21 יבועב "לנאפ הווקא" תוחול 2-ב      
לכ ,לטכפש ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
,'וכו עבצל הנכה ,םיחתפ ידוביע ,םימוטיאה      
"דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה      

 29,870.00   206.00   145.00 .העיבצל ןכומו םלשומ ר"מ   
      
)דרפנב דדמנה( תפטעמב םילנפ ריק יופיח     22.01.0070
)מ"מ 9.61+7.21 יבועב( סבג תוחול 2-ב      
לכ ,לטכפש ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
,'וכו עבצל הנכה ,םיחתפ ידוביע ,םימוטיאה      
"דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה      

 78,275.00   155.00   505.00 .העיבצל ןכומו םלשומ ר"מ   
      
      
      
      
      

267,145.00 10.22 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
046/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     046 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

267,145.00 מהעברה      
      

      
)דרפנב דדמנה( תפטעמב םילנפ ריק יופיח     22.01.0080
יבועב )שא ןיסח ( דורו סבג תוחול 4-ב      
,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,א"כ מ"מ 7.21      
הנכה ,םיחתפ ידוביע ,םימוטיאה לכ ,לטכפש      
'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה ,'וכו עבצל      

  6,000.00   240.00    25.00 .העיבצל ןכומו םלשומ "דנוברוא" ר"מ   
      
)דרפנב דדמנה( תפטעמב םילנפ ריק יופיח     22.01.0090
7.21+9.61+7.21 יבועב ןבל סבג תוחול 3-ב      
,לטכפש ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"מ      
,'וכו עבצל הנכה ,םיחתפ ידוביע ,םימוטיאה לכ      
"דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה      

  6,125.00   175.00    35.00 .העיבצל ןכומו םלשומ ר"מ   
      
שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.01.0150
םוקמב מ"מ 5.21 יבועב "לנאפ הווקא" תוחולב      
םלשומ לכה ,מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג תוחול      

  1,430.00    26.00    55.00 .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.01.0155
םוקמב מ"מ 5.21 יבועב "לנאפ הווקא" תוחולב      
םלשומ לכה ,מ"מ 9.61 יבועב ןבל סבג תוחול      

  1,210.00    22.00    55.00 .העיבצל ןכומו ר"מ   

281,910.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו סבג תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
םרוביח תא ללוכ תורקתה ריחמ :הרעה      
תוברל האישנ תייצקורטסנוק /ןוטב תורקתל      
ריחמה ללוכ ןכ ומכ .םישרדנה םיליפורפה לכ      
לכל האישנה תייצקורטסנוקל י"תמ תקידב      
.תויולתה תורקתה      
      
רמגב יכ שרופמב תאזב רהבומ :הרעה      
תורקת תוברל ןהינימל תויטסוקאה תורקתה      
רושיא גיצהל ןלבקה שרדיי סבגה ירוניסו      
תיילת ןפואל - יושר היצקורטסנוק סדנהמ      
אלל .י"תל םאתהב תויטסוקאה תורקתה      
ןובשחה לבקתי אל חקפמל הז רושיא תריסמ      
.יפוסה      
      
      
      
      

20.22 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
047/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     047 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םיללוכ תונושה תורקתה ריחמ :הרעה      
םיעובצ הצק יליפורפ וא/ו הקולח יליפורפ      
ראותמכ לכה .לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב      
הז תויומכ בתכב לכירדאה יטרפב ,תוינכותב      
.דחוימה טרפמבו      
      
חולמ 'וכו םיזינרק וא/ו םירוניס וא/ו תורקת     22.02.0015
.'וכו יכנא ,יקפוא - מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג      
חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
,םיקותינ ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ      
לכו ןגמ תוניפ ,רזוח ריואל םייומס דצ יחתפ      
לטכפש ללוכ ריחמה .םהינימל רזעה ירמוח      
יפל השירפב וטנ הדידמה[ ,העיבצל הנכהו      

  8,400.00   280.00    30.00 ]ןיעל הארנה חטשה ר"מ   
      
תוברל מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולמ תורקת     22.02.0020
,םינוולוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
רזעה ירמוח לכו ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
.העיבצל הנכהו לטכפש ללוכ ריחמה .םהינימל      
יפל - תויטסוקאה תורקתה לעמ עוציבה(      

 44,800.00   140.00   320.00 .)הקיטסוקא ץעוי תויחנה ר"מ   
      
בחורב םימוטא חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0030
עובצו ןוולוגמ ,מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"ס 03      
.LAR גולטקמ לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב      
L+Z יליפורפו האישנ תיצקורטסנוק תוברל      

  8,500.00   170.00    50.00 .טלפמוק לכה .תוריקה ףקיהב ר"מ   
      
םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0040
רוריח ,"םירפא טכה" תרצותמ מ"ס 03 בחורב      
,םינוולוגמ םישגמה ,מ"מ 8.0 רטוקב ורקימ      
תוברל ,רונתב םיעובצ ,מ"מ 8.0 יבועב      
L+Z תמויס ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
רמוח ,הגמוא הקולח יליפורפו םירבוחמ      
ינורזמ וילעו "סקטדנואס" גוסמ קבדומ יטסוקא      
ק"מ/ג"ק 42 לקשמבו 1" יבועב תיכוכז רמצ      
,ןורקימ 03 יבועב ןליטאילופ תויקשב םיפוטע      

  2,640.00   220.00    12.00 .וטנ הדידמה ר"מ   
      
יחיראמ היושעה העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0050
יבועבו מ"ס 06/06 תודימב סוחד תיכוכז רמצ      
'גטנוודא" םגד "ןופוקא" תרבח תרצות מ"מ 51      
    E", ע"ש וא "אובי-אוצי הדוהי" 'בח י"ע קוושמ,  
תייצקורטסנוק תוברל לכירדאה תריחבל ןווגב      
Z+L יליפורפו ןייל-ןייפ יליפורפמ האישנ      

