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

 

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



 
 

 

22/08/2019 ןדמוא
דף מס':     002 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ :תורעה      
ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז טקייורפ      
ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה( ידרשמ      
דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה תידרשמ      
תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו יוניבה      
הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה דרשמל      
טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא -      
.תויומכה בתכב וא/ו דחוימה      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
.םלשומ רמגל      
      
הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב םוקמ לכב      
רשואי רשא ךרע הווש רצומל הנווכה ע"ש      
שומיש רתוי אל .חקפמה י"ע בתכבו שארמ      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 10.00 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תומדקומ 00 כ"הס            

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

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



22/08/2019
דף מס':     003 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,מ"ס 55-כ קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.01.0030

 16,500.00    60.00   275.00 .והש.א.א.דומ %69 תופיפצל תיתשה קודיה ק"מ   
      
ישארו םינוש םיבחורב דוסי תורוקל הריפח     01.01.0040

    900.00   100.00     9.00 .סנולכ ק"מ   
      
תיתשה קודיה תוברל הליבט תורובל הריפח     01.01.0050

  2,000.00   100.00    20.00 .והש.א.דומ %69 תופיפצל ק"מ   

 19,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     004 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקו הפציר תקצל שי הז קרפ :הרעה      
,ףרוצמ טרפמ פ"ע דבלב הפוצר תחא הקיציב      
היהי ןוטבה .יתכלהה חוקיפה םע םואיתבו      
םע סקימידר תרבח לש RW52 לנוטב גוסמ      
םאתהבו מ"מ 91-מ לודג היהי לש טגרגא      
טרפמב עיפומל      
      
הפישח תגרדב ,03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא ,'טסנוק תינכתב ראותמכ      
      

 16,200.00 1,080.00    15.00 .תונוש תודימב סנולכ ישאר ק"מ  02.01.0020
      

  4,140.00 1,035.00     4.00 .מ"ס 52 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0071
      
52 הבוגבו מ"ס 03 בחורב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0141

    312.00    26.00    12.00 .דוסיה תורוקל תחתמ ,ןיכס דוח ילעב ,מ"ס רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 53 בחורב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0142

  1,620.00    36.00    45.00 .דוסיה תורוקל תחתמ ,ןיכס דוח ילעב ,מ"ס רטמ   
      
דוח ילעב ,מ"ס 52 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0143

 14,520.00    44.00   330.00 .ןוטבה תופצרל תחתמ ,ןיכס ר"מ   
      
,מ"מ 5 יבועבו מ"ס 04 בחורב לגילופ תוחול     02.01.0144

  3,250.00    25.00   130.00 .ל"נה דוסיה תורוק ידיצ ינשמ רטמ   
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0150

 17,250.00    50.00   345.00 .ןוטבה תפצרל ר"מ   
      

 10,000.00   200.00    50.00 .מ"ס 02 יבועב ,04-ב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0159
      

 69,325.00   235.00   295.00 .מ"ס 52 יבועב ,04-ב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0160
      

 11,025.00 1,575.00     7.00 .םינוש םיכתחב 05-ב ןוטבמ המוק ידומע ק"מ  02.01.0220
      

 37,180.00 1,430.00    26.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0230
      

 13,000.00 1,300.00    10.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0260
      

 17,136.00 1,224.00    14.00 .םינוש םיבחורב תונותחת 04-ב ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0280
      
02 בחורב תוקעמו תונוילע 04-ב ןוטב תורוק     02.01.0290

 34,992.00 1,458.00    24.00 .תוערגמו תוטילב תוברל מ"ס ק"מ   
      

 14,750.00   295.00    50.00 .מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0301
      

 21,725.00   395.00    55.00 .מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0302

286,425.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     005 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

286,425.00 מהעברה      
      

      
  7,050.00   470.00    15.00 .מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0303

      
הבוגב ם"ידחול ידיצבו ןיב ןוטב תומלשה     02.01.0304

  5,000.00 1,250.00     4.00 .תוחולה ק"מ   
      
יבג לע ,מ"ס 5 ילמינימ יבועב ,ןוטב גניפוט     02.01.0307

 13,800.00    60.00   230.00 .תורוקו תוימורט תוטלפ ר"מ   
      
תורובב םיקוצי םינוש םיכתחב ןוטב תוגרדמ     02.01.0331

  1,125.00 2,250.00     0.50 .הליבט ק"מ   
      
,למשח תונורא תיתחתב 03-ב ןוטב יסיסב     02.01.0350
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

  2,340.00 2,340.00     1.00 .מ"ס 02/02 ק"מ   
      
גג לע םיקוצי מ"ס 01 יבועב ןוטב יסיסב     02.01.0351
תוברל ,ריוא גוזימ תוכרעמ רובע ,הנבמה      
ןכו תודיער תעינמל מ"מ 6 יבועב ביצלפ תבכש      

  3,150.00   315.00    10.00 .יפל וטנ הדידמה .ןוטבה ןויזל לזרבה ר"מ   
      
02 הבוגבו מ"ס 03 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0360
,םיבוטר םירוזאב תוציחמ תיתחתב מ"ס      
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
05 לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

  2,340.00 2,340.00     1.00 .מ"ס ק"מ   
      
,מ"ס 5 יבועב "שאילופ" תוחולמ רוק ירשג     02.01.0370
הנבמה תותיזחב ןוטב יטנמלא םע םיקוצי      

  2,800.00    35.00    80.00 .)תוינבתה ךותב( ר"מ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0400

126,720.00 3,960.00    32.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

450,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

450,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     006 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב , 05-ב ןוטב , תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0010
יטוח ללוכ ריחמה . רתאב תובכרומ , מ"ס 03      

 85,800.00   390.00   220.00 . הכירדה ר"מ   

 85,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 85,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     007 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמה תפטעמב הינב תוריקל תחתמ :הרעה      
תלת ינמוטיב דבלמ תוביטר ץצוח ךבדנ חנוי      
דבלה .08 י"ת תושירדל םיאתמה יתבכש      
תוחירמ ג"ע תוחפל מ"ס 01 תויפחב קבדוי      
החירמ 52/57 גוסמ םח יטלפסא ןמוטיב      
דסמה ןויקינ תרימש לע דיפקהל שי .היפחב      
דבל יפדוע .ףושח ןוטבמ םידסמב דחוימבו      
רמג רחאל רשיו יקנ וקב וכתחי ןיעל םיארנ      
וריחנו דרפנב םלושי אל ל"נה רובע .הדובעה      
.הינבה תודובע ריחמב לולכ      
      
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0020
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 3 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

 46,800.00   180.00   260.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0030
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 4 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

  9,500.00   190.00    50.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
52 יבועב LX גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תיינב     04.01.0040
תויקפוא ןוטב תורוגח ,תוברטש תוברל ,מ"ס      
י"ע םייקל תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו      
םיצוק תרדחהו מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק      
04 ךרואבו מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ      

 30,000.00   250.00   120.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס ר"מ   

 86,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 86,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     008 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 2-ב םיבוטר םירוזיאב הפצר םוטיא     05.01.0011
ע"ש וא "AKIS" 'בח תרצות "701 פוט הקיס"      
תנכה תוברל הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
,םירוח תמיתס ,ןוטבה יוקינ י"ע חטשה      
שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור ,ןוטבה תקלחה      
לע הילע ללוכ ריחמה .'וכו רמיירפ ,מ"ס 6/6      
02 הבוגל דע םוטאה רוזאה ףקיהב תוריקה      
טרופמכ לכה .תוריק ןיב וטנ הדידמה .מ"ס      

  7,500.00    75.00   100.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      
החירמב ינוציחה ןדיצמ דוסי תורוק םוטיא     05.01.0015
,מ"מ 4 יבועב ,ע"ש וא "דיפס םוגיטסמ" גוסמ      
ןרציה תויחנה יפל לכה .רמיירפ תוברל      
ןדיצ לע( .םוטיא יטרפ תינכתב טרפב ראותמכו      

  1,350.00    45.00    30.00 )הנבמה ףקיהבש תורוקה לש ינוציחה ר"מ   
      
תוחול תועצמאב ל"נה םוטיאה לע הנגה     05.01.0016
ןדיצ ג"ע( מ"ס 3 יבועב F-03 ןריטסילופ      

    450.00    15.00    30.00 .)תורוקה לש ינוציחה ר"מ   
      
)ינוציחה הדיצמ( הליבט רוב תפצר םוטיא     05.01.0020
תמגודכ ,EPDH תועירי תכרעמב      
    EFURPERP תרצותמ ECARG אוביב:  
קיבדו דחוימ יופיצ תולעב ,ע"ש וא "םוטיב"      
ראותמכ טלפמוק לכה .ירטה ןוטבה םע ביגמה      

  2,100.00   140.00    15.00 .םוטיא יטרפ ןויליגב טרפב ר"מ   
      
)ינוציחה םדיצמ( הליבט רוב תוריק םוטיא     05.01.0030
תמגודכ ,EPDH תועירי תכרעמב      
    EFURPERP תרצותמ ECARG אוביב:  
קיבדו דחוימ יופיצ תולעב ,ע"ש וא "םוטיב"      
תועצמאב הנגהו ירטה ןוטבה םע ביגמה      
.מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול      
יטרפ ןויליגב טרפב ראותמכ טלפמוק לכה      

  4,900.00   140.00    35.00 .םוטיא ר"מ   
      
ימרת דודיבכ ,מ"ס 5 יבועב F-03 רקלק תוחול     05.01.0060

  9,315.00    27.00   345.00 .הנבמה גגל ר"מ   
      
0061 יבחרמ לקשמב "לקטב" םיעופיש ןוטב     05.01.0070
יפל הנתשמ יבועב תוגגב 04 קזוחב ק"מ/ג"ק      

 23,600.00   400.00    59.00 .קלחומ ןוילע רמג ,תינכות ק"מ   
      
      
      
      
      

 49,215.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     009 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 49,215.00 מהעברה      
      

      
תועירי לש תובכש יתשב תוגג םוטיא     05.01.0095
תורפושמ מ"מ 5+4 יבועב תללכושמ תינמוטיב      
העיריה .רמיירפ תוברל SBS רמילופב      
לכה .םיעבטומ ןבא יבבש ןוילע רמגב הנוילעה      

 43,125.00   125.00   345.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
      

  3,100.00    20.00   155.00 .מ"ס 7/7 שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור רטמ  05.01.0100
      

  6,975.00    45.00   155.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ תוקלור םוטיא רטמ  05.01.0110
      
גגה תוקעמל תועיריה עוביקל םוינימולא לגרס     05.01.0111

  5,425.00    35.00   155.00 . קיטסמב המיתס תוברל רטמ   

107,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
ה ל י ב ט  ת ו ר ו ב  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
ה ק ש ה ו       
      
םשגה ימ תורצואו הליבטה תוכירב  םוטיא     05.02.0008
פ"ע תובכש יתשב "701 פוט הקיס" םושייב      
ללוכ ,ןרציה תוארוהל םאתהבו ינכטה טרפמה      
חקפמה רושיאל דע םיטסטו הפצה תוקידב      

 12,000.00 2,000.00     6.00 .יתכלהה 'חי   
      

  4,000.00 2,000.00     2.00 םילכ הוקמו םשג ימ רגאמל ךא ל"נכ 'חי  05.02.0009
      
הכשמהה תולעתב גפוס יתכלה חיט תבכש     05.02.0010

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 5:1 לש סחיב טנמצו הבצחמ לוח ללוכ  

 16,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקשהו הליבט תורוב םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ם י מ  ר ג א מ  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
הליבט תורוב ינשו  ןושאר ריק ןיב דודיב     05.04.0015
F-51 ףצקומ ןריטסילופ תוחול -  תורצואו      

    540.00    18.00    30.00 םירפתב מ"ס 2 יבועב ר"מ   

    540.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ רגאמ םוטיא 40.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

124,580.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     010 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 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       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0010

 46,200.00 2,200.00    21.00 .המישרב 1-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0050

  2,200.00 2,200.00     1.00 .המישרב 5-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0060

  4,400.00 2,200.00     2.00 .המישרב 6-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/081 תודימב תיפנכ וד ץע תלד     06.01.0090

 21,000.00 7,000.00     3.00 .המישרב 9-נ סופיטמ 'חי   

 73,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/031 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0020

  6,400.00 3,200.00     2.00 .המישרב 2-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0030

  2,600.00 2,600.00     1.00 .המישרב 3-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0040

  2,600.00 2,600.00     1.00 .המישרב 4-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 002/09 תודימב תיפנכ דח מ"ממ תלד     06.02.0070

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב 7-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/001 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0090

  1,700.00 1,700.00     1.00 .המישרב 9-מ 'חי   
      

 27,500.00   250.00   110.00 .המישרב 31-מ סופיטמ ,די זחאמ רטמ  06.02.0130
      

 34,000.00   850.00    40.00 .המישרב 41-מ סופיטמ ,הקעמ רטמ  06.02.0140
      

297,500.00   850.00   350.00 .המישרב 51-מ סופיטמ ,הקעמ רטמ  06.02.0150
      
,מ"ס 012/001 תודימב ףונמל רבעמ םע תלד     06.02.0160

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב 61-מ סופיטמ 'חי   
      
,הליבט רובל הכנ תכמנהו המרה ףונמ     06.02.0170

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב 71-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/554 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0180

  7,600.00 7,600.00     1.00 .המישרב 81-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/003 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0190

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב 91-מ 'חי   

397,500.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     011 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

397,500.00 מהעברה      
      

      
סופיטמ ,מ"ס 012/041 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0200

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב 02-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ ןולח     06.02.0210

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב 12-מ 'חי   
      
,8" רטוקב ןגומ בחרמל רורווא תורוניצ טס     06.02.0220

  2,550.00   850.00     3.00 .המישרב 22-מ סופיטמ 'חי   
      
,8" רטוקב ןגומ בחרמל רורווא תורוניצ טס     06.02.0230

  7,650.00   850.00     9.00 .המישרב 32-מ סופיטמ 'חי   
      
תויללכ תודימב יטמוטוא ןשע רורחש חתפ     06.02.0250

  2,500.00 2,500.00     1.00 .המישרב 52-מ סופיטמ ,מ"ס 06/06 'חי   
      

  1,350.00   450.00     3.00 .המישרב 72-מ סופיטמ ,4" רטוקב ריווא רוניצ 'חי  06.02.0270
      
,הליבט רובל תיכוכז בולישב מ"בלפ הקעמ     06.02.0280

  9,000.00 4,500.00     2.00 .המישרב 82-מ סופיטמ 'חי   
      
92-מ סופיטמ ,הליבט רובל מ"בלפמ די זחאמ     06.02.0290

 12,000.00   600.00    20.00 .המישרב רטמ   
      
09/09 תודימב ,מ"בלפמ םימ רגאמ הסכמ     06.02.0300

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב 03-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
תודימב ,מ"בלפמ םשג ימ תורצואל הסכמ     06.02.0310

 12,000.00 3,000.00     4.00 .המישרב 13-מ סופיטמ ,מ"ס 07/07 'חי   
      
09/59 תודימב ,מ"בלפמ םילכ הווקמל הסכמ     06.02.0320

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב 23-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 51-כ בחורב זוקינ תלעתל הכבש     06.02.0330

  9,500.00   500.00    19.00 .המישרב 33-מ רטמ   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/06 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0350

  1,100.00 1,100.00     1.00 .המישרב 53-מ 'חי   
      
,מ"ס 012/59 תודימב שא יוביכ תדמעל ןורא     06.02.0360

  1,700.00 1,700.00     1.00 .המישרב 63-מ סופיטמ 'חי   
      
73-מ סופיטמ ,שא יוביכ דוקיפ חולל ןורא     06.02.0370

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב 'חי   
      
001/001 תודימב יטמוטוא ןשע רורחש חתפ     06.02.0380

  2,000.00 1,000.00     2.00 .המישרב 83-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   

475,050.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     012 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ט ס ו ר י נ  ת ו ר ג ס מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
עצובת ןיינבב הטסורינה לכ: קפס רסה ןעמל      
.דבלב 613 ם"בלפ םע      
      
ןוקירו הביאשל שטולמ 613 הטסורינ רוניצ     06.03.0100
דע ןוקירה תמוגמ 52.1" רטוקב הליבטה רוב      
הטזור  תויוז םיקבח םירזיבא ללוכ ריקל      
רבוש זרבללוכ 613 ם"בלפמ לכה םירבכמו      

  2,600.00 1,300.00     2.00 'פמוק .תרנצל תורבחתהו םוקאוו  

  2,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הטסורינ תורגסמ 30.60 כ"הס  

      
ש י ש  ת ו ד ו ב ע  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ תודימב מ"ס 3 יבועב רסיק שיש תוחול     06.04.0040
רצוא לוציפל ןוטב ןש ג"ע  12/221 וא 32/811      
ןותחתו ןוילע רצואל םילכ הוקמ וא/ו הקשה      
תוחולמ דחאב בקנ עצובי הקשה רצוא לכב      

  4,500.00   250.00    18.00 .מ"מ 6 רטוקב שישה 'חי   
      
52-53 בחורב מ"ס 3 יבועב רסיק שיש תוחול     06.04.0050
תודימל םאתומ הכשמה תולעת יוסיכל ,מ"ס      

  2,875.00   250.00    11.50 רתאב וחקליי תודימ ,תולעתה רטמ   

  7,375.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שיש תודובע 40.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

558,825.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     013 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ו ו ק מ ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיטוחו תורוניצ ללוכ רוביחו הנקתה ,הקפסה      
הרקתב הדוקנה אצומל דעו למשחה חולמ לחה      
קספמו ריק הרונמ תיב וא לדנפ ללוכ ,ריקב וא      
.רזיבאה תא םג תללוכ ריק רוביח תדוקנ .םרז      
.ינכטה טרפמב 6 ףיעסב תורדגה האר      
      
,עקת יתב ,םרז יקיספמ( - טילקבה דויצ      
תרצותמ ויהי )'דכו ףוסמ ירזיבא ,ןופלט ירזיבא      
    DNARGEL וא ONICITB וא SSIWEG וא  
.רשואמ ע"ש      
      
YX2N גוסמ םילבכב שמתשהל יאשר ןלבקה      
םלוא םיטוחו תורוניצ םוקמב תשר תולעתב      
תודוקנה ריחמ תא הנשי אל םילבכב שומיש      
.ןלהלש      
      
לש ךתחב םיכילומ םע תוליגר רואמ תודוקנ     08.02.0010

 19,500.00   150.00   130.00 . ר'ממ 5.1 'קנ   
      
לש ךתחב םיכילומ םע תוליגר רואמ תודוקנ     08.02.0030

  1,800.00   180.00    10.00 .ר"ממ 5.2 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0040

  3,800.00   190.00    20.00 .ר"ממ 5.2 לש ךתחב 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0050
םימ ןגומ רזיבא ללוכ .ר"ממ 5.2 לש ךתחב      

  4,000.00   200.00    20.00 .יטסלפ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2X3 םיטוח םע חופמל הנזה תדוקנ     08.02.0060
רפמא 61 ןוחטב קספמ ללוכ ,מ"מ 02 רוניצב      
ןכומו רבוחמ ,בכרומ לכה ,ןגומ      

  3,200.00   320.00    10.00 .תבש ןועש ךרד הקלדה,שומישל 'קנ   
      
ילמשח יתפתר תת םומיח וא יזוק'ג תדוקנ      08.02.0070
5.2X3 םיטוחו מ"מ 02 רוניצ לש שומישב      
ןומיס תרונמ םע יבטוק וד ז"מ ללוכו ר"ממ      
הכישמ טוח םע רוניצ תאיציו רדחל ץוחמ      

    180.00   180.00     1.00 .היטבמאב 'קנ   
      
מ"מ 52 רוניצ לש שומישב הלופכ ןופלט תדוקנ     08.02.0080
םיינקת ןופלט ירזיבא -2ו הכישמ טוח םע      

    720.00   180.00     4.00 .ןופלט ןוראל תרבוחמ 'קנ   
      
      
      
      

 33,200.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     014 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,200.00 מהעברה      
      

      
ןופלט לבכ תלחשה י"ע ןופלט תדוקנ תמלשה     08.02.0090
ינש( םידיג 4 ללוכה )יל'ג( תוחל םסוח ינקת      
סיספלו עקשל םירבוחמ ,ר"ממ 5.0 )תוגוז      
ריחמה  .סיספה תקפסה ללוכ ,SL "הנורק"      

    240.00    60.00     4.00 .הדוקנ לכל יסחי 'קנ   
      
52 רוניצ לש שומישב תרושקת/ףוסמ תודוקנ     08.02.0100
ינקת רזיבא ללוכ .הכישמ טוח םע מ"מ      
    54-JR, ראותמכ,ןימזמה תושירדל םאתהב  

    420.00   210.00     2.00 .תרושקת ןוראל רבוחמ .6.2.6 ףיעסב 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0110
יתב 4 וקסינ רזיבא םע .ר"ממ 5.2 לש ךתחב      

    250.00   250.00     1.00 .) 4N ( עקת 'קנ   
      
םיטוח םע  דרפנ לגעמב ןגזמל רוביח תדוקנ     08.02.0120
    5.2X3 קספמ ללוכ ,מ"מ 02 רוניצב ר"ממ  
ןכומו רבוחמ ,בכרומ לכה ,רפמא 61 ןוחטב      

    900.00   300.00     3.00 .שומישל 'קנ   
      
,שא יוליג ,ןופורקימ ,לוקמר תודוקנ     08.02.0130
שומישב ,'דכו םירדח דוקיפ, םוקרטיא,היזיולט      
רוניצ לכ  .הכישמ טוח םע מ"מ 02 רוניצ לש      
וליאו הדוקנ לכל דרפנ רוניצב היהי ןופורקימ      
ריקב האיצי לכ .ףתושמ רוניצב םילוקמרה      
.המצוע יתסוול תואיצי תוברל הדוקנכ בשוחת      
ןורא ךותב הרקב רדחב תורוניצה לכ רמג      

  7,700.00   110.00    70.00 .דחוימ 'קנ   

 42,710.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 20.80 כ"הס  

      
ה נ ז ה  י ו ק  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
רזעה ירמוח לכ תא ללוכ םיטלפמוקב הנזה יוק      
םינמוסמו םירבוחמ ,םיבכרומ ,יאולה תודובעו      
םינכומ ,אמייק רב ןומיסב תווצקה ינשב      
.ינכטה טרפמב  ףיעס האר .שומישל      
      
תרושקת ןוראמ רודיש הנטנאל ישאר וק     08.03.0010
2 לש שומישב גגב הנטנאל הסינכה תמוקב      
הרקתה לעמ וא הפצירב ,מ"מ 04 תורוניצ      
הרידח ללוכ םיבלושמ םהינש וא תיטסוקאה      
יטוח ללוכ המיטאב תורונצה םויסו ןוילעה גגל      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .רטמ  03- כ רוניצ לכ ךרוא .הכישמ  
      
      
      
      
      

    500.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     015 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    500.00 מהעברה      
      

      
םירדח לא  תרושקת ןוראמ םינוש תרושקת יוק     08.03.0020
וא הפצירב ,מ"מ 23 רוניצ לש שומישב םירחא      
םיבלושמ םהינש וא תיטסוקאה הרקתה לעמ      
לכ רטמ 52 וקה ךרוא .הכישמ יטוח ללוכ      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק .רוניצ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0040
עקרק .קב תובאשמ רדחב למשח חול      
ךותב ר'ממ YX2N 021X4 לבכ לש שומישב,      
תוריק ךותב וא תיטסוקאה הרקת לעמ ,רוניצ      
ןכומ , תווצקה ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .רטמ 02-כ וקה ךרוא .שומישל  
      
לא עקרק.קב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0060
YX2N לבכ לש שומישב, גגב א"מ תדיחי      
    5.2X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    61X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .רטמ  
      
לא עקרק.קב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0061
YX2N לבכ לש שומישב, גגב א"מ תדיחי      
    01X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    04X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .רטמ  
      
הקלדה םוקמ דע למשח חולמ רואמ דוקיפ וק     08.03.0070
5.1X42 דע םיטוחו מ"מ 05 רוניצ לש שומישב      
הרקתה לעמ וא/ו םילבכ םלוס לע ר"ממ      
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא  ליטסוקאה      
ריחמה .שומישל ןכומ ,תווצקה ינשב רבוחמ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .רטמ  02-כ וק לכ ךרוא .םינצחל ללוכ  
      
הקלדה םוקמ דע למשח חולמ רואמ דוקיפ וק     08.03.0080
5.1X7 דע םיטוחו מ"מ 23 רוניצ לש שומישב      
הרקתה לעמ וא/ו םילבכ םלוס לע ר"ממ      
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא  ליטסוקאה      
ריחמה .שומישל ןכומ ,תווצקה ינשב רבוחמ      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .רטמ  01-כ וק לכ ךרוא .םינצחל ללוכ  
      
      
      
      
      
      
      

 14,400.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     016 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,400.00 מהעברה      
      

      
חולמ  יללכ למשח  תקספה ןצחל לש דוקיפ וק      08.03.0090
ןצחל ללוכ,  הסינכב  ןצחל דע ישאר למשח      
לבכב דוקיפ יכילומ ללוכ שא יובכ י'ע רשואמ      
    5.1X3 למשח הקספה ןצחל" טלש ללוכו ר"ממ  
- שומישל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ לכה ."ילככ      

    800.00   800.00     1.00 .רטמ -03כ וקה ךרוא .טלפמוק 'חי   
      
הדלפ תויצקורטסנוקו םילבכ תולעת      
    --------------------------  
      
,תנוולוגמ הדלפ תשר תויושע םילבכ תולעת     08.03.0100
םינוולוגמ םילתמ ללוכ ,מ"מ 001/08 תודימב      

  3,000.00    50.00    60.00 .מ"ס 08 לכ רטמ   
      
םילבכ תילתל ץבאב םינבלוגמ לזרב יליפורפ     08.03.0110
,םירוח תחידק ,םיכותר ללוכ םיטרפ יפל      
םילצפתמ םיגרב י'ע הנקתה ללוכ ,דוביע      

  2,500.00    25.00   100.00 .)םיספיליפ( ג"ק   
      
תודימב תנולוגמ תשר םייושע םילבכ תומלוס     08.03.0120
םיחנומ ע'וש וא 'ילינ' תרצותמ 'מס 5,8/03      
תחנהל םינכומ םילתימה לע םיקזוחמו      

  1,000.00    50.00    20.00 .םילבכה רטמ   

 21,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנזה יוק 30.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונקת ץבוקו 1724 תונקת ץבוקל םאתהב      
ירמוח ,םירמוח תקפסה ,רודיס ללוכ 3464      
.שומישל ןכומ ,תודגנתה תקידב ללוכ 'וכו רזע      
      
הנקתה ,הקפסה- םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0010
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ לש רוביחו      
לע ןקתומ מ"מ 4X04X006 לש תודימב      
3 לכב  .ריקהמ מ"ס 4 לש קחרמב םידדבמ      
8/3" לש רטוקב םוא םע תשוחנ ןקתוי מ"ס      
ספ תא .םינושה הקראהה יכילומ ורבוחי וילא      
י"ע דוסיה תקראה לא רבחל שי האוושהה      
מ"מ 01 לש רטוקב ןוולוגמ לזרב תותומ2      
ספל םיגרב םע רוגסו רושיגה תעבטל ךתורמ      
לע בכרומ היהי ספה .םילאיצנטופה תאוושה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .עקרק תמוקב למשח חול השינב ריקה  
      
      
      
      
      
      

    600.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     017 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    600.00 מהעברה      
      

      
למשח חולב וא גג תמוקב ןקתומ הקראה ספ     08.04.0020
מ"מ 4X04X002 תודימב תשוחנמ ,הנשמ      
תשוחנ יגרב 8 ללוכ ,IC תואספוק ךותב ןקתומ      
ספ .הקראה יכילומ רוביחל 8/3" רטוקב      
דחא לכ 'ממ 01 םיכילומ ינש י'ע רבוחי הקראה      
תאוושה ספל םי ליבקמב םירבוחמו      
תקראלו למשח חול לש השינב םילאיצנטופה      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק . ןינב לש דוסי  
      
חולב םילאיצנטופ תאוושה ספמ הקראה וק     08.04.0030
רדחב הקראה ספ דע,עקרק .קב ישאר למשח      
דדובמ תשוחנ ךילומ לש שומושב ,תובאשמ      
ןכומו תובצק ינשב רבוחמ, ר"ממ 07 ךתחב      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
תרימשו תיטסוקאה הרקת לש הנבמה תקראה     08.04.0040
תולעת וא/ו היתודש לש תילמשחה תופיצרה      
ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ לש שומישב ,ריוא גוזמ      
םירטמ 01-כ וק לכ ךרוא .מ"מ 02 רוניצב      

  1,800.00    90.00    20.00 'פמוק .שומישל ןכומו רבוחמ ,בכרומ לכה .עצוממב  
      
ספמ ,הנבמל ץוחמ םימ הנומל הקראה וק     08.04.0050
52 רוניצ לש שומישב ,םילאיצנטופ תאוושה      
הקראה יספ רודיס ללוכ ר"ממ 52 ךילומו מ"מ      
.הדורטקלא וא םימ רוניצל רוביחל הלש םע      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םירטמ 05-כ וקה ךרוא  
      
ינשמ ר"ממ 52 ךילומב הקראה רשג רודיס     08.04.0060

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .םימה ינומ ידיצ  
      
תנטנאל הקראה לש רוביחו הנקתה ,הקפסה     08.04.0070
מ"מ 61 יולג ךילומ לש שומישב היזיולט      
לש ץוח תאיציל דעו הנטנאה ןרוט סיסבמ      
גגה לעש קלחה .רישי רוביחב רושיגה תעבט      
וליאו גגה יולימ ךותב דבכ יטסלפ רוניצב ןגוי      
'מ 04.2 דע לש הבוגב עקרקה תמוקב עטקה      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .בטיה קזוחמו ןוולוגמ םימ רוניצב ןגוי  
      
תיזכרמ( םינושה תרושקתה ידסמ תקראה     08.04.0080
תאוושה ספמ )'וכו ,SPU ,םיבשחמ,ןופלט      
ךילומו 'ממ 52 רוניצ לש שומישב ,םילאיצנטופ      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק .רטמ 51 -כ וק לכ ךרוא .ר'ממ 01 דחא  
      
,גגב הקראה ספמ - גגב םינבמל הקראה     08.04.0090
52 רוניצב ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ שומישב      
.םירטמ 01-כ הקראה לכל עצוממ ךרוא , מ"מ      
תלש ללוכ ,שומישל ןכומו בכרומ ,רבוחמ לכה      

    400.00   100.00     4.00 'פמוק .רוביח  

  6,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 40.80 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     018 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפופכ ,םינקתה יפל םייונב למשח תוחול      
ץבוק ,1353 תונקת ץבוק ,למשחה קוחל      
לכה -9141 י"ת ילארשי ןקתלו 4694 תונקת      
םירמוחה ללוכ ,שומישל ןכומו בכרומ ,רבוחמ      
.רזעה ירמוחו      
      
אלל/םע ירלודומ חפ ןוראכ יונב למשח חול     08.06.0010
עובצ תוחפל מ"מ 2 יבועב חפמ ,תותלד      
ךילהתב יפוס עבצו דחוימ דוסי עבצב םיימעפ      
תודובעה לכ תא ללוכ חולה .יטטסורטקלא      
,טוויח תוברל ,דויצה תנקתהל רזעה ירמוחו      
לע ןקתוי חולה .'וכו םירוביח ,םיקדהמ ,םיספ      
תקראה לש רושיגה תעבט לא רבוחיו דוסיה      
.שומישל ןכומו רבוחמ ,בכרומ חולה .דוסיה      
הדימהו תואיצמב קפוסיש ר"מ יפל דדמי חולה      

 14,000.00 2,800.00     5.00 .ר"מ 4.0-כ בשוחת רתויב הנטקה ר"מ   
      
טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תואספוק     08.06.0020
    )I.C( ממ 052 קמועבו .ממ 063/005 תודימב.  
ישאר קספמ תנקתה רובע ,הליענו הפלק םע      

    600.00   600.00     1.00 .םינומה דיל 'חי   
      
01 לש רצק םרז לש ןויפיא ילעב תוחולל דויצ      
ךותב רוביחו הנקתה ,הקפסא - תוחפל א"ק      
:לש תוחול      
      
-תוינורטקלא תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0030
םרזל,004A-3MZN המגודכ תיטנגמו תימרט      
ללוכ ,א"ק 53 ק"ז , רפמא 004-002 ילנימונ      
דומצ ןקתומ,טלוו 032-ל קוחרמ הקספה לילס      
ע"ש וא ,RELLEOM תרצות ,הדידמ ןוראל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
ילנימונ םרזל 3MZN תמגודכ סמועב קתנמ     08.06.0040
ע"ש וא RELLEOM תרצות ,רפמא 004 לש      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ישאר למשח חולב ישאר קספמ,רשואמ 'חי   
      
תימרט  תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0050
םרזל 052A-2BMZN תמגודכ תיטנגמו      
הקספה לילס םע ,רפמא 052 לש ילנימונ      
ע"ש וא RELLEOM תרצות ,קוחרמ      
רדחב למשח חול הנזהל קספמ,רשואמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .תובאשמ 'חי   
      
תימרט  תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0060
ילנימונ םרזל 001A-2MZN המגודכ תיטנגמו      
תרצות  ,א"ק 52 ק"ז ,רפמא 001-08 לש      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא ,RELLEOM 'חי   
      
      

 22,800.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     019 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,800.00 מהעברה      
      

      
המגודכ תימרט הנגה אלל יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0070
    36A-1BMZN רפמא 36 לש ילנימונ םרזל,  
ע"ש וא ,RELLEOM תרצות  ,א"ק 52 ק"ז      

  2,000.00 1,000.00     2.00 םירלקנירפס תבאשמ תנזהל ,רשואמ 'חי   
      
תיטנגמו תימרט הנגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0080

    350.00   350.00     1.00 .רפמא 6 םרזל MZKP-0 תמגודכ 'חי   
      
דע יבטוק תלת ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0090

    350.00   350.00     1.00 RELLEOM תרצות, ZAF םגד,רפמא 36X3 'חי   
      
דע יבטוק תלת ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0100

  2,700.00   180.00    15.00 RELLEOM תרצות, ZAF םגד,רפמא 04X3 'חי   
      
52X2 דע יבטוק וד ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0110

    100.00   100.00     1.00 RELLEOM תרצות, ZAF םגד,רפמא 'חי   
      
52X1 דע יבטוק דח ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0120

  4,500.00    60.00    75.00 RELLEOM תרצות, ZAF םגד,רפמא 'חי   
      
םע "0" בצמ םע יבצמ תלת ףילחמ םרז קספמ     08.06.0130

    500.00   250.00     2.00 .רפמא 52X3-ל םיעגמ 'חי   
      
52X1 דע יבטוק דח ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0140
וא RELLEOM תרצות, ZAF םגד ,רפמא      

 10,200.00    60.00   170.00 רשואמ ע"וש 'חי   
      
לעב ,רפמא 04X2 םיעגמ םע ףלד םרזל רסממ     08.06.0150

    400.00   200.00     2.00 .A EPYT ,רפמא 30.0 לש תושיגר 'חי   
      
לעב ,רפמא 04X4 םיעגמ םע ףלד םרזל רסממ     08.06.0160

  2,450.00   350.00     7.00 .A EPYT ,רפמא 30.0 לש תושיגר 'חי   
      
םע CA-3 הדובע רטשמב הדובע סמועל ןעגמ     08.06.0170
לילסו רזע יעגמ םע ,רפמא 04X3 םיעגמ      

    350.00   350.00     1.00 .טלוו -032ל הדובע 'חי   
      
רזע יעגמ םע ,רפמא 02X1 ירלודומ ןעגמ     08.06.0180

    360.00   180.00     2.00 .טלוו -032ל הדובע לילסו 'חי   
      
לילסו רפמא 61X2 םיעגמ םע דעצ ירסממ     08.06.0190

  1,920.00   120.00    16.00 .טלוו -032ל הדובע 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 .V42/032, AV051 לידבמ יאנש 'חי  08.06.0200
      
םיבכרומ ,מ"מ 22 רטוקב ON, CN םינצחל     08.06.0210

    420.00    70.00     6.00 .למשחה חולב לנפה לע 'חי   
      

    200.00   100.00     2.00 תורונ תקידבל יתמוק תלת ןצחל 'חי  08.06.0220

 49,900.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     020 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 49,900.00 מהעברה      
      

      
םינוש םיעבצב םידגנ םע DEL ןומיס תורונמ     08.06.0230
םיכיתנ םע ,מ"מ 22 רטוקב ,טלוו 032 חתמל      

    120.00    40.00     3.00 .תוירונ ללוכ חולב לנפה לע םינקתומ .ג.נ.ע 'חי   
      
לש למשח חול ךותב רוביחו הנקתה ,הקפסה     08.06.0240
הברזר םעו תימוי המרגורפ םע דוקיפ ןועש      

    900.00   300.00     3.00 .תוחפל תועש -42ל תינכמ 'חי   
      
םיכיתנ 3 תללוכה ".ג.נ.ע" גוסמ םיכיתנ תדיחי     08.06.0250
    A001 ןויפיא ילעב LG בכרומ םיסיסב ללוכ  

    300.00   300.00     1.00 .שומשל ןכומו רבוחמ 'חי   
      
תנקתומ םיקרב תעיגפ ינפמ הנגה תכרעמ     08.06.0260
4 תללוכ ,מ"מ 53 לש הליסמ יבג לע חול ךותב      
,BARTHSALF SULP-TLF םגדמ הנגה 'חי      
    A SSALC תרצות XINEOHP ע"ש וא  

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ישאר למשח חולב הנקתהל,רשואמ  
      
םיכיתנ 3 תללוכה ".ג.נ.ע" גוסמ םיכיתנ תדיחי     08.06.0270
    A04 ןויפיא יל LG רבוחמ בכרומ םיסיסב ללוכ  

    300.00   300.00     1.00 .שומשל ןכומו 'חי   
      
ןקתומ תוגרד 3-ל )IF SOC( קפסה לפוכ רקב     08.06.0280

  1,000.00 1,000.00     1.00 .למשח רדחב ישאר למשח חולב 'חי   
      
ר"אוק 5 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0290

    350.00   350.00     1.00 .טלוו -032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ 'חי   
      
ר"אוק 5 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0300
הקירפ ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ      

    300.00   300.00     1.00 .הריהמ 'חי   
      
01 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0310
-032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ ר"אוק      

    350.00   350.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
01 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0320
ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ ר"אוק      

    300.00   300.00     1.00 .הריהמ הקירפ 'חי   
      
51 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0330
-032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ ר"אוק      

    450.00   450.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
51 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0340
ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ ר"אוק      

    500.00   500.00     1.00 .הריהמ הקירפ 'חי   
      
      

 56,770.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     021 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,770.00 מהעברה      
      

      
ןקתומ טלוו 032 חתמל םילבק רורוואל ררואמ     08.06.0350

    300.00   300.00     1.00 .חולב 'חי   
      

    600.00   150.00     4.00 .חולה ינותנל םיאתמ רפמא 5/513 םרז הנשמ 'חי  08.06.0360
      
CTL-TENLE  תמגודכ יתרפס דדומ בר     08.06.0370
טווחמו ןקתומ ,"מ"עב הרקב ימושי" תרצות      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .תותיכ ףגא למשח חולחולה תיזחב  
      
םרזל   O/C 3  םיעגמ םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.06.0380
ללוכ טלוו 42 או 032ל לילס םעו רפמא 01      

    360.00   120.00     3.00 'פמוק .תבשות  

 59,630.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
,תומיאתמ תורונ ללוכ רוביחו הנקתה ,הקפסה      
יאולה תודובע לכ תא ללוכ 'וכו םילבק ,םיקנשמ      
הרואת יפוג לוכ.שומישל םינכומ ,רזעה ירמוחו      
.ילארשי ןקת ות םע ויהי      
      
.םיינורטקלא ויהי םיקנשמה לכ      
      
תורונ םע ,טוו 82X2 יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.07.0010
    5T, 56 םימ ןגומ, ינורטקלא דויצ םע-PI, םגד  
ךרע הווש וא "שעג" תרצותמ , "טייליס"      

    295.00   295.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
הדיחי לש יטנצסרולפ הרואת ףוגל תפסות     08.07.0020
לש תיטנצסרולפ הרונל םוריח תלעפהל      
לש המצועב תוקד 09 ךשמל טוו 85/63/81      

    125.00   125.00     1.00 . ןעטמו רבצמ ,רוטרוניא תנקתה ללוכ 05% 'חי   
      
הרקת וא ריקב ,תינוציח הנקתהל הראות ףוג     08.07.0030
םגד, PI-56  תומיטא הגרד,DEL תורונ םע      
תרצות , 40Z43G5 ט"קמ ,  "דל סוקסיד"      

  1,282.50   427.50     3.00 .רשואמ ע"ש וא שעג 'חי   
      
טלש םע ,DEL  תורונ םע םוריח הרואת ףוג     08.07.0040
21 הבוגב תויתוא םע )ךרוצה יפל( ינקת האיצי      
דל ץח םגד , תוקד 081 לש הלועפ ךשמל ,מ"ס      
ע"וש וא שעג  תרצות,11A085 ט"קמ , עוקש      

  2,450.00   350.00     7.00 .רשואמ 'חי   
      
DEL םגד DEL  תורונ םע םוריח הרואת ףוג     08.07.0050
תרצות, טאו 3, הבחר המולא םע  עוקש טולימ      

  4,250.00   425.00    10.00 .רשואמ ע"ש וא  שעג 'חי   
      

  8,402.50 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     022 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,402.50 מהעברה      
      

      
םגד , תיפיקיה הרואתל םוטא הראות ףוג     08.07.0060
רוטקלפר,טנוברקילופמ יושע, "דל ראטס"      
קפסה , ילרגטיא  דויצ םע ,PI-56, ןבל עובצ      
שעג תרצות  , 42Z4975 ט"קמ ,  טאו 13 ףוג      

  2,175.00   435.00     5.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0070
,W 82 הרונ םע  " LENAP OLOPA" םגד      
    K0603, ע"וש וא,מ"עב סקולארשי ןאובי  

  4,000.00   200.00    20.00 .רשואמ 'חי   
      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0080
,W 52 הרונ םע  " PU SUTTERP" םגד      

  1,750.00   125.00    14.00 .רשואמ ע"וש וא,מ"עב סקולארשי ןאובי ,K4 'חי   
      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0100
ןגומ  W 02 הרונ םע לוגע  " OMOD" םגד      

  9,900.00   330.00    30.00 .רשואמ ע"וש וא שעג ןאובי, 44PI 'חי   
      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0110
ןגומ  W5   הרונ םע לוגע  " WOLER" םגד      
    56PI,שעג ןאובי, םירדחב רויכה לעמ הנקתהל  

  6,500.00   325.00    20.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
ינקת ינוציח ריקה לע הנקתהל ןגומ הרואת ףוג     08.07.0120

    200.00   200.00     1.00 . .תיב 'סמו בוחרה םש םע 'חי   
      
"DEL D" םגד , DEL  תורונ םע  הראות ףוג     08.07.0130
לעמ הנקתהל,56PI ןגומ  W52   הרונ םע      

  2,620.00   327.50     8.00 .רשואמ ע"וש וא שעג תרצות ,הכירב ,ןאובי 'חי   

 35,547.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 70.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םייונישו תופסות רובע ןניה ןלהל תויומכה      
.הדובעה ךלהמ ךות שרדיהל םייושע רשא      
דבלב הדיחי יריחמ תלבק ךרוצל ןה תויומכה      
האצוהש הדובעל רשק לכ תויומכל ןיאו      
הדימב  .תויומכה בתכלו תוינכותה תרגסמב      
ןלבקה לע היהי תופסות וא/ו םייוניש ושרדיו      
.ןלהלש םיפיעסה יפל םיריחמה תא תונבל      
      
רושיאב הנתומ ןלהלש םיפיעסב שומישה      
םדא לכ וא ןימזמה ,חקפמה תאמ םדקומ      
יבגל תועיבת לכ הנרכות אל  .ודי לע הנמתיש      
תויומכל .בתכב רושיא ןהיבגל ןיאש תודובע      
ליפכהל ןיא  .דבלב הדיחי יריחמ ונתני ןלהל      
.םיפיעסה תא םכסל ןיאו      

80.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     023 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תא ,םיפיעסהמ קלח ןימזהל יאשר ןימזמה      
וא האלמ וא תיקלח תומכב ,דחא ףא וא םלוכ      
הדובעה תא עצבל ןלבקה לעו ןייוצמה לעמ      
.ןיררוע אללו םיפיעסבש םיריחמל םאתהב      
      
חיטל תחתמו לעמ םינקתומ םייטסלפ תורוניצ      
תסנכהל ןכומו קזוחמו בכרומ ,תוקיצי ךותב וא      
רטוק יבועב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,םיטוח      
.מ"מ 3 תוחפל      
      
ללוכ מ"מ 02 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0010

    530.00     5.30   100.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 52 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0020

    310.00     6.20    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 23 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0030

    435.00     8.70    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 04 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0040

    550.00    11.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0050

    675.00    13.50    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0060

  1,185.00    23.70    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב םידדובמ םיטוח      
ךותב םילחשומ הקראהו ספאה תונושה      
,רזעה ירמוחו רזעה תודובע לכ ללוכ תורוניצ      
םירזיבא וא תוחולב םהיתוצק ינשב םירבוחמ      
.שומישל ןכומ - םינוש      
      
דודיב םע מ"מ 5.1 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0070

    300.00     3.00   100.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 5.2 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0080

    175.00     3.50    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 4 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0090

    200.00     4.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 6 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0100

    310.00     6.20    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 01 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0110

    530.00    10.60    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      

  5,200.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     024 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,200.00 מהעברה      
      

      
דודיב םע מ"מ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0120

    740.00    14.80    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 52 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0130

  1,100.00    22.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
יתלב תשוחנמ םייטסלפומרט םילבכ      
םיחנומ וא תורונית ךותב םילחשומ ,םיניירושמ      
יבג לע םיקזוחמ וא תולעת ךותב      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ תויצקורטסנוק      
.'וכו םירוביח ,םיקדהמ ,לבכ ילענ ,דודיב :ןוגכ      
      

    800.00     8.00   100.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0140
      

    600.00    12.00    50.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0150
      

    550.00    11.00    50.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0160
      

    750.00    15.00    50.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0170
      

  1,150.00    23.00    50.00 .ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0180
      

  1,600.00    32.00    50.00 .ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0190
      

  2,250.00    45.00    50.00 .ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0200
      

  3,400.00    68.00    50.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0210
      

  5,300.00   106.00    50.00 .ר"ממ 61/52X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0220
      

  6,650.00   133.00    50.00 .ר"ממ 61/53X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0230
      

 12,000.00   240.00    50.00 .ר"ממ 53/07X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0250
      
ןומט ר"ממ 61 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0260

    750.00    15.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
ןומט ר"ממ 52 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0270

  1,150.00    23.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
ןומט ר"ממ 53 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0280

  1,750.00    35.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
תנמזה ללוכ , למשח ןקתמל תרוקיב תרבעה     08.08.0290

