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



 
 

 

26/11/2019 ןדמוא
דף מס':     002 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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       
      

  6,720.00    48.00   140.00 .מ"ס 05 דע קמועל חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.0010
      

  2,960.00    80.00    37.00 .םינוש םיבחורב דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.01.0020

  9,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס  

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

 
003/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     003 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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       
      
יפל ,3 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא - 811 י"ת      
      

  3,840.00   960.00     4.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0010
      

 47,250.00   175.00   270.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0030
      

 11,340.00    42.00   270.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.01.0035
      
תחתמ ,מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0040

 10,800.00    40.00   270.00 .דוסיה תורוקו הפצרל ר"מ   
      

 14,400.00   960.00    15.00 .מ"ס 02 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0100
      

  4,400.00   880.00     5.00 .מ"ס 03 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0110
      

  3,200.00   800.00     4.00 .מ"ס 24 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0130
      

  7,200.00   800.00     9.00 .מ"ס 05-33 בחורב רשק תורוק ק"מ  02.01.0140
      

  5,440.00 1,088.00     5.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0160
      

  6,192.00 1,032.00     6.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0170
      

 14,880.00   992.00    15.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0180
      

 21,824.00   992.00    22.00 .מ"ס 33 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0190
      

 10,384.00   944.00    11.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0200
      

 12,240.00 1,360.00     9.00 .םינוש םיכתחב המוק ידומע ק"מ  02.01.0220
      

  6,816.00 1,136.00     6.00 .מ"ס 02 בחורב תונותחת ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0230
      
72-02 בחורב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0240

 25,920.00 1,296.00    20.00 .תוערגמו תוטילב תוברל מ"ס ק"מ   
      

  7,776.00 1,296.00     6.00 .םינוש םיבחורב תולדב ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0250
      

 68,580.00   254.00   270.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0270
      
גוזימ תוכרעמ רובע ,הנבמה גג לע ןוטב יסיסב     02.01.0340
םיראותמה םיטנמלאה לכ תוברל ,ריוא      
וטנ הדידמה .םוטיא יטרפ 'כתב טרפב ראותמכ      

  2,080.00 1,040.00     2.00 .ןוטבה סיסב חפנ יפל ק"מ   
      
      

284,562.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
004/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     004 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

284,562.00 מהעברה      
      

      
,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      

  2,080.00 2,080.00     1.00 .מ"ס 02/02 ק"מ   
      
תולעת תאיצי חתפ לעמ 03-ב ןוטב גגו תוריק     02.01.0360
תודובע לכ תוברל ,הנבמה גגב ריוא גוזימ      
לכה .גגהו תוריקה לע תושרדנה םוטיאה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .טלפמוק ק"מ   
      
02 הבוגבו מ"ס 01 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0370
,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      

  2,080.00 2,080.00     1.00 .מ"ס ק"מ   
      
קבדומ ,סקדא רמג םע מ"ס 2 יבועב רקלק חול     02.01.0375

  5,040.00    24.00   210.00 .רוק ירשג תעינמל תותיזחב ןוטבה יטנמלאל ר"מ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0380

117,600.00 3,360.00    35.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

412,562.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

412,562.00 )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

 
 

005/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     005 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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       
      
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      

 21,280.00   152.00   140.00 .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      

  2,400.00   160.00    15.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
םילולח "בהז" סימופ יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0040
תוברל םירוח 8 ילעב ,מ"ס 22 יבועב      
,תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ,תוברטש      
חודיק י"ע םייקל תורבחתהו ןויזל לזרבה      
תוטוממ םיצוק תרדחהו מ"מ 01  רטוקב םירוח      
םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו מ"מ 01 רטוקב הדלפ      

 13,440.00   192.00    70.00 .יסקופא קבדב ר"מ   

 37,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 37,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס  

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

 
006/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     006 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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     05.01.0010
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      

    900.00    60.00    15.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      
תובכש 2-ב ןוחלקמ ירוזיאב תוריק 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 ,תיתשתה יוקינ י"ע חטשה      
הדידמה .'וכו רמיירפ ,תיתשתה ינפ תקלחה      

    720.00    60.00    12.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .וטנ ר"מ   
      
ימינפהו ינוציחה ןדיצמ דוסי תורוק םוטיא     05.01.0040
גוסמ החירמב וא זתומ ינמוטיב רמוחב      
לכה .רמיירפ תוברל ע"ש וא "דיפס םוגיטסמ"      
תינכתב טרפב ראותמכו ןרציה תויחנה יפל      
לש ינוציחהו ימינפה ןדיצ לע( .םוטיא יטרפ      

  2,520.00    36.00    70.00 )הנבמה ףקיהבש תורוקה ר"מ   
      
רקלק תוחול תועצמאב ל"נה םוטיאה לע הנגה     05.01.0050

    630.00    14.00    45.00 .)תורוקה לש ינוציחה ןדיצ ג"ע( מ"ס 2 יבועב ר"מ   
      
גגל ימרת דודיבכ ,מ"ס 5 יבועב רקלק תוחול     05.01.0060

  6,240.00    24.00   260.00 .הנבמה ר"מ   
      
הנתשמ יבועב תוגגב "לקטב" םיעופיש ןוטב     05.01.0070

 24,640.00   440.00    56.00 .קלחומ ןוילע רמג ,תינכות יפל ק"מ   
      
תינמוטיב תועירי לש הבכשב תוגג םוטיא     05.01.0096
רמילופב תורפושמ מ"מ 5 יבועב תללכושמ      
    SBS אלל( קלח העיריה רמג .רמיירפ תוברל  
טרפמב טרופמכ לכה .)םיעבטומ ןבא יבבש      

 17,160.00    66.00   260.00 .דחוימה ר"מ   
      
םוטיאה לע הנגהכ קוצי ,מ"ס 5 יבועב ןוטב     05.01.0097

 13,520.00    52.00   260.00 .ל"נה ר"מ   
      

  1,200.00    16.00    75.00 .מ"ס 7/7 שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור רטמ  05.01.0100
      

  2,700.00    36.00    75.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ תוקלור םוטיא רטמ  05.01.0110
      
      

 70,230.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
007/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     007 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,230.00 מהעברה      
      

      
גגה תוקעמל תועיריה עוביקל םוינימולא לגרס     05.01.0111

  1,950.00    26.00    75.00 . קיטסמב המיתס תוברל רטמ   

 72,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 72,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס  

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

 
 

008/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     008 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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 022/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0010

  3,520.00 1,760.00     2.00 .המישרב 1-נ סופיטמ 'חי   
      
תוברל מ"ס 05/051 תודימב רסיק ןבא חטשמ     06.01.0020
תייצקורטסנוק ,מ"ס 03 הבוגב ימדק רניס      
םיזרב ,םירויכ 2-ל םיחתפ דוביעו האישנ      

  2,880.00 1,440.00     2.00 .המישרב 4-נ סופיטמ ,תוינובסו 'חי   
      
תיכנא ןורא תדיחי תוברל ןותחת חבטמ ןורא     06.01.0030
2 יבועב רסיק ןבא חטשמ ,תונוילע תופאלקו      
תא ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,מ"ס      
הנכהו שישה חטשמב םישורדה םידוביעה לכ      
לכה ,ילזונ ןובס ינקתמלו םיזרבל ,םירויכל      

 24,000.00 12,000.00     2.00 'פמוק .המישרב 5-נ סופיטמ טלפמוק  
      
רסיק ןבא חטשמ תוברל ןותחת התיכ ןורא     06.01.0040
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,מ"ס 2 יבועב      
חטשמב םישורדה םידוביעה לכ תא ללוכ      
,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל ,רויכל הנכהו שישה      

  4,800.00 2,400.00     2.00 'פמוק .המישרב 6-נ סופיטמ טלפמוק לכה  
      
םיתורש יאת 3-ל LPH תוציחמ תכרעמ     06.01.0050
אתלו םיאת דמצל( תוימדק תותיזח 2 תללוכה      
ןיב הדרפה תציחמו תותלד 3 םע )ףסונ      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .המישרב 7-נ סופיטמ ,םידומצה םיאתה  
      
,8204 ט"קמ לנמ םגדמ הטסורינמ הינובס     06.01.0121

  1,200.00   200.00     6.00 .המישרב 03-נ סופיטמ 'חי   
      
םגדמ הטסורינמ ןותפשאו ריינ תובגמ ןקתמ     06.01.0122

  5,440.00 1,360.00     4.00 .המישרב 13-נ סופיטמ ,3201 ט"קמ לנמ 'חי   
      
לנמ םגדמ הטסורינמ לופכ טלאוט ריינ ןקתמ     06.01.0123

  1,680.00   280.00     6.00 .המישרב 23-נ סופיטמ ,0503 ט"קמ 'חי   
      
תודימב ץפנתמ יתלב רמוחמ הארמ     06.01.0124

  1,440.00   240.00     6.00 .המישרב 33-נ סופיטמ ,מ"ס 04/08 'חי   

 56,960.00 )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 002/001 תודימב תיפנכ דח מ"ממ תלד     06.02.0010

  6,080.00 3,040.00     2.00 .המישרב 1-מ סופיטמ 'חי   
      
תוברל מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ ןולח     06.02.0020
2-מ סופיטמ ,שדח רוד םוינימולא ןולח      

  7,200.00 3,600.00     2.00 .המישרב 'חי   

 13,280.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
009/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     009 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,280.00 מהעברה      
      

      
3-מ סופיטמ ,8" רטוקב ,מ"ממל ריווא רוניצ     06.02.0030

  1,920.00   480.00     4.00 .המישרב 'חי   
      
4-מ סופיטמ ,8" רטוקב ,מ"ממל ריווא רוניצ     06.02.0040

    960.00   480.00     2.00 .המישרב 'חי   
      

    960.00   480.00     2.00 .המישרב 5-מ סופיטמ ,םיימיכ םיתורש 'חי  06.02.0050
      
תודימב ןוניס תכרעמל הרתסה דוגרפ     06.02.0070

  1,280.00   640.00     2.00 'פמוק .המישרב A6-מ סופיטמ ,מ"ס 012/002+001  
      
תכרעמ םע TCM/TSB הדלפ לוורש     06.02.0080
,א"מו םילבכ ,תרנצ ירבעמ תמיטאל תירלודומ      

    960.00   240.00     4.00 .המישרב 7-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 022/051 תודימב חפ ףוקשמ     06.02.0090

  2,880.00   480.00     6.00 .המישרב 8-מ 'חי   
      
9-מ סופיטמ ,רטיל 06-ל םימ תריגא לכימ     06.02.0100

    800.00   400.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 042/09 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.02.0110

  4,800.00 2,400.00     2.00 .המישרב 01-מ סופיטמ 'חי   
      
תודימב שא יאלג תזכרו תרושקת ןורא     06.02.0130

  5,600.00 2,800.00     2.00 .המישרב 02-מ סופיטמ ,מ"ס 042/032 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 042/531 תודימב תרושקת ןורא     06.02.0140

  4,160.00 2,080.00     2.00 .המישרב 12-מ 'חי   
      
,מ"ס 042/19 תודימב יוקינ ירמוח ןורא     06.02.0150

  2,880.00 1,440.00     2.00 .המישרב 22-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 042/56 תודימב זוקינו ילד זרב ןורא     06.02.0160

  2,000.00 1,000.00     2.00 .המישרב 32-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,םיכנ יתורשל םיידי יזחאמ תכרעמ     06.02.0181

  3,200.00 1,600.00     2.00 'פמוק .המישרב 04-מ  
      
68-מ סופיטמ ,תונוש תודימב הדלפ יגרוס     06.02.0230

 11,200.00   400.00    28.00 .המישרב ר"מ   

 56,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

113,840.00 )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

 
 

010/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     010 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירק םימל 04 לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0001
םייומסו םייולג םינקתומ,רפת אלל םימחו      
תוגרבהב םירבוחמ ,הפצרה יולימב וא תוריקב      
העיבצ םיקוזיח,2/1" רטוקב רוביח יחפס ללוכ      
תיתשורח תיטלפסא הפיטעו היולג תרנצל      

  1,120.00    56.00    20.00 היומס תרנצל רטמ   
      

  3,200.00    64.00    50.00 4/3"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0002
      

    720.00    72.00    10.00 1"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0003
      

  4,320.00    96.00    45.00 2/11"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0004
      

  4,800.00   120.00    40.00 2"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0005
      

    800.00   400.00     2.00 א"גה טרפ יפל 3" לוורש 'חי  07.01.0006
      
תוברל "ביגש" תרצות 2/11" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.0007

    400.00   200.00     2.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 1" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.0008

    960.00   160.00     6.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 4/3" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.0009

    960.00   120.00     8.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 2/1" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.0010

    480.00   120.00     4.00 דרוקר 'חי   
      

    160.00    80.00     2.00 ילד זרב 'חי  07.01.0011
      
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצל םיקלחמ     07.01.0012
,םיקקפ ללוכ ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ      
,תואיצי 5-3 ,4/3" גירבת מ"מ 61 רטוקב      

    640.00   160.00     4.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצל םיקלחמ     07.01.0013
,םיקקפ ללוכ ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ      
ןקתומ ,תואיצי 7-5 ,1" גירבת מ"מ 61 רטוקב      

  1,056.00   176.00     6.00 םלשומ 'חי   
      
רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ     07.01.0014
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,42 גרד ,מ"מ61      
םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ ,ןליטובילופ      
,רונצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רונצ םע      

 14,400.00    48.00   300.00 רובחל םיחפס ללוכ רטמ   
      

 34,016.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
011/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     011 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,016.00 מהעברה      
      

      
רונתב העיבצ מ"מ 5.1 םיקלחמל חפ ןורא     07.01.0015

  1,040.00   520.00     2.00 םלשומ ןקתומ מ"ס 55X56 תודימב 'חי   
      
םגד 2" הפירש זרב תללוכה יוביכ תדמע     07.01.0016
םע ןולגלג, "ץרוטש" דמצמ םע ע"ש וא "סמופ"      
ןקתומ 'מ 03 ךרואבו  4/3"  שימג יטסלפ רונצ       
ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ  עורז  םע ףות לע      
1" רטוקב ירודכ זרבו 4/3" רטוקב סוסירו      
ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,"ביגש" תרצות      
סוסירו ןוליס קנזמ "ץרוטש" ידמצמ םע 'מ 51      
2    ,3"/2" "ץרוטש" רבעמ,ירודכ זרב םע 2"      

  3,200.00 1,600.00     2.00 'פמוק .א"כ ג"ק 6 לקשמב השבי הקבא יוביכ יפטמ  
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 021 םימח םימ דוד     07.01.0017
לכ ללוכ קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
לובריע זרבו ןוחטב םותסשו  םירזיבאה      

  4,800.00 2,400.00     2.00 םלשומ רוביח ,4/3" רטוקב יטטסומרט 'חי   
      
לש הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םימ ילכימ     07.01.0018

    960.00   480.00     2.00 'פמוק םיזרבו םכתמ דמעמ ללוכ רטיל 001  

 44,016.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנבמב םימה תכרעמ 10.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב 859 י"ת יפל ןליפורפילופמ תורונצ     07.02.0001
םע יולימב וא םייומס ,םייולג מ"מ 05-23      

  5,100.00    60.00    85.00 .םיחפס ללוכ ןוטב תפיטע רטמ   
      
4" רטוקב ןליפורפילופמ תרוקיב תספוק     07.02.0002
תרגסמו הסכמ םע ע"ש וא "יקספיל" תרצות      
תרצותמ רונתב ליאמא םיעובצ זילפמ תעבורמ      

  4,480.00   320.00    14.00 .ה.פ.מ 'חי   
      

  2,560.00   320.00     8.00 2/4" הפצר םוסחמ ךא , ל"נכ 'חי  07.02.0003
      
םייושע מ"מ 061 רטוקב םיכפש תורונצ     07.02.0004
)EPDH( ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ      
םיחנומ םיחפס תוברל ךותירב םירבוחמ      

  4,800.00   160.00    30.00 .'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
םייושע מ"מ 011 רטוקב םיכפש תורונצ     07.02.0005
)EPDH( ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ      
םיחנומ םיחפס תוברל ךותירב םירבוחמ      

  7,680.00   128.00    60.00 'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ תורוניצ     07.02.0006
    )EPDH( ךותירב םירבוחמ מ"מ 011 םירטקב  

  4,200.00   120.00    35.00 םייומסו םייולג םינקתומ םיחפס תוברל רטמ   

 28,820.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
012/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     012 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,820.00 מהעברה      
      

      
רוניצל ביבסמ מ"ס 01 ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.02.0007

  4,160.00    64.00    65.00 מ"מ 061-011 רטוקב רטמ   
      
ללוכ EPDH "011/002 היושע הפצר םוסחמ     07.02.0008
תרגסמו תשר הסכמ ,מ"מ 002 רטוקב ךיראמ      
לייאמא םיעובצ דבכ םגד זילפ םייושע תעבורמ      
םיאתמ ןווג םע .ה.פ.מ תרצותמ רונתב      

  4,160.00 1,040.00     4.00 םוסחמה ןוטיב ,הפצרל 'חי   
      
תידי םע מ"מ 1 יבועב הטסורינ חפמ תשר לס     07.02.0009
רטוקב הפצר םוסחמב ןקתומ המרה      

    640.00   160.00     4.00 מ"מ 002/011 'חי   
      

    160.00    80.00     2.00 .4" רטוקב .יס.יו.יפמ ריווא עבוכ 'חי  07.02.0010

 37,940.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ת ו י 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       
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנל היולת הלסא     07.03.0001
ע"ש וא "הסרח" תמגוד " 583 תקרב"      
םאתהב הנקתהה .תואירבה דרשמ תרשואמ      
הסכמו בשומ תוברל תואירבה דרשמ תויחנהל      

  3,520.00 1,760.00     2.00 םיקוזיחה לכו ע"ש וא"הסרפ" םגד חישק 'חי   
      
לכימ תוברל 'א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא     07.03.0002
וא )ברה םרוי קפס("טינס" המגודכ יומס החדה      

  8,960.00 2,240.00     4.00 ע"ש 'חי   
      

  2,560.00 1,280.00     2.00 'פמוק "תירבג" וא LAD תרצות יומס החדה לכימ 07.03.0003
      
'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ - םיכנ רויכ     07.03.0004
וא לגועמ 54" אפלא" םגד "הסרח" תמגוד      
4/11" ןליפורפילופמ קובקב ןופיס םע,ע"ש      

    960.00   480.00     2.00 ןבל עבצב 'חי   
      
"הסרח" תרצות ןבל סרחמ ילבוא הצחר רויכ     07.03.0005
ןופיס םע שישב בלושמ "רפונ ינימ" םגד 'א גוס      

  1,600.00   400.00     4.00 ןבל עבצב 4/11" ןליפורפילופמ קובקב 'חי   
      
'א גוס "הסרח" 'צות ןבל סרחמ חבטמ תרעק     07.03.0006
שישב תבלושמ 405 ט"קמ 02/04/06 תודימב      

  3,120.00   520.00     6.00 ןבל עבצב 2" ןליפורפילופמ קובקב ןופיס  ללוכ 'חי   
      
היפ םע הצחר רויכל הדימעב ההובג הללוס     07.03.0007
"אפלא" םגד תמח תרצות תבבותסמ הרצק      
תוירוניצו "לינ" יזרב 2 ללוכ 025203 ט"קמ      

  2,720.00   680.00     4.00 הללוסה רוביחל תוניירושמ 'חי   

 23,440.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
013/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     013 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,440.00 מהעברה      
      

      
הכורא היפ םע חבטמ רויכל הדימעב הללוס     07.03.0008
ט"קמ "אפלא" םגד תמח תרצות תבבותסמ      
תוירוניצו "לינ" יזרב 2 ללוכ 365203      

  5,760.00   960.00     6.00 הללוסה רוביחל תוניירושמ 'חי   
      
,שימג רוניצ ,ףלזמ םע תחלקמל ריק תללוס     07.03.0009
075203 ט"קמ "אפלא" תרדסמ תידיו הלתמ      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד      