 49,400.00   190.00   260.00 .תוריקה ףקיהב ר"מ   
      
      
      
      

113,740.00 20.22 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
048/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     048 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

113,740.00 מהעברה      
      

      
יחיראמ היושעה העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0060
יבועבו מ"ס 021/06 תודימב סוחד תיכוכז רמצ      
'גטנוודא" םגד "ןופוקא" תרבח תרצות מ"מ 51      
    E", ע"ש וא "אובי-אוצי הדוהי" 'בח י"ע קוושמ,  
תייצקורטסנוק תוברל לכירדאה תריחבל ןווגב      
Z+L יליפורפו ןייל-ןייפ יליפורפמ האישנ      

 18,050.00   190.00    95.00 .תוריקה ףקיהב ר"מ   
      
תבלושמה יתילכת בר םלואל תיטסוקא הרקת     22.02.0070
הניה הרקתהמ %57 :תורקת יגוס ינשמ      
סוחד תיכוכז רמצ יחיראמ היושעה העוקש יצח      
תרצות מ"מ 51 יבועבו מ"ס 06/06 תודימב      
תקוושמה "E 'גטנוודא" םגד "ןופוקא" תרבח      
%52-ו ,ע"ש וא "אובי-אוצי הדוהי" 'בח י"ע      
ררוחמ סבג יחירא תרקת הניה הרקתהמ      
י"ע םיקוושמה   מ"ס 06/06 תודימב      
ללוכ 81/8C רוריח תמגודב ,"אובי אוצי הדוהי"      
42 לקשמבו 1" יבועב תיכוכז רמצ דודיב      
,תורוחש ב"אלפ תויקשב םיפוטע ק"מ/ג"ק      
יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
לכה .תוריקה ףקיהב Z+L יליפורפו ןייל-ןייפ      

 45,600.00   240.00   190.00 .טלפמוק ר"מ   
      
םיררוחמ סבג תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.02.0105
02/51/8R ילמודנר לוגע רוריח תמגודב      
הדוהי" י"ע םיקוושמה ,SELLPAG תרצות      
י"ע קוושמה "UABNI" תרצות וא "אובי אוצי      
מ"ס 042/021 תודימב ע"ש וא "דנוברוא"      
תייצקורטסנוק תוברל ,מ"מ 5.21 יבועבו      
יבועב תיטסוקא הנרבממ ,תנוולוגמ האישנ      
ינורזמ הילעמו חיראה בגל תקבדומ מ"מ 2.0      
םע ק"מ/ג"ק 42 לקשמבו 2" יבועב תיכוכז רמצ      
רמגל דע טלפמוק לכה .תיתחתב הרוחש הזיג      
אוצי הדוהי" 'בח יטרפמב ראותמכ םלשומ      

 30,000.00   250.00   120.00 ."אובי ר"מ   
      
קוזיח רובע בתותה תורקתל ריחמ תפסות     22.02.0110
תויחנהל םאתהב מ"ממב בתותה תורקת      

  1,365.00    39.00    35.00 .טלפמוק לכה .4  קלח 3015 י"תו ר"עקפ ר"מ   

208,755.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בתות תורקת 20.22 כ"הס  

490,665.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע   42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ :הרעה      
תושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל תלוספה      
.תימוקמה      

10.42 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
049/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     049 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םייקה בצמה וניה חטשב םייקה בצמה :הרעה      
.הדובעה תלחתה וצ תלבק תעב      
      
ןייצי םינלבק רויסב יכ שרופמב רהבומ :הרעה      
השעי םקורפ רשא םיטנמלא רפסמ חקפמה      
ולא םיטנמלא .רזוח שומישל תיברימ תוריהזב      
חקפמה הרוי לע דעוימה םוקמב ןימזמל ורסמי      
העיבתל הליע לכ היהית אל ןלבקל .שארמ      
ןפואב קורפה עוציב ןיגב תרחא וא תיפסכ      
ךכב בשחתהל וילעו תרחא הנעט לכ וא/ו ריהז      
.ותעצה יולימ תעב      
      
םייק בצממ טלפמוק םינוש םיטנמלא קוריפ     24.01.0020
קוריפ רתיה ןיב ללוכה ןנכותמ בצמל      
םינוש םייבועבו םיגוסמ תוציחמו תוריק      
,םיחתפ תלדגה וא/ו םיחתפ תצירפ תוברל      
,םיפוקשמה תוברל םינוש םיגוסמ תותלד      
יחטשמו תונורא תוברל םינוש םיגוסמ תונורא      
,לוחה יוניפ תוברל םיפוציר קוריפ ,שיש      
יחיראמ תוריק יופיח ,םינוש םיגוסמ םילופיש      
םירניס ,םיוולנה םירזיבאה תוברל הקימרק      
,ריוא ירזפמ ,הרואת יפוג ,בתות תורקתו      
םיירטינס םירזיבאו תועובק ,םיזתמ ,םיאלג      
ורטקלא תוכרעמ ,םירזיבאו תרנצ תוברל      
םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .'וכו תוינכמ      
ןויליגב ראותמכ הדובעה עוציבל ןכומו      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .םינלבקה רויסב ראותמכו 501W תולכירדא  
      
לכ לע טלפמוק םייק למשח רליפ קורפ     24.01.0030

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ויביכירמ  

 31,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס  

      
- ה ס י ר ה  'ב ע  20.42 ק ר פ  ת ת       
ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק       
      

