
מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
ראשה ןיב םיללוכ הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ      
,הדובעה רתאב יולימל םיאתמה רמוח תרבעה      
רשואמ ךפש םוקמל הריפחה יפדוע לכ קוליסו      
דע( ,ךכב ךורכה לכ ללוכו תויושרה ידי לע      
)מ"ק 5 לש קחרמל      
      
קמועל רתאב תיללכ  הביצח וא/ו הריפח     01.02.0010
בטיממ יולימ תוברל תינכתל םאתהב והשלכ      
םוקמל הריפחה יפדוע קוליסו רופחה רמוחה      

 70,400.00     32.00 2,200.00 . רשואמ ק"מ   
 70,400.00 הביצח וא/ו הריפח 20.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 70,400.00 רפעו הנכה תודובע 10 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     002 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיריחמה לכ ףיעסה רואיתב תרחא ןיוצ אל םא      
/ וסחיתי )ןלהלש 20 קרפ לכב( ןלהלש      
לכ)ס"פגמ( 03-ב גוסמ ןוטבל םיסחיתמ      
םיללוכ םיזגראה וא םיעצמה לש םיריחמה      
קודיה ,יולימ / הריפחה תיתחת לש יפוס רושיי      
. םלשומ עוצבל הנכהו רקובמ אל      
      
5 יבועב םירבוע תודוסיל תחתמ הזר ןוטב     02.01.0005

  1,260.00     42.00    30.00 מ"ס ר"מ   
      
5 יבועב םידדוב  תודוסיל תחתמ הזר ןוטב     02.01.0010

    720.00     40.00    18.00 מ"ס ר"מ   
      
יבועב ןוטב יפצרמל תחתמ ןליטאילופ תועירי     02.01.0090

    780.00      6.00   130.00 מ"מ 3.0 ר"מ   
  2,760.00 תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר י מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןלהל םיזגראה וא הזר ןוטבה לש םיריחמה לכ      
ןיב רופחה רפעה בטיממ רזוח יולימ םיללוכ      
עוצבל הנכהו יפוס רושיי הפצרה רשקה תורוק      
תורוק תא תקצל שי יכ שרופמב ןיוציםלשומ      
2 תפסותב הפצרה תיתחת הבוג דע הפצרה      
תמרה תחטבהל קיודמ עוצב חיטבהל שי( מ"ס      
הפצרה תורוק לש הדידמה )תווצקב לזרבה      
ןיוצמל םאתהב הפצרה תיתחת דע היהת      
. ידרשמ ןיבה יללכה טרפמב      
      

 54,450.00    330.00   165.00 מ"ס 04  יבוע 03 -ב ) הדוספר( ןוטב תופצר ר"מ  02.02.0020
 54,450.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-2018   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     003 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
,תוינוציחה תויקפואה תורוגחה םידומעה ריחמ      
תוריקב ןוטבה יטנמלא לכו הרקתה תורוק      
ןיריטסילופ תוחול תפסות ללוכ םיינוציחה      
יופיצ םע מ"ס 2 יבועב )רק-לק( P-03 ףצקומ      
רוק ירשג דודיבל םידדצה ינשמ חיט טנמצ      
ע"וש וא גנוטיא תרצות וא "סקדא" תמגודכ(      
חיטה תודובע עוצב ןמזב תשרה עוצב תוברל      
02 תטלוברשאו ל"נה תוחולל לעמ ןבא  / ץוח      
רוקה ירשגל רבעמ )דצ לכמ( תוחפל מ"ס      
םיטנמלאהו רוקה ירשג דודיב תפסונ הרהבהל      
םלושי אלו דוחל דדמיי אל תשרה ללוכ ל"נה      
הלולככ ותולע תא םיאורו דרפנב ורובע      
. םינושה ןלבקה יריחמב      
      

 12,600.00  1,050.00    12.00 מ"ס 04 יבוע  03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0050
      

  8,625.00  1,150.00     7.50 מ"ס 03 יבוע  03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0060
      

  6,250.00  1,250.00     5.00 מ"ס 52 יבוע  03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0080
      

 32,400.00  1,350.00    24.00 מ"ס 02 יבוע  03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0090
      
-ב ןוטב הינב תוריק ךותב וא/ו םילדב םידומע     02.03.0150

  8,400.00  1,400.00     6.00 םינוש םיכתחב 03 ק"מ   
 68,275.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמוהרקתה םע תוקוצי תונותחת תורוק     02.04.0035

 10,000.00  1,250.00     8.00 . מ"ס 32-02 בחורב היינב תוריק ק"מ   
      
בחורב ינבלמ ךתחב תוקעמו תונוילע תורוק     02.04.0060

 17,550.00  1,350.00    13.00 .הקלורל מ"ס 5-2 עקש םע ,מ"ס 02 ק"מ   
      
תוציחמו תוריק לע תוקוצי  03-ב ןוטב תורוגח     02.04.0100

  1,950.00  1,950.00     1.00 . םיחתפ לעמ ללוכ מ"ס 01 בחורב ק"מ   
      
תוציחמו תוריק לע תוקוצי  03-ב ןוטב תורוגח     02.04.0110

  3,300.00  1,650.00     2.00 . םיחתפ לעמ ללוכ מ"ס 02 בחורב ק"מ   
 32,800.00 תורוגחו תוקעמ תורוק 40.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-2018   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     004 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיינוציחה ןוטבה יטנמלא לכו תורקתה יריחמ      
P-03 ףצקומ ןיריטסילופ תוחול תפסות ללוכ      
ינשמ חיט טנמצ יופיצ םע מ"ס 2 יבועב רק-לק      
וא סקדא תמגודכ ( רוק ירשג דודיבל םידדצה      
תשר עוצב תוברל ) ע"וש וא גנוטיא תרצות      
מ"ס 02 תטלוב רשאו ל"נה תוחולל לעמ חיטל      
הרהבהל רוקה ירשגל רבעמ דצ לכמ תוחפל      
ל"נה םיטנמלאהו רוקה ירשג דודיב תפסונ      
ורובע םלושי אלו דוחל דדמיי אל תשרה ללוכ      
יריחמב הלולככ ותולע תא םיאורו דרפנב      
. םינושה ןלבקה      
      

  3,410.00    310.00    11.00 מ"ס 62 יבוע 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0010
      

 13,250.00    530.00    25.00 מ"ס 06 יבוע 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0020
      

  7,140.00    420.00    17.00 מ"ס 04 יבוע 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0030
      
םע )6+02( מ"ס 62 ללוכ יבועב תועלצ תורקת     02.05.0040

 28,350.00    270.00   105.00 . מ"ס 02 יבועב ןוטב יקולב יולימ ר"מ   
 52,150.00 תוגגו תורקת 50.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטוקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.0020

144,000.00  4,500.00    32.00 ןוטב ןוט   
      
ןויזל שארמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.07.0030

 28,800.00  4,800.00     6.00 םינוש םירטוקב ןוטב ןוט   
172,800.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  80.20 ק ר פ  ת ת       
      
תותשקו תויכנאו תיקפוא ןוטב תטילב      02.08.0030

  5,000.00  2,500.00     2.00 תונוש תורוצו םינוש םייבועב ק"מ   
  5,000.00 תונושו םייניב תוקיצי 80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

388,235.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     005 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
תנכהו םהב שורדה ןויזה תוברל תובארטשה      
ןויזהו ןוטבה יטנמלאמ םישורדה םיצוקה      
תא םיאורו דוחל ודדמיי אל םהב שורדה      
ןלבקה יריחמב םילולככ םתולע      
תוציחמבו תוריקב ל"נה תובארטשהםינושה      
מ"ס 51/01 לש ילמינימ ךתחב ויהי םיקולב      
מ"ס 51/02 ךתחבו מ"ס 01 יבועב תוציחמב      
02-22 יבועב תוציחמ תוריקב תוחפל      
הינב ריק ןיב שגפמ לכב ועצובי תובארטשמ"ס      
וא/ו דומע וא ריק ןוטב טנמלא ןיבל םיקולב      
הניפ לכב ןכו םיכומס הינב תוריק שגפמב      
הינב ירוביח רתוי אל תוציחמ ןיב רוביחב      
הצק לכב קירשת םיקולב בוליש י"ע תוניפב      
ןכרואש תוריק תוציחמה ךרואל ןכו ישפוח ריק      
ןמקלדכ היהי תובארטשה ןויז'מ 0.3 לע הלוע      
2 מ"ס 01 דע בחורב תובארטש/ תורוגחל      
םיחותפ םיקושיח םע מ"מ 01 רטוקב תוטומ      
תובארטש/ תורוגחל  מ"ס 02 לכ מ"מ 8 רטוקב      
מ"מ 01 רטוקב תוטומ 4 מ"ס 02 דע בחורב      
מ"ס 02 לכ מ"מ 8 רטוקב םירוגס םיקושיח םע      
רוקה ירשג יוסיכ םיללוכ הינבה תודובע ריחמ.      
רקלק תוחולב תורוגח + תודובע + תוריקו      
. מ"ס 2 יבועב      
      

 11,700.00    130.00    90.00 מ"ס 01 יבוע םילולח ןוטב יקולבב היינב ר"מ  04.01.0020
      
02/06/52/06,03/06 גנוטיא יקולבב היינב     04.01.0030

 17,600.00    220.00    80.00 מ"ס 32-22 יבוע ר"מ   
 29,300.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,300.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     006 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע ןוילע רמג ללוכ םיגוסה לכמ תועיריה ריחמ      
ןיב םירוביחה תעיבצו עבטומ ןבל טגירגא      
םוינימולא עבצ תובכש יתש םע תועיריה      
תוללוכ תודובעה לכ. ןרציה תוארוהל םאתהב      
תדועת דגנכ םינש 01 ךשמל ןלבקה תוירחא      
זרכמה יאנתל םאתהב לכה ביטו תוירחא      
טרפמלו ידרשמ ןיבה יללכה טרפמל      
רמג ללוכ םיגוסה לכמ תועיריה ריחמדחוימה      
תעיבצו עבטומ ןבל טגירגא םע ןוילע      
עבצ תובכש יתש םע תועיריה ןיב םירוביחה      
. ןרציה תוארוהל םאתהב םוינימולא      
      
וד תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא     05.01.0020
יבועב ןמוטיבמ הנושארה העיריה ,תויתבכש      
הינשה העיריהו ,תיכוכז יביס ןויז םע מ"מ 4      
S.B.S ירמוטסלא רמילופ תפסותב ןמוטיבמ      
לקשמב רטסאילופ דבל ןויז םע ,מ"מ 4 יבועב      

 15,400.00    110.00   140.00 .דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה .רמ/רג 081 ר"מ   
      
"םוטיא תועוצר" תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.01.0030
לש תובכש 2-מ תויושע ,מ"ס 05 בחורב      
תפסות םע תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      
מ"מ 4 העיריה יבוע .S.B.S ירמוטסלא רמילופ      
.רמ/רג 081 לקשמב רטסאילופ דבל ןויז םע      

  2,475.00     45.00    55.00 .דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה רטמ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.01.0040
םוינימולא ליפורפ תועצמאב תוקלורה רוזאב      
יולימ ללוכ ע"וש וא דרא תוכתמ תרצותמ      
רמוח י"ע הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