  1,968.00   984.00     2.00 םלשומ 'חי   
      
טילקמ תידי םע 2/1" ריקהמ הסיבכו ןג זרב     07.03.0010
4/3" חיפב הגרבה םע לקינ הפוצמ זילפמ      

    320.00    80.00     4.00 "תמח" תרצות 902003 ט"קמ 'חי   
      
זילפמ טילקמ תידי םע 2/1" ריקהמ ילד זרב     07.03.0011
ט"קמ 4/3" חיפב הגרבה םע לקינ הפוצמ      

    160.00    80.00     2.00 "תמח" תרצות 902003 'חי   
      
הכורא היפ םע רויכל הללוס - "שיגנ"     07.03.0012
ט"קמ ריקהמ הנקתהל קפרמ תידיו תבבותסמ      
,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 354103      

  1,600.00   800.00     2.00 םלשומ ןקתומ 'חי   

 33,248.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
00742 םגד "םסו'ג" תרצות הטילק שאר     07.04.0001

  4,160.00 1,040.00     4.00 4" רטוקב 'חי   
      

  1,280.00   320.00     4.00 4" רטוקב הדלפמ הכיפש ךרב 'חי  07.04.0002
      

    288.00    72.00     4.00 עקרקה לע תחנומ םורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.04.0003
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ תורוניצ     07.04.0004
    )EPDH( ךותירב םירבוחמ מ"מ 011 םירטקב  

  2,400.00   120.00    20.00 םייומסו םייולג םינקתומ םיחפס תוברל רטמ   

  8,128.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

123,332.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

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

 
014/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     014 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונקת ץבוקו 1724 תונקת ץבוקל םאתהב      
ירמוח ,םירמוח תקפסה ,רודיס ללוכ 3464      
.שומישל ןכומ ,תודגנתה תקידב ללוכ 'וכו רזע      
      
דוסי תקראה רודיס -- דוסי תקראה תכרעמ     08.01.0001
,)ןינבה י"ע קפוסי לזרבה( מ"מ 01 לזרב י"ע      
רטמרפב עקרק תמוקב דוסיה תרוק ךותב      
הקראה תוטומ תכישמו ןינבה לש ינוציחה      
רדח לש ינוציחה רטמירפל דע םייקפוא      
תחא הדיחיל ךתורי לזרבה .גגב תוגרדמה      
םינטק ויהי אל הפיפחב םיכותירה ךרוא רשאכ      
דוסיה ידומעיל הז לזרב ךתורי ןכ .מ"ס 01-מ      
ןוילע ךתרמב ,תומוקמ ינשב .תואסנולכל וא      
רושיגה תעבט רבוחת )תינכותב עיפומכ( גגבו      
ורבוחי םהילאש םילאיצנטופ תאוושה יספ לא      
שי וז רושיג תעבטמ .ןינבה תוקראה לכ      
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      

  2,400.00     8.00   300.00 .טוליש ר"מ   
      
םע ר"ממ 04*4 דע םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.01.0002
ירזיבא וא /ו םידדובמ ללוכ םיגרבו םירוח      

    480.00   480.00     1.00 'פמוק .סקפסרפ ןגמ ללוכ םירחא הסיפת  
      
ר"ממ 01 דע  תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.01.0003
,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תואוושה ספמ      
תוברל םימ תרנצל וא תולעת תיטסוקא תרקת      

  1,920.00    64.00    30.00 .תינקת הלשו ןגמ תרנצ 'חי   

  4,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 10.80 כ"הס  

      
ה נ ז ה  י ו ק  20.80 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 4.6 ףיעס האר .שומישל      
      
עקרק תמוקב ישאר חולל  ח"ח רליפמ הנזה וק     08.02.0001
ךותב ר"ממ )YX2N)61X5 לבכ שומישב      
ינשב רבוחמ הנכומ הריפחב ,רוניצ      

  1,200.00    48.00    25.00 .שומישל ןכומ,תווצקה רטמ   
      
      
      
      

  1,200.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
015/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     015 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,200.00 מהעברה      
      

      
םינגה ןיב הנשמ חולל ישאר  חול ןיב הנזה וק     08.02.0002
,רוניצ ךותב ר"ממ YX2N 01X5 לבכ שומישב      
ןכומ,תווצקה ינשב רבוחמ הנכומ הריפחב      

    800.00    32.00    25.00 .שומישל רטמ   
      
יללכ למשח  תקספה ןצחל לש דוקיפ וק     08.02.0003
הסינכב ןצחל דע למשח רדחב ישאר קספממ      
יכילומ ללוכ שא יובכ י'ע רשואמ  ןצחל ללוכ,      
םוריח ןצחל ללוכו ר"ממ 5.1X4 לבכב דוקיפ      
."ילככ למשח הקספה ןצחל" טלש םע ומצע      
.טלפמוק - שומישל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ לכה      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק .רטמ 03-כ וקה ךרוא  
      
תרושקת ןורא דע "קזב" רליפמ ןופלט הנזה וק     08.02.0004
יל'ג תרושקת לבכ תחנה תללוכ הדובע .ישאר      
מ"ס 06 בחורב הריפח תלעתב תוגוז 01      
מ"מ 50 רטוק תורוניצ תחנה ,'מ 5,1 דע קמועו      

  1,500.00    60.00    25.00 .הנורקל םילבכ רוביח,"קזב" ןקת רטמ   
      
"קזב" ןקת ר"ממ 4*)2*5.0( ןופלט לבכ     08.02.0005
תונוראל ישאר תרושקת ןורא ןיב הנקתה      

    200.00     4.00    50.00 ןגה ךותב תרושקת םיעקשל ,םיינשמ תרושקת רטמ   
      
תרושקת ןורא דע "טוה" רליפמ טוה הנזה וק     08.02.0007
רטוק תורוניצ 2 תחנה תללוכ הדובע .ישאר      
מ"מ 6 רטוקב ןולינ  הכישמ טוחו מ"מ 05      
5,1 דע קמועו מ"ס 06 בחורב הריפח תלעתב,      

  1,000.00    40.00    25.00 .'מ רטמ   
      
םילבכ תולעת       
    ----------------------------------------------------  
    --  
      
,תנוולוגמ הדלפ תשר תויושע םילבכ תולעת     08.02.0009
םינוולוגמ םילתמ ללוכ ,מ"מ 001/58 תודימב      

  4,800.00    48.00   100.00 .מ"ס 08 לכ רטמ   

 10,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנזה יוק 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 

016/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     016 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ תוללוכ הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ      
תא תוללוכ תודוקנה .חולה דע רוניצב למשח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
הרואת קספמ( יפוס רזיבא ללוכ .תמלשומ      
הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ)ט"הת\ט"הע      
תואספוק ,םיכילומ, םילבכ תרנצ תוברל      
תוללוכ תודוקנה .הצקה דע חולהמ םירוביח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ תא      
היתפ" םגדמ רואמל הצק ירזיבא לוכ .תמלשומ      
תנקתה( שרדנה יפל ע"ש וא  "וקסינ" "      
.)ט"הת\ט"הע      
      
YX2N 5.1 םיכילומ םע תוליגר רואמ תדוקנ     08.03.0002
הרואת ףוג לכ( )תיזפ תלת וא תיזפ דח( ר"ממ      

 15,000.00   120.00   125.00 )רואמ 'קנכ בשוחי ףילחמ קספמ לכו 'קנ   
      
ר"ממ YX2N 5.1/5.2 לבכב רואמ תדוקנ     08.03.0003

  2,016.00   144.00    14.00 .ץוח תרואתל 'חי   

 17,016.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רואמ תודוקנ 30.80 כ"הס  

      
ח כ  ת ו ד ו ק נ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ תוללוכ הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ      
תא תוללוכ תודוקנה .חולה דע רוניצב למשח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
.תמלשומ      
      
וק ללוכ ריחמה .תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     08.04.0002
YX2N לבכו תרנצ ,הדוקנל דעו חולהמ הנזה      

  4,320.00   144.00    30.00 )יפוס רזיבא ללוכ אל( ר"ממ 3*5.2 'חי   
      

    288.00    16.00    18.00 A61 דיחי עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.04.0003
      

    432.00    36.00    12.00 A61  םימ ןגומ עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.04.0004
      
תללוכ 81Dםגד ט"הע/ט"הת הדובע תדמע     08.04.0006
םע ילארשי םגד םירזיבא 6 םע A61 עקת תיב      
תומלשומ תרושקת 'קנ 2 , ימינפ ןוחטב סירט      
    7TAC 54 ,  בשחמל םיעקשוGR 2, ןופלט 'קנ  
לש CIFFO&EMOHE תמגודכ .תומלשומ      
חולהמ הנזה וק ללוכ ריחמה .ע"וש וא וקסינ      
ינומיס , YX2N5.2X3 לבכו רוניצ , 'קנל דעו      

  5,760.00   720.00     8.00 .טוליש 'חי   
      
      
      
      
      
      

 10,800.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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017/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     017 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,800.00 מהעברה      
      

      
תללוכ 81Dםגד ט"הע/ט"הת הדובע תדמע     08.04.0007
םע ילארשי םגד םירזיבא 4 םע A61 עקת תיב      
תומלשומ תרושקת 'קנ 2 , ימינפ ןוחטב סירט      
    7TAC 54 ,  בשחמל םיעקשוGR, 2 ןופלט 'קנ  
לש CIFFO&EMOHE תמגודכ .תומלשומ      
חולהמ הנזה וק ללוכ ריחמה .ע"וש וא וקסינ      
ינומיס , YX2N5.2X3 לבכו רוניצ , 'קנל דעו      

  1,120.00   560.00     2.00 .טוליש 'חי   
      
תללוכ 41D םגד ט"הע/ט"הת הדובע תדמע     08.04.0008
םע ילארשי םגד םירזיבא 2 םע A61 עקת תיב      
תומלשומ תרושקת 'קנ 2 , ימינפ ןוחטב סירט      
    7TAC קנ ,היזיוולט 'קנ ,  בשחמל םיעקשו'  
CIFFO&EMOHE תמגודכ .תומלשומ ןופלט      
הנזה וק ללוכ ריחמה .ע"וש וא וקסינ לש      
, YX2N5.2X3 לבכו רוניצ , 'קנל דעו חולהמ      

    800.00   400.00     2.00 .טוליש ינומיס 'חי   
      
ללוכ ריחמה .ט"הת םימח םימ דודל הדוקנ     08.04.0009
,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ 5.2X3 לבכ      
ןומיס תרונ םע יבטוק וד קספמ רזיבא ללוכ      
םוטא ףסונ יבטוק וד קספמו ט"הת םינקתומה      

  1,280.00   320.00     4.00 .דודל דומצ 55PI 'חי   

 14,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חכ תודוקנ 40.80 כ"הס  

      
ג ו ז י מ  ת ו ד ו ק נ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה יזאפ דח ןגזמל ריק רוביח תדוקנ     08.05.0001
חולמ ר"ממ YX2N5.2X3 לבכב הנזה וק      
ללוכ,יפוס רזיבא ללוכ הדוקנל דעו למשחה      
קספמ ללוכ . ט"החת שא ןיסח מ"מ 32 רוניצ      

  2,240.00   280.00     8.00 הבעמב A61 טקפ 'חי   
      
TSE-34PC םגדמ תינגזמ הנקתהו הקפסה     08.05.0002
םע ) POTS/TRATS ( פוטס/טראטס ןוא זוע      
יטמוטוא קותינ םע ,הייהשה אלל ,יוויח תירונ      
םע ,ל"נה X תצבשמב רדגויו שרדיש ןמז לכל      
אללו דבלב ימינפ ,ןמזה ןוויכ.יטירב עקש      
דח ןגזמל םיאתמ .ינוציח ןוויכל תורשפא      

  2,240.00   280.00     8.00 יזאפ תלת/יזאפ 'חי   

  4,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( גוזימ תודוקנ 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
018/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     018 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוגה תבכרהו הלבוה םיללוכ םיריחמה      
הז קרפב םיפוגה לכ , תינכותב ןייוצמה םוקמב      
תבכרהו הלבוה םיללוכ םיריחמהדל גוסמ ויהי      
יפוגה לכ , תינכותב ןייוצמה םוקמב םיפוגה      
הז קרפב םיפוגה לכ.דל גוסמ ויהי הרואת      
.סקולארשי תרצות      
      
םגד 06X06 DEL הרקתב עוקש ת"ג     08.06.0002
    K0004/ML0404 1WC0606PL הרונ םע  
    DEL W83  ע"ש וא "הרואת ןרוא" תרצות.  

 10,496.00   256.00    41.00 ד"ממב הרואתל םיאתמ 'חי   
      
2002  םגד תיטסוקא הרקת עוקש ת"ג     08.06.0003
    ANSEI 06-038-W31-051D ןרוא" תרצות  

 11,480.00   280.00    41.00 .ע"ש וא "הרואת 'חי   
      
W42x1 DEL ADNIL-38 הרקת ג"ע ת"ג     08.06.0004
    F3-58585 56 םימ ןגומ-PI ןרוא" תרצות  

    560.00   280.00     2.00 .ע"ש וא "הרואת 'חי   
      
םע "עוקש 8381 טולימ דל" םגד םוריח ת"ג     08.06.0005
הבחר המולע תוקד 3X1 DEL 081 הרונ      

  8,400.00   280.00    30.00 .ע"ש וא "הרואת ןרוא" תרצות 'חי   
      
תייגולונכטב טולימל םורח תרואתל הרואת ףוג     08.06.0006
דל הרונ םע "עוקש דל ץח " םגד דל      
    W51.0X8 תרצות תוקד 081 םוריחב תלעופה  

  2,400.00   240.00    10.00 .ע"ש וא שעג 'חי   
      
ינקת ינוציח הנקתהל םימ ןגומ דל הרואת ףוג     08.06.0007

    320.00   320.00     1.00 .תיב 'סמ בוחרה םש םע 'חי   
      
DEL RATS 0002 םגד הרואת ףוג     08.06.0008
    41Z475DW הרונ םע W81X1 תרצות  GS  

  6,720.00   480.00    14.00 .ע"ש וא שעג 'חי   

 40,376.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל  70.80 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      
      
      
      
      
      

70.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
019/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     019 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םע ירלודומ חפ ןוראכ יונב ישאר למשח חול     08.07.0001
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      
תואיצמב קפוסיש יתיזח ר"מ יפל דדמי חולה      

  3,600.00 2,400.00     1.50 .ר"מ 4.0-כ בשוחת רתויב הנטקה הדימהו ר"מ   
      
םע ירלודומ חפ ןוראכ יונב הנשמ למשח חול     08.07.0002
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      
תואיצמב קפוסיש יתיזח ר"מ יפל דדמי חולה      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .ר"מ 4.0-כ בשוחת רתויב הנטקה הדימהו ר"מ   
      
לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ     08.07.0003

  2,400.00 1,200.00     2.00 מ"מ תודימב ץעמ בגו חירב בר ר"מ   

  8,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוחול 70.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ד ו י צ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש רצק םרז לש ןויפיא ילעב תוחולל דויצ      
ךותב רוביחו הנקתה ,הקפסא - תוחפל א"ק      
:לש תוחול      
      
52 קותינ רשוכ רפמא  3*001 דע םית"מאמ     08.08.0002
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב  רפמאוליק      

    720.00   720.00     1.00 הקספה לילס םע )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע םית"מאמ     08.08.0003
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

    480.00   480.00     1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע סמועב קתנמ     08.08.0004

    560.00   560.00     1.00 הקספה לילס םע  רפמאוליק 52 'חי   
      

  2,600.00    40.00    65.00 A52 דע יבטוק דח ז"אמ 'חי  08.08.0005
      

  1,200.00   120.00    10.00 A52X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.08.0006
      

    608.00   152.00     4.00 A04X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.08.0007

  6,168.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
020/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     020 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,168.00 מהעברה      
      

      
    192.00    48.00     4.00 ספא קותינ םע A52 דע יבטוק דח ז"אמ 'חי  08.08.0008

      
  1,792.00   224.00     8.00 Am03 04x4 A EPYT תחפ רסממ 'חי  08.08.0009

      
    704.00   176.00     4.00 Am03 04x2 A EPYT תחפ רסממ 'חי  08.08.0010

      
תועש 84 תינאכמ הברזר םע תבש ןועש     08.08.0011

    480.00   240.00     2.00 יעובש/ימוי 'חי   
      
וא תלד לע ןקתומ 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב     08.08.0012

     80.00    40.00     2.00 מ"מ 22 רטוק ירלודומ 'חי   
      

    162.00    27.00     6.00 22 רטוק DEL V032  ןומיס תורונמ 'חי  08.08.0013
      

    272.00   136.00     2.00 A52X3 3ca דע יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.08.0014
      

  1,280.00   640.00     2.00 B655-OSI-2 שא יוליג תכרעמל דוקיפ רסממ 'חי  08.08.0015
      

    112.00    56.00     2.00 ןומיס תורונמל יזאפ תלת ןצחל 'חי  08.08.0016
      

    368.00   184.00     2.00 ז"אמל הקספה לילס 'חי  08.08.0017
      

    160.00    80.00     2.00 יבטוק וד דעצ רסממ 'חי  08.08.0018
      

    368.00   184.00     2.00 הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי  08.08.0019
      
לע ןקתומ 5-4-3-2-1-0 םיבצמ 6 דוקיפ ררוב     08.08.0020

    160.00    80.00     2.00 תלדה 'חי   

 12,298.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחולל דויצ 80.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
לזרב יליפורפמ יושע ,למשח ילבכל םלוס     08.09.0005
דע היהי םלוסה בחור "הקטא" םגד םינוולוגמ      
קוזחה יעצמא לכ תא לולכי אוהו ,מ"ס 06      
,םיספיליפ ,םיגרב ללוכ ,םישורדה רובחהו      
לע חפמ הסכמ ללוכו יוכו גירבת םע ןווכ תוטומ      

  1,200.00    40.00    30.00 'מ 2 הבוגל רטמ   

  1,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

112,870.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח ינקתמ 80 כ"הס  

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

 
021/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     021 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 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      
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
תוריקב םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      

 28,160.00    64.00   440.00 .תוגרדמ יכלהמ תיתחתבו תורקתו ר"מ   
      
הצברה תבכש תוברל תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0020
תינוניב ןועריג תמרב ילרנימ חיט רמגו      
תוברל לכירדאה תריחבל םינוש םינווג 3-בו      
.ןרציה יטרפמב תויחנהל םאתהב חטשה תנכה      

 28,000.00   200.00   140.00 (STC1,2,3) ר"מ   
      
ג"ע טנמצב הרישע תרשיימ חיט תבכש     09.01.0030
יופיח רמגל םידעוימה םירוזאב הנבמה תותיזח      

 28,160.00    64.00   440.00 .דרפנב דדמנה LPH ר"מ   
      
,תובכש יתשב גגה תוקעמ בג לע יטנמצ חיט     09.01.0040

  5,760.00    64.00    90.00 .דבל רמגו הצברה תבכש תוברל ר"מ   
      
וא "תימרכ" 'בח תרצות 136 ראגב טכילש     09.01.0050
םושיי רחאל ףויש תוברל תובכש יתשב ע"ש      
העיבצל ןכומ םלשומ רמגל דע לכה .הבכש לכ      

  4,800.00    48.00   100.00 .מ"ממב .ןרציה יטרפמב ראותמכ ר"מ   

 94,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 94,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס  
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022/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     022 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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       
      
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     10.01.0023
רסונמ ,)YDOB LLUF( אלמ ףוג ,01R ,מ"ס      
רופא ןווגב קלח םקרמב הרוטסקט ,רזייל      
ארקמב טרופמה פ"ע םגדמ ,ריהב 'זב וא ריהב      
002 תומכב בצוימ לוח תוברל ,לכירדא 'כתב      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק      
תריחבל ןווגב "iepam" תרצותמ תילירקא      

 46,000.00   200.00   230.00 )ארקמב VAP-2 סופיט( . לכירדאה ר"מ   
      

  4,200.00    28.00   150.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0025
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0050
רסונמ ,)YDOB LLUF( אלמ ףוג ,21R ,מ"ס      
רופא ןווגב קלח םקרמב הרוטסקט ,רזייל      
ארקמב טרופמה פ"ע םגדמ ,ריהב 'זב וא ריהב      
002 תומכב בצוימ לוח תוברל ,לכירדא 'כתב      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק      
תריחבל ןווגב "iepam" תרצותמ תילירקא      

  3,360.00   224.00    15.00 )ארקמב VAP-3 סופיט( . לכירדאה ר"מ   
      
      

 53,560.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
023/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     023 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,560.00 מהעברה      
      

      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0090
תינכותב טרופמכ םינוש םינווג 5-ב ,מ"ס      
ACERBAF 'בח תרצות ,לכירדא ארקמבו      
EDRAG-TNAVA :תרדסמ      
    AIDRAUGNAV, עוציבה ,"ינולא" 'בח :ןאובי  
יתש תוברל םייונב תוריק ג"ע הקבדהב      
רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ טמוטיא תובכש      
חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1 לקשמב "סקיפ      
יבועב 0291 י"ת םאות שעותמ הצברה      
ןייולימו מ"מ 2 בחורב תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ      
ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא הבורב      

 16,000.00   160.00   100.00 )2TC ,1TC :םיתורשב( .לכירדאה תריחבל ר"מ   
      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0100
ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ ,מ"ס      
ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
טמוטיא תובכש יתש תוברל םייונב תוריק      
לקשמב "סקיפ רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ      
שעותמ הצברה חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1      
תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב 0291 י"ת םאות      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא.  