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .רפמא 004 לש רוביח לדוגל תרוקיבה  
      
םושיר יפל ךמסומ יאלמשח לש י'גר תועש     08.08.0300

  7,000.00    70.00   100.00 .חקפמה לש בתכב רושיאבו הדובעה ןמויב ע"ש   
      

 55,240.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     025 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 55,240.00 מהעברה      
      

      
ןמויב םושיר יפל ,רזוע יאלמשח לש י'גר תועש     08.08.0310

  6,000.00    60.00   100.00 .חקפמה לש בתכב רושיאבו הדובעה ע"ש   
      
ירודישל תפתושמ הטילקל גגב  הנטנא הנקתה     08.08.0320
תונקתב שרדנל םאתהב לארשיב וידרו היזיולט      
יצורע הנטנאל סיסב ללוכ, 997 ילארשי ןקקבו      
הרבגה תכרעמ , MF וידרו 2,1 היזיולט      
תרושקת תספוקל טוויח ,םילצפמ ,םילבכ,      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה תרושקת ןוראב ישאר  
      
תרזוח הקידבו עוציבו ,םירבעמ תמיטא עוציב     08.08.0330
למשחה תרנצ ירבעמ תמיטא לש סולכא ינפל      
רמצ תסיחד י'ע ןינבה הבוג לכל תרושקתהו      
י'ע םירבעמה תמיטא םירבעמה ךותב םיעלס      
גוסמ שא בכעמ רמוח תזתהו B-002 הזר ןוטב      
דע םירבעמה לכ לע "SBK" וא "קיטסמיילפ"      
עוציב רחאל .הפצרה לעמ 'מס 06 לש הבוגל      
ןלבקה רשאי הקידבהו הדובעהה      
למשחה ןקתמ לכ ןכהש כתכב ןימזמלוסדנהמל      
למשחל םילבכהו תרנצ לכש ,ןונכתה יפל עצוב      
וילאמ הבכ רמוחמ םנה םיריפב תרושקתהו      
לכב טרפמה יפל שרדנכ המיטא עצובשו      
רושא תריסמ יא .תרושקתלו למשחל םירבעמה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .למשחה ןלבק ידיב תוירחאה תא הריאשמ ל'נכ  

 62,740.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 80.80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ב  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הפונמ לוח תקפסה ,הריפח תוללוכ תודובעה       
,םילבכלו תורוניצל תחתמו לעמ הריפחה דופיר      
02 לש תובכשב המדאה קודיהו הריפחה יוסיכ      
קוליסו ןומיס יטרס לש החנהו הקפסה ,מ"ס      
.םוקמהמ תרתוימה המדאה      
      
09 קמועב תורוניצו םילבכל תולעת תריפח      08.09.0010
,םינבל ,לוח עצמ ללוכ מ"ס 06 בחורבו מ"ס      

  6,750.00    45.00   150.00 .ראותמה יפל יפוס קודיהו יוסיכ ןומיס יטרס רטמ   
      
תחיתפ רובע הריפחה ריחמל תפסות     08.09.0020

    600.00    60.00    10.00 .םנוקיתו תוכרדמו םיטלפסא רטמ   
      
תוריפחה ךותב םיחנומ םינוש םיגוסמ תורוניצ      
רטוקב ןוליינמ הכישמ יטוח ללוכ לוח עצמ לע      
.םילבכה תלחשהל םינכומ ,תוחפל מ"מ 6      
      
המדאה ךותב קזב םגד מ"מ CVP 05 רוניצ     08.09.0040
ח"ח הדידמ ןורא רשקלו TOHו "קזב" רוביחל      

  5,000.00    25.00   200.00 ישאר תרושקת ןורא םע רטמ   

 12,350.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     026 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,350.00 מהעברה      
      

      
  5,600.00    40.00   140.00 מ"מ 36 רטוקב המכח תרושקתל יעקי רוניצ רטמ  08.09.0050

      
למשח תרבח םגד םידבכ C.V.P. תורוניצ      08.09.0060
ללוכ עקרקב וא םייומס ,)לוצ( 6" רטוקב      

  6,000.00    60.00   100.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
יתלב ,ץראה תרצותמ םייטסלפומרט םילבכ       
ךותב םילחשומ YX2N גוסמ םיניירושמ      
ינשב םירבוחמ ,תולעתב םיחנומ וא תורוניצ      
,םיקדהמ : ןוגכ רזע ירמוח לכ תא ללוכ תווצקה      
ןוגכ רזע תודובע לכ ללוכ 'וכו םיגרב ,לבכ ילענ      
םירוביח ,דודיב ,ףוליק ,הלחשה ,החנה ,הלבוה      
.שומישל םינכומ ,'וכו      
      
,רוניצ ךותב ר'ממ 59X4 YX2N  לבכ      08.09.0070
וא תיטסוקאה הרקת לעמ, יעקרק תת הריפחב      
ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא תוריק ךותב      

 21,000.00   210.00   100.00 .שומישל ןכומ,תווצקה רטמ   
      
ןוחטב םרז קספמ רוביחו הנקתה, הקפסה     08.09.0080
לש שומישב 'א 61X3 םימ תנגומ אספוק ךותב      
היקשה תכרעמ שאר רובע 5.2X3 YX2N לבכ      
ןכומ ,תווצקה ינשב רבוחמ ןקתומ לכה,      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק . .שומישל  
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב תירטינס הכירב      08.09.0090
תיתחת אלל ,מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע מ"ס      
מ"ס 06 לש ףסונ קמועב זוקינ רוב ללוכו      
םיחתפ תחיתפ ללוכ ,הכירבל תחתמ םיפסונ      
םילבכו תורוניצ רבעמ רובע הכירבה ןפודב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .םיחתפה תמיטאו  
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב תירטינס הכירב      08.09.0100
אלל ,מ"ס 08 רטוקב הסכמ םע מ"ס 001      
06 לש ףסונ קמועב זוקינ רוב ללוכו תיתחת      
תחיתפ ללוכ ,הכירבל תחתמ םיפסונ מ"ס      
תורוניצ רבעמ רובע הכירבה ןפודב םיחתפ      

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק .םיחתפה תמיטאו םילבכו  
      
תוגוז 6.0X2(02( ןב )יל'ג( ינקת ןופלט לבכ     08.09.0110
יסיספ ללוכ, םוינימולא הטעמ םע תוחל םסוח      
לחשומ ,םיאתמ טלש ללוכ,תוגוז 05 ל רוביח      
לש רוביחה םוקממ המדאב 'ממ 05 רוניצב      
ןכומו רבוחמ .תיבב  םירוביחה ןורא לא קזבה      
י"ע רמג רושיא תלבק תללוכ הדובע,שומישל      

  3,000.00    60.00    50.00 .קזב תרבח רטמ   
      
      
      

 51,600.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     027 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,600.00 מהעברה      
      

      
אתו ח"ח הדידמ  ןורא רובע ןוטב החמוג      08.09.0120
ןוטבמ  תודוסי תקיצי ללוכ ,ישאר קספמל      
ןוראל המיאתמ תכתמ תרגסמ ,ללוכ -002ב      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .קזבו למשחה תרבח םיגיצנ תויחנה יפל  

 53,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפב תודובע 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

282,377.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( הווקמב למשח תודובע 80 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     028 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 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       
      
:הרעה      
תשר תוניפ ללוכ חיטה תודובע ריחמ      
תיכנאו תיקפוא הניפ לכב )MPX( תונוולוגמ      
.דרפנב םרובעב םלושי אלו תימינפו תינוציח      
.הבוגו םוקמ לכב םימוגיפ ללוכ      
      
תותשר םיללוכ ץוח חיט תודובע ריחמ :הרעה      
תוברל רוקה ירשג חטש לכ לע סלגרטניא      
02 בחורב הילעו ןהינב מ"ס 02 בחורב תויפח      
.םיכומסה הינבה יחטש לע מ"ס      
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0020
תוריקב םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      

 31,200.00    80.00   390.00 .תורקתו ר"מ   
      
וא "תימרכ" 'בח תרצות 136 ראגב טכילש     09.01.0030
םושיי רחאל ףויש תוברל תובכש יתשב ע"ש      
העיבצל ןכומ םלשומ רמגל דע לכה .הבכש לכ      

  2,250.00    50.00    45.00 .מ"ממב .ןרציה יטרפמב ראותמכ ר"מ   
      
,הנכה ללוכ - תורצואו הליבט תורובל חיט     09.01.0050
רחאל קר עצובי - היצגרגסו םירוח יולימו רושיי      
ידוסי ןוקיתו תורובה תומיטא תקידבו םיטסט      
)ץנלג( הצברה חיט עוציב - ךרוצה תדימב      
םאתהב סקטל הקיסו םי לוחו טלמ ללוכה      

  6,000.00    75.00    80.00 .ינכטה טרפמב עיפומכו ןרמיב תויחנהל ר"מ   
      

  1,875.00    75.00    25.00 .םילכ הוקמו םשג ימ רגאמל ךא ל"נכ חיט ר"מ  09.01.0051
      
יתשב גגה תוקעמ בגו ינפ לע יטנמצ חיט     09.01.0055

 16,800.00    80.00   210.00 .דבל רמגו הצברה תבכש תוברל ,תובכש ר"מ   
      
רמג םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0060
,ע"ש וא "טלרינ" 'בח תרצות ילירקא טכילש      
םיחטש ג"ע - לכירדאה תריחבל ןווגבו םקרמב      
יפל ,םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .םיירושימ      

 36,000.00   180.00   200.00 .לכירדאה תשירד ר"מ   

 94,125.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 94,125.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     029 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 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       
      
ת ו ר ו ב  ף ו צ י ר ו  י ו פ י ח  10.01 ק ר פ  ת ת       
ה ל י ב ט ה       
      
:תורעה      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ )1      
הדרפהה יליפורפ ,םיפסה לכ תא םג םיללוכ      
ישגדה ךרואל םיליפורפ ,)םיפוציר ןיב רבעמב(      
םהינימל רמגה יליפורפו םיתורשב הקימרק      
יטרפו תויחנה יפל( םוינימולא וא/ו הטסורינמ      
י"ע םיקוושמה םייכנאו םיייקפוא ,)לכירדאה      
תשירד יפל לכה ,ע"ש וא "םייופיצ-לייא"      
.לכירדאה      
      
דוסי ריחמ ןייוצ םהיבגלש םייופיחו םיפוציר )2      
.קפסה לצא תורישי ןימזמה י"ע ורחבי      
      
יאשר לכירדאה יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )3      
יופיח / ףוציר רמוח לש הקפסא לע ול תורוהל      
דוסיה ריחמ תרגסמב םיוסמ םגדו ןרצימ      
.לכירדאל קפסה ןיב עבקייש      
      
הדובעה םותב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )4      
- חקפמה הרוי וילע םוקמב ןימזמל ורסמי      
גוס לכמ תירוקמה םתזיראב תומותח תוברזר      
/הקימרק יחירא :ןוגכ( טקיורפב עצובש רימגת      
תויומכהמ %3 רועישב )'וכו ןלצרופ טינרג      
תפסונ הרומת לכ אלל תאזו לעופב ועצובש      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל ןלבקה לעו      
      
יחיראש דואמ דיפקהל הבוח :הבושח הרעה      
אללו האלמ הקבדהב ויהי תורובב הקימרקה      
תואצמיה .הקימרקה ירוחאמ םיללח םוש      
קוריפל ומרגי תוקימרקה ירוחאמ םיללח      
.ןלבקה ח"ע שדחמ הנקתהלו הקימרקה      
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
תרבח לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,מ"ס      
בצוימ לוח תוברל ,ע"ש וא "הקימרק בגנ"      
מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק 002 תומכב      
"iepam" תרצותמ תילירקא הבורב ןייולימו      

 26,250.00   250.00   105.00 . לכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ   
      

  4,000.00    40.00   100.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0020
      
      
      
      
      
      

 30,250.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     030 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,250.00 מהעברה      
      

      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030
לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,11R ,מ"ס      
לוח תוברל ,ע"ש וא "הקימרק בגנ" תרבח      
3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק 002 תומכב בצוימ      
תרצותמ תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ      

 25,000.00   250.00   100.00 . לכירדאה תריחבל ןווגב "iepam" ר"מ   
      
06/06 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0041
ןווגו םגד ,גוסמ ,תיקפוא הנקתהב מ"ס      
,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל      
תוברל םייונב תוריק ג"ע הקבדהב עוציבה      
0291 י"ת םאות שעותמ הצברה חיט תבכש      
מ"מ 3 בחורב תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב      
,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא הבורב ןייולימו      

175,200.00   240.00   730.00 )םיתורשב( .לכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ   
      
תכירבל הקימרק יחיראב - הליבט תורוב ףוציר     10.01.0517
,C-11R הגרדב פילס יטנא ,52/5.21 היחש      
יפל עבצו ןווגב רשואמ ע.ש.א לטכוב תמגודכ      

  3,056.00   382.00     8.00 לכירדאה תריחב ר"מ   
      
יחיראב - הליבט תורובב תוגרדמ יופיח     10.01.0518
הגרדב פילס יטנא היחש תוכירבל הקימרק      
    C-11R, םגד ,הגרדמ יפסב ןווג יוניש ללוכ  
תריחב יפל עבצו ןווג .רשואמ ע.ש.א לטכוב      

  4,250.00   250.00    17.00 .לכירדאה רטמ   
      
הקימרק יחיראב - הליבט רוב תוריק יופיח     10.01.0519
ןווג רשואמ ע.ש.א לטכוב םגד היחש תוכירבל      

  5,060.00   230.00    22.00 .לכירדאה תריחב יפל עבצו רטמ   
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0600
05/08 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0610
05/521 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
      
      
      
      

248,416.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     031 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

248,416.00 מהעברה      
      

      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0620
05/052 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0630
05/342 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0640
05/022 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

 16,500.00 5,500.00     3.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0650
05/061 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0660
05/071 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  4,250.00 4,250.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0670
05/001 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      

296,166.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     032 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

296,166.00 מהעברה      
      

      
קיטסלפמ םיכנ יתורשל ינקית םירזיבא טס     10.01.0680
2 זחאמ ללוכה ,ויביכרמ לכ לע טלפמוק ,ןבל      
יקפוא זחאמו תממורתמ עורז ,םירושימ      
רמגל דע טלפמוק לכה .תלדה לע ןקתומה      
י"ע קוושמה TILASSERP תרצותמ םלשומ      
תוריק/תוציחמל םיקוזיחה לכ תוברל ,"ןוזניש"      

  2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק .לכירדא תוינכותב ראותמכ  
      
לכ לע טלפמוק ,תחלקמל ינקית םירזיבא טס     10.01.0685
ץעוי תויחנהל םאתהב ,אסכ תוברל ויביכרמ      
י"ע קוושמה TILASSERP תרצותמ ,תושיגנ      
תוריק/תוציחמל םיקוזיחה לכ תוברל ,"ןוזניש"      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .לכירדא תוינכותב ראותמכ  
      
מ"מ 6 יבועב תוננווכתמ יגלב לטסירק תארמ     10.01.0690
םוינימולא תרגסמ םע ,מ"ס 09/54 תודימבו      
יתורשב תנקתומ ,מ"מ 01 בחורב תיפקיה      

    405.00   405.00     1.00 .םיכנ 'חי   
      
תודימבו מ"מ 6 יבועב יגלב לטסירק תוארמ     10.01.0705
בגו םוינימולא יליפורפמ תרגסמ תוברל תונוש      

  4,500.00   450.00    10.00 .ץיוודנס חול ר"מ   
      
"קירבוב" תרצות ,שישהמ ילזונ ןובס ןקתמ     10.01.0706

  3,080.00   280.00    11.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-228 םגדמ 'חי   
      
"קירבוב" תרצות ,ריקהמ ילזונ ןובס ןקתמ     10.01.0707

  4,500.00   300.00    15.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-1112 םגדמ 'חי   
      
םגדמ "קירבוב" תרצות ,טלאוט ריינ ןקתמ     10.01.0710

  3,960.00   440.00     9.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-8824 'חי   
      
יולת ןקתמ תוברל הלסא יוקינל תשרבמ     10.01.0720
50-1156 םגד .הטסורינ רומיג ,תשרבמל      

  1,890.00   210.00     9.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי XOMAN 'חי   

319,901.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הליבטה תורוב ףוצירו יופיח 10.01 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע ל  ת ו פ ס ו ת  20.01 ק ר פ  ת ת       
י ו פ י ח ו       
      
תיסקופא הבור רובע תפסות - הליבט תורוב     10.02.0020
5 דע בחורב ,תילירקא תיטנמצ הבור םוקמב      

  2,750.00    55.00    50.00 מ"מ ר"מ   

  2,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובעל תופסות 20.01 כ"הס  

      
      
      
      

322,651.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     033 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 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       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
.לכירדאה      
      
לכירדאה תריחבל ןווגב "לירקרפוס" עבצ     11.01.0021
סבג יטנמלא ג"ע ,"סקימרובמט" גולטקמ      
תובכש שולש ,תורקתו תוריקב חיט וא/ו      

 11,700.00    26.00   450.00 דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל דע תוחפל ר"מ   

 11,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     034 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
001/001 תודימב םיזגל םוטא םוינימולא ןולח     12.01.0180

  4,600.00 4,600.00     1.00 .המישרב 22-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
002/012 תודימב תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0240

 17,000.00 8,500.00     2.00 .המישרב 82-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   

 21,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא 10.21 כ"הס  

      
ן ו ק י ר ו  י ו ל י מ  ן ו ר א  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
ןוראל ריקב העוקש םוינימולא תלד - 6-א טרפ     12.02.0060

  1,100.00   550.00     2.00 05/05 תויללכ תודימב ןוקירו יולימ 'חי   

  1,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוקירו יולימ ןורא 20.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא 21 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     035 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  03.41 ק ר פ  ת ת       
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ן ב א       
      
7 יבועב 06/03 )"גניפוק"( שאר יכבדנ     14.30.0020
תוברל ,.ע"ש וא גנוטיא תרצות שטלוטמ      
םאתהב ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה      

 33,000.00   550.00    60.00 .רוטקורטסנוק תויחנהל רטמ   

 33,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 03.41 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.41 ק ר פ  ת ת       
)י ת י י ש ע ת ו  י ע ב ט (      
      
)תשעותמ( תירכרוכ ןבאב תוריק יופיח     14.50.0210
3 יבועב ,מ"ס 03/51 "הרהס" םגד תרסונמ      
,ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ הדובעה .מ"ס      
תנוולוגמ תשר ללוכ, "הטסורינ" טוחב רוביח      
םיקבדהו םירבחמה לכו , ןבאה ירוחאמ      

 98,400.00   410.00   240.00 .רוטקורטסנוק תויחנהל ףופכב ,םישרדנה ר"מ   

 98,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )יתיישעתו יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 05.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

131,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     036 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
םייללכ םיאנת      
      
בתכב הדיחיה ריחמ ,תרחא רמאנ אל םאב      
הלעפה ,הנקתה ,הקפסא ללוכ תויומכה      
ריחמה .שדוח 63 לש הפוקתל תורשו תוירחא      
ב"צרה דחוימה טרפמב רמאנה לכ תא ללוכ      
לש תורשקתהה יאנתו תוינכתה יללכה טרפמה      
.ןימזמה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס            

      
ר ו ר ו ו א  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תורבחתה עוציב לולכ הקפסהה ריחמב      
עקש לאו דוקיפה תספוקל עונמה ןיב תילמשח      
.ריקה ג"ע םייק      
      
MFC 000,4 לש הקיפסל ילגופרטנצ חופמ     15.01.0010
ללוכ ,יזאפ תלת עונמ , מ"מ 53 לש תודגנתהב      
םישימג ,תנבלוגמ םירופצ תשרו הטילפ תלעת      
תולעתל ילארשי ןקת ות ילעב שא יניסח      

  7,600.00 7,600.00     1.00 'פמוק .תינבלמל הלוגע הלעתמ רבעמ תרוגיפו  

  7,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורווא תכרעמ 10.51 כ"הס  

      
- ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
ר ט ר ו ו נ י א       
      
דוקפ ,למשח תיצלטסניא ללוכ ןגזמה ריחמ      
זוקינ תרנצ ,תילמשח היצלטסניא ,ילמשח      
זוקינ רונצ לא תורבחתה ללוכ תירושרש      
ראותמכ טלפמוק לכה ,הפנה תודובע ,הדלפמ      
סיסב ללוכ  תויומכה בתכבו טרפמב      
.תינכותל םאתהב הדלפ/ןוטב      
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0010
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 001,283      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 003,524      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

142,600.00 142,600.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
      
      
      
      
      
      

142,600.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     037 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

142,600.00 מהעברה      
      

      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0020
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 004,67      
תורבחתה ,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 000,68      
תכרעמ ,םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ      
ןרציה תויחנה יפ לע לכה הרקבו דוקפ למשח      

 53,700.00 53,700.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה  
      
/ינוניב ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0030
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל ,הובג      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .000,82      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

 16,600.00 8,300.00     2.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ךומנ ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0040
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .005,7      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
רוריק הקופתל ,תיריק גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0050
ריחמ .RH/UTB 056,7 לש תילמיסקמ      
רוביח ירזיבא ,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה      
,דוקפו חוכ לש תילמשח תורבחתה ,הילתו      
היצלטסניא ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק .טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח  
      
םישרדנה םיוולנה םירזיבאה לכ לע זג תרנצ     15.02.0060
תודיחי לא תוימינפה תודיחיה רוביח עוציבל      
הדובעל דע לכה תרנצ דודב ,תוינוציחה יוביעה      
.ןרציה תויחנה יפ לע לכה ןקתמה לש תמלשומ      
לכב תרנצ א"מל עצוממ ריחמ וניה ריחמה      

 15,750.00   225.00    70.00 .רטוק רטמ   
      
ןמש תוברל A014R ררק יולימ ,םוקאוו תריצי     15.02.0070
תויחנהל םאתהב תלעופ תכרעמ תלבקל      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .ןרציה  
      
תודימב מ"מ 52.1 יבועב ןבלוגמ חפ תלעת     15.02.0080

  3,718.00   169.00    22.00 גגב זג תרנצ תכלוהל הסכמ םע מ"ס 51X04 רטמ   
      
      
      
      
      

243,568.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     038 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

243,568.00 מהעברה      
      

      
ריקה לע יטוח יתנוכת בר יתכרעמ ישאר רקב     15.02.0090
ןגזמ תדיחי לכ תונכתל םינמז ןועש ללוכ      
טוויחה לכ ללוכ הרוטרפמט תרקב ,הבעמו      

  8,700.00 8,700.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,הצקה תודיחי לא תורבחתההו  
      
טווח ללוכ דייאמ תדיחיל יטוח רדח טטסומרת     15.02.0100

  2,400.00   480.00     5.00 'פמוק הנקתהו  

254,668.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רטרווניא - ריווא גוזימ תודיחי 20.51 כ"הס  

      
ח צ  ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוד הנבמב תמלשומ חצ ריווא לופיט תדיחי     15.03.0010
תללוכ ריווא תקיפסל ,מ"מ 05 יבועב הלופכ      
דמוע מ"מ 04 לש תודגנתהב MFC001,5 לש      
לש תללוכ הקופתל רוריק תללוס .ללוכ םימ      
    RH/UTB 000,283. לולכי הדיחיה ריחמ  
,nikS elbuoD םוינימולא יליפורפמ הנבמ      
,ריצ לע תונקתומ הצצה ןולח םע השיג תותלד      
םיציפק לע ןקתומ  הקפסא חופמ      
8 םוינימולא תשוחנ רוריק תללוס,םייטרניא      
זוקינ שגמ . דלוגיילב יופיצ ללוכ קמוע תורוש      
לא תורבחתה ללוכ ,ןוניס תוגרד 2 ,מ"בלפמ      
ריווא ףדמ ללוכ ,שימג רוביחב ריוואה תלעת      
רתאל הלבוה ללוכ ריחמה .םשג דגנ ןוגגו חצ      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ רוביח ,גגל הפנהו      
,הדלפ יליפורפ וא ןוטבמ סיסב ללוכ ,םיוולנה      
תוינכותה , טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה      

 87,600.00 87,600.00     1.00 'פמוק .דויצה תואלבטו  

 87,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חצ ריווא גוזימ תודיחי 30.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
םיטוטרשב תועיפומה תולעתל תודימה לכ      
ןלבקה לע .ריווא רבעמל וטנ םה ,םיפרוצמה      
תולעתה רוציי ינפל דודיבה יבועב בשחתהל      
    .!!!  
      
08.0 יבועב ןבלוגמ חפמ ריוא תקפסא תולעת     15.05.0010

 27,560.00   106.00   260.00 .םיקוזיחו תוילת תוכימת ללוכ מ"מ ר"מ   
      

  9,000.00    60.00   150.00 .1" יבועב ימינפ יטסוקא דודב ר"מ  15.05.0020
      

  4,200.00    70.00    60.00 .י"תמ רשואמ 2" יבועב ימינפ יטסוקא דודב ר"מ  15.05.0030
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0040

  3,675.00   147.00    25.00 .6" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
      

 44,435.00 50.51.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     039 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,435.00 מהעברה      
      

      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0050

  4,650.00   155.00    30.00 .8" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0060

  4,625.00   185.00    25.00 .01" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
מ"ס 06X06 תודימב יתרקת רזוח ריוא סירת     15.05.0070

  1,143.00   381.00     3.00 . לכירדא תריחב יפל ןווגב ןנסמ ללוכ 'חי   
      
3 םע יטסוקא דודיב םע תדדובמ חפמ היזכרמ     15.05.0080

    820.00   410.00     2.00 .01" רטוקב ירושרשל םימאתמו תואיצי 'חי   
      
יפל ןווגב ,02x53 תודימב יתרקת הקיני סירת     15.05.0090

  4,640.00   290.00    16.00 .לכירדא תריחב 'חי   
      
ףילחמ 21X"21" תודימב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0100
םונלפ תספוק ,תומכ תסוו ללוכ ריחמה ,חירא      
תריחב יפל ןווגב ,ירושרשל םאתמ םע ריואל      

  3,150.00   350.00     9.00 .לכירדאה 'חי   
      
יפל ןווגב 02x04 תודימב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0110

  5,100.00   300.00    17.00 .לכירדאה תריחב 'חי   
      
ריווא גוזימ תלעת ןיב רוביחל לוגע תוסיו ףדמ     15.05.0120

    775.00   155.00     5.00 .41-6" רטוקב ירושרש רוניצל 'חי   
      
"דעי ירזפמ" תרצות תמגודכ ריוא תקיני סירת     15.05.0130

    100.00   100.00     1.00 6" רטוקב VP-1 םגד 'חי   

 69,438.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא רוזיפ תכרעמ 50.51 כ"הס  

      
ד ו ק י פ ו  ה ר ק ב  ד ו י צ  60.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתומ WK01 לש קפסהל תוריהמ הנשמ     15.06.0010
XN latigiD תמגוד ,םימ תבאשמ וא/ו חופמל      
    nocaV, 07 וא xelF rewoP .B.A, 201 וא-V  
    ssofnaD, ןנסמ ללוכ ,וק קנשמ ללוכ IFR,  
םע תורבחתה ללוכ ,למשח חולל דומצב ןקתומ      

  3,950.00 3,950.00     1.00 .ףקועו םיככוסמ םילבכ 'חי   
      
תרצות "קילהינגמ" םיננסמל ישרפה ץחל דמ     15.06.0020
    "REYWD" לקספ 052-0 האירק םוחתל,  

  2,860.00 1,430.00     2.00 'פמוק .ריווא לופיט תדיחיב ןקתומ  

  6,810.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דוקיפו הרקב דויצ 60.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

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

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



22/08/2019
דף מס':     040 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  70.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ םילולכ תילמשח היצלטסניא ריחמב      
,םישרדנה םירושרשה תורוניצה ,םיליבומה      
2 -ב טוויחו ,םילבכה לע הנגהל ,'וכו ףחירמ      
ןוחטיב יקספמ ךרוצה תדימב לבכה תווצק      
אלא הדידמל םניא תויומכה .םימ ינגומ      
.'פמוק ףיעסכ םיעיפומ      
      
הרקבו דוקיפ ,חכ טוויח ,תילמשח היצלטסניא     15.07.0010
םתוא םינושה םינכרצל דעו ריווא גוזימ חולמ      
טרפמה יפל םיכייש שא יפדמל ןכו חולה ןיזמ      

  8,600.00 4,300.00     2.00 'פמוק .תוינכותהו ינכטה  
      
הנקתהל םאתומ ,יתכתמ הנבמב למשח חול     15.07.0020
א"טי רובע 55PI הרואתו ןוגג ללוכ תינוציח      
רתי םרז תחטבהו תנזה .םיבעמו חצ ריווא      
ראשו רדתה תסוו ,רקבה תנקתה .םיחופמ      
ררוב ,ישאר קספמ ,דרפנ אתב הרקבה ירזיבא      
,םירוטקטנוק ,דוקפ ירזיבא ,ינדי ףקוע /0/ 'טוא      
ןומיס תורונ ,דוקפ ללוכ ,םיקדהמ ,רזע יעגמ      
רקב ,הלקתו הדובע תורונ ,חתמ תקפסא לש      
תמלשומ תילמשח היצלטסניא ,םיעונמל טנלא      
ןוולוגמ חפ תולעתב תונגה לגד יקספמ תוברל      
תוברל ,דוקיפו חוכ ילגעמ ןיב הדרפה םע      
,רקב תנקתהל תושרדנה תונכהה לכו ,םישגר      
לכה ןומיסו טולש  עונמל 3~ קותינ קספמ      

 26,500.00 26,500.00     1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב ראותמכ  

 35,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היצלטסניאו למשח תוחול 70.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

461,216.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     041 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ו צ י ב  ן ו נ כ ת  - ה ק ס ה  י נ ק ת מ  61 ק ר פ       
      
ת ת  ם ו מ ח  ת כ ר ע מ  10.61 ק ר פ  ת ת       
ת י ת פ צ ר       
      

  3,000.00    10.00   300.00 .םוינימולא + )ןורזמ( םופומרת דודיב ר"מ  16.01.0010
      
003 ןבלוגמ 02X02 ,'מ 2.2X3 הפצרל תשר     16.01.0020

  4,050.00    90.00    45.00 .'מ ר"מ   
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .רטל הנכהו .מט יונש 7+7 םיקלחמ 'חי  16.01.0030
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .רטל הנכהו .מט יונש 6+6 םיקלחמ 'חי  16.01.0040
      

  8,250.00     5.50 1,500.00 .םודא לוגיטלומ 61 סקפ רונצ רטמ  16.01.0050
      

  1,560.00   120.00    13.00 NEP08 "וקאיג" V032 קלחמל שאר 'חי  16.01.0060
      

  1,600.00   800.00     2.00 6/52SR RATS 081/65 "וליו" תבאשמ 'חי  16.01.0070
      

    320.00    80.00     4.00 530X5R דרוקר + יתיוז 1" רוטאידר זרב 'חי  16.01.0080
      

  4,500.00   450.00    10.00 N3050VDT ט"הת .מרט + תבש ןועש 'חי  16.01.0090

 26,380.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תיתפצר תת םומח תכרעמ 10.61 כ"הס  

      
ת ו א ו ק מ ו  ם ו מ ח  ת כ ר ע מ  20.61 ק ר פ  ת ת       
      

  9,500.00 1,900.00     5.00 POT 2316602-01/025 וליו תובאשמ 'חי  16.02.0010
      

129,000.00 43,000.00     3.00 57 ש"ווק 82 "ןפ-ןרוא" תרצות םח תבאשמ 'חי  16.02.0020
      

 30,000.00 15,000.00     2.00 .רטיל 0052 הריגא לכימ 'חי  16.02.0030
      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .הריגא לכימל 'גנלפ 'חי  16.02.0040
      

 16,000.00 8,000.00     2.00 .רטיל 0052 לכימל יסקופא יופיצ 'חי  16.02.0050
      

 14,000.00 7,000.00     2.00 .רטיל 0052 לכימל דודיב 'חי  16.02.0060
      

  3,000.00   250.00    12.00 W0003 'גנלפל םומח יפוג 'חי  16.02.0070
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 5924 י"תל המאתה תקידב 'חי  16.02.0080
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .קלחמ 'חי  16.02.0090
      

 22,000.00 11,000.00     2.00 ZRO 53 3 םח ףילחמ 'חי  16.02.0100
      

  3,200.00 1,600.00     2.00 V004-303LIHM וליו תבאשמ 'חי  16.02.0110
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 021M "לווינה" 1¼" ןוחטב זרב 'חי  16.02.0120
      

239,400.00 20.61.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     042 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

239,400.00 מהעברה      
      

      
  8,000.00 4,000.00     2.00 ZOXAM 0.1-5.0/52 הזנורב וליו תבאשמ 'חי  16.02.0130

      
 10,000.00 5,000.00     2.00 .הוקמל דלחלא םח ףילחמ 'חי  16.02.0140

      
    300.00   150.00     2.00 .דלח לא הוקמל לימרת 'חי  16.02.0150

      
    720.00   180.00     4.00 .הטסורינ לוזנוק 'חי  16.02.0160

      
  2,000.00 1,000.00     2.00 04 .קס הטסורינמ ןוקיר רונצ 'חי  16.02.0170

      
  1,000.00   500.00     2.00 CTP0204RD ינורטקלא טטסומרט 'חי  16.02.0180

      
ןנס םע 4/3" )סבמוב( הוקמל זוקינ תבאשמ     16.02.0190

  3,800.00 1,900.00     2.00 .תורעש 'חי   
      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .למשח תודובע 16.02.0200
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .טרפמב טרופמכ למשח חול 'חי  16.02.0210
      
םגד "דמרב" תרצותמ הקיפס תרקב ףוגמ     16.02.0220
    U-55.077 תדלפמ תוירונצ םע 1½" רטוקב  

 14,400.00 7,200.00     2.00 .דלח-לא 'חי   
      
לכב החותפהו הרוגסה תכרעמב תרנצ     16.02.0230
תובאשמ ,דויצה לכ תנקתה ללוכ ,םירטקה      

 80,000.00 80,000.00     1.00 'פמוק .תובאשמ ,םוח יפילחמ ,הריגא לכימ ,םוחה  

409,620.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תואוקמו םומח תכרעמ 20.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

436,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( עוציב ןונכת - הקסה ינקתמ 61 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     043 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
תורקתה לכ לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
רושיא תאצוה םיללוכ הז טקיורפב םירניסהו      
סבג תורקת תיילת ןפואל םינקתה ןוכמ      
רוביחו תיילת תוברל תורחא תוקירפ תורקתו      
.ךכב ךורכה לכ ללוכו הרקתב םירזיבאה לכ      
תריסמל דע .חקפמה ידיל רבעוי רושיאה      
ןובשח שיגהל ןלבקל רתוי אל חקפמל רושיאה      
.תורחאה בתותה תורקתו םירניסה ןיגב      
      
האישנה תייצקורטסנוק יטנמלא לכ :הרעה      
.הרקתה קפס לש םיירוקמ ויהי תורקתל      
      
םרוביח תא ללוכ תורקתה ריחמ :הרעה      
תוברל האישנ תייצקורטסנוק /ןוטב תורקתל      
.םישרדנה םיליפורפה לכ      
      
תושירדב ודמעי הז קרפב תורקתה לכ :הרעה      
.םיאתמה גוויסב ,5 גרד 129 י"תו שא יוביכ      
      
םותב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע :הרעה      
הרוי וילע םוקמב ןימזמל ורסמי הדובעה      
תירוקמה םתזיראב תומותח תוברזר - חקפמה      
:ןוגכ( טקיורפב עצובש רימגת גוס לכמ      
)'וכו םינוש םיגוסמ םישגמ/תורקת יחירא      
תאזו לעופב ועצובש תויומכהמ %3 רועישב      
בשחתהל ןלבקה לעו תפסונ הרומת לכ אלל      
.ותעצה יולימ תעב ךכב      
      
םיזינרק וא/ו תורוק וא/ו םירוניס וא/ו תורקת     22.02.0010
,יקפוא - מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולמ 'וכו      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל .'וכו יכנא      
דוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
תוניפ ,רזוח ריואל םייומס דצ יחתפ ,םיחתפ      
ללוכ ריחמה .םהינימל רזעה ירמוח לכו ןגמ      
השירפב וטנ הדידמה[ ,העיבצל הנכהו לטכפש      

  2,800.00   280.00    10.00 ]ןיעל הארנה חטשה יפל ר"מ   
      
      
      
      
      
      

  2,800.00 20.22.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     044 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,800.00 מהעברה      
      

      
מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולב תוריק יופיצ     22.02.0020
האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש תוברל      
ידוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
לכה ,'וכו עבצל הנכה ,םיפילג ידוביע ,םיחתפ      
םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

  2,160.00   144.00    15.00 .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.02.0030
7.21 יבועב )םימב דימע( קורי סבג תוחולב      
ןכומו םלשומ לכה ,ןבל סבג תוחול םוקמב מ"מ      

    300.00    20.00    15.00 .העיבצל ר"מ   
      
םיעובצו םינוולוגמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0051
יבועבו ,הנתשמ ךרואב ,מ"ס 03 בחורב רונתב      
.ע"ש וא "םירפא טכה" תרצות מ"מ 8.0 חפ      
5.1 רטוקב רוריחב %22 רועישב םיררוחמ      
יטסוקא רמוח תוברל ,טמ ןבל ןווגב ,מ"מ      
רמצ ינרזמ וילעו "סקטדנואס" גוסמ קבדומ      
טרפו ק"מ/ג"ק 08 לקשמבו 1" יבועב םיעלס      
.ביבס תוריקה ףקיה לכב L+Z ליפורפמ הצק      

  6,900.00   230.00    30.00 .לכירדא יטרפו תוינכות י"פע לכה ר"מ   
      
םינוולוגמ ,םימוטא חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0061
ךרואב ,מ"ס 03 בחורב רונתב םיעובצו      
טכה" תרצות ,מ"מ 8.0 חפ יבועבו ,הנתשמ      
,לכירדאה תריחבל LAR ןווגב .ע"ש וא "םירפא      
ףקיה לכב L+Z ליפורפמ הצק טרפ תוברל      
יטרפו תוינכות י"פע לכה .ביבס תוריקה      

 25,200.00   180.00   140.00 .לכירדא ר"מ   
      
םיביס יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0120
יבועבו מ"ס 06/06 תודימב םיסוחד םיילרנימ      
"GNORTSMRA" תרבח תרצות מ"מ 81      
'בח י"ע קוושמ ,"E-XAM ENUD" םגד      
תייצקורטסנוק תוברל ,"אובי-אוצי הדוהי"      
רמג יליפורפו 51T הקולח ליפורפ ,האישנ      

 12,950.00   185.00    70.00 .הרקתה ףקיהב ,לכירדאה תריחבל ןווגב L+Z ר"מ   

 50,310.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 50,310.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     045 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
,מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0030

106,880.00   334.00   320.00 .AFC תטישב 'מ 0.61 קמועבו רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0050

 44,000.00 4,400.00    10.00 .םילוע םידומעל םיצוק תוברל ,ל"נה ןוט   

150,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

150,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     046 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
3 ר ו ב ע  - ם י מ  ת ק פ ס א  10.43 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ב מ ה       
      
1" רטוקב "04 לוידקס" םינבלוגמ תורוניצ     34.01.0010
לכ תוברל "PU-KCIUQ" ירבחמב םירבוחמ      
ןכו "לגדומ" תרצותמ םישורדה םירזיבאה      
תרצותמ רלוק יוו ,תיטסוקאה הרקתל המאתה      

 16,500.00   110.00   150.00 "NORMA" רטמ   
      
רטוקב "01 לוידקס" ךא ל"נכ תורוניצ     34.01.0020

  5,500.00   110.00    50.00 .ל"נכ תוברל ,1¼"-1½" רטמ   
      

 81,250.00   125.00   650.00 .ל"נכ תוברל ,2" רטוקב ל"נכ תורוניצ רטמ  34.01.0030
      

 35,000.00   175.00   200.00 .ל"נכ תוברל ,3" רטוקב ל"נכ תורוניצ רטמ  34.01.0040
      

 33,000.00   220.00   150.00 .ל"נכ תוברל ,4" רטוקב ל"נכ תורוניצ רטמ  34.01.0050

171,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינבמה 3 רובע - םימ תקפסא 10.43 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ ל  ם י ר ז י ב א  20.43 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ב מ ה  3 ר ו ב ע  - ם י ר ל ק נ י ר פ ס       
      
תרצות 5.1" רטוקב ירודכ םותסש     34.02.0010

  1,770.00   295.00     6.00 .ינוק דרוקר תוברל F-91 םגד "LARTNEC" 'חי   
      
A םגד ל"נכ תרצות ,4" רטוקב רפרפ םותסש     34.02.0020

  1,200.00 1,200.00     1.00 .םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      
תרצותמ 2" רטוקב זוקינו הקידב םותסש     34.02.0030

    785.00   785.00     1.00 1932 םגד "LARTNEC" 'חי   
      

  4,550.00   650.00     7.00 5.1" רטוקב קר ל"נכ םותסש 'חי  34.02.0040
      
:םגד( "RETTOP" תרצות המירז הארמ     34.02.0050
    F306 ןוסלדנמ :ןכוסה( )4" רטוקב רוניצל(  

  1,010.00 1,010.00     1.00 .םיאלגה תזכרל טוויח רוביח תוברל 'חי   
      

  6,300.00   900.00     7.00 3" רטוקב קר ל"נכ הארמ 'חי  34.02.0060
      
םגד "OCYT" תרצותמ םירלקנירפס ישאר     34.02.0070

 10,000.00   100.00   100.00 .סויסלצ תולעמ 86 'פמטל ךיתנ A-RQ4 'חי   
      
םע )יומס( 4BG-RQ םגד ךא ל"נכ םישאר     34.02.0080

 75,000.00   250.00   300.00 .לכירדאה ידי לע רדגומ עבצב יוסיכ 'חי   
      

  5,000.00   250.00    20.00 RS-RQ קר ל"נכ םישאר 'חי  34.02.0090
      

  5,200.00   260.00    20.00 .דצ םגד ל"נכ םישאר 'חי  34.02.0100
      

110,815.00 20.43.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     047 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

110,815.00 מהעברה      
      

      
  3,000.00   750.00     4.00 .ל"נכ םישאר 4 םע ץעמ הספוק 'חי  34.02.0110

      
"רפרפ" ימותסש ןכו המירז יקספמ תורבחתה     34.02.0120

  1,600.00   200.00     8.00 'פמוק .ןשע יאלג ,הרקב חולל  
      
"LARTNEC" תרצותמ רזוח לא םותסש     34.02.0130

  1,200.00 1,200.00     1.00 4" רטוקב 'חי   
      

  7,000.00 1,000.00     7.00 3" רטוקב קר ל"נכ םותסש 'חי  34.02.0140
      
רטוקב םייק רונצל 4" רטוקב רונצ תורבחתה     34.02.0150

    400.00   400.00     1.00 "4 'חי   
      
MF/LU רשואמ 1" רטוקב תכתממ שימג רונצ     34.02.0160

 51,000.00   170.00   300.00 .תיטסוקא הרקתל רלקנירפסה תמאתה תוברל 'חי   
      
רושיא ללוכ םינקתה ןוכמל תוינכות תשגה     34.02.0170

  9,200.00 9,200.00     1.00 'פמוק .םדי לע תכרעמה  
      
רשואמ 5.1" רטוקב ץחל קרופ םותסש     34.02.0180

  4,520.00   565.00     8.00 UL/FM 'חי   
      
,4" רטוקב "קפא ןגמ" תרצותמ 01-1 רטמונמ     34.02.0190
םע ½" רטוקב "ביגש" תרצותמ םותסש תוברל      

  7,840.00   490.00    16.00 .הטסורינ רודכ 'חי   
      
2" רטוקב רונצל ד"ממ ריקב רבעמ לוורש     34.02.0200
.לט מ"עב רחס ןוי-רוא :ןכוסה( T.S.B תטישב      

  3,780.00 1,260.00     3.00 09-8997231). 'חי   
      
רטוקב MF/LU רשואמ )םימואת( הקנסה זרב     34.02.0210
    "3X2/"4, םיסכמ ,ץרוטש תודמצמ תוברל  

  5,000.00 2,500.00     2.00 .מ"ס 05/05/05 ןוטב שוג ןכו תוארשרשו 'חי   
      

  3,200.00   400.00     8.00 MF/LU רשואמ 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  34.02.0220

208,555.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינבמה 3 רובע - םירלקנירפס תכרעמל םירזיבא 20.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

379,805.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג 43 כ"הס  
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048/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     048 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע ךתחב ןוטבמ תושיגנ תוימורט תוגרדמ     40.52.0023
תוברל ,רופא ןווג ,)חלשו םור( מ"ס 51/04      
מ"מ 83 בחורב ספסוחמ הרהזא טרסו עקש      
03-ב ןוטב חטשמו בוהצ וא רוחש ,ןבל עבצב      

  1,900.00   380.00     5.00 .ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ ,םישלושמ םע עפושמ רטמ   

  1,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 כ"הס  

      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0532
תודימב  ,ע"ש ןייטשרקא תרצות "הנקסוט"      
,מ"ס 52/52 ,מ"ס 5.73/52 מ"ס 05/5.73      
. טנמצב 5:1 סחיב ברועמ מ"ס 5 לוח תוברל      
)ןוטס רפוס( ןבל טלמ סיסב לע ,ינועבצ  ףוציר      
רופא טינרג ןווג בולישב .םירופא ליטקוק ןווגב      

 18,040.00   164.00   110.00 .רוחש טינרגו ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא ןומיס ןבא -שיגנ     40.53.2501
יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב, תוטילב םע היאר      
יפל בוהצ /ןבל / רוחש ןווגב ,6 קלח 8191 י"ת      
ץעוי תשירדל ףופכב .תושיגנ ץעוי תיחנה      

    213.00   213.00     1.00 .תושיגנ ר"מ   
      
ןייטשרקא לש ונאירבמוא רומיגל תפסות     40.53.3150
,יעביט רמגב ןבא תלבקל הנקסוט ףוצירל      
הכומנ תוגיפס לעב ,11R הקלחהל תודימע      

  5,500.00    50.00   110.00 .ךולכילל הובג תודימע תגרדו ר"מ   

 23,753.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0600

  3,060.00    68.00    45.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   

  3,060.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
,דחא דצמ יולג 03 ,-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0091
הריפח ללוכ ,'מ 4 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
לדוגב דוסי .םיזקנו םירפת  ,ריקה בגב יולימו      
, מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב , 'מ 2X3.0 -כ לש      
יפל שרדנה לכו  ןויזו סוסיב ריקה שאר דוביע      

122,500.00 1,750.00    70.00 רוטקורטסנוק יטרפו תויחנה ק"מ   

122,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 כ"הס  
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049/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     049 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  26.04 ק ר פ  ת ת       
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ן ב א       
      
7 יבועב 06/03 )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.62.0020
תוברל ,.ע"ש וא גנוטיא תרצות שטלוטמ      
םאתהב ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה      

 33,000.00   550.00    60.00 .רוטקורטסנוק תויחנהל רטמ   

 33,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 26.04 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  36.04 ק ר פ  ת ת       
)י ת י י ש ע ת ו  י ע ב ט (      
      