  1,100.00     20.00    55.00 .ינתירואילופ ירמוטסלא המיטא רטמ   
      
ףצקומ ןירטסאילופ תוחול י"ע גגל ימרת דודיב     05.01.0050
52 יבחרמ לקשמבו  מ"ס 3 יבועב םיצרוחמ      

  5,600.00     40.00   140.00 .ק"מ/ג"ק ר"מ   
 24,575.00 תוגג םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ן ו ט ב ו  ת ו ג ג  ת נ ב ל ה  50.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ו פ י ש       
      
טיטמ מ"ס 6X6 תודימב תושלושמ תוקלור     05.05.0020

  1,800.00     18.00   100.00 .)דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 יטנמצ רטמ   
      
      
      
      

  1,800.00 50.50.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     007 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,800.00 מהעברה      

      
      
יטנמצ חיטב םיתורישב תוריקו תופצר םוטיא     05.05.0030
.ע"וש וא "ליסומרת" גוסמ ילוארדיה םטוא      
יפל לכה תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב      

  3,850.00     70.00    55.00 .דחוימה ינכטה טרפמה ר"מ   
      
ןוטב( ףצקומ ןוטב םע תוגגל םיעופיש תריצי     05.05.0040
ק"מ/ג"ק 0021 לש יבחרמ לקשמ לעב )לק      

  9,200.00    460.00    20.00 .52 קזוח ק"מ   
 14,850.00 םיעופיש ןוטבו תוגג תנבלה 50.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 39,425.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     008 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה      
בתכבו תוינכותב תונייוצמה תודימה.תלדה      
םיריחמהרוא חתפ תודימ םניה תויומכה      
יניגמ ,רתויב חבושמה ןמוסמ לוזרפ םיללוכ      
םינספט - ןמש יריזחמ , טוליש , תועבצא      
לכל היהי םיפוקשמה בחורש שרופמב ןייוצי.      
תובכש ללוכ תלדה תנקותמ וב ריקה בחור      
. הקימרק יופיחו חיט תלדה לש רמגה      
      
טרפמה יפל העיבצו ףוקשמ ללוכ ץע תלד     06.01.0010
םע מ"ס 012/001 תודימב דחוימה ינכטה      
תמישרב טרפה יפל לכה םיכנל הזיחא תוידי      

  5,800.00  2,900.00     2.00 7-א ןויליג .3-ד סופיט ,תורגנה 'חי   
      
ןויליג 4-ד סופיט ,012/08 תודימב ךא ל"נכ     06.01.0030

 10,000.00  2,500.00     4.00 7-א 'חי   
 15,800.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      
ם י ג ר ו ס  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
תודימב םייפנכ יתש השינ ךותב ןורא     06.03.0020
יבועב ןוולוגמ חפ יושע מ"ס 041-001 /012      
רגס םע ע"וש וא "זר לפ" תרצות מ"מ 5.1      
,רונתב עובצ םירזיבאה לכ ללוכ ,עוקש יציפק      
ןוראכ שמשמ ןוראה( לכירדאה תריחבל ןווג      
סופיט תורגסמה תמישר יפל לכה  שא יוביכ      

  2,100.00  2,100.00     1.00 . טוליש ללוכ ריחמה 8-א ןויליג 2-א 'חי   
      
שמשמ ןוראה( , מ"ס  081 /012 תודימב ל"נכ     06.03.0025
תורגסמה תמישר יפל לכה  למשח ןוראכ      

  2,400.00  2,400.00     1.00 טוליש ללוכ ריחמה 8-א ןויליג 1-א סופיט 'חי   
      
חפמ, מ"ס 012/001 תודימב תלדלפ תלד     06.03.0107
יפל לכה  "תלדלפ " תמגוד רונת עובצ ןוולוגמ      

  7,600.00  3,800.00     2.00 . תורגסמה תמישרב טרפה 'חי   
      
יליפורפמ תונולחל יטרדנטס עובק הדלפ גרוס     06.03.0110

  5,490.00    366.00    15.00 .תורגסמ תמישרב םיטרפל םאתהב הדלפ ר"מ   
 17,590.00 תוקעמו םיגרוס הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-2018   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     009 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  70.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב  ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא     06.07.0015
.הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ  ,מ"ס 09/06/002      
תותלד ,תוריגמ  4  :רתיה ןיב ללוכ ןוראה      

  4,100.00  4,100.00     1.00 'פמוק םיפדמ 8-ו הליגר החיתפל  
      
תודימב  ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא     06.07.0025
.הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ  ,מ"ס 09/06/052      
תותלד ,תוריגמ  4  :רתיה ןיב ללוכ ןוראה      

  5,100.00  5,100.00     1.00 'פמוק םיפדמ 8-ו הליגר החיתפל  
  9,200.00 חבטמ תונורא 70.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,590.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     010 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו י ל כ כ  ת ו ר ע ה  00.70 ק ר פ  ת ת       
      
תחנהו תלבוה תקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
הגרבהב וא ךותירב םירבוחמ טרופמכ תורוניצ      
/הריפח םיגוסה לכמ םיחפסו םירזיבא ללוע      
תרחא ןיוצ אל םא 'מ 0.1 דע לש קמועל הביצח      
םירמוחה לכו לוח דופירו תפיטע ףיעסב      
יפיעסש שרופמב ןיוצי.םישורדה רזעה ירמוחו      
תא םיללוכ ןלהלש הרקבה יאתו תוחושה      
לכב תורוניצה יריחמהשורדה הביצח / הריפחה      
תחתמ וא תוריקה ךותב םירבועה םירטקה      
םתעיבצ וא תפזב תורוניצה יופיצ ללוכ ףוצירל      
ריחמ ידרשמ ןיבה יללכה טרפמל םאתהב      
תא ל"נל ףסונב ללוכ ףוצירל תחתמ תורוניצ      
םיריחמה. טנמצ טלמב תורוניצה תפיטע      
ןלבק י"ע תכרעמה לכ יוטיחו תפיטש םיללוכ      
םיריחמהסולכאה ינפל רושיא ללוכ ךמסומ      
םיכותיר ימוליצ הדש תדבעמ רושיא םיללוכ      
לכל הדבעמ תוקידב תכמסומ הדבעמ י"ע      
לכה ץחל תוקידב תוברל תוכרעמה      
תא םיללוכ היצלטסניאה תודובע יריחמםלשומ      
תוריקב םישורדה םיחודיקהו תוביצחה תולע      
. תרנצה תפיטעו ןוטיב םיקולב וא ןוטב      
      
תחנהו תלבוה תקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
םיחפסהו םירזיבאה תא טרופמכ תורוניצה      
לכב השורדה הביצח הריפחה תא םיגוסה לכמ      
לוח דופירו תפיטע שרדנה קמועל עקרקה יגוס      
לכה םישורדה רזעה ירמוחו םירמוחה לכו      
ידרשמ ןיבה יללכה טרפמב טרופמל םאתהב      
םירטקה לכב תורוניצה יריחמ דחוימה טרפמבו      
ףוצירל תחתמ וא תוריקה ךותב םירבועה      
וא תפזב תורוניצה יופיצ םלשומ ןוטיב םיללוכ      
יללכה טרפמל םאתהב לכה היולג תרנצ תעיבצ      
, הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ. ידרשמ ןיבה      
עובצו ןוולוגמ רוניצמ תולוזנוק םיזיז ,הבכרה      
םיגרב םע הנקתה וא הצקב םוטא 4/3" רטוקב      
ליטניו םיאתמ יטסלפ ןופיס דחוימ רושיאב      
םיינחלוש םירויכ ןיב המיטא תרשרשו      
"שבוע לא" קיטסמ םע תוריקלו םיחטשמל      
-ה תורוניצ. םלשומו טלפמוק לכה םירוביחו      
    C.V.P ימטא י"ע רבוחיו 488 'סמ י"ת יפל ויהי  
ןרציה י"ע םיצלמומה םידחוימ יטטניס ימוג      
תוחושהו הרקבה יאת יפיעסש שרופמב ןיוצי.      
םישורדה הביצחה וא/ו הריפחה םיללוכ ןלהלש      
שורדה לכו הלעתל ביבסמ רזוח יולימ תוברל      
. תמלשומ הדובע תלבקל דע      
      

00.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 15-2018   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     011 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ומיאתי הרקבה יאת לש תוימורטה תוילוחה      
םינקתל ומיאתי םיסכמה לכ 856 י"תל      
יחטשב ןוט 5 סמועל םייטנוולרה םיילארשיה      
שרופמב ןיוצי ןוט 52-ו תוכרדמב ןוט 8 ןוניג      
אל וא/ו םיליגר ןוטב יסכמב שמתשהל ןיאש      
םיסכמה תא ללוכ תוחושה ריחמ םיינקת      
. ףיעסה רואתב רומאכ גוסהמ      
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ , עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא      
תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה      
םיריחמה לכהעיבצה תא םיללוכ םייולגה      
תבכרהו תקפסא קי'צניב דוביע םיללוכ      
ירמוחו םירמוחה לכו םירזיבאה וא תוחושה      
שרופמב ןיוצי . טלפמוק לכה םישורדה רזעה      
רטוק םיפיעסה רואיתב תוניוצמה תודימהש      
עוצבה יטרפ וטנ תוימינפ תודימ ןניה קמועו      
יללכה טרפמבו ת"להב שרדנל םאתהב ויהי      
דחוימה טרפמבו ידרשמ ןיבה      

תוילככ תורעה 00.70 כ"הס            
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטעו 2"  רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0040
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  

    900.00    180.00     5.00 .םיחפס תוברל רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0050
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

  6,075.00    135.00    45.00 .. הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0060
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  2,450.00     70.00    35.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

  4,000.00     80.00    50.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0070
      
םימח םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.01.0090
טרס תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב      

  1,575.00     35.00    45.00 . יטסלפ רטמ   
      
      

 15,000.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     012 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,000.00 מהעברה      

      
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0100
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 52 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

  1,800.00  1,800.00     1.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

    350.00    350.00     1.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0120
 17,150.00 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 כ"הס  

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      

  4,800.00    160.00    30.00 ןוטב תפיטע +  4" רטוק  , ןולספיא , תופומ רטמ   
      
םינקתומ ,מ"מ 04 רטוקב ,ןליפורפילופ תורונצ     07.02.0035

  3,150.00     63.00    50.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג רטמ   
      
םינקתומ ,מ"מ 05 רטוקב ,ןליפורפילופ תורונצ     07.02.0045

  2,070.00     69.00    30.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג רטמ   
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0050
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

  1,000.00    250.00     4.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      

    750.00    250.00     3.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.02.0060
      
וא/ו  םיכפשל ,בויבל חישק C.V.P תורונצ     07.02.0085
ירבעמבו םייולג םינקתומ ,4" רטוקב  ,רורוואל      

    730.00     73.00    10.00 םיחפס אלל תוריקו תורקת רטמ   
      

  1,000.00    200.00     5.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.02.0090
 13,500.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-2018   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     013 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
תוברל - הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
לכו ,ןיירושמ שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב      
םיזרבה לכ .  תמלשומ הנקתה םשל שרדנה      
רושיא לבקל שי ע"וש וא לגדמ קוויש ויהי      
םיזרבה תנמזה ינפל לכירדא      
      