  1,600.00   160.00    10.00 )םינוחבטמב( ר"מ   
      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0110
ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ ,מ"ס      
ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
טמוטיא תובכש יתש תוברל םייונב תוריק      
לקשמב "סקיפ רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ      
שעותמ הצברה חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1      
תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב 0291 י"ת םאות      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא.  

    320.00   160.00     2.00 )םיחטשמ לעמ( ר"מ   

 71,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 71,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
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024/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     024 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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     11.01.0020
סבג יטנמלא ג"ע ,"סקימרובמט" גולטקמ      
תובכש שולש ,תורקתו תוריקב חיט וא/ו      

 10,800.00    18.00   600.00 דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל דע תוחפל ר"מ   

 10,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס  
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025/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     025 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ ,מ"ס 09/06 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0010

  4,800.00 1,200.00     4.00 .המישרב 5-א 'חי   
      
,מ"ס 081/005 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0100

 20,160.00 10,080.00     2.00 .המישרב 8-א סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 001/08 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0130

  2,240.00 1,120.00     2.00 .המישרב 9-א 'חי   
      
,מ"ס 031/061 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0140

  4,800.00 2,400.00     2.00 .המישרב 01-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 042/012 תודימב םוינימולא הנירטיו     12.01.0180
41-א סופיטמ ,תלדו עובק קלח תללוכה      

 14,400.00 7,200.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 042/005 תודימב םוינימולא הנירטיו     12.01.0190
51-א סופיטמ ,תלדו עובק קלח תללוכה      

 26,400.00 13,200.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
סופיטמ ,ר"מ 58-כ חטשב הלוגרפל האולימ     12.01.0200
םוכיסל אל 68,000.00     1.00 'פמוק .המישרב 02-א  

 72,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 72,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
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026/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     026 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
יללכה טרפמה ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה      
ןוכמ לש 873 כ"מפמו 41 קרפ ןינב תודובעל      
.םינקתה      
      
רדגומכ השק גוסמ ןבאמ ויהי ןבאה תודובע לכ      
לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ .י"תבו כ"מפמב      
ןוגיע ללוכ ןורחא י"ת יפל ןבאה ןוגיע תודובע      
תפסות ללוכ ןכו תוקידבו הדלפ ינתיוז תורישק      
תמגודכ ןבאה בגב הקבדה רפשמ ףסומ      
.הקיס תרצות      
      
םאתהב השעי ןבאה תודובע עוציב :הרעה      
תולכירדאה תוינכותב עוציבה יטרפו תויחנהל      
תיכנא הניאש ןבא תיילת .היצקורטסנוקהו      
םייוסיכ תוברל םיגרבב ןוגיע תועצמאב השעת      
.ןבאה ןווגל םאות ןווגב שיש קבדב      
      
הלחוכו ןבא תואמגוד דעומ דועבמ ןיכי ןלבקה      
םיעיפומה םינושה תומוקמה יפל םיאתמ      
לכירדאהמ רושיא תלבקלו תולכירדא תוינכתב      
.הדובעה תליחת ינפל      
      
ןבאה גוס לע םינקתה ןוכממ רושיא גיצי ןלבקה      
.עצבל דיתע אוהש      
      
מ"ס 3 יבועב 456  הרופא טינרג ןבא גניפוק     14.01.0040
תוקעמ לע עופישב חנומ מ"ס 24-כ בחורבו      
לכמ מ"ס 2 בחורב תוטילב תוברל גגה      

 14,080.00   176.00    80.00 .לכירדאה יטרפב ראותמכ םימ יפא תריציו דצ רטמ   

 14,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41 כ"הס  
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027/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     027 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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       
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  10.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ו פ מ ו       
      
לש הקופתל יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי     15.01.0001
    RH/UTB 002,42 םומיח,הרטקלא תמגוד  
ירוביח תוברל A יטגרנא גוריד ,םוח תבאשמב      
תדוקנל רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח      

 20,800.00 5,200.00     4.00 'פמוק .טלשו יוביע 'חיל ןוחטב קספמ ,זוקינ  
      
לש הקופתל יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי     15.01.0002
    RH/UTB 003,21 םומיח,הרטקלא תמגוד  
ירוביח תוברל A יטגרנא גוריד ,םוח תבאשמב      
תדוקנל רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח      

 12,800.00 3,200.00     4.00 'פמוק .טלשו יוביע 'חיל ןוחטב קספמ ,זוקינ  
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ     15.01.0003
תודוכלמ ,תרנצל דודיב תוברל ,יוביע תדיחיל      
לצופמ ןגזמל תינוציח תרנצל טספליס ,ןמש      

  8,000.00    80.00   100.00 . לדוג לכב רטמ   
      
תינוציח תרנצ תלבוהל הסכמ םע חפ תלעת     15.01.0004

    960.00    32.00    30.00 . ריקל הלתמ םע מ"ס 01X51 דע תודימב רטמ   
      
ןוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוקמ היילת גרוס     15.01.0005
ללוכ לדוג לכב לצופמ ןגזמ לש יוביע תדיחיל      

  2,560.00   320.00     8.00 'פמוק . יביסמ היילת לוענמו גרוס  
      
הקיפסל 4" האיצי רטוק תילגופירטנצ הטנוו     15.01.0006
מ"מ 8 לש יטטס ץחל דגנ ד"למר 001 לש      
לביצד 54 דע ןיטולחל הטקש , תוחפל      

  1,280.00   640.00     2.00 'פמוק . דוקיפו למשח ירוביח , A הלאקסב  
      

    240.00   120.00     2.00 4" רטוקב םשג ןגומ ריוו.א תטילפ סירת 'חי  15.01.0007

 46,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיחופמו ריוא גוזימ תודיחי 10.51 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו י א  ת ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע תמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.02.0001
םגד חנ תבת תמגוד ,ץחל תקידב ללוכ ,היקלח      
    003/008 HAF ילוורשל תורבחתה תוברל  
ץחל רורחש םותסש ןכו ,טלקמה לש הדלפ      
למשח ירוביח םילוורשל הבכרהו ףדה ימלובו      

 27,200.00 13,600.00     2.00 'פמוק .דוקיפו  
      
תרנצ רבעמל 4" ימינפ רטוקב הדלפ  לוורש     15.02.0002
ינפל ריקב ןוגיע תוברל טלקמ ריק ךרד ןגזמ      
א"גה י"ע רשואמ רמוחב המיטא , הקיציה      

    960.00   480.00     2.00 'פמוק .TCM וא ןוירוא רחס תמגוד  
      

 28,160.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
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028/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     028 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,160.00 מהעברה      
      

      
  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק . תומיטאו תוירוניצ ללוכ ץחל שרפה ןועש 15.02.0003

 29,760.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניסו רורוויא תדיחי 20.51 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב תוקבדהב רבוחמ חישק  CVP רוניצ     15.03.0001

    800.00    40.00    20.00 .זוקינ תודוקנל רוביחו םיחפס תוברל 4/3" רטמ   

    800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 30.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 77,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  
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029/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     029 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  י נ ק ת מ  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ק נ  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
לבכב ,חפנ יאלג רובע תרושקת תדוקנ הנכה     18.01.0001
ללוכ אל( הכישמ טוח ללוכ םיאתמ רוניצו      
רטוקב יטסלפ רוניצ ןיכהל שי .)יפוס רזיבא      

    960.00    64.00    15.00 .תרושקת ןורא דע הדוקנהמ מ"מ 02 'חי   
      
מ"מ 32  תורוניצ ינשב היזיולטל הנכה תדוקנ     18.01.0002
רובע ט"הת לופכ עקש  ללוכ  הכישמ  טוח םע      

    192.00    96.00     2.00 .םיפתושמ ןיוולו םילבכ ,תיזכרמ הנטנאמ V,T 'חי   
      
רוניצב  ינקת תרושקת לבכל הנכה תדוקנ     18.01.0003
תוכמנומ תורקתב וא/ו ט"החת מ"מ 32 ףכירמ      

  2,688.00    96.00    28.00 7TAC לבכ ללוכ . )וילאמ הבכ( רוניצ 'חי   
      
רוניצב "קזב" ץוח/םינפ ןופלטל הנכה תדוקנ     18.01.0004
תוכמנומ תורקתב וא/ו ט"החת מ"מ 32 ףכירמ      

    384.00    96.00     4.00 5.0x2(x4( קזב לבכ ללוכ . )וילאמ הבכ( רוניצ 'חי   
      

     80.00    20.00     4.00 ןופלט עקש 'חי  18.01.0005
      
הדוקנ לכל היומס הנקתהב םוקרטניאל הדוקנ     18.01.0006
61 רטוקב ףיפכ יטסלפ רוניצ םע עיגהל שי      

     96.00    96.00     1.00 7TAC לבכו ינקת הכישמ טוח ,מ"מ 'חי   
      
חפנ יאלג ,ןשע יאלג( תרושקת ירזיבאל הנכה     18.01.0007
,תולימ תלד הליענ לוטיב ןצחל ,הצירפ יעמל      
הקעזא 'עמ הלעפה 'חי ,תומלצמ ,הקוצמ ןצחל      
7TAC  לבכ 52 רטוקב רוניצ הנכה ללוכ )'וחו      

  4,000.00    80.00    50.00 . תרושקת ןורא דע הדוקנהמ 'חי   

  8,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תודוקנ 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת ינקתמ 81 כ"הס  
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030/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     030 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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       
      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ :הרעה      
.הסירפב סבג תוציחמכ      
      
לכ תא םיללוכ ןהינימל תוציחמה יריחמ :הרעה      
תוברל ,םהינימל יטסוקאה םוטיאה יטרפ      
ח"ודב טרופמכ הליבכו תרנצ ירבעמ םוטיא      
אלו הקיטסוקאה ץעוי יטרפבו יטסוקא ץעוי      
.דרפנב םרובע םלושי      
      
םיחתפ קוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
חפמ םיבצינ תועצמאב תותלדו תונולחל      
.מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ :הרעה      
.מ"ס 04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
      
תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ :הרעה      
םאתהב םיגניפוק תוברל םיפילגו םיפשח      
.תולכירדאה 'כתב טרופמל      
      
מ"מ 7.21 יבועב קורי סבג חולב תוריק יופיצ     22.01.0070
האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש תוברל      
ידוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
לכה ,'וכו עבצל הנכה ,םיפילג ידוביע ,םיחתפ      
םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

    896.00   128.00     7.00 )תולסא בגב( .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    896.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
031/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     031 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    896.00 מהעברה      
      

      
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      
םרט ריקה םוטיא ללוכ ריחמה.ןרציה תרדגה      
701 פוט הקיס" תובכש יתשב יופיחה עוציב      
,םיגניפוק,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 לקשמב      
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      
3LPH ,2LPH( .'וכו תונותחת תוריגס ,םיפילג      

208,000.00   520.00   400.00 ,HPL1) ר"מ   

208,896.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו סבג תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
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      
      
      

20.22.10 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
032/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     032 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
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      

 17,920.00   224.00    80.00 ]ןיעל הארנה חטשה יפל ר"מ   
      
רמצ יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0040
51 יבועבו מ"ס 06/06 תודימב סוחד םיעלס      
םגד "NOFKCOR" תרבח תרצות ,מ"מ      
    "CIPORT" ינויבא םיחא" :ןאובי ,ןבל ןווגב"  
ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא      
L+Z רמג יליפורפו ENIL ENIF הקולח      
תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ ,םייפקיה      
.לכירדאה תוינכותב ראותמכ לכה .לכירדאה      

  7,920.00   144.00    55.00 (AT1) ר"מ   
      
רמצ יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0050
51 יבועבו מ"ס 06/021 תודימב סוחד םיעלס      
םגד "NOFKCOR" תרבח תרצות ,מ"מ      
    "CIPORT" ינויבא םיחא" :ןאובי ,ןבל ןווגב"  
ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא      
L+Z רמג יליפורפו ENIL ENIF הקולח      
תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ ,םייפקיה      
.לכירדאה תוינכותב ראותמכ לכה .לכירדאה      

 15,120.00   144.00   105.00 (AT2) ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,960.00 20.22.10 קרפ תתב הרבעהל

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

 
033/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     033 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,960.00 מהעברה      
      

      
םיררוחמ חפ יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.02.0101
6109LAR ןבל ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
הרקתה יחירא .לכירדאה תריחבל      
רוריחב םיררוחמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
תיטסוקא העירי רמוח תוברל ,ןייפורקימ      
מ"מ 2.0 יבועב "סקטדנואס" גוסמ תקבדומ      
לקשמבו 1" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ הילעו      
יבועב ןליטאילופ תויקשב םיפוטע ק"מ/ג"ק 42      
יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק ,ןורקימ 03      
ךרואל קותינ טרפ עוציבו ןייל-ןייפ הקולח      
םיעובצ Z+L יליפורפ י"ע םירוניסהו תוריקה      

  4,160.00   208.00    20.00 .תוריקה ףקיהב לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב ר"מ   
      
תויחנה יפל מ"ממב תויטסוקא תורקת קוזיח     22.02.0150
בתות תורקת :4 קלח 3015 י"תו ר"עקפ      

  1,056.00    32.00    33.00 .םיטלקמב הנקתהו ןכת יללכ :תוקירפ ר"מ   

 46,176.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בתות תורקת 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

255,072.00 )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

 
 

034/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     034 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 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 04 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0010

 10,800.00   120.00    90.00 .'מ 0.01  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0015
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

  1,170.00    13.00    90.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
,מ"ס 05 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0020

  1,480.00   148.00    10.00 .'מ 0.01  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0025
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

    140.00    14.00    10.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
,מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0030

 29,700.00   198.00   150.00 .'מ 0.21  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0035
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

  2,250.00    15.00   150.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
,מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0040

 11,750.00   235.00    50.00 .'מ 0.21  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0045
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

  1,600.00    32.00    50.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0080

 21,120.00 3,520.00     6.00 .םילוע םידומעל םיצוק תוברל ,ל"נה ןוט   

 80,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 80,010.00 )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

 
035/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     035 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  43 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
דע תירלודומ( תיתבותכ תיגולנא שא תזכר     34.01.0001
0221 ילארשי ןקת ות תאשונ )תובותכ 721      
וא רייפלט תרצות RDA-0003 םגד תמגוד      
,םינעטנ םירבצמו חוכ קפס ללוכ ךרע הווש      
,םירפוצל תואיצי ,תירביעב DCL תגוצת      
םיפטמ ,םינגייח ,ןומיס תורונ ,םיצנצנ      

  7,800.00 7,800.00     1.00 'פמוק .תולעפהו ,םישבי םינעגמ ,םייטמטוא  
      
DCL הגוצת חול תוברל א"ג תזכרל הנשמ לנפ     34.01.0002

  2,560.00 2,560.00     1.00 'פמוק תירבעב  
      

    480.00   480.00     1.00 ללוכ קזב י"ע רשואמ ילטיגיד יטמוטוא ןגייח 'חי  34.01.0003
      
יוביכו יוליג תכרעמ לש רזיבאל רובח תדוקנ     34.01.0004
)'דכו רפוצ ,ןצחל ,ןומיס תרונמ ,יאלג ןוגכ( שא      
הרקתל לעמ ,תיטסוקא הרקתב בכרומה      
וא/ו סבג ריקב וא הרקתל דומצבו תיטסוקא      
טוח םע מ"מ 61 רטוקב רונצ תללוכ רשא ןוטב      
רובחל המיאתמ םירובח תספוקו ןולינמ הכישמ      
תספוק יטרפ םאתל ןלבקה לע( .ןשע יאלג      
ןיקתמה ןלבקה םע ןשעה יאלגל םירובחה      

  5,200.00   104.00    50.00 .)ןשעה יוליג תכרעמ תא קפסמו 'חי   
      
לש OFT-084 תמגודכ ירטקלאוטופ ןשע יאלג     34.01.0005
ללוכ ריחמה היולג הנקתהל רייפלט תרבח      
ןומיס תירונ ,םירוביח תספוק ,םיאתמ סיסב      

  3,520.00   176.00    20.00 יאלגל הליבקמ 'חי   
      
ןקתה תושירדב דמועה שא יוליג תלעפה ןצחל     34.01.0006
הלעפה תעינמל יציפק הסכמו תיכוכז ללוכ      

    768.00    96.00     8.00 היומס הנקתהל תירקמ 'חי   
      

    960.00   120.00     8.00 .)רייפלט( .ינוציח/ימינפ יוניפ תקעזאל רפוצ 'חי  34.01.0007

 21,288.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 10.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,288.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכ 43 כ"הס  

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

 
036/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     036 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  :04 ק ר פ   04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר   10.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס       
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0020
,מ"ס 02 יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ      

  1,000.00   200.00     5.00 .םיקשימ תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס ר"מ   
      
םגד,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0030
ע"וש וא גנוטיא תרצות "םעפ לש םיחירא"      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,,03/51 03/03 ,02/01      
לע  לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,)עצמ ללוכ      

 30,000.00   100.00   300.00 .טרפ יפ לע . תינכתו טרפ יפל .ןבל טלמ סיסב ר"מ   
      
תוברל מ"ס 05/01/02 תודימב הבחר ןג ןבא     40.01.0040
וא/ו תירכרוכ רמג ,ןוטב תנעשמו דוסי      

  9,600.00    64.00   150.00 .טרפ יפ לע .ןוטסרקא רטמ   
      
ףוצירב םירמוח ןיבםוחיתל םוינימולא חלפ     40.01.0060
תללוכ הדובעה . עקרקל ןגועמ מ"מ 5 יבועב      

  1,410.00    47.00    30.00 .טרפ יפ לע .תינכות יפ לע ספה ףופיכ רטמ   

 42,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוכרדמ ,םיליבש ףוציר  10.04 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע   20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םע רתאב קוציו תיבוביס תנוכמב חודק סנולכ      40.02.0010

  5,600.00    80.00    70.00 'מ 5 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 03-ב ןוטב רטמ   

  5,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע  20.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק   30.04 ק ר פ  ת ת       
ר ד ג       
      
ללוכ .ןבא יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ תוריק     40.03.0010
םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע      
לכו ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז,      
עוציב ךרוצל  םישור דה םירמוחה תודובעה      

  4,800.00   960.00     5.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה ק"מ   
      
