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26/09/2017 ןוריחמ
דף מס':     002 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  00 ק ר פ      
     
ת ו נ ו ש  1.00 ק ר פ  ת ת      
     
םיטנמלא לע הנגהכ טנזרב תחנהו הקפסא    00.1.001

   40.00       1.00 .ןמויב בתכב חקפמה תשירד יפל ,םינוש ר"מ   
     
תוינוציח תודימב חקפמל ליבי הנבמ תקפסא    00.1.002
   0.6 X 0.3 תואסכ 2 ,הדובע ןחלוש ללוכה 'מ,  
,DROW ,תיראניב :תונכות םע( CP בשחמ     
   LECXE(, בשחמ תדמע ,תוינכותל ןורא ,ןגזמ,  
ןלבקה שוכרכ ראשי הנבמה .סקפו ןופלט וק     
.הדובעה רמג םע רתאהמ וקלסלו וקרפל וילעו     
בתכב חקפמה תשירד יפל הז ףיעס עוציב     

6,412.00       1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב טרופמכו ןמויב  
     
ןימלמ תוחולמ תינמז הציחמ תנקתהו הקפסא    00.1.003
םהילע םירוזא םוחיתו הדרפהל והשלכ הבוגב     
תורושק ןניאש תודובע רובע חקפמה הרוי     
תייצקורטסנוק ללוכ ריחמה .ןלבקה תנמזהל     
וילע םוקמל הציחמה יאוות תקתעה ,האישנ     
יפל תודובעה רמג םע קוריפו חקפמה הרוי     

  170.00       1.00 .חקפמה תויחנה ר"מ   
     
ןימלמ תוחולמ תינמז הציחמ לש דבלב הנקתה    00.1.004
םהילע םירוזא םוחיתו הדרפהל והשלכ הבוגב     
תורושק ןניאש תודובע רובע חקפמה הרוי     
תייצקורטסנוק ללוכ ריחמה .ןלבקה תנמזהל     
וילע םוקמל הציחמה יאוות תקתעה ,האישנ     
יפל תודובעה רמג םע קוריפו חקפמה הרוי     

  104.00       1.00 .חקפמה תויחנה ר"מ   
     
סבג תוחולמ תינמז הציחמ תנקתהו הקפסא    00.1.005
םהילע םירוזא םוחיתו הדרפהל והשלכ הבוגב     
תורושק ןניאש תודובע רובע חקפמה הרוי     
תייצקורטסנוק ללוכ ריחמה .ןלבקה תנמזהל     
וילע םוקמל הציחמה יאוות תקתעה ,האישנ     
יפל תודובעה רמג םע קוריפו חקפמה הרוי     

  167.00       1.00 .חקפמה תויחנה ר"מ   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../003 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     003 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ      
     
ע ק ר ק ב  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת      
ת י ת י ס ר ח  ו א  ת י ר כ ר ו כ  ת י ל ו ח      
     
םיללוכ היגוסל הריפחה יריחמ לכ :תורעה     
ךפש םוקמל רופחה רמוחה יפדוע  קוליס     
תודובעה ובשוחי תיללכ הריפחכ .רתומ     
אוהש גוס לכמ ינכמ ילכ י"ע תועצובמה     
קזח ךוליהב ותלעפה ךות )"טקבוב" תוברל(     
.רתויב     
     
הנווכה הריפח הלימה תרכזומ ובש םוקמ לכב     
תרחא ןייוצ םא אלא עקרק גוס לכל     
     
תרסה תוברל מ"ס 02 דע קמועב חטשה ףושח    01.1.002

    7.00       1.00 .חטשה יוקינו היחמיצ ר"מ   
     
התסמעה תוברל הנשיו תמייק תלוספ יוניפ    01.1.003

   98.00       1.00 .רתומ ךפש םוקמל רתאהמ התקחרהו ק"מ   
     
קמועל םיידי תדובעב םינבמ ךותב הריפח    01.1.004

  123.00       1.00 .'מ 5.0 לע הלוע וניאש ק"מ   
     
םינטק םיינכמ םילכב םינבמ ךותב הריפח    01.1.005

  123.00       1.00 .'מ 5.0 לע הלוע וניאש קמועל ק"מ   
     
יעצמא לכב םייק ןינב חטשב הביצח וא הריפח    01.1.006

  220.00       1.00 'מ 5.0 לעמ קמועלו שרדייש שרדייש ק"מ   
     
לע הלוע וניאש קמועל םידדוב תודוסיל הריפח    01.1.007

   62.00       1.00 .םיידיב הריפח תוברל ,'מ 2.1 ק"מ   
     
דע קמועל םיתורישו תוכרעמ יוליגל הריפח    01.1.008

  134.00       1.00 .םיידי תדובעב .'מ 0.1-כ ק"מ   
     
קמועל 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסיל הריפח    01.1.009

  130.00       1.00 .םיידיב הריפח תוברל ,'מ 1 לע  הלוע וניאש ק"מ   
     
רשק תורוק ,דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הריפח    01.1.010
.םייק הנבמ חטש ךותב םינוש םיבחורב 'דכו     
הריפח תוברל ,'מ 1 לע הלוע וניאש קמועב     

  134.00       1.00 .םיידיב ק"מ   
     

   30.00       1.00 .'מ 0.1 דע קמועל חטשב הריפח ק"מ  01.1.011
     
לש ללוכה קמועה רשאכ ךא ל"נכ הריפח    01.1.012

   32.00       1.00 .'מ 0.3 דע 0.1 ןיב וניה הריפחה ק"מ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../004 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     004 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק"מ 51 דע לש חפנב תלוספ יוניפל הלוכמ    01.1.013
.התסמעה רחאל יוניפ תוברל חטשהמ     
רושיא פ"ע קרו ךא הז ףיעס רובע םולשתה     