ויהי סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
לצא םירטינס םילכ גוס רשאל שי , 'א גוסמ      
. חקפמ/לכירדא      
      
ךרוא תבבותסמ הכורא היפ הדימעב הללוס     07.03.0015
"תמח" תמגודכ .םורכ רומיג  מ"מ 522 היפ      

    770.00    385.00     2.00 .ךרע הווש וא .351003 ט"קמ "ורגלא" תרדסמ 'חי   
      
תרצות תמגודכ ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.03.0080
תידי  םע 802003 ט"קמ 2/1" רטוק " לגדמ"      

    450.00    150.00     3.00 טילקב 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת  'א גוס סרחמ הלסא     07.03.0140
בשומ ללוכ , 633 ט"קמ "הילמק-הסרח"      
םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט הסכמו      
תריחב יפל ןווג יומס החדה לכימ ללוכ , םורכ      

  3,900.00  1,300.00     3.00 לכירדאה 'חי   
      
מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.03.0155
"06 רוד לג" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ 305  ט"קמ      

  1,100.00    550.00     2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
ילבוא ינחלוש ,'א גוס סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0160
םגד "הסרח" תרצות תמגודכ  החוטש הנקתהל      
לכ םע םלשומ ןקתומ ,061  ט"קמ "רפונ ינימ"      

  1,440.00    480.00     3.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה 'חי   
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 06 םימח םימ דוד     07.03.0200
לכ לע  קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
וא ריק  לע בכרומ ,ןוחטב םותסשו םירזיבאה      
למשחה תכרעמל רבוחמו  לוסרטניאב ןקתומ      

  1,400.00  1,400.00     1.00 שארמ ונכוהש םימחו םירק םימ תורונצלו 'חי   
  9,060.00 תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0020

  1,000.00    250.00     4.00 4". 'חי   
      

  1,200.00    300.00     4.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.04.0030
  2,200.00 םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס  

קובץ: 15-2018   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     014 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0010
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      

  6,000.00    150.00    40.00 .מ"ס 521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0030
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
.ב.ב גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע ,      
לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל ןוט 52      
םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה יקלח      

  3,600.00  1,800.00     2.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב 'חי   
  9,600.00 חותיפ לועיתו בויב 50.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 51,510.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     015 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001 קמוע םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.10.0010
01 לש לוח  תובכש יתש ללוכ מ"ס 04 בחור      
יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תחא לכ מ"ס      

  4,000.00     40.00   100.00 ותומדקל חטשה ינפ תרזחהו רטמ   
      
,מ"ס 001 קמוע םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.10.0020
01 לש לוח  תובכש יתש ללוכ מ"ס 08 בחור      
יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תחא לכ מ"ס      

 16,500.00     55.00   300.00 ותומדקל חטשה ינפ תרזחהו רטמ   
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב םילבכל הרקב את     08.10.0030
לש ץצח תבכש ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031      
,ןוט 04 סמועל םיאתמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02      

  9,000.00  1,500.00     6.00 )תוינכתב טרפ יפל( אתה דועיל טוליש ללוכו 'חי   
      
001x001x001 תודימב םילבכל הרקב את     08.10.0040
,הביצח/הריפח ללוכ ,ןוטבמ וא םיקולבמ מ"ס      
דבכ גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
יפל( אתה דועיל טוליש ללוכו ,ןוט 04 סמועל      

  1,800.00  1,800.00     1.00 )תוינכתב טרפ 'חי   
      
/ישאר קספמ תרבח רובע ןוטב תחמוג     08.10.0050
,מ"ס 522X04X08 םינפ תודימב , קזב/טוהו      

  3,000.00  1,500.00     2.00 י"חח תושירד יפל הנקתהו הריפח ללוכ 'חי   
      
תודימב למשח תרבח ינומ רובע ןוטב תחמוג     08.10.0060
הריפח ללוכ ,מ"ס 522X05X001 םינפ      

  2,200.00  2,200.00     1.00 י"חח תושירד יפל הנקתהו 'חי   
      
קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.10.0070
,מ"ס 051/09/09 תודימב 03 -ב ןוטבמ      

 16,500.00  1,100.00    15.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה ללוכ  
 53,000.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 01.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
05 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.20.0010

  9,600.00     16.00   600.00 הכישמ לבח םע ,מ"מ רטמ   
      
הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ     08.20.0020
"קזב" 'בח תושירדל  םאתהב  ןופלט  יוק רובע      

  4,800.00     16.00   300.00 )05.31 .ע.ק.י( רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.20.0030
,למשח תרבח תנזה רובע הכישמ לבח םע      

  6,750.00     45.00   150.00 מ"מ 2.3 ןפוד רטמ   
 21,150.00 02.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 15-2018   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     016 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,150.00 מהעברה      

      
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.20.0040

  6,500.00     65.00   100.00 לזרב יקוזיח ללוכ ןבלוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0050

  6,000.00     60.00   100.00 לזרב יקוזיח ללוכ ןבלוגמ לזרב תשרמ רטמ   
 33,650.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתהו תונקתה יפל דוסי תוקראה     08.40.0010
יוסיכ ,רושיגה תעבט עוציב תוברל תונכדועמה      
רוביחה ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב      
ץוחה תואיצי ,םילאיצנטופה תאוושה ספל      

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק קוחה יפל םינוש םיתוריש תקראהל תואיציו  
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0020
םיגרב ללוכ מ"מ 04X4  ךתחב תיטילורטקלא      

  1,000.00    250.00     4.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0030
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    350.00    350.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
ץוחה תואיצי רובע ריקה לע תואספוק     08.40.0040

    480.00    120.00     4.00 טולישהו םירוביחה תוברל ,דוסיה תקראהמ 'חי   
      
יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0050
ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב האפרמה      
תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית הלשו      
הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ הקראהה      

  1,200.00  1,200.00     1.00 'פמוק המלש המוק רובע טלפמוק - המיאתמ  
      
,תשר( תרושקתהו למשחה תולעת לכ תקראה     08.40.0060
תועצמאב ןקתמה יקלח לכב )תומלוסו חפ      
םע ,תינקית הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ      
הקבדמ י"ע הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ  
      
52 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.40.0070

    360.00    180.00     2.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ ללוכ ר"ממ 'קנ   
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0080
ךילומו רטוק מ"מ 52/02 ףכירמ רוניצב      
דחא הצקב תרבוחמ ,ר"ממ 61 דע תשוחנ      
ינשה הצקבו ,םילאיצנטופ תאוושהספל      

    600.00    150.00     4.00 'פמוק טלפמוק - יתכתמה טנמלאל  
  8,990.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
קובץ: 15-2018   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     017 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1E ח ו ת י פ ב  י ש א ר  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
56PI םוטא רטסאילופמ יושע 0E הקולח      
השיג הפצרה לע הדמעהל מ"ס 06 דע קמועב      
יספ ללוכ ,תותלדו םילנפ םע דבלב תיתיזח      

 12,000.00  6,000.00     2.00 רזעה ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא 052 נ"זל הריבצ ר"מ   
      
רפמא 061X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0020
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      
ללוכ N513SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  1,800.00  1,800.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
רפמא 36x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  1,800.00    900.00     2.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות 'חי   
      
רפמא 04x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0040
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  3,750.00    750.00     5.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות 'חי   
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.60.0050

    165.00     55.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    480.00    240.00     2.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  08.60.0060
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0070

    430.00     43.00    10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0080

    720.00    180.00     4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0090

    440.00    220.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0100

     82.00     82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0110

    300.00    300.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-1 םגד 'חי   
      

    960.00    320.00     3.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0120
      

    480.00    120.00     4.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.60.0130
      

    240.00     60.00     4.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.60.0140
      

    900.00    900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.60.0150
      

 24,547.00 06.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     018 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,547.00 מהעברה      

      
      

    560.00    280.00     2.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0160
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0170

    640.00    320.00     2.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.60.0180

  2,200.00  2,200.00     1.00 רזע יעגמ ללוכ C+B רפמאוליק 001 'חי   
      

    200.00    200.00     1.00 רפמא 5/002 דע םרז הנשמ 'חי  08.60.0190
      
MH 191-CETAS םגד ילטיגיד דדומ בר     08.60.0200
םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ : תדידמל      
םאתמ ללוכ היגרנאו שוקיב איש ,קפסה      
יעגמ ללוכ תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקת      

  2,450.00  2,450.00     1.00 רזע 'חי   
      
ללוכ רפמא 36X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0210

    320.00    320.00     1.00 A05 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
 30,917.00 1E חותיפב ישאר חול 06.80 כ"הס  

      
2E ל מ ש ח  ח ו ל  16.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה ההקפסא     08.61.0010
     1E,מ"ס 53 דע קמועב הדלפ חפמ יושע  
םע דבלב תיתיזח השיג ריקה לע הנקתהל      
טרפמלו תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ      
הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה      
רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061      

  6,000.00  4,000.00     1.50 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה ר"מ   
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.0020
תימרת הנגהב רפמאוליק 53 קותינ רשוכ      
ללוכ N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

    900.00    900.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    800.00    800.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0040

  1,075.00     43.00    25.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0050

    360.00    180.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
  9,135.00 16.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 15-2018   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     019 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,135.00 מהעברה      

      
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0060

    440.00    220.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 05 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0070

    350.00    350.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    380.00    190.00     2.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.0080
      

    320.00    320.00     1.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.0090
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.61.0100
רנקולק" תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00    220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ 'חי   
      

    150.00     50.00     3.00 דליטלומ תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.61.0110
      

    360.00    120.00     3.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.61.0120
      

     60.00     60.00     1.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.61.0130
      

    900.00    900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.61.0140
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.61.0150

    640.00    320.00     2.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.61.0160

  1,800.00  1,800.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.61.0170

    200.00    200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
 14,955.00 2E למשח חול 16.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
הספוקב ןקתומ רפמא 52x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0010

  1,600.00    200.00     8.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      
תרצות D-81 םגד ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0020
ת"ב 6 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טסלפ .א.ד.ע      
,בשחמל לופכ ת"ב ,ןופלטל לופכ ת"ב ,למשח      

    960.00    320.00     3.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו 'חי   
      
תרצות D-71 םגד ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0030
ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טסלפ .א.ד.ע      
,בשחמל לופכ ת"ב ,ןופלטל לופכ ת"ב ,למשח      

    960.00    320.00     3.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו 'חי   
      

  3,520.00 07.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     020 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,520.00 מהעברה      

      
      
.מ.ש תרצות B/D2-MS-2 תינגזמ הלעפה 'חי     08.70.0040

  2,100.00    350.00     6.00 . תועש 2 רחאל קותינ ללוכה סרבינוי 'חי   
      
תוגוז 01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0050
תוישרד יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ      