)תשעותמ( תירכרוכ ןבאב תוריק יופיח     40.63.0210
3 יבועב ,מ"ס 03/51 "הרהס" םגד תרסונמ      
,ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ הדובעה .מ"ס      
תנוולוגמ תשר ללוכ, "הטסורינ" טוחב רוביח      
םיקבדהו םירבחמה לכו , ןבאה ירוחאמ      

 98,400.00   410.00   240.00 .רוטקורטסנוק תויחנהל ףופכב ,םישרדנה ר"מ   

 98,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )יתיישעתו יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 36.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

282,613.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04 כ"הס  
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050/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     050 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

    464.00     5.80    80.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
      
רשעומ טסופמוק לבזב וא ןגתיפוכ לבזב לוביז     41.11.0120
רושייו חוחית תוברל םנוד/ק"מ 02 לש תומכב      

    880.00    11.00    80.00 יללכ ר"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0200

  2,625.00    75.00    35.00 )תחא תיאשמ ,הנטק תומכ( ק"מ   

  3,969.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
י ב ב ש  ,ן ב א  י ק ו ל ח  ,ף ו ט  21.14 ק ר פ  ת ת       
ט ס ו פ מ ו ק ו  ם י י נ ו ע ב צ  ץ ע       
      
יקשב ןבל ןווג 1 ,2 ,3 ,4 לדוג ןשב לחנ יקולח     41.12.0060

  1,900.00   950.00     2.00 הלבוהו הכר הזירא תוברל ןוט 5.1 קנע 'חי   

  1,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טסופמוקו םיינועבצ ץע יבבש ,ןבא יקולח ,ףוט 21.14 כ"הס  

      
ל י ב ג מ ו  א ש ד  ם ח ו ת  31.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ר ו ש       
      
)ינשוג ץע( תבכר ינדאמ הגורעל תרגסמ     41.13.0500
בחור מ"ס 32 הבוג מ"ס 572 ךרואב םוחיתל      
םילזרב ללוכ ,אלמ יוטיח תוברל ,מ"ס 71      
םירבחמהו םירזיבאה לכו הטסורינ לוזרפו      

 26,250.00   750.00    35.00 .םישרדנה 'חי   

 26,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םישרוש ליבגמו אשד םחות 31.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

    942.50     6.50   145.00 )רטיל 1-מ ןטק( םייתנש בר םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0021
      

  2,178.00    22.00    99.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      

    840.00    70.00    12.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0060
      
מ"ס 03 עזג רטוק ירוס ןזמ רגוב יאפוריא תיז     41.20.0250
001 דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 ץעל טסופמוק רטיל 'חי   
      
רטיל 03 ,רטיל 05 לכימב םינוש ירפ יצע     41.20.0271

  2,200.00   550.00     4.00 ץעל טסופמוק 'חי   

  9,160.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנ 02.14 כ"הס  
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051/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     051 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
:ןוגכ( רזע ירמוח תקפסא ללוכ רזיבאה :הרעה      
,הריפח .)'וכו םיפקז ,תויווז ,תופומ ,םילפינ      
.תשרל טרפמה רוביחו הבכרה      
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0627
RO-2582 םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
מ"מ 558X5111X023 תודימב ,ע"ש וא      
ןוראה תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברל      

  4,510.00 4,510.00     1.00 לוענמו 'חי   
      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ לקוס סיסב     41.40.0632
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא"      

  1,100.00 1,100.00     1.00 מ"מ 023X006X5111 'חי   
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 תכרעמה שאר לש הנגה ןוראל קבח 'חי  41.40.9000

  6,910.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
יכרד וד רוג CD-4 רקבל דיאונולס + CD זרב     41.50.0320

    660.00   330.00     2.00 1" וא 4/3" רטוק ,ע"ש וא 3173 םגד 'חי   
      
יכרד וד רוג DC-4 הצק םגד היקשה תרקב     41.50.0900

  1,200.00 1,200.00     1.00 "1 רטוק ע"ש וא 3173 םגד 'חי   

  1,860.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
םירוביחה ,יוסיכו הריפח :ללוכ תרנצה ריחמ      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תרנצה ירוביח לכ .'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעהו תיעקרק תתה      
וא תוחולש ,תורוניצל( בציימ ללוכ ,ןש ירזיבאב      
לזרב טוממ יושע )עקרקל ףוטפיט תועבט      
.מ"ס 04 ךרואבו U תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ      
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0210
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 61 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

     56.00     7.00     8.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0230
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    540.00    12.00    45.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
      
      
      

    596.00 07.14.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     052 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    596.00 מהעברה      
      

      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0240
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    720.00    16.00    45.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0650
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק      

    345.00    69.00     5.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   

  1,661.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
.רוביח ירזיבא ללוכ ,תינכתל םאתהב ףוטפט     41.80.0071
,גוס ותוא ,תרצות התואמ היהי ףוטפיטה לכ      
,מ"מ 61 רטוקב ףוטפט רוניצ .םיבציימ ללוכ      
רטיל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס ,םוח עבצ      
תפטפטל תפטפט ןיב םיחווקמה .העש/      

  1,085.00     7.00   155.00 .'מ 5.0 החולשב רטמ   
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

    180.00    36.00     5.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0300

    550.00   550.00     1.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   

  1,815.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  99.14 ק ר פ  ת ת       
      
ףוטפט לש הלועפ רובע 1" רטוק תכרעמ שאר     41.99.0120
רקב י"ע לעפומ ,הרטמה לש הלועפ וא      
,ןוסכלא ףוגמ תוברל ןמז י"פע לעופה הייקשה      
ריווא ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב      
וא הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ      
021 ןנסמ וא ש"מ 05 ןנסמ ,CD ילמשח ףוגמ      
ירזיבא לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ      
ודדמי תולעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 )דרפנב 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1" רטוק הלעפה     41.99.0180
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

    520.00   520.00     1.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
      
      
      
      

  4,320.00 99.14.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     053 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,320.00 מהעברה      
      

      
חקפמה תויחנה י"פע םימ רוקמל תורבחתה     41.99.9000
,היצלטסניא ןנכתמ תינכות םןאתבו רתאב      

    500.00   500.00     1.00 .תושורדה םירזיבאה ,םירמוחה לכ ללוכ 'חי   

  4,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תכרעמ ישאר 99.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 58,345.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     054 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
םע בלושמ םורט ןוטב סיסב םע לספס -שיגנ     42.20.0751
די דעסמ תוברל ץע יבלשמ תנעשמו בשומ      
םחש" תרצות 5911 ט"קמ "ינטילופורטמ" םגד      

  3,000.00 3,000.00     1.00 רופא רמג ןוטב , ע"ש וא "אכירא 'חי   

  3,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 כ"הס  

      
ק ח ש מ ו  ק י נ ק י פ  ת ו נ ח ל ו ש  12.24 ק ר פ  ת ת       
ל ג נ מ ל  ם י נ ק ת מ ו       
      
םחש תרצות "שרוח" םגד הבישי תכרעמ     42.21.0200
יומד םיבשומו ןוטבמ היושע ,ע"ש וא אכירא      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק 8191 תושיגנ י"תל םאתומ ,ץע  

  8,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לגנמל םינקתמו קחשמו קינקיפ תונחלוש 12.24 כ"הס  

      
י נ ק ת מ ו  ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  03.24 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ פ ו א ל  ה י י נ ח       
      
3007 םגד םיינפוא תוגוז 2 -ל היינח ןקתמ     42.30.0811
"2 רוניצ רטוק , ע"ש וא "תינג" תרצות      
רזיילב הכותח הטסורינ תיחול ללוכ ,הטסורינמ      
תוברל ,דודשא תיריע וא/ו  םיינפוא למס םע      

  1,800.00   900.00     2.00 ןוגיע/סוסיב 'חי   

  1,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיינפואל היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח טוהיר 24 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     055 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת י ט ר פ  ה י נ ב ל  ת ו ק ע מ  22.44 ק ר פ  ת ת       
ה י ו ו ר ו       
      
,רונתב עובצו ןוולוגמ הדלפ  רוניצמ די זחאמ     44.22.0220
תויחנהל ףופכו טרפ יפל מ"מ 04-03 רטוק      
רבוחמ מ"ס 59-09 הבוגב תושיגנ רושיאו      
ןוילע ןיפ תוברל ,הפצרל םינגועמה םיבצינל      

  1,020.00   340.00     3.00 .זחאמה רוביחל רטמ   

  1,020.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 כ"הס  

      
ת ו ר ד ג ו  ם י ר ע ש  33.44 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
ףצ קטייה" םגד  יפנכ דח יריצ םוינימולא רעש     44.33.0032
יושע ,ע"ש וא "ריפנס" תרצות יסאלק      
מ"מ 04/02 םייקפוא םוינימולא יליפורפמ      
םידומע ללוכ ,מ"מ 51 לש םיחוורמב      
םיריצ ,מ"מ 04/02 םוינימולאםיפוחמ      
,םוקרטסניאל הנכה ,רדניליצ לוענמ ,םירתסינ      
ןוגיעו ןוטב תודוסי תוברל  ,רב םגד תידי      
םירזיבאהו םירבחמה לכ טלפמוק ,םידומעל      

 13,600.00 1,700.00     8.00 .תמלשומ הנקתהל םי שרדנה ר"מ   

 13,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולאמ תורדגו םירעש 33.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,620.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רודיג 44 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     056 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ הבוגב יולימ וא/ו הריפח י"ע םיחטש רושי     51.20.0020

  3,220.00    14.00   230.00 הדובעה רתאב מ"ס 05 דעו מ"ס 02 ר"מ   

  3,220.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 02.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0008

  7,500.00   150.00    50.00 .תרשואמ הבצחממ קפוסי ק"מ   

  7,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,720.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     057 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ ה  3 ר ו ב ע  - ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ה נ ב מ ל  ץ ו ח מ  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב ,NS-8 .יס.יו.יפמ םייעקרק תת תורוניצ     57.01.0010

 11,500.00   230.00    50.00 .'מ 52.1 דע קמועבו 6" רטמ   
      

 36,000.00   240.00   150.00 .'מ 57.1 דע קמועבו 6" רטוקב ל"נכ תורונצ רטמ  57.01.0020
      

  8,400.00   280.00    30.00 .'מ 57.2 דע קמועבו 6" רטוקב ל"נכ תורונצ רטמ  57.01.0030
      

  3,500.00   350.00    10.00 .'מ 57.2 דע קמועבו 8" רטוקב ל"נכ תורונצ רטמ  57.01.0040
      

  2,000.00   500.00     4.00 .'מ 5.1 דע קמועבו 6" רטוקב לפמ 'חי  57.01.0050
      

    750.00   750.00     1.00 .'מ 5.1 דע קמועבו 8" רטוקב לפמ 'חי  57.01.0060
      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .םיינוציח בויב יוק םוליצ 57.01.0070

 65,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנבמל ץוחמ זוקינו בויב 10.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ח ו ש  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
וא "ןמפלוו" תרצותמ זוקנלו בויבל הרקב תחוש     57.02.0010
,'מ 52.1 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ,ע"וש      
תיתחת ,521B הסכמ ,עבוכ תרקת תוברל      

 35,200.00 3,200.00    11.00 .ל"נה תרצותמ XPOT 'חי   
      
וא "ןמפלוו" תרצותמ זוקנלו בויבל הרקב תחוש     57.02.0020
,'מ 05.2 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב ,ע"וש      
תיתחת ,521B הסכמ ,עבוכ תרקת תוברל      

 72,000.00 4,500.00    16.00 .ל"נה תרצותמ XPOT 'חי   
      
,תמייק תינוריע החושל תורבחתה דעב תפסות     57.02.0030
תודובע לכ ןכו תויושרה םע םואת תוברל      

  6,400.00   800.00     8.00 'פמוק .תושורדה יאוולה  
      
,גולורדיה תויחנהל םאתהב לוחלח רוב     57.02.0040
תבאשמ תוברל ,זוקינ תונורתפ "גלפ" תרצותמ      
,'מ 51 דמוע ש"קמ 0.4 לש הקיפסל זוקינ      
,דוקיפו למשח חול ,םיפוצמ השולש תוברל      
הבאשמ ,מ"מ 56 ישפוח רבעמ ,תוזאפ שולש      
הבאשמה .BD09 ןומעפ ללוכ ,SBA תרצותמ      
RUO EGNAHC םע רוטרנגל רבוחת      

 48,000.00 12,000.00     4.00 .יטמוטוא 'חי   
      
שרגמה ךותב תינוריע זוקינ תחוש לוטיב     57.02.0050
,חוקפל תרדוסמ הליסמ תוברל ,00.1 רטוקב      
יאוולה תודובע לכ ןכו קקפ םע המיתס תוברל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .היריעה תייחנהל םאתהב תושורדה  

163,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תוחוש 20.75 כ"הס  

      
      

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

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



22/08/2019
דף מס':     058 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ו ר ו נ צ  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ 23/5" ןפוד יבועב םירוחש תורונצ     57.03.0010
לעפמב םיפוטעו ילאדיאולוק טלמב םינפבמ      
םירזיבאה תוברל ,ךותירב םירבוחמ .ןרציה      
00.1 קמועב רפעה תודובע ןכו םישורדה      
,3" רטוקב תורונצלביבס מ"ס 51 לוח תפיטעו      

 42,000.00   350.00   120.00 .רוטקטדילוה תקידב ןכו רטמ   
      

 84,000.00   400.00   210.00 .4" רטוקב ךא ,ל"נכ תורונצ רטמ  57.03.0020
      
תפיטעב םיפוטע םינבלוגמ 04 לוידקס תורוניצ     57.03.0030

 16,500.00   150.00   110.00 1½" רטוקב םייעקרק תת C.P.A רטמ   
      

  5,400.00   180.00    30.00 .ל"נכ תוברל ,2" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ רטמ  57.03.0040

147,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ תורונצ 30.75 כ"הס  

      
ם י מ  ת ו ר ו נ י צ ל  ם י ר ז י ב א  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
וא "לאפר" תרצותמ 3" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0010
תוברל ,T-0002 םגד לייאמא הפוצמ ,ע"וש      

 10,200.00 1,700.00     6.00 .ל"נכ הפוצמ "סוארק" תרצותמ "רסרד" 'חי   
      

  7,200.00 2,400.00     3.00 .ל"נכ תוברל ,4" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.04.0020
      
4" רטוק הדלפ רונצמ שדח םימ וק תורבחתה     57.04.0030
לע ,01" רטוקב קיטסלפמ םייק יעקרק תת וקל      
,תושורדה יאולה תודובע לכו ילמשח ךותיר ידי      

  1,850.00 1,850.00     1.00 C.P.A-ב תרנצה תפיטע ללוכ 'חי   
      
רזיבא תוברל ,4" ףקז לע 3" רטוקב טנרדיה     57.04.0040
05/05/05 תודימב ןוטב שוג ןכו הריבש דגנ      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .מ"ס 'חי   
      
רטוקב MF/LU רשואמ )םימואת( הקנסה זרב     57.04.0050
    "3X2/"4, םיסכמ ,ץרוטש תודמצמ תוברל  

  2,500.00 2,500.00     1.00 .מ"ס 05/05/05 ןוטב שוג ןכו תוארשרשו 'חי   
      
ףוגמ תוברל ,"לאפר" תרצותמ 4" רטוקב ןנסמ     57.04.0060

  1,400.00 1,400.00     1.00 .יוקינל 1½" 'חי   
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 204 םגד הלקוס תרצותמ 3" רטוקב רזוח לא 'חי  57.04.0070
      

 10,500.00 10,500.00     1.00 ."סטוו" תרצותמ 4" רטוקב ח"זמ 'חי  57.04.0080
      
ללוכ ,1½" רטוקב )תרזוח המירז ענומ( ח"זמ     57.04.0090

  6,450.00 2,150.00     3.00 1½" רטוקב הכורא תידי ביגש יפוגמ ינש 'חי   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 4" רטוקב "למג" םימ דמל הנכה 'חי  57.04.0100
      
      

 54,000.00 40.75.10 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     059 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 54,000.00 מהעברה      
      

      
תייריע תויחנהל םאתהב 2" רטוקב םימ דמ     57.04.0110

  3,000.00 3,000.00     1.00 .הנבי 'חי   
      
תייריע תויחנהל םאתהב 1" רטוקב םימ דמ     57.04.0120

  2,400.00 1,200.00     2.00 .הנבי 'חי   
      

  3,200.00 1,600.00     2.00 ."סטוו" תרצותמ 2" רטוקב ץויח רבחמ 'חי  57.04.0130
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 ."סטוו" תרצותמ 3" רטוקב ץויח רבחמ 'חי  57.04.0140

 64,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ תורוניצל םירזיבא 40.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

440,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינבמה 3 רובע - בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
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060/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     060 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ מ ל  ן ו נ י ס  ת כ ר ע מ  85 ק ר פ       
      
ט ל ק מ ל  כ "ב א  ן ו נ ס  ת כ ר ע מ  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
"חנ תבית" תרצות תידסומ כ"בא ןוניס תכרעמ     58.01.0010
לכ ללוכ ,שיא 03 -כל C 081 /084 HAF םגד      
תקידב ,םישרדנה םירזיבאהו םימותסשה      

 15,860.00 15,860.00     1.00 'פמוק .הנקתהל ףרועה דוקפ רושיאו תכרעמה  
      

    490.00   490.00     1.00 'פמוק .4" רטוקב תרנצ רבעמל TCM המיטא טרפ 58.01.0020
      

    690.00   690.00     1.00 'פמוק .6" רטוקב תרנצ רבעמל TCM המיטא טרפ 58.01.0030

 17,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טלקמל כ"בא ןונס תכרעמ 10.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 כ"הס  
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061/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     061 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

הווקמ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  07 ק ר פ       
      
י ת כ ל ה  ח ו ק י פ ו  ת ו ר ש כ  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
קרו ךא רחביי יתכלהה חקפמה :הבושח הרעה      
לכ .חוקיפה ףקיה תא עבקייש ,ןימזמה י"ע      
ןלבקה תא תובייחמ יתכלהה חוקיפה תושירד      
.םולשת תפסות אלל      
      
תונלזרב ךלהמבו ינפל יתכלה חוקיפ רוקיב     70.01.0010
,תורצואהו הליבטה תורוב תונספת תיינבו      

  4,800.00 1,200.00     4.00 'פמוק םירוקיב 3 םומינימ  
      
תורוב תקיצי ןמזב יווילו יתכלה חוקיפ רוקיב     70.01.0020

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תורצואהו הליבטה  
      
םייתכלה םיטסט עוציבל יתכלה חוקיפ רוקיב     70.01.0030
ימ תורצואו הליבטה תורוב  תומיטא תקידבל      
ןוקירלו יולימל לעופ דימעהל ןלבקה לע .םשגה      
פ"ע תורצואהו הליבטה תורוב לש אלמ שובייו      

  4,800.00   600.00     8.00 'פמוק .יתכלהה חקפמה תויחנה  

 11,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יתכלה חוקיפו תורשכ 10.07 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ צ ו  ם י ק ק פ  20.07 ק ר פ  ת ת       
      
תונחב הגשהל םינתינ ינשוג ימוג סונוק יקקפ      
רשפאתת .3504886-30 ביבא לת םוג-רי      
םאתהב םעש יקקפל םיקקפה תפלחה      
יתכלהה חקפמה תטלחהל      
      
דדמנ - 4" רונצל םאות ינשוג ימוג סונוק קקפ     70.02.0010

    160.00    80.00     2.00 סונוקה בחור זכרמב 'חי   
      
36" םירמ רוניצל םאות ינשוג ימוג סונוק קקפ     70.02.0020

    300.00    60.00     5.00 סונוקה בחור זכרמב דדמנ - 'חי   
      
דדמנ -2/1" רונצל םאות ינשוג ימוג סונוק קקפ     70.02.0030

    320.00    80.00     4.00 סונוקה בחור זכרמב 'חי   
      
יבקנל 01 גרד 36" רטוקב רודירמ רונצ     70.02.0100
ימינפ רטוק אדוול הבוח - העירזהו הקשהה      
רושיא תא לבקלו ,מ"ס 5.5-מ ןטקי אלש      
היהת רונצה תנקתהרונצל יתכלהה חקפמה      

    200.00    50.00     4.00 דחוימב תסלופמו תרשוימ הרוצב 'חי   

    980.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורונצו םיקקפ 20.07 כ"הס  

      
      
      
      

 12,580.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 07 כ"הס  

4,518,088.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הווקמ כ"הס

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     062 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ :תורעה      
ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז טקייורפ      
ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה( ידרשמ      
דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה תידרשמ      
תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו יוניבה      
הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה דרשמל      
טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא -      
.תויומכה בתכב וא/ו דחוימה      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
.םלשומ רמגל      
      
הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב םוקמ לכב      
רשואי רשא ךרע הווש רצומל הנווכה ע"ש      
שומיש רתוי אל .חקפמה י"ע בתכבו שארמ      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 10.00 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תומדקומ 00 כ"הס            
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063/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     063 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ישאר ,םינוש םיבחורב דוסי תורוקל הריפח     01.01.0009

  2,500.00   100.00    25.00 .תילעמ ריפו סנולכ ק"מ   
      
תיתשה קודיה תוברל ,םיפתרמל תיללכ הריפח     01.01.0010

  9,000.00    60.00   150.00 .והש.א.א.דומ %69 תופיפצל ק"מ   
      
תוברל ,מ"ס 55-כ קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.01.0030

 18,600.00    60.00   310.00 .והש.א.א.דומ %69 תופיפצל תיתשה קודיה ק"מ   
      
תוברל 6" רטוקב ררוחמ ירושרש רוניצ     01.01.0050
דב תפיטעו וכרוא לכל רוניצה ץקיהב םושמוש      

  9,000.00    90.00   100.00 .ינכטואיג רטמ   
      
דדמנה זוקינ חודיק רובע םיצרפמל הריפח     01.01.0060

 28,000.00   100.00   280.00 .דרפנב ק"מ   
      
םיצרפמבו ףתרמה תוריק בגב רזוח יולימ     01.01.0070
ךות ,%51-5 ןיב םיקד םע לוח דע יקנ לוחב      
שבכמ י"ע א"כ מ"ס 51 לש תובכשב קודיה      

156,000.00   200.00   780.00 .ינדי ינויצרביו ק"מ   
      
תוברל 'מ 21 קמועל מ"ס 05 רטוקב זוקינ רוב     01.01.0080

 10,500.00 1,500.00     7.00 'פמוק .ץצחב אלמ ינכטואיג דבמ קש  

233,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

233,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס  
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064/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     064 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
הפישח תגרדב ,03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא ,'טסנוק תינכתב ראותמכ      
      

 31,320.00 1,080.00    29.00 .תונוש תודימב סנולכ ישאר ק"מ  02.01.0020
      

  3,105.00 1,035.00     3.00 .םינוש םיבחורב רשק תורוק ק"מ  02.01.0030
      

  1,350.00   900.00     1.50 .מ"ס 53 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0040
      
ריפל מ"ס 04-22 יבועב ןוטבמ דסמ תוריק     02.01.0050

  3,996.00   999.00     4.00 .תילעמ ק"מ   
      
52 הבוגבו מ"ס 53 בחורב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0142

    504.00    36.00    14.00 .דוסיה תורוקל תחתמ ,ןיכס דוח ילעב ,מ"ס רטמ   
      
דוח ילעב ,מ"ס 52 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0143

 23,760.00    44.00   540.00 .ןוטבה תופצרל תחתמ ,ןיכס ר"מ   
      
,מ"מ 5 יבועבו מ"ס 04 בחורב לגילופ תוחול     02.01.0144
ישארל ביבסו ל"נה דוסיה תורוק ידיצ ינשמ      

  3,000.00    25.00   120.00 .תואסנולכה רטמ   
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0150

 27,000.00    50.00   540.00 .ןוטבה תפצרל ר"מ   
      

101,050.00   235.00   430.00 .מ"ס 52 יבועב ,04-ב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0160
      

 30,250.00   275.00   110.00 .מ"ס 03 יבועב ,04-ב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0170
      
ןוטבמ ,מ"ס 03 רטוקב םילוגע המוק ידומע     02.01.0210

  1,100.00 2,200.00     0.50 . 05-ב ק"מ   
      

 53,550.00 1,575.00    34.00 .םינוש םיכתחב 05-ב ןוטבמ המוק ידומע ק"מ  02.01.0220
      

 71,500.00 1,430.00    50.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0230
      

 39,200.00 1,400.00    28.00 .מ"ס 22 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0240
      

 37,700.00 1,300.00    29.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0260
      

365,800.00 1,240.00   295.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0270
      

 13,464.00 1,224.00    11.00 .םינוש םיבחורב תונותחת 04-ב ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0280
      
02 בחורב תוקעמו תונוילע 04-ב ןוטב תורוק     02.01.0290

 62,694.00 1,458.00    43.00 .תוערגמו תוטילב תוברל מ"ס ק"מ   
      

870,343.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     065 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

870,343.00 מהעברה      
      

      
  5,000.00 2,500.00     2.00 .מ"ס 03/51 ךתחב ןוטב ןש / תיקפוא הטילב ק"מ  02.01.0300

      
  2,350.00   470.00     5.00 .מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0301

      
248,850.00   395.00   630.00 .מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0302

      
  7,050.00   470.00    15.00 .מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0303

      
הבוגב ם"ידחול ידיצבו ןיב ןוטב תומלשה     02.01.0304

  3,125.00 1,250.00     2.50 .תוחולה ק"מ   
      
יבג לע ,מ"ס 5 ילמינימ יבועב ,ןוטב גניפוט     02.01.0307

 14,400.00    60.00   240.00 .תורוקו תוימורט תוטלפ ר"מ   
      

  7,550.00   302.00    25.00 .מ"ס 02 יבועב םיעפושמ תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.01.0311
      
52 יבועב )םיטסדופ( תוגרדמל םייניב יחטשמ     02.01.0321

  7,314.00   318.00    23.00 .מ"ס ר"מ   
      

  9,000.00 2,250.00     4.00 .םינוש םיכתחב תוגרדמ ינניש ק"מ  02.01.0331
      
,למשח תונורא תיתחתב 03-ב ןוטב יסיסב     02.01.0350
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

  2,340.00 2,340.00     1.00 .מ"ס 02/02 ק"מ   
      
גג לע םיקוצי מ"ס 01 יבועב ןוטב יסיסב     02.01.0351
תוברל ,ריוא גוזימ תוכרעמ רובע ,הנבמה      
ןכו תודיער תעינמל מ"מ 6 יבועב ביצלפ תבכש      

  3,150.00   315.00    10.00 .יפל וטנ הדידמה .ןוטבה ןויזל לזרבה ר"מ   
      
02 הבוגבו מ"ס 03 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0360
,םיבוטר םירוזאב תוציחמ תיתחתב מ"ס      
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
05 לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

  2,340.00 2,340.00     1.00 .מ"ס ק"מ   
      
,מ"ס 5 יבועב "שאילופ" תוחולמ רוק ירשג     02.01.0370
הנבמה תותיזחב ןוטב יטנמלא םע םיקוצי      

 38,500.00    35.00 1,100.00 .)תוינבתה ךותב( ר"מ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0400

455,400.00 3,960.00   115.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

1,676,712.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      

1,676,712.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     066 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב , 05-ב ןוטב , תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0010
יטוח ללוכ ריחמה . רתאב תובכרומ , מ"ס 03      

 89,700.00   390.00   230.00 . הכירדה ר"מ   

 89,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 89,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     067 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמה תפטעמב הינב תוריקל תחתמ :הרעה      
תלת ינמוטיב דבלמ תוביטר ץצוח ךבדנ חנוי      
דבלה .08 י"ת תושירדל םיאתמה יתבכש      
תוחירמ ג"ע תוחפל מ"ס 01 תויפחב קבדוי      
החירמ 52/57 גוסמ םח יטלפסא ןמוטיב      
דסמה ןויקינ תרימש לע דיפקהל שי .היפחב      
דבל יפדוע .ףושח ןוטבמ םידסמב דחוימבו      
רמג רחאל רשיו יקנ וקב וכתחי ןיעל םיארנ      
וריחנו דרפנב םלושי אל ל"נה רובע .הדובעה      
.הינבה תודובע ריחמב לולכ      
      
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0020
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 3 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

 29,700.00   180.00   165.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0030
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 4 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

 60,800.00   190.00   320.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
52 יבועב LX גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תיינב     04.01.0040
תויקפוא ןוטב תורוגח ,תוברטש תוברל ,מ"ס      
י"ע םייקל תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו      
םיצוק תרדחהו מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק      
04 ךרואבו מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ      

 16,250.00   250.00    65.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס ר"מ   

106,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

106,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     068 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 2-ב םיבוטר םירוזיאב הפצר םוטיא     05.01.0011
ע"ש וא "AKIS" 'בח תרצות "701 פוט הקיס"      
תנכה תוברל הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
,םירוח תמיתס ,ןוטבה יוקינ י"ע חטשה      
שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור ,ןוטבה תקלחה      
לע הילע ללוכ ריחמה .'וכו רמיירפ ,מ"ס 6/6      
02 הבוגל דע םוטאה רוזאה ףקיהב תוריקה      
טרופמכ לכה .תוריק ןיב וטנ הדידמה .מ"ס      

  2,625.00    75.00    35.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      
החירמב ינוציחה ןדיצמ דוסי תורוק םוטיא     05.01.0015
,מ"מ 4 יבועב ,ע"ש וא "דיפס םוגיטסמ" גוסמ      
ןרציה תויחנה יפל לכה .רמיירפ תוברל      
ןדיצ לע( .םוטיא יטרפ תינכתב טרפב ראותמכו      

    450.00    45.00    10.00 )הנבמה ףקיהבש תורוקה לש ינוציחה ר"מ   
      
תוחול תועצמאב ל"נה םוטיאה לע הנגה     05.01.0016
ןדיצ ג"ע( מ"ס 3 יבועב F-03 ןריטסילופ      

    150.00    15.00    10.00 .)תורוקה לש ינוציחה ר"מ   
      
תילעמ רוב תפצרו ףתרמ תפצר םוטיא     05.01.0020
תמגודכ ,EPDH תועירי תכרעמב      
    EFURPERP תרצותמ ECARG אוביב:  
קיבדו דחוימ יופיצ תולעב ,ע"ש וא "םוטיב"      
ראותמכ טלפמוק לכה .ירטה ןוטבה םע ביגמה      

 39,200.00   140.00   280.00 .םוטיא יטרפ ןויליגב טרפב ר"מ   
      
תילעמ רוב תוריקו ףתרמ תוריק םוטיא     05.01.0030
תמגודכ ,EPDH תועירי תכרעמב      
    EFURPERP תרצותמ ECARG אוביב:  
קיבדו דחוימ יופיצ תולעב ,ע"ש וא "םוטיב"      
תועצמאב הנגהו ירטה ןוטבה םע ביגמה      
.מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול      
יטרפ ןויליגב טרפב ראותמכ טלפמוק לכה      

 54,600.00   140.00   390.00 .םוטיא ר"מ   
      
ימרת דודיבכ ,מ"ס 5 יבועב F-03 רקלק תוחול     05.01.0060

 10,530.00    27.00   390.00 .הנבמה גגל ר"מ   
      
0061 יבחרמ לקשמב "לקטב" םיעופיש ןוטב     05.01.0070
יפל הנתשמ יבועב תוגגב 04 קזוחב ק"מ/ג"ק      

 26,800.00   400.00    67.00 .קלחומ ןוילע רמג ,תינכות ק"מ   
      
      
      
      
      

134,355.00 10.50.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     069 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

134,355.00 מהעברה      
      

      
תועירי לש תובכש יתשב תוגג םוטיא     05.01.0095
תורפושמ מ"מ 5+4 יבועב תללכושמ תינמוטיב      
העיריה .רמיירפ תוברל SBS רמילופב      
לכה .םיעבטומ ןבא יבבש ןוילע רמגב הנוילעה      

 48,750.00   125.00   390.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
      

  3,400.00    20.00   170.00 .מ"ס 7/7 שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור רטמ  05.01.0100
      

  7,650.00    45.00   170.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ תוקלור םוטיא רטמ  05.01.0110
      
גגה תוקעמל תועיריה עוביקל םוינימולא לגרס     05.01.0111

  5,950.00    35.00   170.00 . קיטסמב המיתס תוברל רטמ   
      
LPH תוחולב יופיחל תחתמ תותיזח םוטיא     05.01.0500
'בח תרצות "701 פוט הקיס" תובכש 2-ב      
    "AKIS" לכב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב ע"ש וא  
,ןוטבה יוקינ י"ע חטשה תנכה תוברל הבכש      
.'וכו רמיירפ ,ןוטבה תקלחה ,םירוח תמיתס      

  4,875.00    75.00    65.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   

204,980.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

204,980.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     070 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 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       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0010

  2,200.00 2,200.00     1.00 .המישרב 1-נ סופיטמ 'חי   
      
תותלדו תוציחממ םייושעה םיתורש יאת     06.01.0020

 15,000.00 2,500.00     6.00 .המישרב 2-נ סופיטמ ,LPH 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0060

 11,000.00 2,200.00     5.00 .המישרב 6-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/081 תודימב תיפנכ וד ץע תלד     06.01.0090

 21,000.00 7,000.00     3.00 .המישרב 9-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 051/04 תודימב תונתשמל הציחמ     06.01.0100

  1,000.00   500.00     2.00 .המישרב 01-נ סופיטמ 'חי   
      
מ"ס 53/07/582 תודימב ןוילע חבטמ ןורא     06.01.0110
מ"ס 06/09/582 תודימב ןותחת חבטמ ןוראו      
מ"ס 26/582 תודימב הגטרוא חטשמ תוברל      
לכ תא ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב      
רויכ ןכו שישה חטשמב םישורדה םידוביעה      
לכה ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל הנכהו ילרגטניא      

 15,300.00 15,300.00     1.00 'פמוק .המישרב 11-נ סופיטמ טלפמוק  
      
מ"ס 53/07/022 תודימב ןוילע חבטמ ןורא     06.01.0120
מ"ס 06/09/022 תודימב ןותחת חבטמ ןוראו      
מ"ס 26/022 תודימב הגטרוא חטשמ תוברל      
לכ תא ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב      
רויכ ןכו שישה חטשמב םישורדה םידוביעה      
לכה ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל הנכהו ילרגטניא      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .המישרב 21-נ סופיטמ טלפמוק  

 77,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/021 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0010

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב 1-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/031 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0020

  6,400.00 3,200.00     2.00 .המישרב 2-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0050

  2,800.00 2,800.00     1.00 .המישרב 5-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/002 תודימב תיפנכ וד שא תלד     06.02.0060

 20,000.00 10,000.00     2.00 .המישרב 6-מ סופיטמ 'חי   
      
      

 35,200.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     071 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,200.00 מהעברה      
      

      
,מ"ס 002/09 תודימב תיפנכ דח מ"ממ תלד     06.02.0070

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב 7-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/001 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0090

  1,700.00 1,700.00     1.00 .המישרב 9-מ 'חי   
      
,מ"ס 012/081 תודימב תיפנכ וד חפ תלד     06.02.0100

  5,500.00 5,500.00     1.00 .המישרב 01-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/011 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0110

  3,100.00 3,100.00     1.00 .המישרב 11-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב ףונמל רבעמ םע תלד     06.02.0160

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב 61-מ סופיטמ 'חי   
      
,הליבט רובל הכנ תכמנהו המרה ףונמ     06.02.0170

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב 71-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/003 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0190

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב 91-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/041 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0200

  7,200.00 3,600.00     2.00 .המישרב 02-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ ןולח     06.02.0210

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב 12-מ 'חי   
      
,8" רטוקב ןגומ בחרמל רורווא תורוניצ טס     06.02.0220

  2,550.00   850.00     3.00 .המישרב 22-מ סופיטמ 'חי   
      
,8" רטוקב ןגומ בחרמל רורווא תורוניצ טס     06.02.0230

  7,650.00   850.00     9.00 .המישרב 32-מ סופיטמ 'חי   
      
תויללכ תודימב יטמוטוא ןשע רורחש חתפ     06.02.0250

  5,000.00 2,500.00     2.00 .המישרב 52-מ סופיטמ ,מ"ס 06/06 'חי   
      

  1,350.00   450.00     3.00 .המישרב 72-מ סופיטמ ,4" רטוקב ריווא רוניצ 'חי  06.02.0270
      
,מ"ס 001/001 תודימב עובק תופפר סירת     06.02.0340

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב 43-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/06 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0350

  1,100.00 1,100.00     1.00 .המישרב 53-מ 'חי   
      
,מ"ס 012/59 תודימב שא יוביכ תדמעל ןורא     06.02.0360

  5,100.00 1,700.00     3.00 .המישרב 63-מ סופיטמ 'חי   
      
73-מ סופיטמ ,שא יוביכ דוקיפ חולל ןורא     06.02.0370

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב 'חי   

100,650.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     072 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

100,650.00 מהעברה      
      

      
001/001 תודימב יטמוטוא ןשע רורחש חתפ     06.02.0380

  2,000.00 1,000.00     2.00 .המישרב 83-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   

102,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

180,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     073 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיטוחו תורוניצ ללוכ רוביחו הנקתה ,הקפסה      
הרקתב הדוקנה אצומל דעו למשחה חולמ לחה      
קספמו ריק הרונמ תיב וא לדנפ ללוכ ,ריקב וא      
.רזיבאה תא םג תללוכ ריק רוביח תדוקנ .םרז      
.ינכטה טרפמב 6 ףיעסב תורדגה האר      
      
,עקת יתב ,םרז יקיספמ( - טילקבה דויצ      
תרצותמ ויהי )'דכו ףוסמ ירזיבא ,ןופלט ירזיבא      
    DNARGEL וא ONICITB וא SSIWEG וא  
.רשואמ ע"ש      
      
YX2N גוסמ םילבכב שמתשהל יאשר ןלבקה      
םלוא םיטוחו תורוניצ םוקמב תשר תולעתב      
תודוקנה ריחמ תא הנשי אל םילבכב שומיש      
.ןלהלש      
      
לש ךתחב םיכילומ םע תוליגר רואמ תודוקנ     08.02.0010

 45,000.00   150.00   300.00 . ר'ממ 5.1 'קנ   
      
לש ךתחב םיכילומ םע תוליגר רואמ תודוקנ     08.02.0020
תלעפהל תפסונ הזפל ללוכ םלוא . ר'ממ 5.1      

    160.00   160.00     1.00 .הרואתה ףוגב םוריח תדיחי 'קנ   
      
לש ךתחב םיכילומ םע תוליגר רואמ תודוקנ     08.02.0030

  2,880.00   180.00    16.00 .ר"ממ 5.2 'קנ   
      
לש שומישב תולופכ חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0040
עקת יתב ינשו ר"ממ 5.2 לש ךתחב םיכילומ      

  3,360.00   280.00    12.00 . םידומצ 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0050

 12,350.00   190.00    65.00 .ר"ממ 5.2 לש ךתחב 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0060
םימ ןגומ רזיבא ללוכ .ר"ממ 5.2 לש ךתחב      

  4,400.00   200.00    22.00 .יטסלפ 'קנ   
      
מ"מ 52 רוניצ לש שומישב הלופכ ןופלט תדוקנ     08.02.0070
םיינקת ןופלט ירזיבא -2ו הכישמ טוח םע      

    900.00   180.00     5.00 .ןופלט ןוראל תרבוחמ 'קנ   
      
ןופלט לבכ תלחשה י"ע ןופלט תדוקנ תמלשה     08.02.0080
ינש( םידיג 4 ללוכה )יל'ג( תוחל םסוח ינקת      
סיספלו עקשל םירבוחמ ,ר"ממ 5.0 )תוגוז      
ריחמה  .סיספה תקפסה ללוכ ,SL "הנורק"      

    300.00    60.00     5.00 .הדוקנ לכל יסחי 'קנ   
      

 69,350.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     074 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 69,350.00 מהעברה      
      

      
52 רוניצ לש שומישב תרושקת/ףוסמ תודוקנ     08.02.0090
ינקת רזיבא ללוכ .הכישמ טוח םע מ"מ      
    54-JR, ראותמכ,ןימזמה תושירדל םאתהב  

  1,050.00   210.00     5.00 .תרושקת ןוראל רבוחמ .6.2.6 ףיעסב 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0100
יתב 4 וקסינ רזיבא םע .ר"ממ 5.2 לש ךתחב      

    500.00   250.00     2.00 .) 4N ( עקת 'קנ   
      
םיטוח םע  דרפנ לגעמב ןגזמל רוביח תדוקנ     08.02.0110
    5.2X3 קספמ ללוכ ,מ"מ 02 רוניצב ר"ממ  
ןכומו רבוחמ ,בכרומ לכה ,רפמא 61 ןוחטב      

  9,000.00   300.00    30.00 .שומישל 'קנ   
      
לחה ןגזמ תלעפהל לנפ וא  טטסומרט תדוקנ     08.02.0120
,טטסומרטה תדוקנל דעו ןגזמה דיל הספוקמ      
י"ע קפוסתש טטסומרטה תספוק ןוטיב ללוכ      
םיטוחו מ"מ 02 רוניצ לש שומישב ,םירחא      

  4,500.00   150.00    30.00 .שומישל ןכומ ,ר"ממ 5.1X7 'חי   
      
םירזיבא תבית ט"הת  רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.02.0130
6 תללוכ רשא תרושקתו למשחל תבלושמ      
.ןופלט 'קנ 2 , בשחמ 'קנ 2 ,םינבל םיעקש      
וא וקסינ לש ECIFFO&EMOH   תמגודכ      
דעו חולהמ הנזה וק ללוכ ריחמה .ע"וש      
ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכו רוניצ ,הדוקנל      
דרפנב בשוחת ןופלט תדוקנו בשחמ תדוקנ(      

  6,000.00   600.00    10.00 )תרושקת קרפב 'חי   
      
וד ןוחטיב ז"מ ללוכו םימח םימ דוד תדוקנ     08.02.0140

            300.00 .דודה דיל יבטק 'קנ           
      
,שא יוליג ,ןופורקימ ,לוקמר תודוקנ     08.02.0150
שומישב ,'דכו םירדח דוקיפ, םוקרטיא,היזיולט      
רוניצ לכ  .הכישמ טוח םע מ"מ 61 רוניצ לש      
וליאו הדוקנ לכל דרפנ רוניצב היהי ןופורקימ      
ריקב האיצי לכ .ףתושמ רוניצב םילוקמרה      
.המצוע יתסוול תואיצי תוברל הדוקנכ בשוחת      
ןורא ךותב הרקב רדחב תורוניצה לכ רמג      

 11,000.00   110.00   100.00 .דחוימ 'קנ   

101,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 20.80 כ"הס  

      
ה נ ז ה  י ו ק  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
רזעה ירמוח לכ תא ללוכ םיטלפמוקב הנזה יוק      
םינמוסמו םירבוחמ ,םיבכרומ ,יאולה תודובעו      
םינכומ ,אמייק רב ןומיסב תווצקה ינשב      
.ינכטה טרפמב  ףיעס האר .שומישל      

30.80.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     075 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תרושקת ןוראמ רודיש הנטנאל ישאר וק     08.03.0010
2 לש שומישב גגב הנטנאל הסינכה תמוקב      
הרקתה לעמ וא הפצירב ,מ"מ 04 תורוניצ      
הרידח ללוכ םיבלושמ םהינש וא תיטסוקאה      
יטוח ללוכ המיטאב תורונצה םויסו ןוילעה גגל      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .רטמ  03- כ רוניצ לכ ךרוא .הכישמ  
      
םירדח לא  תרושקת ןוראמ םינוש תרושקת יוק     08.03.0020
וא הפצירב ,מ"מ 23 רוניצ לש שומישב םירחא      
םיבלושמ םהינש וא תיטסוקאה הרקתה לעמ      
לכ רטמ 52 וקה ךרוא .הכישמ יטוח ללוכ      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק .רוניצ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0050
לש שומישב ףתרמ תמוקב  הנשמ למשח חול      
לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ YX2N 52X4 לבכ      
ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה הרקת      
.שומישל ןכומ , תווצקה ינשב רבוחמ הקיצי      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .רטמ 03-כ וקה ךרוא  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0060
לש שומישב םישנ תרזעב הנשמ למשח חול      
לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ YX2N 05X4 לבכ      
ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה הרקת      
.שומישל ןכומ , תווצקה ינשב רבוחמ הקיצי      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .רטמ 03-כ וקה ךרוא  
      
תמוקב ינויח הדש הנשמ למשח חולמ הנזה וק     08.03.0070
לבכ לש שומישב  זוקינ תבאשמ לא ףתרמ      
    YX2N 5.2X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    61X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .רטמ  
      
ינויח יתלב הדש הנשמ למשח חולמ הנזה וק     08.03.0071
ףתרמב ןשע רורחש חופמ לא ףתרמ תמוקב      
ךותב ר'ממ YX2N 5.2X5 לבכ לש שומישב      
תוריק ךותב וא תיטסוקאה הרקת לעמ ,רוניצ      
ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא      
.שומישל ןכומ ,רפמא 61X3 ןגומ ןוחטב קספמ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .רטמ 02-כ וקה ךרוא  
      
      
      
      
      
      
      

  9,500.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     076 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,500.00 מהעברה      
      

      
חופמ לא רוטרנג הקולח למשח חולמ הנזה וק     08.03.0072
YX2N לבכ לש שומישב ףתרמב ןשע רורחש      
    5.2X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    61X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .רטמ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0080
YX2N 5.2X5 לבכ לש שומישב, בויב תבאשמ      
וא תיטסוקאה הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ      
ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא תוריק ךותב      
,רפמא 61X3 ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .רטמ 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ  
      
, לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0081
YX2N לבכ לש שומישב תילעמ למשח חול      
    01X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .רטמ 02-כ וקה ךרוא .תווצקה ינשב רבוחמ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0090
YX2N לבכ לש שומישב, גגב א"מ תדיחי      
    61X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    05X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

  7,500.00 2,500.00     3.00 'פמוק .רטמ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0091
YX2N לבכ לש שומישב, גגב א"מ תדיחי      
    01X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    05X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

  3,400.00 1,700.00     2.00 'פמוק .רטמ  
      
הקלדה םוקמ דע למשח חולמ רואמ דוקיפ וק     08.03.0100
5.1X42 דע םיטוחו מ"מ 05 רוניצ לש שומישב      
הרקתה לעמ וא/ו םילבכ םלוס לע ר"ממ      
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא  ליטסוקאה      
ריחמה .שומישל ןכומ ,תווצקה ינשב רבוחמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .רטמ  01-כ וק לכ ךרוא .םינצחל ללוכ  
      
      
      
      
      
      

 23,700.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     077 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,700.00 מהעברה      
      

      
הקלדה םוקמ דע למשח חולמ רואמ דוקיפ וק     08.03.0110
5.1X21 דע םיטוחו מ"מ 23 רוניצ לש שומישב      
הרקתה לעמ וא/ו םילבכ םלוס לע ר"ממ      
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא  ליטסוקאה      
ריחמה .שומישל ןכומ ,תווצקה ינשב רבוחמ      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק .רטמ  01-כ וק לכ ךרוא .םינצחל ללוכ  
      