  4,000.00    50.00    80.00 .רתאהמ םקוליסו 04/04 ףוציר יחירא קורפ ר"מ  24.02.0010
      
02 דע יבועב )ןוטב תוקעמ( תוריק תסירה     24.02.0020

 24,000.00   300.00    80.00 .ןויזה ךותיח תוברל מ"ס ר"מ   
      
םוטיאה תוברל םיעופיש ןוטב יוניפו קוריפ     24.02.0030

 24,500.00    70.00   350.00 .םייק גג לעמ ר"מ   
      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק ר"מ 08-כ לש חטשב רומק לק גג קוריפ 24.02.0040

 55,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היצקורטסנוק - הסירה 'בע 20.42 כ"הס  

 86,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הסירה תודובע  42 כ"הס  

      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
050/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     050 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ   04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר   60.04 ק ר פ  ת ת       
      
עבצב תובלתשמ םינבאב  תוכרדמה ףוציר      40.06.0010
02/02 תיעוביר סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא      

 62,700.00    95.00   660.00 מ"ס ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.0020
וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      
"ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ      
"גנוטיא" תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ וא      

  4,925.00   197.00    25.00 ע"ש  וא ר"מ   
      
מ"ס 7 יבועב רופא עבצב ףוציר יחיראב ףוציר      40.06.0030

 21,600.00   144.00   150.00 מ"ס 04/06 ינבלמ סופיטמ ר"מ   
      
םינבאב יתעבג בוחרב םיעונפוא תוינח ףוציר      40.06.0040
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ      
תודימב ,)3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ - דתי      

  2,750.00   110.00    25.00 בוחרב םייקה תמגודכ ,ע"ש וא 5.7/5.22 ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר      40.06.0050
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

  2,835.00   189.00    15.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות      40.06.0060

    240.00    16.00    15.00 ןבל טלמ רמג רובע ר"מ   
      
מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ      40.06.0070
ןווגב , מ"ס 03/04/06 ךרואבו מ"ס 04 בחורב      

 54,205.00   293.00   185.00 והשלכ רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא      40.06.0080

  1,700.00    85.00    20.00 .ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס רטמ   
      
תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא      40.06.0090

 12,920.00    68.00   190.00 ןוטב רטמ   
      
06/03/51 תודימב "תימע" םגד ,הובג ןג ןבא      40.06.0100
"גנוטיא" תרצות ,ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס      

  5,000.00   200.00    25.00 ע"ש וא רטמ   
      
לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא      40.06.0110
יושע מ"ס 08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 021/021      
תרצות רופא ןווגב תוררוחמ םינבא 4 -מ      

  2,133.00   711.00     3.00 'פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא"  

171,008.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו םיפוציר  60.04 כ"הס  

      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
051/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     051 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ל ס מ ו  ת ו ר י ק   70.04 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט      40.07.0010

  8,100.00    90.00    90.00 רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת ר"מ   
      
רובע  םינושה  חיטה  יפיעסל ריחמ תפסות      40.07.0020
"רובמט" תרצות  ,השימג  תינועבצ  הטכילש      
תמשוימ ,ע"ש וא "סוקיוא" וא "טל רינ" וא      

  3,960.00    44.00    90.00 הליגר הטכילש  םוקמב - 'גלמב ר"מ   

 12,060.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תועלסמו תוריק  70.04 כ"הס  

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע   80.04 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ      40.08.0010
וא "ברנמ" וא "יגלב" וא "דעלא" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

  8,244.00   458.00    18.00 רונתב הקבאב רטמ   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ      40.08.0020
2"-5.1" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011      
ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ      

  3,645.00   243.00    15.00 רונתב העיבצו תוריקל רטמ   
      
םימ תוכרעמל השינל תכתממ הפפר תותלד     40.08.0030
תוריקל ןוגיע ,תכתממ היצקורטסנוק ללוכ      
שרדנה לכו הליענ יחירב ,םיריצ ,השינה      
העיבצו ןוולג ללוכ ,השינל הרוגס תיזח תלבקל      

  6,300.00   900.00     7.00 תיטטסורטקלא ר"מ   
      
ללוכ הפשא יחפ רדח תכתממ הפפר תותלד     40.08.0040
,שדחה תוריקל ןוגיע ,תכתממ היצקורטסנוק      
תיזח תלבקל שרדנה לכו הליענ יחירב ,םיריצ      
העי בצו ןוולג ללוכ ,םידדצה ינשמ רדח הרוגס      

 13,500.00   900.00    15.00 תיטטסורטקלא ר"מ   

 31,689.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תכתמ תודובע  80.04 כ"הס  

      
י נ ק ת מ  , ב ו ח ר  ט ו ה י ר   90.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ק ח ש מ       
      
,דח ( ט"קמ "הנולצרב" םגד ץעו תכתמ לספס      40.09.0010
וא "סדה" 'בח לש S-052 )יבשומ תלתו וד      

  7,720.00 1,544.00     5.00 ע"ש 'חי   
      
A-121 ט"קמ "דרול" םגד תכתמו ץע ןותפשא      40.09.0020

  2,072.00 1,036.00     2.00 ע"ש וא  "סדה 'בח לש 'חי   
      
םגד 8" רטוקב הדלפ רוניצמ םוסחמ דומע      40.09.0030
הבצהל .ע"ש וא "סדה" 'בח לש "ביבא לת"      
רושיאבו חקפמה וא העונתה ץעוי תיחנהב      

  2,605.00   521.00     5.00 .דבלב בתכב 'חי   
      
      

 12,397.00 90.04 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
052/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     052 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,397.00 מהעברה      
      