    240.00    120.00     2.00 קזב תרבח םע םואיתבו 'חי   
      
יזאפ-תלת עקת-תיב תללוכה עקת-יתב תספוק     08.70.0060
עקת-יתב ינש ,EEC םגד רפמא 23 םיניפ 5      
םע םיליגר רפמא 61 םיניפ 3 םייזאפ-דח      
ז"אמ ,רפמא 23 יזאפ-תלת ז"אמ,יציפק הסכמ      
A04X4  תחפ רסממ ,רפמא 61 יזאפ-דח      
    Am03. םע םינקתומ םיז"אמהו תחפ  רסממה  
ויהי הספוקהו עקתה-יתב לכ .תיציפק הפלק      

  4,800.00  1,200.00     4.00 "וקסינ"תמגוד עקתה-יתב תדיחי ,תוחפל 45PI 'חי   
 10,660.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
06x06 דלנאפ םגד הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.80.0010
ד"ממב הנקתהל ףורעה דוקיפ רושיא לעב      
דל תרונ ללוכ רשואמ ע"וש וא שעג תרצות      
    K0004-mL0023-W03 ינורטקלא רביירד  
    tuptuO dexiF, שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו  

  3,150.00    210.00    15.00 הניקת הלעפהל 'חי   
      
06x06 דלנאפ םגד הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.80.0020
ד"ממב הנקתהל ףורעה דוקיפ רושיא לעב      
דל תרונ ללוכ רשואמ ע"וש וא שעג תרצות      
    K0004-mL0044-W04 ינורטקלא רביירד  
    tuptuO dexiF, שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו  

  4,800.00    320.00    15.00 הניקת הלעפהל 'חי   
      
תרצות םעונ םגד  הרקתל דומצ דל הרואת ףוג     08.80.0030
,W63 K0004-ML0003 דל תרונ ללוכ שעג      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכו רביירד      

 10,800.00    360.00    30.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
םגד ,W43 021/03 ינבלמ דל הרואת ףוג     08.80.0040
תרצות הרקתב עוקש 24P4545 דלאטנפ      
לכו , K0004-ML0653  דל תרונ ללוכ ,שעג      

  2,700.00    450.00     6.00 הניקת הלעפהל שורדה רזעה דויצ 'חי   
      
      
      
      

 21,450.00 08.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     021 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,450.00 מהעברה      

      
      
שעג תרצות דל ראטס םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0050
,K0004-mL0062-W72 דל תרונו דויצ ללוכ      
דויצה לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הלעפהו הנקתהלםישורדה רזעה ירזיבאו      

  4,400.00    550.00     8.00 טלפמוק - הניקת 'חי   
      
דל סותניס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0060
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות       
    K0004-mL0011, םירזיבאה לכ ללוכו ,רביירד  

  2,500.00    250.00    10.00 הניקת הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה דויצו 'חי   
      
ללוכ ,שעג תרצות סוקסיד םגד הרואת ףוג     08.80.0080
רזעה דויצ לכ ללוכו W61 דל תרונ      

  2,200.00    550.00     4.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה 'חי   
      
תרצות תירוקסינ םגד תיב רפסמל הרואת ףוג     08.80.0090
דויצה לכ ללוכו LP-W81 תרונ ללוכ וקסינ      
הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה ירזיבאו      

    250.00    250.00     1.00 הניקת 'חי   
      
00011 דל רטיפוי םגד הפצה תרואת ףוג     08.80.0100
דל תרונו דויצ ללוכ שעג תרצות      
    K0004-mL0056-W86, ןנווכתמ םאתמ  
רזעה ירזיבאו דויצה לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל      

 12,000.00  1,200.00    10.00 טלפמוק - הניקת הלעפהו הנקתהלםישורדה 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0110
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

    700.00    350.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0120
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  3,200.00    320.00    10.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
ףיעס הרואת ףוג רובע ריחמ תפסות     08.80.0130

    140.00     70.00     2.00 תינוציח הנקתהל ךא 05.08.80 'חי   
 46,840.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-2018   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     022 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  58.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
,םוינימולא יושע סינט שרגמ תרואתל סנפ     08.85.0010
    56PI, הנקתהל שעג תרצות סיטנאלטא םגד  
W003 דל תרונ ללוכ דומע שאר לע      
    ML41543 , ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ  
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק      

 60,000.00  3,000.00    20.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי   
      
יצח םיז"אמ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.85.0020
םע א"ק 01  ',א 01 םייבטוק וד םייטמוטוא      

  6,750.00    450.00    15.00 'פמוק .טלפמוק תורונ 4 - ל, ספא קותינ  
      
לע תנקתומ ,םיסנפ 2 תנקתהל T םגדמ עורז     08.85.0030

  1,000.00    500.00     2.00 .טרפ יפל - דומע שאר 'חי   
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע      
ןיב םיקוזיחו דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
לכו םירזיבא יאת 2 הנכה,ףוגל הטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ףיעס 80 טרפמ,תינכות יפל .ושארב עורזה      
תוברל ,זילפמ הקראה יגרב 2 ללוכ .125080      
הסכמ רוביח תורשפאו מ"ס 03 דע דנז לוורש      
.דדוחמ תשוחנ דיגב דומעל םירזיבאה את      
      
הבוגב ןמותמ ךתח לעב ינקית הרואת דומע     08.85.0040

 45,000.00  3,000.00    15.00 'פמוק .רטמ 01  
      

 10,500.00    700.00    15.00 'פמוק .'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.85.0050
123,250.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 58.80 כ"הס  

      
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
EPLX 5.1 תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ      
םינקתומ תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו      
ז"מ ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
וא םימ ןגומ וא ,בלצ,ףוליח ,לופכ/דיחי רואמל      
וא סיווג תרצות SUROHC םגד ןיירושמ      
םוריח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ,ע"וש      

 18,000.00    150.00   120.00 .הניקת הלעפהל םלשומ לכה שרדנ םא 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      

 18,000.00 09.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     023 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,000.00 מהעברה      

      
      
,םינגזמו הרואת קותינ רובע ראומ ןצחל תדוקנ     08.90.0020
וא EPLX יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ      
םילחשומ ,ר"ממ RF/YX2N 5.1 םילבכ      
םילבכב וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,תולעתב      
יפל םגד ראומ ןצחל ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      

    350.00    175.00     2.00 םלשומ לכה ינכט טרפמ 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  4,500.00    150.00    30.00 םלשומ לכה 'קנ   
      

  1,200.00     60.00    20.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      

    200.00    100.00     2.00 EEC םגד ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0050
      
לופכ רזיבא רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0060

    900.00     60.00    15.00 ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
הנזה( יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ     08.90.0070

  1,400.00    140.00    10.00 )עקש בר תספוקל 'קנ   
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0080
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל      
לכה םימה דודל ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע      

    280.00    280.00     1.00 טלפמוק םלשומ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0090
ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  1,680.00    280.00     6.00 טלפמוק - יטירב עקש ללוכ ULD2MS-4 םגד 'קנ   
      
רונצב תמלשומ םוקרטניא וא ןופלט תדוקנ     08.90.0100
לבכ םע רטוק מ"מ 52 ןורירמ רוניצ וא/ו ףכירמ      
הדוקנל דעו ר"התמ ט"הת ןקתומ יגוז-עברא      
,סיווג תרצות METSYS םגד םויס רזיבא ןכו      

    580.00    145.00     4.00 םלשומ לכה 'קנ   
      

    660.00    110.00     6.00 יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ןופלט תדוקנ 'קנ  08.90.0110
      
      
      

 29,750.00 09.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     024 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,750.00 מהעברה      

      
      
תרנצ היושע ,בשחמ תרושקתל הנכה תדוקנ     08.90.0120
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 52 ףכירמ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

    240.00    120.00     2.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
רזיבא אלל ךא ,ל"נכ בשחמ תרושקת תדוקנ     08.90.0130

  1,000.00    100.00    10.00 יפוס 'קנ   
      
תרושקת תדוקנ טוויחו לבכ לש הלחשה     08.90.0140
)םידיג 61( תוגוז 8 ךכוסמ לבכב םיבשחמ      
    7-TAC רדתב הדימעל ZHM 006 יפל  

  1,800.00    150.00    12.00 DIN 44312-5 'קנ   
      
02 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0150
היזיולטל עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ      
,ט"הת הנקתהל סיווג תרצות METSYS םגד      
תאספוקמ וקה לכ  ,תופעתסה תואספוק      
לכה ,הקולחה וקב וקלח ללוכ תופעתסהה      

    140.00    140.00     1.00 םלשומ 'קנ   
      
יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0160
)....  הנרקהל לוקמר ,הזירכ,.ס.מ.ט,הצירפ      
,הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ תרנצ היושע      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  2,200.00    110.00    20.00 הנכהה 'קנ דע תשר תלעת /תיזכרמה 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0170
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
תואספוקמ ,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  3,900.00    130.00    30.00 הנכהה 'קנ   
      
YX2N 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.90.0180
דע חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    400.00    400.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה  
      
רוניצ ללוכ ,הירטפ גוסמ הקספה ןצחל תדוקנ     08.90.0190
,ר"ממ YX2N 5.1x3 לבכו ,מ"מ 02 רטוקב      

    800.00    400.00     2.00 'פמוק הירטפ גוסמ ןצחלו  
      
      
      
      
      
      

 40,230.00 09.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     025 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 40,230.00 מהעברה      

      
      
תמלשומ הצירפ/שא יוליג תזכרל רוביח תדוקנ     08.90.0200
לחשומ ר"ממ RF/YX2N 5.2 לבכ היושע      
וד ז"מ ןכו ,וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב      
תרצות METSYS םגד ןומיס תרונ םע יבטוק      

    440.00    220.00     2.00 םלשומ לכה - ט"הת ןקתומ סיווג 'חי   
      
ללוכ למשח תרבח תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0210
הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת תנכה      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
רשואיש יטרפ קדוב תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0220
תנכהו הקידבה ימד םולשת ללוכ ןימזמה י"ע      
השורדה הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב  
      
למשחה תוחול לכל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.0230
טרופמה יפל .ח"וד תנכהו ץופישה הנבמ ךותב      

    800.00    800.00     1.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה ינכטה טרפמב  
 46,470.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

368,732.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     026 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
םיחתפ דוביע ללוכ חיטה תודובע ריחמ :הרעה      
לכב םילוגע וא/ו םייתשק םיינבלמ )םיפילג(      
תמקה תא םיללוכ םיריחמה לכ.אוהש בחור      
הדובעה עוציבל םישורדה םימוגיפה קוריפו      
עוצבל שורדה םוגיפ גוס לכמו אוהש הבוג לכב      
תונקתל םאתהב לכה הדובעה לש םלשומ      
עוצב ללוכ ץוח חיטה ריחמ הדובעב תוחיטבה      
םע ףצקומה ןיריטסילופה תוחול לעמ תשר      
רוק ירשג דודיבל םידצצה ינשמ טנמצ יופיצ      
ל"נה תוחולל לעמ ע"וש וא סקדא תמגודכ      
רבעמ דמ לכמ תוחפל מ"ס 02 תטלוב רשאו      
רובע תפסות םוש םלושת אל. רוקה ירשגל      
איה הדידמה םירצ וא/ו םינטק םיחטשב עוצב      
יטנק חיט ריחמ םיחתפה לכ יוכינב וטנ      
תוריקב תוברל ףקיהה לכב תותלדהו תונולחה      
בשחיי ועוצב ריחמו דדמיי אל ןבאה יופיח םע      
םיללוכ םיריחמה. םינושה חיטה יריחמב לולככ      
םיריחמה לכ תורקתו תוריק יבג לע עוצב      
חיטה עוצבל הנכהה תודובע לכ עוצב םיללוכ      
ץע תויראשמ תורקתו תוריק יוקינ רתיה ןיבו      
'וכו םירמסמו הרישק יטוח ךותיח תונספטו      
דיס אלל טנמצ טיט םע ןוטיבו מ"ס 2 קמועל      
תרסה תוברל תוריקה תציחרו ידוסי יוקינ      
. םלושמ לכה 'וכו תוביטרמ ךולכל שבוע ינמיס      
      