חולמ  יללכ למשח  תקספה ןצחל לש דוקיפ וק      08.03.0120
ןצחל ללוכ,  הסינכב  ןצחל דע ישאר למשח      
לבכב דוקיפ יכילומ ללוכ שא יובכ י'ע רשואמ      
    5.1X3 למשח הקספה ןצחל" טלש ללוכו ר"ממ  
- שומישל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ לכה ."ילככ      

    600.00   600.00     1.00 .רטמ -03 כ וקה ךרוא .טלפמוק 'חי   
      
הדלפ תויצקורטסנוקו םילבכ תולעת      
      
,תנוולוגמ הדלפ תשר תויושע םילבכ תולעת     08.03.0130
םינוולוגמ םילתמ ללוכ ,מ"מ 001/08 תודימב      

  9,000.00    50.00   180.00 .מ"ס 08 לכ רטמ   
      
,תנוולוגמ הדלפ תשר תויושע םילבכ תולעת     08.03.0140
םינוולוגמ םילתמ ללוכ ,מ"מ 002/08 תודימב      

  3,250.00    65.00    50.00 .מ"ס 08 לכ רטמ   
      
םילבכ תילתל ץבאב םינבלוגמ לזרב יליפורפ     08.03.0150
,םירוח תחידק ,םיכותר ללוכ םיטרפ יפל      
םילצפתמ םיגרב י'ע הנקתה ללוכ ,דוביע      

  2,500.00    25.00   100.00 .)םיספיליפ( ג"ק   
      
תודימב תנולוגמ תשר םייושע םילבכ תומלוס     08.03.0160
םיחנומ ע'וש וא 'ילינ' תרצותמ 'מס 5,8/03      
תחנהל םינכומ םילתימה לע םיקזוחמו      

  1,000.00    50.00    20.00 .םילבכה רטמ   

 41,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנזה יוק 30.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונקת ץבוקו 1724 תונקת ץבוקל םאתהב      
ירמוח ,םירמוח תקפסה ,רודיס ללוכ 3464      
.שומישל ןכומ ,תודגנתה תקידב ללוכ 'וכו רזע      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.80.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     078 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
הנקתה ,הקפסה- םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0020
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ לש רוביחו      
לע ןקתומ מ"מ 4X04X006 לש תודימב      
3 לכב  .ריקהמ מ"ס 4 לש קחרמב םידדבמ      
8/3" לש רטוקב םוא םע תשוחנ ןקתוי מ"ס      
ספ תא .םינושה הקראהה יכילומ ורבוחי וילא      
י"ע דוסיה תקראה לא רבחל שי האוושהה      
מ"מ 01 לש רטוקב ןוולוגמ לזרב תותומ2      
ספל םיגרב םע רוגסו רושיגה תעבטל ךתורמ      
לע בכרומ היהי ספה .םילאיצנטופה תאוושה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .עקרק תמוקב ישאר למשח חול השינב ריקה  
      
תודימב ,תשוחנמ הקראה  ספ     08.04.0030
    04X004X4רוביחו הנקתה , הקפסה מ"מ,  
.ריקהמ מ"ס 4 לש קחרמב םידדבמ לע ןקתומ      
לש רטוקב םוא םע תשוחנ ןקתוי מ"ס 3 לכב      
.םינושה הקראהה יכילומ ורבוחי וילא 8/3"      
למשח חול השינב ריקה לע בכרומ היהי ספה      

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק .הנשמ  
      
למשח חולב וא גג תמוקב ןקתומ הקראה ספ     08.04.0040
מ"מ 4X04X002 תודימב תשוחנמ ,הנשמ      
תשוחנ יגרב 8 ללוכ ,IC תואספוק ךותב ןקתומ      
ספ .הקראה יכילומ רוביחל 8/3" רטוקב      
דחא לכ 'ממ 01 םיכילומ ינש י'ע רבוחי הקראה      
תאוושה ספל םי ליבקמב םירבוחמו      
תקראלו למשח חול לש השינב םילאיצנטופה      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק . ןינב לש דוסי  
      
חולב םילאיצנטופ תאוושה ספמ הקראה וק     08.04.0060
חולב הקראה ספ דע,עקרק .קב ישאר למשח      
תשוחנ ךילומ לש שומושב ,הנשמ למשח      
תובצק ינשב רבוחמ, ר"ממ 52 ךתחב דדובמ      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק 'מ 02 וק ךרוא,שומישל ןכומו  
      
תרימשו תיטסוקאה הרקת לש הנבמה תקראה     08.04.0070
תולעת וא/ו היתודש לש תילמשחה תופיצרה      
ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ לש שומישב ,ריוא גוזמ      
םירטמ 01-כ וק לכ ךרוא .מ"מ 02 רוניצב      

  4,500.00    90.00    50.00 'פמוק .שומישל ןכומו רבוחמ ,בכרומ לכה .עצוממב  
      
ךילומ לש שומישב   תילעמל הקראה וק     08.04.0071
וק לכ ךרוא .מ"מ 02 רוניצב ר"ממ 61 תשוחנ      
רבוחמ ,בכרומ לכה .עצוממב םירטמ 02-כ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומו  
      
      
      
      

  7,900.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     079 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,900.00 מהעברה      
      

      
ספמ ,הנבמל ץוחמ םימ הנומל הקראה וק     08.04.0080
52 רוניצ לש שומישב ,םילאיצנטופ תאוושה      
הקראה יספ רודיס ללוכ ר"ממ 52 ךילומו מ"מ      
.הדורטקלא וא םימ רוניצל רוביחל הלש םע      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .םירטמ 03-כ וקה ךרוא  
      
ינשמ ר"ממ 52 ךילומב הקראה רשג רודיס     08.04.0090

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .םימה ינומ ידיצ  
      
תנטנאל הקראה לש רוביחו הנקתה ,הקפסה     08.04.0100
מ"מ 61 יולג ךילומ לש שומישב היזיולט      
לש ץוח תאיציל דעו הנטנאה ןרוט סיסבמ      
גגה לעש קלחה .רישי רוביחב רושיגה תעבט      
וליאו גגה יולימ ךותב דבכ יטסלפ רוניצב ןגוי      
'מ 04.2 דע לש הבוגב עקרקה תמוקב עטקה      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .בטיה קזוחמו ןוולוגמ םימ רוניצב ןגוי  
      
תיזכרמ( םינושה תרושקתה ידסמ תקראה     08.04.0110
תוליסמל הקראה,)'וכו ,SPU ,םיבשחמ,ןופלט      
לש שומישב ,םילאיצנטופ תאוושה ספמ,תילעמ      
לכ ךרוא .ר'ממ 61 דחא ךילומו 'ממ 02 רוניצ      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק .רטמ 51 -כ וק  
      
,גגב הקראה ספמ - גגב םינבמל הקראה     08.04.0120
52 רוניצב ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ שומישב      
.םירטמ 01-כ הקראה לכל עצוממ ךרוא , מ"מ      
תלש ללוכ ,שומישל ןכומו בכרומ ,רבוחמ לכה      

    600.00   100.00     6.00 'פמוק .רוביח  

 10,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 40.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפופכ ,םינקתה יפל םייונב למשח תוחול      
ץבוק ,1353 תונקת ץבוק ,למשחה קוחל      
לכה -9141 י"ת ילארשי ןקתלו 4694 תונקת      
םירמוחה ללוכ ,שומישל ןכומו בכרומ ,רבוחמ      
.רזעה ירמוחו      
      
אלל/םע ירלודומ חפ ןוראכ יונב למשח חול     08.06.0010
עובצ תוחפל מ"מ 2 יבועב חפמ ,תותלד      
ךילהתב יפוס עבצו דחוימ דוסי עבצב םיימעפ      
תודובעה לכ תא ללוכ חולה .יטטסורטקלא      
,טוויח תוברל ,דויצה תנקתהל רזעה ירמוחו      
לע ןקתוי חולה .'וכו םירוביח ,םיקדהמ ,םיספ      
תקראה לש רושיגה תעבט לא רבוחיו דוסיה      
.שומישל ןכומו רבוחמ ,בכרומ חולה .דוסיה      
הדימהו תואיצמב קפוסיש ר"מ יפל דדמי חולה      

 21,000.00 2,800.00     7.50 .ר"מ 4.0-כ בשוחת רתויב הנטקה ר"מ   

 21,000.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     080 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,000.00 מהעברה      
      

      
טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תואספוק     08.06.0020
    )I.C( ממ 052 קמועבו .ממ 063/005 תודימב.  
ישאר קספמ תנקתה רובע ,הליענו הפלק םע      

    600.00   600.00     1.00 .םינומה דיל 'חי   
      
01 לש רצק םרז לש ןויפיא ילעב תוחולל דויצ      
ךותב רוביחו הנקתה ,הקפסא - תוחפל א"ק      
:לש תוחול      
      
-תוינורטקלא תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0030
םרזל,023A-3MZN המגודכ תיטנגמו תימרט      
ללוכ ,א"ק 53 ק"ז , רפמא 004-002 ילנימונ      
דומצ ןקתומ,טלוו 032-ל קוחרמ הקספה לילס      
ע"ש וא ,RELLEOM תרצות ,הדידמ ןוראל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
ילנימונ םרזל 3MZN תמגודכ סמועב קתנמ     08.06.0040
ע"ש וא RELLEOM תרצות ,רפמא 004 לש      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ישאר למשח חולב ישאר קספמ,רשואמ 'חי   
      
תימרט  תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0050
ילנימונ םרזל 061A-2MZN תמגודכ תיטנגמו      
,קוחרמ הקספה לילס םע ,רפמא 061 לש      
קספמ,רשואמ ע"ש וא RELLEOM תרצות      

  4,000.00 2,000.00     2.00 . םיינשמ תןחול הנזהל 'חי   
      
ילנימונ םרזל 3MZN תמגודכ סמועב קתנמ     08.06.0055
ע"ש וא RELLEOM תרצות ,רפמא 061  לש      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .הנשמ למשח חולב קספמ,רשואמ 'חי   
      
תימרט  תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0060
ילנימונ םרזל 001A-1MZN המגודכ תיטנגמו      
תרצות  ,א"ק 52 ק"ז ,רפמא 001-08 לש      
    RELLEOM, חול הנהזהל,רשואמ ע"ש וא  

  2,400.00 1,200.00     2.00 הנשמ למשח 'חי   
      
36A-2MZN המגודכ  יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0070
,א"ק 52 ק"ז ,רפמא 36 לש ילנימונ םרזל      

  2,000.00 1,000.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא ,RELLEOM תרצות 'חי   
      
05A-1MZN המגודכ  יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0080
,א"ק 52 ק"ז ,רפמא 05-04 לש ילנימונ םרזל      

    900.00   900.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא ,RELLEOM תרצות 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 .טלוו 004 חתמל חתמ רסוחל רסממ 'חי  08.06.0081
      
ע"ש וא "רדמא" תרצות יטמוטוא הפלחה רקב     08.06.0082

  4,000.00 4,000.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      

 42,700.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     081 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,700.00 מהעברה      
      

      
יבצמ שולש ףילחמ  יבטוק עברא םרז קספמ     08.06.0083
    36X4 תכרעמ תפלחהל ,טלוו 004 ,רפמא  

    500.00   500.00     1.00 .KEMOCOS  םגדמ רוטרנג-תשר 'חי   
      
םע רפמא 36X3 יבטוק עברא  םינעגמ גוז     08.06.0084
ללוכ, הנוממ , CAV032 לילס ,רזע  יעגמ      
תכרעמל הנקתה לנפו ילמשחו ינכמ רוגיח      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .למשחה תרבח - רוטרנג הפלחה 'חי   
      
תיטנגמו תימרט הנגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0100

  1,050.00   350.00     3.00 .רפמא 6 םרזל MZKP-0 תמגודכ 'חי   
      
דע יבטוק תלת ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0110

  7,020.00   180.00    39.00 .רפמא 04X3 'חי   
      
דע יבטוק תלת ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0120

    200.00   200.00     1.00 .הליענ תכרעמ םע רפמא 04X3 'חי   
      
52X2 דע יבטוק וד ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0130

    200.00   100.00     2.00 .רפמא 'חי   
      
52X1 דע יבטוק דח ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0140

  7,980.00    60.00   133.00 .רפמא 'חי   
      
םע "0" בצמ םע יבצמ תלת ףילחמ םרז קספמ     08.06.0150

  1,800.00   150.00    12.00 .רפמא 61X1-ל םיעגמ 'חי   
      
לעב ,רפמא 04X2 םיעגמ םע ףלד םרזל רסממ     08.06.0160

            200.00 .A EPYT ,רפמא 30.0 לש תושיגר 'חי           
      
לעב ,רפמא 04X4 םיעגמ םע ףלד םרזל רסממ     08.06.0170

  3,850.00   350.00    11.00 .A EPYT ,רפמא 30.0 לש תושיגר 'חי   
      
םע CA-3 הדובע רטשמב הדובע סמועל ןעגמ     08.06.0180
לילסו רזע יעגמ םע ,רפמא 04X3 םיעגמ      

  3,850.00   350.00    11.00 .טלוו -032ל הדובע 'חי   
      
רזע יעגמ םע ,רפמא 02X1 ירלודומ ןעגמ     08.06.0190

  2,700.00   180.00    15.00 .טלוו -032ל הדובע לילסו 'חי   
      
לילסו רפמא 61X2 םיעגמ םע דעצ ירסממ     08.06.0200

  2,160.00   120.00    18.00 .טלוו -032ל הדובע 'חי   
      

    600.00   300.00     2.00 .V42/032, AV051 לידבמ יאנש 'חי  08.06.0210
      

    300.00   100.00     3.00 תורונ תקידבל יתמוק תלת ןצחל 'חי  08.06.0220
      
      
      

 75,910.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     082 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 75,910.00 מהעברה      
      

      
םינוש םיעבצב םידגנ םע DEL ןומיס תורונמ     08.06.0230
םיכיתנ םע ,מ"מ 22 רטוקב ,טלוו 032 חתמל      

    360.00    40.00     9.00 .תוירונ ללוכ חולב לנפה לע םינקתומ .ג.נ.ע 'חי   
      
לש למשח חול ךותב רוביחו הנקתה ,הקפסה     08.06.0240
הברזר םעו תימוי המרגורפ םע דוקיפ ןועש      

  4,200.00   300.00    14.00 .תוחפל תועש -42ל תינכמ 'חי   
      
םיכיתנ 3 תללוכה ".ג.נ.ע" גוסמ םיכיתנ תדיחי     08.06.0250
    A052 ןויפיא ילעב LG בכרומ םיסיסב ללוכ  

    600.00   600.00     1.00 .שומשל ןכומו רבוחמ 'חי   
      
םיכיתנ 3 תללוכה ".ג.נ.ע" גוסמ םיכיתנ תדיחי     08.06.0260
    A001 ןויפיא ילעב LG בכרומ םיסיסב ללוכ  

    500.00   500.00     1.00 .שומשל ןכומו רבוחמ 'חי   
      
תנקתומ םיקרב תעיגפ ינפמ הנגה תכרעמ     08.06.0270
4 תללוכ ,מ"מ 05 לש הליסמ יבג לע חול ךותב      
,BARTHSALF SULP-TLF םגדמ הנגה 'חי      
    A SSALC תרצות XINEOHP ע"ש וא  

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ישאר למשח חולב הנקתהל,רשואמ  
      
םיכיתנ 3 תללוכה ".ג.נ.ע" גוסמ םיכיתנ תדיחי     08.06.0280
    A36 ןויפיא יל LG רבוחמ בכרומ םיסיסב ללוכ  

    600.00   300.00     2.00 .שומשל ןכומו 'חי   
      
תנקתומ םיקרב תעיגפ ינפמ הנגה תכרעמ     08.06.0290
4 תללוכ ,מ"מ 52 לש הליסמ יבג לע חול ךותב      
,BARTHSALF SULP-TLF םגדמ הנגה 'חי      
    B SSALC תרצות XINEOHP ע"ש וא  

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק ישאר למשח חולב הנקתהל,רשואמ  
      
ןקתומ תוגרד 4-ל )IF SOC( קפסה לפוכ רקב     08.06.0300

  1,000.00 1,000.00     1.00 .למשח רדחב ישאר למשח חולב 'חי   
      
ר"אוק 5 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0310

    350.00   350.00     1.00 .טלוו -032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ 'חי   
      
ר"אוק 5 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0320
הקירפ ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ      

    300.00   300.00     1.00 .הריהמ 'חי   
      
01 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0330
-032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ ר"אוק      

    350.00   350.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
      
      
      

 90,670.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     083 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 90,670.00 מהעברה      
      

      
01 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0340
ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ ר"אוק      

    300.00   300.00     1.00 .הריהמ הקירפ 'חי   
      
51 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0350
-032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ ר"אוק      

    450.00   450.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
51 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0360
ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ ר"אוק      

    500.00   500.00     1.00 .הריהמ הקירפ 'חי   
      
52 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0370
-032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ ר"אוק      

    550.00   550.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
52 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0380
ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ ר"אוק      

    600.00   600.00     1.00 .הריהמ הקירפ 'חי   
      
ןקתומ טלוו 032 חתמל םילבק רורוואל ררואמ     08.06.0390

    150.00   150.00     1.00 .חולב 'חי   
      

    600.00   150.00     4.00 .חולה ינותנל םיאתמ רפמא 5/513 םרז הנשמ 'חי  08.06.0400
      
CTL-TENLE  תמגודכ יתרפס דדומ בר     08.06.0410
טווחמו ןקתומ ,"מ"עב הרקב ימושי" תרצות      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .תותיכ ףגא למשח חולחולה תיזחב  
      
םרזל   O/C 3  םיעגמ םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.06.0420
ללוכ טלוו 42 או 032ל לילס םעו רפמא 01      

    240.00   120.00     2.00 'פמוק .תבשות  
      
- ןעגמה לש לילסה תנגהל רוטסירו     08.06.0430
    ROSSERPPUS ROTSIRAV חתמל  
LID BGV-052 תמגודכ ח"ז טלוו 052-011      

  1,200.00   150.00     8.00 .רשואמ ע"וש וא רלימ רנקלק תרצות 'חי   

 96,860.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
,תומיאתמ תורונ ללוכ רוביחו הנקתה ,הקפסה      
יאולה תודובע לכ תא ללוכ 'וכו םילבק ,םיקנשמ      
.שומישל םינכומ ,רזעה ירמוחו      
      
.םיינורטקלא ויהי םיקנשמה לכ      
      
      

70.80.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     084 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םיקנשמה ןרצי תאמ רושיא איבהל ןלבקה לע      
.קפסיש תורונל םיקנשמה ןיב המאתהה לע      
      
סקולומול גוסמ ויהי תויטנצסרולפה תורונה לכ      
"םרסוא" תרצותמ      
      
ילארשי וקת ות םע ויהי הרואת יפוג לוככ      
      
תורונ םע ,טוו 82X2 יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.07.0010
    5T, 504 ט"קמ  לופכ לפוא טיילטנפ םגדV25  

    295.00   295.00     1.00 .רשואמ ךרע הווש וא "שעג" תרצותמ , 'חי   
      
תורונ םע ,טוו 82X2 יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.07.0020
    5T, 66 םימ ןגומ, ינורטקלא דויצ םע-PI, םגד  
    E-AMIRP-LE ,ות םע ,טיילורטקלא תרצותמ  
ךרע הווש וא , םוריח ת"גל ילארשי ןקת      

    300.00   300.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
DEL םגד DEL  תורונ םע םוריח הרואת ףוג     08.07.0030
תרצות, טאו 3, הבחר המולא םע  עוקש טולימ      

 17,000.00   425.00    40.00 .רשואמ ע"ש וא  שעג 'חי   
      
טלש םע ,DEL  תורונ םע םוריח הרואת ףוג     08.07.0040
21 הבוגב תויתוא םע )ךרוצה יפל( ינקת האיצי      
דל ץח םגד , תוקד 081 לש הלועפ ךשמל ,מ"ס      
ע"וש וא שעג  תרצות,11A085 ט"קמ , עוקש      

  3,150.00   350.00     9.00 .רשואמ 'חי   
      
הרקת וא ריקב ,תינוציח הנקתהל הראות ףוג     08.07.0050
םגד, PI-56  תומיטא הגרד,DEL תורונ םע      
תרצות , 40Z43G5 ט"קמ ,  "דל סוקסיד"      

  1,282.50   427.50     3.00 .רשואמ ע"ש וא שעג 'חי   
      
םגד , תיפיקיה הרואתל םוטא הראות ףוג     08.07.0060
רוטקלפר,טנוברקילופמ יושע, "דל ראטס"      
קפסה , ילרגטיא  דויצ םע ,PI-56, ןבל עובצ      
שעג תרצות  , 42Z4975 ט"קמ ,  טאו 13 ףוג      

    435.00   435.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0070
,W 82 הרונ םע  " LENAP OLOPA" םגד      
    K0603, ע"וש וא,מ"עב סקולארשי ןאובי  

 18,000.00   200.00    90.00 .רשואמ 'חי   
      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0080
,W 52 הרונ םע  " PU SUTTERP" םגד      

  8,750.00   125.00    70.00 .רשואמ ע"וש וא,מ"עב סקולארשי ןאובי ,K4 'חי   
      
      

 49,212.50 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     085 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 49,212.50 מהעברה      
      

      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש   הראות ףוג     08.07.0090
ןאובי   ,W69 הרונ םע  " 20164BH" םגד      

  1,400.00   700.00     2.00 .רשואמ ע"וש וא,מ"עב סקולארשי 'חי   
      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0100
,W 53 הרונ םע  " PU SUTTERP" םגד      

 12,600.00   700.00    18.00 .רשואמ ע"וש וא,מ"עב סקולארשי ןאובי ,K4 'חי   
      
הבוגב תסנכ תיבב ריקה לע ןקתומ הראות ףוג     08.07.0110
דוסי ריחמ לכירדאה תריחב יפל , רטמ 7.2      

  3,600.00   300.00    12.00 . ח"ש 007 'חי   
      
תסנכ תיב הרקתב הנקתהל  ,  DEL ליפורפ     08.07.0120
ןאובי , XIF2002ANSEI  - 2394EL-S  םגד      

 12,000.00   150.00    80.00 .רשואמ ע"וש וא,מ"עב סקולארשי רטמ   
      
ינקת ינוציח ריקה לע הנקתהל ןגומ הרואת ףוג     08.07.0130

    200.00   200.00     1.00 . .תיב 'סמו בוחרה םש םע 'חי   
      
הקיצימ יושע,ןוטב ריקב הנקתהל הרואת ףוג     08.07.0140
תומיטא הגרד, דל תיריק םגד,םוינימולא      
    55-PI  , 43 ט"קמAZ365 ,וא שעג תרצות  

  2,800.00   280.00    10.00 .רשואמ ע"וש 'חי   
      
חטש הרואתל ןוטב ריקב הנקתהל הרואת ףוג     08.07.0150
I-K0005MF-N2OA-001LV-KF_ypoC םגד      

  3,750.00   250.00    15.00 רשואמ ע"וש וא מ"עב סקולארשי ןאובי 'חי   

 85,562.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 70.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םייונישו תופסות רובע ןניה ןלהל תויומכה      
.הדובעה ךלהמ ךות שרדיהל םייושע רשא      
דבלב הדיחי יריחמ תלבק ךרוצל ןה תויומכה      
האצוהש הדובעל רשק לכ תויומכל ןיאו      
הדימב  .תויומכה בתכלו תוינכותה תרגסמב      
ןלבקה לע היהי תופסות וא/ו םייוניש ושרדיו      
.ןלהלש םיפיעסה יפל םיריחמה תא תונבל      
      
רושיאב הנתומ ןלהלש םיפיעסב שומישה      
םדא לכ וא ןימזמה ,חקפמה תאמ םדקומ      
יבגל תועיבת לכ הנרכות אל  .ודי לע הנמתיש      
תויומכל .בתכב רושיא ןהיבגל ןיאש תודובע      
ליפכהל ןיא  .דבלב הדיחי יריחמ ונתני ןלהל      
.םיפיעסה תא םכסל ןיאו      
      
      
      

80.80.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     086 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תא ,םיפיעסהמ קלח ןימזהל יאשר ןימזמה      
וא האלמ וא תיקלח תומכב ,דחא ףא וא םלוכ      
הדובעה תא עצבל ןלבקה לעו ןייוצמה לעמ      
.ןיררוע אללו םיפיעסבש םיריחמל םאתהב      
      
חיטל תחתמו לעמ םינקתומ םייטסלפ תורוניצ      
תסנכהל ןכומו קזוחמו בכרומ ,תוקיצי ךותב וא      
רטוק יבועב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,םיטוח      
.מ"מ 3 תוחפל      
      
ללוכ מ"מ 02 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0010

    590.00     5.90   100.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 52 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0020

    400.00     8.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 23 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0030

    600.00    12.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 04 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0040

    730.00    14.60    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0050

  1,050.00    21.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0060

  1,350.00    27.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב םידדובמ םיטוח      
ךותב םילחשומ הקראהו ספאה תונושה      
,רזעה ירמוחו רזעה תודובע לכ ללוכ תורוניצ      
םירזיבא וא תוחולב םהיתוצק ינשב םירבוחמ      
.שומישל ןכומ - םינוש      
      
דודיב םע מ"מ 5.1 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0070

    230.00     2.30   100.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 5.2 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0080

    135.00     2.70    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 4 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0090

    180.00     3.60    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 6 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0100

    310.00     6.20    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 01 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0110

    525.00    10.50    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      

  6,100.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     087 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,100.00 מהעברה      
      

      
דודיב םע מ"מ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0120

    750.00    15.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 52 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0130

  1,000.00    20.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
יתלב תשוחנמ םייטסלפומרט םילבכ      
םיחנומ וא תורונית ךותב םילחשומ ,םיניירושמ      
יבג לע םיקזוחמ וא תולעת ךותב      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ תויצקורטסנוק      
.'וכו םירוביח ,םיקדהמ ,לבכ ילענ ,דודיב :ןוגכ      
      

    700.00     7.00   100.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0140
      

    525.00    10.50    50.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0150
      

    475.00     9.50    50.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0160
      

    650.00    13.00    50.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0170
      

  1,000.00    20.00    50.00 .ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0180
      

  1,500.00    30.00    50.00 .ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0190
      

  2,050.00    41.00    50.00 .ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0200
      

  3,400.00    68.00    50.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0210
      

  4,250.00    85.00    50.00 .ר"ממ 61/52X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0220
      

  6,650.00   133.00    50.00 .ר"ממ 61/53X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0230
      

  8,550.00   171.00    50.00 .ר"ממ 53/07X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0250
      
ןומט ר"ממ 61 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0260

    750.00    15.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
ןומט ר"ממ 52 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0270

    950.00    19.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
ןומט ר"ממ 53 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0280

  1,450.00    29.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
תנמזה ללוכ , למשח ןקתמל תרוקיב תרבעה     08.08.0290

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .רפמא 004 לש רוביח לדוגל תרוקיבה  
      
םושיר יפל ךמסומ יאלמשח לש י'גר תועש     08.08.0300

  7,000.00    70.00   100.00 .חקפמה לש בתכב רושיאבו הדובעה ןמויב ע"ש   
      

 50,250.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     088 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,250.00 מהעברה      
      

      
ןמויב םושיר יפל ,רזוע יאלמשח לש י'גר תועש     08.08.0310

  6,000.00    60.00   100.00 .חקפמה לש בתכב רושיאבו הדובעה ע"ש   
      
ירודישל תפתושמ הטילקל גגב  הנטנא הנקתה     08.08.0320
תונקתב שרדנל םאתהב לארשיב וידרו היזיולט      
יצורע הנטנאל סיסב ללוכ, 997 ילארשי ןקקבו      
הרבגה תכרעמ , MF וידרו 2,1 היזיולט      
תרושקת תספוקל טוויח ,םילצפמ ,םילבכ,      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה תרושקת ןוראב ישאר  
      
תרזוח הקידבו עוציבו ,םירבעמ תמיטא עוציב     08.08.0330
למשחה תרנצ ירבעמ תמיטא לש סולכא ינפל      
רמצ תסיחד י'ע ןינבה הבוג לכל תרושקתהו      
י'ע םירבעמה תמיטא םירבעמה ךותב םיעלס      
גוסמ שא בכעמ רמוח תזתהו B-002 הזר ןוטב      
דע םירבעמה לכ לע "SBK" וא "קיטסמיילפ"      
עוציב רחאל .הפצרה לעמ 'מס 06 לש הבוגל      
ןלבקה רשאי הקידבהו הדובעהה      
למשחה ןקתמ לכ ןכהש כתכב ןימזמלוסדנהמל      
למשחל םילבכהו תרנצ לכש ,ןונכתה יפל עצוב      
וילאמ הבכ רמוחמ םנה םיריפב תרושקתהו      
לכב טרפמה יפל שרדנכ המיטא עצובשו      
רושא תריסמ יא .תרושקתלו למשחל םירבעמה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .למשחה ןלבק ידיב תוירחאה תא הריאשמ ל'נכ  

 57,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 80.80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ב  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הפונמ לוח תקפסה ,הריפח תוללוכ תודובעה       
,םילבכלו תורוניצל תחתמו לעמ הריפחה דופיר      
02 לש תובכשב המדאה קודיהו הריפחה יוסיכ      
קוליסו ןומיס יטרס לש החנהו הקפסה ,מ"ס      
.םוקמהמ תרתוימה המדאה      
      
09 קמועב תורוניצו םילבכל תולעת תריפח      08.09.0010
,םינבל ,לוח עצמ ללוכ מ"ס 06 בחורבו מ"ס      

  9,000.00    45.00   200.00 .ראותמה יפל יפוס קודיהו יוסיכ ןומיס יטרס רטמ   
      
תחיתפ רובע הריפחה ריחמל תפסות     08.09.0020

    600.00    60.00    10.00 .םנוקיתו תוכרדמו םיטלפסא רטמ   
      
תוריפחה ךותב םיחנומ םינוש םיגוסמ תורוניצ      
רטוקב ןוליינמ הכישמ יטוח ללוכ לוח עצמ לע      
.םילבכה תלחשהל םינכומ ,תוחפל מ"מ 6      
      
המדאה ךותב קזב םגד מ"מ CVP 05 רוניצ     08.09.0040
ח"ח הדידמ ןורא רשקלו TOHו "קזב" רוביחל      

  7,500.00    25.00   300.00 ישאר תרושקת ןורא םע רטמ   

 17,100.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     089 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,100.00 מהעברה      
      

      
  5,600.00    40.00   140.00 מ"מ 36 רטוקב המכח תרושקתל יעקי רוניצ רטמ  08.09.0050

      
חנומ הרואתל  "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ     08.09.0060
תואספוק ללוכ,מ"מ 23 רטוקב ,הריפחב      

    100.00    10.00    10.00 .רזע ירמוחו רטמ   
      
למשח תרבח םגד םידבכ C.V.P. תורוניצ      08.09.0070
ללוכ עקרקב וא םייומס ,)לוצ( 4" רטוקב      

  7,200.00    60.00   120.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
יתלב ,ץראה תרצותמ םייטסלפומרט םילבכ       
ךותב םילחשומ YX2N גוסמ םיניירושמ      
ינשב םירבוחמ ,תולעתב םיחנומ וא תורוניצ      
,םיקדהמ : ןוגכ רזע ירמוח לכ תא ללוכ תווצקה      
ןוגכ רזע תודובע לכ ללוכ 'וכו םיגרב ,לבכ ילענ      
םירוביח ,דודיב ,ףוליק ,הלחשה ,החנה ,הלבוה      
.שומישל םינכומ ,'וכו      
      
,רוניצ ךותב ר'ממ 07X4 YX2N  לבכ      08.09.0080
וא תיטסוקאה הרקת לעמ, יעקרק תת הריפחב      
ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא תוריק ךותב      

 26,600.00   190.00   140.00 .שומישל ןכומ,תווצקה רטמ   
      
תוגוז 6.0X2(02( ןב )יל'ג( ינקת ןופלט לבכ     08.09.0090
יסיספ ללוכ, םוינימולא הטעמ םע תוחל םסוח      
לחשומ ,םיאתמ טלש ללוכ,תוגוז 05 ל רוביח      
לש רוביחה םוקממ המדאב 'ממ 05 רוניצב      
ןכומו רבוחמ .תיבב  םירוביחה ןורא לא קזבה      
י"ע רמג רושיא תלבק תללוכ הדובע,שומישל      

  3,000.00    60.00    50.00 .קזב תרבח רטמ   
      
ןוחטב םרז קספמ רוביחו הנקתה, הקפסה     08.09.0100
לש שומישב 'א 61X3 םימ תנגומ אספוק ךותב      
היקשה תכרעמ שאר רובע 5.2X3 YX2N לבכ      
ןכומ ,תווצקה ינשב רבוחמ ןקתומ לכה,      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק . .שומישל  
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב תירטינס הכירב      08.09.0110
תיתחת אלל ,מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע מ"ס      
מ"ס 06 לש ףסונ קמועב זוקינ רוב ללוכו      
םיחתפ תחיתפ ללוכ ,הכירבל תחתמ םיפסונ      
םילבכו תורוניצ רבעמ רובע הכירבה ןפודב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .םיחתפה תמיטאו  
      
      
      
      
      
      

 61,300.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     090 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 61,300.00 מהעברה      
      

      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב תירטינס הכירב      08.09.0120
אלל ,מ"ס 08 רטוקב הסכמ םע מ"ס 001      
06 לש ףסונ קמועב זוקינ רוב ללוכו תיתחת      
תחיתפ ללוכ ,הכירבל תחתמ םיפסונ מ"ס      
תורוניצ רבעמ רובע הכירבה ןפודב םיחתפ      

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק .םיחתפה תמיטאו םילבכו  
      
אתו ח"ח הדידמ  ןורא רובע ןוטב החמוג      08.09.0130
ןוטבמ  תודוסי תקיצי ללוכ ,ישאר קספמל      
ןוראל המיאתמ תכתמ תרגסמ ,ללוכ -002ב      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק . למשחה תרבח םיגיצנ תויחנה יפל  

 65,050.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפב תודובע 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

458,372.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     091 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
תשר תוניפ ללוכ חיטה תודובע ריחמ      
תיכנאו תיקפוא הניפ לכב )MPX( תונוולוגמ      
.דרפנב םרובעב םלושי אלו תימינפו תינוציח      
.הבוגו םוקמ לכב םימוגיפ ללוכ      
      
תותשר םיללוכ ץוח חיט תודובע ריחמ :הרעה      
תוברל רוקה ירשג חטש לכ לע סלגרטניא      
02 בחורב הילעו ןהינב מ"ס 02 בחורב תויפח      
.םיכומסה הינבה יחטש לע מ"ס      
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0020
תוריקב םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      

144,000.00    80.00 1,800.00 .תורקתו ר"מ   
      
וא "תימרכ" 'בח תרצות 136 ראגב טכילש     09.01.0030
םושיי רחאל ףויש תוברל תובכש יתשב ע"ש      
העיבצל ןכומ םלשומ רמגל דע לכה .הבכש לכ      

  2,700.00    60.00    45.00 .מ"ממב .ןרציה יטרפמב ראותמכ ר"מ   
      
יתשב גגה תוקעמ בגו ינפ לע יטנמצ חיט     09.01.0055

 16,000.00    80.00   200.00 .דבל רמגו הצברה תבכש תוברל ,תובכש ר"מ   
      
רמג םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0060
,ע"ש וא "טלרינ" 'בח תרצות ילירקא טכילש      
םיחטש ג"ע - לכירדאה תריחבל ןווגבו םקרמב      
יפל ,םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .םיירושימ      

216,000.00   180.00 1,200.00 .לכירדאה תשירד ר"מ   
      
רמג םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0070
תרצות ".ד.מ לירקרפוס" עבצ תוברל דבל      
דעו תוחפל תובכש שלשב ע"ש וא "רובמט"      
תריחבל ןווגב ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל      
ללוכ ריחמה .םיירושימ םיחטש ג"ע - לכירדאה      
רמגל דע טלפמוק לכה .םימ יפא תריצי      

  1,550.00   155.00    10.00 .םלשומ ר"מ   

380,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

380,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     092 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 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       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ )1      
הדרפהה יליפורפ ,םיפסה לכ תא םג םיללוכ      
ישגדה ךרואל םיליפורפ ,)םיפוציר ןיב רבעמב(      
םהינימל רמגה יליפורפו םיתורשב הקימרק      
יטרפו תויחנה יפל( םוינימולא וא/ו הטסורינמ      
י"ע םיקוושמה םייכנאו םיייקפוא ,)לכירדאה      
תשירד יפל לכה ,ע"ש וא "םייופיצ-לייא"      
.לכירדאה      
      
דוסי ריחמ ןייוצ םהיבגלש םייופיחו םיפוציר )2      
.קפסה לצא תורישי ןימזמה י"ע ורחבי      
      
יאשר לכירדאה יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )3      
יופיח / ףוציר רמוח לש הקפסא לע ול תורוהל      
דוסיה ריחמ תרגסמב םיוסמ םגדו ןרצימ      
.לכירדאל קפסה ןיב עבקייש      
      
הדובעה םותב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )4      
- חקפמה הרוי וילע םוקמב ןימזמל ורסמי      
גוס לכמ תירוקמה םתזיראב תומותח תוברזר      
/הקימרק יחירא :ןוגכ( טקיורפב עצובש רימגת      
תויומכהמ %3 רועישב )'וכו ןלצרופ טינרג      
תפסונ הרומת לכ אלל תאזו לעופב ועצובש      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל ןלבקה לעו      
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
תרבח לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,מ"ס      
בצוימ לוח תוברל ,ע"ש וא "הקימרק בגנ"      
מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק 002 תומכב      
"iepam" תרצותמ תילירקא הבורב ןייולימו      

130,000.00   250.00   520.00 . לכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ   
      

 11,200.00    40.00   280.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0020
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030
לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,11R ,מ"ס      
לוח תוברל ,ע"ש וא "הקימרק בגנ" תרבח      
3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק 002 תומכב בצוימ      
תרצותמ תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ      

  8,750.00   250.00    35.00 . לכירדאה תריחבל ןווגב "iepam" ר"מ   
      
      
      
      
      
      

149,950.00 10.01.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     093 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

149,950.00 מהעברה      
      

      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
תרבח לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,מ"ס      
בצוימ לוח תוברל ,ע"ש וא "הקימרק בגנ"      
מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק 002 תומכב      
"iepam" תרצותמ תילירקא הבורב ןייולימו      

 60,000.00   250.00   240.00 )תוליפתה םלואב( . לכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ   
      

  2,400.00    40.00    60.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0050
      
טינרג תוחולב )חלשו םור( תוגרדמ יופיח     10.01.0141
3 יבועב ,ע"ש וא "ומראמ ונאילטיא" תרצות      
ללוכ ,תוגרדמל י"ת פ"ע הקלחה תגרדב ,מ"ס      
תעינמל ספ ,שרדנש לככ םיכנל הרהזא ינומיס      
,הגרדמהמ ילרגטניא קלחכ חולב ץורח הקלחה      
לכ הצקמ מ"ס 2 קחרמבו מ"ס 3 בחורב      
תוחול תועצמאב עוציבה .הכרוא לכל הגרדמ      
תגרדב ןבאה .םרגה בחורב ,דבלב םימלש      
ןוכמ רושיאב 'וכו תוחישק ,תוגיפס ,תודימע      
תוינכותב ראותמכ טלפמוק לכה .םינקתה      

 40,500.00   270.00   150.00 .תולכירדא 'כתב םיטרפ פ"עו ילכירדא ארקמבו רטמ   
      
3 יבועב ל"נכ טינרג תוחולב םיטסדופ ףוציר     10.01.0151
בצוימ לוח תוברל .01R הקלחה תגרדב ,מ"ס      
תוגופ ,לוח ק"מל טנמצ ג"ק 002 תומכב      
תרצות תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    IEPAM תגרדב ןבאה .לכירדאה תריחבל ןווגב  
ןוכמ רושיאב 'וכו תוחישק ,תוגיפס ,תודימע      
תוינכותב ראותמכ טלפמוק לכה .םינקתה      

 10,260.00   342.00    30.00 .לכירדא ר"מ   
      
ןיממ )םייכנאו םייקפוא( םיגרודמ םילופיש     10.01.0161
,מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 2 יבועב ,ל"נה ןבאה      

  8,640.00    72.00   120.00 .םיטסדופו תוגרדמ ידיצב רטמ   
      
הטסורינ תורמסממ ,ינקת הרהזא חטשמ     10.01.0390
,ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה תמגודכ      

 28,800.00 3,600.00     8.00 .תוילעמ יבול תפצרב ןקתומ ר"מ   
      
06/06 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0400
ןווגו םגד ,גוסמ ,תיקפוא הנקתהב מ"ס      
,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל      
תוברל םייונב תוריק ג"ע הקבדהב עוציבה      
0291 י"ת םאות שעותמ הצברה חיט תבכש      
מ"מ 3 בחורב תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב      
,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא הבורב ןייולימו      

 33,600.00   240.00   140.00 )םיתורשב( .לכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ   
      
      
      

334,150.00 10.01.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     094 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

334,150.00 מהעברה      
      

      
,ןהשלכ תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0410
דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ      
תוריק ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 08      
שעותמ הצברה חיט תבכש תוברל םייונב      
תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב 0291 י"ת םאות      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא.  