      
גוסמ טרופס שרגמל ינועבצ ילירקא יופיצ      40.09.0040
תוברל VU תודימע תובכש 3-ב "טוק-טרופס"      

 10,560.00    32.00   330.00 היסלומא תבכש ר"מ   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 טרופס שרגמב לסרודכ שרגמ ןומיס  'חי  40.09.0050
      
וא  "2102 טקסב" םגד ןוולוגמ לסרודכ ןקתמ     40.09.0060
חול ,סוסיב תוברל 5155 י"תל םאתומ  ע"ש      
01-ל תוירחא( ריבש יתלב ףוקש טנוברקילופ      
תודימע ל תשרו יציפק קושיח )רבש דגנכ םינש      
. לסה דומעו חולל הנגה דופירו הכורא תינוציח      

 36,000.00 18,000.00     2.00 םינקתה ןוכמ רושיאו הקידב ללוכ ריחמה 'חי   
      
ןונגנמ רובע לסרודכ ןקתמל ריחמ תפסות      40.09.0080
גוסמ ןונגנמה . תעבטהו חולה הבוג יונשל      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק ןולוקוא םע הטסורינמ םיריצה לכ .רשואמ  
      
2 ו םיטועפ יבשומ 2 םע הדלפמ תודנדנ ןקתמ     40.09.0090
תרצות 494JLOS ט"קמ ,םירגוב יבשומ      
יפל השעית הנקתהה .ע"ש וא "קידולורפ"      
ל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה      
ןוכמ רושיא תאצוהו הנקתה,הלבוה תובר      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק םינקתה  
      
תוברל יטטניס אשד ןוילע יופיצב שימג חטשמ     40.09.0100
ימוג יחטשמל ףילחתכ , המילב תוטלפ      
POT YALP" גוסמ , םיקחשמ ינקתמב      
    TRAMS", ללוכ ע"ש וא "זוע אשד" תרצות  
דימע אשדה .תמייק תיתש ת לע הנקתה      
.עבצ תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב      

 48,100.00   325.00   148.00 .םינש 5-ל תוירחאו םינקתה ןוכמ רושיא ללוכ ר"מ   
      
לש תועיריב קחשמה ינקתמל הללצהו יוריק     40.09.0110
וא/ו הללצה ישרפמ ע"ש וא " ti revoc " 'בח      
לכ תוברל,הנרבממ וא/ו החיתמ תועירי      
גמ היצקורטסנוקה ידומע תוחיתמה, תורישקה      
רחביש ןווגב םתעיבצ תוברל( םיעובצו םינוול      
ןונכת ללוכ עקרקל ןוגיעו תודוסי )לכירדאה י"ע      
י"ע סוסיבהו םידומעה ,העיריה תבצה      
ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק      
אלל" היצקורטסנוקהו תועיריה קזוח יבושיח(      
גוס ,חקפמה רושיא תלבקו )"ףרוח קוריפ      
יפל ןווגה ,שא ןקת רושיא לעב היהי העיריה      

 36,450.00   243.00   150.00 דח וימה טרפמב רומאכו לכירדאה תריחב ר"מ   
      
      
      
      
      
      

170,707.00 90.04 קרפ תתב הרבעהל
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053/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     053 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

170,707.00 מהעברה      
      

      
הגרד יניפ ןרואמ ץע תוחולמ קד יופיח / ףוציר     40.09.0120
/ מ"ס 5 יבועבו םינתשמ םיבחורב רחבומ 5      
מ"מ 3 לש םיחוורמב מ"ס 8 רטוקב גול יצח      
תודימב יניפ ןרוא ץע תוחולל םירבוחמו םהיניב      
    01X5 51 וא מ"סX7 מ"ס 06 לכ )םירגיל( מ"ס  
ללוכ ריחמה.סוליפל ץעמ תוהבגה יבג לע      
.613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא      
םימייק ןוטב י בשומ יופיח תבוטל :הרעה[      
בשומ יופיח ללוכ שדח הנובירט בשומ עוציבו      

 38,241.00   607.00    63.00 ]תיזחו ר"מ   
      
ץע תוחולמ קד  יופיח / ףוצירל ריחמ תפסות      40.09.0130
ג"ע עוציב רובע והשלכ יבועב יניפ ןרוא גוסמ      

  2,898.00    63.00    46.00 'דכו םירצ םירבעמ , תוגרדמ , םילספס ר"מ   

211,846.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובעו קחשמ ינקתמ , בוחר טוהיר  90.04 כ"הס  

426,603.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ  04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע   14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה   10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ      41.01.0010

  1,350.00     9.00   150.00 תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטמ   
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש      41.01.0020
תוילרגטניא וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61      

    160.00    32.00     5.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      41.01.0030

    220.00    11.00    20.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      41.01.0040

  4,550.00    26.00   175.00 01 גרד  מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש      41.01.0050

  8,880.00    74.00   120.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   

 15,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשה  10.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג   20.14 ק ר פ  ת ת       
      
תכיפה ללוכ ,מ"ס 03 קמועל עקרקה דוביע      41.02.0010

    375.00     3.00   125.00 החוחיתו עקרקה ר"מ   
      
"פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר      41.02.0020

    125.00     1.00   125.00 םיבשע תליטקל ר"מ   
      
,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז      41.02.0030

    625.00     5.00   125.00 .108 ןקת ות י"פע ר"מ   
      

  1,125.00 20.14 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
054/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     054 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,125.00 מהעברה      
      

      
  6,600.00    30.00   220.00 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש  'חי  41.02.0040

      
  6,370.00    91.00    70.00 רטיל 0.01 ילכה לדוג ,6 'סמ לדוג םיליתש  'חי  41.02.0050

      
0.06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש      41.02.0060
עזג יבוע, םירגוב םיצע תיבחב, הלעמו רטיל      