2,000.00       1.00 'פמוק .ןמויב בתכב חקפמה לש שארמ  
     
םקוליסו הבוג לכב היח רדגו םיחיש תריקע    01.1.016

   30.00       1.00 שרדייש קחרמ לכל השרומ תלוספ םוקמל ר"מ   
     
,ףסונ םוזיג אלל ,םימלש םיצע תריקעו התירכ    01.1.021
םוקמל םקוליסו רטמ 0.7 ללוכו דע הבוגב     

  620.00       1.00 שרדייש קחרמ לכל השרומ 'חי   
     
0.7 לעמ הבוגב םימלש םיצע תריקעו התירכ    01.1.026
םקוליסו ,םתתירכ ינפל םוזיג תוברל ,רטמ     

  720.00       1.00 שרדייש קחרמ לכל השרומ םוקמל 'חי   
     
םוקמל םקוליסו רטוק לכב םיצע ימדג תריקע    01.1.031

  600.00       1.00 שרדייש קחרמ לכל השרומ 'חי   
     
וא/ו ןוטבב  תויתשתל תוחותפ תולעת הביצח    01.1.051

   97.00       1.00 'מ 0.1 דע קמועב ףוצר קצומ עלסב ק"מ   
     
ןוטבב  תויתשתל תוחותפ תולעת הביצח    01.1.052

  104.00       1.00 'מ 3 דע 'מ 0.1 ןיב קמועב ףוצר קצומ עלסב ק"מ   
     
וא ףוצר קצומ עלסב חטשב תיללכ הביצח    01.1.061

  200.00       1.00 שרדייש שרדייש יעצמא לכבו קמוע לכב ןוטבב ק"מ   
     
ר פ ע  ק ו ד י ה ו  י ו ל י מ  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת      
     
תגרדל הריפח תיעקרק לש רקובמ קודיה    01.2.001

    8.00       1.00 .וא.שא.א.ומ %69 לש תופיפצ ר"מ   
     
תובכשב רוזיפ תוברל ץוחבמ אבומ רפע יולימ    01.2.002

   94.00       1.00 .מ"ס 02 יבועב ק"מ   
     
תובכשב רקובמ קודיה תוברל רכרוכ יולמ    01.2.003
דייפידומ %89-מ תחפת אלש תופיפצ תגרדל     

  121.00       1.00 והשאא ק"מ   
     

  133.00       1.00 .'א גוס  עצמב לבא ל"נכ קדוהמ יולימ ק"מ  01.2.004
     
תובכשב קודיה ללוכ ימוקמ רמוחמ רזוח יולימ    01.2.005

   61.00       1.00 והש.א.א.דומ %69 תופיפצל ק"מ   
     

   68.00       1.00 םי לוח יולימ ק"מ  01.2.006
     

   79.00       1.00 רוזיפ תוברל הלועמ ביטמ ןג תמדא ק"מ  01.2.007
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../005 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     005 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 1 יבועב E.P.D.H. ןליטאילופ תעירי    01.2.008
קמועב עקרקב חנומ ע"ש וא "רגינג" תרצות     
םימ תקחרהל תיפוס עקרקמ מ"ס 05     

   72.00       1.00 .הנבמהמ ר"מ   
     
יקולחמ פאר-פיר ףוציר י"ע תונורדמ בוציי    01.2.009

  283.00       1.00 .לחנ ר"מ   
     
01 הבוגב תינכטואיג תרווכב תונורדמ בוציי    01.2.010
ןיב רוביח תוברל ,)ר"מל םיאת 04( מ"ס     
סיסב לע ינועבצ ןווגב ןוטבב יולימו תועוצרה     

  144.00       1.00 .ןבל טלמ ר"מ   
     
תועצמאב םימב היוור עקרק קודיהו בוציי    01.2.011
מ"ס 02-51 דיחא לדוגב שלקב ינבא תרדחה     
רוקממ היהת ןבאה .עקרקה ךותל םיקד אלל     
רבעמ רשפאמה קזוח תלעב יטימלוד/יריג     
אל רשא דע השעי בוצייה .הקוסיר אלל שבכמ     
פ"ע שבכמ רבעמ תעב עקרק תזוזת הארת     
אלל בצוימ חטש יפל וטנ הדידמה .הבכשה     

   22.00       1.00 .תושרדנה תובכשה רפסמב תובשחתה ר"מ   
     

   62.00       1.00 )מ"מ 061( 6" רוניצל לוח תפיטע רטמ  01.2.012
     

   70.00       1.00 )מ"מ 002( 8" רוניצל לוח תפיטע רטמ  01.2.013
     
קודיהב תובכשב תונויד לוחב תולעת יולימ    01.2.015
דעו רוניצה יוסיכו דופיר לעמ הבטרהבו     

  222.00       1.00 הכרדמה /שיבכה הנבמ תיתחתל ק"מ   
     
קודיהב תובכשב 'א גוס עצמב תולעת יולימ    01.2.016
דעו רוניצה יוסיכו דופיר לעמ הבטרהבו     

  156.00       1.00 הכרדמה /שיבכה הנבמ תיתחתל ק"מ   
     
אבומ גרדומ ילונרג רמוחב והשלכ יולימ    01.2.017
תובכשב רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל ,רשואמ     

  118.00       1.00 םיינכמ  םילכ תועצמאב עוציב - מ"ס 02 לש ק"מ   
     
אבומ גרדומ ילונרג רמוחב והשלכ יולימ    01.2.018
תובכשב רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל ,רשואמ     
םילכבו םיידי תדובעב עוציב - מ"ס 02 לש     