    480.00   240.00     2.00 )ןוחבטמב( ר"מ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.01.0420
לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,מ"ס 06/06      
עוציבה ,ע"ש וא "הקימרק בגנ" תרבח      
חיט תבכש תוברל םייונב תוריק ג"ע הקבדהב      
יבועב 0291 י"ת םאות שעותמ הצברה      
ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ      
ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא הבורב      
רדח תוריק יופיח( .לכירדאה תריחבל      

 13,200.00   240.00    55.00 )'מ 01.1 הבוגל דע תוגרדמה ר"מ   
      
תורמסממ ,מ"ס 03 בחורב ינקת רתאמ ספ     10.01.0430
לייא" י"ע קוושמה תמגודכ תוכרואמ הטסורינ      
פ"ע תופצר לע ןקתומ ,ע"ש וא "םייופיצ      

  1,800.00   600.00     3.00 .לכירדא 'כתב טרופמה רטמ   
      
,םיילרגטניא םירויכ 4 םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0600
תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל ןווגב      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 05/323      
רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל תנגועמה      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
,םיילרגטניא םירויכ 3 םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0620
תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל ןווגב      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 05/562      
רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל תנגועמה      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל      

  6,600.00 6,600.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
תישאר האובמב  סבג ריקב השינ יופיח     10.01.0630
0022 דוסי ריחמב ידמימ תלת "ןאירוק"ב      
יטרפבו תוינכותב ראותמכ ,ר"מ/ח"ש      

  5,600.00 2,800.00     2.00 .לכירדאה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

369,830.00 10.01.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     095 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

369,830.00 מהעברה      
      

      
קיטסלפמ םיכנ יתורשל ינקית םירזיבא טס     10.01.0680
2 זחאמ ללוכה ,ויביכרמ לכ לע טלפמוק ,ןבל      
יקפוא זחאמו תממורתמ עורז ,םירושימ      
רמגל דע טלפמוק לכה .תלדה לע ןקתומה      
י"ע קוושמה TILASSERP תרצותמ םלשומ      
תוריק/תוציחמל םיקוזיחה לכ תוברל ,"ןוזניש"      

  2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק .לכירדא תוינכותב ראותמכ  
      
מ"מ 6 יבועב תוננווכתמ יגלב לטסירק תארמ     10.01.0690
םוינימולא תרגסמ םע ,מ"ס 09/54 תודימבו      
יתורשב תנקתומ ,מ"מ 01 בחורב תיפקיה      

    405.00   405.00     1.00 .םיכנ 'חי   
      
תודימבו מ"מ 6 יבועב יגלב לטסירק תוארמ     10.01.0705
בגו םוינימולא יליפורפמ תרגסמ תוברל תונוש      

  2,700.00   450.00     6.00 .ץיוודנס חול ר"מ   
      
"קירבוב" תרצות ,שישהמ ילזונ ןובס ןקתמ     10.01.0706

  1,960.00   280.00     7.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-228 םגדמ 'חי   
      
"קירבוב" תרצות ,ריקהמ ילזונ ןובס ןקתמ     10.01.0707

    300.00   300.00     1.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-1112 םגדמ 'חי   
      
םגדמ "קירבוב" תרצות ,טלאוט ריינ ןקתמ     10.01.0710

  3,080.00   440.00     7.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-8824 'חי   
      
יולת ןקתמ תוברל הלסא יוקינל תשרבמ     10.01.0720
50-1156 םגד .הטסורינ רומיג ,תשרבמל      

  1,470.00   210.00     7.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי XOMAN 'חי   

382,145.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

382,145.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     096 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
.לכירדאה      
      
לכירדאה תריחבל ןווגב "לירקרפוס" עבצ     11.01.0021
סבג יטנמלא ג"ע ,"סקימרובמט" גולטקמ      
תובכש שולש ,תורקתו תוריקב חיט וא/ו      

 59,800.00    26.00 2,300.00 דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל דע תוחפל ר"מ   
      
,תילעמה ריפב ע"ש וא "דיסילופ" יטטניס דיס     11.01.0031
תלבקל דע תוחפל תובכש שלש ,והבוג לכל      
רמגל דע טלפמוק לכה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ  

 62,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 62,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     097 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001/001 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0010

  1,600.00 1,600.00     1.00 .המישרב 1-א סופיטמ 'חי   
      
יטמוטוא ןשע רורחש םע העובק הנירטיו     12.01.0030

 86,400.00 7,200.00    12.00 .המישרב 5-א סופיטמ ,מ"ס 066/06 תודימב 'חי   
      
,מ"ס 527/509 תויללכ תודימב ךסמ ריק     12.01.0090

110,000.00 110,000.00     1.00 .המישרב 11-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 071/04 תודימב עובק םוינימולא ןולח     12.01.0110

  4,500.00   900.00     5.00 .המישרב 31-א סופיטמ 'חי   
      
002/012 תודימב תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0240

  8,500.00 8,500.00     1.00 .המישרב 82-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   

211,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

211,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא 21 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     098 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
םייללכ םיאנת      
      
בתכב הדיחיה ריחמ ,תרחא רמאנ אל םאב      
הלעפה ,הנקתה ,הקפסא ללוכ תויומכה      
ריחמה .שדוח 63 לש הפוקתל תורשו תוירחא      
ב"צרה דחוימה טרפמב רמאנה לכ תא ללוכ      
לש תורשקתהה יאנתו תוינכתה יללכה טרפמה      
.ןימזמה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס            

      
ר ו ר ו ו א  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תורבחתה עוציב לולכ הקפסהה ריחמב      
עקש לאו דוקיפה תספוקל עונמה ןיב תילמשח      
.ריקה ג"ע םייק      
      
לש הקיפסל הקתשה תספוקב הלעת חופמ     15.01.0010
    MFC 009 דח עונמ, מ"מ 5.2 לש תודגנתהב  
םירופצ תשרו הטילפ תלעת ללוכ ,יזאפ      
ןקת ות ילעב שא יניסח םישימג ,תנבלוגמ      
הלוגע הלעתמ רבעמ תרוגיפו תולעתל ילארשי      

  3,780.00 3,780.00     1.00 'פמוק .תינבלמל  
      
לש הקיפסל הקתשה תספוקב הלעת חופמ     15.01.0020
    MFC 056 דח עונמ, מ"מ 5.2 לש תודגנתהב  
םירופצ תשרו הטילפ תלעת ללוכ ,יזאפ      
ןקת ות ילעב שא יניסח םישימג ,תנבלוגמ      
הלוגע הלעתמ רבעמ תרוגיפו תולעתל ילארשי      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .תינבלמל  
      
,םינקתה ןוכמ רשואמ  ןשע יוניפל יריצ חופמ     15.01.0030
03 לש תודגנתהב MFC 000,3 לש הקיפסל      
תוברל ,הנבמה גג \ ריק לע הנקתהל ,מ"מ      
תנבלוגמ מ"מ 0.3 לש יבועב ןוגיע תטלפ      
המיטא ,תנבלוגמ תירוחא ןגמ תשר ,העובצו      
צ"מ 052 -ל ילמשח עונמ ,םשג דגנ תטלחומ      
רוביח ,רזוח לא ריוא סירת ללוכ ,םייתעש      
למשח תנזהל רוביח ללוכ ,שא ןיסח שימג      

  5,800.00 5,800.00     1.00 'פמוק .בוביס ןוויכ תקידבו  

 12,780.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורווא תכרעמ 10.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

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

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



22/08/2019
דף מס':     099 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
ר ט ר ו ו נ י א       
      
דוקפ ,למשח תיצלטסניא ללוכ ןגזמה ריחמ      
לע רוביחל תילניגרוא הלעפה תיחול ,ילמשח      
זוקינ תרנצ ,תילמשח היצלטסניא ,ריקה      
זוקינ רונצ לא תורבחתה ללוכ תירושרש      
ראותמכ טלפמוק לכה ,הפנה תודובע ,הדלפמ      
סיסב ללוכ  תויומכה בתכבו טרפמב      
.תינכותל םאתהב הדלפ/ןוטב      
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0010
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 004,842      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 004,352      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

125,000.00 125,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0020
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 002,012      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 005,632      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

113,000.00 113,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0030
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 001,191      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 000,512      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

 98,000.00 98,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0040
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 000,271      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 005,391      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

192,200.00 96,100.00     2.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
הקופתל ,תיתרקת תימינפ חצ ריואל תדיחי     15.02.0050
.RH/UTB 005,59 לש תילמיסקמ רוריק      
ירזיבא ,ןגזמה תילת לולכי הדיחיה ריחמ      
חוכ לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח      
היצלטסניא ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו      

 50,200.00 25,100.00     2.00 'פמוק .טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח  
      
      
      

578,400.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     100 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

578,400.00 מהעברה      
      

      
הקופתל ,תיתרקת תימינפ חצ ריואל תדיחי     15.02.0060
.RH/UTB 004,67 לש תילמיסקמ רוריק      
ירזיבא ,ןגזמה תילת לולכי הדיחיה ריחמ      
חוכ לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח      
היצלטסניא ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו      

 17,600.00 17,600.00     1.00 'פמוק .טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח  
      
,הובג ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0070
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .000,82      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

 54,600.00 7,800.00     7.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ינוניב ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0080
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .002,42      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  6,300.00 6,300.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ךומנ ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0090
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .003,21      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  4,100.00 4,100.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ךומנ ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0100
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .006,9      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
,םינוויכ 4 הטסק גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0110
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .005,02      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

 55,800.00 6,200.00     9.00 'פמוק .טרפמב  
      
      
      

720,600.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     101 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

720,600.00 מהעברה      
      

      
,םינוויכ 4 הטסק גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0120
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .005,7      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  3,230.00 3,230.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
רוריק הקופתל ,תיריק גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0130
ריחמ .RH/UTB 006,03 לש תילמיסקמ      
רוביח ירזיבא ,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה      
,דוקפו חוכ לש תילמשח תורבחתה ,הילתו      
היצלטסניא ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה      

 31,800.00 5,300.00     6.00 'פמוק .טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח  
      
םישרדנה םיוולנה םירזיבאה לכ לע זג תרנצ     15.02.0140
תודיחי לא תוימינפה תודיחיה רוביח עוציבל      
הדובעל דע לכה תרנצ דודב ,תוינוציחה יוביעה      
.ןרציה תויחנה יפ לע לכה ןקתמה לש תמלשומ      
לכב תרנצ א"מל עצוממ ריחמ וניה ריחמה      

 57,344.00   224.00   256.00 .רטוק רטמ   
      
ןמש תוברל A014R ררק יולימ ,םוקאוו תריצי     15.02.0150
תויחנהל םאתהב תלעופ תכרעמ תלבקל      

  6,000.00 1,200.00     5.00 'פמוק .ןרציה  
      
תודימב מ"מ 52.1 יבועב ןבלוגמ חפ תלעת     15.02.0160
    51X04 גגב זג תרנצ תכלוהל הסכמ םע מ"ס  

  5,915.00   169.00    35.00 םיריפבו רטמ   
      
ריקה לע יטוח יתנוכת בר יתכרעמ ישאר רקב     15.02.0170
ןגזמ תדיחי לכ תונכתל םינמז ןועש ללוכ      
טוויחה לכ ללוכ הרוטרפמט תרקב ,הבעמו      

  8,900.00 8,900.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,הצקה תודיחי לא תורבחתההו  
      
טווח ללוכ דייאמ תדיחיל יטוח רדח טטסומרת     15.02.0180

 12,960.00   480.00    27.00 'פמוק הנקתהו  

846,749.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רטרווניא - ריווא גוזימ תודיחי 20.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     102 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח צ  ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוד הנבמב תמלשומ חצ ריווא לופיט תדיחי     15.03.0010
תללוכ ריווא תקיפסל ,מ"מ 05 יבועב הלופכ      
דמוע מ"מ 53 לש תודגנתהב MFC000,3 לש      
לש תללוכ הקופתל רוריק תללוס .ללוכ םימ      
    RH/UTB 003,922. לולכי הדיחיה ריחמ  
,nikS elbuoD םוינימולא יליפורפמ הנבמ      
,ריצ לע תונקתומ הצצה ןולח םע השיג תותלד      
םיציפק לע ןקתומ  הקפסא חופמ      
8 םוינימולא תשוחנ רוריק תללוס,םייטרניא      
זוקינ שגמ . דלוגיילב יופיצ ללוכ קמוע תורוש      
לא תורבחתה ללוכ ,ןוניס תוגרד 2 ,מ"בלפמ      
ריווא ףדמ ללוכ ,שימג רוביחב ריוואה תלעת      
רתאל הלבוה ללוכ ריחמה .םשג דגנ ןוגגו חצ      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ רוביח ,גגל הפנהו      
,הדלפ יליפורפ וא ןוטבמ סיסב ללוכ ,םיוולנה      
תוינכותה , טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה      

 52,400.00 52,400.00     1.00 'פמוק .דויצה תואלבטו  

 52,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חצ ריווא גוזימ תודיחי 30.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
םיטוטרשב תועיפומה תולעתל תודימה לכ      
ןלבקה לע .ריווא רבעמל וטנ םה ,םיפרוצמה      
תולעתה רוציי ינפל דודיבה יבועב בשחתהל      
    .!!!  
      
08.0 יבועב ןבלוגמ חפמ ריוא תקפסא תולעת     15.05.0010

 75,050.00    95.00   790.00 .םיקוזיחו תוילת תוכימת ללוכ מ"מ ר"מ   
      

 32,500.00    50.00   650.00 .1" יבועב ימינפ יטסוקא דודב ר"מ  15.05.0020
      

  2,450.00    70.00    35.00 .י"תמ רשואמ 2" יבועב ימינפ יטסוקא דודב ר"מ  15.05.0030
      
םינגוא ירוביח ןבלוגמ חפמ ןשע יוניפ תולעת     15.05.0040
תוילת תוכימת ללוכ מ"מ 52.1 יבועב      

  7,250.00   145.00    50.00 .םיקוזיחו ר"מ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0050

  2,940.00   147.00    20.00 .6" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0060

  5,425.00   155.00    35.00 .8" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0070

  2,775.00   185.00    15.00 .01" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
מ"ס 06X06 תודימב יתרקת רזוח ריוא סירת     15.05.0080

  3,810.00   381.00    10.00 . לכירדא תריחב יפל ןווגב ןנסמ ללוכ 'חי   
      

132,200.00 50.51.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     103 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

132,200.00 מהעברה      
      

      
תריחב יפל ןווגב יתרקת ןשע תקיני סירת     15.05.0090

    267.00   890.00     0.30 .לכירדא ר"מ   
      
יפל ןווגב ,02x03 תודימב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0100
םונלפ תספוק ללוכ ריחמה ,לכירדא תריחב      

    580.00   290.00     2.00 .ירושרש םאתמ םע ריואל 'חי   
      
ףילחמ 21X"21" תודימב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0110
םונלפ תספוק ,תומכ תסוו ללוכ ריחמה ,חירא      
תריחב יפל ןווגב ,ירושרשל םאתמ םע ריואל      

  7,700.00   350.00    22.00 .לכירדאה 'חי   
      
ריחמה , תוהובג תורקתל יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0120
םע ריואל םונלפ תספוק ,תומכ תסוו ללוכ      

  4,920.00   410.00    12.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ירושרשל םאתמ 'חי   
      
ריווא גוזימ תלעת ןיב רוביחל לוגע תוסיו ףדמ     15.05.0130

  7,440.00   155.00    48.00 .41-6" רטוקב ירושרש רוניצל 'חי   
      
DO-1 םגד 6" רטוקב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0140
יפל ןווגב ,תומכ תסוו ללוכ "דעי ירזפמ" תרצות      

    360.00   180.00     2.00 לכירדא תריחב 'חי   
      
DO-1 םגד 8" רטוקב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0150
יפל ןווגב ,תומכ תסוו ללוכ "דעי ירזפמ" תרצות      

  3,570.00   210.00    17.00 לכירדא תריחב 'חי   
      
"דעי ירזפמ" תרצות תמגודכ ריוא תקיני סירת     15.05.0160

  1,100.00   100.00    11.00 6" רטוקב VP-1 םגד 'חי   
      
"דעי ירזפמ" תרצות תמגודכ ריוא תקיני סירת     15.05.0170

    330.00   110.00     3.00 8" רטוקב VP-1 םגד 'חי   
      
תומכ תסוו ללוכ  ,םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.05.0180

  1,650.00 1,650.00     1.00 .לכירדא תריחב יפל ןווגב ןנסמו ר"מ   
      
ןווגב ינוציח ריקב ריווא תאצוהל םשג סירת     15.05.0190

    225.00   450.00     0.50 .לכירדא תריחב יפל ר"מ   
      
תודימב הלוגע הלעתל ריוא תומכ תוסיו ףדמ     15.05.0200

  6,500.00   325.00    20.00 .תונוש 'חי   
      
LU/MF רשואמ הדלפמ  םיענוממ שא יפדמ     15.05.0210
ר"מ 05.0 דע חטשב  סרפלטמ תרצות      

  1,690.00 3,380.00     0.50 .םייתעשל ר"מ   
      
      
      
      

168,532.00 50.51.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     104 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

168,532.00 מהעברה      
      

      
5.0 -כ דע לש חטשב  ,ענוממ שא ףדמל עונמ     15.05.0220
,לובג יעגמ CAV022, "ומילב"  עונמ ר"מ      
לכה שא יוליג תזכרמ לאו ,למשח חולל טוויח      

  2,550.00 1,275.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      
2 םע יטסוקא דודיב םע תדדובמ חפמ היזכרמ     15.05.0230

    800.00   400.00     2.00 .01" רטוקב ירושרשל םימאתמו תואיצי 'חי   

171,882.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא רוזיפ תכרעמ 50.51 כ"הס  

      
ד ו ק י פ ו  ה ר ק ב  ד ו י צ  60.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתומ WK5.7 לש קפסהל תוריהמ הנשמ     15.06.0010
ןקתומ ,IFR ןנסמ ללוכ ,וק קנשמ ללוכ חופמל      
םילבכ םע תורבחתה ללוכ ,למשח חולל דומצב      

  3,950.00 3,950.00     1.00 .ףקועו םיככוסמ 'חי   
      
תרצות "קילהינגמ" םיננסמל ישרפה ץחל דמ     15.06.0020
    "REYWD" לקספ 052-0 האירק םוחתל,  

  2,860.00 1,430.00     2.00 'פמוק .ריווא לופיט תדיחיב ןקתומ  

  6,810.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דוקיפו הרקב דויצ 60.51 כ"הס  

      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  70.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ םילולכ תילמשח היצלטסניא ריחמב      
,םישרדנה םירושרשה תורוניצה ,םיליבומה      
2 -ב טוויחו ,םילבכה לע הנגהל ,'וכו ףחירמ      
ןוחטיב יקספמ ךרוצה תדימב לבכה תווצק      
אלא הדידמל םניא תויומכה .םימ ינגומ      
.'פמוק ףיעסכ םיעיפומ      
      
הרקבו דוקיפ ,חכ טוויח ,תילמשח היצלטסניא     15.07.0010
םתוא םינושה םינכרצל דעו ריווא גוזימ חולמ      
טרפמה יפל םיכייש שא יפדמל ןכו חולה ןיזמ      

  5,600.00 5,600.00     1.00 'פמוק .תוינכותהו ינכטה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,600.00 70.51.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     105 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,600.00 מהעברה      
      

      
הנקתהל םאתומ ,יתכתמ הנבמב למשח חול     15.07.0020
א"טי רובע 55PI הרואתו ןוגג ללוכ תינוציח      
רתי םרז תחטבהו תנזה .םיבעמו חצ ריווא      
ראשו רדתה תסוו ,רקבה תנקתה .םיחופמ      
ררוב ,ישאר קספמ ,דרפנ אתב הרקבה ירזיבא      
,םירוטקטנוק ,דוקפ ירזיבא ,ינדי ףקוע /0/ 'טוא      
ןומיס תורונ ,דוקפ ללוכ ,םיקדהמ ,רזע יעגמ      
רקב ,הלקתו הדובע תורונ ,חתמ תקפסא לש      
תמלשומ תילמשח היצלטסניא ,םיעונמל טנלא      
ןוולוגמ חפ תולעתב תונגה לגד יקספמ תוברל      
תוברל ,דוקיפו חוכ ילגעמ ןיב הדרפה םע      
,רקב תנקתהל תושרדנה תונכהה לכו ,םישגר      
לכה ןומיסו טולש  עונמל 3~ קותינ קספמ      

 24,500.00 24,500.00     1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב ראותמכ  

 30,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היצלטסניאו למשח תוחול 70.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,120,721.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     106 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
,תונחת 2 ,םיעסונ 01-ל LRM תילעמל ריחמ     17.01.0010
- םשור ילסרבינוא דוקפ ,ש/מ 0.1 תוריהמ      

170,000.00 170,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה יפל לכה  
      
רמגב םוגיפ קוריפו הנקתה ,הקפסאל ריחמ     17.01.0020
םוכיסל אל 6,000.00     1.00 'פמוק .תילעמה תבכרה  
      
תפוקת רחאל תוילעממ א"כל תורש ריחמ     17.01.0030
םוכיסל אל 8,000.00     1.00 .תוירחאה הנש   

170,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

170,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     107 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
ףוצירה סלפממ ועצובי סבגה תוציחמ לכ )1      
אלמ םוטיא תוברל ןוטבה תרקת סלפמ דעו      
תויטסוקא תוצרפ תעינמל תאזו ,םירדחה ןיב      
.םירדחה ןיב      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע  )2      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתה לע      
םדועיל תויומכה בתכב רואתל םימיאתמה      
תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
.םיילארשיה םינקתהו שא יבכמ      
ןוכמ לש רושיא איצמהל קפס/ןלבקה לע )3      
וקפוסש םירמוחה לש ילארשיה םינקתה      
.יפיצפס ןפואב ןימזמה רתאל לעופב      
הדועתה יכ רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ )4      
המיאתמ ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש      
לש רתאב לעופב םינקתומה םירמוחל      
.ןימזמה      
םינקתה ןוכמ לש תודועת ורשואי אל )5      
םירמוחל יללכ ןפואב תוסחייתמה ילארשיה      
ינטרפ ןפואב תוסחיתמ םניא רשאו םיקדבנה      
םירמוחה ונקתוה םהב ןימזמה רתאל      
.לעופב םיקדבנה      
      
תורקתה רמגב יכ שרופמב תאזב רהבומ )6      
ירוניסו תורקת תוברל ןהינימל תויטסוקאה      
סדנהמ רושיא גיצהל ןלבקה שרדיי סבגה      
תורקתה תיילת ןפואל - יושר היצקורטסנוק      
אלל .סבגה תורקתו םירוניסל ןכו תויטסוקאה      
ןובשחה לבקתי אל חקפמל הז רושיא תריסמ      
.יפוסה      
      
אלמ םוטיא םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ )7      
,תרנצה תרבעה תודוקנ לכ ביבס םלשומו      
ןיב ,םירדחה ןיב - 'וכו תולעתה ,םילבכה      
הרוי וילע םוקמ לכבו ןורדסמל םירדחה      
.תויטסוקא תוצרפ תעינמל תאזו חקפמה      
      
תוציחמכ ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ )8      
.הסירפב סבג      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ )9      
.מ"ס 04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
      
תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ )01      
םאתהב םיגניפוק תוברל םיפילגו םיפשח      
.תולכירדאה 'כתב טרופמל      

10.22.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     108 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
מ"ס 01 יבועב תימורק דח סבג תציחמ     22.01.0010
יבועב ןבל סבג חול( ,סבג תוחול ינשמ היושעה      
ללוכ ריחמה .)הציחמה לש דצ לכמ מ"מ 7.21      
לולסמ םע האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש      
חפ יליפורפמ מ"ס 04 לכ םיבצינ ,ןוילעו ןותחת      
,מ"מ 6.0 יבועבו מ"מ 07 בחורב םינוולוגמ      
םייכנא הניפ יניגמ ,םינוילעו םינותחת םילדנס      
תיכוכז רמצ ינורזמ ,טרס ינספות ,ןוולוגמ חפמ      
,ק"מל ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
דוביע ,דנבירפמוק תועוצר ,םייטסוקא םימוטיא      
'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו םיפילג      

  1,000.00   200.00     5.00 .העיבצל ןכומו םלשומ "דנוברוא" ר"מ   
      
תמגודכ ,ץע ינווגב LPH תוחולב תותיזח יופיח     22.01.0530
,תולכירדא תותיזח ןויליגב ארקמב םיטרופמה      
יבועב תוחולה.ץוח תנקתהל םימאתומה      
תוינכותב ןיוצמה פ"ע וא( מ"מ 8 ילמינימ      
תותיזחב ראותמכ ונקתוי )םהינבמ רימחמה-      
'מולאמ תירוחא הילת תכרעמ לע הנקתהב      
ריקל הנוגיעו רוחש ןווגב לעפמב העובצה      
ריקהמ םיקחורמ תוחולה .613 מ"בלפ ינגועב      
הילתה תכרעמל תוחולה רוביח,מ"ס 01-7-כ      
ןווגב םייולג ,613 מ"בלפמ םיטינ תועצמאב      
פ"ע לכה.מ"מ 8 תוחולה ןיב חוורמ.ץעה      
,םיגניפוק ללוכ ריחמה.ןרציה תרדגה      
ןכ ומכ ,תונותחת תוריגסו םיפילג,םיגנושלפ      
GNIWARD רוציי תוינכות תנכה ללוכ ריחמה      
    POHS םרט 'סנוקה סדנהמו לכירדאה רושיאל  
תותיזחב ראותמכ טלפמוק לכה .הנקתהה      
ינפ חטש יפל וטנ הדידמה .לכירדא יטרפבו      
,םיגנושלפ ,םיגניפוק תדידמ אלל תיזחה      

 42,250.00   650.00    65.00 .'וכו תונותחת תוריגס ,םיפילג ר"מ   

 43,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו סבג תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.22.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     109 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תורקתה לכ לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
רושיא תאצוה םיללוכ הז טקיורפב םירניסהו      
סבג תורקת תיילת ןפואל םינקתה ןוכמ      
רוביחו תיילת תוברל תורחא תוקירפ תורקתו      
.ךכב ךורכה לכ ללוכו הרקתב םירזיבאה לכ      
תריסמל דע .חקפמה ידיל רבעוי רושיאה      
ןובשח שיגהל ןלבקל רתוי אל חקפמל רושיאה      
.תורחאה בתותה תורקתו םירניסה ןיגב      
      
האישנה תייצקורטסנוק יטנמלא לכ :הרעה      
.הרקתה קפס לש םיירוקמ ויהי תורקתל      
      
םרוביח תא ללוכ תורקתה ריחמ :הרעה      
תוברל האישנ תייצקורטסנוק /ןוטב תורקתל      
.םישרדנה םיליפורפה לכ      
      
תושירדב ודמעי הז קרפב תורקתה לכ :הרעה      
.םיאתמה גוויסב ,5 גרד 129 י"תו שא יוביכ      
      
םותב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע :הרעה      
הרוי וילע םוקמב ןימזמל ורסמי הדובעה      
תירוקמה םתזיראב תומותח תוברזר - חקפמה      
:ןוגכ( טקיורפב עצובש רימגת גוס לכמ      
)'וכו םינוש םיגוסמ םישגמ/תורקת יחירא      
תאזו לעופב ועצובש תויומכהמ %3 רועישב      
בשחתהל ןלבקה לעו תפסונ הרומת לכ אלל      
.ותעצה יולימ תעב ךכב      
      
םיזינרק וא/ו תורוק וא/ו םירוניס וא/ו תורקת     22.02.0010
,יקפוא - מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולמ 'וכו      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל .'וכו יכנא      
דוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
תוניפ ,רזוח ריואל םייומס דצ יחתפ ,םיחתפ      
ללוכ ריחמה .םהינימל רזעה ירמוח לכו ןגמ      
השירפב וטנ הדידמה[ ,העיבצל הנכהו לטכפש      

117,600.00   280.00   420.00 ]ןיעל הארנה חטשה יפל ר"מ   
      
מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולב תוריק יופיצ     22.02.0020
האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש תוברל      
ידוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
לכה ,'וכו עבצל הנכה ,םיפילג ידוביע ,םיחתפ      
םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

  6,480.00   144.00    45.00 .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.02.0030
7.21 יבועב )םימב דימע( קורי סבג תוחולב      
ןכומו םלשומ לכה ,ןבל סבג תוחול םוקמב מ"מ      

    400.00    20.00    20.00 .העיבצל ר"מ   
      

124,480.00 20.22.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     110 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

124,480.00 מהעברה      
      

      
םיעובצו םינוולוגמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0051
יבועבו ,הנתשמ ךרואב ,מ"ס 03 בחורב רונתב      
.ע"ש וא "םירפא טכה" תרצות מ"מ 8.0 חפ      
5.1 רטוקב רוריחב %22 רועישב םיררוחמ      
יטסוקא רמוח תוברל ,טמ ןבל ןווגב ,מ"מ      
רמצ ינרזמ וילעו "סקטדנואס" גוסמ קבדומ      
טרפו ק"מ/ג"ק 08 לקשמבו 1" יבועב םיעלס      
.ביבס תוריקה ףקיה לכב L+Z ליפורפמ הצק      

  9,200.00   230.00    40.00 .לכירדא יטרפו תוינכות י"פע לכה ר"מ   
      
םינוולוגמ ,םימוטא חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0061
ךרואב ,מ"ס 03 בחורב רונתב םיעובצו      
טכה" תרצות ,מ"מ 8.0 חפ יבועבו ,הנתשמ      
,לכירדאה תריחבל LAR ןווגב .ע"ש וא "םירפא      
ףקיה לכב L+Z ליפורפמ הצק טרפ תוברל      
יטרפו תוינכות י"פע לכה .ביבס תוריקה      

  7,200.00   180.00    40.00 .לכירדא ר"מ   
      
םיביס יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0120
יבועבו מ"ס 06/06 תודימב םיסוחד םיילרנימ      
"GNORTSMRA" תרבח תרצות מ"מ 81      
'בח י"ע קוושמ ,"E-XAM ENUD" םגד      
תייצקורטסנוק תוברל ,"אובי-אוצי הדוהי"      
רמג יליפורפו 51T הקולח ליפורפ ,האישנ      

 64,750.00   185.00   350.00 .הרקתה ףקיהב ,לכירדאה תריחבל ןווגב L+Z ר"מ   

205,630.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

248,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     111 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
,מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0030

227,120.00   334.00   680.00 .AFC תטישב 'מ 0.61 קמועבו רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0050

 88,000.00 4,400.00    20.00 .םילוע םידומעל םיצוק תוברל ,ל"נה ןוט   

315,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

315,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     112 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0532
תודימב  ,ע"ש ןייטשרקא תרצות "הנקסוט"      
,מ"ס 52/52 ,מ"ס 5.73/52 מ"ס 05/5.73      
. טנמצב 5:1 סחיב ברועמ מ"ס 5 לוח תוברל      
)ןוטס רפוס( ןבל טלמ סיסב לע ,ינועבצ  ףוציר      
רופא טינרג ןווג בולישב .םירופא ליטקוק ןווגב      

 45,100.00   164.00   275.00 .רוחש טינרגו ר"מ   
      
ןייטשרקא לש ונאירבמוא רומיגל תפסות     40.53.3150
,יעביט רמגב ןבא תלבקל הנקסוט ףוצירל      
הכומנ תוגיפס לעב ,11R הקלחהל תודימע      

 13,750.00    50.00   275.00 .ךולכילל הובג תודימע תגרדו ר"מ   

 58,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0600

  6,460.00    68.00    95.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   

  6,460.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
,דחא דצמ יולג ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0091
הריפח ללוכ ,'מ 4 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
לדוגב דוסי .םיזקנו םירפת  ,ריקה בגב יולימו      
,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ,'מ 2X3.0 -כ לש      
יפל שרדנה לכו  ןויזו סוסיב ריקה שאר דוביע      

 47,250.00 1,750.00    27.00 רוטקורטסנוק יטרפו תויחנה ק"מ   

 47,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  26.04 ק ר פ  ת ת       
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ן ב א       
      
7 יבועב 06/03 )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.62.0020
תוברל ,.ע"ש וא גנוטיא תרצות שטלוטמ      
םאתהב ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה      

 41,250.00   550.00    75.00 .רוטקורטסנוק תויחנהל רטמ   

 41,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 26.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

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

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



22/08/2019
דף מס':     113 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  36.04 ק ר פ  ת ת       
)י ת י י ש ע ת ו  י ע ב ט (      
      
)תשעותמ( תירכרוכ ןבאב תוריק יופיח     40.63.0210
3 יבועב ,מ"ס 03/51 "הרהס" םגד תרסונמ      
,ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ הדובעה .מ"ס      
תנוולוגמ תשר ללוכ, "הטסורינ" טוחב רוביח      
םיקבדהו םירבחמה לכו , ןבאה ירוחאמ      

 45,100.00   410.00   110.00 .רוטקורטסנוק תויחנהל ףופכב ,םישרדנה ר"מ   

 45,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )יתיישעתו יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 36.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

198,910.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     114 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

    667.00     5.80   115.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
      
רשעומ טסופמוק לבזב וא ןגתיפוכ לבזב לוביז     41.11.0120
רושייו חוחית תוברל םנוד/ק"מ 02 לש תומכב      

  1,265.00    11.00   115.00 יללכ ר"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0200

  3,750.00    75.00    50.00 )תחא תיאשמ ,הנטק תומכ( ק"מ   

  5,682.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

  3,938.00    22.00   179.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      

  5,390.00    70.00    77.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0060
      
עזג רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3"      

  2,200.00   550.00     4.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
מ"ס 03 עזג רטוק ירוס ןזמ רגוב יאפוריא תיז     41.20.0250
001 דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 ץעל טסופמוק רטיל 'חי   

 14,528.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
:ןוגכ( רזע ירמוח תקפסא ללוכ רזיבאה :הרעה      
,הריפח .)'וכו םיפקז ,תויווז ,תופומ ,םילפינ      
.תשרל טרפמה רוביחו הבכרה      
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0627
RO-2582 םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
מ"מ 558X5111X023 תודימב ,ע"ש וא      
ןוראה תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברל      

  4,510.00 4,510.00     1.00 לוענמו 'חי   
      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ לקוס סיסב     41.40.0632
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא"      

  1,100.00 1,100.00     1.00 מ"מ 023X006X5111 'חי   
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 תכרעמה שאר לש הנגה ןוראל קבח 'חי  41.40.9000

  6,910.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     115 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
יכרד וד רוג CD-4 רקבל דיאונולס + CD זרב     41.50.0320

    660.00   330.00     2.00 1" וא 4/3" רטוק ,ע"ש וא 3173 םגד 'חי   
      
יכרד וד רוג DC-4 הצק םגד היקשה תרקב     41.50.0900

  1,200.00 1,200.00     1.00 "1 רטוק ע"ש וא 3173 םגד 'חי   

  1,860.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
םירוביחה ,יוסיכו הריפח :ללוכ תרנצה ריחמ      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תרנצה ירוביח לכ .'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעהו תיעקרק תתה      
וא תוחולש ,תורוניצל( בציימ ללוכ ,ןש ירזיבאב      
לזרב טוממ יושע )עקרקל ףוטפיט תועבט      
.מ"ס 04 ךרואבו U תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ      
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0210
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 61 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

     70.00     7.00    10.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0230
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    600.00    12.00    50.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0240
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    800.00    16.00    50.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0650
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק      

  1,380.00    69.00    20.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   

  2,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
.רוביח ירזיבא ללוכ ,תינכתל םאתהב ףוטפט     41.80.0071
,גוס ותוא ,תרצות התואמ היהי ףוטפיטה לכ      
,מ"מ 61 רטוקב ףוטפט רוניצ .םיבציימ ללוכ      
/רטיל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס ,םוח עבצ      
תפטפטל תפטפט ןיב םיחווקמה .העש      

  1,225.00     7.00   175.00 .'מ 5.0 החולשב רטמ   
      
      
      
      

  1,225.00 08.14.20 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     116 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,225.00 מהעברה      
      

      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

    180.00    36.00     5.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0300

    550.00   550.00     1.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   

  1,955.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  99.14 ק ר פ  ת ת       
      
ףוטפט לש הלועפ רובע 1" רטוק תכרעמ שאר     41.99.0120
רקב י"ע לעפומ ,הרטמה לש הלועפ וא      
,ןוסכלא ףוגמ תוברל ןמז י"פע לעופה הייקשה      
ריווא ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב      
וא הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ      
021 ןנסמ וא ש"מ 05 ןנסמ ,CD ילמשח ףוגמ      
ירזיבא לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ      
ודדמי תולעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 )דרפנב 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1" רטוק הלעפה     41.99.0180
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

    520.00   520.00     1.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
חקפמה תויחנה י"פע םימ רוקמל תורבחתה     41.99.9000
,היצלטסניא ןנכתמ תינכות םןאתבו רתאב      

    500.00   500.00     1.00 .תושורדה םירזיבאה ,םירמוחה לכ ללוכ 'חי   

  4,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תכרעמ ישאר 99.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 38,605.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     117 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
םע בלושמ םורט ןוטב סיסב םע לספס -שיגנ     42.20.0751
די דעסמ תוברל ץע יבלשמ תנעשמו בשומ      
םחש" תרצות 5911 ט"קמ "ינטילופורטמ" םגד      

  9,000.00 3,000.00     3.00 רופא רמג ןוטב , ע"ש וא "אכירא 'חי   

  9,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 כ"הס  

      
י נ ק ת מ ו  ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  03.24 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ פ ו א ל  ה י י נ ח       
      
3007 םגד םיינפוא תוגוז 2 -ל היינח ןקתמ     42.30.0811
"2 רוניצ רטוק , ע"ש וא "תינג" תרצות      
רזיילב הכותח הטסורינ תיחול ללוכ ,הטסורינמ      
תוברל ,דודשא תיריע וא/ו  םיינפוא למס םע      

  1,800.00   900.00     2.00 ןוגיע/סוסיב 'חי   

  1,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיינפואל היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח טוהיר 24 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     118 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג ו  ם י ר ע ש  33.44 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
בייחמ - הפשא תדמע תיזחב םינימולא רעש     44.33.0033
םזיהו קטוקיר םואתב בתכב חקפמה רושיא      
םגד  יפנכ דח יריצ רעש .הנקתה/הנמזה ינפל      
,ע"ש וא "ריפנס" תרצות "יסאלק ףצ קטייה"      
מ"מ 04/02 םייקפוא םוינימולא יליפורפמ יושע      
םיפוחמ םידומע ללוכ ,מ"מ 51 לש םיחוורמב      
לוענמ ,םירתסינ םיריצ ,מ"מ 04/02 םוינימולא      
,רב םגד תידי ,םוקרטניאל הנכה ,רדניליצ      
טלפמוק ,םידומעל ןוגיעו ןוטב תודוסי תוברל      
הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו םירבחמה לכ      

  3,400.00 1,700.00     2.00 .תמלשומ ר"מ   

  3,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולאמ תורדגו םירעש 33.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רודיג 44 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     119 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 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       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ הבוגב יולימ וא/ו הריפח י"ע םיחטש רושי     51.20.0020

  5,320.00    14.00   380.00 הדובעה רתאב מ"ס 05 דעו מ"ס 02 ר"מ   

  5,320.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 02.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0008

 18,000.00   150.00   120.00 .תרשואמ הבצחממ קפוסי ק"מ   

 18,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 23,320.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     120 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ מ ל  ן ו נ י ס  ת כ ר ע מ  85 ק ר פ       
      
ט ל ק מ ל  כ "ב א  ן ו נ ס  ת כ ר ע מ  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
"חנ תבית" תרצות תידסומ כ"בא ןוניס תכרעמ     58.01.0010
לכ ללוכ ,שיא 03 -כל C 081 /084 HAF םגד      
תקידב ,םישרדנה םירזיבאהו םימותסשה      

 15,860.00 15,860.00     1.00 'פמוק .הנקתהל ףרועה דוקפ רושיאו תכרעמה  
      

    490.00   490.00     1.00 'פמוק .4" רטוקב תרנצ רבעמל TCM המיטא טרפ 58.01.0020
      

    690.00   690.00     1.00 'פמוק .6" רטוקב תרנצ רבעמל TCM המיטא טרפ 58.01.0030

 17,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טלקמל כ"בא ןונס תכרעמ 10.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     121 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

תסנכ תיב 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  10.96 ק ר פ  ת ת       
      
03 דע יבועב ןוטב יטנמלאב םיחתפ חודיק     69.01.0010

  3,000.00   150.00    20.00 2" רטוקבו מ"ס 'חי   
      

  5,000.00   250.00    20.00 3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0020
      

  3,500.00   350.00    10.00 4" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0030
      

  2,250.00   450.00     5.00 6" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0040
      
רמוחב תולעתו םיריפ ,תרנצ ירבעמ םוטיא     69.01.0130
ע"ש וא SBK גוסמ שא בקעמ ינקת      
וטנ הדידמה .תוחיטבה ץעוי י"ע רשואמה      
יפל לכה .םוטיאל חתפה לדוג יפל דחא דצמ      
י"ע קרו ךא עוציבה .תומלשב ןקתה תושירד      
חקפמה י"ע תורישי ךכל ךמסוהש עצבמ      

  8,000.00   800.00    10.00 .שארמ ר"מ   
      
ראותמה יפל תודימב תילעמ ריפל םוגיפ     69.01.0140
היצקורטסנוקה .תוילעמה סדנהמ תינכתב      
ןרצי ידי-לע ןכותש תינכתל םאתהב השעת      
ללוכ ,ריפה לכל טלפמוקכ ריחמה .תילעמה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה הרויש דעומב וקוריפו םוגיפה תיינב  
      
02 עצוממב תוילעמ יפוקשמ לש אלמ ןוטיב     69.01.0150

  1,800.00   600.00     3.00 .ןויז ללוכ םידדצה לכמ מ"ס 'חי   
      
םינגועמ ,תוילעמ תטילקל םינוולוגמ הילת יוו     69.01.0160
יפל תודימו תומכ ,רטוקב ,תילעמ ריפ תרקתב      

  1,200.00   600.00     2.00 .תוילעמ ץעוי יטרפ 'חי   

 27,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובע 10.96 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובע 96 כ"הס  

6,161,005.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( תסנכ תיב כ"הס

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

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



22/08/2019
דף מס':     122 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ :תורעה      
ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז טקייורפ      
ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה( ידרשמ      
דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה תידרשמ      
תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו יוניבה      
הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה דרשמל      
טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא -      
.תויומכה בתכב וא/ו דחוימה      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
.םלשומ רמגל      
      
הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב םוקמ לכב      
רשואי רשא ךרע הווש רצומל הנווכה ע"ש      
שומיש רתוי אל .חקפמה י"ע בתכבו שארמ      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 10.00 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תומדקומ 00 כ"הס            

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

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



22/08/2019
דף מס':     123 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,מ"ס 55-כ קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.01.0030

 19,800.00    60.00   330.00 .והש.א.א.דומ %69 תופיפצל תיתשה קודיה ק"מ   
      
ישאר ,םינוש םיבחורב דוסי תורוקל הריפח     01.01.0040

  2,500.00   100.00    25.00 .תילעמ ריפו סנולכ ק"מ   

 22,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     124 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
הפישח תגרדב ,03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא ,'טסנוק תינכתב ראותמכ      
      

 29,160.00 1,080.00    27.00 .תונוש תודימב סנולכ ישאר ק"מ  02.01.0020
      

  6,210.00 1,035.00     6.00 .מ"ס 03-52 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0071
      

  1,800.00   900.00     2.00 .מ"ס 05-53 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0131
      

  2,997.00   999.00     3.00 .תילעמ ריפל מ"ס 22 יבועב ןוטבמ דסמ תוריק ק"מ  02.01.0140
      
הבוגבו מ"ס 03-52 בחורב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0141
תורוקל תחתמ ,ןיכס דוח ילעב ,מ"ס 52      

  2,210.00    26.00    85.00 .דוסיה רטמ   
      
הבוגבו מ"ס 05-53 בחורב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0142
תורוקל תחתמ ,ןיכס דוח ילעב ,מ"ס 52      

    360.00    36.00    10.00 .דוסיה רטמ   
      
דוח ילעב ,מ"ס 52 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0143

 24,200.00    44.00   550.00 .ןוטבה תופצרל תחתמ ,ןיכס ר"מ   
      
,מ"מ 5 יבועבו מ"ס 04 בחורב לגילופ תוחול     02.01.0144
ישארל ביבסמו ל"נה דוסיה תורוק ידיצ ינשמ      

  5,000.00    25.00   200.00 .תואסנולכ רטמ   
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0150

 29,000.00    50.00   580.00 .ןוטבה תפצרל ר"מ   
      

136,300.00   235.00   580.00 .מ"ס 52 יבועב ,04-ב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0160
      

108,675.00 1,575.00    69.00 .םינוש םיכתחב 05-ב ןוטבמ המוק ידומע ק"מ  02.01.0220
      

 52,910.00 1,430.00    37.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0230
      

 39,200.00 1,400.00    28.00 .מ"ס 22 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0240
      

 29,700.00 1,350.00    22.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0250
      

  6,650.00 1,330.00     5.00 .מ"ס 82 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0260
      

  3,810.00 1,270.00     3.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0270
      

 66,096.00 1,224.00    54.00 .םינוש םיבחורב תונותחת 04-ב ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0280
      
02 בחורב תוקעמו תונוילע 04-ב ןוטב תורוק     02.01.0290

 84,564.00 1,458.00    58.00 .תוערגמו תוטילב תוברל מ"ס ק"מ   

628,842.00 10.20.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     125 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

628,842.00 מהעברה      
      

      
 10,000.00 2,500.00     4.00 .מ"ס 03/51 ךתחב ןוטב ןש / תיקפוא הטילב ק"מ  02.01.0300

      
122,450.00   395.00   310.00 .מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0301

      
 10,340.00   470.00    22.00 .מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0302

      
52 יבועב 04-ב ןוטב ןוגג / תיקפוא הטילב     02.01.0303

  4,200.00   350.00    12.00 .מ"ס ר"מ   
      
03 יבועב 04-ב ןוטב ןוגג / תיקפוא הטילב     02.01.0304

 10,000.00   400.00    25.00 .מ"ס ר"מ   
      
53 יבועב 04-ב ןוטב ןוגג / תיקפוא הטילב     02.01.0305

 18,920.00   440.00    43.00 .מ"ס ר"מ   
      
04 יבועב 04-ב ןוטב ןוגג / תיקפוא הטילב     02.01.0306

 11,520.00   480.00    24.00 .מ"ס ר"מ   
      
הבוגב ם"ידחול ידיצבו ןיב ןוטב תומלשה     02.01.0308

 18,750.00 1,250.00    15.00 .תוחולה ק"מ   
      
יבג לע ,מ"ס 5 ילמינימ יבועב ,ןוטב גניפוט     02.01.0309

 64,200.00    60.00 1,070.00 .תורוקו תוימורט תוטלפ ר"מ   
      

  9,060.00   302.00    30.00 .מ"ס 02 יבועב םיעפושמ תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.01.0311
      
52 יבועב )םיטסדופ( תוגרדמל םייניב יחטשמ     02.01.0321

  3,816.00   318.00    12.00 .מ"ס ר"מ   
      

  5,625.00 2,250.00     2.50 .םינוש םיכתחב תוגרדמ ינניש ק"מ  02.01.0331
      
,למשח תונורא תיתחתב 03-ב ןוטב יסיסב     02.01.0350
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

  2,340.00 2,340.00     1.00 .מ"ס 02/02 ק"מ   
      
גג לע םיקוצי מ"ס 01 יבועב ןוטב יסיסב     02.01.0351
תוברל ,ריוא גוזימ תוכרעמ רובע ,הנבמה      
ןכו תודיער תעינמל מ"מ 6 יבועב ביצלפ תבכש      

  3,150.00   315.00    10.00 .יפל וטנ הדידמה .ןוטבה ןויזל לזרבה ר"מ   
      
02 הבוגבו מ"ס 03 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0360
,םיבוטר םירוזאב תוציחמ תיתחתב מ"ס      
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
05 לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

  7,020.00 2,340.00     3.00 .מ"ס ק"מ   
      

930,233.00 10.20.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     126 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

930,233.00 מהעברה      
      

      
,מ"ס 5 יבועב "שאילופ" תוחולמ רוק ירשג     02.01.0370
הנבמה תותיזחב ןוטב יטנמלא םע םיקוצי      

 28,350.00    35.00   810.00 .)תוינבתה ךותב( ר"מ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0400

356,400.00 3,960.00    90.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

1,314,983.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,314,983.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     127 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב , 05-ב ןוטב , תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0010
יטוח ללוכ ריחמה . רתאב תובכרומ , מ"ס 03      

397,800.00   390.00 1,020.00 . הכירדה ר"מ   

397,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

397,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     128 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמה תפטעמב הינב תוריקל תחתמ :הרעה      
תלת ינמוטיב דבלמ תוביטר ץצוח ךבדנ חנוי      
דבלה .08 י"ת תושירדל םיאתמה יתבכש      
תוחירמ ג"ע תוחפל מ"ס 01 תויפחב קבדוי      
החירמ 52/57 גוסמ םח יטלפסא ןמוטיב      
דסמה ןויקינ תרימש לע דיפקהל שי .היפחב      
דבל יפדוע .ףושח ןוטבמ םידסמב דחוימבו      
רמג רחאל רשיו יקנ וקב וכתחי ןיעל םיארנ      
וריחנו דרפנב םלושי אל ל"נה רובע .הדובעה      
.הינבה תודובע ריחמב לולכ      
      
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0020
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 3 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

 69,300.00   180.00   385.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0030
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 4 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

 87,400.00   190.00   460.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
52 יבועב LX גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תיינב     04.01.0040
תויקפוא ןוטב תורוגח ,תוברטש תוברל ,מ"ס      
י"ע םייקל תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו      
םיצוק תרדחהו מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק      
04 ךרואבו מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ      

 97,500.00   250.00   390.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס ר"מ   

254,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

254,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     129 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 2-ב םיבוטר םירוזיאב הפצר םוטיא     05.01.0011
ע"ש וא "AKIS" 'בח תרצות "701 פוט הקיס"      
תנכה תוברל הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
,םירוח תמיתס ,ןוטבה יוקינ י"ע חטשה      
שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור ,ןוטבה תקלחה      
לע הילע ללוכ ריחמה .'וכו רמיירפ ,מ"ס 6/6      
02 הבוגל דע םוטאה רוזאה ףקיהב תוריקה      
טרופמכ לכה .תוריק ןיב וטנ הדידמה .מ"ס      

  9,375.00    75.00   125.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      
החירמב ינוציחה ןדיצמ דוסי תורוק םוטיא     05.01.0015
,מ"מ 4 יבועב ,ע"ש וא "דיפס םוגיטסמ" גוסמ      
ןרציה תויחנה יפל לכה .רמיירפ תוברל      
ןדיצ לע( .םוטיא יטרפ תינכתב טרפב ראותמכו      

  2,250.00    45.00    50.00 )הנבמה ףקיהבש תורוקה לש ינוציחה ר"מ   
      
תוחול תועצמאב ל"נה םוטיאה לע הנגה     05.01.0016
ןדיצ ג"ע( מ"ס 3 יבועב F-03 ןריטסילופ      

    750.00    15.00    50.00 .)תורוקה לש ינוציחה ר"מ   
      
תועירי תכרעמב תילעמ רוב תפצר םוטיא     05.01.0021
    EPDH, תמגודכ EFURPERP תרצותמ  
    ECARG תולעב ,ע"ש וא "םוטיב" :אוביב  
.ירטה ןוטבה םע ביגמה קיבדו דחוימ יופיצ      
יטרפ ןויליגב טרפב ראותמכ טלפמוק לכה      

    980.00   140.00     7.00 .םוטיא ר"מ   
      
תועירי תכרעמב תילעמ רוב תוריק םוטיא     05.01.0031
    EPDH, תמגודכ EFURPERP תרצותמ  
    ECARG תולעב ,ע"ש וא "םוטיב" :אוביב  
ירטה ןוטבה םע ביגמה קיבדו דחוימ יופיצ      
ףצקומ ןריטסילופ תוחול תועצמאב הנגהו      
    03-F ראותמכ טלפמוק לכה .מ"ס 3 יבועב  

  2,520.00   140.00    18.00 .םוטיא יטרפ ןויליגב טרפב ר"מ   
      
ימרת דודיבכ ,מ"ס 5 יבועב F-03 רקלק תוחול     05.01.0070

 18,360.00    27.00   680.00 .הנבמה גגל ר"מ   
      
0061 יבחרמ לקשמב "לקטב" םיעופיש ןוטב     05.01.0080
יפל הנתשמ יבועב תוגגב 04 קזוחב ק"מ/ג"ק      

 46,400.00   400.00   116.00 .קלחומ ןוילע רמג ,תינכות ק"מ   
      
תועירי לש תובכש יתשב תספרמ םוטיא     05.01.0090
תורפושמ מ"מ 5+4 יבועב תללכושמ תינמוטיב      
העיריה( .רמיירפ תוברל SBS רמילופב      
לכה .)םיעבטומ ןבא יבבש אלל הנוילעה      