תריחבל םינוש םינווגב עצובי תותיזחה רמג      
ישגפמ רובע תפסות םוש םלושת אל ןנכתמה      
וא/ו םינטק םיחטשב עוצב רובע וא/ו םינווגה      
תונולחה ידיצב וא/ו תוטילב לעמ וא/ו םירצ      
םיחתפה לכ יוכינב וטנ הדידמה םפקיהבו      
. םיעובצ םניאש םיקלחהו      
      
קוריפו תמקה תא םיללוכ םיריחמה לכ      
הבוג לכב הדובעה עוציבל םישורדה םימוגיפה      
םלשומ עוצבל שורדה םוגיפ גוס לכמו אוהש      
תוחיטבה תונקתל םאתהב לכה הדובעה לש      
. הדובעב      
      
'פסקא חיט תשר עוצב ללוכ ץוח חיטה ריחמ      
טנמצ םע ףצקומה ןיריטסילופה תוחול לעמ      
סקדא תמגודכ רוק ירשג דודיבל םידדצה ינשמ      
02 תטלוב רשאו ל"נה תוחולל לעמ ע"וש וא      
. רוקה ירשגל רבעמ דצ לכמ תוחפל מ"ס      
      
לע םינווכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010

 16,800.00     56.00   300.00 .רוחש רמג  ,םיירושימ םיחטש ר"מ   
 16,800.00 10.90.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 15-2018   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     027 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,800.00 מהעברה      

      
      
תמגוד לק טגרגא סיסב לע ד"ממל לק חיט     09.01.0021
ללוכ מ"מ 02-01 יבועב ,ע"וש וא "ריקומרת"      
רפושמ רגב טכילשו תשר ,לק חיט ,הצברה      
תוניפה לכב םינתיוז ללוכ.)דבלב תוריק לע(      
קוזיח  ללוכ ריחמה רושייל םיקאימ ילגרסו      
08.1 הבוגב תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      

  5,000.00    100.00    50.00 הבוגה לכלו תוניפה לכב 'מ ר"מ   
      
תימינפ הניפ לכב םינוולוגמ הדלפ תשר ינתיווז     09.01.0030
קוזיחל ומעטמ ימ וא/ו ןימזמה תויחנה יפ לע      

    400.00     20.00    20.00 תועוצקמ רטמ   
 22,200.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
"ריקומרת" תמגוד ימרת דודיבל ץוח חיט     09.02.0010
הצברה תבכש  )004/02.1( 003/58.0      
7.0-כ( םיליפורפ ,מ"ס 6.0 יבועב הנותחת      
הנוילע הבכש ,מ"ס 4 ימרת חיט ,)ר"מ/א"מ      
ע"ש וא "רפוס ןיפומרת" מ"מ 6 םימ החוד      

 23,800.00    140.00   170.00 .רמירפ תוברל ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.02.0070
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      

  7,650.00     45.00   170.00 ע"ש וא "טל רינ" ר"מ   
 31,450.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 53,650.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     028 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

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       
      
ו צ ר ט  ת ו פ צ ר מ ב  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
מ "ס  03/03      
      
תוגופה יולימ ללוכ ףוצירה ריחמ :הרעה      
םיתורישבו םילחחה לכב תילירקא הבורב      
. לכירדאה תריחב יפל תיסקופא הבור      
      
52 יבוע רסיק ןבאמ ,םיתורישב הדובע חטשמ     10.01.0001
תריחבל ןווג  מ"ס 06 בחורב מ"מ      
םע תנכהו  םיטנק דוביע ללוכ לכירדאה      

  9,100.00  1,400.00     6.50 מ"ס 51 הבוגב ימדק רניסו החוטש הנקתה רטמ   
      
תוציחמה הבוג דע  םיתורישב תוריק יופיח     10.01.0011
מ"ס 041 הבוג דע םירודזורפבו תוימינפה      
03/03,מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ יחיראב      
םיחיראה ינווגו גוס  , מ"ס  05/02 ,מ"ס      
טרפמה יפל לכה .לכירדאה תריחבו רושיאל      
07 דוסי ריחמ( , עקר חיט ללוכ דחוימה ינכטה      
בגנ קוויש ECI ETRA ט"קמ. ) ר"מ /ח"ש      
הרושב ינועבצ טושיק ספ ללוכ ריחמה.הקימרק      
ןווג לכ וא EOLLEY ETRA ט"קמ .הנורחא      
הקימרק בגנ קוויש ןנכתמה י"ע שרדיש רחא      

  9,500.00    190.00    50.00 .ע"וש וא ר"מ   
      
33/33 תונוש תודימב ןלצרופ יחיראב ףוציר     10.01.0040
וא הקימרק בגנ תרבח קוויש  מ"ס 06/06 מ"ס      
הרוטקטכרא וא ENOTSCED תרדס ע"וש      
      01-R 11 וא-R תריחב יפל םינווג בולישב  

 27,300.00    210.00   130.00 )ר"מ/ח"ש 80 דוסי ריחמ( לכירדאה ר"מ   
      

  4,500.00     36.00   125.00 רשואמה ןלצרופה תמגוד  ל"נל ןלצרופ ילופיש רטמ  10.01.0045
 50,400.00 מ"ס 03/03 וצרט תופצרמב ףוציר 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 50,400.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     029 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
קוריפו תמקה תא םיללוכ םיריחמה לכ      
הבוג לכה הדובעה עוציבל םישורדה םימוגיפה      
םלשומ עוצבל שורדה םוגיפ גוס לכמו אוהש      
תוחיטבה תונקתל םאתהב לכה הדובעה לש      
ג"ע עוצבל םיסחיתמ םיריחמה לכהדובעב      
וטנ היהת תודובעה לכ תדידמתורקת וא תוריק      
םיעובצ םניאש םיחטשהו םיחתפה לכ יוכינב      
וא תוריק ג"ע עוצבל םיסחיתמ םיריחמה לכ.      
עוצבל םישורדה םימוגיפה תא םיללוכו תורקת      
וטנ איה הדידמהאוהש הבוג לכב הדובעה      
םניאש םיחטשה וא/ו םיחתפה לכ יוכינב      
םינווגב עוצב רובע תפסות םלושת אל םיעובצ      
עבצ לש םינוש םיגוס ישגפמ רובע וא/ו םינוש      
. םינווג וא      
      
לש ,םינפ חיט לע "לירקרפוס" עבצב העיבצ     11.01.0020
דדמנ םינפ חיט( םילוגע וא/ו םירשי תוריק      
ןושאר דוסי עבצ ,דוסי תבכש ללוכ )דרפנב      
תריחבל ןווג ,"לירקרפוס" עבצ תובכש יתשו      

  6,000.00     20.00   300.00 .לכירדאה ר"מ   
  6,000.00 ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     030 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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 נ ו ל ח ו  ת ל ד  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ועצובי םוינימולאה תודובע לכ הרעה      
הרעה.דחוימה ינכטה טרפמהו יללכה טרפמה      
לולכ אוהו לכירדאה תריחב יפל ליפורפה ןווג -      
תונירטיוהו תותלדה יריחמ.ןלבקה יריחמב      
םע מ"מ 3+3 ןוחטב תיכוכזב גוגיז םיללוכ      
    83.0 BVP יבוע תא םיאתהל שי תוחפל  
םאתהב תוחולה תודימל םאתהב תיכוכזה      
עוצבה יטרפ םע תינכת שיגהל שיןקתל      
לכ. עוצבה תלחתה ינפל ןנכתמה רושיאל      
תמגודכ םיינקת םיליפורפמ ויהי תונולחה      
תונולחה לכ רשואמ ע"וש וא "לילק" תרצות      
ריחמה.ילארשיה םינקתה ןוכמ ןקת יפל ועצובי      
וא חפמ רזעה יפוקשמ תא ללוכ      
תיכוכזב גוגיז םיללוכ תונולחה יריחמםוינימלא      
תונולחל תיבלח היהת ל"נה תיכוכזה ןוחטב      
ןווגב תונולחה ראשל ןאסיטנאו םיתורישה      
םוינימולאה עוצב ללוכ ריחמהןנכתמה תריחבל      
לכירדאה תריחבל ןווגב      
      
"0007 לילק" ליפורפמ םוינימולאמ הזזה ןולח     12.02.0030
תשר ללוכ מ"ס 041/003 תודימב ע"וש וא      
תמישר יפל לכה, ןולחה ליפורפ ךותב םיבובז      

  8,200.00  4,100.00     2.00 6-א ןוילג "2-ח" סופיט םוינימולאה 'חי   
      
בחרמל םיזג םוטא פיק יירד םוינימולא ןולח     12.02.0090
לילק" ליפורפ ,מ"ס 001/001 תודימב ןגומ      
א"גה תונקת יפל לכה ,ע"וש וא "3854      
לכה  , ףרועה דוקיפ י"ע רשואמו .ויתוארוהו      

  3,200.00  3,200.00     1.00 6-א ןוילג 11-ח סופיט םוינימולאה תמישר יפל 'חי   
      
ע"וש וא 0054 לילק ליפורפ יאקירמא פיק ןולח     12.02.0100
ךותב םיבובז תשר ללוכ מ"ס 06/06 תודימב      
תמישרב טוריפה יפל לכה ןולחה ליפורפ      

  4,600.00  1,150.00     4.00 5-ח סופיט טרפ 6-א ןוילג םוינימולא 'חי   
      
0007 לילק ליפורפמ יושע םוינימולא ןולח     12.02.0110
ללוכ , מ"ס 001/02 תודימב םיביתנ ינש הזזה      
יפל לכה, ןולחה ליפורפ ךותב םיבובז תשר      
סופיט 6-א ןוילג םוינימולא תמישרב טוריפה      

  2,400.00  1,200.00     2.00 12-ח 'חי   
      
םיבובז תשר ללוכ, 041/002 תודימב ךא ל"נכ     12.02.0115

  5,800.00  2,900.00     2.00 םוינימולא תמישרב 22-ח ,ןולחה ליפורפ ךותב 'חי   
 24,200.00 םוינימולא תונולחו תלד 20.21 כ"הס  

      
      

 24,200.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     031 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
תוירחאב . 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
למשחהו זוקינה תדוקנ תא םיאתהל ןלבקה      
. ןגזמה תואיציל      
      
לצופמ יליע ןגזמ לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     15.01.0010
םומיח תקופת H/UTB 00411 רוריק תקופת      
    H/UTB 00321 71 הרטקלא" תמגודכ  