  251.00       1.00 דבלב םיינדי ק"מ   
     
תומכ לכב ,חטשב רוזיפ תוברל תונויד לוח    01.2.019

  114.00       1.00 שרדייש ק"מ   
     
,שרדייש תומכ לכבו רשואמ גוס לכמ ףוט    01.2.020

   27.00       1.00 חטשב רוזיפ תוברל  ,רטיל 52 לש םיקשב 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../006 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     006 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
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  1.20 ק ר פ  ת ת      
     
,ןוטב תודובע - 20 קרפ תודובע יפיעס לכ     
עוציבל שרדנה לכ תא םריחמב םיללוכ     
,תוכימת ,תוינבת ,הדובע תוברל הדובעה     
לכלו המוק לכל םילכהו םירמוחה ןוטבה עוניש     
הדיחיה יריחמ ןכ ומכ .הדובעה שרדת וב םוקמ     
םיימוקמ םייוביע ןכו תוטילב ,תוטוו םיללוכ     
     
ןייוצ ןכ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה     
.תרחא     
     
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב 51-ב הזר ןוטב    02.1.003

   57.00       1.00 .םידדוב ר"מ   
     

   53.00       1.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב 51-ב הזר ןוטב ר"מ  02.1.004
     
ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא עצמ    02.1.005
בחורב .דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 02 הבוגב     

   25.00       1.00 .מ"ס 02 רטמ   
     
ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא עצמ    02.1.006

   48.00       1.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס 02 הבוגב ר"מ   
     
תחתמ מ"ס 91 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ    02.1.007

   31.00       1.00 .מ"ס 02 בחורב .דוסי תורוקל רטמ   
     
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ    02.1.008

   55.00       1.00 .םיפצרמל ר"מ   
     
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תועירי    02.1.009
מ"ס 02 בחורב תופיפח תוברל .ןוטבה יפצרמל     

   11.00       1.00 .תועיריה ןיב ר"מ   
     
מ"מ 5 יבועב חישק .יס.יו.יפ תוחול ינש    02.1.010
.דוסי תורוקל עצמ ידיצב מ"ס 03 בחורבו     

   61.00       1.00 .תורוקה ךרוא יפל הדידמה רטמ   
     

1,056.00       1.00 םינוש ךתח יחטשב םידדוב תודוסי ק"מ  02.1.011
     

1,078.00       1.00 .'מ 2.1 דע בחורב םירבוע תודוסי ק"מ  02.1.012
     

1,540.00       1.00 .םינוש םיכתחב דוסי ידומע ק"מ  02.1.013
     
וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי דוסי תורוק    02.1.014
דדמנ עצמה ,מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרק לע     

1,276.00       1.00 .דרפנב ק"מ   
     

1,221.00       1.00 מ"ס 52 בחורב ךא ל"נכ דוסי תורוק ק"מ  02.1.015
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../007 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     007 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,166.00       1.00 מ"ס 03 בחורב ךא ל"נכ דוסי תורוק ק"מ  02.1.016
     

1,144.00       1.00 מ"ס 53 בחורב ךא ל"נכ דוסי תורוק ק"מ  02.1.017
     

1,122.00       1.00 מ"ס 04 בחורב ךא ל"נכ דוסי תורוק ק"מ  02.1.018
     

1,122.00       1.00 מ"ס 03-04 בחורב ךא ל"נכ תולדב דוסי תורוק ק"מ  02.1.019
     

1,419.00       1.00 . תונוש תודימב סנולכ ישאר ק"מ  02.1.020
     
יבועב םייק ןוטב ףצרמב ןוטב תועוצר תמלשה    02.1.021

  214.00       1.00 "03-ב" ןוטב תקיצי י"ע מ"ס 02 ר"מ   
     
ם י פ צ ר מ  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  2.20 ק ר פ  ת ת      
.ת ו פ צ ר ו      
     
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי ןוטב יפצרמ    02.2.001

  100.00       1.00 .מ"ס 8 יבועב ר"מ   
     
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי ןוטב יפצרמ    02.2.002

  122.00       1.00 מ"ס 01 יבועב ר"מ   
     
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי ןוטב יפצרמ    02.2.003

  128.00       1.00 מ"ס 21 יבועב ר"מ   
     
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי ןוטב יפצרמ    02.2.004

  150.00       1.00 מ"ס 51 יבועב ר"מ   
     
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי ןוטב יפצרמ    02.2.005

  196.00       1.00 מ"ס 02 יבועב ר"מ   
     
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי ןוטב יפצרמ    02.2.006

  222.00       1.00 מ"ס 52 יבועב ר"מ   
     

  231.00       1.00 .מ"ס 51 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.2.007
     

  292.00       1.00 .מ"ס 02 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.2.008
     

  319.00       1.00 .מ"ס 52 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.2.009
     
לע וא עצמ לע םיקוצי םיעפושמ םיפצרמ    02.2.010

  154.00       1.00 מ"ס 01 יבועב עקרקה ר"מ   
     
לע וא עצמ לע םיקוצי םיעפושמ םיפצרמ    02.2.011

  197.00       1.00 מ"ס 51 יבועב עקרקה ר"מ   
     
לע וא עצמ לע םיקוצי םיעפושמ םיפצרמ    02.2.012

  229.00       1.00 מ"ס 02 יבועב עקרקה ר"מ   
     
עקרק לע וא עצמ לע םיקוצי םיעפושמ םיפצרמ    02.2.013

  261.00       1.00 מ"ס 52 יבועב ר"מ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../008 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     008 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןוטב תפצר תקלחה רובע ריחמ תפסות    02.2.014
   26.00       1.00 .רטפוקילהב ר"מ   