 54,000.00   120.00   450.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   

134,635.00 10.50.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     130 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

134,635.00 מהעברה      
      

      
תועירי לש תובכש יתשב תוגג םוטיא     05.01.0105
תורפושמ מ"מ 5+4 יבועב תללכושמ תינמוטיב      
העיריה .רמיירפ תוברל SBS רמילופב      
לכה .םיעבטומ ןבא יבבש ןוילע רמגב הנוילעה      

 56,250.00   125.00   450.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
      

  5,100.00    20.00   255.00 .מ"ס 7/7 שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור רטמ  05.01.0110
      

 11,475.00    45.00   255.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ תוקלור םוטיא רטמ  05.01.0120
      
גגה תוקעמל תועיריה עוביקל םוינימולא לגרס     05.01.0121

  8,925.00    35.00   255.00 . קיטסמב המיתס תוברל רטמ   
      
LPH תוחולב יופיחל תחתמ תותיזח םוטיא     05.01.0500
'בח תרצות "701 פוט הקיס" תובכש 2-ב      
    "AKIS" לכב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב ע"ש וא  
,ןוטבה יוקינ י"ע חטשה תנכה תוברל הבכש      
.'וכו רמיירפ ,ןוטבה תקלחה ,םירוח תמיתס      

  9,000.00    75.00   120.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   

225,385.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

225,385.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     131 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 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       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0010

  4,400.00 2,200.00     2.00 .המישרב 1-נ סופיטמ 'חי   
      
תותלדו תוציחממ םייושעה םיתורש יאת     06.01.0020

 25,000.00 2,500.00    10.00 .המישרב 2-נ סופיטמ ,LPH 'חי   
      
,מ"ס 012/002 תודימב תיפנכ וד ץע תלד     06.01.0030

  7,000.00 7,000.00     1.00 .המישרב 3-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/011 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0040

 11,200.00 2,800.00     4.00 .המישרב 4-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0050

  8,800.00 2,200.00     4.00 .המישרב 5-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0060

 24,200.00 2,200.00    11.00 .המישרב 6-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/021 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0070

  2,800.00 2,800.00     1.00 .המישרב 7-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/031 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0080

  8,400.00 2,800.00     3.00 .המישרב 8-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/081 תודימב תיפנכ וד ץע תלד     06.01.0090

 21,000.00 7,000.00     3.00 .המישרב 9-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 051/04 תודימב תונתשמל הציחמ     06.01.0100

  1,500.00   500.00     3.00 .המישרב 01-נ סופיטמ 'חי   
      
מ"ס 53/07/582 תודימב ןוילע חבטמ ןורא     06.01.0110
מ"ס 06/09/582 תודימב ןותחת חבטמ ןוראו      
תודימבו מ"ס 2 יבועב רסיק ןבא חטשמ תוברל      
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב מ"ס 26/582      
חטשמב םישורדה םידוביעה לכ תא ללוכ      
,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל ,רויכל הנכהו שישה      

 14,300.00 14,300.00     1.00 'פמוק .המישרב 11-נ סופיטמ טלפמוק לכה  
      
מ"ס 53/07/053 תודימב ןוילע חבטמ ןורא     06.01.0130
מ"ס 06/09/053 תודימב ןותחת חבטמ ןוראו      
תודימבו מ"ס 2 יבועב רסיק ןבא חטשמ תוברל      
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב מ"ס 26/053      
חטשמב םישורדה םידוביעה לכ תא ללוכ      
,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל ,רויכל הנכהו שישה      

 17,500.00 17,500.00     1.00 'פמוק .המישרב 31-נ סופיטמ טלפמוק לכה  

146,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגנ 10.60 כ"הס  

      
      

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

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



22/08/2019
דף מס':     132 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/031 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0020

  3,200.00 3,200.00     1.00 .המישרב 2-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח חפ תלד     06.02.0080

  7,800.00 2,600.00     3.00 .המישרב 8-מ סופיטמ 'חי   
      
002/09 תודימב תיפנכ דח תידסומ ףדה תלד     06.02.0120

  4,600.00 4,600.00     1.00 .המישרב 21-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      

 27,500.00   250.00   110.00 .המישרב 31-מ סופיטמ ,די זחאמ רטמ  06.02.0130
      

 34,000.00   850.00    40.00 .המישרב 41-מ סופיטמ ,הקעמ רטמ  06.02.0140
      
סופיטמ ,מ"ס 012/003 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0190

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב 91-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/041 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0200

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב 02-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ ןולח     06.02.0210

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב 12-מ 'חי   
      
,8" רטוקב ןגומ בחרמל רורווא תורוניצ טס     06.02.0220

  2,550.00   850.00     3.00 .המישרב 22-מ סופיטמ 'חי   
      
,8" רטוקב ןגומ בחרמל רורווא תורוניצ טס     06.02.0230

  7,650.00   850.00     9.00 .המישרב 32-מ סופיטמ 'חי   
      
ךרה ליגל זכרמל רצחהמ הסינכ תותלד תכרעמ     06.02.0240
42-מ סופיטמ ,מ"ס 012/045 תויללכ תודימב      

 13,600.00 13,600.00     1.00 .המישרב 'חי   
      
תויללכ תודימב יטמוטוא ןשע רורחש חתפ     06.02.0250

  2,500.00 2,500.00     1.00 .המישרב 52-מ סופיטמ ,מ"ס 06/06 'חי   
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח שא תלד     06.02.0260

 10,000.00 5,000.00     2.00 .המישרב 62-מ סופיטמ 'חי   
      

  1,350.00   450.00     3.00 .המישרב 72-מ סופיטמ ,4" רטוקב ריווא רוניצ 'חי  06.02.0270
      
סופיטמ ,מ"ס 012/06 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0350

  1,100.00 1,100.00     1.00 .המישרב 53-מ 'חי   
      
,מ"ס 012/59 תודימב שא יוביכ תדמעל ןורא     06.02.0360

  5,100.00 1,700.00     3.00 .המישרב 63-מ סופיטמ 'חי   
      
73-מ סופיטמ ,שא יוביכ דוקיפ חולל ןורא     06.02.0370

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב 'חי   
      
      

136,150.00 20.60.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     133 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

136,150.00 מהעברה      
      

      
001/001 תודימב יטמוטוא ןשע רורחש חתפ     06.02.0380

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב 83-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   

137,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

283,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     134 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3 ר ו ב ע  - ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
ם י נ ב מ ה       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס ה  10.70 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
םירזיבאה לכ תוברל ,R-PP "לורילופ" תורונצ     07.01.0010

 44,000.00   110.00   400.00 .מ"מ 02 רטוקב םישורדה רטמ   
      

 14,000.00   140.00   100.00 .ל"נכ תוברל ,מ"מ 52 רטוקב ל"נכ תורונצ רטמ  07.01.0020
      

 27,000.00   180.00   150.00 .ל"נכ תוברל ,מ"מ 23 רטוקב ל"נכ תורונצ רטמ  07.01.0030
      

 10,000.00   200.00    50.00 .ל"נכ תוברל ,מ"מ 04 רטוקב ל"נכ תורונצ רטמ  07.01.0040
      

  5,000.00   250.00    20.00 .ל"נכ תוברל ,מ"מ 05 רטוקב ל"נכ תורונצ רטמ  07.01.0050
      
,2" רטוקב 04 .קס תנבלוגמ הדלפמ תורונצ     07.01.0060

  5,600.00   280.00    20.00 .םישורדה םירזיבאה לכ תוברל רטמ   
      
,3" רטוקב 04 .קס תנבלוגמ הדלפמ תורונצ     07.01.0070

 38,000.00   380.00   100.00 .םישורדה םירזיבאה לכ תוברל רטמ   
      
תרצות ןולגלג :תללוכה שא יוביכ תדמע     07.01.0080
,4/3" רטוקב ישומיש בר קונרז םע "תובהל"      
הריהמ החיתפ םותסש תוברל 'מ 03 ךרוא      
2" רטוקב טנרדיהו 1" רטוקב "ביגש" תרצות      
"ץרוטש" תדמצמ םע ,7 םגד "תורוד" תרצות      
ימוג הפוצמ רטסאילופמ םיקונרז ינש ןכו      
בר קנזמ םע 2" רטוקבו 'מ 51 ךרואב םינפמ      
,הבקנו רכז ץרוטש ידמצמ ,2" רטוקב ישומיש      

 16,100.00 2,300.00     7.00 .ג"ק 6 השבי הקבא ףטמ ללוכ 'חי   
      
רטוקב אלמ רבעמ "ביגש" תרצותמ םותסש     07.01.0090

  1,250.00   125.00    10.00 .דרוקר ןכו הכורא תידי םע ½" 'חי   
      

  3,200.00   160.00    20.00 .ל"נכ תוברל ,4/3" רטוקב ךא ל"נכ םותסש 'חי  07.01.0100
      

  5,700.00   190.00    30.00 .ל"נכ תוברל ,1" רטוקב ךא ל"נכ םותסש 'חי  07.01.0110
      

  2,400.00   240.00    10.00 .ל"נכ תוברל ,1½" רטוקב ךא ל"נכ םותסש 'חי  07.01.0120
      

  2,640.00   330.00     8.00 .ל"נכ תוברל ,2" רטוקב ךא ל"נכ םותסש 'חי  07.01.0130
      

  1,350.00   450.00     3.00 .א"גה רשואמ 2" רונצל TSB םוטיא תכרעמ 'חי  07.01.0140
      
הפוצמ תכתממ שאר םע 2/1" רטוקב ילד זרב     07.01.0150

  1,920.00   120.00    16.00 "תמח" תרצותמ םורכ 'חי   
      
      
      

178,160.00 10.70.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     135 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

178,160.00 מהעברה      
      

      
"דיבנע" תרצותמ םימח םימ תרנצל דודיב     07.01.0160
רטוקב תרנצל מ"מ 31 יבועב םיבנע תירק      

 24,000.00    80.00   300.00 .מ"מ 52-02 רטמ   
      

  9,600.00   120.00    80.00 .מ"מ 23 רטוקב תרנצל ךא ל"נכ דודיב רטמ  07.01.0170
      

  1,080.00   180.00     6.00 4/3" ןג זרב 'חי  07.01.0180
      

    220.00   220.00     1.00 1" רטוקב ןג זרב 'חי  07.01.0190
      
תכתממ תידי םע מ"מ 52 רטוקב ימינפ זרב     07.01.0200

  4,550.00   350.00    13.00 ."הינמרג" תרצות םורכ הפוצמ 'חי   

217,610.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םהירזיבאו םימחו םירק םימ תקפסה 10.70 כ"הס  

      
ם י ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  י מ ל       
      
הובג תופיפצ לעב ןליטאילופמ תורונצ     07.02.0010
,ןיחולד ימל ,1¼"-2" רטוקב "טירבג" תרצותמ      

 15,000.00   100.00   150.00 טרופמכ םירזיבא תוברל רטמ   
      

  1,400.00   140.00    10.00 3" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ רטמ  07.02.0020
      
ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופמ תורונצ     07.02.0030
    E.P.D.H, לכ תוברל ,טרופמכ 4" רטוקב  

 31,500.00   175.00   180.00 .םישורדה םירזיבאה רטמ   
      

 22,800.00   190.00   120.00 4" רטוקב ,םייעקרק תת ךא ל"נכ תורוניצ רטמ  07.02.0040
      
ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופמ תורונצ     07.02.0050
    E.P.D.H, לכ תוברל ,טרופמכ 6" רטוקב  

  6,600.00   220.00    30.00 .םישורדה םירזיבאה רטמ   
      

 24,000.00   240.00   100.00 6" רטוקב םייעקרק תת ךא ל"נכ תורוניצ רטמ  07.02.0060
      
תורונצל ביבס מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     07.02.0070

 14,400.00   120.00   120.00 .הפצרל הרישק תוברל ,4" רטוקב רטמ   
      

 14,000.00   140.00   100.00 .ל"נכ תוברל ,6" רטוקב רונצל ךא ל"נכ הפיטע רטמ  07.02.0080
      
הובג תופיפצ לעב ןליטאילופמ תרוקיב תספוק     07.02.0090
תשר תוברל ,4"/2" רטוקב "טירבג" תרצותמ      
םע ,תגרבתמ 613 הטסורינמ הסכמ וא      

  1,600.00   400.00     4.00 .ה.פ.מ תרצותמ תעבורמ תרגסמ 'חי   
      
תוברל ,4"/2" רטוקב ל"נכ יושע יפות םוסחמ     07.02.0100
תרגסמ םע ,גרבתמ ל"נכ תשר וא הסכמ      

  3,200.00   400.00     8.00 תעבורמ 'חי   

134,500.00 20.70.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     136 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

134,500.00 מהעברה      
      

      
היושע 4"/4" רטוקב תלפונ תרוקיב תספוק     07.02.0110
תרגסמ םע גרבתמ הסכמ תוברל ,ל"נכ      

  8,000.00   400.00    20.00 .ה.פ.מ תרצותמ 613 הטסורינמ תעבורמ 'חי   
      
לוקינ "NIARDANIK" תרצותמ זוקינ תלעת     07.02.0120
םע מ"מ 631X031 תודימב IPA101IRD םגד      
עבצב .יס.יו.יפ תשר ןכו הטסורינמ םייתפש      
'מ 7.0-מ םינוש םיכרואב ,BP77RG םגד ןבל      

 32,000.00   800.00    40.00 .תינכותל םאתהב 'מ 0.3 דע רטמ   
      
631X071 תודימב ל"נכ תרצותמ זוקינ תלעת     07.02.0130
,םיגרב םע תנבלוגמ ,IPA201IRD םגד ,מ"מ      

  1,425.00   950.00     1.50 .לוחלח רובל רוביח ללוכ רטמ   
      
םגד ,REZLUS-SBA תרצותמ הביאש ןקתמ     07.02.0140
    W107, מ 61 דמוע ,ש"קמ 9 לש הקיפסל',  

 20,000.00 20,000.00     1.00 .דוקיפו למשח חול ללוכ 'חי   
      
םגד S.B.A תרצותמ זוקינ תבאשמ     07.02.0150
    ATSOBOR, 61 דמוע ,ש"קמ 8 לש הקיפסל  

  6,000.00 6,000.00     1.00 .'מ 'חי   
      
"טירבג" תרצותמ 4/4" רטוקב הפצר םוסחמ     07.02.0160
תעבורמ תרגסמב 613 הטסורינ תשר תוברל      

 10,080.00   560.00    18.00 .ה.פ.מ תרצותמ 'חי   
      

    240.00    60.00     4.00 4" רטוקב ריוא עבוכ - סדרב 'חי  07.02.0170
      
תוברל ,E.P.D.H-מ יושע 4/8" הפצר םוסחמ     07.02.0180
תעבורמ תרגסמב תשר הסכמ ןכו ךיראמ      

 22,800.00 1,900.00    12.00 .ה.פ.מ תרצותמ 613 הטסורינמ 'חי   

235,045.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד ימל םירורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
תרצותמ ןבל סרחמ היולת הבישי תלסא     07.03.0010
לכימ תוברל ,"OCCE" םגד "טרדנטס לאידיא"      
יטסלפ הסכמו בשומ ,"טירבג" תרצותמ ,החדה      
תוכיאב .ל"נכ תרצותמ הטסורינ יריצ םע דבכ      
)רטיל 6/3 יתומכ וד היהי החדה לכימ( הלועמ      
תוברל ,טמ עבצב הטסורינמ םינצחל םע      
החדהה לכימלו הלסאל הפצרהמ דמעמ      

 50,400.00 2,100.00    24.00 ."TINAS" תרצותמ 'חי   
      
      
      
      

 50,400.00 30.70.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     137 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,400.00 מהעברה      
      

      
תרצות "יפ" םוסחמ םורכ הפוצמ ליטנו     07.03.0020
"אפלא" םגד "תמח" תרצות ,הללוס ,"תוילוח"      
6 לש תילמיסקמ הקיפסב םכסח םע ,135203      

 24,000.00   800.00    30.00 .הקד/רטיל 'חי   
      
תוברל ,מ"ס 02/04/06 סרחמ חבטמ תרעק     07.03.0030
ןליפורפילופמ םוסחמ ,םורכ הפוצמ ,ליטנו      
הללוסו 2" רטוקב ,ןבל "תוילוח" תרצותמ      
"אפלא" םגד "תמח" תרצות 2/1" רטוקב      
םכסח םע ,םורכ הפוצמ ףלשנ 165203      
ינש םע .הקד/רטיל 7 לש תילמיסקמ הקיפסב      

  7,200.00 1,800.00     4.00 )חידמל הנכה( "LIN" תרצותמ "עט יזרב 'חי   
      
,מ"ס 02/04/05 תודימב הטסורינ תרעק     07.03.0040
תרצותמ 1¼" רטוקב ןופיס ליטנו תוברל      
םגד "תמח" תרצותמ ךפוש זרבו "תוילוח"      
הקיפסב םכסח םע תכתממ תידי םע 802003      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .הקד/רטיל 6 לש תילמיסקמ 'חי   
      
תודימב "IEWEDLAK" תרצותמ היטבמא     07.03.0050
3 יבועב חפמ )ירוחצ :ןכוסה( מ"ס 07/071      
ותואמ יולימ ןכו השילג רונצ ,םותסש ,מ"מ      
תרצותמ תוללוס יתש .ץוח תרצותמ רזיבא      
םע )יכרד תלת( 985202 םגד "אפלא" "תמח"      
344108 םגד "תמח" תרצותמ תחלקמל הכרע      

 27,000.00 4,500.00     6.00 .ףצקומ ןטירואילופ י"ע היטבמאה דודיב .)טומ( 'חי   
      
שאר עורז תללוכה םימח/םירק םימל תחלקמ     07.03.0060
תחתמ םיכרד שולש "אפלא" הללוסו תחלקמ      
זרב ןכו 985202 םגד "תמח" תרצותמ ,חיטל      

 14,400.00 1,200.00    12.00 .ל"נכ תרצות 908203 םגד ילד 'חי   
      
רטיל 03 לוביקב ילמשח םימח םימ דוד     07.03.0070
ימותסש ינש תוברל "ןגמ םורכ" תרצותמ      
ןוחטב םותסש ,רזוח לא םותסש ,הריגס      
תורונצ ןכו .4/3" רטוקב ,יטטסומרט םותסשו      
זוקינ םע ,מ"מ 51 רטוקב ,לוגסקפ זוקינ      

  6,400.00 1,600.00     4.00 תינכותב הארומכ 'חי   
      
,רטיל 06 לש לוביקב ךא ,ל"נכ םימח םימ דוד     07.03.0080

  1,500.00 1,500.00     1.00 .ל"נכ תוברל 'חי   
      

  2,400.00   800.00     3.00 .א"גה תרשואמ תימיכ הלסא 'חי  07.03.0090
      
ןג זרב תוברל ,"רוקמא" תרצות רק ימ תדיחי     07.03.0100
:םגד "תמח" תרצות 2/1" רטוקב םורכ הפוצמ      
הדיחיה ןוגיע ןכו ןיחולד ימל רוביחו 114-4      

  9,900.00 3,300.00     3.00 דלח לא תדלפמ ליפורפ םע ריקל 'חי   
      

145,400.00 30.70.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     138 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

145,400.00 מהעברה      
      

      
,רטיל 051 לש תלוביקב ל"נכ םימ ילכימ     07.03.0110

  3,900.00 1,300.00     3.00 .ל"נכ תוברל 'חי   
      
,15 "המלפ" םגד "הסרח" תרצות הצחר תרעק     07.03.0120
,144103 םגד "תמח" תרצותמ הללוס תוברל      
6 לש תילמיסקמ הקיפסל ,)קפרמ תידי(      
לכ .½" רטוקב "LIN" יזרב 2 םע ,הקד/רטיל      

 10,800.00 1,800.00     6.00 .ןבל עבצב ל"נה 'חי   
      
תרצותמ ןבל סרחמ היולת הבישי תלסא     07.03.0130
"סלמיר" םיכנל טקנוק םגד "טרדנטס לאידיא"      
יתומכ וד החדה לכימ תוברל ,4918E ט"קמ      
הסכמו בשומ ,"טירבג" תרצותמ ,רטיל 6/3      
,ל"נכ תרצותמ הטסורינ יריצ םע דבכ יטסלפ      
תוברל ,טמ עבצב הטסורינמ םינצחל םע      
החדהה .לכימלו הלסאל הפצרהמ דמעמ      

 16,800.00 2,800.00     6.00 )םיכנ( ."TINAS" תרצותמ 'חי   
      
לאידיא תרצותמ )ןיכפוש טיבע( קניספולס     07.03.0140
,הנוילע תשר ,סרח תשר תוברל ,טרדנטס      
ילד זרב ןכו ,רביר תרצותמ 1" רטוקב םרזמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 ½" רטוקב תכתממ תידי םע 'חי   
      
,75 "טראמס" םגד "הסרח" תרצותמ הנתשמ     07.03.0150
יבג לע ינורטקלא םרזמ תוברל ,373 ט"קמ      
EK0302ARAN םגד "ןרטש" תרצותמ דמעמ      

  7,200.00 2,400.00     3.00 872008 ט"קמ 'חי   
      
יתש םע 'מ 6.0X5.3 תודימב הטסורינ חטשמ     07.03.0160
,מ"ס 02X04X06 תודימב חבטמ תורעק      
"אפלא" םגד "תמח" תרצותמ הללוס תוברל      
רטוקב ןופיס ןכו םיליטנו ינש ,365203 ט"קמ      
"עט" יזרב ינש ןכו ןבל "תוילוח" תרצותמ 2"      

  5,500.00 5,500.00     1.00 ½" רטוקב "LIN" תרצותמ 'חי   
      
'מ 6.0X6.1 תודימב רסיק ןבא שיש חטשמ     07.03.0240
רובע ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,מ"מ 02 יבועבו      
תוברל ,מ"ס 04X06 תודימב חבטמ תרעק      
הבוגב בג ןכו מ"ס 51 הבוגב ידיצו ימדק רניס      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .הללוס רובע חדקו מ"ס 5 'חי   

193,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזיבאו תויתאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב םיבכרומ םשג ימל E.P.D.H תורונצ     07.04.0010
לכ תוברל ,4" רוניצה רטוק ,םידומעו תוריקה      
הדלפ רונצמ 54 תיוז ןכו םישורדה םירזיבאה      

 14,400.00   120.00   120.00 .ןבלוגמ 04 .קס רטמ   

 14,400.00 40.70.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     139 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,400.00 מהעברה      
      

      
םגד "רמרה" תרצות גגהמ םשג ימ טלוק     07.04.0020

 16,000.00 1,000.00    16.00 )"תודובע רוא" ןכוסה( 4" רטוקב 094 'חי   
      
םגד תוספרמל "רמרה" תרצותמ םיטלוק     07.04.0030

  1,900.00   950.00     2.00 4" רטוקב SA-57-SHA 'חי   

 32,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרצותמ 01 גרד "הבע" .יס.יו.יפ תורונצ     07.05.0010
לכ תוברל מ"מ 5 ןפוד יבוע 5.1" רטוקב      

 20,000.00    80.00   250.00 .הקבדהב םירבוחמ ,םירזיבאה רטמ   
      
לכ תוברל 2" רטוקב ךא ,ל"נכ תורונצ     07.05.0020

 13,500.00    90.00   150.00 .םירזיבאה רטמ   

 33,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ זוקינ תכרעמ 50.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

711,855.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינבמה 3 רובע - האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     140 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיטוחו תורוניצ ללוכ רוביחו הנקתה ,הקפסה      
הרקתב הדוקנה אצומל דעו למשחה חולמ לחה      
קספמו ריק הרונמ תיב וא לדנפ ללוכ ,ריקב וא      
.רזיבאה תא םג תללוכ ריק רוביח תדוקנ .םרז      
.ינכטה טרפמב 6 ףיעסב תורדגה האר      
      
,עקת יתב ,םרז יקיספמ( - טילקבה דויצ      
תרצותמ ויהי )'דכו ףוסמ ירזיבא ,ןופלט ירזיבא      
    DNARGEL וא ONICITB וא SSIWEG וא  
.רשואמ ע"ש      
      
YX2N גוסמ םילבכב שמתשהל יאשר ןלבקה      
םלוא םיטוחו תורוניצ םוקמב תשר תולעתב      
תודוקנה ריחמ תא הנשי אל םילבכב שומיש      
.ןלהלש      
      
לש ךתחב םיכילומ םע תוליגר רואמ תודוקנ     08.02.0010

 69,000.00   150.00   460.00 . ר'ממ 5.1 'קנ   
      
לש ךתחב םיכילומ םע תוליגר רואמ תודוקנ     08.02.0020
תלעפהל תפסונ הזפל ללוכ םלוא . ר'ממ 5.1      

    160.00   160.00     1.00 .הרואתה ףוגב םוריח תדיחי 'קנ   
      
לש ךתחב םיכילומ םע תוליגר רואמ תודוקנ     08.02.0030

  2,880.00   180.00    16.00 .ר"ממ 5.2 'קנ   
      
ךרוא 'מ 05 פירטס םגדמ רואמ תודוקנ     08.02.0031

  1,500.00   300.00     5.00 ר'ממ 5.1 לש ךתחב םיכילומ םע שומישב 'קנ   
      
לש שומישב תולופכ חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0040
עקת יתב ינשו ר"ממ 5.2 לש ךתחב םיכילומ      

  3,360.00   280.00    12.00 . םידומצ 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0050

  9,500.00   190.00    50.00 .ר"ממ 5.2 לש ךתחב 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0060
םימ ןגומ רזיבא ללוכ .ר"ממ 5.2 לש ךתחב      

  5,200.00   200.00    26.00 .יטסלפ 'קנ   
      
מ"מ 52 רוניצ לש שומישב הלופכ ןופלט תדוקנ     08.02.0070
םיינקת ןופלט ירזיבא -2ו הכישמ טוח םע      

  1,800.00   180.00    10.00 .ןופלט ןוראל תרבוחמ 'קנ   
      
      
      
      

 93,400.00 20.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     141 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 93,400.00 מהעברה      
      

      
ןופלט לבכ תלחשה י"ע ןופלט תדוקנ תמלשה     08.02.0080
ינש( םידיג 4 ללוכה )יל'ג( תוחל םסוח ינקת      
סיספלו עקשל םירבוחמ ,ר"ממ 5.0 )תוגוז      
ריחמה  .סיספה תקפסה ללוכ ,SL "הנורק"      

    600.00    60.00    10.00 .הדוקנ לכל יסחי 'קנ   
      
52 רוניצ לש שומישב תרושקת/ףוסמ תודוקנ     08.02.0090
ינקת רזיבא ללוכ .הכישמ טוח םע מ"מ      
    54-JR, ראותמכ,ןימזמה תושירדל םאתהב  

  2,100.00   210.00    10.00 .תרושקת ןוראל רבוחמ .6.2.6 ףיעסב 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב חכ ריק רוביח תודוקנ     08.02.0100
יתב 4 וקסינ רזיבא םע .ר"ממ 5.2 לש ךתחב      

    750.00   250.00     3.00 .) 4N ( עקת 'קנ   
      
םיטוח םע  דרפנ לגעמב ןגזמל רוביח תדוקנ     08.02.0110
    5.2X3 קספמ ללוכ ,מ"מ 02 רוניצב ר"ממ  
ןכומו רבוחמ ,בכרומ לכה ,רפמא 61 ןוחטב      

 16,500.00   300.00    55.00 .שומישל 'קנ   
      
לחה ןגזמ תלעפהל לנפ וא  טטסומרט תדוקנ     08.02.0120
,טטסומרטה תדוקנל דעו ןגזמה דיל הספוקמ      
י"ע קפוסתש טטסומרטה תספוק ןוטיב ללוכ      
םיטוחו מ"מ 02 רוניצ לש שומישב ,םירחא      

  3,000.00   150.00    20.00 .שומישל ןכומ ,ר"ממ 5.1X7 'חי   
      
םירזיבא תבית ט"הת  רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.02.0130
6 תללוכ רשא תרושקתו למשחל תבלושמ      
.ןופלט 'קנ 2 , בשחמ 'קנ 2 ,םינבל םיעקש      
וא וקסינ לש ECIFFO&EMOH   תמגודכ      
דעו חולהמ הנזה וק ללוכ ריחמה .ע"וש      
ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכו רוניצ ,הדוקנל      
דרפנב בשוחת ןופלט תדוקנו בשחמ תדוקנ(      

 27,600.00   600.00    46.00 )תרושקת קרפב 'חי   
      
וד ןוחטיב ז"מ ללוכו םימח םימ דוד תדוקנ     08.02.0140

            300.00 .דודה דיל יבטק 'קנ           
      
,שא יוליג ,ןופורקימ ,לוקמר תודוקנ     08.02.0150
שומישב ,'דכו םירדח דוקיפ, םוקרטיא,היזיולט      
רוניצ לכ  .הכישמ טוח םע מ"מ 61 רוניצ לש      
וליאו הדוקנ לכל דרפנ רוניצב היהי ןופורקימ      
ריקב האיצי לכ .ףתושמ רוניצב םילוקמרה      
.המצוע יתסוול תואיצי תוברל הדוקנכ בשוחת      
ןורא ךותב הרקב רדחב תורוניצה לכ רמג      

 17,600.00   110.00   160.00 .דחוימ 'קנ   

161,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 20.80 כ"הס  

      
      

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     142 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ז ה  י ו ק  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
רזעה ירמוח לכ תא ללוכ םיטלפמוקב הנזה יוק      
םינמוסמו םירבוחמ ,םיבכרומ ,יאולה תודובעו      
םינכומ ,אמייק רב ןומיסב תווצקה ינשב      
.ינכטה טרפמב  ףיעס האר .שומישל      
      
תרושקת ןוראמ רודיש הנטנאל ישאר וק     08.03.0010
2 לש שומישב גגב הנטנאל הסינכה תמוקב      
הרקתה לעמ וא הפצירב ,מ"מ 04 תורוניצ      
הרידח ללוכ םיבלושמ םהינש וא תיטסוקאה      
יטוח ללוכ המיטאב תורונצה םויסו ןוילעה גגל      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .רטמ  03- כ רוניצ לכ ךרוא .הכישמ  
      
םירדח לא  תרושקת ןוראמ םינוש תרושקת יוק     08.03.0020
וא הפצירב ,מ"מ 23 רוניצ לש שומישב םירחא      
םיבלושמ םהינש וא תיטסוקאה הרקתה לעמ      
לכ רטמ 52 וקה ךרוא .הכישמ יטוח ללוכ      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק .רוניצ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0050
לבכ לש שומישב 'א המוקב  הנשמ למשח חול      
    YX2N 53X4 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
וקה ךרוא .שומישל ןכומ , תווצקה ינשב רבוחמ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק .רטמ 03-כ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0060
YX2N 53X4 לבכ 'ב המוקב הנשמ למשח חול      
וא תיטסוקאה הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ      
ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא תוריק ךותב      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .רטמ 53-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ , תווצקה  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0070
ר'ממ YX2N 01X5 לבכ תילעמ  למשח חול      
ךותב וא תיטסוקאה הרקת לעמ ,רוניצ ךותב      
, תווצקה ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא תוריק      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .רטמ 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ  
      
תמוקב ינויח הדש הנשמ למשח חולמ הנזה וק     08.03.0080
לבכ לש שומישב  זוקינ תבאשמ לא ףתרמ      
    YX2N 5.2X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    61X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .רטמ  
      
      
      
      
      
      

  9,700.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     143 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,700.00 מהעברה      
      

      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0090
YX2N 5.2X5 לבכ לש שומישב, בויב תבאשמ      
וא תיטסוקאה הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ      
ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא תוריק ךותב      
,רפמא 61X3 ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .רטמ 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0100
YX2N לבכ לש שומישב, גגב א"מ תדיחי      
    61X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    05X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

  7,500.00 2,500.00     3.00 'פמוק .רטמ  
      
לא עקרק תמוקב ישאר למשח חולמ הנזה וק     08.03.0110
YX2N לבכ לש שומישב, גגב א"מ תדיחי      
    01X5 הרקת לעמ ,רוניצ ךותב ר'ממ  
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא תיטסוקאה      
ןגומ ןוחטב קספמ ללוכ תווצקה ינשב רבוחמ      
    05X3 03-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ ,רפמא  

  3,400.00 1,700.00     2.00 'פמוק .רטמ  
      
הקלדה םוקמ דע למשח חולמ רואמ דוקיפ וק     08.03.0120
5.1X21 דע םיטוחו מ"מ 23 רוניצ לש שומישב      
הרקתה לעמ וא/ו םילבכ םלוס לע ר"ממ      
הקיצי ךותב וא תוריק ךותב וא  ליטסוקאה      
ריחמה .שומישל ןכומ ,תווצקה ינשב רבוחמ      

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק .רטמ  01-כ וק לכ ךרוא .םינצחל ללוכ  
      
חולמ  יללכ למשח  תקספה ןצחל לש דוקיפ וק      08.03.0130
ןצחל ללוכ,  הסינכב  ןצחל דע ישאר למשח      
לבכב דוקיפ יכילומ ללוכ שא יובכ י'ע רשואמ      
    5.1X3 למשח הקספה ןצחל" טלש ללוכו ר"ממ  
- שומישל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ לכה ."ילככ      

    600.00   600.00     1.00 .רטמ -03 כ וקה ךרוא .טלפמוק 'חי   
      
הדלפ תויצקורטסנוקו םילבכ תולעת      
      
,תנוולוגמ הדלפ תשר תויושע םילבכ תולעת     08.03.0140
םינוולוגמ םילתמ ללוכ ,מ"מ 001/08 תודימב      

 12,500.00    50.00   250.00 .מ"ס 08 לכ רטמ   
      
,תנוולוגמ הדלפ תשר תויושע םילבכ תולעת     08.03.0150
םינוולוגמ םילתמ ללוכ ,מ"מ 002/08 תודימב      

  3,250.00    65.00    50.00 .מ"ס 08 לכ רטמ   
      
      
      

 39,950.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     144 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,950.00 מהעברה      
      

      
םילבכ תילתל ץבאב םינבלוגמ לזרב יליפורפ     08.03.0160
,םירוח תחידק ,םיכותר ללוכ םיטרפ יפל      
םילצפתמ םיגרב י'ע הנקתה ללוכ ,דוביע      

  2,500.00    25.00   100.00 .)םיספיליפ( ג"ק   
      
תודימב תנולוגמ תשר םייושע םילבכ תומלוס     08.03.0170
םיחנומ ע'וש וא 'ילינ' תרצותמ 'מס 5,8/03      
תחנהל םינכומ םילתימה לע םיקזוחמו      

  1,000.00    50.00    20.00 .םילבכה רטמ   

 43,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנזה יוק 30.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונקת ץבוקו 1724 תונקת ץבוקל םאתהב      
ירמוח ,םירמוח תקפסה ,רודיס ללוכ 3464      
.שומישל ןכומ ,תודגנתה תקידב ללוכ 'וכו רזע      
      
הנקתה ,הקפסה- םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0020
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ לש רוביחו      
לע ןקתומ מ"מ 4X04X006 לש תודימב      
3 לכב  .ריקהמ מ"ס 4 לש קחרמב םידדבמ      
8/3" לש רטוקב םוא םע תשוחנ ןקתוי מ"ס      
ספ תא .םינושה הקראהה יכילומ ורבוחי וילא      
י"ע דוסיה תקראה לא רבחל שי האוושהה      
מ"מ 01 לש רטוקב ןוולוגמ לזרב תותומ2      
ספל םיגרב םע רוגסו רושיגה תעבטל ךתורמ      
לע בכרומ היהי ספה .םילאיצנטופה תאוושה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .עקרק תמוקב ישאר למשח חול השינב ריקה  
      
תודימב ,תשוחנמ הקראה  ספ     08.04.0030
    04X004X4רוביחו הנקתה , הקפסה מ"מ,  
.ריקהמ מ"ס 4 לש קחרמב םידדבמ לע ןקתומ      
לש רטוקב םוא םע תשוחנ ןקתוי מ"ס 3 לכב      
.םינושה הקראהה יכילומ ורבוחי וילא 8/3"      
למשח חול השינב ריקה לע בכרומ היהי ספה      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .הנשמ  
      
למשח חולב וא גג תמוקב ןקתומ הקראה ספ     08.04.0040
מ"מ 4X04X002 תודימב תשוחנמ ,הנשמ      
תשוחנ יגרב 8 ללוכ ,IC תואספוק ךותב ןקתומ      
ספ .הקראה יכילומ רוביחל 8/3" רטוקב      
דחא לכ 'ממ 01 םיכילומ ינש י'ע רבוחי הקראה      
תאוושה ספל םי ליבקמב םירבוחמו      
תקראלו למשח חול לש השינב םילאיצנטופה      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק . ןינב לש דוסי  
      
      
      

  2,000.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     145 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,000.00 מהעברה      
      

      
חולב םילאיצנטופ תאוושה ספמ הקראה וק     08.04.0050
חולב הקראה ספ דע,עקרק .קב ישאר למשח      
תשוחנ ךילומ לש שומושב ,הנשמ למשח      
תובצק ינשב רבוחמ, ר"ממ 52 ךתחב דדובמ      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק 'מ 02 וק ךרוא,שומישל ןכומו  
      
תרימשו תיטסוקאה הרקת לש הנבמה תקראה     08.04.0060
תולעת וא/ו היתודש לש תילמשחה תופיצרה      
ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ לש שומישב ,ריוא גוזמ      
םירטמ 01-כ וק לכ ךרוא .מ"מ 02 רוניצב      

  6,300.00    90.00    70.00 'פמוק .שומישל ןכומו רבוחמ ,בכרומ לכה .עצוממב  
      
ךילומ לש שומישב   תילעמל הקראה וק     08.04.0070
וק לכ ךרוא .מ"מ 02 רוניצב ר"ממ 61 תשוחנ      
רבוחמ ,בכרומ לכה .עצוממב םירטמ 02-כ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומו  
      
ספמ ,הנבמל ץוחמ םימ הנומל הקראה וק     08.04.0080
52 רוניצ לש שומישב ,םילאיצנטופ תאוושה      
הקראה יספ רודיס ללוכ ר"ממ 52 ךילומו מ"מ      
.הדורטקלא וא םימ רוניצל רוביחל הלש םע      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .םירטמ 03-כ וקה ךרוא  
      
ינשמ ר"ממ 52 ךילומב הקראה רשג רודיס     08.04.0090

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .םימה ינומ ידיצ  
      
תנטנאל הקראה לש רוביחו הנקתה ,הקפסה     08.04.0100
מ"מ 61 יולג ךילומ לש שומישב היזיולט      
לש ץוח תאיציל דעו הנטנאה ןרוט סיסבמ      
גגה לעש קלחה .רישי רוביחב רושיגה תעבט      
וליאו גגה יולימ ךותב דבכ יטסלפ רוניצב ןגוי      
'מ 04.2 דע לש הבוגב עקרקה תמוקב עטקה      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .בטיה קזוחמו ןוולוגמ םימ רוניצב ןגוי  
      
תיזכרמ( םינושה תרושקתה ידסמ תקראה     08.04.0110
תוליסמל הקראה,)'וכו ,SPU ,םיבשחמ,ןופלט      
לש שומישב ,םילאיצנטופ תאוושה ספמ,תילעמ      
לכ ךרוא .ר'ממ 61 דחא ךילומו 'ממ 02 רוניצ      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק .רטמ 51 -כ וק  
      
,גגב הקראה ספמ - גגב םינבמל הקראה     08.04.0120
52 רוניצב ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ שומישב      
.םירטמ 01-כ הקראה לכל עצוממ ךרוא , מ"מ      
תלש ללוכ ,שומישל ןכומו בכרומ ,רבוחמ לכה      

    600.00   100.00     6.00 'פמוק .רוביח  

 11,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 40.80 כ"הס  

      
      
      

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     146 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפופכ ,םינקתה יפל םייונב למשח תוחול      
ץבוק ,1353 תונקת ץבוק ,למשחה קוחל      
לכה -9141 י"ת ילארשי ןקתלו 4694 תונקת      
םירמוחה ללוכ ,שומישל ןכומו בכרומ ,רבוחמ      
.רזעה ירמוחו      
      
אלל/םע ירלודומ חפ ןוראכ יונב למשח חול     08.06.0010
עובצ תוחפל מ"מ 2 יבועב חפמ ,תותלד      
ךילהתב יפוס עבצו דחוימ דוסי עבצב םיימעפ      
תודובעה לכ תא ללוכ חולה .יטטסורטקלא      
,טוויח תוברל ,דויצה תנקתהל רזעה ירמוחו      
לע ןקתוי חולה .'וכו םירוביח ,םיקדהמ ,םיספ      
תקראה לש רושיגה תעבט לא רבוחיו דוסיה      
.שומישל ןכומו רבוחמ ,בכרומ חולה .דוסיה      
הדימהו תואיצמב קפוסיש ר"מ יפל דדמי חולה      

 30,800.00 2,800.00    11.00 .ר"מ 4.0-כ בשוחת רתויב הנטקה ר"מ   
      
טנוברקילופמ תונירושמ תויטסלפ תואספוק     08.06.0020
    )I.C( ממ 052 קמועבו .ממ 063/005 תודימב.  
ישאר קספמ תנקתה רובע ,הליענו הפלק םע      

    600.00   600.00     1.00 .םינומה דיל 'חי   
      
01 לש רצק םרז לש ןויפיא ילעב תוחולל דויצ      
ךותב רוביחו הנקתה ,הקפסא - תוחפל א"ק      
:לש תוחול      
      
-תוינורטקלא תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0030
םרזל,005A-3MZN המגודכ תיטנגמו תימרט      
ללוכ ,א"ק 53 ק"ז , רפמא 004-002 ילנימונ      
דומצ ןקתומ,טלוו 032-ל קוחרמ הקספה לילס      
ע"ש וא ,RELLEOM תרצות ,הדידמ ןוראל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
ילנימונ םרזל 3MZN תמגודכ סמועב קתנמ     08.06.0040
ע"ש וא RELLEOM תרצות ,רפמא 005  לש      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ישאר למשח חולב ישאר קספמ,רשואמ 'חי   
      
תימרט  תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0050
ילנימונ םרזל 061A-2MZN תמגודכ תיטנגמו      
,קוחרמ הקספה לילס םע ,רפמא 061 לש      
קספמ,רשואמ ע"ש וא RELLEOM תרצות      

  6,000.00 2,000.00     3.00 . םיינשמ תןחול הנזהל 'חי   
      
ילנימונ םרזל 3MZN תמגודכ סמועב קתנמ     08.06.0060
ע"ש וא RELLEOM תרצות ,רפמא 061  לש      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .הנשמ למשח חולב קספמ,רשואמ 'חי   
      
      
      
      

 44,800.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     147 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,800.00 מהעברה      
      

      
תימרט  תונגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0070
ילנימונ םרזל 001A-2MZN המגודכ תיטנגמו      
תרצות  ,א"ק 52 ק"ז ,רפמא 001-08 לש      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא ,RELLEOM 'חי   
      
36A-2MZN המגודכ  יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0080
,א"ק 52 ק"ז ,רפמא 36 לש ילנימונ םרזל      

  2,000.00 1,000.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא ,RELLEOM תרצות 'חי   
      
05A-1BMZN המגודכ  יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0090
,א"ק 52 ק"ז ,רפמא 05-04 לש ילנימונ םרזל      

    900.00   900.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא ,RELLEOM תרצות 'חי   
      
תיטנגמו תימרט הנגה םע יטמוטוא יצח קתנמ     08.06.0100

  1,050.00   350.00     3.00 .רפמא 6 םרזל MZKP-0 תמגודכ 'חי   
      
דע יבטוק תלת ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0110

  7,020.00   180.00    39.00 .רפמא 04X3 'חי   
      
דע יבטוק תלת ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0120

    200.00   200.00     1.00 .הליענ תכרעמ םע רפמא 04X3 'חי   
      
52X2 דע יבטוק וד ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0130

    200.00   100.00     2.00 .רפמא 'חי   
      
52X1 דע יבטוק דח ריעז יטמוטוא יצח חיטבמ     08.06.0140

  9,000.00    60.00   150.00 .רפמא 'חי   
      
םע "0" בצמ םע יבצמ תלת ףילחמ םרז קספמ     08.06.0150

  1,800.00   150.00    12.00 .רפמא 61X1-ל םיעגמ 'חי   
      
לעב ,רפמא 04X2 םיעגמ םע ףלד םרזל רסממ     08.06.0160

            200.00 .A EPYT ,רפמא 30.0 לש תושיגר 'חי           
      
לעב ,רפמא 04X4 םיעגמ םע ףלד םרזל רסממ     08.06.0170

  3,850.00   350.00    11.00 .A EPYT ,רפמא 30.0 לש תושיגר 'חי   
      
םע CA-3 הדובע רטשמב הדובע סמועל ןעגמ     08.06.0180
לילסו רזע יעגמ םע ,רפמא 04X3 םיעגמ      

  3,850.00   350.00    11.00 .טלוו -032ל הדובע 'חי   
      
רזע יעגמ םע ,רפמא 02X1 ירלודומ ןעגמ     08.06.0190

  2,700.00   180.00    15.00 .טלוו -032ל הדובע לילסו 'חי   
      
לילסו רפמא 61X2 םיעגמ םע דעצ ירסממ     08.06.0200

  2,160.00   120.00    18.00 .טלוו -032ל הדובע 'חי   
      

    600.00   300.00     2.00 .V42/032, AV051 לידבמ יאנש 'חי  08.06.0210
      

 82,530.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     148 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 82,530.00 מהעברה      
      

      
    300.00   100.00     3.00 תורונ תקידבל יתמוק תלת ןצחל 'חי  08.06.0220

      
םינוש םיעבצב םידגנ םע DEL ןומיס תורונמ     08.06.0230
םיכיתנ םע ,מ"מ 22 רטוקב ,טלוו 032 חתמל      

    360.00    40.00     9.00 .תוירונ ללוכ חולב לנפה לע םינקתומ .ג.נ.ע 'חי   
      
לש למשח חול ךותב רוביחו הנקתה ,הקפסה     08.06.0240
הברזר םעו תימוי המרגורפ םע דוקיפ ןועש      

  4,200.00   300.00    14.00 .תוחפל תועש -42ל תינכמ 'חי   
      
םיכיתנ 3 תללוכה ".ג.נ.ע" גוסמ םיכיתנ תדיחי     08.06.0250
    A052 ןויפיא ילעב LG בכרומ םיסיסב ללוכ  

    600.00   600.00     1.00 .שומשל ןכומו רבוחמ 'חי   
      
םיכיתנ 3 תללוכה ".ג.נ.ע" גוסמ םיכיתנ תדיחי     08.06.0260
    A001 ןויפיא ילעב LG בכרומ םיסיסב ללוכ  

    500.00   500.00     1.00 .שומשל ןכומו רבוחמ 'חי   
      
תנקתומ םיקרב תעיגפ ינפמ הנגה תכרעמ     08.06.0270
4 תללוכ ,מ"מ 05 לש הליסמ יבג לע חול ךותב      
,BARTHSALF SULP-TLF םגדמ הנגה 'חי      
    A SSALC תרצות XINEOHP ע"ש וא  

