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תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 

27/12/2016 00/8700/370/6102 'סמ זרכמ
דף מס':     002 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ :תורעה      
ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז טקייורפ      
ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה( ידרשמ      
דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה תידרשמ      
תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו יוניבה      
הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה דרשמל      
טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא -      
.תויומכה בתכב וא/ו דחוימה      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
.םלשומ רמגל      
      
םוחתב םוי ידימ ןויקינל גואדל ןלבקה לע      
.הילא השיגה יכרד לכב ןהו תלפוטמה המוקה      
וילעו ןלבקל םלושי אל הז יאנת יולימ רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל      
      
הביבסל תוערפההש ךכל גואדל ןלבקה לע      
.תוילמינימ הנייהת      
      
בשחתהל ןלבקה לע יכ שרופמב תאזב רהבומ      
.הדובעה םוקמל דויצהו םירמוחה עוניש יאנתב      
      
הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב םוקמ לכב      
רשואי רשא ךרע הווש רצומל הנווכה ע"ש      
אל .חקפמה וא/ו לכירדאה י"ע בתכבו שארמ      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב שומיש רתוי      
      
טרופמה לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
.דחוימה טרפמבו הז תויומכ בתכב ,תוינכותב      
תרכה יא ןיגב ןלבקה תנעט אל רכות אל      
.ל"נה רמוחה      
      
בשחתהל ןלבקה לע יכ שרופמב תאזב רהבומ      
הדובעה תועשב ,םוקמב הדובעה יאנתב      
ינקתמב ,הדובעה רוזאב ברה הבוגב ,םוקמב      
ךרוצל םישרדנה 'וכו המרה תומב / המרהה      
תושירדב הדימע רובע .'וכו הדובעה עוציב      
םלושת אל ל"נה םיאנתב הדובעה עוציבו      
יאנתב בשחתהל וילעו ריחמ תפסות לכ ןלבקל      
.ותעצה יולימ םרט ולא עוציב      
      
      
      
      

10.00.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../003 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     003 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
/ םינלבק וקסעוי הז הזוח/זרכמ תרגסמב      
ןלבקה לע .ןימזמה םעטמ םינוש םיקפס      
בתכ תרגסמב הדיחיה יריחמש ךכב בשחתהל      
רובע ישאר ןלבק יתורש ןתמ םיללוכ הז תויומכ      
י"ע תורישי וקסעויש םינוש םיקפס / םינלבק      
,םואית :םג רתיה ןיב וללכי םיתורשה .ןימזמה      
ךפש םוקמל תלוספ יוניפ ,תוחיטב הנוממ      
ינקתמב שומיש ,תימוקמה תושרה י"ע רשואמ      
ישארה ןלבקה יתורש .'וכו ןלבקה לש המרה      
אל ןימזמל הדובעה לש תיפוס הריסמל דע      
לכה .ןלבקה תעצהב םילולככ ובשחיו ודדמי      
.הזוח יכמסמ רתיב ראותמכ      
      
ראותמה י"פע םיבלשב עצובת הדובעה      
רתוי בלשל בלשמ רבעמ .לכירדאה תוינכותב      
רושיא תלבקו םדוקה בלשה םויס רחאל קר      
עוציב רובע .הדובעה ןמויב חקפמהמ בתכב      
דרפנב ןלבקל םלושי אל םיבלשב הדובעה      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 10.00 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( תומדקומ 00 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ג ו ג י ז ו  ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
תוינכות תא בטיה ארקל ןלבקה לע      
יולימ םרט תומישרהו םיטרפה ,תולכירדאה      
יאב הרושקה הנעט םוש הנלבקתת אל .ותעצה      
.ל"נה תרכה      
      
תא םיללוכ תוציחמה לש הדיחיה יריחמ      
תוינכותב ראותמכ םהינימל קוזיחה יריפנס      
.דרפנב ודדמי אל םהו תולכירדאה      
      