 18,400.00  4,600.00     4.00 ע"ווש וא "retrevni 'חי   
      
לצופמ יליע ןגזמ לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     15.01.0040
םומיח תקופת H/UTB 00642 רוריק תקופת      
    H/UTB 00052 03 וקלא" תמגודכ retrevni"  

 20,800.00 10,400.00     2.00 ע"ווש וא 'חי   
      
8/3" םינוש םירטקב זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0070
, למשחו )ןרציה תוארוה יפל( 2/1" , 4/3" ,      
םינגזמה יגוס לכל דודיבו , תודיחי ןיב םילבכ      
שרדנה יפל תוריקב םיחודיקו הביצח תוברל      

  1,700.00     85.00    20.00 )תינכות האר( חטשב רטמ   
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.01.0080

  1,500.00    250.00     6.00 . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ 'חי   
      
זג תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא     15.01.0090

    450.00    450.00     1.00 . ד"ממב 'חי   
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0100
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      
הדלפמ. גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ      

  1,200.00     80.00    15.00 םוטיאו רוניצל ביבסמ דוביע תוברל תנוולוגמ רטמ   
 44,050.00 םירזיבאו דויצ 10.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 44,050.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     032 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ם י י ל ר י נ י מ  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
ח פ ו       
      
היצקורטסנוקה תא םיללוכ םיריחמה לכ      
יטנמלא םינוולוגמ םיליפורפמ תאשונה      
ןבל ןווגב רונתב םיעובצ הקולחה יליפורפו      
םע תוריקה י"ע רמג םיספילקב תוחולה רובח      
י"ע תוחולה לדוג תמאתהו ךותיח L+Z יליפורפ      
יפוג תולעתלו םיחתפל ביבסמו תוריקה      
תמלשומ הדובע תלבקל דע לכה הרואתה      
וטנ אינ הדידמה ןרציה לש םיטרפל םאתהבו      
2.0 לע הלוע םחטש רשא םיחתפה לכ יוכינב      
ידרשמ ןיבה יללכה טרפמל םאתהב לכה ר"מ      
דחוימה טרפמלו      
      
יצח םיילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.01.0110
חול לדוג דנוברוא קוויש בלחס תמגוד םיעוקש      
.8/5" יבועב ,מ"ס 16/16 וא 06/06 ינייפואו      
םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמתה      
)'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא םיינשמהו      
דע , תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיוז רמגו      

 14,400.00    180.00    80.00 CRN-9.0 הדובעה לש םלשומ עוציבל ר"מ   
 14,400.00 חפו םיילרינימ תוחולמ תורקת 10.22 כ"הס  

      
ח פ מ  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
תוחול ,עובצו ןוולוגמ חפ ישגממ בתות תרקת     22.03.0025
תוברל מ"מ 6.0 חפ יבוע ,מ"ס 03 בחורב      
יליפורפ ללוכ הילתו האישנל היצקורטסנוק      

  2,520.00    140.00    18.00 .תוריקה דיל רמג ר"מ   
      
תוחול ,עובצו ןוולוגמ חפ ישגממ בתות תרקת     22.03.0030
מ"מ 6.0  חפ  יבוע ,םיררוחמ ,מ"ס 03 בחורב      
ללוכ הילתו האישנ היצקורטסנוק תוברל      

  3,220.00    140.00    23.00 .תוריקה דיל רמג יליפורפ ר"מ   
  5,740.00 חפמ תויטסוקא תורקת 30.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,140.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     033 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
םגד "קורי" ירטקלאוטופ סופיטמ ןשע יאלג     34.01.0010

  3,360.00    280.00    12.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות A084-OFT 'חי   
      
תרצות RDA-0003 םגד תיגולאנא יוליג תזכר     34.01.0020
םירבצמ תללוכה ,רשואמ ע"וש וא רייפלט      
יסיטרכ ,תועש 27 ךשמל םוריח בצמב הנזהל      
תללוכו ,תובותכ 721 רובע םייגולנא וק ילגעמ      
- תכרעמה יביכר לכל תואיצי/תוסינכ יסיטרכ      

  5,000.00  5,000.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      

  2,800.00  2,800.00     1.00 שא יוליג תזכרל הנשמ לנפ 'חי  34.01.0030
      

    440.00    110.00     4.00 יאלגל ליבקמב ןומיס תרונ 'חי  34.01.0040
      

    560.00    280.00     2.00 שא תקעזאל תיכוכז רבש ןצחל 'חי  34.01.0060
      
תרצות i005-MDT םגד יטמוטוא ןגייח     34.01.0090
תטלקומ  העדוה ללוכ רשואמ ע"ש וא רייפלט      

    900.00    900.00     1.00 רבצמ םע ןעטמו 'חי   
      
ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.0100
לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו ,םינקתה      
לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה ןובשח      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,תכרעמה  
      
םגד ץנצנ םע תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ     34.01.0110

    440.00    220.00     2.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות PIT-42 'חי   
      

  1,000.00    250.00     4.00 ץנצנ םע תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0120
 17,000.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,000.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     034 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ ו  ם י ט ל ק מ  95 ק ר פ       
      
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ,ט ל ק מ ל  ד ו י צ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
לכב רוא טלופ עבצב ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     59.01.0050

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק . ףרועה דוקיפ תושירד יפ לע תומוקמה  
      
לש הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םימ ילכימ     59.01.0060
,הבוג הארמ  ,תכתמ דמעמ ללוכ רטיל 001      
תושירדל םאתהב לכה תרנצל תואיציו הסכמ      

    420.00    420.00     1.00 "ףרועה דוקיפ" 'חי   
      

    348.00    174.00     2.00 טומ ללוכ םיימיכ םיתורישל ןוליו 'חי  59.01.0070
      
לכימ ,החדה תבאשמב דיוצמ ,ימיכ שומיש תיב     59.01.0080
הריגא לכמ ,םוטיא םותסש ללוכ הפיטש ימ      
םע הסכמ ללוכ ,הבישי שרקו ןוקיר חתפ ללוכ      
תורבחה תמישר יפל קר קפסה תשרבמ      
תדקפמ י"ע ןוגימ דויצ קפסאל תורשואמה      

  3,680.00  1,840.00     2.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ  
  5,448.00 ןגומ בחרמ ,טלקמל דויצ 10.95 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ה י ט ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
םירוזאו םיטלקמל ריוא רוהיטו ןוניס תכרעמ     59.02.0020
HAF-003/008 םגד  "חנ תבית" גוסמ םינגומ      
םע ינושאר ןנסמ :תללוכ ,תושפנ 05-ל תדעוימ      
חופמ ,כ"בא דגנישאר ןנסמ ,םוקאו  ףדה תסוו      
הרקמל תינדי  הלעפהו ילמשח עונמ לע לעופה      
,םוריח תרואת ,םוריחב למשח תקספה לש       
ריוא תאצוהל םוקאו  ףדה תסוו ,ריוא תומכ דמ      
ע"ש וא רבצמ יוביגל תורשפא,טלקמהמ      

 17,750.00 17,750.00     1.00 'פמוק 0754 י"תל םאתהב ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ  
 17,750.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.95 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  30.95 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תעיבצ םיללוכ תורגסמה תודובע יריחמ      
קרפב דחוימה טרפמה יפל תורגסמה יקלח      
    .06  
      
רובע ד"ממב תורקתו תוריק תקיציל תפסות     59.03.0006
תושירד יפל "זרלפ" תמגוד מ"מ 1 יבועב חפ      

 19,550.00    230.00    85.00 . ףרועה דוקיפ ר"מ   
      
םגד מ"ס 012/001 תודימב מ"ממ תלד     59.03.0010
יפל לכה ,ע"וש וא זרלפ לש "ןוגימ תכרעמ"      

  4,500.00  4,500.00     1.00 21-א ןוילג 7-ד סופיט תורגסמה תמישר 'חי   
      
      

 24,050.00 30.95.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     035 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,050.00 מהעברה      

      
      
,מ"ס 001/001 תודימב ררגנ ןגומ בחרמ ןולח     59.03.0020
תמישר יפל לכה ,מ"מ 42 יבועב הדלפמ      
א"גה תונקת יפלו 61-ח סופיט תורגסמה      

  3,500.00  3,500.00     1.00 .ויתוארוהו 'חי   
      
,טלקמל 8" רטוקב הדלפמ רורוויא רוניצ     59.03.0030
א"גה תונקת יפל מ"ס 04 יבועב ריקב בכרומ      

    500.00    500.00     1.00 . רתי ץחל וא ףדה דגנ םישנאלפ ללוכ 'חי   
      

    300.00    300.00     1.00 4" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  59.03.0035
 28,350.00 הדלפ תורגסמ 30.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 51,548.00 םינגומ םיבחרמו םיטלקמ 95 כ"הס  
1,257,180.00 הרקבו הלהנה הנבמ כ"הס

קובץ: 15-2018   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     036 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
      
,םיכבסמ רובע גגל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0005
,רשק יחפ תוברל םינתיוזו  תורונצמ םישירמ      

238,400.00 14,900.00    16.00 ןווליג וא עבצ אלל 'וכו ןוגיע יחפ ןוט   
      
םידומע רובע תוריקל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
יחפ תוברל םינתיוזו הדלפ  תורונצמ  םישירמו      

 31,053.00 14,115.00     2.20 ןווליג וא עבצ אלל 'וכו ןוגיע יחפ ,רשק ןוט   
      

  3,000.00     30.00   100.00 ןוטב יקלחב םינטובמ דוסי יגרב ג"ק  19.01.0020
      
םיצוק םע םינוש )תוקטלפ( הדלפ יחפ     19.01.0035

 12,950.40 16,188.00     0.80 ןוטב יקלחב םינטובמ םיכתורמ ןוט   
      
גוס לכמ הדלפ היצקורטסנוקל ריחמ תפסות     19.01.0040
םוקמב המח הליבטב תנבלוגמ התויה רובע      

 40,832.00  2,552.00    16.00 .לוח ןוליסב יוקינ תוברל הרוחש ןוט   
326,235.40 תויצקורטסנוק 10.91 כ"הס  

      
ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ת ע י ב צ  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
הבכשב תנבלוגמ הדלפ היצקורטסנוק תעיבצ     19.02.0015
ןוילע עבצ תובכש יתשו  רופא  לוניגמ תחא      

 11,063.00    851.00    13.00 ע"ש וא רובמט לש "ןתיא" ןוט   
 11,063.00 תויצקורטסנוק תעיבצ 20.91 כ"הס  

      
ם י ר מ ו ח ב ,ת ו ג ג  י ו ר י ק  30.91 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש       
      
חול תללוכה תדדובמ תכרעמב  תוגג ךוכיס     19.03.0040
עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו ןוילע      
םע ,תירוכסיא תרצות ןוקיליס רטסאילופ עבצב      
42 לקשמב 2"  יבועב תיכוכז רמצ דודב תבכש      
ללוכ םהיניב הגמוא יליפורפ םע ,ק"מ/ג"ק      
רוגס גג תלבק דע תוריגסה לכו םיגנושלפ      

108,000.00    180.00   600.00 מ"ס 21 ללוכ יבוע .םוטאו ר"מ   
108,000.00 םינוש םירמוחב,תוגג יוריק 30.91 כ"הס  

      
קובץ: 15-2018   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     037 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ח ז מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 6.0 יבועב ףפוכמ ןבלוגמ חפמ הלחזמ     19.05.0010

  3,030.00    101.00    30.00 מ"ס 05 דע סורפ בחורב רטמ   
      
4" רטוקב עובצו ןוולוגמ חפמ םשג ימ רונצ     19.05.0035

  6,440.00    184.00    35.00 ךרוצה יפל תויוזו םיכרב ללוכ רטמ   
      
8.0 יבועב ןבלוגמ חפמ הלחזמל טלוק שאר     19.05.0045

    756.00    126.00     6.00 מ"מ 'חי   
 10,226.00 תולחזמ 50.91 כ"הס  

      
ם י ט ל ש  60.91 ק ר פ  ת ת       
      
תעבוקמ , מ"ס 003/003 תודימב רתא טלש     19.06.0010
ןוטב ךותב םיקוצי 4"  הדלפ ידומע 2 י"ע      
תודימל םאתהב תיפקיה תרגסמ תללוכ טלשה,      

  8,000.00  8,000.00     1.00 'פמוק .  
      