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ישאר למשח חולב הנקתהל,רשואמ  
      
םיכיתנ 3 תללוכה ".ג.נ.ע" גוסמ םיכיתנ תדיחי     08.06.0280
    A36 ןויפיא יל LG רבוחמ בכרומ םיסיסב ללוכ  

    600.00   300.00     2.00 .שומשל ןכומו 'חי   
      
תנקתומ םיקרב תעיגפ ינפמ הנגה תכרעמ     08.06.0290
4 תללוכ ,מ"מ 52 לש הליסמ יבג לע חול ךותב      
,BARTHSALF SULP-TLF םגדמ הנגה 'חי      
    B SSALC תרצות XINEOHP ע"ש וא  

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק ישאר למשח חולב הנקתהל,רשואמ  
      
ןקתומ תוגרד 4-ל )IF SOC( קפסה לפוכ רקב     08.06.0300

  1,000.00 1,000.00     1.00 .למשח רדחב ישאר למשח חולב 'חי   
      
ר"אוק 5 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0310

    350.00   350.00     1.00 .טלוו -032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ 'חי   
      
ר"אוק 5 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0320
הקירפ ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ      

    300.00   300.00     1.00 .הריהמ 'חי   
      
01 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0330
-032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ ר"אוק      

    350.00   350.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
      

 97,590.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     149 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 97,590.00 מהעברה      
      

      
01 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0340
ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ ר"אוק      

    300.00   300.00     1.00 .הריהמ הקירפ 'חי   
      
51 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0350
-032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ ר"אוק      

    450.00   450.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
51 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0360
ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ ר"אוק      

    500.00   500.00     1.00 .הריהמ הקירפ 'חי   
      
52 דע לש קפסהב םילבק תלעפהל ןעגמ     08.06.0370
-032ל הדובע לילס םע ,רזע עגמ ללוכ ר"אוק      

    550.00   550.00     1.00 .טלוו 'חי   
      
52 לש קפסהב תיזפ תלת םילבק תכרעמ     08.06.0380
ידגנ םיללוכו םידספה לד שבי ,D גוסמ ר"אוק      

    600.00   600.00     1.00 .הריהמ הקירפ 'חי   
      
ןקתומ טלוו 032 חתמל םילבק רורוואל ררואמ     08.06.0390

    150.00   150.00     1.00 .חולב 'חי   
      

    600.00   150.00     4.00 .חולה ינותנל םיאתמ רפמא 5/005 םרז הנשמ 'חי  08.06.0400
      
CTL-TENLE  תמגודכ יתרפס דדומ בר     08.06.0410
טווחמו ןקתומ ,"מ"עב הרקב ימושי" תרצות      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .תותיכ ףגא למשח חולחולה תיזחב  
      
םרזל   O/C 3  םיעגמ םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.06.0420
ללוכ טלוו 42 או 032ל לילס םעו רפמא 01      

    240.00   120.00     2.00 'פמוק .תבשות  
      
- ןעגמה לש לילסה תנגהל רוטסירו     08.06.0430
    ROSSERPPUS ROTSIRAV חתמל  
LID BGV-052 תמגודכ ח"ז טלוו 052-011      

  1,200.00   150.00     8.00 .רשואמ ע"וש וא רלימ רנקלק תרצות 'חי   

103,780.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
,תומיאתמ תורונ ללוכ רוביחו הנקתה ,הקפסה      
יאולה תודובע לכ תא ללוכ 'וכו םילבק ,םיקנשמ      
.שומישל םינכומ ,רזעה ירמוחו      
      
.םיינורטקלא ויהי םיקנשמה לכ      
      
      

70.80.30 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     150 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םיקנשמה ןרצי תאמ רושיא איבהל ןלבקה לע      
.קפסיש תורונל םיקנשמה ןיב המאתהה לע      
      
סקולומול גוסמ ויהי תויטנצסרולפה תורונה לכ      
"םרסוא" תרצותמ      
      
ילארשי וקת ות םע ויהי הרואת יפוג לוככ      
      
תורונ םע ,טוו 82X2 יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.07.0010
    5T, 504 ט"קמ  לופכ לפוא טיילטנפ םגדV25  

    295.00   295.00     1.00 .רשואמ ךרע הווש וא "שעג" תרצותמ , 'חי   
      
תורונ םע ,טוו 82X2 יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.07.0020
    5T, 66 םימ ןגומ, ינורטקלא דויצ םע-PI, םגד  
    E-AMIRP-LE ,ות םע ,טיילורטקלא תרצותמ  
ךרע הווש וא , םוריח ת"גל ילארשי ןקת      

    300.00   300.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
DEL םגד DEL  תורונ םע םוריח הרואת ףוג     08.07.0030
תרצות, טאו 3, הבחר המולא םע  עוקש טולימ      

 29,750.00   425.00    70.00 .רשואמ ע"ש וא  שעג 'חי   
      
טלש םע ,DEL  תורונ םע םוריח הרואת ףוג     08.07.0040
21 הבוגב תויתוא םע )ךרוצה יפל( ינקת האיצי      
דל ץח םגד , תוקד 081 לש הלועפ ךשמל ,מ"ס      
ע"וש וא שעג  תרצות,11A085 ט"קמ , עוקש      

  7,700.00   350.00    22.00 .רשואמ 'חי   
      
הרקת וא ריקב ,תינוציח הנקתהל הראות ףוג     08.07.0050
םגד, PI-56  תומיטא הגרד,DEL תורונ םע      
תרצות , 40Z43G5 ט"קמ ,  "דל סוקסיד"      

  2,137.50   427.50     5.00 .רשואמ ע"ש וא שעג 'חי   
      
םגד , תיפיקיה הרואתל םוטא הראות ףוג     08.07.0060
רוטקלפר,טנוברקילופמ יושע, "דל ראטס"      
קפסה , ילרגטיא  דויצ םע ,PI-56, ןבל עובצ      
שעג תרצות  , 42Z4975 ט"קמ ,  טאו 13 ףוג      

    435.00   435.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0070
    06X06 םגד , מ"ס "LENAP OLOPA "  םע  
סקולארשי ןאובי ,W 82,  K0603 הרונ      

 60,000.00   200.00   300.00 .רשואמ ע"וש וא,מ"עב 'חי   
      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0080
,W 52 הרונ םע  " PU SUTTERP" םגד      

  6,250.00   125.00    50.00 .רשואמ ע"וש וא,מ"עב סקולארשי ןאובי ,K4 'חי   
      
      

106,867.50 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     151 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

106,867.50 מהעברה      
      

      
, DEL  תורונ םע הרקתב עוקש  הראות ףוג     08.07.0100
,W 53 הרונ םע  " PU SUTTERP" םגד      

  2,625.00   175.00    15.00 .רשואמ ע"וש וא,מ"עב סקולארשי ןאובי ,K4 'חי   
      
תספרמ הרקתב הנקתהל  ,  DEL ליפורפ     08.07.0120
ע"וש שעג ןאובי , YLATI DEL  'ב המוקב      

 10,000.00   200.00    50.00 .רשואמ רטמ   
      
ינקת ינוציח ריקה לע הנקתהל ןגומ הרואת ףוג     08.07.0130

    200.00   200.00     1.00 . .תיב 'סמו בוחרה םש םע 'חי   
      
הקיצימ יושע,ןוטב ריקב הנקתהל הרואת ףוג     08.07.0140
תומיטא הגרד, דל תיריק םגד,םוינימולא      
    55-PI  , 43 ט"קמAZ365 ,וא שעג תרצות  

  2,800.00   280.00    10.00 .רשואמ ע"וש 'חי   
      
חטש הרואתל ןוטב ריקב הנקתהל הרואת ףוג     08.07.0150
I-K0005MF-N2OA-001LV-KF_ypoC םגד      

  4,000.00   250.00    16.00 רשואמ ע"וש וא מ"עב סקולארשי ןאובי 'חי   
      
םגד  76PI  הפצרב הנקתהל הרואת ףוג     08.07.0160
ט"קמ , DEL W7  הרונ, מ"מ 061 גומלא      

  4,300.00   430.00    10.00 .רשואמ ע"וש וא שע תרצות, 53900Z5 'חי   

130,792.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 70.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םייונישו תופסות רובע ןניה ןלהל תויומכה      
.הדובעה ךלהמ ךות שרדיהל םייושע רשא      
דבלב הדיחי יריחמ תלבק ךרוצל ןה תויומכה      
האצוהש הדובעל רשק לכ תויומכל ןיאו      
הדימב  .תויומכה בתכלו תוינכותה תרגסמב      
ןלבקה לע היהי תופסות וא/ו םייוניש ושרדיו      
.ןלהלש םיפיעסה יפל םיריחמה תא תונבל      
      
רושיאב הנתומ ןלהלש םיפיעסב שומישה      
םדא לכ וא ןימזמה ,חקפמה תאמ םדקומ      
יבגל תועיבת לכ הנרכות אל  .ודי לע הנמתיש      
תויומכל .בתכב רושיא ןהיבגל ןיאש תודובע      
ליפכהל ןיא  .דבלב הדיחי יריחמ ונתני ןלהל      
.םיפיעסה תא םכסל ןיאו      
      
תא ,םיפיעסהמ קלח ןימזהל יאשר ןימזמה      
וא האלמ וא תיקלח תומכב ,דחא ףא וא םלוכ      
הדובעה תא עצבל ןלבקה לעו ןייוצמה לעמ      
.ןיררוע אללו םיפיעסבש םיריחמל םאתהב      
      
      

80.80.30 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     152 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
חיטל תחתמו לעמ םינקתומ םייטסלפ תורוניצ      
תסנכהל ןכומו קזוחמו בכרומ ,תוקיצי ךותב וא      
רטוק יבועב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,םיטוח      
.מ"מ 3 תוחפל      
      
ללוכ מ"מ 02 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0010

    590.00     5.90   100.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 52 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0020

    400.00     8.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 23 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0030

    600.00    12.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 04 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0040

    730.00    14.60    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0050

  1,050.00    21.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב שא יניסח ףכירמ תורוניצ     08.08.0060

  1,350.00    27.00    50.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב םידדובמ םיטוח      
ךותב םילחשומ הקראהו ספאה תונושה      
,רזעה ירמוחו רזעה תודובע לכ ללוכ תורוניצ      
םירזיבא וא תוחולב םהיתוצק ינשב םירבוחמ      
.שומישל ןכומ - םינוש      
      
דודיב םע מ"מ 5.1 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0070

    230.00     2.30   100.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 5.2 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0080

    135.00     2.70    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 4 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0090

    180.00     3.60    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 6 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0100

    310.00     6.20    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 01 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0110

    525.00    10.50    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0120

    750.00    15.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   
      
דודיב םע מ"מ 52 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.08.0130

  1,000.00    20.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ .יס.יו.יפ רטמ   

  7,850.00 80.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     153 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,850.00 מהעברה      
      

      
יתלב תשוחנמ םייטסלפומרט םילבכ      
םיחנומ וא תורונית ךותב םילחשומ ,םיניירושמ      
יבג לע םיקזוחמ וא תולעת ךותב      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ תויצקורטסנוק      
.'וכו םירוביח ,םיקדהמ ,לבכ ילענ ,דודיב :ןוגכ      
      

    700.00     7.00   100.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0140
      

    525.00    10.50    50.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0150
      

    475.00     9.50    50.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0160
      

    650.00    13.00    50.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0170
      

  1,000.00    20.00    50.00 .ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0180
      

  1,500.00    30.00    50.00 .ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0190
      

  2,050.00    41.00    50.00 .ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0200
      

  3,400.00    68.00    50.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0210
      

  4,250.00    85.00    50.00 .ר"ממ 61/52X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0220
      

  6,650.00   133.00    50.00 .ר"ממ 61/53X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0230
      

  8,550.00   171.00    50.00 .ר"ממ 53/07X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.08.0250
      
ןומט ר"ממ 61 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0260

    750.00    15.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
ןומט ר"ממ 52 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0270

    950.00    19.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
ןומט ר"ממ 53 ךתחב יולג תשוחנ יכילומ     08.08.0280

  1,450.00    29.00    50.00 .רוניצב לחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
תנמזה ללוכ , למשח ןקתמל תרוקיב תרבעה     08.08.0290

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .רפמא 004 לש רוביח לדוגל תרוקיבה  
      
םושיר יפל ךמסומ יאלמשח לש י'גר תועש     08.08.0300

  7,000.00    70.00   100.00 .חקפמה לש בתכב רושיאבו הדובעה ןמויב ע"ש   
      
ןמויב םושיר יפל ,רזוע יאלמשח לש י'גר תועש     08.08.0310

  6,000.00    60.00   100.00 .חקפמה לש בתכב רושיאבו הדובעה ע"ש   
      
      
      
      

 56,250.00 80.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     154 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,250.00 מהעברה      
      

      
ירודישל תפתושמ הטילקל גגב  הנטנא הנקתה     08.08.0320
תונקתב שרדנל םאתהב לארשיב וידרו היזיולט      
יצורע הנטנאל סיסב ללוכ, 997 ילארשי ןקקבו      
הרבגה תכרעמ , MF וידרו 2,1 היזיולט      
תרושקת תספוקל טוויח ,םילצפמ ,םילבכ,      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה תרושקת ןוראב ישאר  
      
תרזוח הקידבו עוציבו ,םירבעמ תמיטא עוציב     08.08.0330
למשחה תרנצ ירבעמ תמיטא לש סולכא ינפל      
רמצ תסיחד י'ע ןינבה הבוג לכל תרושקתהו      
י'ע םירבעמה תמיטא םירבעמה ךותב םיעלס      
גוסמ שא בכעמ רמוח תזתהו B-002 הזר ןוטב      
דע םירבעמה לכ לע "SBK" וא "קיטסמיילפ"      
עוציב רחאל .הפצרה לעמ 'מס 06 לש הבוגל      
ןלבקה רשאי הקידבהו הדובעהה      
למשחה ןקתמ לכ ןכהש כתכב ןימזמלוסדנהמל      
למשחל םילבכהו תרנצ לכש ,ןונכתה יפל עצוב      
וילאמ הבכ רמוחמ םנה םיריפב תרושקתהו      
לכב טרפמה יפל שרדנכ המיטא עצובשו      
רושא תריסמ יא .תרושקתלו למשחל םירבעמה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .למשחה ןלבק ידיב תוירחאה תא הריאשמ ל'נכ  

 57,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 80.80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ב  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הפונמ לוח תקפסה ,הריפח תוללוכ תודובעה       
,םילבכלו תורוניצל תחתמו לעמ הריפחה דופיר      
02 לש תובכשב המדאה קודיהו הריפחה יוסיכ      
קוליסו ןומיס יטרס לש החנהו הקפסה ,מ"ס      
.םוקמהמ תרתוימה המדאה      
      
09 קמועב תורוניצו םילבכל תולעת תריפח      08.09.0010
,םינבל ,לוח עצמ ללוכ מ"ס 06 בחורבו מ"ס      

  6,750.00    45.00   150.00 .ראותמה יפל יפוס קודיהו יוסיכ ןומיס יטרס רטמ   
      
תחיתפ רובע הריפחה ריחמל תפסות     08.09.0020

    600.00    60.00    10.00 .םנוקיתו תוכרדמו םיטלפסא רטמ   
      
תוריפחה ךותב םיחנומ םינוש םיגוסמ תורוניצ      
רטוקב ןוליינמ הכישמ יטוח ללוכ לוח עצמ לע      
.םילבכה תלחשהל םינכומ ,תוחפל מ"מ 6      
      
המדאה ךותב קזב םגד מ"מ CVP 05 רוניצ     08.09.0040
ח"ח הדידמ ןורא רשקלו TOHו "קזב" רוביחל      

  7,500.00    25.00   300.00 ישאר תרושקת ןורא םע רטמ   
      

  5,600.00    40.00   140.00 מ"מ 36 רטוקב המכח תרושקתל יעקי רוניצ רטמ  08.09.0050
      

 20,450.00 90.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     155 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,450.00 מהעברה      
      

      
חנומ הרואתל  "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ     08.09.0060
תואספוק ללוכ,מ"מ 23 רטוקב ,הריפחב      

    100.00    10.00    10.00 .רזע ירמוחו רטמ   
      
למשח תרבח םגד םידבכ C.V.P. תורוניצ      08.09.0070
ללוכ עקרקב וא םייומס ,)לוצ( 6" רטוקב      

  8,400.00    60.00   140.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
יתלב ,ץראה תרצותמ םייטסלפומרט םילבכ       
ךותב םילחשומ YX2N גוסמ םיניירושמ      
ינשב םירבוחמ ,תולעתב םיחנומ וא תורוניצ      
,םיקדהמ : ןוגכ רזע ירמוח לכ תא ללוכ תווצקה      
ןוגכ רזע תודובע לכ ללוכ 'וכו םיגרב ,לבכ ילענ      
םירוביח ,דודיב ,ףוליק ,הלחשה ,החנה ,הלבוה      
.שומישל םינכומ ,'וכו      
      
,רוניצ ךותב ר'ממ 051X4 YX2N לבכ      08.09.0080
וא תיטסוקאה הרקת לעמ, יעקרק תת הריפחב      
ינשב רבוחמ הקיצי ךותב וא תוריק ךותב      

 56,000.00   400.00   140.00 .שומישל ןכומ,תווצקה רטמ   
      
תוגוז 6.0X2(02( ןב )יל'ג( ינקת ןופלט לבכ     08.09.0090
יסיספ ללוכ, םוינימולא הטעמ םע תוחל םסוח      
לחשומ ,םיאתמ טלש ללוכ,תוגוז 05 ל רוביח      
לש רוביחה םוקממ המדאב 'ממ 05 רוניצב      
ןכומו רבוחמ .תיבב  םירוביחה ןורא לא קזבה      
י"ע רמג רושיא תלבק תללוכ הדובע,שומישל      

  3,000.00    60.00    50.00 .קזב תרבח רטמ   
      
ןוחטב םרז קספמ רוביחו הנקתה, הקפסה     08.09.0100
לש שומישב 'א 61X3 םימ תנגומ אספוק ךותב      
היקשה תכרעמ שאר רובע 5.2X3 YX2N לבכ      
ןכומ ,תווצקה ינשב רבוחמ ןקתומ לכה,      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק . .שומישל  
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב תירטינס הכירב      08.09.0110
תיתחת אלל ,מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע מ"ס      
מ"ס 06 לש ףסונ קמועב זוקינ רוב ללוכו      
םיחתפ תחיתפ ללוכ ,הכירבל תחתמ םיפסונ      
םילבכו תורוניצ רבעמ רובע הכירבה ןפודב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .םיחתפה תמיטאו  
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב תירטינס הכירב      08.09.0120
אלל ,מ"ס 08 רטוקב הסכמ םע מ"ס 001      
06 לש ףסונ קמועב זוקינ רוב ללוכו תיתחת      
תחיתפ ללוכ ,הכירבל תחתמ םיפסונ מ"ס      
תורוניצ רבעמ רובע הכירבה ןפודב םיחתפ      

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק .םיחתפה תמיטאו םילבכו  
      

 91,600.00 90.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     156 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 91,600.00 מהעברה      
      

      
אתו ח"ח הדידמ  ןורא רובע ןוטב החמוג      08.09.0130
ןוטבמ  תודוסי תקיצי ללוכ ,ישאר קספמל      
ןוראל המיאתמ תכתמ תרגסמ ,ללוכ -002ב      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק . למשחה תרבח םיגיצנ תויחנה יפל  
      
הווקמ, תסנכ תיבל םיפתושמ םיאבה םיפעיס       
ס"נתמו      
      
09 קמועב תורוניצו םילבכל תולעת תריפח      08.09.0140
,םינבל ,לוח עצמ ללוכ מ"ס 06 בחורבו מ"ס      

  4,500.00    45.00   100.00 .ראותמה יפל יפוס קודיהו יוסיכ ןומיס יטרס רטמ   
      
ןיב רוביחל המדאה ךותב  מ"מ CVP 05 רוניצ     08.09.0150

  5,000.00    25.00   200.00 ח"ח לש םיאנש תנחתו ח"ח הקולח רליפ רטמ   
      
למשח תרבח םגד םידבכ C.V.P. תורוניצ      08.09.0160
ללוכ עקרקב וא םייומס ,)לוצ( 6" רטוקב      

 24,000.00    60.00   400.00 .רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב תירטינס הכירב      08.09.0170
ףסונ קמועב זוקינ רוב ללוכו , הסכמ םע מ"ס      
ללוכ ,הכירבל תחתמ םיפסונ מ"ס 06 לש      
רבעמ רובע הכירבה ןפודב םיחתפ תחיתפ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .םיחתפה תמיטאו םילבכו תורוניצ  
      
בחור ח"ח  הקולח רליפ רובע ןוטב החמוג      08.09.0180
תודוסי תקיצי ללוכ ,מ"ס 052 הבוגו מ"ס 071      
המיאתמ תכתמ תרגסמ ,ללוכ -002ב ןוטבמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .למשחה תרבח םיגיצנ תויחנה יפל ןוראל  
      
לזרב י"ע דוסי תקראה רודיס - דוסי תקראה     08.09.0190
תרוק ךותב ,)ןינבה י"ע קפוסי לזרבה( מ"מ 01      
לש ינוציחה רטמרפב עקרק תמוקב דוסיה      
דע םייקפוא הקראה תוטומ תכישמו ןינבה      
תחא הדיחיל ךתורי לזרבה .גגב רטמירפל      
םינטק ויהי אל הפיפחב םיכותירה ךרוא רשאכ      
דוסיה ידומעיל הז לזרב ךתורי ןכ .מ"ס 01-מ      
תעבטרבוחת תומוקמ ינשב .תואסנולכל וא      
םהילאש םילאיצנטופ תאוושה יספ לא רושיגה      
שי וז רושיג תעבטמ .ןינבה תוקראה לכ ורבוחי      
04 ןינבל ץוחמ לע םיצוק ןוולוגמ ספב ,איצוהל      
דגנ םינגומ ,םייפוס עקרק ינפל לעמ מ"ס      
תואספוק ךותב םינותנו )היזורוק( ךותיש      
ללוכו "שיטפ" תרצותמ תומיאתמ תויתכתמ      

     15.00    15.00     1.00 'פמוק .טוליש  
      
      
      
      

130,615.00 90.80.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     157 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

130,615.00 מהעברה      
      

      
לע רוטרנג רדחב הקראה ספמ הקראה  וק     08.09.0200
ר"ממ 61 תשוחנ  ךילומ,הנגה הקראה  רוטרנג      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומו רבוחמ לוכה'ממ 01  וק ךרוא,   
      
לע רוטרנג רדחב הקראה ספמ הקראה  וק     08.09.0210
61 תשוחנ  ךילומ,הטיש הקראה  רוטרנג      
רבוחמ לוכה'ממ 01  וק ךרוא, דדובמ ר"ממ      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומו  
      
תויונב הקראה תודורטקלא י"ע הקראה עוציב      08.09.0220
,4/3" רטוקב "גנידראה" תרצותמ תוטומ 4 מ      
לש קמועל ,הקראה תוכירבב המדאל תורדחומ      
שאר ,םינושה תוטומה ןיב םירבחמ ללוכ 'מ 6      
53 תשוחנ ךילומל םירוביח גרוב ,םירוביח      

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק .רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ ר"ממ  
      
למשח חולב וא גג תמוקב ןקתומ הקראה ספ     08.09.0230
מ"מ 4X04X002 תודימב תשוחנמ ,הנשמ      
תשוחנ יגרב 8 ללוכ ,IC תואספוק ךותב ןקתומ      
ספ .הקראה יכילומ רוביחל 8/3" רטוקב      
דחא לכ 'ממ 01 םיכילומ ינש י'ע רבוחי הקראה      
תאוושה ספל םי ליבקמב םירבוחמו      
תקראלו למשח חול לש השינב םילאיצנטופה      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק . ןינב לש דוסי  

132,965.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפב תודובע 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

642,087.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     158 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
תשר תוניפ ללוכ חיטה תודובע ריחמ      
תיכנאו תיקפוא הניפ לכב )MPX( תונוולוגמ      
.דרפנב םרובעב םלושי אלו תימינפו תינוציח      
.הבוגו םוקמ לכב םימוגיפ ללוכ      
      
תותשר םיללוכ ץוח חיט תודובע ריחמ :הרעה      
תוברל רוקה ירשג חטש לכ לע סלגרטניא      
02 בחורב הילעו ןהינב מ"ס 02 בחורב תויפח      
.םיכומסה הינבה יחטש לע מ"ס      
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0020
תוריקב םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      

176,000.00    80.00 2,200.00 .תורקתו ר"מ   
      
יתשב גגה תוקעמ בגו ינפ לע יטנמצ חיט     09.01.0055

 12,000.00    80.00   150.00 .דבל רמגו הצברה תבכש תוברל ,תובכש ר"מ   
      
רמג םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0060
,ע"ש וא "טלרינ" 'בח תרצות ילירקא טכילש      
םיחטש ג"ע - לכירדאה תריחבל ןווגבו םקרמב      
יפל ,םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .םיירושימ      

216,000.00   180.00 1,200.00 .לכירדאה תשירד ר"מ   
      
רמג םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0070
תרצות ".ד.מ לירקרפוס" עבצ תוברל דבל      
דעו תוחפל תובכש שלשב ע"ש וא "רובמט"      
תריחבל ןווגב ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל      
ריחמה .םיירושימ םיחטש ג"ע - לכירדאה      
רמגל דע טלפמוק לכה .םימ יפא תריצי ללוכ      

  9,300.00   155.00    60.00 .םלשומ ר"מ   

413,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

413,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     159 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 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       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ )1      
הדרפהה יליפורפ ,םיפסה לכ תא םג םיללוכ      
ישגדה ךרואל םיליפורפ ,)םיפוציר ןיב רבעמב(      
םהינימל רמגה יליפורפו םיתורשב הקימרק      
יטרפו תויחנה יפל( םוינימולא וא/ו הטסורינמ      
י"ע םיקוושמה םייכנאו םיייקפוא ,)לכירדאה      
תשירד יפל לכה ,ע"ש וא "םייופיצ-לייא"      
.לכירדאה      
      
דוסי ריחמ ןייוצ םהיבגלש םייופיחו םיפוציר )2      
.קפסה לצא תורישי ןימזמה י"ע ורחבי      
      
יאשר לכירדאה יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )3      
יופיח / ףוציר רמוח לש הקפסא לע ול תורוהל      
דוסיה ריחמ תרגסמב םיוסמ םגדו ןרצימ      
.לכירדאל קפסה ןיב עבקייש      
      
הדובעה םותב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )4      
- חקפמה הרוי וילע םוקמב ןימזמל ורסמי      
גוס לכמ תירוקמה םתזיראב תומותח תוברזר      
/הקימרק יחירא :ןוגכ( טקיורפב עצובש רימגת      
תויומכהמ %3 רועישב )'וכו ןלצרופ טינרג      
תפסונ הרומת לכ אלל תאזו לעופב ועצובש      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל ןלבקה לעו      
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
תרבח לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,מ"ס      
בצוימ לוח תוברל ,ע"ש וא "הקימרק בגנ"      
מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק 002 תומכב      
"iepam" תרצותמ תילירקא הבורב ןייולימו      

262,500.00   250.00 1,050.00 . לכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ   
      

 23,200.00    40.00   580.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0020
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030
לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,11R ,מ"ס      
לוח תוברל ,ע"ש וא "הקימרק בגנ" תרבח      
3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק 002 תומכב בצוימ      
תרצותמ תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ      

 22,500.00   250.00    90.00 . לכירדאה תריחבל ןווגב "iepam" ר"מ   
      
לוח תוברל ,'ב גוס ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
,שרדנכ הבוגבו ק"מ/ג"ק 002 תומכב בצוימ      

 26,400.00   160.00   165.00 .ןוילע רמגל הנכהכ עוציבה .תוגופ אלל ר"מ   
      
      

334,600.00 10.01.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     160 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

334,600.00 מהעברה      
      

      
לכירדאה תריחבל םגדמ ירמילופ טקרפ תפצר     10.01.0050
ריחמב ע"ש וא "םיטקרפ אפלא" : י"ע קוושמה      
,לכירדאה תריחבל ןווגב ,ר"מ/ח"ש 07 דוסי      
תבכש תיתשת תוברל קילק ירוביחב עוציבה      
תוליעפל םיגוח ירדחב - תומכהמ 3/1( .ביצלפ      

 13,200.00   240.00    55.00 )תיזיפ ר"מ   
      
לכירדאה תריחבל םגדמ ץע טקרפ תפצר     10.01.0060
ריחמב ע"ש וא "םיטקרפ אפלא" : י"ע קוושמה      
,לכירדאה תריחבל ןווגב ,ר"מ/ח"ש 081 דוסי      
תבכש תיתשת תוברל קילק ירוביחב עוציבה      
תוליעפל םיגוח ירדחב - תומכהמ 3/1( .ביצלפ      

 19,250.00   350.00    55.00 )תיזיפ ר"מ   
      
ןווגו םגד ,גוסמ CVP תועירי / יחיראב ףוציר     10.01.0070
,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל      
תנכה תוברל ,לכירדאה תריחבל החנה תרוצ      
ירדחב - תומכהמ 3/1( .לטכפש ינוקיתו חטשה      

  9,900.00   180.00    55.00 )תיזיפ תוליעפל םיגוח ר"מ   
      
הבוגב ,רשי ךתחב םינבל םיירמלופ םילופיש     10.01.0080
וא "םיליפורפ ןריש" לש XD-751 םגדמ מ"ס 7      

  2,800.00    35.00    80.00 .ע"ש רטמ   
      
מ"ס 3 יבועב האפיא ץע תוחולמ קד ץע תפצר     10.01.0090
וא "ץע תודובעב .ע" תרצותמ מ"ס 02 בחורבו      
,ןווגמ אל הריעב בכעמ עבצ רמגב ,ע"ש      
בחורב )תוגופ( תוחולה ןיב םיחוורמ תוברל      
סוליפ תייצקורטסנוק ,לכירדאה תויחנה יפל      
ץעה יטנמלא לכ ,ןרוא ץע תורוקמ האישנו      
ןמשב החירמו היצנגרפמיא רחאל םילפוטמ      
ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .ןתשפ      

 81,250.00   650.00   125.00 )תוספרמב - תומכהמ 3/1( .שומישל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

461,000.00 10.01.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     161 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

461,000.00 מהעברה      
      

      
קובמב קד תוחולב תוספרמ ףוציר     10.01.0100
    USE FUSED BAMBOO FOR  
    ROIRETXE תוברל "הצעו ץע" תרצותמ  
ץעמ תיתשת סיסב לע הנקתה ,תוחולה ןומיש      
דגנ אטוחמו עצקומ מ"ס 5/01 יניפ ןרוא      
לכ ,קדה תאישנו סוליפל שורדה לכו םיקיזמ      
רוטקורטסנוק רושיאל םיאשונה םיטנמלאה      
ילגר תופיז ללוכ ריחמה .טקיורפה      
םימ תרידחמ הנגה םשל היצקורטסנוקה      
הנקתהל םיידועיי םירתסנ םירבחמ ,ןובקירו      
חולה תודימ .דלח לא תרתסנ      
תורחא תודימב וא( מ"מ 0581/551/02-כ      
היומס הנקתהל ץורח ילעב )לכירדאה תריחבל      
ללוכ .תוחולה ישארב .הבקנו רכז ירוביחו      
תשרדינש םוקמ לכו םיזקנ לעמ תוריש יחתפ      

 87,500.00   700.00   125.00 )תוספרמב - תומכהמ 3/1( .וילא השיג ר"מ   
      
,ןהשלכ תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0110
    11R, 051 דוסי ריחמב םגדמ טקרפ/קד יומד  
002 תומכב בצוימ לוח תוברל ,ר"מ/ח"ש      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק      
תריחבל ןווגב "iepam" תרצותמ תילירקא      

 37,500.00   300.00   125.00 )תוספרמב - תומכהמ 3/1( . לכירדאה ר"מ   
      

  7,000.00    50.00   140.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0120
      
טינרג תוחולב )חלשו םור( תוגרדמ יופיח     10.01.0141
3 יבועב ,ע"ש וא "ומראמ ונאילטיא" תרצות      
ללוכ ,תוגרדמל י"ת פ"ע הקלחה תגרדב ,מ"ס      
תעינמל ספ ,שרדנש לככ םיכנל הרהזא ינומיס      
,הגרדמהמ ילרגטניא קלחכ חולב ץורח הקלחה      
לכ הצקמ מ"ס 2 קחרמבו מ"ס 3 בחורב      
תוחול תועצמאב עוציבה .הכרוא לכל הגרדמ      
תגרדב ןבאה .םרגה בחורב ,דבלב םימלש      
ןוכמ רושיאב 'וכו תוחישק ,תוגיפס ,תודימע      
תוינכותב ראותמכ טלפמוק לכה .םינקתה      

 22,680.00   270.00    84.00 .תולכירדא 'כתב םיטרפ פ"עו ילכירדא ארקמבו רטמ   
      
3 יבועב ל"נכ טינרג תוחולב םיטסדופ ףוציר     10.01.0151
בצוימ לוח תוברל .01R הקלחה תגרדב ,מ"ס      
תוגופ ,לוח ק"מל טנמצ ג"ק 002 תומכב      
תרצות תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    IEPAM תגרדב ןבאה .לכירדאה תריחבל ןווגב  
ןוכמ רושיאב 'וכו תוחישק ,תוגיפס ,תודימע      
תוינכותב ראותמכ טלפמוק לכה .םינקתה      

  7,182.00   342.00    21.00 .לכירדא ר"מ   
      
      
      

622,862.00 10.01.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     162 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

622,862.00 מהעברה      
      

      
ןיממ )םייכנאו םייקפוא( םיגרודמ םילופיש     10.01.0161
,מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 2 יבועב ,ל"נה ןבאה      

  3,240.00    72.00    45.00 .םיטסדופו תוגרדמ ידיצב רטמ   
      
הטסורינ תורמסממ ,ינקת הרהזא חטשמ     10.01.0390
,ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה תמגודכ      

 25,200.00 3,600.00     7.00 .תוילעמ יבול תפצרב ןקתומ ר"מ   
      
06/06 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0410
ןווגו םגד ,גוסמ ,תיקפוא הנקתהב מ"ס      
,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל      
תוברל םייונב תוריק ג"ע הקבדהב עוציבה      
0291 י"ת םאות שעותמ הצברה חיט תבכש      
מ"מ 3 בחורב תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב      
,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא הבורב ןייולימו      

 86,400.00   240.00   360.00 )םיחבטמו םיתורשב( .לכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.01.0420
לש tfos yerg thgil רופא ןווגב ,מ"ס 06/06      
עוציבה ,ע"ש וא "הקימרק בגנ" תרבח      
חיט תבכש תוברל םייונב תוריק ג"ע הקבדהב      
יבועב 0291 י"ת םאות שעותמ הצברה      
ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ      
ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא הבורב      
רדח תוריק יופיח( .לכירדאה תריחבל      

  7,920.00   240.00    33.00 )'מ 01.1 הבוגל דע תוגרדמה ר"מ   
      
תורמסממ ,מ"ס 03 בחורב ינקת רתאמ ספ     10.01.0430
לייא" י"ע קוושמה תמגודכ תוכרואמ הטסורינ      
פ"ע תופצר לע ןקתומ ,ע"ש וא "םייופיצ      

  1,800.00   600.00     3.00 .לכירדא 'כתב טרופמה רטמ   
      
,םיילרגטניא םירויכ 4 םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0600
תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל ןווגב      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 05/023      
רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל תנגועמה      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
,םיילרגטניא םירויכ 5 םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0610
תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל ןווגב      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 05/293      
רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל תנגועמה      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
      
      
      

764,922.00 10.01.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     163 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

764,922.00 מהעברה      
      

      
,םיילרגטניא םירויכ 3 םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0620
תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל ןווגב      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 05/012      
רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל תנגועמה      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל      

  5,300.00 5,300.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0630
05/09 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0640
05/061 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
ןווגב ,ילרגטניא רויכ םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0650
05/482 תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל      
תנגועמה האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס      
זרבל רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו      

  7,100.00 7,100.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
,םיילרגטניא םירויכ 2 םע הגטרוא שיש חטשמ     10.01.0660
תויללכ תודימב ,לכירדאה תריחבל ןווגב      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 05/053      
רוח ,ירוחא לנפ ,ימדק רניס ,תוריקל תנגועמה      
לכה .'וכו השילג חתפ ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל      

  8,700.00 8,700.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו תוינכותב ראותמכ טלפמוק  
      
קיטסלפמ םיכנ יתורשל ינקית םירזיבא טס     10.01.0680
2 זחאמ ללוכה ,ויביכרמ לכ לע טלפמוק ,ןבל      
יקפוא זחאמו תממורתמ עורז ,םירושימ      
רמגל דע טלפמוק לכה .תלדה לע ןקתומה      
י"ע קוושמה TILASSERP תרצותמ םלשומ      
תוריק/תוציחמל םיקוזיחה לכ תוברל ,"ןוזניש"      

  9,600.00 2,400.00     4.00 'פמוק .לכירדא תוינכותב ראותמכ  
      
מ"מ 6 יבועב תוננווכתמ יגלב לטסירק תארמ     10.01.0690
םוינימולא תרגסמ םע ,מ"ס 09/54 תודימבו      

  1,620.00   405.00     4.00 .מ"מ 01 בחורב תיפקיה 'חי   
      
      
      

803,542.00 10.01.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     164 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

803,542.00 מהעברה      
      

      
תודימבו מ"מ 6 יבועב יגלב לטסירק תוארמ     10.01.0705
בגו םוינימולא יליפורפמ תרגסמ תוברל תונוש      

  4,500.00   450.00    10.00 .ץיוודנס חול ר"מ   
      
"קירבוב" תרצות ,שישהמ ילזונ ןובס ןקתמ     10.01.0706

  4,760.00   280.00    17.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-228 םגדמ 'חי   
      
"קירבוב" תרצות ,ריקהמ ילזונ ןובס ןקתמ     10.01.0707

  1,200.00   300.00     4.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-1112 םגדמ 'חי   
      
םגדמ "קירבוב" תרצות ,טלאוט ריינ ןקתמ     10.01.0710

  6,160.00   440.00    14.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי B-8824 'חי   
      
יולת ןקתמ תוברל הלסא יוקינל תשרבמ     10.01.0720
50-1156 םגד .הטסורינ רומיג ,תשרבמל      

  2,940.00   210.00    14.00 .ע"ש וא "ןוזניש" ןאובי XOMAN 'חי   
      
ןאובי SS10-002-BK םגדמ הלתחה חטשמ     10.01.0730

  1,500.00 1,500.00     1.00 .ע"ש וא "ןוזניש" 'חי   

824,602.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

824,602.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     165 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
.לכירדאה      
      
לכירדאה תריחבל ןווגב "לירקרפוס" עבצ     11.01.0021
סבג יטנמלא ג"ע ,"סקימרובמט" גולטקמ      
תובכש שולש ,תורקתו תוריקב חיט וא/ו      

 62,400.00    26.00 2,400.00 דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל דע תוחפל ר"מ   
      
,תילעמה ריפב ע"ש וא "דיסילופ" יטטניס דיס     11.01.0031
תלבקל דע תוחפל תובכש שלש ,והבוג לכל      
רמגל דע טלפמוק לכה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ  

 65,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 65,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     166 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001/001 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0010

  1,600.00 1,600.00     1.00 .המישרב 1-א סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 07/07 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0020

  2,400.00 1,200.00     2.00 .המישרב 4-א 'חי   
      
,מ"ס 032/062 תודימב ףנכ לע ףנכ הנירטיו     12.01.0040

  8,400.00 8,400.00     1.00 .המישרב 6-א סופיטמ 'חי   
      
תויללכ תודימב םוינימולא תונולח תכרעמ     12.01.0050

 13,000.00 13,000.00     1.00 .המישרב 7-א סופיטמ ,מ"ס 013/593 'חי   
      
,מ"ס 032/083 תודימב ףנכ לע ףנכ הנירטיו     12.01.0060

 12,200.00 12,200.00     1.00 .המישרב 8-א סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 5111/002 תודימב ךסמ ריק     12.01.0070

120,000.00 40,000.00     3.00 .המישרב 9-א 'חי   
      
וד תלדו םיעובק םיקלח ללוכה ךסמ ריק     12.01.0080
,מ"ס 527/083+089 תויללכ תודימב תיפנכ      

510,000.00 170,000.00     3.00 .המישרב 01-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 001/581 תודימב עובק םוינימולא ןולח     12.01.0100

  2,200.00 2,200.00     1.00 .המישרב 21-א סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 06/001 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0120

  1,300.00 1,300.00     1.00 .המישרב 41-א 'חי   
      
תיפנכ דח תלד בולישב םוינימולא הנירטיו     12.01.0130
51-א סופיטמ ,מ"ס 282/599 תויללכ תודימב      

 41,000.00 41,000.00     1.00 .המישרב 'חי   
      
תיפנכ דח תלד בולישב םוינימולא הנירטיו     12.01.0140
,מ"ס 282/5541+555+021 תויללכ תודימב      

 62,000.00 62,000.00     1.00 'פמוק .המישרב 61-א סופיטמ  
      
ודו דח תותלד בולישב םוינימולא הנירטיו     12.01.0150

112,500.00 1,500.00    75.00 .המישרב 91-א סופיטמ ,תויפנכ ר"מ   
      
,מ"ס 013/062 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0160

 19,400.00 9,700.00     2.00 .המישרב 02-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 013/031 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0170

  4,900.00 4,900.00     1.00 .המישרב 12-א סופיטמ 'חי   
      
001/001 תודימב םיזגל םוטא םוינימולא ןולח     12.01.0180

  9,200.00 4,600.00     2.00 .המישרב 22-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   

920,100.00 10.21.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     167 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

920,100.00 מהעברה      
      

      
,מ"ס 032/031 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0190

 18,000.00 3,600.00     5.00 .המישרב 32-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 032/001 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0200

  2,800.00 2,800.00     1.00 .המישרב 42-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 002/543 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0210

 11,000.00 11,000.00     1.00 .המישרב 52-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 582/511 תודימב םוינימולא יופיח     12.01.0220

  9,900.00 3,300.00     3.00 .המישרב 62-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/511 תודימב םוינימולא יופיח     12.01.0230

  7,800.00 2,600.00     3.00 .המישרב 72-א סופיטמ 'חי   
      
002/012 תודימב תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0240

 17,000.00 8,500.00     2.00 .המישרב 82-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
,מ"ס 013/062 תויללכ תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0250

  8,600.00 8,600.00     1.00 .המישרב 92-א סופיטמ 'חי   

995,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

995,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא 21 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     168 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
םייללכ םיאנת      
      
בתכב הדיחיה ריחמ ,תרחא רמאנ אל םאב      
הלעפה ,הנקתה ,הקפסא ללוכ תויומכה      
ריחמה .שדוח 63 לש הפוקתל תורשו תוירחא      
ב"צרה דחוימה טרפמב רמאנה לכ תא ללוכ      
לש תורשקתהה יאנתו תוינכתה יללכה טרפמה      
.ןימזמה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס            

      
ר ו ר ו ו א  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תורבחתה עוציב לולכ הקפסהה ריחמב      
עקש לאו דוקיפה תספוקל עונמה ןיב תילמשח      
.ריקה ג"ע םייק      
      
לש הקיפסל הקתשה תספוקב הלעת חופמ     15.01.0010
    MFC 004 דח עונמ, מ"מ 5.2 לש תודגנתהב  
םירופצ תשרו הטילפ תלעת ללוכ ,יזאפ      
ןקת ות ילעב שא יניסח םישימג ,תנבלוגמ      
הלוגע הלעתמ רבעמ תרוגיפו תולעתל ילארשי      

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק .תינבלמל  
      
לש הקיפסל הקתשה תספוקב הלעת חופמ     15.01.0020
    MFC 005 דח עונמ, מ"מ 5.2 לש תודגנתהב  
םירופצ תשרו הטילפ תלעת ללוכ ,יזאפ      
ןקת ות ילעב שא יניסח םישימג ,תנבלוגמ      
הלוגע הלעתמ רבעמ תרוגיפו תולעתל ילארשי      

  3,300.00 3,300.00     1.00 'פמוק .תינבלמל  
      
לש הקיפסל הקתשה תספוקב הלעת חופמ     15.01.0030
    MFC 059 דח עונמ, מ"מ 5.3 לש תודגנתהב  
םירופצ תשרו הטילפ תלעת ללוכ ,יזאפ      
ןקת ות ילעב שא יניסח םישימג ,תנבלוגמ      
הלוגע הלעתמ רבעמ תרוגיפו תולעתל ילארשי      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק .תינבלמל  

 14,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורווא תכרעמ 10.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

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



22/08/2019
דף מס':     169 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
ר ט ר ו ו נ י א       
      
דוקפ ,למשח תיצלטסניא ללוכ ןגזמה ריחמ      
זוקינ תרנצ ,תילמשח היצלטסניא ,ילמשח      
זוקינ רונצ לא תורבחתה ללוכ תירושרש      
ראותמכ טלפמוק לכה ,הפנה תודובע ,הדלפמ      
הדלפ/ןוטב סיסב ללוכ תויומכה בתכבו טרפמב      
.תינכותל םאתהב      
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0010
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 004,024      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 003,864      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

165,000.00 165,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0020
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 009,343      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 003,283      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

142,300.00 142,300.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0030
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 005,762      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 009,003      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

256,400.00 128,200.00     2.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
גוסמ תינוציח רטרווניא תמלשומ יוביע תדיחי     15.02.0040
    PMUP TAEH לש רוריק תקופתל RH/UTB  
RH/UTB לש םומיח תקופתו 000,271      
,הפנה תודובע ללוכ ריחמה 005,391      
םירזיבאה לכ ללוכ זג תרנצ תורבחתה      
לע לכה הרקבו דוקפ למשח תכרעמ ,םיוולנה      

 96,200.00 96,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ןרציה תויחנה יפ  
      
הקופתל ,תיתרקת תימינפ חצ ריואל תדיחי     15.02.0050
.RH/UTB 005,59 לש תילמיסקמ רוריק      
ירזיבא ,ןגזמה תילת לולכי הדיחיה ריחמ      
חוכ לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח      
היצלטסניא ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו      

100,400.00 25,100.00     4.00 'פמוק .טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח  
      
      
      
      

760,300.00 20.51.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     170 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

760,300.00 מהעברה      
      

      
הקופתל ,תיתרקת תימינפ חצ ריואל תדיחי     15.02.0060
.RH/UTB 004,67 לש תילמיסקמ רוריק      
ירזיבא ,ןגזמה תילת לולכי הדיחיה ריחמ      
חוכ לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח      
היצלטסניא ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו      

 52,800.00 17,600.00     3.00 'פמוק .טרפמב ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח  
      
,הובג ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0070
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .000,82      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

 54,600.00 7,800.00     7.00 'פמוק .טרפמב  
      
,הובג ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0080
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .002,42      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

107,100.00 6,300.00    17.00 'פמוק .טרפמב  
      
,הובג ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0090
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .001,91      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

 32,400.00 5,400.00     6.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ינוניב ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0100
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .002,42      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

 13,600.00 6,800.00     2.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ינוניב ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0110
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .004,51      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  9,800.00 4,900.00     2.00 'פמוק .טרפמב  
      
      
      

1,030,600.00 20.51.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     171 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,030,600.00 מהעברה      
      

      
,ךומנ ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0120
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .004,51      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  4,300.00 4,300.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ךומנ ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0130
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .003,21      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  4,100.00 4,100.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ךומנ ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0140
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .006,9      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .טרפמב  
      
,ךומנ ץחל יתרקת גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0150
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .005,7      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  3,400.00 3,400.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
,םינוויכ 4 הטסק גוסמ ריוא גוזימ תדיחי     15.02.0160
RH/UTB לש תילמיסקמ רוריק הקופתל      
,ןגזמה תילת  לולכי הדיחיה ריחמ .005,7      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקפו חוכ      
ראותמכ טלפמוק לכה ,תילמשח היצלטסניא      

  3,230.00 3,230.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
םישרדנה םיוולנה םירזיבאה לכ לע זג תרנצ     15.02.0170
תודיחי לא תוימינפה תודיחיה רוביח עוציבל      
הדובעל דע לכה תרנצ דודב ,תוינוציחה יוביעה      
.ןרציה תויחנה יפ לע לכה ןקתמה לש תמלשומ      
לכב תרנצ א"מל עצוממ ריחמ וניה ריחמה      

101,920.00   224.00   455.00 .רטוק רטמ   
      
      
      

1,155,150.00 20.51.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     172 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,155,150.00 מהעברה      
      

      
ןמש תוברל A014R ררק יולימ ,םוקאוו תריצי     15.02.0180
תויחנהל םאתהב תלעופ תכרעמ תלבקל      

  6,000.00 1,200.00     5.00 'פמוק .ןרציה  
      
תודימב מ"מ 52.1 יבועב ןבלוגמ חפ תלעת     15.02.0190
    51X04 גגב זג תרנצ תכלוהל הסכמ םע מ"ס  

  7,605.00   169.00    45.00 םיריפבו רטמ   
      
ריקה לע יטוח יתנוכת בר יתכרעמ ישאר רקב     15.02.0200
ןגזמ תדיחי לכ תונכתל םינמז ןועש ללוכ      
טוויחה לכ ללוכ הרוטרפמט תרקב ,הבעמו      

  8,900.00 8,900.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,הצקה תודיחי לא תורבחתההו  
      
טווח ללוכ דייאמ תדיחיל יטוח רדח טטסומרת     15.02.0210

 19,200.00   480.00    40.00 'פמוק הנקתהו  

1,196,855.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רטרווניא - ריווא גוזימ תודיחי 20.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
םיטוטרשב תועיפומה תולעתל תודימה לכ      
ןלבקה לע .ריווא רבעמל וטנ םה ,םיפרוצמה      
תולעתה רוציי ינפל דודיבה יבועב בשחתהל      
    .!!!  
      