  1,572.00   393.00     4.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ 'חי   
      
,3" 'נימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע      41.02.0070

  2,428.00   607.00     4.00 3 - םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי   
      
רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה      41.02.0080

  3,342.00   557.00     6.00 תושרה םוחתב ,מ"ס 02 דע 'חי   
      
י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא      41.02.0090

  2,650.00    53.00    50.00 ןנכתמה ק"מ   
      
'מ 02.2 הבוגב סוטפילקא ץעמ הכימת תכומס      41.02.0100
רבעמ( םימייק םיצעל תואטוחמו תופולק      

    224.00    14.00    16.00 )םיצעה ריחמב הלולכה הכומסל 'חי   

 24,311.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תועיטנו ןוניג  20.14 כ"הס  

 39,471.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג תודובע  14 כ"הס  

      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע   15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע   10.15 ק ר פ  ת ת       
      
5 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ      51.01.0010

  7,650.00    17.00   450.00 מ"ס 01 דעו מ"ס ר"מ   
      
לע םירורמתו םיטלש תקתעהו ריהז קוריפ      51.01.0020

    318.00   318.00     1.00 םידומע ינש 'חי   
      
ותנקתהו םוסחמ ינודומע לש ריהז קוריפ      51.01.0030
ותקתעה ואו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      
ץעויו חקפמה תושירדל םאתהב ,רחא םוקמל      

    798.00   266.00     3.00 העונתה 'חי   
      
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ      51.01.0040
ותנקתהו 'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס      
ותקתעה ואו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      

    798.00   266.00     3.00 רחא םוקמל 'חי   
      
תוברל ,םיטנמלאה לכ ללוכ ץע תלוגרפ קוריפ     51.01.0050
םוקמב רמוחה ןוסחיא ,דוסיה ןוטב קוריפ      
הנקתה וא/ו ריעה םוחתב ,חקפמה הרויש      
יפ רתאל הרבעה וא/ו ריעה םוחתב רחא רתאב      
תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ יונ      

  1,260.00    84.00    15.00 .רתאה יוקינו תורוב יולימ ,הביבסה ר"מ   

 10,824.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
055/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     055 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,824.00 מהעברה      
      

      
תוברל ,םיטנמלאה לכ ללוכ ,דב תללצה קוריפ     51.01.0060
םוקמב רמוחה ןוסחיא ,דוסיה ןוטב קוריפ      
הנקתה וא/ו ריעה םוחתב ,חקפמה הרויש      
יפ רתאל הרבעה וא/ו ריעה םוחתב רחא רתאב      
תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ יונ      

  9,240.00    84.00   110.00 .רתאה יוקינו תורוב יולימ ,הביבסה ר"מ   
      
םייוניפו םידדוב קחשמ ינקתמ לש ריהז קוריפ     51.01.0070
לע רחא רתאב םתנקתה וא/ו הייריעה ןסחמל      
תלוספ יוניפ רתאל וא/ו חקפמה תיחנה יפ      
י" פע הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ      
יוקינ םג תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה      

    126.00   126.00     1.00 .רתאה 'חי   
      
ןסחמל םייוניפו רשוכ ינקתמ לש ריהז קוריפ     51.01.0080
יפ לע רחא רתאב םתנקתה וא/ו הייריעה      
רשואמ תלוספ יוניפ רתאל וא/ו חקפמה תיחנה      
ת טלחה י"פע הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע      

    630.00   126.00     5.00 .רתאה יוקינ םג תללוכ הדובעה .חקפמה 'חי   
      
בלושמ ןקתמ לש שדחמ הנקתהו ריהז קוריפ     51.01.0090
הנקתהו ע"ש וא "קידולורפ" תרצות םייק      
ןרציה תוארוה יפל השעית הנקתהה .שדחמ      
,קוריפ תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו      
הנקתה ,ןלבקה ינסחמב וא חטשב הנסחא      
תודובע תומדקתהל םאתהב טקיורפה חטשב      
םוחתב רחא רתאב הנקתה וא/ו חותיפה      
תאצוהו חקפמהו ןימזמה תיחנה יפ לע תושרה      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק םינקתה ןוכמ רושיא  
      

  2,280.00    76.00    30.00 והשלכ גוסמ תוגרדמ קוריפ  רטמ  51.01.0100
      
ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש קוריפ      51.01.0110
רתאל יוניפ וא/ו תושרה ינסחמל ותרבעהו      
הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמ תלוספ      

  1,939.00   277.00     7.00 חקפמה תטלחה י"פע 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה      51.01.0120

  1,228.00   307.00     4.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
רובע םייק את תמאתהל ריחמ תפסות      51.01.0130

  1,228.00   307.00     4.00 הרקתה תמאתה 'חי   
      
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ      51.01.0140

  7,350.00    21.00   350.00 תוכרדמ תפלחה ר"מ   
      
ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ      51.01.0150

 15,900.00    53.00   300.00 לוח תבכש תמלשה ללוכ שדחמ ר"מ   
      
      

 65,745.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
056/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     056 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,745.00 מהעברה      
      

      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ      51.01.0160

  3,200.00    20.00   160.00 תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב רטמ   
      
לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ      51.01.0170

    580.00    58.00    10.00 שדחמ התחנהו גוס רטמ   
      
קחשמ ינקתמל יתוחיטב ימוג חטשמ קוריפ      51.01.0180
י"ע רשואמ תלוספ רתאל יוניפ ללוכ ,רשוכו      
לע רושיא תגצהו הביבסה תנגהל דרשמה      