ףקיה ךרואל מ"ס 03/03 תודימב הרהזא יטלש     19.06.0020

  2,250.00    150.00    15.00 . רתאב תירוכסיאה תורדג 'חי   
 10,250.00 םיטלש 60.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

465,774.40 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     038 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןיב םיללוכ הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ       
רתאב יולימל םיאתמה רמוח תרבעה ראשה      
םוקמל הריפחה יפדוע לכ קוליסו ,הדובעה      
ךורכה לכ ללוכו תויושרה ידי לע רשואמ ךפש      
)מ"ק 5 לש קחרמל דע( ,ךכב      
      
קמועל רתאב תיללכ  הביצח וא/ו הריפח     40.01.0010
בטיממ יולימ תוברל תינכתל םאתהב והשלכ      
םוקמל הריפחה יפדוע קוליסו רופחה רמוחה      

 67,200.00     32.00 2,100.00 . רשואמ ק"מ   
      
תוברל תוחותפ תולעת תביצח וא/ו תריפח     40.01.0100
ללוכ תינכתל םאתהב עקרק יעופיש עוציב      
אלל רשואמ םוקמל םיפדוע יוניפ, תיתש קודיה      

 15,000.00     50.00   300.00 . ריחמ תפסות ק"מ   
 82,200.00 הביצח וא/ו הריפח 10.04 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  א ב ו מ  י ו ל י מ   20.04 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו       
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.02.0010

262,500.00    125.00 2,100.00 %89 לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש ק"מ   
      
02  לש תובכשב רזופמ אבומ רכרוכב יולימ     40.02.0035
תופיפצ תגרדל רקובמ קודיהב  קדוהמו  .מ"ס      

 75,000.00     75.00 1,000.00 .והשאא 'דומ %89 לש ק"מ   
337,500.00 רקובמ קודיהו םיעצמ אבומ יולימ  20.04 כ"הס  

      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
     םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ (  
עצמ ,תיתש קודיה,הריפח,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
קדוהמ לוח עצמו מ"ס 51 יבועב קדוהמ 'א גוס      
 .מ"ס 5 יבועב      
      
     םינושה םהיגוס לע הפשה ינבא לכ ריחמ /  
החנה ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי      
תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע      
 תושרופמ      
      
)פאר-פיר( תיארפ ןבא י"ע זוקינ תלעת ףוציר     40.03.0010
יולימ תוברל, תינכתל םאתהב עופיש תוברל      
לוח תבכש ללוכ ריחמה, יטנמצ טיטב תוגופ      

294,000.00    210.00 1,400.00 . םלשומ עוציב דע לוכה , מ"ס 6 יובע ר"מ   
      
      

294,000.00 30.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 15-2018   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     039 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
294,000.00 מהעברה      

      
      
52 הבוג 001/71 תודימב 001 א"ת הפש ןבא     40.03.0030

  4,800.00     60.00    80.00 ע"ווש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס רטמ   
      
תתוסמ וטנרט םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0053
מ"ס 6 יבוע 6.12/5.31 5.41/5.31,  תודימב      

 27,200.00    170.00   160.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג ר"מ   
326,000.00 םיפוציר 30.04 כ"הס  

      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
,םירפת ,זוקינ יחתפ עוציב םיללוכ תוריקה לכ       
.תינכות יפל       
      
.קמוע יבלש יפל ריקה לש קלח ותוא דדמי אל       
םוחתב הבוגה יפל ריקה דדמי רוזא לכב      
.ףיעסה      
      
תוריק לש תודוסיל הביצח וא/ו הריפח     40.04.0020

 18,000.00     40.00   450.00 . תינכת יפל והשלכ בחור לכב,םיכמות ק"מ   
      
תא ללוכ ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.04.0035

175,000.00  1,400.00   125.00 .עוציבה יטרפ יפל תודימבו ,ןויזה תדלפ ק"מ   
      
יבועב 03 -ב ןוטב ןיוזמ ןוטב יפצרמ מ עוציב     40.04.0045

127,500.00    850.00   150.00 'מ 0.1דע  מ"ס 05 ק"מ   
      
ףיעסל תורוצהו םירטקה לכב עלוצמ לזרב     40.04.0050

 75,600.00  4,200.00    18.00   40.04.0045 ןוט 
      
מ"ס 03 יבועב 03 -ב ןוטב ןיוזמ ןוטבמ תוריק     40.04.0060
דוסי לעמ םיקוצי , מ"ס 006 כ הבוגבו      

209,250.00  1,350.00   155.00 .הדוספר ק"מ   
      
ףיעסל תורוצהו םירטקה לכב עלוצמ לזרב     40.04.0070

 14,700.00  4,200.00     3.50 40.04.0060 ןוט   
620,050.00 תויעלסו םיכמות תוריק 40.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-2018   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     040 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י ו ז מ  ן ו ט ב  ת ו ר י ק  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
אלא 03-ב גוסמ ןוטבל םיסחייתמ םיריחמה לכ      
םיריחמה. ףיעסה רואיתב תרחא ןיוצ םא      
םיקחרמב מ"ס 3 רקלקמ םירפת דוביע םיללוכ      
םיזקנ ,תוינכותב עיפומכ וא 'מ 8 לכ לש      
4" רטוקב ריקה בחור לכל יס.יו.יפ תורוניצמ      
םיריחמה לכ. ץצח תננסמ ללוכ ר"מ 2 לכ      
תוברל ריקה שאר דוביעו תקלחה םיללוכ      
לכ. םישלושמ םע תויולגה תוניפה לכ םוטיק      
יולג ןוטב םע תוריקה רמג םיללוכ םיריחמה      
םיעצקומו םישטולמ ץע תוחולמ )ףושח(      
םידיבל תוחולמ וא )םייכנא וא םייקפוא(      
תוברל ןנכתמה תושירדל םאתהב לכה םיפוצמ      
רמג תחטבהל "וקיימ וא סדע" ןוטבב שומיש      
תא םיללוכ םיריחמה לכ. ליעל רומאכ תוריקה      
ילונרג רמוחמ תוריקה בגב רזוחה יולימה      
רקובמ קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב      
תילמיסקמה תופיפצהמ 89% לש תופיפצל      
תבכש רתיה ןיב ללוכ ץתוריקה תודובע ריחמ.      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב      
אוהש בחור לכב םיכמות תוריק לש םירבוע      
      
)דחא דצמ יולג( ןייוזמ ןוטבמ  ךמות ריק     40.06.0002
תוניפ םוטיק םיזקנ ,םירפת ,ןויז תדלפ,      
לכה יולג ןוטב רמג ,ריקה שאר תקלחהו      
10.4 מ יללכ הבוגב תינכות יפ לע םלשומ      
תקלחהו תוניפ םוטיק תוברל 'מ 0.7 'מ  דע      

101,175.00  1,775.00    57.00 .)03-ב םינוטבה לכ( ריקה שאר ק"מ   
      
)דחא דצמ יולג( ןייוזמ ןוטבמ  ךמות ריק     40.06.0003
תוניפ םוטיק םיזקנ ,םירפת ,ןויז תדלפ,      
לכה יולג ןוטב רמג ,ריקה שאר תקלחהו      
'מ 0.3 מ יללכ הבוגב תינכות יפ לע םלשומ      
שאר תקלחהו תוניפ םוטיק תוריק .מ 0.4 דע      

155,250.00  1,725.00    90.00 .)03-ב םינוטבה לכ( ריקה ק"מ   
      
)דחא דצמ יולג( ןייוזמ ןוטבמ  ךמות ריק     40.06.0004
תוניפ םוטיק םיזקנ ,םירפת ,ןויז תדלפ,      
לכה יולג ןוטב רמג ,ריקה שאר תקלחהו      
'מ. 0.3 דע יללכ הבוגב תינכות יפ לע םלשומ      
לכ( ריקה שאר תקלחהו תוניפ םוטיק תוריק      

142,375.00  1,675.00    85.00 .)03-ב םינוטבה ק"מ   
398,800.00 ןייוזמ ןוטב תוריק 60.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

1,764,550.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     041 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
הינב רתאל רדג      
      
תירוכסיא חפמ 'מ 2 הבוגב  תירוכסיא רדג     44.01.0135
לוגע רוניצמ םידומע ג"ע בכרומ ןבל עובצ      
קמועב המדאל םירדחומ רטמ 3 לכ 3" רטוקב      
םיליפורפ 2 תועצמאב םיקזוחמו ,'מ 1 לש      

 64,350.00    195.00   330.00 קוזיחל םייכרוא רטמ   
 64,350.00 תורדג 10.44 כ"הס  

      
ם י ר ע ש  30.44 ק ר פ  ת ת       
      
ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב ררגנ רעש     44.03.0070
תורדג" תרצותמ שרדנה לכו תוליסמ , עקרקב      
וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא      
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע      

 41,742.00  1,546.00    27.00 תיטטסורטקלא ר"מ   
      
תלת ילמשח עונמ רובע ל"נה רעשל תפסות     44.03.0080
םישרדנה תוחיטבה יעצמא לכ תוברל יזפ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק תינורטקלא ןיע תוברל רעשה תריגסו תחיתפל  
 53,742.00 םירעש 30.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

118,092.00 רודיג תודובע 44 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     042 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י פ צ ר מ  10.05 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב ,רתאב םיקוצי )םיעופיש םע( ןוטב יפצרמ     50.01.0020
עצמ יבג לע םיקוצי,מ"ס 03 יבועב 03-ב      
תוקיצי תוברל, )דרפנב דדמנ( קדוהמ      
היצרביו תחא םעפמ רתוי תוביאשמב      
םע  סוליפו םייכרוא םילגרסב וא םיטטרמב      
,מ"ס 01 רטוק תוכתורמ לזרב תותשר יתש      
סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס 51/51      

810,000.00    900.00   900.00 .חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה ק"מ   
      

 78,000.00     26.00 3,000.00 רטפוקילהב ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות ר"מ  50.01.0040
      