תא םיללוכ ןלבקה בוקני םהב הדיחיה יריחמ      
םירבחמה לכ :תוברל תוינכותב ראותמה לכ      
וא רשי יאוותב עוציב ,םידומע תוברל םהינימל      
,םהינימל םיקוזיח ,ןוסכלאב םיכותיח ,לגועמ      
sgniward pohs תוינכות תנכה ,םייוניפ      
.'וכו ןרושיאו      
      
      
      
      

10.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../004 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     004 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תא םיללוכ ןלבקה בוקני םהב הדיחיה יריחמ      
ןרושיאו sgniward pohs רוציי תוינכות תנכה      
רוצייב ליחתהל ןלבקל רתוי אל .חקפמה י"ע      
.'וכו חקפמה רושיא םרט םיטנמלאה      
      
012 הבוגב תיחרזמ תיכוכזו מ"בלפ תציחמ     06.01.0010
תלד תקתעה טעמל ,NE-10 ןוילג י"פע .מ"ס      

                    1.00 'פמוק .דרפנב תדדמנה תמייק  
      
012 הבוג ,תיברעמ תיכוכזו מ"בלפ תציחמ     06.01.0020
ןקתמ ללוכ אל ,םירבעמו תותלד ללוכ ,מ"ס      

                    1.00 'פמוק ETACDEEPS. 10 ןוילג י"פע-NE.  
      
דלח לא תדלפ היושע ,תרקובמ רבעמ תלד     06.01.0030
י"פע .ףוקשמ ידומעו לוזרפה לכ ללוכ ,תיכוכזו      

                    4.00 .TD-80 ןוילג 'חי   
      
,תינוויכ וד החיתפ תורשפא םע ךא ,ל"נכ תלד     06.01.0040

                    2.00 .TD-80 ןוילגב םיטרפ י"פע 'חי   
      
,תיכוכזו דלח לא תדלפ היושע ,תדיינ הציחמ     06.01.0050

                    2.00 'פמוק .TD-10 ןוילגב 10 סופיטמ לוזרפה לכ ללוכ  
      
ןבאו דלח לא תדלפ יושע תונגראתה ןחלוש     06.01.0060

                   50.00 .TD-20 ןוילג י"פע .טינרג רטמ   
      
דלח לא תדלפ יושע לגועמ תונגראתה ןחלוש     06.01.0080

                    7.00 .TD-40 ןוילג 40 טירפ י"פע .ןבאו 'חי   
      
ןוילגב A40 טירפ י"פע ךא ,ל"נכ ןחלוש     06.01.0090

                    6.00 DT-04. 'חי   
      
ןוילגב B40 טירפ י"פע .רשי ךא ,ל"נכ ןחלוש     06.01.0100

                    4.00 DT-04. 'חי   
      

                    2.00 'פמוק .TD-51 ןוילג י"פע .רבעמ תריגס תציחמ 06.01.0110
      
טורפ י"פע .דלח לא תדלפ יושע ,הנגה הקעמ     06.01.0120

                   65.00 .תולגועמ תוניפ תוברל ,TD-41 ןוילגב רטמ   
      

                   45.00 .לגועמ ךא ,ל"נכ הקעמ רטמ  06.01.0130
      
דלח לא תדלפ יושע מ"ס 501 הבוגב הקעמ     06.01.0140
טעמל ,TD-70 ןוילגב 70 טרפ י"פע .תיכוכזו      

                   52.00 .דרפנב ודדמיש תותלדה רטמ   
      
      
      

10.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../005 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     005 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע ,מ"ס 012 הבוג ,העובק תיכוכז תציחמ     06.01.0150
טרפ ,NE-20 ןוילג י"פע .תלגועמ תיכוכז      

                    1.00 'פמוק 110-TD. )העוב"ב תוציחמ"(  
      
תטרופמה( ל"נה הציחמל ריחמ תפסות     06.01.0160
תוציחמה עוציב רובע )051.1.60 ףיעסב      