  7,200.00    40.00   180.00 .רתאל יוניפ ר"מ   
      
מ"ס 01 לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפ      51.01.0190

 15,120.00    84.00   180.00 מ"ס 51 דעו ר"מ   
      

 26,760.00   446.00    60.00 והשלכ יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוריפ  ק"מ  51.01.0200
      
ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג לש ריהז קוריפ     51.01.0210
הרויש םוקמל התקתעה וא/ו שדחמ הנקתה      
וא/ו ךרוצה תדימב תומלשה תוברל חקפמה      
X א"מ יפל בושיח( תושרה ינסחמל הרבעה      

 12,760.00   116.00   110.00 )רדגה  הבוג ר"מ   
      
גוסמ תכתמ הקעמ וא/ו רדג לש ריהז קוריפ     51.01.0220
התקתעה וא/ו שדחמ הנקתה ללוכ והשלכ      
ינסחמל הרבעה וא/ו  חקפמה הרויש םוקמל      
/ רדגה הבוג X א"מ יפל בושיח( תושרה      

 79,100.00   226.00   350.00 )הקעמה רטמ   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ      51.01.0230
דע 03 לש עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      
יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 04      

  3,429.00 1,143.00     3.00 )םזגה 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ      51.01.0240
04 לעמ עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      

  2,772.00 1,386.00     2.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 'חי   
      
היח רדג / םיחיש קוליסו תריקע / םוזיג      51.01.0250

  4,000.00    40.00   100.00 לוטיבל תוגורעב רטמ   

220,666.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע  10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   20.15 ק ר פ  ת ת       
      

  7,920.00    18.00   440.00 הביצח וא/ו הריפח  ק"מ  51.02.0010
      

  4,914.00     3.51 1,400.00 רקובמ םיחטש קודיה  ר"מ  51.02.0020
      

    500.00     5.00   100.00 רקובמ יולימ קודיה  ק"מ  51.02.0030

 13,334.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע  20.15 כ"הס  

      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
057/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     057 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ   30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ      51.03.0010

 38,400.00   120.00   320.00 הנתשמו ק"מ   

 38,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ  30.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע   40.15 ק ר פ  ת ת       
      
עצובמ מ"ס 8 יבועב טרופס שרגמל טלפסא      51.04.0010
4/3" הנותחת תאשונ הבכש תובכש יתשב      
8/3" טלפסא תבכש הילעמו מ"ס 5 יבועב      

 46,200.00   140.00   330.00 קודיהו רוזיפ תוברל מ"ס 3 יבועב ר"מ   

 46,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טלפסא תודובע  40.15 כ"הס  

318,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הלילס תודובע  15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק   75 ק ר פ       
      
ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק   10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8" ר ט ו ק       
      
תמייק הדידמ תכרעמ לש הקתעהו קוריפ     57.01.0010
םיחפס ,תרנצ ,םימ דמ תוברל 2" לעמ רטוקב      
שדחה המוקמב התומלשב התנקתהו םירזיבאו      
יעטק תפלחה ללוכ ,חקפמה תוארוהל םאתהב      
.חקפמה לש ותעד לוקיש יפל םיחפסו ת רנצ      
ףקזה קוליסו קוריפ רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
רבחתמה םימ וקלו ןיזמ םימ וקל רוביחו ןשיה      

    772.00   772.00     1.00 'פמוק .תיבל  

    772.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק  10.75 כ"הס  

      
ם י י ש א ר  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 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 E.P.D.H רוניצ תחנהו הקפסא     57.02.0026

  3,900.00   195.00    20.00 .'מ 52.1 דע קמועב חנומ מ"מ061 רטמ   

  3,900.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
058/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     058 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,900.00 מהעברה      
      

      
52.1-מ קמועל מ"מ 061 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ     57.02.0036

 13,000.00   200.00    65.00 .'מ 57.1 דעו 'מ  רטמ   
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.02.0075
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      

  7,600.00 3,800.00     2.00 ."ביבוטיא" החוש רבחמ ,ע"ש וא "טסלפוטיא" 'חי   
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.02.0080
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
הרקת םע 'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 001 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      

 21,500.00 4,300.00     5.00 "ביבוטיא" החוש רבחמ , ע"ש וא "טסלפוטיא" 'חי   
      

  4,800.00 4,800.00     1.00 .'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועל ךא ל"נכ 'חי  57.02.0085
      
05 ימינפ רטוקב לוחלח רוב תנקתהו הקפסא     57.02.0090
טרפ יפל םינגזמ ימל 'מ 0.6 דע קמועב מ"ס      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .421 'סמ  
      
רטוקב E.P.D.H מ ןנכותמ בויב וק רוביח     57.02.0100
הנבמהמ האיציב םייק בויב וקל מ"מ 061      
,המירז תקספה ,םיחפסו םירזיבא :ללוכ      

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק םלשומ עוציבל דע שרדנה לכו שושיג תוריפח  
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .שרגמב םייק ינוריע בויב  לפינל רוביח 57.02.0110

 59,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיישאר לועיתו בויב יווק 20.75 כ"הס  

      
ם י י נ ו צ י ח  ם י מ  י ו ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ דויצה לש הדיחיה יריחמ .1 :תורעה      
'כות( .תכרעמה תצרהב דויצה קפס תוחכונ      
,)ןנכתמה י"ע רשואת למשח חול      
      
      
      