)הקיצי תקספה רפת( יביטקורטסנוק רפת     50.01.0050
תינבתו )לואד דנומיד( " םולוהי דתימ " תוברל      

 26,250.00     75.00   350.00 . תוקייודמ תופצרל סוליפ ןתיוז םע רטמ   
      
בחורב רוסינ תוברל דתימ לזרב אלל המד רפת     50.01.0060
הטלפה קמטעמ %52 כ דע קמועבו מ"מ 3      
רפתה םוטיאו סוחד ריווא י"ע ץירחה יוקינ,      
קבושמ "MM -08 רגצמ" יטננופמוק וד רמוחב      
. ע"ש וא " ןייטשנניוו תא ינשוש" תרבח י"ע      
תועוצרב וא יטסלפ ספב אלומת רפתה תיתחת      

 25,200.00     42.00   600.00 רפתה ינפ םוטיאל תינבתכ תושמשמה גופס רטמ   
      
הרדחהה תטישב הקיחש תניסח הבכש      50.01.0070
לש תומכב, ע"ש וא "120  ןוארוצ" תבורעתמ,      
תרדחומ ,003 .פ.צ טנמצ ג"ק 2 + ר"מ/ג"ק 4      
תדדמנה( הירטה הפצרה תבכש ינפ ךותל      

120,000.00     40.00 3,000.00 .  הפצרה חטש יפל   )דרפנב ר"מ   
      
%2 רובע הקיחש תניסח תבכשל תפסות     50.01.0080
תרצות 031 רייאב גוסמ םודא ןווגל טנמגיפ      

 14,000.00      7.00 2,000.00 ע"ש וא היינמרג ר"מ   
1,073,450.00 ןוטב יפצרמ 10.05 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,073,450.00 ןוטב יחטשמ 05 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     043 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0010

  2,000.00      4.00   500.00 ר"מ 057 דע חטשב ר"מ/ג"ק 52.0 רועישב ר"מ   
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0070

 38,000.00     76.00   500.00 ר"מ 057 דע חטשב 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
      
, מ"ס 3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0115

 21,000.00     42.00   500.00 ר"מ 057 דע חטשב ½" טגרגא לדוג ר"מ   
 61,000.00 טלפסא תודובע 10.15 כ"הס  

      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ  ל ו ע ת  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
וא "A5-CZB " םגד 04 -ב םורט ןוטבמ הלעת     51.02.0924
5.2 ךרואב מ"ס 051/021 ץוח תודימב ע"ש      
הדלפמ תבשות םע תוערגמ תוברל .'מ      
רוביחו דבכ סמועל םיסכמ תנעשהל תנוולוגמ      

304,000.00  3,800.00    80.00 . עקת-עקש תולעת ןיב רטמ   
      
וא "A5-CZB" םגד הלעתל םורט ןוטבמ הסכמ     51.02.0934
דבכ סמועל מ"ס 81/521/49 תודימב ע"ש      
המרה ינזואו תנוולוגמ הדלפמ תרגסמ תוברל,      

188,000.00  2,350.00    80.00 . רטמ   
492,000.00 םימ יריבעמו זוקינ לועת 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

553,000.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     044 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב /ם י מ  ת ו י ת ש ת  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
, תינכותב טרפ יפל 4" ישאר תכרעמ שאר     57.01.0010
STTAW  ח"זמ  , באטקוא 4" םימ דמ תוברל      
שניא חשמ +4 םיפוגמ 2 + 4" ןנסמ + 4"      
הקנסה זרב , 3" יוביכ זרב + ריוא ררחשמ      
י"ע רשואמו טלפמוק , 3" רזוחלאו 3" לופכ      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק . ןנכתמה  
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0050
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 88,200.00    196.00   450.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0055
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 92,750.00    265.00   350.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0060
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 14,100.00    282.00    50.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0420
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  3,338.00  1,669.00     2.00 .תויושרה 'חי   
      
,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0450
דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב 2      
רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו      
םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל      

  2,280.00  2,280.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל 'חי   
245,668.00 םימ תכרעמ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 15-2018   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     045 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ  ת ו י ת ש ת  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 001/021 תודימ זוקינל תינבלמ החוש     57.03.0010
תיתחתו תוילוחמ היונב , רטמ 5.2  דע תודימ      
וא/ו הביצח ללוכ 856 י"ת יפל תוימורט ןוטב      
עקרק קודיהו יוסיכ , עקרק לש גוס לכב הריפח      
ב.ב הסכמ , החושה תחנה ינפל החושל תחתמ      

 20,800.00  5,200.00     4.00 . םימטא םע זוקינ תרנצל רוביח ןוט 04 דבכ 'חי   
      
תישפוח הכיפש עוציב וא םייק נ.תל תורבחתה     57.03.0060

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק . חטשב םואית פ"צש / ןורדמל  
 23,300.00 זוקינ תויתשת 30.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

268,968.00 בויב/םימ תויתשת 75 כ"הס  
קובץ: 15-2018   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     046 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

הביבסו חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו י צ   06 ק ר פ       
      
ת ו פ נ ו  ת ו ס ר ג מ  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
אל, ןימזמה י"ע שארמ רשואי שרדנה דויצה לכ      
ןימזמה רושיא ילב דויצ ןמזוי      
      
לזידב תלעפומ, ןיינב תלוספל תדיינ הסרגמ     60.01.0010
תרבח לש " OG07 MR!  0.2" םגד,      
    " RETSAM ELBBUR" תלעב , ע"ש וא  

1,250,000.00 1,250,000.00     1.00 'פמוק . העש/ןוט 021 דע הסירג רשוכ  
      
לש קפסה רשוכ , לזידב תלעפומ תדיינ הפנ     60.01.0020

625,000.00 625,000.00     1.00 'פמוק 120  
      
'מ 0.9 )הליקש( רשג ןזאמ תנקתהו הקפסא     60.01.0030
דע לוכה , שרדנכ הלעפה תנכות תוברל ינקת      

180,000.00 180,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציב  
2,055,000.00 תופנו תוסרגמ 10.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,055,000.00 דויצ  06 כ"הס  
6,298,834.40 הביבסו חותיפ כ"הס

קובץ: 15-2018   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     047 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הרקבו הלהנה הנבמ 10 הנבמ     
    
רפעו הנכה תודובע 10 קרפ      
    

                              70,400.00 הביצח וא/ו הריפח 20.10 קרפ תת    
    

                 70,400.00 רפעו הנכה תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                               2,760.00 תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                              54,450.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 קרפ תת    
    

                              68,275.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                              32,800.00 תורוגחו תוקעמ תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                              52,150.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                             172,800.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

                               5,000.00 תונושו םייניב תוקיצי 80.20 קרפ תת    
    

                388,235.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              29,300.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                 29,300.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              24,575.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                              14,850.00 םיעופיש ןוטבו תוגג תנבלה 50.50 קרפ תת    
    

                 39,425.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              15,800.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              17,590.00 תוקעמו םיגרוס הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                               9,200.00 חבטמ תונורא 70.60 קרפ תת    
    

                 42,590.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
 
 

קובץ: 15-2018   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     048 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

תוילככ תורעה 00.70 קרפ תת                                           
    

                              17,150.00 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
    

                              13,500.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                               9,060.00 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                               2,200.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                               9,600.00 חותיפ לועיתו בויב 50.70 קרפ תת    
    

                 51,510.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              53,000.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 01.80 קרפ תת    
    

                              33,650.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                               8,990.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              30,917.00 1E חותיפב ישאר חול 06.80 קרפ תת    
    

                              14,955.00 2E למשח חול 16.80 קרפ תת    
    

                              10,660.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                              46,840.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                             123,250.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 58.80 קרפ תת    
    

                              46,470.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                368,732.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              22,200.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              31,450.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                 53,650.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 15-2018   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     049 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              50,400.00 מ"ס 03/03 וצרט תופצרמב ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                 50,400.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                               6,000.00 ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
    

                  6,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              24,200.00 םוינימולא תונולחו תלד 20.21 קרפ תת    
    

                 24,200.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                              44,050.00 םירזיבאו דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                 44,050.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                              14,400.00 חפו םיילרינימ תוחולמ תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                               5,740.00 חפמ תויטסוקא תורקת 30.22 קרפ תת    
    

                 20,140.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                              17,000.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                 17,000.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס                
    
םינגומ םיבחרמו םיטלקמ 95 קרפ      
    

                               5,448.00 ןגומ בחרמ ,טלקמל דויצ 10.95 קרפ תת    
    

                              17,750.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.95 קרפ תת    
    

                              28,350.00 הדלפ תורגסמ 30.95 קרפ תת    
    

                 51,548.00 םינגומ םיבחרמו םיטלקמ 95 כ"הס                
 1,257,180.00 הרקבו הלהנה הנבמ 10 כ"הס                            

 
 
 

קובץ: 15-2018   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     050 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הביבסו חותיפ 20 הנבמ     
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             326,235.40 תויצקורטסנוק 10.91 קרפ תת    
    

                              11,063.00 תויצקורטסנוק תעיבצ 20.91 קרפ תת    
    

                             108,000.00 םינוש םירמוחב,תוגג יוריק 30.91 קרפ תת    
    

                              10,226.00 תולחזמ 50.91 קרפ תת    
    

                              10,250.00 םיטלש 60.91 קרפ תת    
    

                465,774.40 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                              82,200.00 הביצח וא/ו הריפח 10.04 קרפ תת    
    

                             337,500.00 רקובמ קודיהו םיעצמ אבומ יולימ  20.04 קרפ תת    
    

                             326,000.00 םיפוציר 30.04 קרפ תת    
    

                             620,050.00 תויעלסו םיכמות תוריק 40.04 קרפ תת    
    

                             398,800.00 ןייוזמ ןוטב תוריק 60.04 קרפ תת    
    

              1,764,550.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
רודיג תודובע 44 קרפ      
    

                              64,350.00 תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                              53,742.00 םירעש 30.44 קרפ תת    
    

                118,092.00 רודיג תודובע 44 כ"הס                
    
ןוטב יחטשמ 05 קרפ      
    

                           1,073,450.00 ןוטב יפצרמ 10.05 קרפ תת    
    

              1,073,450.00 ןוטב יחטשמ 05 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              61,000.00 טלפסא תודובע 10.15 קרפ תת    
 
 
 
 
 

קובץ: 15-2018   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ
 

14/10/2018
דף מס':     051 אתאעקוב םזגו השבי תלוספל רבעמ תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             492,000.00 םימ יריבעמו זוקינ לועת 20.15 קרפ תת    
    

                553,000.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
בויב/םימ תויתשת 75 קרפ      
    

                             245,668.00 םימ תכרעמ 10.75 קרפ תת    
    

                              23,300.00 זוקינ תויתשת 30.75 קרפ תת    
    

                268,968.00 בויב/םימ תויתשת 75 כ"הס                
    
דויצ  06 קרפ      
    

                           2,055,000.00 תופנו תוסרגמ 10.06 קרפ תת    
    

              2,055,000.00 דויצ  06 כ"הס                
 6,298,834.40 הביבסו חותיפ 20 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 7,556,014.40 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 15-2018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