                    1.00 'פמוק .TD-310 טרפב ראותמכ  
      
ףיעסב תטרופמה( ל"נה הציחמל ריחמ תפסות     06.01.0170
תיכוכז םע תוציחמה עוציב רובע )051.1.60      

                    1.00 'פמוק .TD-010 טרפב ראותמכ הרשי  
      
תרקובמ תמייק תיכוכז תלד תקתעהו קורפ     06.01.0180
תוכרעממ ריהז קותינ תוברל תיטמוטוא      
תוינכותל םאתהב שדחה המוקמב התנקתהו      
יליפורפמ תרגסמ ללוכ ריחמה .לכירדאה      

                    2.00 .םייקה תמגודכ SHR 'חי   
      
ראותמכ ויביכרמ לכ לע טלפמוק ,הרקב קפלד     06.01.0190
'סמ תולכירדא ןויליגב      

                    1.00 'פמוק .4634-AS-00-DT-00-00-1  
)זוכיר ףדל הרבעהל( גוגיזו הדלפ תורגסמ 10.60 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

                  250.00 ימינפ רטוק מ"מ 02 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.01.0005
      

                  300.00 ימינפ רטוק מ"מ 52 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.01.0007
      

                  250.00 ימינפ רטוק מ"מ 23 )וילאמ הבכ( נ"פ רוניצ רטמ  08.01.0009
      
05 הרבוק גוסמ שימג ירושרש יטסלפ רוניצ      08.01.0060

                  160.00 הכישמ טוח ללוכ ,רטוק מ"מ רטמ   
      
57 הרבוק גוסמ שימג ירושרש יטסלפ רוניצ      08.01.0062

                  200.00 הכישמ טוח ללוכ רטוק מ"מ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
, םיפוגה לש דבלב הקפסה ללוכ הז קרפ      
1030.60.50 ףיעסב דרפנב דדמית הנקתהה      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../006 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     006 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
REDERHCS תרצות ןנווכתמ הרואת ףוג     08.06.0010

                   16.00 דל טוו 3015ALIKA 193  םגד 'חי   
      
.DEL לוגע .םיקחש םלוא תרקתב עוקש ת"וג     08.06.0020
THGIL ,מ"ס 62 רטוק ,K0003 רוא ןווג      
    KRAD, הדובע תועש 000,05 ,יאפוריא,  
,טאוול ןמול 011 ןומינימ ,םינש 5 תוירחא      
ןקץ ,08ML ןקת ,97L ןקת ,ןמול 008,3      
םגד ,TNEGER תרצות W43 ,יגולויבוטופ      

                  500.00 .ECHO 260 'חי   
      
,טנסרולפ םינפ תרואת ףוג לש דבלב הנקתה     08.06.0301
קפוסיש אוהש גוס לכמ ,'וכו דל ,דלייה לטמ      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל ,ןימזמה י"ע      

                  550.00 .אוהש הבוג לכב הנקתהה .ושרדיש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורונצ םע הרואת ףוגל טלוו 022 רואמ תדוקנ     08.08.0010
רטוק מ"מ 02 נ"פ  תורוניצ וא/ו מ"מ 02 "כ"      
לבכ ללוכ ר"ממ 5.1*5 םיכילומ וא/ו םילבכ םע      
    XMD לבכ וא YX2N5.1X3 לע הטילשל  
םע הבוגב הדובע ללוכ םועמיע ללוכ םיפוגה      
וא היולג הנקתהב , שרדיי רשא לכו המב      
יגוס םע ,יזאפ תלת וא דח לגעמבו היומס      
סיווג" וא "ONICITB" םיקיספמ וא/ו םינצחל      

                  550.00 ". 'חי   
      
אוהש גוס לכמ תרושקת רזיבאל  הנכה תדוקנ     08.08.0205
תרושקת ןוראמ לחה היולג וא היומס הנקתהב      
דעו הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא      
52 נ"פ תורוניצב תעצובמ ,הדוקנה אצומל      
וא/ו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ      
הכישמ טוח ,מ"מ C.V.P 52X03 תולעת      
,היומס וא הייולג רזיבא תבית םע ,ןוליינמ      