      
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
059/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     059 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
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"      
.4                             .ע"ש וא "קיטסלפ      
ויהי םירבעמ ,ךותיר ףיקז ,הט ,תותשק      
ימינפ ןוטב יופיצ םע 04 לוידקס םייתשורח      
םיחיפס יבגל ל"נכ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות      
הדיחיה יריחמב לולכ לכה ,םהינמל םירבחמו      
.4 .םיחיפס דעב דרפנב םלושי אל ,רוניצ א"מל      
הדלפמו "לוגסקפ" רוניצ א"מל הדיחיה יריחמ      
םירזיבאה לכ תנקתהו הקפסא םיללוכ      
,תמלשומ הנקתהל לע םישורדה םיחיפסהו      
אל ."לוגסקפ"ו הדלפ רבעמ ירזיבא תוברל      
לכ ,דרפנב םירזיבאו םיחיפס דעב םלושי      
"ןואסלפ" תרצות ןזויפ ירזיבא ויהי םירזיבאה      
.תורוניצה ןרצי י"ע רשואמה ע"ש וא      
      
הביצח וא/ו הריפח :תללוכ תורוניצ תחנה .5      
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 .6 .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  .7      
/ קפס גיצנ תוחכונב תובאשמהו תוכרעמה      
לש הדיחיה יריחמ .8 .דויצהו תובאשמה ןרצי      
דוקיפ ילבכ טוויח םיללוכ םיילוארדיה םיפוגמ      
.למשחה תוחולו םיפוגמה לעו ןיב      
      
תנקתהו הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ .9      
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 .01      
.הנקתהו הקפסאל      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
060/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     060 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
מ"מ 011 רטוקב 51 גרד "לוגסקפ" תרנצ     57.03.0006

 14,850.00   330.00    45.00 .םיחפס ללוכ 'מ 5.1 דע קמועב תחנומ רטמ   
      

  7,250.00   290.00    25.00 .מ"מ 09 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.03.0016
      
תנבלוגמ תכתממ תותלד תנקתהו הקפסא     57.03.0096
יפל ,ישאר הנומל הליענ ירודיס ללוכ ,העובצ      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק .חקפמהו לכירדאה י"ע רשואיש טרפ  
      
,ישאר ןכרצ רוביח טרפמ תנקתהו הקפסא     57.03.0125
טרפ יפל , רזעה ירמוחו םירזיבאה לכ ללוכ      

 52,000.00 52,000.00     1.00 'פמוק 99-2-654 ןוילגב  
      
םילוורשל דעוימה .א.פ רוניצ תנקתהו הקפסא     57.03.0135
דע קמועב 01 גרד , מ"מ 002 רטוקב דבלב      

  7,800.00   260.00    30.00 'מ 52.1 רטמ   
      
4" ףקז לע 3x2 הקנסה יזרב תנקתהו הקפסא     57.03.0145
םירזיבא ,MF/LU זילפמ רזוח לא :ללוכ      

  5,600.00 2,800.00     2.00 'פמוק .םלשומ עוציבל דע ,תרנצ יעטק ,םיחפסו  

 98,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיינוציח םימ יווק 30.75 כ"הס  

158,872.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ יווק  75 כ"הס  

      
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ   95 ק ר פ       
      
ת ו ב כ ר ה  ל ל ו כ  ם י ר ז י ב א   10.95 ק ר פ  ת ת       
      
הנכומ 002/001 תודימב תידסומ ףדה תלד      59.01.0010

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
001/001 תודימב םיזג ןולחו ידסומ ףדה ןולח      59.01.0020

 19,500.00 6,500.00     3.00 'פמוק .שומישל םינכומ מ"ס  
      

  3,600.00 1,200.00     3.00 ץחל רורחשו ףדה םותסש  'חי  59.01.0030
      

  1,800.00   450.00     4.00 .ינקת 4" הדלפ לוורש  'חי  59.01.0040
      

  2,400.00   600.00     4.00 .ינקת "8 הדלפ לוורש  'חי  59.01.0050

 32,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובכרה ללוכ םירזיבא  10.95 כ"הס  

 32,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינגומ םיבחרמ  95 כ"הס  

      
)י 'ג ר ( ע "ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
ן י נ ב  י ל ע ו פ  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
םוכיסל אל    90.00    10.00 יעוצקמ ןינב לעופ  ע"ש  60.01.0010
      
םוכיסל אל    75.00    10.00 טושפ ןינב לעופ  ע"ש  60.01.0020

10.06 קרפ תתב הרבעהל          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

061/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     061 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םוכיסל אל   180.00    10.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ  ע"ש  60.01.0030
      
םוכיסל אל   220.00    10.00 .ליעפמ ללוכ )רוסרפמוק( ריוא סחדמ  ע"ש  60.01.0040
      
םוכיסל אל   100.00    10.00 יעוצקמ רגסמ  ע"ש  60.01.0050
      
םוכיסל אל   160.00    10.00 .תודורטקלאו תכתר ללוכ יעוצקמ ךתר  ע"ש  60.01.0060

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינב ילעופ 10.06 כ"הס            

)זוכיר ףדל הרבעהל( )י'גר( ע"ש יריחמ 06 כ"הס            
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062/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
 

 

15/05/2018 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     062 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                 10,000.00 הריפח 10.10 קרפ תת   
   

    10,000.00 רפע תודובע 10 כ"הס               

   
)03-ב( רתאב קוצי ןיוזמ ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                962,410.00 )03-ב( רתאב קוצי ןיוזמ ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת   
   

   962,410.00 )03-ב( רתאב קוצי ןיוזמ ןוטב תודובע 20 כ"הס               

   
ךורד ןוטב  30 קרפ    
   

                129,600.00 גגל תוטלפ  10.30 קרפ תת   
   

   129,600.00 ךורד ןוטב  30 כ"הס               

   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                 38,550.00 םוטיא 10.50 קרפ תת   
   

    38,550.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               

   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 30,800.00 ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת   
   

                198,850.00 הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת   
   

   229,650.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               

   
תירטינס היצלטסניא 70 קרפ    
   

                127,875.00 הנבמה םוחתב - בויב יווק תירטינס היצלטסניא 10.70 קרפ תת   
)החושל רוביחל דע(        
   