     
תונוש תודימב )תוריקו הפצר( ןוטב תלעת    02.2.015

1,342.00       1.00 .ןוטב תפצרב תבלושמ ק"מ   
     
ג"ע קוצי ,מ"ס 5 לש עצוממ יבועב ןוטב הדמ    02.2.016
ןוטבה ינפ סופסח תוברל תמייק ןוטב תפצר     
החירמו ריוא ץחלב יוקינ ,םימב הפיטש ,םייקה     
5 רטוק לזרב תשר ללוכ ןוטבל םיאתמ קבדב     
2 לש הפיפח םע מ"ס 51 תצבשמ מ"מ     

   96.00       1.00 .תוצבשמ ר"מ   
     

  145.00       1.00 .מ"ס 01 לש עצוממ יבועב ךא ל"נכ ןוטב הדמ ר"מ  02.2.017
     
,)הקיצי תקספה רפת( יביטקורטסנוק רפת    02.2.018
קמועבו מ"מ 3 בחורב רוסינ ,דתיימ לזרב ללוכ     
ריוא י"ע ץירחה יוקינ ,ףצרמה יבועמ %52 דע     
ןוגכ( יטננופמוק-וד רמוחב רפתה םוטיאו סוחד     

   86.00       1.00 .)ליסוטסלא רטמ   
     

   52.00       1.00 .דתיימ לזרב אלל ,המד רפת ךא ל"נכ רטמ  02.2.019
     

   41.00       1.00 .מ"ס 3 רוסינה קמוע ךא ל"נכ המד רפת רטמ  02.2.020
     
,הפצר ןיבו םידומעו תוריק ןיב הדרפה רפת    02.2.021
ןוילעה קלחה תפירש ,מ"ס 1 יבועב רקלק י"ע     

   44.00       1.00 .יטננופמוק וד רמוחב םוטיאו מ"ס 5.1 קמועל רטמ   
     
,הרדחהה תטישב הקיחש תניסח הבכש    02.2.022
ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ,"4/0 רודורוק" טגרגאמ     
ןווגב טנמגיפ תוברל 052 .פ.צ טנמצ ג"ק 2+     
רדחומ ,ע"ש וא הינמרג "רייאב" תרצותמ םודא     
תדדמנ( הירטה הפצרה תבכש ינפ ךותל     

   48.00       1.00 .)דרפנב ר"מ   
     
םע ,הרדחהה תטישב הקיחש תניסח הבכש    02.2.023
4 לש תומכב ,"A4/0 ןורטנילפ" טגרגא     
תוברל 052 .פ.צ טנמצ ג"ק 2+ ר"מ/ג"ק     
הינמרג "רייאב" תרצותמ םודא ןווגב טנמגיפ     
הפצרה תבכש ינפ ךותל רדחומ ,ע"ש וא     

   32.00       1.00 .)דרפנב תדדמנ( הירטה ר"מ   
     
רובע )דרפנב תדדמנה( הפצרה ריחמל תפסות    02.2.024
תובכשה תטישב הקיחש תניסח הבכש תקיצי     
"4/0 רודורוק"מ ,מ"מ 01 יבועב ,תופוצרה     
052 .פ.צ טנמצ ג"ק 5.7 + ר"מ/ג"ק 51 תומכב     
"רייאב" תרצותמ םודא ןווגב טנמגיפ תוברל     

  113.00       1.00 .הינמרג ר"מ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../009 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     009 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

טנמגיפ רובע רודורוקה תבכשל ריחמ תפסות    02.2.025
   21.00       1.00 .הינמרג - "רייאב" תרצותמ לוחכ/קורי ןווגב ר"מ   

     
תובכשה תטישב הקיחש תניסח הבכש    02.2.026
01 יבועב ,"8/0 ןורטנילפ" טגרגא םע תופוצרה     
.פ.צ טנמצ ג"ק 8 + ר"מ/ג"ק 61 תומכב ,מ"מ     

   59.00       1.00 .)דרפנב תדדמנה( הפצר יבג לע קוצי 052 ר"מ   
     
ןורטנילפ /רודורוק תמגודכ םיפרשמ םילופיש    02.2.027

   47.00       1.00 .מ"ס 01 הבוגב ע"ש וא רטמ   
     
ןיב יבועב יסקופא "לרודורפ" יופיצ    02.2.028
וא/ו תימיכ הנכה ללוכ ,ןורקימ 0002-0051     
עוציב ,םייקה ןוטבה חטשמ ינפ לש תינכמ     
םיאתמ לדוגב ץרווק יריגרג ללוכ ,שרדנכ ןווגב     

  451.00       1.00 .הקיחש דגנכו סופסח ךרוצל ר"מ   
     
עבצ לש תכרעמב ןוטב תופצרל קד יופיצ    02.2.029
VU תנירקל הדימע ןתירואילופ - יסקופא     
וא/ו תימיכ הנכה ללוכ ,ןורקימ 031  יבועב     
עוציב ,םייקה ןוטבה חטשמ ינפ לש תינכמ     
"קלטקיפא" דוסי ללוכ ריחמה ,שרדנכ ןווגב     
עבצ םייניב תבכש ,ןורקימ 03-כ יבועב     
עבצ תבכשו ןורקימ 05-כ יבועב "סלגמט"     
םייניבה תבכשל ההז ןווגב "סלגמט" ןוילע     
םלשומ רמגל דע לכה .ןורקימ 05-כ יבועב     
."רובמט" 'בח יטרפמו תויחנהל םאתהב     