.ןבא יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ רדג תוריק     40.03.0020
,םיזקנ ,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ      
לכו ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת      
עוציב ךרוצל םי שורדה םירמוחה תודובעה      
ריקה הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה      

 13,200.00   880.00    15.00 .הכרדמ/יפוס עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ק"מ   
      
      

 18,000.00 30.04.10 קרפ תתב הרבעהל
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037/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     037 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,000.00 מהעברה      
      

      
.מ"ס 04 הבוגב 03 -ב ןייוזמ ןוטבמ הבישי ריק     40.03.0030
ןוגיעל הנכהו ריק שארב תוניפ םוטיק ללוכ      
רפעה תודובע תא תללוכ ריקה תדובע ,רדג      
,ריקה ,דוסי ה ,רזוחה יולימה תא ,ריקלו דוסיל      
עוציבל שרדנה לכו םיזקנה ,םירפתה , ןויזה      
םאתהב לכה.ריקה לש םלשומ טלפמוק      

  3,600.00 1,200.00     3.00 .דחוימ ינכט טרפמו םיטרפ ,תוינכותל ק"מ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ      40.03.0040

 20,160.00 3,360.00     6.00 .ןוטב ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
יטרפבו תוינכתב ראותמכ תוטשפתה רפת      40.03.0050

    480.00    96.00     5.00 .לכירדאה רטמ   

 42,240.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רדג תוריקו םיכמות תוריק  30.04 כ"הס  

      
ן ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ תשעותמ ןבאב תוריק יופיח     40.04.0010
תונוש תודימב תעקובמ וא תרסונמ "תירכרוכ"      
לע םינבאה תרישק תא ללוכ ריחמה .טרפ יפל      
ביקו תרישקל שורדה לכ ללוכ ,טרפהו ןקתה יפ      

  9,600.00   240.00    40.00 .טרפ יפ לע .תנוולוגמ תשר תוברל םינ באה עו ר"מ   
      
תמגודכ תשעותמ ןבאב הבישי ריק יופיח     40.04.0020
תונוש תודימב תעקובמ וא תרסונמ "תירכרוכ"      
לע םינבאה תרישק תא ללוכ ריחמה .טרפ יפל      
תרישקל שורדה לכ ללוכ ,טרפהו ןקתה יפ      
יפ לע .תנוולוגמ תשר תוברל םינ באה עוביקו      

  4,800.00   240.00    20.00 .טרפ ר"מ   
      
ןווגב ינועבצ טכילשב עובצ חיטב תוריק יופיח      40.04.0030
הבכש ללוכ תובכש שולש( .ןנכתמה י"פע      

  4,800.00    80.00    60.00 .טרפ יפ לע .)תרשיימ ר"מ   
      
יבועבו מ"ס 04 דע בחורב )גניפוק( שאר יכבדנ     40.04.0040
,א"מ/ח"ש 081 ןבאל דוסי ריחמב ,מ"ס 01 דע      
ללוכ .ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה תוברל      

 11,760.00   168.00    70.00 .ט רפ  יפ לע .ןבאה ןווגב לוחיכ רטמ   
      
דע בחורב הבישי ריקל )גניפוק( שאר יכבדנ     40.04.0050
ןבאל דוסי ריחמב ,מ"ס 01 דע יבועבו מ"ס 04      
םישרדנה םיקוזיחה תוברל ,א"מ/ח"ש 081      
יפ לע . ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ .ןבאה ןוגיעו      

  1,680.00   168.00    10.00 .טרפ רטמ   

 32,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא 40.04 כ"הס  

      
      
      

122,490.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ :04 קרפ  04 כ"הס  
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038/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     038 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  :14 ק ר פ   14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ   00.14 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ לוורש      41.00.0020
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק      

  3,640.00    52.00    70.00 .ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   

  3,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה תרנצ  00.14 כ"הס  

      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע   10.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      

  3,710.00    53.00    70.00 חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא  ק"מ  41.01.0010

  3,710.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניג תמדאו עקרקה דוביע  10.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג :14 קרפ  14 כ"הס  
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039/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     039 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  :24  ק ר פ   24 ק ר פ       
      
ם י ד ל י  י נ ק ת מ   50.24 ק ר פ  ת ת       
      
8941 י"ת יפל קחשמ ינקתמל תוחיטב אשד     42.05.0010
םגד ,ר"מל םירפת 000,83 לש תופיפצב      
ע"ש וא"טרופס ןיטילופ" תרצות "סארג-ילופ"      
אשד הנוילע הבכש :תובכש יתשמ בכרומה      
.טקיליס לוח יולימ םע מ"מ 02 הבוגב יטטניס      
,RBS ימוג חטשמ תקיצי הנותחת הבכש      
הבוג תלבטו םינקתמה ןרצי תוארוהל םאתהב      
ג"ע עצובי(םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ הליפנ      

 35,200.00   160.00   220.00 יתשת ר"מ   
      
תרצות "בהז" םגד תכתממ בלושמ ןקתמ      42.05.0020

 30,400.00 15,200.00     2.00 'פמוק ע"ש וא AK-3647 ט"קמ "ןרביפ" תרבח  
      
ינשו תררוחמ תכתמ יבשומ ינש דרו הלע      42.05.0030
"ןרבפ" תרבח לש D-5354 ט"קמ המילב יגימצ      

  2,720.00 1,360.00     2.00 'פמוק ע"ש וא  
      
אטוחמ יעבט ץעמ ירלודומ לוח זגרא      42.05.0070
ןקתומ 'מ 4.0X0.3X0.3 תודימב )היצנגרפמא(      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק .יקנ לוחו זגרא יוסיכ ללוכ .מ"ס 02 קמועב  
      
תרוצב תינבלמ וא תעבורמ לצ תשרמ הככס     42.05.0080
ןליתאילופ טוחמ היושע תשרה.הדימרפ      
החודו בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב      
,V.U ינפב הדימע ,%-19%89 הללצה ,שבוע      
,3905 י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ תשרה      
וא "ןושאר תוככס" 'בח תמגוד "הנירלב" םגד      
םידומע 4 לש היצקורטסנוק תוברל ,ע"ש      
םינגועמ 'מ 8 דע הבוגבו "4 רטוקב הדלפמ      

 35,200.00   160.00   220.00 עקרקב ר"מ   

111,520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םידלי ינקתמ  50.24 כ"הס  

      
ם י נ ו ת פ ש א ו  ם י ל ס פ ס   90.24 ק ר פ  ת ת       
      
- גוסמ סוחד קובמב קדב יונב לספס יופיח     42.09.0010
    OSOM OOBMAB -EMERTX תרצות  
רזעה רמוח לכ ללוכ ריחמה ."שק הנק" תרבח      
ללוכ םלשומ חטשמ תלבקל דע שרדנה לכו      
םע תרתסנ הנקתהב רוב יחו הצק יטרפ      
ןווג .דוסי היצקורטסנוקו קדל םיידועיי םירבחמ      

  3,640.00   520.00     7.00 .טרפ יפ לע .ההכ זוגא : ץעה ר"מ   
      
      
      
      
      
      

  3,640.00 90.24.10 קרפ תתב הרבעהל
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040/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     040 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,640.00 מהעברה      
      

      
54 ןוולוגמ חפ ללוכ ןוטבמ 57  סוטול ןופשא     42.09.0020
,תרשרשב םירושק הטסורינ הסכמו רטיל      
.ע"ש וא אכירא םחש תרצות 5253 ט"קמ      
םקרמ רומיג  , עקרקל ןגועמ ןותפשאה      

  1,840.00   920.00     2.00 .ריהב ירכרוכ  םוסמוס 'חי   

  5,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינותפשאו םילספס  90.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

117,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח טוהיר :24  קרפ  24 כ"הס  
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041/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     041 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  :44  ק ר פ   44 ק ר פ       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג   10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
העובצו תנוולוגמ הדלפ תכתממ הדרפה רדג      44.01.0010
ןוגיע ללוכ ,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב      

  7,000.00   280.00    25.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו רטמ   
      
העובצו תנוולוגמ הדלפ תכתממ הדרפה רדג      44.01.0020
ןוגיע ללוכ ,מ"ס 002 דע מ"ס 081 הבוג רונתב      

 23,520.00   336.00    70.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו רטמ   

 30,520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג  10.44 כ"הס  

      
ם י ר ע ש   20.44 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "ןרוא" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש      44.02.0010
ןוטב תודוסיו לוזרפ ,מ"ס 002/021 תודימב      

  1,600.00 1,600.00     1.00 רונתב עובצו ןוולוגמ רעשה .מ"ס 04/04/04 'חי   
      
ע"ש וא "ןרוא" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש      44.02.0020
ןוטב תודוסיו לוזרפ ,מ"ס 011/021 תודימב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 רונתב עובצו ןוולוגמ רעשה .מ"ס 04/04/04 'חי   

  2,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירעש  20.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,320.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג :44  קרפ  44 כ"הס  
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042/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     042 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  74 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.74 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     47.01.0009
יטרס ,לוח יוסיכו עצמתוברל ,מ"ס 001 קמועו      

  4,000.00    40.00   100.00 . יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   

  4,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.74 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  20.74 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     47.02.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה, הריפח תוברל מ"ס      
תנכה ,טוליש ,ןוט -5.21 ל םיאתמ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 תיתחתב ץצחו םוטיא,םיחתפ 'חי   

  2,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב יאת 20.74 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  30.74 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,למשח\טוה\קזב רובע ןוטב תחמוג     47.03.0010
מ"ס 051 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ      

  3,360.00 1,120.00     3.00 הנקתהו הריפח תוברל 'חי   

  3,360.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תוחמוג 30.74 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  40.74 ק ר פ  ת ת       
      
תוריפחה ךותב םיחנומ םינוש םיגוסמ תורוניצ      
רטוקב ןוליינמ הכישמ יטוח ללוכ לוח עצמ לע      
.םילבכה תלחשהל םינכומ ,תוחפל מ"מ 6      
      
7.7 ןפוד יבועו 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     47.04.0002
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

  2,400.00    30.00    80.00 .למשח תרבח ילבכ רובע מ"מ 8 רטוקב רטמ   

  2,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תיטסלפ למשח תרנצ 40.74 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפב למשח תודובע 74 כ"הס  
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043/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     043 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  :15 ק ר פ   15 ק ר פ       
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ   30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 13,750.00   125.00   110.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   

 13,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( אבומ יולימו םיעצמ  30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפו םישיבכ :15 קרפ  15 כ"הס  
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044/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     044 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  75 ק ר פ       
      
ת י נ ו צ י ח  ם י מ  ת כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
5.1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0001
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

  4,710.00   157.00    30.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0002
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

  7,000.00   200.00    35.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      
2/11" ףקז :ןוניגל תכרעמ שאר תנכה     57.01.0004
,09 תיוז םע עקרקה לעמ מ"ס 04 םייתסמה      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק "תורוד" תרצות ינוסכלא 2/11" ףוגמ  
      
םימ וקל 3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0005
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

    800.00   800.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 3" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.01.0006
הדובע ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש 'חי   
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל ,3" רטוק יליע "למג"     57.01.0007
תעיבצו םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע      
)םימותסשו םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל 'חי   
      
יושע 3" רטוק ינוסכלא םינבא תדוכלמ/ןנסמ     57.01.0008
םע ןגואמ ע"ש וא "V152" םגד הקיצי לזרב      
ץחלל ,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ תימינפ תשר      
תוברל ,ןסליר יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      

    760.00   760.00     1.00 םיידגנ םינגוא 'חי   
      
לזרב יושע 3" רטוק םימל רזוח לא םותסש     57.01.0009
ןוילע חתפ םע ע"ש וא "RN-540" םגד הקיצי      
ץחלל ,תלוקשמו עורז אלל ,טלוב/ךרואמ ריצו      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע      

  2,800.00 2,800.00     1.00 ןוגיע יגרבו םימטא 'חי   

 20,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תינוציח םימ תכרעמ 10.75 כ"הס  
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045/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     045 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  ת כ ר ע מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע" 6 גרד בויבל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     57.02.0001
דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 061 רטוקב      
,לוח תפיטע תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ      

  2,400.00   120.00    20.00 יולימו הריפח רטמ   
      
ןוטב תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב את     57.02.0002
טסלפונגמ" םגד  ,מ"ס 001 רטוק ןליתאילופו      
    -PBM" תוסינכ 5 םע ע"ש וא "ןמפלו" תרצות  
רטוק C.V.P רוניצל האיציו תוירשפא      
,ע"ש וא "SPM" הרידח םטאו מ"ס 2-06105      
B521 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ תוברל      
,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 5.21(      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב המיטא      
    "002F מ 57.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ'  

  8,400.00 2,800.00     3.00 רזוח יולימו הריפח תודובע ללוכ 'חי   
      
עבורמ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.02.0003
'צות 05 רטוקב "55-למרכ" םגד לזרבמ      

  1,920.00   640.00     3.00 תקצי רגס םע ןוט 5.21 סמועל "ןמפלו" 'חי   
      
םירזיבאו רוניצמ הבוג 'מ 00.2 דע ינוציח לפמ     57.02.0004
תפיטעו "הבע" 6 גרד בויבל חישק.יס.יו.יפמ      

  1,120.00   560.00     2.00 ןוטב 'חי   
      
ותנקתה רובע בויבל הרקב את ריחמל תפסות     57.02.0005

    560.00   560.00     1.00 םייק בויב וק לע 'חי   

 14,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויב תכרעמ 20.75 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע" 6 גרד זוקינל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     57.03.0001
דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 002 רטוקב      

  7,840.00   224.00    35.00 יולימו הריפח ,לוח תפיטע תוברל 52.1 רטמ   
      
יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ זוקינל הרקב את     57.03.0002
דע קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוקב 856 י"ת      
06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת םע 'מ 52.1      
רפעה תודובע לכ ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס      

  4,000.00 2,000.00     2.00 תושורדה 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ךא ,ל"נכ הרקב את     57.03.0003

  2,400.00 2,400.00     1.00 'מ 57.1 דע קמועבו 'חי   
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 06 רטוקב הגיפס חודיק     57.03.0004
0.6 קמוע דע מ"ס 06 ימינפ רטוקב תוימורט      

  6,400.00 6,400.00     1.00 תשר הסכמ םע 'מ 'חי   
      
      
      

 20,640.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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046/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     046 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,640.00 מהעברה      
      

      
ותנקתה רובע בויבל הרקב את ריחמל תפסות     57.03.0005

    800.00   800.00     1.00 םייק זוקינ וק לע 'חי   

 21,440.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תכרעמ 30.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 56,310.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ תוכרעמ 75 כ"הס  

1,949,974.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג כ"הס
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047/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     047 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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       
      

  6,720.00    48.00   140.00 .מ"ס 05 דע קמועל חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.0010
      

  2,960.00    80.00    37.00 .םינוש םיבחורב דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.01.0020

  9,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס  
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048/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     048 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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       
      
יפל ,3 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא - 811 י"ת      
      

  3,840.00   960.00     4.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0010
      

 47,250.00   175.00   270.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0030
      

 11,340.00    42.00   270.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.01.0035
      
תחתמ ,מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0040

 10,800.00    40.00   270.00 .דוסיה תורוקו הפצרל ר"מ   
      

 14,400.00   960.00    15.00 .מ"ס 02 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0100
      

  4,400.00   880.00     5.00 .מ"ס 03 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0110
      

  3,200.00   800.00     4.00 .מ"ס 24 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0130
      

  7,200.00   800.00     9.00 .מ"ס 05-33 בחורב רשק תורוק ק"מ  02.01.0140
      

  5,440.00 1,088.00     5.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0160
      

  6,192.00 1,032.00     6.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0170
      

 14,880.00   992.00    15.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0180
      

 21,824.00   992.00    22.00 .מ"ס 33 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0190
      

 10,384.00   944.00    11.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0200
      

 12,240.00 1,360.00     9.00 .םינוש םיכתחב המוק ידומע ק"מ  02.01.0220
      

  6,816.00 1,136.00     6.00 .מ"ס 02 בחורב תונותחת ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0230
      
72-02 בחורב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0240

 25,920.00 1,296.00    20.00 .תוערגמו תוטילב תוברל מ"ס ק"מ   
      

  7,776.00 1,296.00     6.00 .םינוש םיבחורב תולדב ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0250
      

 68,580.00   254.00   270.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0270
      
גוזימ תוכרעמ רובע ,הנבמה גג לע ןוטב יסיסב     02.01.0340
םיראותמה םיטנמלאה לכ תוברל ,ריוא      
וטנ הדידמה .םוטיא יטרפ 'כתב טרפב ראותמכ      

  2,080.00 1,040.00     2.00 .ןוטבה סיסב חפנ יפל ק"מ   
      
      

284,562.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל
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049/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     049 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

284,562.00 מהעברה      
      

      
,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      

  2,080.00 2,080.00     1.00 .מ"ס 02/02 ק"מ   
      
תולעת תאיצי חתפ לעמ 03-ב ןוטב גגו תוריק     02.01.0360
תודובע לכ תוברל ,הנבמה גגב ריוא גוזימ      
לכה .גגהו תוריקה לע תושרדנה םוטיאה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .טלפמוק ק"מ   
      
02 הבוגבו מ"ס 01 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0370
,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      

  2,080.00 2,080.00     1.00 .מ"ס ק"מ   
      
קבדומ ,סקדא רמג םע מ"ס 2 יבועב רקלק חול     02.01.0375

  5,040.00    24.00   210.00 .רוק ירשג תעינמל תותיזחב ןוטבה יטנמלאל ר"מ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0380

117,600.00 3,360.00    35.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

412,562.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

412,562.00 )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

 
 

050/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     050 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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       
      
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      

 21,280.00   152.00   140.00 .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      

  2,400.00   160.00    15.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
םילולח "בהז" סימופ יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0040
תוברל םירוח 8 ילעב ,מ"ס 22 יבועב      
,תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ,תוברטש      
חודיק י"ע םייקל תורבחתהו ןויזל לזרבה      
תוטוממ םיצוק תרדחהו מ"מ 01  רטוקב םירוח      
םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו מ"מ 01 רטוקב הדלפ      

 13,440.00   192.00    70.00 .יסקופא קבדב ר"מ   

 37,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 37,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס  

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

 
051/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     051 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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     05.01.0010
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      

    900.00    60.00    15.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      
תובכש 2-ב ןוחלקמ ירוזיאב תוריק 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 ,תיתשתה יוקינ י"ע חטשה      
הדידמה .'וכו רמיירפ ,תיתשתה ינפ תקלחה      

    720.00    60.00    12.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .וטנ ר"מ   
      
ימינפהו ינוציחה ןדיצמ דוסי תורוק םוטיא     05.01.0040
גוסמ החירמב וא זתומ ינמוטיב רמוחב      
לכה .רמיירפ תוברל ע"ש וא "דיפס םוגיטסמ"      
תינכתב טרפב ראותמכו ןרציה תויחנה יפל      
לש ינוציחהו ימינפה ןדיצ לע( .םוטיא יטרפ      

  2,520.00    36.00    70.00 )הנבמה ףקיהבש תורוקה ר"מ   
      
רקלק תוחול תועצמאב ל"נה םוטיאה לע הנגה     05.01.0050

    630.00    14.00    45.00 .)תורוקה לש ינוציחה ןדיצ ג"ע( מ"ס 2 יבועב ר"מ   
      
גגל ימרת דודיבכ ,מ"ס 5 יבועב רקלק תוחול     05.01.0060

  6,240.00    24.00   260.00 .הנבמה ר"מ   
      
הנתשמ יבועב תוגגב "לקטב" םיעופיש ןוטב     05.01.0070

 24,640.00   440.00    56.00 .קלחומ ןוילע רמג ,תינכות יפל ק"מ   
      
תינמוטיב תועירי לש הבכשב תוגג םוטיא     05.01.0096
רמילופב תורפושמ מ"מ 5 יבועב תללכושמ      
    SBS אלל( קלח העיריה רמג .רמיירפ תוברל  
טרפמב טרופמכ לכה .)םיעבטומ ןבא יבבש      