                   20.00 .רטמ 03 דע רוניצה ךרוא .טלשו הסכמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 80.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ישאר וא ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.09.0010
תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( הדובע להנמ      

                  100.00 .)דבלב ןימזמה לש שארמ רושיאבו ע"ש   
      
      
      

90.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../007 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     007 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הז ףיעס( .רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.09.0020
ןימזמה לש שארמ רושיאבו תטלחה יפל שמומי      

                  100.00 .)דבלב ע"ש   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 90.80 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס          

      
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      
הדרפהה יליפורפ ,םיפסה לכ תא םג םיללוכ      
םהינימל רמגה יליפורפו )םיפוציר ןיב רבעמב(      
יטרפו תויחנה יפל( הטסורינ/םוינימולאמ      
וא "םייופיצ-לייא" י"ע םיקוושמה )לכירדאה      
.תוינכותב טרופמכ לכה ,ע"ש      
      
םייקה תמגודכ תיעבט טינרג ןבא ףוציר     10.01.0001
תרוצב מ"ס 3 יבועבו מ"ס 06/03 תודימב      
הקבדהב עוציבה ,םילגועמ םיוקב תוברל הינב      
הבורב ןייולימו מ"מ 5 בחורב תוגופ תוברל      

                 1200.00 .ע"ש וא IEPAM תרצותמ תילירקא ר"מ   
      
תמגודכ טינרג ןבאב םיימוקמ ףוציר ינוקית     10.01.0002
.ר"מ 5.0 דע םינטק םיחטשב ,ל"נכ םייקה      
הנקתהו םימייק םי/חירא קורפ ללוכ ריחמה      
לכה .םמוקמב םישדח םי/חירא לש תמלשומ      
םוקמ רכינ אל וב םלשומ רמגל דע טלפמוק      

                  200.00 .ןוקיתה 'חי   
      
תקלחומ מ"ס 8-כ יבועב ןוטב הדמ תמלשה     10.01.0011
םהבש תומוקמב - םיחירא תקבדהל הנכומו      
.ףוצירה קוריפ תעב תמייקה הדמה עגפת      
תוברל םינוש תומוקמבו םילדגב עוציבה      
רובע טלפמוקכ הדידמה .םינטק םיחפנב      

                    1.00 'פמוק .הדובעה ירוזא לכב תשרדנה הדמה  
      
03 בחורב תויולבגומ ילעבל הארתה יחטשמ     10.01.0012
תוינקת מ"בלפ תורמסמ םייושעה ,מ"ס      
דחאה מ"ס 5 םיקחרמב ,הגרבהב תומשוימה      

                   45.00 .םינוויכה ינשל ינשהמ רטמ   
      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../008 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     008 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
06 בחורב תויולבגומ ילעבל הארתה יחטשמ     10.01.0013
תוינקת מ"בלפ תורמסמ םייושעה ,מ"ס      
דחאה מ"ס 5 םיקחרמב ,הגרבהב תומשוימה      

                   30.00 .םינוויכה ינשל ינשהמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תוגג/תוריקל יהשלכ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0004
םיכתחב םייטרדנטס םיליפורפ-למרונמ      
םיגרב ןוגיע ,רוביחו רשק יחפ תוברל ,םינוש      

                 4000.00 .שרדנכ רזעה יעצמאו 'וכו ג"ק   
      
תיצקורטסנוק ןוולג רובע ריחמ תפסות     19.01.0005
ןקת יפל םח  ץבאב הליבטב ןוולגה ,הדלפה      