  114.00       1.00 ]םינמש דגנכ הבוט תודימע[ ר"מ   
     
- יסקופא עבצ לש תכרעמב ןוטב תופצר יופיצ    02.2.030
הנכה ללוכ ,ןורקימ 082  יבועב ןתירואילופ     
,םייקה ןוטבה חטשמ ינפ לש תינכמ וא/ו תימיכ     
דוסי ללוכ ריחמה ,שרדנכ ןווגב עוציב     
םייניב תבכש ,ןורקימ 03-כ יבועב "קלטקיפא"     
002-כ יבועב "רוקמכילופ" וא "יסקופיטלומ"     
ההז ןווגב "סלגמט" ןוילע עבצ תבכשו ןורקימ     
דע לכה .ןורקימ 05-כ יבועב םייניבה תבכשל     
'בח יטרפמו תויחנהל םאתהב םלשומ רמגל     
,הקיחש יאנתב הבוט תודימע[ ."רובמט"     

  134.00       1.00 ]םינמש דגנכו םיסמוע ר"מ   
     
עבצ לש תכרעמב ןוטב תופצרל קד יופיצ    02.2.031
ללוכ ,ןורקימ 031 יבועב תיסיסב יסקופא     
ןוטבה חטשמ ינפ לש תינכמ וא/ו תימיכ הנכה     
דוסי ללוכ ריחמה ,שרדנכ ןווגב עוציב ,םייקה     
םייניב תבכש ,ןורקימ 03-כ יבועב "קלטקיפא"     
תבכשו ןורקימ 05-כ יבועב "4AE יסקופא"     
תבכשל ההז ןווגב "4AE יסקופא" ןוילע עבצ     
רמגל דע לכה .ןורקימ 05-כ יבועב םייניבה     
'בח יטרפמו תויחנהל םאתהב םלשומ     

  120.00       1.00 ]םינמש דגנכ הבוט תודימע[ ."רובמט" ר"מ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../010 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     010 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךיפש יסקופא לש תכרעמב ןוטב תופצר יופיצ    02.2.032
תינכמ וא/ו תימיכ הנכה ללוכ ,מ"מ 3-כ יבועב     
ןווגב עוציב ,םייקה ןוטבה חטשמ ינפ לש     
וא "LS קלטקיפא" דוסי ללוכ ריחמה ,שרדנכ     
תבכש ,ןורקימ 003-כ יבועב "RT רולפמט"     
ןורקימ 0052-כ יבועב "רולפמט" םייניב     
תבכשל ההז ןווגב "סלגמט" ןוילע עבצ תבכשו     
רמגל דע לכה .ןורקימ 05-כ יבועב םייניבה     
'בח יטרפמו תויחנהל םאתהב םלשומ     
םיסמוע ,הקיחשל הלועמ תודימע[ ."רובמט"     

  175.00       1.00 ]םילקימיכו םינמש דגנכו ר"מ   
     
ךיפש יסקופא לש תכרעמב ןוטב תופצר יופיצ    02.2.033
לש תינכמ וא/ו תימיכ הנכה ללוכ ,מ"מ 3 יבועב     
,שרדנכ ןווגב עוציב ,םייקה ןוטבה חטשמ ינפ     
"651 רולפ הקיס" רמיירפ תבכש ללוכ ריחמה     
תובכש ,'רמ/'רג 005-003 תומכב תומכב     
לכה .405 רודקיס טגרגא ןכו  B+A יסקופא     
'בח יטרפמו תויחנהל םאתהב םלשומ רמגל דע     
םינסחמ ,תודבעמ ,םילעפמל םיאתמ[ ."ראליג"     

  182.00       1.00 ]'וכו ר"מ   
     
וד יסקופא עבצ לש תכרעמב ןוטב תופצר יופיצ    02.2.034
ינפ לש תינכמ וא/ו תימיכ הנכה ללוכ ,יביכר     
,שרדנכ ןווגב עוציב ,םייקה ןוטבה חטשמ     
רולפ הקיס" הגפסהו דוסי תבכש ללוכ ריחמה     
יתש ,'רמ/'רג 002-051 תומכב תומכב "0242     
002 תומכב "0342 רולפ הקיס" ןוילע תובכש     
םלשומ רמגל דע לכה .הבכש לכב 'רמ/'רג     
."ראליג" 'בח יטרפמו תויחנהל םאתהב     

  136.00       1.00 ]'וכו םינסחמ ,םיכסומ ,םירגנהל םיאתמ[ ר"מ   
     
תריחבל ןווגב הקלחה דגנ יסקופא יופיצ    02.2.035
וא "יטפייס רולפ ןקירמא" סופיטמ לכירדאה     
יריגרג ללוכ ריחמה .חטשה תנכה תוברל ,ע"ש     
לכה .קפסה י"ע תצלמומה תומכב ץרווק     

  248.00       1.00 .םלשומ רמגל דע טלפמוק ר"מ   
     
יפל DRAGOTUA יופיצ תכרעמ עוציב    02.2.036

  281.00       1.00 רשואמ ע"ש וא דחוימה טרפמה ר"מ   
     
ת ו ר י ק  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  3.20 ק ר פ  ת ת      
.ם י ד ו מ ע ו      
     

1,749.00       1.00 מ"ס 51 - 01 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.3.001
     

1,359.00       1.00 מ"ס 03 - 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.3.002
     

1,254.00       1.00 מ"ס 04 - 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.3.003
     

1,793.00       1.00 םינוש םיכתחב םילדב ןוטב םידומע ק"מ  02.3.004
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../011 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     011 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

02 יבועב הינב תוריק ךותב םיקוצי ןוטב ידומע    02.3.005
1,452.00       1.00 םינוש םיכתחב מ"ס ק"מ   

     
2,123.00       1.00 .םינוש םירטוקב םילוגע ןוטב םידומע ק"מ  02.3.006

     
י"ע םימייק ןוטב תוריקו ןוטב ידומע קוזיח    02.3.007
חיט תותיס תוברל םינוש םייבועב ןוטב תפיטע     