 17,160.00    66.00   260.00 .דחוימה ר"מ   
      
םוטיאה לע הנגהכ קוצי ,מ"ס 5 יבועב ןוטב     05.01.0097

 13,520.00    52.00   260.00 .ל"נה ר"מ   
      

  1,200.00    16.00    75.00 .מ"ס 7/7 שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור רטמ  05.01.0100
      

  2,700.00    36.00    75.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ תוקלור םוטיא רטמ  05.01.0110
      
      

 70,230.00 10.50.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
052/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     052 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,230.00 מהעברה      
      

      
גגה תוקעמל תועיריה עוביקל םוינימולא לגרס     05.01.0111

  1,950.00    26.00    75.00 . קיטסמב המיתס תוברל רטמ   

 72,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 72,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס  
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053/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     053 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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 022/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0010

  3,520.00 1,760.00     2.00 .המישרב 1-נ סופיטמ 'חי   
      
תוברל מ"ס 05/051 תודימב רסיק ןבא חטשמ     06.01.0020
תייצקורטסנוק ,מ"ס 03 הבוגב ימדק רניס      
םיזרב ,םירויכ 2-ל םיחתפ דוביעו האישנ      

  2,880.00 1,440.00     2.00 .המישרב 4-נ סופיטמ ,תוינובסו 'חי   
      
תיכנא ןורא תדיחי תוברל ןותחת חבטמ ןורא     06.01.0030
2 יבועב רסיק ןבא חטשמ ,תונוילע תופאלקו      
תא ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,מ"ס      
הנכהו שישה חטשמב םישורדה םידוביעה לכ      
לכה ,ילזונ ןובס ינקתמלו םיזרבל ,םירויכל      

 24,000.00 12,000.00     2.00 'פמוק .המישרב 5-נ סופיטמ טלפמוק  
      
רסיק ןבא חטשמ תוברל ןותחת התיכ ןורא     06.01.0040
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,מ"ס 2 יבועב      
חטשמב םישורדה םידוביעה לכ תא ללוכ      
,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל ,רויכל הנכהו שישה      

  4,800.00 2,400.00     2.00 'פמוק .המישרב 6-נ סופיטמ טלפמוק לכה  
      
םיתורש יאת 3-ל LPH תוציחמ תכרעמ     06.01.0050
אתלו םיאת דמצל( תוימדק תותיזח 2 תללוכה      
ןיב הדרפה תציחמו תותלד 3 םע )ףסונ      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .המישרב 7-נ סופיטמ ,םידומצה םיאתה  
      
,8204 ט"קמ לנמ םגדמ הטסורינמ הינובס     06.01.0121

  1,200.00   200.00     6.00 .המישרב 03-נ סופיטמ 'חי   
      
םגדמ הטסורינמ ןותפשאו ריינ תובגמ ןקתמ     06.01.0122

  5,440.00 1,360.00     4.00 .המישרב 13-נ סופיטמ ,3201 ט"קמ לנמ 'חי   
      
לנמ םגדמ הטסורינמ לופכ טלאוט ריינ ןקתמ     06.01.0123

  1,680.00   280.00     6.00 .המישרב 23-נ סופיטמ ,0503 ט"קמ 'חי   
      
תודימב ץפנתמ יתלב רמוחמ הארמ     06.01.0124

  1,440.00   240.00     6.00 .המישרב 33-נ סופיטמ ,מ"ס 04/08 'חי   

 56,960.00 )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 002/001 תודימב תיפנכ דח מ"ממ תלד     06.02.0010

  6,080.00 3,040.00     2.00 .המישרב 1-מ סופיטמ 'חי   
      
תוברל מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ ןולח     06.02.0020
2-מ סופיטמ ,שדח רוד םוינימולא ןולח      

  7,200.00 3,600.00     2.00 .המישרב 'חי   

 13,280.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
054/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     054 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,280.00 מהעברה      
      

      
3-מ סופיטמ ,8" רטוקב ,מ"ממל ריווא רוניצ     06.02.0030

  1,920.00   480.00     4.00 .המישרב 'חי   
      
4-מ סופיטמ ,8" רטוקב ,מ"ממל ריווא רוניצ     06.02.0040

    960.00   480.00     2.00 .המישרב 'חי   
      

    960.00   480.00     2.00 .המישרב 5-מ סופיטמ ,םיימיכ םיתורש 'חי  06.02.0050
      
תודימב ןוניס תכרעמל הרתסה דוגרפ     06.02.0070

  1,280.00   640.00     2.00 'פמוק .המישרב A6-מ סופיטמ ,מ"ס 012/002+001  
      
תכרעמ םע TCM/TSB הדלפ לוורש     06.02.0080
,א"מו םילבכ ,תרנצ ירבעמ תמיטאל תירלודומ      

    960.00   240.00     4.00 .המישרב 7-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 022/051 תודימב חפ ףוקשמ     06.02.0090

  2,880.00   480.00     6.00 .המישרב 8-מ 'חי   
      
9-מ סופיטמ ,רטיל 06-ל םימ תריגא לכימ     06.02.0100

    800.00   400.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 042/09 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.02.0110

  4,800.00 2,400.00     2.00 .המישרב 01-מ סופיטמ 'חי   
      
תודימב שא יאלג תזכרו תרושקת ןורא     06.02.0130

  5,600.00 2,800.00     2.00 .המישרב 02-מ סופיטמ ,מ"ס 042/032 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 042/531 תודימב תרושקת ןורא     06.02.0140

  4,160.00 2,080.00     2.00 .המישרב 12-מ 'חי   
      
,מ"ס 042/19 תודימב יוקינ ירמוח ןורא     06.02.0150

  2,880.00 1,440.00     2.00 .המישרב 22-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 042/56 תודימב זוקינו ילד זרב ןורא     06.02.0160

  2,000.00 1,000.00     2.00 .המישרב 32-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,םיכנ יתורשל םיידי יזחאמ תכרעמ     06.02.0181

  3,200.00 1,600.00     2.00 'פמוק .המישרב 04-מ  
      
68-מ סופיטמ ,תונוש תודימב הדלפ יגרוס     06.02.0230

 11,200.00   400.00    28.00 .המישרב ר"מ   

 56,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

113,840.00 )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

 
 

055/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     055 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירק םימל 04 לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0001
םייומסו םייולג םינקתומ,רפת אלל םימחו      
תוגרבהב םירבוחמ ,הפצרה יולימב וא תוריקב      
העיבצ םיקוזיח,2/1" רטוקב רוביח יחפס ללוכ      
תיתשורח תיטלפסא הפיטעו היולג תרנצל      

  1,120.00    56.00    20.00 היומס תרנצל רטמ   
      

  3,200.00    64.00    50.00 4/3"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0002
      

    720.00    72.00    10.00 1"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0003
      

  4,320.00    96.00    45.00 2/11"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0004
      

  4,800.00   120.00    40.00 2"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0005
      

    800.00   400.00     2.00 א"גה טרפ יפל 3" לוורש 'חי  07.01.0006
      
תוברל "ביגש" תרצות 2/11" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.0007

    400.00   200.00     2.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 1" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.0008

    960.00   160.00     6.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 4/3" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.0009

    960.00   120.00     8.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 2/1" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.0010

    480.00   120.00     4.00 דרוקר 'חי   
      

    160.00    80.00     2.00 ילד זרב 'חי  07.01.0011
      
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצל םיקלחמ     07.01.0012
,םיקקפ ללוכ ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ      
,תואיצי 5-3 ,4/3" גירבת מ"מ 61 רטוקב      

    640.00   160.00     4.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצל םיקלחמ     07.01.0013
,םיקקפ ללוכ ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ      
ןקתומ ,תואיצי 7-5 ,1" גירבת מ"מ 61 רטוקב      

  1,056.00   176.00     6.00 םלשומ 'חי   
      
רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ     07.01.0014
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,42 גרד ,מ"מ61      
םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ ,ןליטובילופ      
,רונצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רונצ םע      

 14,400.00    48.00   300.00 רובחל םיחפס ללוכ רטמ   
      

 34,016.00 10.70.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
056/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     056 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,016.00 מהעברה      
      

      
רונתב העיבצ מ"מ 5.1 םיקלחמל חפ ןורא     07.01.0015

  1,040.00   520.00     2.00 םלשומ ןקתומ מ"ס 55X56 תודימב 'חי   
      
םגד 2" הפירש זרב תללוכה יוביכ תדמע     07.01.0016
םע ןולגלג, "ץרוטש" דמצמ םע ע"ש וא "סמופ"      
ןקתומ 'מ 03 ךרואבו  4/3"  שימג יטסלפ רונצ       
ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ  עורז  םע ףות לע      
1" רטוקב ירודכ זרבו 4/3" רטוקב סוסירו      
ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,"ביגש" תרצות      
סוסירו ןוליס קנזמ "ץרוטש" ידמצמ םע 'מ 51      
2    ,3"/2" "ץרוטש" רבעמ,ירודכ זרב םע 2"      

  3,200.00 1,600.00     2.00 'פמוק .א"כ ג"ק 6 לקשמב השבי הקבא יוביכ יפטמ  
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 021 םימח םימ דוד     07.01.0017
לכ ללוכ קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
לובריע זרבו ןוחטב םותסשו  םירזיבאה      

  4,800.00 2,400.00     2.00 םלשומ רוביח ,4/3" רטוקב יטטסומרט 'חי   
      
לש הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םימ ילכימ     07.01.0018

    960.00   480.00     2.00 'פמוק םיזרבו םכתמ דמעמ ללוכ רטיל 001  

 44,016.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנבמב םימה תכרעמ 10.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב 859 י"ת יפל ןליפורפילופמ תורונצ     07.02.0001
םע יולימב וא םייומס ,םייולג מ"מ 05-23      

  5,100.00    60.00    85.00 .םיחפס ללוכ ןוטב תפיטע רטמ   
      
4" רטוקב ןליפורפילופמ תרוקיב תספוק     07.02.0002
תרגסמו הסכמ םע ע"ש וא "יקספיל" תרצות      
תרצותמ רונתב ליאמא םיעובצ זילפמ תעבורמ      

  4,480.00   320.00    14.00 .ה.פ.מ 'חי   
      

  2,560.00   320.00     8.00 2/4" הפצר םוסחמ ךא , ל"נכ 'חי  07.02.0003
      
םייושע מ"מ 061 רטוקב םיכפש תורונצ     07.02.0004
)EPDH( ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ      
םיחנומ םיחפס תוברל ךותירב םירבוחמ      

  4,800.00   160.00    30.00 .'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
םייושע מ"מ 011 רטוקב םיכפש תורונצ     07.02.0005
)EPDH( ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ      
םיחנומ םיחפס תוברל ךותירב םירבוחמ      

  7,680.00   128.00    60.00 'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ תורוניצ     07.02.0006
    )EPDH( ךותירב םירבוחמ מ"מ 011 םירטקב  

  4,200.00   120.00    35.00 םייומסו םייולג םינקתומ םיחפס תוברל רטמ   

 28,820.00 20.70.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
057/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     057 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,820.00 מהעברה      
      

      
רוניצל ביבסמ מ"ס 01 ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.02.0007

  4,160.00    64.00    65.00 מ"מ 061-011 רטוקב רטמ   
      
ללוכ EPDH "011/002 היושע הפצר םוסחמ     07.02.0008
תרגסמו תשר הסכמ ,מ"מ 002 רטוקב ךיראמ      
לייאמא םיעובצ דבכ םגד זילפ םייושע תעבורמ      
םיאתמ ןווג םע .ה.פ.מ תרצותמ רונתב      

  4,160.00 1,040.00     4.00 םוסחמה ןוטיב ,הפצרל 'חי   
      
תידי םע מ"מ 1 יבועב הטסורינ חפמ תשר לס     07.02.0009
רטוקב הפצר םוסחמב ןקתומ המרה      

    640.00   160.00     4.00 מ"מ 002/011 'חי   
      

    160.00    80.00     2.00 .4" רטוקב .יס.יו.יפמ ריווא עבוכ 'חי  07.02.0010

 37,940.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ת ו י 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       
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנל היולת הלסא     07.03.0001
ע"ש וא "הסרח" תמגוד " 583 תקרב"      
םאתהב הנקתהה .תואירבה דרשמ תרשואמ      
הסכמו בשומ תוברל תואירבה דרשמ תויחנהל      

  3,520.00 1,760.00     2.00 םיקוזיחה לכו ע"ש וא"הסרפ" םגד חישק 'חי   
      
לכימ תוברל 'א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא     07.03.0002
וא )ברה םרוי קפס("טינס" המגודכ יומס החדה      

  8,960.00 2,240.00     4.00 ע"ש 'חי   
      

  2,560.00 1,280.00     2.00 'פמוק "תירבג" וא LAD תרצות יומס החדה לכימ 07.03.0003
      
'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ - םיכנ רויכ     07.03.0004
וא לגועמ 54" אפלא" םגד "הסרח" תמגוד      
4/11" ןליפורפילופמ קובקב ןופיס םע,ע"ש      

    960.00   480.00     2.00 ןבל עבצב 'חי   
      
"הסרח" תרצות ןבל סרחמ ילבוא הצחר רויכ     07.03.0005
ןופיס םע שישב בלושמ "רפונ ינימ" םגד 'א גוס      

  1,600.00   400.00     4.00 ןבל עבצב 4/11" ןליפורפילופמ קובקב 'חי   
      
'א גוס "הסרח" 'צות ןבל סרחמ חבטמ תרעק     07.03.0006
שישב תבלושמ 405 ט"קמ 02/04/06 תודימב      

  3,120.00   520.00     6.00 ןבל עבצב 2" ןליפורפילופמ קובקב ןופיס  ללוכ 'חי   
      
היפ םע הצחר רויכל הדימעב ההובג הללוס     07.03.0007
"אפלא" םגד תמח תרצות תבבותסמ הרצק      
תוירוניצו "לינ" יזרב 2 ללוכ 025203 ט"קמ      

  2,720.00   680.00     4.00 הללוסה רוביחל תוניירושמ 'חי   

 23,440.00 30.70.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
058/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     058 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,440.00 מהעברה      
      

      
הכורא היפ םע חבטמ רויכל הדימעב הללוס     07.03.0008
ט"קמ "אפלא" םגד תמח תרצות תבבותסמ      
תוירוניצו "לינ" יזרב 2 ללוכ 365203      

  5,760.00   960.00     6.00 הללוסה רוביחל תוניירושמ 'חי   
      
,שימג רוניצ ,ףלזמ םע תחלקמל ריק תללוס     07.03.0009
075203 ט"קמ "אפלא" תרדסמ תידיו הלתמ      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד      

  1,968.00   984.00     2.00 םלשומ 'חי   
      
טילקמ תידי םע 2/1" ריקהמ הסיבכו ןג זרב     07.03.0010
4/3" חיפב הגרבה םע לקינ הפוצמ זילפמ      

    320.00    80.00     4.00 "תמח" תרצות 902003 ט"קמ 'חי   
      
זילפמ טילקמ תידי םע 2/1" ריקהמ ילד זרב     07.03.0011
ט"קמ 4/3" חיפב הגרבה םע לקינ הפוצמ      

    160.00    80.00     2.00 "תמח" תרצות 902003 'חי   
      
הכורא היפ םע רויכל הללוס - "שיגנ"     07.03.0012
ט"קמ ריקהמ הנקתהל קפרמ תידיו תבבותסמ      
,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 354103      

  1,600.00   800.00     2.00 םלשומ ןקתומ 'חי   

 33,248.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
00742 םגד "םסו'ג" תרצות הטילק שאר     07.04.0001

  4,160.00 1,040.00     4.00 4" רטוקב 'חי   
      

  1,280.00   320.00     4.00 4" רטוקב הדלפמ הכיפש ךרב 'חי  07.04.0002
      

    288.00    72.00     4.00 עקרקה לע תחנומ םורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.04.0003
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ תורוניצ     07.04.0004
    )EPDH( ךותירב םירבוחמ מ"מ 011 םירטקב  

  2,400.00   120.00    20.00 םייומסו םייולג םינקתומ םיחפס תוברל רטמ   

  8,128.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

123,332.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

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

 
059/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     059 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונקת ץבוקו 1724 תונקת ץבוקל םאתהב      
ירמוח ,םירמוח תקפסה ,רודיס ללוכ 3464      
.שומישל ןכומ ,תודגנתה תקידב ללוכ 'וכו רזע      
      
דוסי תקראה רודיס -- דוסי תקראה תכרעמ     08.01.0001
,)ןינבה י"ע קפוסי לזרבה( מ"מ 01 לזרב י"ע      
רטמרפב עקרק תמוקב דוסיה תרוק ךותב      
הקראה תוטומ תכישמו ןינבה לש ינוציחה      
רדח לש ינוציחה רטמירפל דע םייקפוא      
תחא הדיחיל ךתורי לזרבה .גגב תוגרדמה      
םינטק ויהי אל הפיפחב םיכותירה ךרוא רשאכ      
דוסיה ידומעיל הז לזרב ךתורי ןכ .מ"ס 01-מ      
ןוילע ךתרמב ,תומוקמ ינשב .תואסנולכל וא      
רושיגה תעבט רבוחת )תינכותב עיפומכ( גגבו      
ורבוחי םהילאש םילאיצנטופ תאוושה יספ לא      
שי וז רושיג תעבטמ .ןינבה תוקראה לכ      
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      

  2,400.00     8.00   300.00 .טוליש ר"מ   
      
םע ר"ממ 04*4 דע םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.01.0002
ירזיבא וא /ו םידדובמ ללוכ םיגרבו םירוח      

    480.00   480.00     1.00 'פמוק .סקפסרפ ןגמ ללוכ םירחא הסיפת  
      
ר"ממ 01 דע  תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.01.0003
,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תואוושה ספמ      
תוברל םימ תרנצל וא תולעת תיטסוקא תרקת      

  1,920.00    64.00    30.00 .תינקת הלשו ןגמ תרנצ 'חי   

  4,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 10.80 כ"הס  

      
ה נ ז ה  י ו ק  20.80 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 4.6 ףיעס האר .שומישל      
      
עקרק תמוקב ישאר חולל  ח"ח רליפמ הנזה וק     08.02.0001
ךותב ר"ממ )YX2N)61X5 לבכ שומישב      
ינשב רבוחמ הנכומ הריפחב ,רוניצ      

  1,200.00    48.00    25.00 .שומישל ןכומ,תווצקה רטמ   
      
      
      
      

  1,200.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
060/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     060 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,200.00 מהעברה      
      

      
םינגה ןיב הנשמ חולל ישאר  חול ןיב הנזה וק     08.02.0002
,רוניצ ךותב ר"ממ YX2N 01X5 לבכ שומישב      
ןכומ,תווצקה ינשב רבוחמ הנכומ הריפחב      

    800.00    32.00    25.00 .שומישל רטמ   
      
יללכ למשח  תקספה ןצחל לש דוקיפ וק     08.02.0003
הסינכב ןצחל דע למשח רדחב ישאר קספממ      
יכילומ ללוכ שא יובכ י'ע רשואמ  ןצחל ללוכ,      
םוריח ןצחל ללוכו ר"ממ 5.1X4 לבכב דוקיפ      
."ילככ למשח הקספה ןצחל" טלש םע ומצע      
.טלפמוק - שומישל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ לכה      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק .רטמ 03-כ וקה ךרוא  
      
תרושקת ןורא דע "קזב" רליפמ ןופלט הנזה וק     08.02.0004
יל'ג תרושקת לבכ תחנה תללוכ הדובע .ישאר      
מ"ס 06 בחורב הריפח תלעתב תוגוז 01      
מ"מ 50 רטוק תורוניצ תחנה ,'מ 5,1 דע קמועו      

  1,500.00    60.00    25.00 .הנורקל םילבכ רוביח,"קזב" ןקת רטמ   
      
"קזב" ןקת ר"ממ 4*)2*5.0( ןופלט לבכ     08.02.0005
תונוראל ישאר תרושקת ןורא ןיב הנקתה      