                    4.00 .תוקירפו תולבוה תוברל ,819 'סמ ילארשי ןוט   
      
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות     19.01.0008
תבכשב )דרפנב דדמנה( ןווליג רחאל הדלפה      
ע"ש וא "רובמט" תרצות "טוקבלג" עבצ      
ןוילע עבצ תובכש יתשו ןורקימ 05 יבועב      
ע"ש וא "רובמט" תרצותמ "דימע-רפוס"      
ןוט יפל הדידמה .הבכש לכ ןורקימ 03 יבועב      

                    4.00 .הדלפ ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תיצקורטסנוק 10.91 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91 כ"הס          

      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ :הרעה      
תושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל תלוספה      
.תימוקמה      
      
תותלדה ביבס םיעובק ריק יקלח קוליסו קורפ     24.01.0020

                   10.00 .ל"נה ר"מ   
      
לכ לע טלפמוק הטסורינ תואסכו םיבשומ קורפ     24.01.0030

                    1.00 'פמוק .םהיביכרמ  
      
תוברל םינוש םיגוסמ םימייק םיפוציר קורפ     24.01.0040

                 1200.00 .לוחה ןוניס ר"מ   
10.42.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../009 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     009 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוריהזב םינוש םיגוסמ בתות תורקת קורפ     24.01.0050
הנקתהו הרימש תוברל רזוח שומישל תיברימ      
ללחב תיתשת תודובע עוציב רמג רחאל שדחמ      
םיקלחה תפלחה ללוכ ריחמה .הרקתה      
עוציב ןכו םייקל םיהזה םישדחב םימוגפה      
.)'מ 51-כ דע( בר הבוגב תוברל םינוש םיהבגב      
שומיש רובע תפסות לכ ןלבקל םלושת אל      
יולימ םרט ךכב בשחתהל וילעו המרה תומבב      

                  600.00 .ותעצה ר"מ   
      
בתות תורקת ישגמ / יחירא תרוש קורפ     24.01.0060
תרוש בחור( מ"ס 023/06-כ תודימב      
תוריהזב )מ"ש 06 וניה םישגמ/םיחיראה      
בצמה תרזחה תוברל רזוח שומישל תיברימ      
.הרקתב תויתשתה תרבעה רחאל ותומדקל      
ויהי םא ףא דבלב יקפוא לטיהב וטנ הדידמה      
לכ יכ שרופמב רהבומ .םייכנא םיקלח      
י"ע םייקל ההז שדחב ףלחוי םגפיש שגמ/חירא      
הנקתהו קורפ ללוכ ריחמה .ונובשח לעו ןלבקה      
.'מ 51-כ הבוגב תורקת תוברל םינוש םיהבגב      
שומיש רובע תפסות לכ ןלבקל םלושת אל      
יולימ םרט ךכב בשחתהל וילעו המרה תומבב      

                  400.00 .ותעצה רטמ   
      
תוחול לש רזוח שומישל ריהז קורפ     24.01.0070
ךרוצל םידומעה תא םיפצמש םוינימולאה      
בצמה תרזחה ללוכ ריחמה .תויתשת תרבעה      
הדידמה .תויתשתה תרבעה רחאל ותומדקל      
-םגפיש יופיח חול לכ יכ שרופמב רהבומ .וטנ      
לעו ןלבקה י"ע םייקל ההז שדחב ףלחוי      
םיהבגב הנקתהו קורפ ללוכ ריחמה .ונובשח      
רובע תפסות לכ ןלבקל םלושת אל .םינוש      
ךכב בשחתהל וילעו המרה תומבב שומיש      

                  600.00 .ותעצה יולימ םרט ר"מ   
      
לע טלפמוק םייק םירעש תחטבא קפלד קורפ     24.01.0080

                    1.00 'פמוק .ויביכרמ לכ  
      
לכ לע טלפמוק םייקה תיכוכזה ריק לכ קורפ     24.01.0090

                    1.00 'פמוק .ויביכרמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( הסירהו קורפ תודובע 42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../010 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     010 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
'י ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
קרו ךא וניה םיאבה םיפיעסב שומישה :הרעה      
י"ע בתכבו שארמ רושיא תלבק רחאל      
.חקפמה      
      