2,706.00       1.00 .םייקה ריקב םיצירח תריציו הפיטש ,םייק ק"מ   
     
ןוטבה תורקת/תורוק/תוריקל ריחמ תפסות    02.3.008
ךש בוליש וא( קלח/ףושח ןוטב רמג רובע     
תוינבתב( לכירדאה תויחנה יפל רמגב )םהינש     
הדידמה .)םידיבל /ץע תוחול /הקיאמרופ /חפ     
השירדה רשאכ ףושחה ןוטבה ינפ חטש יפל     

   67.00       1.00 .הלופכ הספטל הניה ר"מ   
     
ןוטבה תורקת/תורוק/תוריקל ריחמ תפסות    02.3.009
לש בוליש וא( קלח/ףושח ןוטב רמג רובע     
תוינבתב( לכירדאה תויחנה יפל רמגב )םהינש     
הדידמה .)םידיבל /ץע תוחול /הקיאמרופ /חפ     
השירדה רשאכ ףושחה ןוטבה ינפ חטש יפל     

   58.00       1.00 .דבלב דחא דצמ הספטל הניה ר"מ   
     
,ת ו ר ו ק  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  4.20 ק ר פ  ת ת      
.ת ו ק ע מ      
     
מ"ס 03-02 בחורב תויולת תונותחת תורוק    02.4.001

1,518.00       1.00 הרקתה םע תוקוצי ק"מ   
     
םע תוקוצי תועפושמ תויולת תונותחת תורוק    02.4.002

1,584.00       1.00 מ"ס 03-02 בחורב ,הרקתה ק"מ   
     
תוברל ,מ"ס 02 בחורב תוקעמו תונוילע תורוק    02.4.003

1,430.00       1.00 .תוערגמו תוטילב ק"מ   
     
02 בחורב םיעפושמ תוקעמו תונוילע תורוק    02.4.004

1,491.00       1.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ,מ"ס ק"מ   
     
ת ו ר ק ת  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  5.20 ק ר פ  ת ת      
.ת ו ג ג ו      
     

  173.00       1.00 מ"ס 01 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.5.001
     

  182.00       1.00 מ"ס 21 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.5.002
     

  222.00       1.00 מ"ס 51 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.5.003
     

  281.00       1.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.5.004
     

  339.00       1.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.5.005
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../012 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     012 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  209.00       1.00 .מ"ס 21 יבועב %02-5 םיעפושמ ןוטב תוגג ר"מ  02.5.006
     
דדמתש( ןויז תשר תוברל ,קלחומ "הדמ"    02.5.007
לש םיעופש ינפ לעמ מ"ס 4 יבועב ,)דרפנב     
תחתמ הבכש תריציל ,לוח יולמ וא "לק ןוטב"     

   87.00       1.00 .םוטיאל ר"מ   
     
"רטפוקילהב" תוגג תקלחה רובע ריחמ תפסות    02.5.008
טנמצ ג"ק 5.1 תפסותב ,זוקינה יעופיש יפל     

   28.00       1.00 1:1 סחיב לוח םע ברועמ ר"מל ר"מ   
     
טיטמ מ"ס 6X6 תודימב תושלושמ תוקלור    02.5.009

   22.00       1.00 3:1 טנמצ רטמ   
     

   40.00       1.00 6X6 תודימב תיתשורח הקלור רטמ  02.5.010
     
תודימב שלושמ ךתחב םיימוקמ תוקלור ינוקית    02.5.011

   30.00       1.00 . 3:1 טנמצ טיטב םהשלכ רטמ   
     
תורקתב ר"מ 03.0 דע חטשב םיחתפ תמיתס    02.5.012
,מ"ס 02 דע יבועב םימייק הינב/ןוטב תוריקו     

   89.00       1.00 .ןוטב תקיצי י"ע 'חי   
     
ר"מ 06.0 דע 03.0 חטשב םיחתפ תמיתס    02.5.013
דע יבועב םימייק הינב/ןוטב תוריקו תורקתב     

  204.00       1.00 .ןוטב תקיצי י"ע ,מ"ס 02 'חי   
     
תורקתב מ"ס 02 דע בחורב םיצירח תמיתס    02.5.014
,מ"ס 02 דע יבועב םימייק הינב/ןוטב תוריקו     

   89.00       1.00 .ןוטב תקיצי י"ע רטמ   
     
02 דע יבועב םימייק תוגגב םיחתפ תמיתס    02.5.015
םיעופיש תמאתה תוברל .ןוטב תקיצי י"ע מ"ס     

1,365.00       1.00 .הנוילע הקלחהו ק"מ   
     
םיימורט םיטנמלא לעמ מ"ס 5 יבועב "גניפוט"    02.5.016
םיקשימ יולימ תוברל ,גגב וא הפצרב םיכורד     

   61.00       1.00 .טנמצ סיידב תוחולה ןיב ר"מ   
     
םיימורט םיטנמלא לעמ מ"ס 6 יבועב "גניפוט"    02.5.017
םיקשימ יולימ תוברל ,גגב וא הפצרב םיכורד     

   73.00       1.00 .טנמצ סיידב תוחולה ןיב ר"מ   
     
םיימורט םיטנמלא ידיצבו ןיב הקיצי תומלשה    02.5.018

1,265.00       1.00 .תוחולה הבוגב ,גגבו הפצרב םיכורד ק"מ   
     
ת ו ק י צ י  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  6.20 ק ר פ  ת ת      
.ת ו נ ו ש  ם י נ י ב      
     

  230.00       1.00 מ"ס 8-01 יבועב ןוטב לוסרטניא תקיצי ר"מ  02.6.001
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../013 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     013 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 05 דע טלוב מ"ס 01 יבועב ןוטב ףדמ    02.6.002
  275.00       1.00 .ריקמ וא הרוקמ ר"מ   