08.0 יבועב ןבלוגמ חפמ ריוא תקפסא תולעת     15.05.0010

142,500.00    95.00 1,500.00 .םיקוזיחו תוילת תוכימת ללוכ מ"מ ר"מ   
      

 50,000.00    50.00 1,000.00 .1" יבועב ימינפ יטסוקא דודב ר"מ  15.05.0020
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0030

  2,646.00   147.00    18.00 .6" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0040

  8,060.00   155.00    52.00 .8" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
ירושרש סופיט תולוגע ריוא תקפסא תולעת     15.05.0050

  3,700.00   185.00    20.00 .01" רטוקב דודיב ללוכ סרפלטמ רטמ   
      
מ"ס 06X06 תודימב יתרקת רזוח ריוא סירת     15.05.0060

  6,477.00   381.00    17.00 . לכירדא תריחב יפל ןווגב ןנסמ ללוכ 'חי   
      
יפל ןווגב ןנסמ ללוכ יתרקת רזוח ריוא סירת     15.05.0070

  8,410.00 1,682.00     5.00 . לכירדא תריחב ר"מ   
      
02x52 -תודימב יתרקת הקפסא ריוא סירת     15.05.0080

    250.00   250.00     1.00 . לכירדא תריחב יפל ןווגב תומכ תסוו ללוכ 'חי   
      
      

222,043.00 50.51.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     173 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

222,043.00 מהעברה      
      

      
ללוכ 01x03 -תודימב יריק הקפסא ריוא סירת     15.05.0090

    290.00   290.00     1.00 . לכירדא תריחב יפל ןווגב תומכ תסוו 'חי   
      
ףילחמ 21X"21" תודימב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0100
םונלפ תספוק ,תומכ תסוו ללוכ ריחמה ,חירא      
תריחב יפל ןווגב ,ירושרשל םאתמ םע ריואל      

 32,200.00   350.00    92.00 .לכירדאה 'חי   
      
ללוכ 51X"51" תודימב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0110
תסוו ללוכ לכירדא תריחב יפל ןווג תומכ תסוו      

  1,380.00   230.00     6.00 .תומכ 'חי   
      
DO-1 םגד 6" רטוקב יתרקת ריוא רזפמ     15.05.0120
יפל ןווגב ,תומכ תסוו ללוכ "דעי ירזפמ" תרצות      

  1,620.00   180.00     9.00 לכירדא תריחב 'חי   
      
"דעי ירזפמ" תרצות תמגודכ ריוא תקיני סירת     15.05.0130

  2,000.00   100.00    20.00 6" רטוקב VP-1 םגד 'חי   
      
"דעי ירזפמ" תרצות תמגודכ ריוא תקיני סירת     15.05.0140

    660.00   110.00     6.00 8" רטוקב VP-1 םגד 'חי   
      
תומכ תסוו ללוכ  ,םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.05.0150

  4,950.00 1,650.00     3.00 .לכירדא תריחב יפל ןווגב ןנסמו ר"מ   
      
ןווגב ינוציח ריקב ריווא תאצוהל םשג סירת     15.05.0160

    225.00   450.00     0.50 .לכירדא תריחב יפל ר"מ   
      
תודימב הלוגע הלעתל ריוא תומכ תוסיו ףדמ     15.05.0170

 12,025.00   325.00    37.00 .תונוש 'חי   
      
LU/MF רשואמ הדלפמ  םיענוממ שא יפדמ     15.05.0180
ר"מ 05.0 דע חטשב  סרפלטמ תרצות      

  1,690.00 3,380.00     0.50 .םייתעשל ר"מ   
      
5.0 -כ דע לש חטשב  ,ענוממ שא ףדמל עונמ     15.05.0190
,לובג יעגמ CAV022, "ומילב"  עונמ ר"מ      
לכה שא יוליג תזכרמ לאו ,למשח חולל טוויח      

  2,550.00 1,275.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      
2 םע יטסוקא דודיב םע תדדובמ חפמ היזכרמ     15.05.0200

    400.00   400.00     1.00 .01" רטוקב ירושרשל םימאתמו תואיצי 'חי   
      
2 םע יטסוקא דודיב םע תדדובמ חפמ היזכרמ     15.05.0210

    760.00   380.00     2.00 .8" רטוקב ירושרשל םימאתמו תואיצי 'חי   

282,793.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא רוזיפ תכרעמ 50.51 כ"הס  

      
      
      

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     174 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  80.51 ק ר פ  ת ת       
      
תינכותב ןמוסמכ םימ ןגומ הקולח למשח חול     15.08.0010
תורונ ללוכ ,גגב רטרווניא יוביע תודיחי תנזהל      
תילמשח היצלטסניא ,ןומיסו טוליש ,ןומיס      

  9,690.00 9,690.00     1.00 'פמוק .הבעמ לכ ןיבל חולה ןיב רוביחל  
      
יזכרמ הלעפה חול ןיב תילמשח היצלטסניא     15.08.0020
וא גגה לע ריוא גוזימ תודיחי חול ןיבל קוחרמ      

 11,700.00 2,340.00     5.00 'פמוק .המוקב  
      
יזכרמ הלעפה חול ןיב תילמשח היצלטסניא     15.08.0030

  3,800.00   950.00     4.00 'פמוק .המוקב םיתוריש תקיני יחופמ קוחרמ  

 25,190.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היצלטסניאו למשח תוחול 80.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,519,238.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     175 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
,תונחת 2 ,םיעסונ 01-ל LRM תילעמל ריחמ     17.01.0010
- םשור ילסרבינוא דוקפ ,ש/מ 0.1 תוריהמ      

170,000.00 170,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה יפל לכה  
      
רמגב םוגיפ קוריפו הנקתה ,הקפסאל ריחמ     17.01.0020
םוכיסל אל 6,000.00     1.00 'פמוק .תילעמה תבכרה  
      
תפוקת רחאל תוילעממ א"כל תורש ריחמ     17.01.0030
םוכיסל אל 8,000.00     2.00 .תוירחאה הנש   

170,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

170,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     176 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ ,ץע ינווגב LPH תוחולב תותיזח יופיח     22.01.0530
,תולכירדא תותיזח ןויליגב ארקמב םיטרופמה      
יבועב תוחולה.ץוח תנקתהל םימאתומה      
תוינכותב ןיוצמה פ"ע וא( מ"מ 8 ילמינימ      
תותיזחב ראותמכ ונקתוי )םהינבמ רימחמה-      
'מולאמ תירוחא הילת תכרעמ לע הנקתהב      
ריקל הנוגיעו רוחש ןווגב לעפמב העובצה      
ריקהמ םיקחורמ תוחולה .613 מ"בלפ ינגועב      
הילתה תכרעמל תוחולה רוביח,מ"ס 01-7-כ      
ןווגב םייולג ,613 מ"בלפמ םיטינ תועצמאב      
פ"ע לכה.מ"מ 8 תוחולה ןיב חוורמ.ץעה      
,םיגניפוק ללוכ ריחמה.ןרציה תרדגה      
ןכ ומכ ,תונותחת תוריגסו םיפילג,םיגנושלפ      
GNIWARD רוציי תוינכות תנכה ללוכ ריחמה      
    POHS םרט 'סנוקה סדנהמו לכירדאה רושיאל  
תותיזחב ראותמכ טלפמוק לכה .הנקתהה      
ינפ חטש יפל וטנ הדידמה .לכירדא יטרפבו      
,םיגנושלפ ,םיגניפוק תדידמ אלל תיזחה      

 78,000.00   650.00   120.00 .'וכו תונותחת תוריגס ,םיפילג ר"מ   

 78,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו סבג תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
תורקתה לכ לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
רושיא תאצוה םיללוכ הז טקיורפב םירניסהו      
סבג תורקת תיילת ןפואל םינקתה ןוכמ      
רוביחו תיילת תוברל תורחא תוקירפ תורקתו      
.ךכב ךורכה לכ ללוכו הרקתב םירזיבאה לכ      
תריסמל דע .חקפמה ידיל רבעוי רושיאה      
ןובשח שיגהל ןלבקל רתוי אל חקפמל רושיאה      
.תורחאה בתותה תורקתו םירניסה ןיגב      
      
האישנה תייצקורטסנוק יטנמלא לכ :הרעה      
.הרקתה קפס לש םיירוקמ ויהי תורקתל      
      
םרוביח תא ללוכ תורקתה ריחמ :הרעה      
תוברל האישנ תייצקורטסנוק /ןוטב תורקתל      
.םישרדנה םיליפורפה לכ      
      
תושירדב ודמעי הז קרפב תורקתה לכ :הרעה      
.םיאתמה גוויסב ,5 גרד 129 י"תו שא יוביכ      
      

20.22.30 קרפ תתב הרבעהל          

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

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



22/08/2019
דף מס':     177 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םותב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע :הרעה      
הרוי וילע םוקמב ןימזמל ורסמי הדובעה      
תירוקמה םתזיראב תומותח תוברזר - חקפמה      
:ןוגכ( טקיורפב עצובש רימגת גוס לכמ      
)'וכו םינוש םיגוסמ םישגמ/תורקת יחירא      
תאזו לעופב ועצובש תויומכהמ %3 רועישב      
בשחתהל ןלבקה לעו תפסונ הרומת לכ אלל      
.ותעצה יולימ תעב ךכב      
      
םיזינרק וא/ו תורוק וא/ו םירוניס וא/ו תורקת     22.02.0010
,יקפוא - מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולמ 'וכו      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל .'וכו יכנא      
דוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
תוניפ ,רזוח ריואל םייומס דצ יחתפ ,םיחתפ      
ללוכ ריחמה .םהינימל רזעה ירמוח לכו ןגמ      
השירפב וטנ הדידמה[ ,העיבצל הנכהו לטכפש      

 56,000.00   280.00   200.00 ]ןיעל הארנה חטשה יפל ר"מ   
      
מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולב תוריק יופיצ     22.02.0020
האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש תוברל      
ידוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
לכה ,'וכו עבצל הנכה ,םיפילג ידוביע ,םיחתפ      
םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

  1,440.00   144.00    10.00 .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.02.0030
7.21 יבועב )םימב דימע( קורי סבג תוחולב      
ןכומו םלשומ לכה ,ןבל סבג תוחול םוקמב מ"מ      

    200.00    20.00    10.00 .העיבצל ר"מ   
      
םינוולוגמ ,םימוטא חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0061
ךרואב ,מ"ס 03 בחורב רונתב םיעובצו      
טכה" תרצות ,מ"מ 8.0 חפ יבועבו ,הנתשמ      
,לכירדאה תריחבל LAR ןווגב .ע"ש וא "םירפא      
ףקיה לכב L+Z ליפורפמ הצק טרפ תוברל      
יטרפו תוינכות י"פע לכה .ביבס תוריקה      

 18,000.00   180.00   100.00 .לכירדא ר"מ   
      
םיביס יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0120
יבועבו מ"ס 06/06 תודימב םיסוחד םיילרנימ      
"GNORTSMRA" תרבח תרצות מ"מ 81      
'בח י"ע קוושמ ,"E-XAM ENUD" םגד      
תייצקורטסנוק תוברל ,"אובי-אוצי הדוהי"      
רמג יליפורפו 51T הקולח ליפורפ ,האישנ      

170,200.00   185.00   920.00 .הרקתה ףקיהב ,לכירדאה תריחבל ןווגב L+Z ר"מ   

245,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 20.22 כ"הס  

      
      

323,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

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

 
 

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



22/08/2019
דף מס':     178 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
,מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0030

187,040.00   334.00   560.00 .AFC תטישב 'מ 0.61 קמועבו רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0050

 74,800.00 4,400.00    17.00 .םילוע םידומעל םיצוק תוברל ,ל"נה ןוט   

261,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

261,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     179 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע ךתחב ןוטבמ תושיגנ תוימורט תוגרדמ     40.52.0023
תוברל ,רופא ןווג ,)חלשו םור( מ"ס 51/04      
מ"מ 83 בחורב ספסוחמ הרהזא טרסו עקש      
03-ב ןוטב חטשמו בוהצ וא רוחש ,ןבל עבצב      

  6,080.00   380.00    16.00 .ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ ,םישלושמ םע עפושמ רטמ   

  6,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 כ"הס  

      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0532
תודימב  ,ע"ש ןייטשרקא תרצות "הנקסוט"      
,מ"ס 52/52 ,מ"ס 5.73/52 מ"ס 05/5.73      
. טנמצב 5:1 סחיב ברועמ מ"ס 5 לוח תוברל      
)ןוטס רפוס( ןבל טלמ סיסב לע ,ינועבצ  ףוציר      
רופא טינרג ןווג בולישב .םירופא ליטקוק ןווגב      

 98,400.00   164.00   600.00 .רוחש טינרגו ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא ןומיס ןבא -שיגנ     40.53.2501
יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב, תוטילב םע היאר      
יפל בוהצ /ןבל / רוחש ןווגב ,6 קלח 8191 י"ת      
ץעוי תשירדל ףופכב .תושיגנ ץעוי תיחנה      

    639.00   213.00     3.00 .תושיגנ ר"מ   
      
ןייטשרקא לש ונאירבמוא רומיגל תפסות     40.53.3110
,יעביט רמגב ןבא תלבקל הנקסוט ףוצירל      
הכומנ תוגיפס לעב ,11R הקלחהל תודימע      

 30,000.00    50.00   600.00 .ךולכילל הובג תודימע תגרדו ר"מ   

129,039.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0600

  4,420.00    68.00    65.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   

  4,420.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 כ"הס  
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180/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     180 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטבמ לספס / הבישי ריק     40.61.0099
ללוכ .מ"ס 06 דע עקרק ינפמ ריק הבוג ,רתאב      
ריק יופיח .רוטקורטסנוק תיחנה יפל ןויזו דוסי      
לש 3/03/51 הרהס םגד ןבאב וידדצ ינשמ      
יתבכש בר ץע גניפוק / בשומ .ע"ש וא גנוטיא      
תודיחיב . תיזחב עצקוהמ 001/063 ךתחב      
לכ ללוכ ,מ"ס 42 סיסב עלצ לש זפרט      
בשומ תלבקל שרדנהו םירבחמה ,םירזיבאה      
תכתממ די דעסמ ןקתוי ריק לכל .חוטב      
םגדכ ץע תנעשמו רונתב העובצו תנוולוגמ      
תשירדל ףופכב ,ע"ש וא ןמפלוו לש הנורש      

 18,700.00 1,100.00    17.00 .תושיגנ ץעוי רטמ   
      
ינשמ יולג 03 ,-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0100
ללוכ ,'מ 4 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב , םידדצה      
דוסי .םיזקנו םירפת  ,ריקה בגב יולימו הריפח      
5 יבועב הזר ןוטב , 'מ 2X3.0 -כ לש לדוגב      
לכו  ןויזו סוסיב ריקה שאר דוביע , מ"ס      

160,000.00 1,600.00   100.00 רוטקורטסנוק יטרפו תויחנה יפל שרדנה ק"מ   

178,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  26.04 ק ר פ  ת ת       
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ן ב א       
      
7 יבועב 06/03 )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.62.0020
תוברל ,.ע"ש וא גנוטיא תרצות שטלוטמ      
םאתהב ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה      

 55,000.00   550.00   100.00 .רוטקורטסנוק תויחנהל רטמ   

 55,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 26.04 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  36.04 ק ר פ  ת ת       
)י ת י י ש ע ת ו  י ע ב ט (      
      
)תשעותמ( תירכרוכ ןבאב תוריק יופיח     40.63.0210
3 יבועב ,מ"ס 03/51 "הרהס" םגד תרסונמ      
,ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ הדובעה .מ"ס      
תנוולוגמ תשר ללוכ, "הטסורינ" טוחב רוביח      
םיקבדהו םירבחמה לכו , ןבאה ירוחאמ      

176,300.00   410.00   430.00 .רוטקורטסנוק תויחנהל ףופכב ,םישרדנה ר"מ   

176,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )יתיישעתו יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 36.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

549,539.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     181 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

    348.00     5.80    60.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
      
רשעומ טסופמוק לבזב וא ןגתיפוכ לבזב לוביז     41.11.0120
רושייו חוחית תוברל םנוד/ק"מ 02 לש תומכב      

    660.00    11.00    60.00 יללכ ר"מ   
      
, חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0200

  1,875.00    75.00    25.00 .מ"ס 04 הבכש יבוע יפל בושיח ק"מ   

  2,883.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

  3,234.00    22.00   147.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      

  2,940.00    70.00    42.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0060
      
לש הבוגב רטיל 52 לכימב שורב /םירערע     41.20.0175

  4,320.00   270.00    16.00 .'מ 5.1-כ 'חי   
      
עזג רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3"      

  1,650.00   550.00     3.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
רדג ב"גע היח רדג - האפמינ תרצות רדג ןג     41.20.0650
,םידומע ללוכ הליתשל תידיימ הנכומה תשר      
/ריק תלבקל טלפמוק היחמצו םירבחמ תודוסי      

 40,300.00 1,300.00    31.00 .ידיימ קורי רדג רטמ   

 52,444.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
:ןוגכ( רזע ירמוח תקפסא ללוכ רזיבאה :הרעה      
,הריפח .)'וכו םיפקז ,תויווז ,תופומ ,םילפינ      
.תשרל טרפמה רוביחו הבכרה      
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0627
RO-2582 םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
מ"מ 558X5111X023 תודימב ,ע"ש וא      
ןוראה תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברל      

  4,510.00 4,510.00     1.00 לוענמו 'חי   
      
      
      

  4,510.00 04.14.30 קרפ תתב הרבעהל

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

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



22/08/2019
דף מס':     182 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,510.00 מהעברה      
      

      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ לקוס סיסב     41.40.0632
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא"      

  1,100.00 1,100.00     1.00 מ"מ 023X006X5111 'חי   
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 תכרעמה שאר לש הנגה ןוראל קבח 'חי  41.40.9000

  6,910.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
יכרד וד רוג CD-4 רקבל דיאונולס + CD זרב     41.50.0320

    660.00   330.00     2.00 1" וא 4/3" רטוק ,ע"ש וא 3173 םגד 'חי   
      
יכרד וד רוג DC-4 הצק םגד היקשה תרקב     41.50.0900

  1,200.00 1,200.00     1.00 "1 רטוק ע"ש וא 3173 םגד 'חי   

  1,860.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
םירוביחה ,יוסיכו הריפח :ללוכ תרנצה ריחמ      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תרנצה ירוביח לכ .'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעהו תיעקרק תתה      
וא תוחולש ,תורוניצל( בציימ ללוכ ,ןש ירזיבאב      
לזרב טוממ יושע )עקרקל ףוטפיט תועבט      
.מ"ס 04 ךרואבו U תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ      
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0210
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 61 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

     80.00     8.00    10.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0230
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    960.00    12.00    80.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0240
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  2,400.00    16.00   150.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0650
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק      

  3,450.00    69.00    50.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   

  6,890.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
      
      
      

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

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



22/08/2019
דף מס':     183 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
.רוביח ירזיבא ללוכ ,תינכתל םאתהב ףוטפט     41.80.0071
,גוס ותוא ,תרצות התואמ היהי ףוטפיטה לכ      
,מ"מ 61 רטוקב ףוטפט רוניצ .םיבציימ ללוכ      
רטיל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס ,םוח עבצ      
תפטפטל תפטפט ןיב םיחווקמה .העש/      

    875.00     7.00   125.00 .'מ 5.0 החולשב רטמ   
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

    648.00    36.00    18.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0300

  1,100.00   550.00     2.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   

  2,623.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  99.14 ק ר פ  ת ת       
      
ףוטפט לש הלועפ רובע 1" רטוק תכרעמ שאר     41.99.0120
רקב י"ע לעפומ ,הרטמה לש הלועפ וא      
,ןוסכלא ףוגמ תוברל ןמז י"פע לעופה הייקשה      
ריווא ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב      
וא הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ      
021 ןנסמ וא ש"מ 05 ןנסמ ,CD ילמשח ףוגמ      
ירזיבא לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ      
ודדמי תולעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 )דרפנב 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1" רטוק הלעפה     41.99.0180
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

    520.00   520.00     1.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
חקפמה תויחנה י"פע םימ רוקמל תורבחתה     41.99.9000
,היצלטסניא ןנכתמ תינכות םואתבו רתאב      

    500.00   500.00     1.00 .תושורדה םירזיבאה ,םירמוחה לכ ללוכ 'חי   

  4,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תכרעמ ישאר 99.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 78,430.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     184 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
םע בלושמ םורט ןוטב סיסב םע לספס -שיגנ     42.20.0751
די דעסמ תוברל ץע יבלשמ תנעשמו בשומ      
םחש" תרצות 5911 ט"קמ "ינטילופורטמ" םגד      

 12,000.00 3,000.00     4.00 רופא רמג ןוטב , ע"ש וא "אכירא 'חי   

 12,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 כ"הס  

      
י נ ק ת מ ו  ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  03.24 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ פ ו א ל  ה י י נ ח       
      
3007 םגד םיינפוא תוגוז 2 -ל היינח ןקתמ     42.30.0811
"2 רוניצ רטוק , ע"ש וא "תינג" תרצות      
רזיילב הכותח הטסורינ תיחול ללוכ ,הטסורינמ      
תוברל ,דודשא תיריע וא/ו  םיינפוא למס םע      

  2,700.00   900.00     3.00 ןוגיע/סוסיב 'חי   

  2,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיינפואל היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 כ"הס  

      
ם י ב ל ו ש מ  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  16.24 ק ר פ  ת ת       
      
תיפוס הדמעה ןונכת תללוכ הדובעה  :הרעה      
שרדנכ זוזיסו ןוגדע ,תוחיטב תשירד יפל      
םיבייח קחשמה ינקתמ .רוטקורטסנוק רשויאבו      
ילעב ,ילארשיה םינקתה ןוכמ תושירדב דומעל      
רחאל םינקתה ןוכמ רושיא תא לבקלו ןקת ות      
.הנקתהה      
      
-תויולבגומ ילעבל שיגנ תוטועפל בלושמ ןקתמ     42.61.0011
תרצות TAN-205 ט"קמ ,ינימ קצ קיצ םגד      

 21,500.00 21,500.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא קחשמה תוכיא  
      
םע , 'מ 3X3 לדוגב ץע תרגסמ םע  לוח זגרא     42.61.1750

  6,500.00 6,500.00     1.00 זגראה יוסיכל דב תעיריו ץע יוריק ר"מ   
      
,EP-10730 ט"קמ 2 תועתפה תבכר ןקתמ     42.61.2051

 27,500.00 27,500.00     1.00 'פמוק ע"ש וא קחשמה תוכיא תרצות  
      
,302061 ט"קמ ןטק ולגיא סופיט ןקתמ     42.61.2052

 15,500.00 15,500.00     1.00 'פמוק ע"ש וא קחשמה תוכיא תרצות  

 71,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיבלושמ קחשמ ינקתמ 16.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

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

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



22/08/2019
דף מס':     185 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ ק ת מ ל  ה מ י ל ב  י ח ט ש מ  56.24 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר  י ל ו ל ס מ ו  ר ש ו כ  ,ק ח ש מ       
      
י"ת יפל קחשמ ינקתמל יתוחיטב אשד -שיגנ     42.65.0098
לש "יילפ טרמס" םגד יטטניס אשד 8941      
לוח רוזיפ תוברל ,ע"ש זוע אשד תרבח      
םאתהב  המילב ןורזמו ימוג יתיתפ ,טקיליס      
הליפנ הבוג תלבטו םינקתמה ןרצי תוארוהל      
טרפמ יפל תוירחאו םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ      

 39,200.00   280.00   140.00 .הרבח ר"מ   

 39,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הציר ילולסמו רשוכ ,קחשמ ינקתמל המילב יחטשמ 56.24 כ"הס  

      
ל צ  ת ו ת ש ר ו  ת ו כ כ ס  76.24 ק ר פ  ת ת       
      
טירבאק טירבאק םגד תשר ,לצ תשרמ הככס     42.67.0022
ןליתאילופ טוחמ היושע תשרה ,רפושמ      
החודו בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב      
,V.U ינפב הדימע ,%89-%19 הללצה ,שבוע      
י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ היושע תשרה      
תמגוד "הנארבממ" וא "שרפמ" םגד ,3905      
ידומע תיצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא "טירבאק"      
םינגועמ ,'מ 8 דע הבוגבו 4" רטוקב הדלפ      
י"ע תשרה תכימתו הככסה תוניפב עקרקב      
דרשמ י"ע תרשואמ תשרה .הדלפ תורוניצ      
הנקתהל שא יוביכו תואירבה דרשמ ,ךוניחה      
תללוכ הדובעה .םירגובו םידלי לש הביבסב      
רושיאו ןונכת ללוכ תוככסה לש עוציב/ןונכת      

 32,500.00   250.00   130.00 .הנקתהה רחאל רוטקורטסנוק ר"מ   

 32,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לצ תותשרו תוככס 76.24 כ"הס  

      
ה פ ש א ל  ה ר י צ א  י ל כ  99.24 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ רורד םגד רוזחימ הפשאל הריצא ילכ     42.99.0001
ףופכב .ע"ש וא בגש םא.יא תרצות 0112      

 19,200.00 6,400.00     3.00 .ןולקשא תיריעב עפש ףגא רושיאל 'חי   

 19,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הפשאל הריצא ילכ 99.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

176,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח טוהיר 24 כ"הס  

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

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



22/08/2019
דף מס':     186 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת י ט ר פ  ה י נ ב ל  ת ו ק ע מ  22.44 ק ר פ  ת ת       
ה י ו ו ר ו       
      
,רונתב עובצו ןוולוגמ הדלפ  רוניצמ די זחאמ     44.22.0220
תויחנהל ףופכו טרפ יפל מ"מ 04-03 רטוק      
רבוחמ מ"ס 59-09 הבוגב תושיגנ רושיאו      
ןוילע ןיפ תוברל ,הפצרל םינגועמה םיבצינל      

  3,060.00   340.00     9.00 .זחאמה רוביחל רטמ   

  3,060.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 כ"הס  

      
ת ו ר ד ג ו  ם י ר ע ש  33.44 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
קטייה" םגד  יפנכ וד / דח יריצ םינימולא רעש     44.33.0033
יושע ,ע"ש וא "ריפנס" תרצות יסאלק ףצ      
מ"מ 04/02 םייקפוא םוינימולא יליפורפמ      
םיפוחמ םידומע ללוכ ,מ"מ 51 לש םיחוורמב      
לוענמ ,םירתסינ םיריצ ,מ"מ 04/02 םוינימולא      
,רב םגד תידי ,םוקרטסניאל הנכה ,רדניליצ      
טלפמוק ,םידומעל ןוגיעו ןוטב תודוסי תוברל      
הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו םירבחמה לכ      

 23,800.00 1,700.00    14.00 .תמלשומ ר"מ   

 23,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולאמ תורדגו םירעש 33.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,860.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רודיג 44 כ"הס  
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187/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     187 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 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       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ הבוגב יולימ וא/ו הריפח י"ע םיחטש רושי     51.20.0020

  8,050.00    14.00   575.00 הדובעה רתאב מ"ס 05 דעו מ"ס 02 ר"מ   

  8,050.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 02.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0008

 37,500.00   150.00   250.00 .תרשואמ הבצחממ קפוסי ק"מ   
      
רוזיפ תוברל לוח זגראב יקנ םי לוחב יולימ     51.30.0009

    500.00   125.00     4.00 .מ"ס 04 יפל בשוחמ .מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   

 38,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 46,050.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
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188/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     188 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ "מ מ ל  ן ו נ י ס  ת כ ר ע מ  85 ק ר פ       
      
ט ל ק מ ל  כ "ב א  ן ו נ ס  ת כ ר ע מ  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
"חנ תבית" תרצות תידסומ כ"בא ןוניס תכרעמ     58.01.0010
לכ ללוכ ,שיא 05 -כל C 003 /008 HAF םגד      
תקידב ,םישרדנה םירזיבאהו םימותסשה      

 18,700.00 18,700.00     1.00 'פמוק .הנקתהל ףרועה דוקפ רושיאו תכרעמה  
      

    490.00   490.00     1.00 'פמוק .4" רטוקב תרנצ רבעמל TCM המיטא טרפ 58.01.0020
      

    690.00   690.00     1.00 'פמוק .6" רטוקב תרנצ רבעמל TCM המיטא טרפ 58.01.0030

 19,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טלקמל כ"בא ןונס תכרעמ 10.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 כ"הס  
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189/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     189 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

ס"נתמ 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  10.96 ק ר פ  ת ת       
      
03 דע יבועב ןוטב יטנמלאב םיחתפ חודיק     69.01.0010

  3,000.00   150.00    20.00 2" רטוקבו מ"ס 'חי   
      

  5,000.00   250.00    20.00 3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0020
      

  3,500.00   350.00    10.00 4" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0030
      

  2,250.00   450.00     5.00 6" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0040
      
רמוחב תולעתו םיריפ ,תרנצ ירבעמ םוטיא     69.01.0130
ע"ש וא SBK גוסמ שא בקעמ ינקת      
וטנ הדידמה .תוחיטבה ץעוי י"ע רשואמה      
יפל לכה .םוטיאל חתפה לדוג יפל דחא דצמ      
י"ע קרו ךא עוציבה .תומלשב ןקתה תושירד      
חקפמה י"ע תורישי ךכל ךמסוהש עצבמ      

  8,000.00   800.00    10.00 .שארמ ר"מ   
      
ראותמה יפל תודימב תילעמ ריפל םוגיפ     69.01.0140
היצקורטסנוקה .תוילעמה סדנהמ תינכתב      
ןרצי ידי-לע ןכותש תינכתל םאתהב השעת      
ללוכ ,ריפה לכל טלפמוקכ ריחמה .תילעמה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה הרויש דעומב וקוריפו םוגיפה תיינב  
      
02 עצוממב תוילעמ יפוקשמ לש אלמ ןוטיב     69.01.0150

  1,200.00   600.00     2.00 .ןויז ללוכ םידדצה לכמ מ"ס 'חי   
      
םינגועמ ,תוילעמ תטילקל םינוולוגמ הילת יוו     69.01.0160
יפל תודימו תומכ ,רטוקב ,תילעמ ריפ תרקתב      

  1,200.00   600.00     2.00 .תוילעמ ץעוי יטרפ 'חי   

 27,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובע 10.96 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובע 96 כ"הס  

9,349,789.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( ס"נתמ כ"הס
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190/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
 

 

22/08/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     190 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הווקמ 10 הנבמ     
    
תומדקומ 00 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תומדקומ 00 כ"הס                                          

    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                              19,400.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                 19,400.00 רפע תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             450,750.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                450,750.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                              85,800.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת    
    

                 85,800.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                

    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              86,300.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                 86,300.00 הינב תודובע 40 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             107,840.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                              16,200.00 הקשהו הליבט תורוב םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                                 540.00 םימ רגאמ םוטיא 40.50 קרפ תת    
    

                124,580.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
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191/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     191 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              73,800.00 ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                             475,050.00 הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת    
    

                               2,600.00 הטסורינ תורגסמ 30.60 קרפ תת    
    

                               7,375.00 שיש תודובע 40.60 קרפ תת    
    

                558,825.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                

    
הווקמב למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              42,710.00 תודוקנ 20.80 קרפ תת    
    

                              21,700.00 הנזה יוק 30.80 קרפ תת    
    

                               6,650.00 תוקראה 40.80 קרפ תת    
    

                              59,630.00 למשח תוחול 60.80 קרפ תת    
    

                              35,547.50 הרואת יפוג 70.80 קרפ תת    
    

                              62,740.00 תונוש 80.80 קרפ תת    
    

                              53,400.00 חותיפב תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                282,377.50 הווקמב למשח תודובע 80 כ"הס                

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              94,125.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                 94,125.00 חיט תודובע 90 כ"הס                

    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             319,901.00 הליבטה תורוב ףוצירו יופיח 10.01 קרפ תת    
    

                               2,750.00 יופיחו ףוציר תודובעל תופסות 20.01 קרפ תת    
    

                322,651.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                

    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              11,700.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 11,700.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
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192/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     192 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינימולא 21 קרפ      
    

                              21,600.00 םוינימולא 10.21 קרפ תת    
    

                               1,100.00 ןוקירו יולימ ןורא 20.21 קרפ תת    
    

                 22,700.00 םוינימולא 21 כ"הס                

    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              33,000.00 יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 03.41 קרפ תת    
שאר            
    

                              98,400.00 יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 05.41 קרפ תת    
)יתיישעתו            
    

                131,400.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                

    
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת                                           
    

                               7,600.00 רורווא תכרעמ 10.51 קרפ תת    
    

                             254,668.00 רטרווניא - ריווא גוזימ תודיחי 20.51 קרפ תת    
    

                              87,600.00 חצ ריווא גוזימ תודיחי 30.51 קרפ תת    
    

                              69,438.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 50.51 קרפ תת    
    

                               6,810.00 דוקיפו הרקב דויצ 60.51 קרפ תת    
    

                              35,100.00 היצלטסניאו למשח תוחול 70.51 קרפ תת    
    

                461,216.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס                

    
עוציב ןונכת - הקסה ינקתמ 61 קרפ      
    

                              26,380.00 תיתפצר תת םומח תכרעמ 10.61 קרפ תת    
    

                             409,620.00 תואוקמו םומח תכרעמ 20.61 קרפ תת    
    

                436,000.00 עוציב ןונכת - הקסה ינקתמ 61 כ"הס                

    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                              50,310.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 20.22 קרפ תת    
    

                 50,310.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                

 
 
 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     193 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             150,880.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                150,880.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                

    
שא יוביכו יוליג 43 קרפ      
    

                             171,250.00 םינבמה 3 רובע - םימ תקפסא 10.43 קרפ תת    
    

                             208,555.00 - םירלקנירפס תכרעמל םירזיבא 20.43 קרפ תת    
םינבמה 3 רובע            
    

                379,805.00 שא יוביכו יוליג 43 כ"הס                

    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                               1,900.00 ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 קרפ תת    
    

                              23,753.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                               3,060.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                             122,500.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת    
    

                              33,000.00 יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 26.04 קרפ תת    
שאר            
    

                              98,400.00 יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 36.04 קרפ תת    
)יתיישעתו            
    

                282,613.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                

    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               3,969.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                               1,900.00 םיינועבצ ץע יבבש ,ןבא יקולח ,ףוט 21.14 קרפ תת    
טסופמוקו            
    

                              26,250.00 םישרוש ליבגמו אשד םחות 31.14 קרפ תת    
    

                               9,160.50 העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                               6,910.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת    
    

                               1,860.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 קרפ תת    
    

                               1,661.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת    
    

                               1,815.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת    

 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     194 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               4,820.00 תכרעמ ישאר 99.14 קרפ תת    
    

                 58,345.50 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                

    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,000.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 קרפ תת    
    

                               8,000.00 םינקתמו קחשמו קינקיפ תונחלוש 12.24 קרפ תת    
לגנמל            
    

                               1,800.00 היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 קרפ תת    
םיינפואל            
    

                 12,800.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                

    
רודיג 44 קרפ      
    

                               1,020.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 קרפ תת    
    

                              13,600.00 םוינימולאמ תורדגו םירעש 33.44 קרפ תת    
    

                 14,620.00 רודיג 44 כ"הס                

    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                               3,220.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת    
    

                               7,500.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                 10,720.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                

    
םינבמה 3 רובע - בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              65,350.00 הנבמל ץוחמ זוקינו בויב 10.75 קרפ תת    
    

                             163,100.00 םירזיבאו תוחוש 20.75 קרפ תת    
    

                             147,900.00 םימ תורונצ 30.75 קרפ תת    
    

                              64,200.00 םימ תורוניצל םירזיבא 40.75 קרפ תת    
    

                440,550.00 םינבמה 3 רובע - בויבו םימ יווק 75 כ"הס                

    
מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 קרפ      
    

                              17,040.00 טלקמל כ"בא ןונס תכרעמ 10.85 קרפ תת    
    

                 17,040.00 מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 כ"הס                

 
 
 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     195 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 07 קרפ      
    

                              11,600.00 יתכלה חוקיפו תורשכ 10.07 קרפ תת    
    

                                 980.00 תורונצו םיקקפ 20.07 קרפ תת    
    

                 12,580.00 תונוש 07 כ"הס                

 4,518,088.00 הווקמ 10 כ"הס                            

    
תסנכ תיב 20 הנבמ     
    
תומדקומ 00 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תומדקומ 00 כ"הס                                          

    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             233,600.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                233,600.00 רפע תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,676,712.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              1,676,712.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                              89,700.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת    
    

                 89,700.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                

    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             106,750.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                106,750.00 הינב תודובע 40 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             204,980.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                204,980.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     196 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              77,500.00 ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                             102,650.00 הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת    
    

                180,150.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                

    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             101,400.00 תודוקנ 20.80 קרפ תת    
    

                              41,250.00 הנזה יוק 30.80 קרפ תת    
    

                              10,500.00 תוקראה 40.80 קרפ תת    
    

                              96,860.00 למשח תוחול 60.80 קרפ תת    
    

                              85,562.50 הרואת יפוג 70.80 קרפ תת    
    

                              57,750.00 תונוש 80.80 קרפ תת    
    

                              65,050.00 חותיפב תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                458,372.50 למשח תודובע 80 כ"הס                

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             380,250.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                380,250.00 חיט תודובע 90 כ"הס                

    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             382,145.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                382,145.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                

    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              62,800.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 62,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                

    
םוינימולא 21 קרפ      
    

                             211,000.00 םוינימולא 10.21 קרפ תת    
    

                211,000.00 םוינימולא 21 כ"הס                

 
 
 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     197 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת                                           
    

                              12,780.00 רורווא תכרעמ 10.51 קרפ תת    
    

                             846,749.00 רטרווניא - ריווא גוזימ תודיחי 20.51 קרפ תת    
    

                              52,400.00 חצ ריווא גוזימ תודיחי 30.51 קרפ תת    
    

                             171,882.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 50.51 קרפ תת    
    

                               6,810.00 דוקיפו הרקב דויצ 60.51 קרפ תת    
    

                              30,100.00 היצלטסניאו למשח תוחול 70.51 קרפ תת    
    

              1,120,721.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס                

    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                             170,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                170,000.00 תוילעמ 71 כ"הס                

    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                              43,250.00 תונושו סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                             205,630.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 20.22 קרפ תת    
    

                248,880.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                

    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             315,120.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                315,120.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                

    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                              58,850.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                               6,460.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                              47,250.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת    
    

                              41,250.00 יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 26.04 קרפ תת    
שאר            

 
 
 
 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     198 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              45,100.00 יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 36.04 קרפ תת    
)יתיישעתו            
    

                198,910.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                

    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               5,682.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                              14,528.00 העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                               6,910.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת    
    

                               1,860.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 קרפ תת    
    

                               2,850.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת    
    

                               1,955.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת    
    

                               4,820.00 תכרעמ ישאר 99.14 קרפ תת    
    

                 38,605.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                

    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               9,000.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 קרפ תת    
    

                               1,800.00 היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 קרפ תת    
םיינפואל            
    

                 10,800.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                

    
רודיג 44 קרפ      
    

                               3,400.00 םוינימולאמ תורדגו םירעש 33.44 קרפ תת    
    

                  3,400.00 רודיג 44 כ"הס                

    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                               5,320.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת    
    

                              18,000.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                 23,320.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                

    
מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 קרפ      
    

                              17,040.00 טלקמל כ"בא ןונס תכרעמ 10.85 קרפ תת    
    

                 17,040.00 מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 כ"הס                

 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     199 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש תודובע 96 קרפ      
    

                              27,750.00 תונוש תודובע 10.96 קרפ תת    
    

                 27,750.00 תונוש תודובע 96 כ"הס                

 6,161,005.50 תסנכ תיב 20 כ"הס                            

    
ס"נתמ 30 הנבמ     
    
תומדקומ 00 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תומדקומ 00 כ"הס                                          

    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                              22,300.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                 22,300.00 רפע תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,314,983.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              1,314,983.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                             397,800.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת    
    

                397,800.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                

    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             254,200.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                254,200.00 הינב תודובע 40 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             225,385.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                225,385.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                             146,100.00 ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת    

 
 
 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     200 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             137,150.00 הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת    
    

                283,250.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                

    
םינבמה 3 רובע - האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                             217,610.00 םהירזיבאו םימחו םירק םימ תקפסה 10.70 קרפ תת    
    

                             235,045.00 ןיחולד ימל םירורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 קרפ תת    
ןיכפושו            
    

                             193,400.00 ןהירזיבאו תויתאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                              32,300.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                              33,500.00 ריוא גוזימ זוקינ תכרעמ 50.70 קרפ תת    
    

                711,855.00 םינבמה 3 רובע - האורבת ינקתמ 70 כ"הס                

    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             161,550.00 תודוקנ 20.80 קרפ תת    
    

                              43,450.00 הנזה יוק 30.80 קרפ תת    
    

                              11,800.00 תוקראה 40.80 קרפ תת    
    

                             103,780.00 למשח תוחול 60.80 קרפ תת    
    

                             130,792.50 הרואת יפוג 70.80 קרפ תת    
    

                              57,750.00 תונוש 80.80 קרפ תת    
    

                             132,965.00 חותיפב תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                642,087.50 למשח תודובע 80 כ"הס                

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             413,300.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                413,300.00 חיט תודובע 90 כ"הס                

    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             824,602.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                824,602.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                

 
 
 
 
 

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

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



22/08/2019
דף מס':     201 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              65,400.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 65,400.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                

    
םוינימולא 21 קרפ      
    

                             995,200.00 םוינימולא 10.21 קרפ תת    
    

                995,200.00 םוינימולא 21 כ"הס                

    
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת                                           
    

                              14,400.00 רורווא תכרעמ 10.51 קרפ תת    
    

                           1,196,855.00 רטרווניא - ריווא גוזימ תודיחי 20.51 קרפ תת    
    

                             282,793.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 50.51 קרפ תת    
    

                              25,190.00 היצלטסניאו למשח תוחול 80.51 קרפ תת    
    

              1,519,238.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס                

    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                             170,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                170,000.00 תוילעמ 71 כ"הס                

    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                              78,000.00 תונושו סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                             245,840.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 20.22 קרפ תת    
    

                323,840.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                

    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             261,840.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                261,840.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                
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202/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     202 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                               6,080.00 ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 קרפ תת    
    

                             129,039.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                               4,420.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                             178,700.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת    
    

                              55,000.00 יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 26.04 קרפ תת    
שאר            
    

                             176,300.00 יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 36.04 קרפ תת    
)יתיישעתו            
    

                549,539.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                

    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               2,883.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                              52,444.00 העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                               6,910.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת    
    

                               1,860.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 קרפ תת    
    

                               6,890.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת    
    

                               2,623.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת    
    

                               4,820.00 תכרעמ ישאר 99.14 קרפ תת    
    

                 78,430.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                

    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              12,000.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 קרפ תת    
    

                               2,700.00 היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 קרפ תת    
םיינפואל            
    

                              71,000.00 םיבלושמ קחשמ ינקתמ 16.24 קרפ תת    
    

                              39,200.00 ,קחשמ ינקתמל המילב יחטשמ 56.24 קרפ תת    
הציר ילולסמו רשוכ            
    

                              32,500.00 לצ תותשרו תוככס 76.24 קרפ תת    
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203/...   BIN :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/08/2019
דף מס':     203 הנבי 0713 + 0403 שרגמב ס"נתמו תסנכ תיב ,הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              19,200.00 הפשאל הריצא ילכ 99.24 קרפ תת    
    

                176,600.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                

    
רודיג 44 קרפ      
    

                               3,060.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 קרפ תת    
    

                              23,800.00 םוינימולאמ תורדגו םירעש 33.44 קרפ תת    
    

                 26,860.00 רודיג 44 כ"הס                

    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                               8,050.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת    
    

                              38,000.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                 46,050.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                

    
מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 קרפ      
    

                              19,880.00 טלקמל כ"בא ןונס תכרעמ 10.85 קרפ תת    
    

                 19,880.00 מ"ממל ןוניס תכרעמ 85 כ"הס                

    
תונוש תודובע 96 קרפ      
    

                              27,150.00 תונוש תודובע 10.96 קרפ תת    
    

                 27,150.00 תונוש תודובע 96 כ"הס                

 9,349,789.50 ס"נתמ 30 כ"הס                            

 

  
לכה ךס  

20,028,883.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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