                  500.00 אוהש גוס לכמ יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  29.01.0010
      

                  500.00 אוהש גוס לכמ טושפ ןינב לעופ ע"ש  29.01.0020
      

                  100.00 .ליעפמ ללוכ ילמשח שיטפ ע"ש  29.01.0030
      

                  100.00 תודורטקלאו תכתר ללוכ יעוצקמ ךתר ע"ש  29.01.0040
      

                  100.00 יעוצקמ רגסמ ע"ש  29.01.0050
)זוכיר ףדל הרבעהל( 'יגרב תודובע 10.92 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( י'גר תודובע 92 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  10.96 ק ר פ  ת ת       
      
03 דע יבועב ןוטב יטנמלאב םיחתפ חודיק     69.01.0010

                   50.00 2" רטוקבו מ"ס 'חי   
      

                   50.00 3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0020
      

                   50.00 4" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0030
      

                   10.00 6" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  69.01.0040
      
תוריקב מ"מ 5.0 דע חטשב םיחתפ תביצח     69.01.0041
דוביע תוברל םינוש םייבועב םימייק הינב      

                   10.00 . ןוטבב חתפה ףקיה 'חי   
      

                   10.00 ר"מ 15.0 לע הלועה חטשב ךא ל"נכ הביצח ר"מ  69.01.0042
      
תוריקב מ"מ 5.0 דע חטשב םיחתפ תביצח     69.01.0043
דוביע תוברל םינוש םייבועב םימייק ןוטב      

                   10.00 . ןוטבב חתפה ףקיה 'חי   
      

                   10.00 ר"מ 15.0 לע הלועה חטשב ךא ל"נכ הביצח ר"מ  69.01.0044
      
בחורב ןוטב וא/ו הינב תוריקב תועוצר תביצח     69.01.0045
תנמטה ךרוצל מ"ס 8-כ קמועבו מ"ס 51-כ      
תלבקל הנכהו ןוטבב יוסיכ תוברל םילבכ/תרנצ      

                   50.00 .םירימגתה רטמ   
      

10.96.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../011 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     011 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 51-כ בחורב ןוטב תופצרב תועוצר תביצח     69.01.0046
םילבכ/תרנצ תנמטה ךרוצל מ"ס 8-כ קמועבו      

                   50.00 .םירימגתה תלבקל הנכהו ןוטבב יוסיכ תוברל רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובע 10.96 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובע 96 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שדחה עובירה םחתמ כ"הס        
קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../012 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 

27/12/2016 )זוכיר( 00/8700/370/6102 'סמ זרכמ
דף מס':     012 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

  
כ"הס  

שדחה עובירה םחתמ 10 הנבמ   
  
תומדקומ 00 קרפ    
  
תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת     
  
תומדקומ 00 כ"הס    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
גוגיזו הדלפ תורגסמ 10.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
םיליבומ 10.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
תודוקנ 80.80 קרפ תת     
  
תונוש 90.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
הדלפ תיצקורטסנוק 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
הסירהו קורפ תודובע 42 קרפ    
  
הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת     
  
הסירהו קורפ תודובע 42 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: הרחבת הריבוע 3.1.17   .../013 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
27/12/2016
דף מס':     013 ג"בתנ 3 לנימרטב יעקרקה הנבמב קודיבה םחתמ תבחרהל יוניב תודובע

  
כ"הס  

י'גר תודובע 92 קרפ    
  
'יגרב תודובע 10.92 קרפ תת     
  
י'גר תודובע 92 כ"הס    
  
תונוש תודובע 96 קרפ    
  
תונוש תודובע 10.96 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 96 כ"הס    
שדחה עובירה םחתמ 10 כ"הס   

 
  
כ"הס  

החנה בושיחל םוכס   
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

לוגיע תחנה   
 כ"הס   

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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