     
ירדחב מ"ס 02-51 יבועב םייניב יחטשמ    02.6.003

  298.00       1.00 תוגרדמ ר"מ   
     

  251.00       1.00 מ"ס 21 יבועב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ ר"מ  02.6.004
     
82/61 הגרדמה ךתח ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ    02.6.005

   74.00       1.00 מ"ס רטמ   
     
לזרב ינתיוז תנקתהו הקפסא רובע תפסות    02.6.006

   67.00       1.00 .ןוטב תוגרדמל ,םינוולוגמ רטמ   
     
ידיצב ,מ"ס 02/01 ךתחב תויכנא תוטילב    02.6.007

2,090.00       1.00 .םיחתפ ק"מ   
     
לעמ מ"ס 02/01 ךתחב תויקפוא תוטילב    02.6.008

2,266.00       1.00 .םיחתפל תחתמו ק"מ   
     
םיינבלמ ןוטב םיסיסב    02.6.009
תודימב ,'וכו םיטלוק/םידוד/תונטנא/תונוכמל     

1,320.00       1.00 .תונוש ק"מ   
     
דע קמועבו מ"מ 01-41 םירטוקב םירוח חודיק    02.6.011
תרדחה תוברל ,םינוש ןוטב יטנמלאב מ"ס 02     
םע מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 01-41 רטוקב םיצוק     
ךותב שיטפ תוקיפד י"ע םיאתמ יסקופא קבד     

   26.00       1.00 .רוחה 'חי   
     

   28.00       1.00 .םירפתב םיבכרומ מ"ס 2 יבועב רק-לק תוחול ר"מ  02.6.012
     

   40.00       1.00 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב דעב ריחמ תפסות ק"מ  02.6.013
     

  100.00       1.00 "03-ב" םוקמב "05-ב" ןוטב דעב ריחמ תפסות ק"מ  02.6.014
     
םינוש םינוולוגמ םיליפורפמ הדלפ יטנמלא    02.6.015
רוביח יחפ  תוברל ,תונוש תודימב ןוטבב ןוגעל     

16,940.00       1.00 .םיצוקו ןוט   
     
יליפורפ י"ע תומייק תויולת תורקת תכימת    02.6.016
מ"מ 01 הדלפ  יחפב םירבוחמ ,םינוש הדלפ     
4-ב םתעיבצ תוברל ,םיגרבומ ןוטב ינגועו יבוע     

20,537.00       1.00 .שרדנכ עבצ תובכש ןוט   
     
)"ספיליפ"( ןוטבל ןוגיע יגרב תבכרהו הקפסא    02.6.017
07 ךרואב םיגרבומ םיצוק םע 2/1" רטוקב     

   57.00       1.00 .מ"ס 'חי   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../014 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     014 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)"ספיליפ"( ןוטבל ןוגיע יגרב תבכרהו הקפסא    02.6.018
07 ךרואב םיגרבומ םיצוק םע 8/5" רטוקב     

   69.00       1.00 .מ"ס 'חי   
     
)"ספיליפ"( ןוטבל ןוגיע יגרב תבכרהו הקפסא    02.6.019
07 ךרואב םיגרבומ םיצוק םע 4/3" רטוקב     

   83.00       1.00 .מ"ס 'חי   
     
מ"מ 81-21 םירטוקב ןוטבל םיימיכ ןוגיע יגרב    02.6.020
םימעפ 06 דע  םיכרואב םיגרבומ םיצוק םע     

   83.00       1.00 .רטוקה 'חי   
     
הבוגבו מ"ס 01-02 בחורב 02-ב ןוטב תורוגח    02.6.021
םירוזאב תוריקו תוציחמ תיתחתב מ"ס 02     
י"ע ןוטבה תפצרל תורבחתה תוברל ,םיבוטר     
8 רטוקב םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק     

1,939.00       1.00 .מ"ס 05 לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ ק"מ   
     
םיסלפמב ןוטב תורוקו תוריק ,םידומע םוקיש    02.6.022
וא CN  גוסמ ירמילופ ןוטב תכרעמב םינוש     
תוטומה תפישחל הביצח :תללוכ הדובעה .ע"ש     
םייביזורוק תוטומ תדרוהו ךותיח ,םפקיה לכב     
לש לוחב יוקינ ,דבלב ןנכתמה רושיא יפל     
תעיבצ ,יתכתמ קרב תלבקל דע הדלפה תוטומ     
"קוויש .צ.א" תרבח לש יטנמצ עבצב תוטומה     
.ךתחה תמלשהל ןוטבה תקיציו ע"ש וא     

  110.00       1.00 .ןוטב תקיצי חפנ יפל וטנ הדידמה רטיל  
     
קוויש .צ.א לש יסקופא טוארגב ךא ,ל"נכ הקיצי    02.6.023

  143.00       1.00 .רשואמ ע"ש וא רטיל  
     
קזוח תועירי תקבדה י"ע ןוטב יטנמלא קוזיח    02.6.024
,ןוטב ג"ע )HES 15( תיכוכז יביס תויושע     
םושיי ,ןוטבה ינפ תנכהו הלק הזחשה תוברל     
תועיריה תגפסה ,קיבד יסקופא רמיירפ     

  825.00       1.00 .העיריה תקבדהו םיאתמ יסקופאב ר"מ   
     
קזוח תועירי תקבדה י"ע ןוטב יטנמלא קוזיח    02.6.025
,ןוטב ג"ע )HCS 14( ןמחפ יביס תויושע     
םושיי ,ןוטבה ינפ תנכהו הלק הזחשה תוברל     
תועיריה תגפסה ,קיבד יסקופא רמיירפ     