    200.00     4.00    50.00 ןגה ךותב תרושקת םיעקשל ,םיינשמ תרושקת רטמ   
      
תרושקת ןורא דע "טוה" רליפמ טוה הנזה וק     08.02.0007
רטוק תורוניצ 2 תחנה תללוכ הדובע .ישאר      
מ"מ 6 רטוקב ןולינ  הכישמ טוחו מ"מ 05      
5,1 דע קמועו מ"ס 06 בחורב הריפח תלעתב,      

  1,000.00    40.00    25.00 .'מ רטמ   
      
םילבכ תולעת       
    ----------------------------------------------------  
    --  
      
,תנוולוגמ הדלפ תשר תויושע םילבכ תולעת     08.02.0009
םינוולוגמ םילתמ ללוכ ,מ"מ 001/58 תודימב      

  4,800.00    48.00   100.00 .מ"ס 08 לכ רטמ   

 10,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנזה יוק 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 

061/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     061 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ תוללוכ הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ      
תא תוללוכ תודוקנה .חולה דע רוניצב למשח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
הרואת קספמ( יפוס רזיבא ללוכ .תמלשומ      
הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ)ט"הת\ט"הע      
תואספוק ,םיכילומ, םילבכ תרנצ תוברל      
תוללוכ תודוקנה .הצקה דע חולהמ םירוביח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ תא      
היתפ" םגדמ רואמל הצק ירזיבא לוכ .תמלשומ      
תנקתה( שרדנה יפל ע"ש וא  "וקסינ" "      
.)ט"הת\ט"הע      
      
YX2N 5.1 םיכילומ םע תוליגר רואמ תדוקנ     08.03.0002
הרואת ףוג לכ( )תיזפ תלת וא תיזפ דח( ר"ממ      

 15,000.00   120.00   125.00 )רואמ 'קנכ בשוחי ףילחמ קספמ לכו 'קנ   
      
ר"ממ YX2N 5.1/5.2 לבכב רואמ תדוקנ     08.03.0003

  2,016.00   144.00    14.00 .ץוח תרואתל 'חי   

 17,016.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רואמ תודוקנ 30.80 כ"הס  

      
ח כ  ת ו ד ו ק נ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ תוללוכ הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ      
תא תוללוכ תודוקנה .חולה דע רוניצב למשח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
.תמלשומ      
      
וק ללוכ ריחמה .תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     08.04.0002
YX2N לבכו תרנצ ,הדוקנל דעו חולהמ הנזה      

  4,320.00   144.00    30.00 )יפוס רזיבא ללוכ אל( ר"ממ 3*5.2 'חי   
      

    288.00    16.00    18.00 A61 דיחי עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.04.0003
      

    432.00    36.00    12.00 A61  םימ ןגומ עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.04.0004
      
תללוכ 81Dםגד ט"הע/ט"הת הדובע תדמע     08.04.0006
םע ילארשי םגד םירזיבא 6 םע A61 עקת תיב      
תומלשומ תרושקת 'קנ 2 , ימינפ ןוחטב סירט      
    7TAC 54 ,  בשחמל םיעקשוGR 2, ןופלט 'קנ  
לש CIFFO&EMOHE תמגודכ .תומלשומ      
חולהמ הנזה וק ללוכ ריחמה .ע"וש וא וקסינ      
ינומיס , YX2N5.2X3 לבכו רוניצ , 'קנל דעו      

  5,760.00   720.00     8.00 .טוליש 'חי   
      
      
      
      
      
      

 10,800.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
062/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     062 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,800.00 מהעברה      
      

      
תללוכ 81Dםגד ט"הע/ט"הת הדובע תדמע     08.04.0007
םע ילארשי םגד םירזיבא 4 םע A61 עקת תיב      
תומלשומ תרושקת 'קנ 2 , ימינפ ןוחטב סירט      
    7TAC 54 ,  בשחמל םיעקשוGR, 2 ןופלט 'קנ  
לש CIFFO&EMOHE תמגודכ .תומלשומ      
חולהמ הנזה וק ללוכ ריחמה .ע"וש וא וקסינ      
ינומיס , YX2N5.2X3 לבכו רוניצ , 'קנל דעו      

  1,120.00   560.00     2.00 .טוליש 'חי   
      
תללוכ 41D םגד ט"הע/ט"הת הדובע תדמע     08.04.0008
םע ילארשי םגד םירזיבא 2 םע A61 עקת תיב      
תומלשומ תרושקת 'קנ 2 , ימינפ ןוחטב סירט      
    7TAC קנ ,היזיוולט 'קנ ,  בשחמל םיעקשו'  
CIFFO&EMOHE תמגודכ .תומלשומ ןופלט      
הנזה וק ללוכ ריחמה .ע"וש וא וקסינ לש      
, YX2N5.2X3 לבכו רוניצ , 'קנל דעו חולהמ      

    800.00   400.00     2.00 .טוליש ינומיס 'חי   
      
ללוכ ריחמה .ט"הת םימח םימ דודל הדוקנ     08.04.0009
,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ 5.2X3 לבכ      
ןומיס תרונ םע יבטוק וד קספמ רזיבא ללוכ      
םוטא ףסונ יבטוק וד קספמו ט"הת םינקתומה      

  1,280.00   320.00     4.00 .דודל דומצ 55PI 'חי   

 14,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חכ תודוקנ 40.80 כ"הס  

      
ג ו ז י מ  ת ו ד ו ק נ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה יזאפ דח ןגזמל ריק רוביח תדוקנ     08.05.0001
חולמ ר"ממ YX2N5.2X3 לבכב הנזה וק      
ללוכ,יפוס רזיבא ללוכ הדוקנל דעו למשחה      
קספמ ללוכ . ט"החת שא ןיסח מ"מ 32 רוניצ      

  2,240.00   280.00     8.00 הבעמב A61 טקפ 'חי   
      
TSE-34PC םגדמ תינגזמ הנקתהו הקפסה     08.05.0002
םע ) POTS/TRATS ( פוטס/טראטס ןוא זוע      
יטמוטוא קותינ םע ,הייהשה אלל ,יוויח תירונ      
םע ,ל"נה X תצבשמב רדגויו שרדיש ןמז לכל      
אללו דבלב ימינפ ,ןמזה ןוויכ.יטירב עקש      
דח ןגזמל םיאתמ .ינוציח ןוויכל תורשפא      

  2,240.00   280.00     8.00 יזאפ תלת/יזאפ 'חי   

  4,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( גוזימ תודוקנ 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
063/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     063 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוגה תבכרהו הלבוה םיללוכ םיריחמה      
הז קרפב םיפוגה לכ , תינכותב ןייוצמה םוקמב      
תבכרהו הלבוה םיללוכ םיריחמהדל גוסמ ויהי      
יפוגה לכ , תינכותב ןייוצמה םוקמב םיפוגה      
הז קרפב םיפוגה לכ.דל גוסמ ויהי הרואת      
.סקולארשי תרצות      
      
םגד 06X06 DEL הרקתב עוקש ת"ג     08.06.0002
    K0004/ML0404 1WC0606PL הרונ םע  
    DEL W83  ע"ש וא "הרואת ןרוא" תרצות.  

 10,496.00   256.00    41.00 ד"ממב הרואתל םיאתמ 'חי   
      
2002  םגד תיטסוקא הרקת עוקש ת"ג     08.06.0003
    ANSEI 06-038-W31-051D ןרוא" תרצות  

 11,480.00   280.00    41.00 .ע"ש וא "הרואת 'חי   
      
W42x1 DEL ADNIL-38 הרקת ג"ע ת"ג     08.06.0004
    F3-58585 56 םימ ןגומ-PI ןרוא" תרצות  

    560.00   280.00     2.00 .ע"ש וא "הרואת 'חי   
      
םע "עוקש 8381 טולימ דל" םגד םוריח ת"ג     08.06.0005
הבחר המולע תוקד 3X1 DEL 081 הרונ      

  8,400.00   280.00    30.00 .ע"ש וא "הרואת ןרוא" תרצות 'חי   
      
תייגולונכטב טולימל םורח תרואתל הרואת ףוג     08.06.0006
דל הרונ םע "עוקש דל ץח " םגד דל      
    W51.0X8 תרצות תוקד 081 םוריחב תלעופה  

  2,400.00   240.00    10.00 .ע"ש וא שעג 'חי   
      
ינקת ינוציח הנקתהל םימ ןגומ דל הרואת ףוג     08.06.0007

    320.00   320.00     1.00 .תיב 'סמ בוחרה םש םע 'חי   
      
DEL RATS 0002 םגד הרואת ףוג     08.06.0008
    41Z475DW הרונ םע W81X1 תרצות  GS  

  6,720.00   480.00    14.00 .ע"ש וא שעג 'חי   

 40,376.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל  70.80 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      
      
      
      
      
      

70.80.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
064/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     064 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םע ירלודומ חפ ןוראכ יונב ישאר למשח חול     08.07.0001
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      
תואיצמב קפוסיש יתיזח ר"מ יפל דדמי חולה      

  3,600.00 2,400.00     1.50 .ר"מ 4.0-כ בשוחת רתויב הנטקה הדימהו ר"מ   
      
םע ירלודומ חפ ןוראכ יונב הנשמ למשח חול     08.07.0002
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      
תואיצמב קפוסיש יתיזח ר"מ יפל דדמי חולה      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .ר"מ 4.0-כ בשוחת רתויב הנטקה הדימהו ר"מ   
      
לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ     08.07.0003

  2,400.00 1,200.00     2.00 מ"מ תודימב ץעמ בגו חירב בר ר"מ   

  8,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוחול 70.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ד ו י צ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש רצק םרז לש ןויפיא ילעב תוחולל דויצ      
ךותב רוביחו הנקתה ,הקפסא - תוחפל א"ק      
:לש תוחול      
      
52 קותינ רשוכ רפמא  3*001 דע םית"מאמ     08.08.0002
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב  רפמאוליק      

    720.00   720.00     1.00 הקספה לילס םע )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע םית"מאמ     08.08.0003
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

    480.00   480.00     1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע סמועב קתנמ     08.08.0004

    560.00   560.00     1.00 הקספה לילס םע  רפמאוליק 52 'חי   
      

  2,600.00    40.00    65.00 A52 דע יבטוק דח ז"אמ 'חי  08.08.0005
      

  1,200.00   120.00    10.00 A52X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.08.0006
      

    608.00   152.00     4.00 A04X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.08.0007

  6,168.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
065/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     065 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,168.00 מהעברה      
      

      
    192.00    48.00     4.00 ספא קותינ םע A52 דע יבטוק דח ז"אמ 'חי  08.08.0008

      
  1,792.00   224.00     8.00 Am03 04x4 A EPYT תחפ רסממ 'חי  08.08.0009

      
    704.00   176.00     4.00 Am03 04x2 A EPYT תחפ רסממ 'חי  08.08.0010

      
תועש 84 תינאכמ הברזר םע תבש ןועש     08.08.0011

    480.00   240.00     2.00 יעובש/ימוי 'חי   
      
וא תלד לע ןקתומ 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב     08.08.0012

     80.00    40.00     2.00 מ"מ 22 רטוק ירלודומ 'חי   
      

    162.00    27.00     6.00 22 רטוק DEL V032  ןומיס תורונמ 'חי  08.08.0013
      

    272.00   136.00     2.00 A52X3 3ca דע יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.08.0014
      

  1,280.00   640.00     2.00 B655-OSI-2 שא יוליג תכרעמל דוקיפ רסממ 'חי  08.08.0015
      

    112.00    56.00     2.00 ןומיס תורונמל יזאפ תלת ןצחל 'חי  08.08.0016
      

    368.00   184.00     2.00 ז"אמל הקספה לילס 'חי  08.08.0017
      

    160.00    80.00     2.00 יבטוק וד דעצ רסממ 'חי  08.08.0018
      

    368.00   184.00     2.00 הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי  08.08.0019
      
לע ןקתומ 5-4-3-2-1-0 םיבצמ 6 דוקיפ ררוב     08.08.0020

    160.00    80.00     2.00 תלדה 'חי   

 12,298.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחולל דויצ 80.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
לזרב יליפורפמ יושע ,למשח ילבכל םלוס     08.09.0005
דע היהי םלוסה בחור "הקטא" םגד םינוולוגמ      
קוזחה יעצמא לכ תא לולכי אוהו ,מ"ס 06      
,םיספיליפ ,םיגרב ללוכ ,םישורדה רובחהו      
לע חפמ הסכמ ללוכו יוכו גירבת םע ןווכ תוטומ      

  1,200.00    40.00    30.00 'מ 2 הבוגל רטמ   

  1,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

112,870.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח ינקתמ 80 כ"הס  
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066/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     066 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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      
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
תוריקב םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      

 28,160.00    64.00   440.00 .תוגרדמ יכלהמ תיתחתבו תורקתו ר"מ   
      
הצברה תבכש תוברל תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0020
תינוניב ןועריג תמרב ילרנימ חיט רמגו      
תוברל לכירדאה תריחבל םינוש םינווג 3-בו      
.ןרציה יטרפמב תויחנהל םאתהב חטשה תנכה      

 28,000.00   200.00   140.00 (STC1,2,3) ר"מ   
      
ג"ע טנמצב הרישע תרשיימ חיט תבכש     09.01.0030
יופיח רמגל םידעוימה םירוזאב הנבמה תותיזח      

 28,160.00    64.00   440.00 .דרפנב דדמנה LPH ר"מ   
      
,תובכש יתשב גגה תוקעמ בג לע יטנמצ חיט     09.01.0040

  5,760.00    64.00    90.00 .דבל רמגו הצברה תבכש תוברל ר"מ   
      
וא "תימרכ" 'בח תרצות 136 ראגב טכילש     09.01.0050
םושיי רחאל ףויש תוברל תובכש יתשב ע"ש      
העיבצל ןכומ םלשומ רמגל דע לכה .הבכש לכ      

  4,800.00    48.00   100.00 .מ"ממב .ןרציה יטרפמב ראותמכ ר"מ   

 94,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 94,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס  
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067/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     067 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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     10.01.0023
רסונמ ,)YDOB LLUF( אלמ ףוג ,01R ,מ"ס      
רופא ןווגב קלח םקרמב הרוטסקט ,רזייל      
ארקמב טרופמה פ"ע םגדמ ,ריהב 'זב וא ריהב      
002 תומכב בצוימ לוח תוברל ,לכירדא 'כתב      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק      
תריחבל ןווגב "iepam" תרצותמ תילירקא      

 46,000.00   200.00   230.00 )ארקמב VAP-2 סופיט( . לכירדאה ר"מ   
      

  4,200.00    28.00   150.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0025
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0050
רסונמ ,)YDOB LLUF( אלמ ףוג ,21R ,מ"ס      
רופא ןווגב קלח םקרמב הרוטסקט ,רזייל      
ארקמב טרופמה פ"ע םגדמ ,ריהב 'זב וא ריהב      
002 תומכב בצוימ לוח תוברל ,לכירדא 'כתב      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק      
תריחבל ןווגב "iepam" תרצותמ תילירקא      

  3,360.00   224.00    15.00 )ארקמב VAP-3 סופיט( . לכירדאה ר"מ   
      
      

 53,560.00 10.01.20 קרפ תתב הרבעהל
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068/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     068 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,560.00 מהעברה      
      

      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0090
תינכותב טרופמכ םינוש םינווג 5-ב ,מ"ס      
ACERBAF 'בח תרצות ,לכירדא ארקמבו      
EDRAG-TNAVA :תרדסמ      
    AIDRAUGNAV, עוציבה ,"ינולא" 'בח :ןאובי  
יתש תוברל םייונב תוריק ג"ע הקבדהב      
רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ טמוטיא תובכש      
חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1 לקשמב "סקיפ      
יבועב 0291 י"ת םאות שעותמ הצברה      
ןייולימו מ"מ 2 בחורב תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ      
ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא הבורב      

 16,000.00   160.00   100.00 )2TC ,1TC :םיתורשב( .לכירדאה תריחבל ר"מ   
      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0100
ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ ,מ"ס      
ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
טמוטיא תובכש יתש תוברל םייונב תוריק      
לקשמב "סקיפ רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ      
שעותמ הצברה חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1      
תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב 0291 י"ת םאות      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא.  

  1,600.00   160.00    10.00 )םינוחבטמב( ר"מ   
      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0110
ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ ,מ"ס      
ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
טמוטיא תובכש יתש תוברל םייונב תוריק      
לקשמב "סקיפ רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ      
שעותמ הצברה חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1      
תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב 0291 י"ת םאות      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא.  

    320.00   160.00     2.00 )םיחטשמ לעמ( ר"מ   

 71,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 71,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
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069/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     069 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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     11.01.0020
סבג יטנמלא ג"ע ,"סקימרובמט" גולטקמ      
תובכש שולש ,תורקתו תוריקב חיט וא/ו      

 10,800.00    18.00   600.00 דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל דע תוחפל ר"מ   

 10,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס  
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070/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     070 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ ,מ"ס 09/06 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0010

  4,800.00 1,200.00     4.00 .המישרב 5-א 'חי   
      
,מ"ס 081/005 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0100

 20,160.00 10,080.00     2.00 .המישרב 8-א סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 001/08 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0130

  2,240.00 1,120.00     2.00 .המישרב 9-א 'חי   
      
,מ"ס 031/061 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0140

  4,800.00 2,400.00     2.00 .המישרב 01-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 042/012 תודימב םוינימולא הנירטיו     12.01.0180
41-א סופיטמ ,תלדו עובק קלח תללוכה      

 14,400.00 7,200.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 042/005 תודימב םוינימולא הנירטיו     12.01.0190
51-א סופיטמ ,תלדו עובק קלח תללוכה      

 26,400.00 13,200.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
סופיטמ ,ר"מ 58-כ חטשב הלוגרפל האולימ     12.01.0200
םוכיסל אל 68,000.00     1.00 'פמוק .המישרב 02-א  

 72,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 72,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
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071/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     071 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
יללכה טרפמה ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה      
ןוכמ לש 873 כ"מפמו 41 קרפ ןינב תודובעל      
.םינקתה      
      
רדגומכ השק גוסמ ןבאמ ויהי ןבאה תודובע לכ      
לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ .י"תבו כ"מפמב      
ןוגיע ללוכ ןורחא י"ת יפל ןבאה ןוגיע תודובע      
תפסות ללוכ ןכו תוקידבו הדלפ ינתיוז תורישק      
תמגודכ ןבאה בגב הקבדה רפשמ ףסומ      
.הקיס תרצות      
      
םאתהב השעי ןבאה תודובע עוציב :הרעה      
תולכירדאה תוינכותב עוציבה יטרפו תויחנהל      
תיכנא הניאש ןבא תיילת .היצקורטסנוקהו      
םייוסיכ תוברל םיגרבב ןוגיע תועצמאב השעת      
.ןבאה ןווגל םאות ןווגב שיש קבדב      
      
הלחוכו ןבא תואמגוד דעומ דועבמ ןיכי ןלבקה      
םיעיפומה םינושה תומוקמה יפל םיאתמ      
לכירדאהמ רושיא תלבקלו תולכירדא תוינכתב      
.הדובעה תליחת ינפל      
      
ןבאה גוס לע םינקתה ןוכממ רושיא גיצי ןלבקה      
.עצבל דיתע אוהש      
      
מ"ס 3 יבועב 456  הרופא טינרג ןבא גניפוק     14.01.0040
תוקעמ לע עופישב חנומ מ"ס 24-כ בחורבו      
לכמ מ"ס 2 בחורב תוטילב תוברל גגה      

 14,080.00   176.00    80.00 .לכירדאה יטרפב ראותמכ םימ יפא תריציו דצ רטמ   

 14,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41 כ"הס  

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

 
072/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     072 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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       
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  10.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ו פ מ ו       
      
לש הקופתל יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי     15.01.0001
    RH/UTB 002,42 םומיח,הרטקלא תמגוד  
ירוביח תוברל A יטגרנא גוריד ,םוח תבאשמב      
תדוקנל רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח      