                 52,054.00 הנבמה םוחתב - םימ יווק - היצלטסניא 20.70 קרפ תת   
   

                 44,635.00 הנבמה םוחתב םיירטינס םילכ 30.70 קרפ תת   
   

                  3,550.00 תונוש 40.70 קרפ תת   
   

   228,114.00 תירטינס היצלטסניא 70 כ"הס               
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063/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     063 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תרושקתו למשח 80 קרפ    
   

                 13,520.00 םיליבומו םיליבכ 10.80 קרפ תת   
   

                  5,200.00 תוקראה 20.80 קרפ תת   
   

                 90,120.00 למשח תוחול 30.80 קרפ תת   
   

                 91,070.00 תרושקתו למשחל תודוקנ 40.80 קרפ תת   
   

                 74,500.00 הרואת ירזיבא 50.80 קרפ תת   
   

                 98,450.00 הקעזאו  הזירכ,ןשע יוליג 60.80 קרפ תת   
   

                  4,700.00 תונוש 70.80 קרפ תת   
   

                 80,100.00 תרושקתו למשח תונזה,חטש חותיפ 80.80 קרפ תת   
   

   457,660.00 תרושקתו למשח 80 כ"הס               

   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                199,470.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת   
   

   199,470.00 חיט תודובע 90 כ"הס               

   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                255,160.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת   
   

   255,160.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               

   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 38,480.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת   
   

    38,480.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               

   
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

                215,836.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת   
   

   215,836.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס               

   
רורוואו ריוא גוזימ 51 קרפ    
   

                306,400.00 יוביע תודיחי 10.51 קרפ תת   
   

                263,700.00 ריואב לופיט תוכרעמ 20.51 קרפ תת   
   

                108,500.00 םירזיבאו תרנצ 30.51 קרפ תת   
   

                 50,435.00 םירזפמו תולעת 40.51 קרפ תת   

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
064/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     064 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

                 25,280.00 דוקיפו למשח תוכרעמ 50.51 קרפ תת   
   

                 13,000.00 יללכ 60.51 קרפ תת   
   

   767,315.00 רורוואו ריוא גוזימ 51 כ"הס               

   
1 'סמ םיעסונ תילעמ 71 קרפ    
   

                180,000.00 1 'סמ םיעסונ תילעמ 10.71 קרפ תת   
   

                 99,000.00 תוגרדמ ןולעמ 20.71 קרפ תת   
   

   279,000.00 1 'סמ םיעסונ תילעמ 71 כ"הס               

   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                742,000.00  םינגוע תויקסיד ,םימוא,םיגרב ,תכתמה תולבט 10.91 קרפ תת   
'וכו העיבצו ןובליג        
   

   742,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               

   
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
   

                281,910.00 תונושו סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת   
   

                208,755.00 בתות תורקת 20.22 קרפ תת   
   

   490,665.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס               

   
קוריפו הסירה תודובע  42 קרפ    
   

                 31,000.00 הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת   
   

                 55,700.00 היצקורטסנוק - הסירה 'בע 20.42 קרפ תת   
   

    86,700.00 קוריפו הסירה תודובע  42 כ"הס               

   
יפונ חותיפ  04 קרפ    
   

                171,008.00 תוגרדמו םיפוציר  60.04 קרפ תת   
   

                 12,060.00 תועלסמו תוריק  70.04 קרפ תת   
   

                 31,689.00 תכתמ תודובע  80.04 קרפ תת   
   

                211,846.00 תונוש תודובעו קחשמ ינקתמ , בוחר טוהיר  90.04 קרפ תת   
   

   426,603.00 יפונ חותיפ  04 כ"הס               
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065/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     065 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הייקשהו ןוניג תודובע  14 קרפ    
   

                 15,160.00 הייקשה  10.14 קרפ תת   
   

                 24,311.00 תועיטנו ןוניג  20.14 קרפ תת   
   

    39,471.00 הייקשהו ןוניג תודובע  14 כ"הס               

   
הלילס תודובע  15 קרפ    
   

                220,666.00 קוריפו הנכה תודובע  10.15 קרפ תת   
   

                 13,334.00 רפע תודובע  20.15 קרפ תת   
   

                 38,400.00 םיעצמ  30.15 קרפ תת   
   

                 46,200.00 טלפסא תודובע  40.15 קרפ תת   
   

   318,600.00 הלילס תודובע  15 כ"הס               

   
בויבו םימ יווק  75 קרפ    
   

                    772.00 ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק  10.75 קרפ תת   
)םיחפס        
   

                 59,600.00 םיישאר לועיתו בויב יווק 20.75 קרפ תת   
   

                 98,500.00 םיינוציח םימ יווק 30.75 קרפ תת   
   

   158,872.00 בויבו םימ יווק  75 כ"הס               

   
םינגומ םיבחרמ  95 קרפ    
   

                 32,300.00 תובכרה ללוכ םירזיבא  10.95 קרפ תת   
   

    32,300.00 םינגומ םיבחרמ  95 כ"הס               

   
)י'גר( ע"ש יריחמ 06 קרפ    
   

ןינב ילעופ 10.06 קרפ תת                             
   

)י'גר( ע"ש יריחמ 06 כ"הס                            
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066/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/05/2018
דף מס':     066 ןולוח ל"כח - םירוביג לת תולהקמ ס"נתמ

  
לכה ךס  

 6,106,456.00  יללכ כ"הס  
         0.41 לוגיע תחנה  

 6,106,456.41  כ"הס  
  1,038,097.59 מ"עמ %71  
  7,144,554.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