 20,800.00 5,200.00     4.00 'פמוק .טלשו יוביע 'חיל ןוחטב קספמ ,זוקינ  
      
לש הקופתל יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי     15.01.0002
    RH/UTB 003,21 םומיח,הרטקלא תמגוד  
ירוביח תוברל A יטגרנא גוריד ,םוח תבאשמב      
תדוקנל רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח      

 12,800.00 3,200.00     4.00 'פמוק .טלשו יוביע 'חיל ןוחטב קספמ ,זוקינ  
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ     15.01.0003
תודוכלמ ,תרנצל דודיב תוברל ,יוביע תדיחיל      
לצופמ ןגזמל תינוציח תרנצל טספליס ,ןמש      

  8,000.00    80.00   100.00 . לדוג לכב רטמ   
      
תינוציח תרנצ תלבוהל הסכמ םע חפ תלעת     15.01.0004

    960.00    32.00    30.00 . ריקל הלתמ םע מ"ס 01X51 דע תודימב רטמ   
      
ןוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוקמ היילת גרוס     15.01.0005
ללוכ לדוג לכב לצופמ ןגזמ לש יוביע תדיחיל      

  2,560.00   320.00     8.00 'פמוק . יביסמ היילת לוענמו גרוס  
      
הקיפסל 4" האיצי רטוק תילגופירטנצ הטנוו     15.01.0006
מ"מ 8 לש יטטס ץחל דגנ ד"למר 001 לש      
לביצד 54 דע ןיטולחל הטקש , תוחפל      

  1,280.00   640.00     2.00 'פמוק . דוקיפו למשח ירוביח , A הלאקסב  
      

    240.00   120.00     2.00 4" רטוקב םשג ןגומ ריוו.א תטילפ סירת 'חי  15.01.0007

 46,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיחופמו ריוא גוזימ תודיחי 10.51 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו י א  ת ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע תמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.02.0001
םגד חנ תבת תמגוד ,ץחל תקידב ללוכ ,היקלח      
    003/008 HAF ילוורשל תורבחתה תוברל  
ץחל רורחש םותסש ןכו ,טלקמה לש הדלפ      
למשח ירוביח םילוורשל הבכרהו ףדה ימלובו      

 27,200.00 13,600.00     2.00 'פמוק .דוקיפו  
      
תרנצ רבעמל 4" ימינפ רטוקב הדלפ  לוורש     15.02.0002
ינפל ריקב ןוגיע תוברל טלקמ ריק ךרד ןגזמ      
א"גה י"ע רשואמ רמוחב המיטא , הקיציה      

    960.00   480.00     2.00 'פמוק .TCM וא ןוירוא רחס תמגוד  
      

 28,160.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
073/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     073 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,160.00 מהעברה      
      

      
  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק . תומיטאו תוירוניצ ללוכ ץחל שרפה ןועש 15.02.0003

 29,760.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניסו רורוויא תדיחי 20.51 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב תוקבדהב רבוחמ חישק  CVP רוניצ     15.03.0001

    800.00    40.00    20.00 .זוקינ תודוקנל רוביחו םיחפס תוברל 4/3" רטמ   

    800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 30.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 77,200.00 )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

 
074/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     074 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  י נ ק ת מ  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ק נ  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
לבכב ,חפנ יאלג רובע תרושקת תדוקנ הנכה     18.01.0001
ללוכ אל( הכישמ טוח ללוכ םיאתמ רוניצו      
רטוקב יטסלפ רוניצ ןיכהל שי .)יפוס רזיבא      

    960.00    64.00    15.00 .תרושקת ןורא דע הדוקנהמ מ"מ 02 'חי   
      
מ"מ 32  תורוניצ ינשב היזיולטל הנכה תדוקנ     18.01.0002
רובע ט"הת לופכ עקש  ללוכ  הכישמ  טוח םע      

    192.00    96.00     2.00 .םיפתושמ ןיוולו םילבכ ,תיזכרמ הנטנאמ V,T 'חי   
      
רוניצב  ינקת תרושקת לבכל הנכה תדוקנ     18.01.0003
תוכמנומ תורקתב וא/ו ט"החת מ"מ 32 ףכירמ      

  2,688.00    96.00    28.00 7TAC לבכ ללוכ . )וילאמ הבכ( רוניצ 'חי   
      
רוניצב "קזב" ץוח/םינפ ןופלטל הנכה תדוקנ     18.01.0004
תוכמנומ תורקתב וא/ו ט"החת מ"מ 32 ףכירמ      

    384.00    96.00     4.00 5.0x2(x4( קזב לבכ ללוכ . )וילאמ הבכ( רוניצ 'חי   
      

     80.00    20.00     4.00 ןופלט עקש 'חי  18.01.0005
      
הדוקנ לכל היומס הנקתהב םוקרטניאל הדוקנ     18.01.0006
61 רטוקב ףיפכ יטסלפ רוניצ םע עיגהל שי      

     96.00    96.00     1.00 7TAC לבכו ינקת הכישמ טוח ,מ"מ 'חי   
      
חפנ יאלג ,ןשע יאלג( תרושקת ירזיבאל הנכה     18.01.0007
,תולימ תלד הליענ לוטיב ןצחל ,הצירפ יעמל      
הקעזא 'עמ הלעפה 'חי ,תומלצמ ,הקוצמ ןצחל      
7TAC  לבכ 52 רטוקב רוניצ הנכה ללוכ )'וחו      

  4,000.00    80.00    50.00 . תרושקת ןורא דע הדוקנהמ 'חי   

  8,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תודוקנ 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת ינקתמ 81 כ"הס  

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

 
075/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     075 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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       
      
ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ :הרעה      
.הסירפב סבג תוציחמכ      
      
לכ תא םיללוכ ןהינימל תוציחמה יריחמ :הרעה      
תוברל ,םהינימל יטסוקאה םוטיאה יטרפ      
ח"ודב טרופמכ הליבכו תרנצ ירבעמ םוטיא      
אלו הקיטסוקאה ץעוי יטרפבו יטסוקא ץעוי      
.דרפנב םרובע םלושי      
      
םיחתפ קוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
חפמ םיבצינ תועצמאב תותלדו תונולחל      
.מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ :הרעה      
.מ"ס 04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
      
תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ :הרעה      
םאתהב םיגניפוק תוברל םיפילגו םיפשח      
.תולכירדאה 'כתב טרופמל      
      
מ"מ 7.21 יבועב קורי סבג חולב תוריק יופיצ     22.01.0070
האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש תוברל      
ידוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
לכה ,'וכו עבצל הנכה ,םיפילג ידוביע ,םיחתפ      
םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

    896.00   128.00     7.00 )תולסא בגב( .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    896.00 10.22.20 קרפ תתב הרבעהל
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076/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     076 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    896.00 מהעברה      
      

      
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      
םרט ריקה םוטיא ללוכ ריחמה.ןרציה תרדגה      
701 פוט הקיס" תובכש יתשב יופיחה עוציב      
,םיגניפוק,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 לקשמב      
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      
3LPH ,2LPH( .'וכו תונותחת תוריגס ,םיפילג      

208,000.00   520.00   400.00 ,HPL1) ר"מ   

208,896.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו סבג תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
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      
      
      

20.22.20 קרפ תתב הרבעהל          
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077/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     077 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
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      

 17,920.00   224.00    80.00 ]ןיעל הארנה חטשה יפל ר"מ   
      
רמצ יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0040
51 יבועבו מ"ס 06/06 תודימב סוחד םיעלס      
םגד "NOFKCOR" תרבח תרצות ,מ"מ      
    "CIPORT" ינויבא םיחא" :ןאובי ,ןבל ןווגב"  
ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא      
L+Z רמג יליפורפו ENIL ENIF הקולח      
תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ ,םייפקיה      
.לכירדאה תוינכותב ראותמכ לכה .לכירדאה      

  7,920.00   144.00    55.00 (AT1) ר"מ   
      
רמצ יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0050
51 יבועבו מ"ס 06/021 תודימב סוחד םיעלס      
םגד "NOFKCOR" תרבח תרצות ,מ"מ      
    "CIPORT" ינויבא םיחא" :ןאובי ,ןבל ןווגב"  
ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא      
L+Z רמג יליפורפו ENIL ENIF הקולח      
תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ ,םייפקיה      
.לכירדאה תוינכותב ראותמכ לכה .לכירדאה      

 15,120.00   144.00   105.00 (AT2) ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,960.00 20.22.20 קרפ תתב הרבעהל
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078/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     078 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,960.00 מהעברה      
      

      
םיררוחמ חפ יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.02.0101
6109LAR ןבל ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
הרקתה יחירא .לכירדאה תריחבל      
רוריחב םיררוחמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
תיטסוקא העירי רמוח תוברל ,ןייפורקימ      
מ"מ 2.0 יבועב "סקטדנואס" גוסמ תקבדומ      
לקשמבו 1" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ הילעו      
יבועב ןליטאילופ תויקשב םיפוטע ק"מ/ג"ק 42      
יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק ,ןורקימ 03      
ךרואל קותינ טרפ עוציבו ןייל-ןייפ הקולח      
םיעובצ Z+L יליפורפ י"ע םירוניסהו תוריקה      

  4,160.00   208.00    20.00 .תוריקה ףקיהב לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב ר"מ   
      
תויחנה יפל מ"ממב תויטסוקא תורקת קוזיח     22.02.0150
בתות תורקת :4 קלח 3015 י"תו ר"עקפ      

  1,056.00    32.00    33.00 .םיטלקמב הנקתהו ןכת יללכ :תוקירפ ר"מ   

 46,176.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בתות תורקת 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

255,072.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
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079/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     079 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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 04 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0010

 10,800.00   120.00    90.00 .'מ 0.01  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0015
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

  1,170.00    13.00    90.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
,מ"ס 05 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0020

  1,480.00   148.00    10.00 .'מ 0.01  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0025
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

    140.00    14.00    10.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
,מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0030

 29,700.00   198.00   150.00 .'מ 0.21  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0035
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

  2,250.00    15.00   150.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
,מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0040

 11,750.00   235.00    50.00 .'מ 0.21  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0045
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

  1,600.00    32.00    50.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0080

 21,120.00 3,520.00     6.00 .םילוע םידומעל םיצוק תוברל ,ל"נה ןוט   

 80,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 80,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  
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080/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     080 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  43 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
דע תירלודומ( תיתבותכ תיגולנא שא תזכר     34.01.0001
0221 ילארשי ןקת ות תאשונ )תובותכ 721      
וא רייפלט תרצות RDA-0003 םגד תמגוד      
,םינעטנ םירבצמו חוכ קפס ללוכ ךרע הווש      
,םירפוצל תואיצי ,תירביעב DCL תגוצת      
םיפטמ ,םינגייח ,ןומיס תורונ ,םיצנצנ      

  7,800.00 7,800.00     1.00 'פמוק .תולעפהו ,םישבי םינעגמ ,םייטמטוא  
      
DCL הגוצת חול תוברל א"ג תזכרל הנשמ לנפ     34.01.0002

  2,560.00 2,560.00     1.00 'פמוק תירבעב  
      

    480.00   480.00     1.00 ללוכ קזב י"ע רשואמ ילטיגיד יטמוטוא ןגייח 'חי  34.01.0003
      
יוביכו יוליג תכרעמ לש רזיבאל רובח תדוקנ     34.01.0004
)'דכו רפוצ ,ןצחל ,ןומיס תרונמ ,יאלג ןוגכ( שא      
הרקתל לעמ ,תיטסוקא הרקתב בכרומה      
וא/ו סבג ריקב וא הרקתל דומצבו תיטסוקא      
טוח םע מ"מ 61 רטוקב רונצ תללוכ רשא ןוטב      
רובחל המיאתמ םירובח תספוקו ןולינמ הכישמ      
תספוק יטרפ םאתל ןלבקה לע( .ןשע יאלג      
ןיקתמה ןלבקה םע ןשעה יאלגל םירובחה      

  5,200.00   104.00    50.00 .)ןשעה יוליג תכרעמ תא קפסמו 'חי   
      
לש OFT-084 תמגודכ ירטקלאוטופ ןשע יאלג     34.01.0005
ללוכ ריחמה היולג הנקתהל רייפלט תרבח      
ןומיס תירונ ,םירוביח תספוק ,םיאתמ סיסב      

  3,520.00   176.00    20.00 יאלגל הליבקמ 'חי   
      
ןקתה תושירדב דמועה שא יוליג תלעפה ןצחל     34.01.0006
הלעפה תעינמל יציפק הסכמו תיכוכז ללוכ      

    768.00    96.00     8.00 היומס הנקתהל תירקמ 'חי   
      

    960.00   120.00     8.00 .)רייפלט( .ינוציח/ימינפ יוניפ תקעזאל רפוצ 'חי  34.01.0007

 21,288.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 10.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,288.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכ 43 כ"הס  

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

 
081/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     081 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  :04 ק ר פ   04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר   10.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס       
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0020
,מ"ס 02 יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ      
םיקשימ תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס      

  1,000.00   200.00     5.00 . ר"מ   
      
םגד,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0030
ע"וש וא גנוטיא תרצות "םעפ לש םיחירא"      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,,03/51 03/03 ,02/01      
לע  לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,)עצמ ללוכ      

 36,000.00   120.00   300.00 .טרפ יפ לע . תינכתו טרפ יפל .ןבל טלמ סיסב ר"מ   
      
תוברל מ"ס 05/01/02 תודימב הבחר ןג ןבא      40.01.0040
וא/ו תירכרוכ רמג ,ןוטב תנעשמו דוסי      

  9,600.00    64.00   150.00 .טרפ יפ לע .ןוטסרקא רטמ   
      
- גוסמ סוחד קובמב קד םע קד תנקתה     40.01.0050
    OSOM OOBMAB -EMERTX תרצות  
רזעה רמוח לכ ללוכ ריחמה ."שק הנק" תרבח      
ללוכ םלשומ חטשמ תלבקל דע שרדנה לכו      
םע תרתסנ הנקתה ב רוביחו הצק יטרפ      
ןווג .דוסי היצקורטסנוקו קדל םיידועיי םירבחמ      

 15,600.00   520.00    30.00 .טרפ יפ לע .ההכ זוגא : ץעה ר"מ   
      
ףוצירב םירמוח ןיבםוחיתל םוינימולא חלפ      40.01.0060
תללוכ הדובעה . עקרקל ןגועמ מ"מ 5 יבועב      

  1,410.00    47.00    30.00 .טרפ יפ לע .תינכות יפ לע ספה ףופיכ רטמ   

 63,610.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוכרדמ ,םיליבש ףוציר  10.04 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע   20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םע רתאב קוציו תיבוביס תנוכמב חודק סנולכ      40.02.0010

 20,800.00    80.00   260.00 'מ 21 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 03-ב ןוטב רטמ   
      

  1,280.00   256.00     5.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת  ר"מ  40.02.0020

 22,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע  20.04 כ"הס  
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082/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     082 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק   30.04 ק ר פ  ת ת       
ר ד ג       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     40.03.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישור דה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

  6,400.00 1,280.00     5.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   
      
.ןבא יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ רדג תוריק     40.03.0020
,םיזקנ ,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ      
לכו ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת      
עוציב ךרוצל םי שורדה םירמוחה תודובעה      
ריקה הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה      

 16,800.00 1,120.00    15.00 .הכרדמ/יפוס עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ק"מ   
      
.מ"ס 04 הבוגב 03 -ב ןייוזמ ןוטבמ הבישי ריק     40.03.0030
ןוגיעל הנכהו ריק שארב תוניפ םוטיק ללוכ      
רפעה תודובע תא תללוכ ריקה תדובע ,רדג      
,ריקה ,דוסי ה ,רזוחה יולימה תא ,ריקלו דוסיל      
עוציבל שרדנה לכו םיזקנה ,םירפתה , ןויזה      
םאתהב לכה.ריקה לש םלשומ טלפמוק      

  3,600.00 1,200.00     3.00 .דחוימ ינכט טרפמו םיטרפ ,תוינכותל ק"מ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ      40.03.0040

 40,320.00 3,360.00    12.00 .ןוטב ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
יטרפבו תוינכתב ראותמכ תוטשפתה רפת      40.03.0050

    480.00    96.00     5.00 .לכירדאה רטמ   

 67,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רדג תוריקו םיכמות תוריק  30.04 כ"הס  

      
ן ב א  י ו פ י ח  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ תשעותמ ןבאב תוריק יופיח     40.04.0010
תונוש תודימב תעקובמ וא תרסונמ "תירכרוכ"      
לע םינבאה תרישק תא ללוכ ריחמה .טרפ יפל      
ביקו תרישקל שורדה לכ ללוכ ,טרפהו ןקתה יפ      

  9,600.00   240.00    40.00 .טרפ יפ לע .תנוולוגמ תשר תוברל םינ באה עו ר"מ   
      
תמגודכ תשעותמ ןבאב הבישי ריק יופיח     40.04.0020
תונוש תודימב תעקובמ וא תרסונמ "תירכרוכ"      
לע םינבאה תרישק תא ללוכ ריחמה .טרפ יפל      
תרישקל שורדה לכ ללוכ ,טרפהו ןקתה יפ      
יפ לע .תנוולוגמ תשר תוברל םינ באה עוביקו      

  4,800.00   240.00    20.00 .טרפ ר"מ   
      
ןווגב ינועבצ טכילשב עובצ חיטב תוריק יופיח      40.04.0030
הבכש ללוכ תובכש שולש( .ןנכתמה י"פע      

  4,800.00    80.00    60.00 .טרפ יפ לע .)תרשיימ ר"מ   
      
      

 19,200.00 40.04.20 קרפ תתב הרבעהל
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083/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     083 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,200.00 מהעברה      
      

      
יבועבו מ"ס 04 דע בחורב )גניפוק( שאר יכבדנ     40.04.0040
,א"מ/ח"ש 081 ןבאל דוסי ריחמב ,מ"ס 01 דע      
ללוכ .ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה תוברל      

 11,760.00   168.00    70.00 . טרפ יפ לע .ןבאה ןווגב לוחיכ רטמ   
      
דע בחורב הבישי ריקל )גניפוק( שאר יכבדנ     40.04.0050
ןבאל דוסי ריחמב ,מ"ס 01 דע יבועבו מ"ס 04      
םישרדנה םיקוזיחה תוברל ,א"מ/ח"ש 081      
יפ לע . ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ .ןבאה ןוגיעו      

  1,680.00   168.00    10.00 .טרפ רטמ   

 32,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא יופיח 40.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

185,930.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ :04 קרפ  04 כ"הס  
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084/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     084 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 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   14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ   00.14 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ לוורש      41.00.0020
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק      

  3,640.00    52.00    70.00 .ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   

  3,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה תרנצ  00.14 כ"הס  

      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע   10.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      

  3,710.00    53.00    70.00 חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא  ק"מ  41.01.0010

  3,710.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניג תמדאו עקרקה דוביע  10.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג :14 קרפ  14 כ"הס  

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

 
 

085/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     085 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  :24 ק ר פ   24 ק ר פ       
      
ם י ד ל י  י נ ק ת מ   50.24 ק ר פ  ת ת       
      
8941 י"ת יפל קחשמ ינקתמל תוחיטב אשד     42.05.0010
םגד ,ר"מל םירפת 000,83 לש תופיפצב      
ע"ש וא"טרופס ןיטילופ" תרצות "סארג-ילופ"      
אשד הנוילע הבכש :תובכש יתשמ בכרומה      
.טקיליס לוח יולימ םע מ"מ 02 הבוגב יטטניס      
,RBS ימוג חטשמ תקיצי הנותחת הבכש      
הבוג תלבטו םינקתמה ןרצי תוארוהל םאתהב      
ג"ע עצובי(םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ הליפנ      

 35,200.00   160.00   220.00 יתשת ר"מ   
      
תרצות "בהז" םגד תכתממ בלושמ ןקתמ      42.05.0030

 30,400.00 15,200.00     2.00 'פמוק ע"ש וא AK-3647 ט"קמ "ןרביפ" תרבח  
      
ינשו תררוחמ תכתמ יבשומ ינש דרו הלע      42.05.0040
"ןרבפ" תרבח לש D-5354 ט"קמ המילב יגימצ      

  2,720.00 1,360.00     2.00 'פמוק ע"ש וא  
      
תרבח תרצות תואיצי שולש לס ךפשמ      42.05.0060

  5,600.00 2,800.00     2.00 'פמוק ע"ש וא PS-97801 ט"קמ "ןרביפ"  
      
אטוחמ יעבט ץעמ ירלודומ לוח זגרא      42.05.0070
ןקתומ 'מ 4.0X0.3X0.3 תודימב )היצנגרפמא(      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק .דרפנב דדמנ לוחה .מ"ס 02 קמועב  
      
תרוצב תינבלמ וא תעבורמ לצ תשרמ הככס     42.05.0080
ןליתאילופ טוחמ היושע תשרה.הדימרפ      
החודו בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב      
,V.U ינפב הדימע ,%-19%89 הללצה ,שבוע      
,3905 י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ תשרה      
וא "ןושאר תוככס" 'בח תמגוד "הנירלב" םגד      
םידומע 4 לש היצקורטסנוק תוברל ,ע"ש      
םינגועמ 'מ 8 דע הבוגבו "4 רטוקב הדלפמ      

 35,200.00   160.00   220.00 עקרקב ר"מ   
      

  1,760.00   880.00     2.00 םינקתה ןוכמ לש הקידב  'חי  42.05.0090

118,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םידלי ינקתמ  50.24 כ"הס  

      
ם י נ ו ת פ ש א ו  ם י ל ס פ ס   90.24 ק ר פ  ת ת       
      
- גוסמ סוחד קובמב קדב יונב לספס יופיח     42.09.0010
    OSOM OOBMAB -EMERTX תרצות  
רזעה רמוח לכ ללוכ ריחמה ."שק הנק" תרבח      
ללוכ םלשומ חטשמ תלבקל דע שרדנה לכו      
םע תרתסנ הנקתהב רוב יחו הצק יטרפ      
ןווג .דוסי היצקורטסנוקו קדל םיידועיי םירבחמ      

  3,640.00   520.00     7.00 .טרפ יפ לע .ההכ זוגא : ץעה ר"מ   
      

  3,640.00 90.24.20 קרפ תתב הרבעהל
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086/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     086 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,640.00 מהעברה      
      

      
54 ןוולוגמ חפ ללוכ ןוטבמ 57  סוטול ןופשא     42.09.0020
,תרשרשב םירושק הטסורינ הסכמו רטיל      
.ע"ש וא אכירא םחש תרצות 5253 ט"קמ      
םקרמ רומיג  , עקרקל ןגועמ ןותפשאה      

  1,840.00   920.00     2.00 .ריהב ירכרוכ  םוסמוס 'חי   

  5,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינותפשאו םילספס  90.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

124,360.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח טוהיר :24 קרפ  24 כ"הס  
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087/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     087 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  :44 ק ר פ   44 ק ר פ       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג   10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
העובצו תנוולוגמ הדלפ תכתממ הדרפה רדג      44.01.0010
ןוגיע ללוכ ,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב      

  7,000.00   280.00    25.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו רטמ   
      
העובצו תנוולוגמ הדלפ תכתממ הדרפה רדג      44.01.0020
ןוגיע ללוכ ,מ"ס 002 דע מ"ס 081 הבוג רונתב      

 23,520.00   336.00    70.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו רטמ   

 30,520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג  10.44 כ"הס  

      
ם י ר ע ש   20.44 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "ןרוא" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש      44.02.0010
ןוטב תודוסיו לוזרפ ,מ"ס 002/021 תודימב      

  1,600.00 1,600.00     1.00 רונתב עובצו ןוולוגמ רעשה .מ"ס 04/04/04 'חי   
      
ע"ש וא "ןרוא" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש      44.02.0020
ןוטב תודוסיו לוזרפ ,מ"ס 011/021 תודימב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 רונתב עובצו ןוולוגמ רעשה .מ"ס 04/04/04 'חי   

  2,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירעש  20.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,320.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג :44 קרפ  44 כ"הס  
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088/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     088 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  74 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.74 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     47.01.0009
יטרס ,לוח יוסיכו עצמתוברל ,מ"ס 001 קמועו      

  4,000.00    40.00   100.00 . יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   

  4,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.74 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  20.74 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     47.02.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה, הריפח תוברל מ"ס      
תנכה ,טוליש ,ןוט -5.21 ל םיאתמ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 תיתחתב ץצחו םוטיא,םיחתפ 'חי   

  2,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב יאת 20.74 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  30.74 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,למשח\טוה\קזב רובע ןוטב תחמוג     47.03.0010
מ"ס 051 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ      

  3,360.00 1,120.00     3.00 הנקתהו הריפח תוברל 'חי   

  3,360.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תוחמוג 30.74 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  40.74 ק ר פ  ת ת       
      
תוריפחה ךותב םיחנומ םינוש םיגוסמ תורוניצ      
רטוקב ןוליינמ הכישמ יטוח ללוכ לוח עצמ לע      
.םילבכה תלחשהל םינכומ ,תוחפל מ"מ 6      
      
7.7 ןפוד יבועו 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     47.04.0002
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

  2,400.00    30.00    80.00 .למשח תרבח ילבכ רובע מ"מ 8 רטוקב רטמ   

  2,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תיטסלפ למשח תרנצ 40.74 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפב למשח תודובע 74 כ"הס  
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089/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     089 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  :15 ק ר פ   15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   20.15 ק ר פ  ת ת       
      
קודיהו רוזיפ תוברל ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ      51.02.0010

  7,200.00    36.00   200.00 ליגר ק"מ   

  7,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע  20.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ   30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ      51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 13,750.00   125.00   110.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   

 13,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( אבומ יולימו םיעצמ  30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפו םישיבכ :15 קרפ  15 כ"הס  
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090/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     090 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  75 ק ר פ       
      
ת י נ ו צ י ח  ם י מ  ת כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
5.1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0001
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

  4,710.00   157.00    30.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0002
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

  7,000.00   200.00    35.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      
2/11" ףקז :ןוניגל תכרעמ שאר תנכה     57.01.0004
,09 תיוז םע עקרקה לעמ מ"ס 04 םייתסמה      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק "תורוד" תרצות ינוסכלא 2/11" ףוגמ  
      
םימ וקל 3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0005
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

    800.00   800.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 3" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.01.0006
הדובע ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש 'חי   
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל ,3" רטוק יליע "למג"     57.01.0007
תעיבצו םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע      
)םימותסשו םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל 'חי   
      
יושע 3" רטוק ינוסכלא םינבא תדוכלמ/ןנסמ     57.01.0008
םע ןגואמ ע"ש וא "V152" םגד הקיצי לזרב      
ץחלל ,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ תימינפ תשר      
תוברל ,ןסליר יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      

    760.00   760.00     1.00 םיידגנ םינגוא 'חי   
      
לזרב יושע 3" רטוק םימל רזוח לא םותסש     57.01.0009
ןוילע חתפ םע ע"ש וא "RN-540" םגד הקיצי      
ץחלל ,תלוקשמו עורז אלל ,טלוב/ךרואמ ריצו      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע      

  2,800.00 2,800.00     1.00 ןוגיע יגרבו םימטא 'חי   

 20,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תינוציח םימ תכרעמ 10.75 כ"הס  
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091/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     091 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  ת כ ר ע מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע" 6 גרד בויבל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     57.02.0001
דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 061 רטוקב      
,לוח תפיטע תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ      

  2,400.00   120.00    20.00 יולימו הריפח רטמ   
      
ןוטב תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב את     57.02.0002
טסלפונגמ" םגד  ,מ"ס 001 רטוק ןליתאילופו      
    -PBM" תוסינכ 5 םע ע"ש וא "ןמפלו" תרצות  
רטוק C.V.P רוניצל האיציו תוירשפא      
,ע"ש וא "SPM" הרידח םטאו מ"ס 2-06105      
B521 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ תוברל      
,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 5.21(      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב המיטא      
    "002F מ 57.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ'  

  8,400.00 2,800.00     3.00 רזוח יולימו הריפח תודובע ללוכ 'חי   
      
עבורמ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.02.0003
'צות 05 רטוקב "55-למרכ" םגד לזרבמ      

  1,920.00   640.00     3.00 תקצי רגס םע ןוט 5.21 סמועל "ןמפלו" 'חי   
      
םירזיבאו רוניצמ הבוג 'מ 00.2 דע ינוציח לפמ     57.02.0004
תפיטעו "הבע" 6 גרד בויבל חישק.יס.יו.יפמ      

  1,120.00   560.00     2.00 ןוטב 'חי   
      
ותנקתה רובע בויבל הרקב את ריחמל תפסות     57.02.0005

    560.00   560.00     1.00 םייק בויב וק לע 'חי   

 14,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויב תכרעמ 20.75 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע" 6 גרד זוקינל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     57.03.0001
דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 002 רטוקב      

  7,840.00   224.00    35.00 יולימו הריפח ,לוח תפיטע תוברל 52.1 רטמ   
      
יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ זוקינל הרקב את     57.03.0002
דע קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוקב 856 י"ת      
06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת םע 'מ 52.1      
רפעה תודובע לכ ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס      

  4,000.00 2,000.00     2.00 תושורדה 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ךא ,ל"נכ הרקב את     57.03.0003

  2,400.00 2,400.00     1.00 'מ 57.1 דע קמועבו 'חי   
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 06 רטוקב הגיפס חודיק     57.03.0004
0.6 קמוע דע מ"ס 06 ימינפ רטוקב תוימורט      

  6,400.00 6,400.00     1.00 תשר הסכמ םע 'מ 'חי   
      
      
      

 20,640.00 30.75.20 קרפ תתב הרבעהל
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092/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     092 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,640.00 מהעברה      
      

      
ותנקתה רובע בויבל הרקב את ריחמל תפסות     57.03.0005

    800.00   800.00     1.00 םייק זוקינ וק לע 'חי   

 21,440.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תכרעמ 30.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 56,310.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ תוכרעמ 75 כ"הס  

2,027,974.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג כ"הס
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093/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
 

 

26/11/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     093 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                               9,680.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                  9,680.00 רפע תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             412,562.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                412,562.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              37,120.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                 37,120.00 הינב תודובע 40 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              72,180.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 72,180.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              56,960.00 ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                              56,880.00 הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת    
    

                113,840.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                

    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              44,016.00 הנבמב םימה תכרעמ 10.70 קרפ תת    
    

                              37,940.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              33,248.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                               8,128.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                123,332.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                

 
 
 

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

 
094/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     094 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               4,800.00 תוקראה 10.80 קרפ תת    
    

                              10,300.00 הנזה יוק 20.80 קרפ תת    
    

                              17,016.00 רואמ תודוקנ 30.80 קרפ תת    
    

                              14,000.00 חכ תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                               4,480.00 גוזימ תודוקנ 50.80 קרפ תת    
    

                              40,376.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                               8,400.00 תוחול 70.80 קרפ תת    
    

                              12,298.00 למשח תוחולל דויצ 80.80 קרפ תת    
    

                               1,200.00 תונוש 90.80 קרפ תת    
    

                112,870.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              94,880.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                 94,880.00 חיט תודובע 90 כ"הס                

    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              71,480.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                 71,480.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                

    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              10,800.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 10,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                

    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              72,800.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

                 72,800.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                

    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              14,080.00 ץוח תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                 14,080.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
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095/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     095 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

                              46,640.00 םיחופמו ריוא גוזימ תודיחי 10.51 קרפ תת    
    

                              29,760.00 ןוניסו רורוויא תדיחי 20.51 קרפ תת    
    

                                 800.00 תונוש 30.51 קרפ תת    
    

                 77,200.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס                

    
תרושקת ינקתמ 81 קרפ      
    

                               8,400.00 תרושקת תודוקנ 10.81 קרפ תת    
    

                  8,400.00 תרושקת ינקתמ 81 כ"הס                

    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             208,896.00 תונושו סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                              46,176.00 בתות תורקת 20.22 קרפ תת    
    

                255,072.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                

    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                              80,010.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                 80,010.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                

    
שא יוביכ 43 קרפ      
    

                              21,288.00 םירזיבא 10.43 קרפ תת    
    

                 21,288.00 שא יוביכ 43 כ"הס                

    
רתאה חותיפ :04 קרפ  04 קרפ      
    

                              42,010.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר  10.04 קרפ תת    
    

                               5,600.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע  20.04 קרפ תת    
    

                              42,240.00 רדג תוריקו םיכמות תוריק  30.04 קרפ תת    
    

                              32,640.00 ןבא 40.04 קרפ תת    
    

                122,490.00 רתאה חותיפ :04 קרפ  04 כ"הס                
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096/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     096 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הייקשהו ןוניג :14 קרפ  14 קרפ      
    

                               3,640.00 היקשה תרנצ  00.14 קרפ תת    
    

                               3,710.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע  10.14 קרפ תת    
    

                  7,350.00 הייקשהו ןוניג :14 קרפ  14 כ"הס                

    
ץוח טוהיר :24  קרפ  24 קרפ      
    

                             111,520.00 םידלי ינקתמ  50.24 קרפ תת    
    

                               5,480.00 םינותפשאו םילספס  90.24 קרפ תת    
    

                117,000.00 ץוח טוהיר :24  קרפ  24 כ"הס                

    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג :44  קרפ  44 קרפ      
    

                              30,520.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג  10.44 קרפ תת    
    

                               2,800.00 םירעש  20.44 קרפ תת    
    

                 33,320.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג :44  קרפ  44 כ"הס                

    
חותיפב למשח תודובע 74 קרפ      
    

                               4,000.00 רפע תודובע 10.74 קרפ תת    
    

                               2,400.00 הרקב יאת 20.74 קרפ תת    
    

                               3,360.00 ןוטב תוחמוג 30.74 קרפ תת    
    

                               2,400.00 תיטסלפ למשח תרנצ 40.74 קרפ תת    
    

                 12,160.00 חותיפב למשח תודובע 74 כ"הס                

    
חותיפו םישיבכ :15 קרפ  15 קרפ      
    

                              13,750.00 אבומ יולימו םיעצמ  30.15 קרפ תת    
    

                 13,750.00 חותיפו םישיבכ :15 קרפ  15 כ"הס                

    
בויבו םימ תוכרעמ 75 קרפ      
    

                              20,470.00 תינוציח םימ תכרעמ 10.75 קרפ תת    
    

                              14,400.00 בויב תכרעמ 20.75 קרפ תת    
    

                              21,440.00 זוקינ תכרעמ 30.75 קרפ תת    
    

                 56,310.00 בויבו םימ תוכרעמ 75 כ"הס                

 1,949,974.00 הנבי - 0803 שרגמ םידלי ינג 10 כ"הס                            
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097/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     097 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                               9,680.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                  9,680.00 רפע תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             412,562.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                412,562.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              37,120.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                 37,120.00 הינב תודובע 40 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              72,180.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 72,180.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              56,960.00 ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                              56,880.00 הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת    
    

                113,840.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                

    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              44,016.00 הנבמב םימה תכרעמ 10.70 קרפ תת    
    

                              37,940.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              33,248.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                               8,128.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                123,332.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
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098/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     098 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               4,800.00 תוקראה 10.80 קרפ תת    
    

                              10,300.00 הנזה יוק 20.80 קרפ תת    
    

                              17,016.00 רואמ תודוקנ 30.80 קרפ תת    
    

                              14,000.00 חכ תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                               4,480.00 גוזימ תודוקנ 50.80 קרפ תת    
    

                              40,376.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                               8,400.00 תוחול 70.80 קרפ תת    
    

                              12,298.00 למשח תוחולל דויצ 80.80 קרפ תת    
    

                               1,200.00 תונוש 90.80 קרפ תת    
    

                112,870.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              94,880.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                 94,880.00 חיט תודובע 90 כ"הס                

    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              71,480.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                 71,480.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                

    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              10,800.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 10,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                

    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              72,800.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

                 72,800.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                

    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              14,080.00 ץוח תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                 14,080.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
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099/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     099 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

                              46,640.00 םיחופמו ריוא גוזימ תודיחי 10.51 קרפ תת    
    

                              29,760.00 ןוניסו רורוויא תדיחי 20.51 קרפ תת    
    

                                 800.00 תונוש 30.51 קרפ תת    
    

                 77,200.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס                

    
תרושקת ינקתמ 81 קרפ      
    

                               8,400.00 תרושקת תודוקנ 10.81 קרפ תת    
    

                  8,400.00 תרושקת ינקתמ 81 כ"הס                

    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             208,896.00 תונושו סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                              46,176.00 בתות תורקת 20.22 קרפ תת    
    

                255,072.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                

    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                              80,010.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                 80,010.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                

    
שא יוביכ 43 קרפ      
    

                              21,288.00 םירזיבא 10.43 קרפ תת    
    

                 21,288.00 שא יוביכ 43 כ"הס                

    
רתאה חותיפ :04 קרפ  04 קרפ      
    

                              63,610.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר  10.04 קרפ תת    
    

                              22,080.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע  20.04 קרפ תת    
    

                              67,600.00 רדג תוריקו םיכמות תוריק  30.04 קרפ תת    
    

                              32,640.00 ןבא יופיח 40.04 קרפ תת    
    

                185,930.00 רתאה חותיפ :04 קרפ  04 כ"הס                
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100/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     100 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

היקשהו ןוניג :14 קרפ  14 קרפ      
    

                               3,640.00 היקשה תרנצ  00.14 קרפ תת    
    

                               3,710.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע  10.14 קרפ תת    
    

                  7,350.00 היקשהו ןוניג :14 קרפ  14 כ"הס                

    
ץוח טוהיר :24 קרפ  24 קרפ      
    

                             118,880.00 םידלי ינקתמ  50.24 קרפ תת    
    

                               5,480.00 םינותפשאו םילספס  90.24 קרפ תת    
    

                124,360.00 ץוח טוהיר :24 קרפ  24 כ"הס                

    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג :44 קרפ  44 קרפ      
    

                              30,520.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג  10.44 קרפ תת    
    

                               2,800.00 םירעש  20.44 קרפ תת    
    

                 33,320.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג :44 קרפ  44 כ"הס                

    
חותיפב למשח תודובע 74 קרפ      
    

                               4,000.00 רפע תודובע 10.74 קרפ תת    
    

                               2,400.00 הרקב יאת 20.74 קרפ תת    
    

                               3,360.00 ןוטב תוחמוג 30.74 קרפ תת    
    

                               2,400.00 תיטסלפ למשח תרנצ 40.74 קרפ תת    
    

                 12,160.00 חותיפב למשח תודובע 74 כ"הס                

    
חותיפו םישיבכ :15 קרפ  15 קרפ      
    

                               7,200.00 רפע תודובע  20.15 קרפ תת    
    

                              13,750.00 אבומ יולימו םיעצמ  30.15 קרפ תת    
    

                 20,950.00 חותיפו םישיבכ :15 קרפ  15 כ"הס                

    
בויבו םימ תוכרעמ 75 קרפ      
    

                              20,470.00 תינוציח םימ תכרעמ 10.75 קרפ תת    
    

                              14,400.00 בויב תכרעמ 20.75 קרפ תת    
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101/...   BIN-1 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



26/11/2019
דף מס':     101 הנבי - 0903-0803 שרגמ - םידלי ינג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              21,440.00 זוקינ תכרעמ 30.75 קרפ תת    
    

                 56,310.00 בויבו םימ תוכרעמ 75 כ"הס                

 2,027,974.00 הנבי - 0903 שרגמ םידלי ינג 20 כ"הס                            

 

  
לכה ךס  

 3,977,948.00 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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