  770.00       1.00 .העיריה תקבדהו םיאתמ יסקופאב ר"מ   
     
תויושע תועירי י"ע קוזיח רובע ריחמ תפסות    02.6.026
קוזיחה עוציב ןיגב ל"נה ףיעס יפל ןמחפ יביסמ     

  303.00       1.00 .שארה לעמ םייקפוא םיחטשב ר"מ   
     
רובע ל"נה תועיריל ריחמ תפסות    02.6.027
םושייל הנכהכ תועירי ג"ע לוח  תקבדה/תחירמ     

   28.00       1.00 .חיט ר"מ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../015 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     015 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תחתמ מ"ס 03-כ בחורב ןרפואינ תעוצר    02.6.028
   50.00       1.00 .םיאשונ ןוטב יטנמלאל רטמ   

     
  143.00       1.00 .סוליפל מ"ס 6-כ הבוגב גניטוארג ןוטב ר"מ  02.6.029

     
םירטוקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ    02.6.030

5,900.00       1.00 .םינוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
     
םירטוקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר    02.6.032

6,100.00       1.00 .םינוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
     

  424.00       1.00 . 04-ב יגיס ןוטב רובע תפסות ק"מ  02.6.033
     
קרו ךא ועצובי ןלהל םיטרופמה םירפתה לכ     
להנמו רוטקורטסנוקה ,לכירדאה תריחב יפל     
ירפת םניה ןלהל המישרב םירפתה .טקיורפה     
הפצרו הפצר ןיב רוביחל םיסחיתמו ןינב     
.דבלב     
     
GJF        גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.034
   roolFcimsieSobaW   דע 05 ןיב בחורל  

  660.00       1.00 רשואמ ע"ש וא מ"מ 001 רטמ   
     
SBN גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.035
   roolf cimseiSobaW 001 דע 05 ןיב בחורל  

  935.00       1.00 רשואמ ע"ש וא מ"מ רטמ   
     
644 גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.036
   XELFED ע"ש וא מ"מ 001 דע 03 ןיב בחורב  

  385.00       1.00 רשואמ רטמ   
     
גוסמ תוריקל יכנא רפת לש דבלב הקפסא    02.6.037
   004-MSA 004 וא-FWF דע בחורב ע"ש וא  

  495.00       1.00 אמוד תרבח י"ע קוושמ מ"מ 001 רטמ   
     
גוסמ הפצרל רפת לולכמ לש הקפסא    02.6.038
   002SFG 002 וTFG 05 דע בחורב ע"ש וא  

  396.00       1.00 "אמוד" תרבח י"ע קוושמ מ"מ רטמ   
     
4SLA  גוסמ הפצרל רפת לולכמ לש הקפסא    02.6.039
תרבח י"ע קוושמ מ"מ 001 דע בחורב ע"ש וא     

  770.00       1.00 "אמוד" רטמ   
     
גוסמ ימסייס רפת לולכמ לש הקפסא    02.6.040
   004RSS   001 דע בחורב ע"ש וא הפצרל  

2,310.00       1.00 אמוד" תרבח י"ע קוושמ מ"מ רטמ   
     
לכ תוברל והשלכ גוסמ ןינב רפתה תנקתה    02.6.041

  209.00       1.00 תושורדה תוקיציו תודובעה רטמ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../016 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     016 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יוניפ תא תוללוכ קוריפהו הביצחה תודובע לכ     
ןלהל םיטרופמה םיפיעסה .רתאהמ תלוספה     
.דבלב םירשג ירפתל םיסחיתמ     
     

1,529.00       1.00 רפתה לולכמ קוריפל השורדה הביצח ק"מ  02.6.042
     

  132.00       1.00 .םייקה לזרב ךותיח תוברל רפתה יוניפו קוריפ רטמ  02.6.043
     
לש 08D  גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.044

1,980.00       1.00 .רשואמ  ע"ש וא ררואמ תרבח רטמ   
     

2,090.00       1.00 הכרדמ רובע רפת לולכמ ךא ,ל"נכ רטמ  02.6.045
     
לש 001D גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.046

2,035.00       1.00 רשואמ ע"ש וא ררואמ תרבח רטמ   
     

2,200.00       1.00 הכרדמ רובע רפת לולכמ ךא ,ל"נכ רטמ  02.6.047
     
E08D  גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.048

3,025.00       1.00 .רשואמ  ע"ש וא ררואמ תרבח לש רטמ   
     

3,190.00       1.00 הכרדמ רובע ךא ,ל"נכ רטמ  02.6.049
     
E001D  גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.050

3,520.00       1.00 .רשואמ  ע"ש וא ררואמ תרבח לש רטמ   
     

3,685.00       1.00 הכרדמ רובע ךא ,ל"נכ רטמ  02.6.051
     
גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.052

2,420.00       1.00 .רשואמ  ע"ש וא ררואמ תרבח לש BK-E08D רטמ   
     

2,860.00       1.00 הכרדמ רובע ךא ,ל"נכ רטמ  02.6.053
     
גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.054

2,750.00       1.00 .רשואמ ע"ש וא ררואמ תרבח לש BK-E001D רטמ   
     

3,190.00       1.00 הכרדמ רובע ךא ,ל"נכ רטמ  02.6.055
     
SK 061D גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.056

5,500.00       1.00 .רשואמ  ע"ש וא ררואמ תרבח לש רטמ   
     

5,940.00       1.00 הכרדמ רובע ךא ,ל"נכ רטמ  02.6.057
     
לש 042D  גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.058

9,900.00       1.00 .רשואמ  ע"ש וא ררואמ תרבח רטמ   
     

10,670.00       1.00 הכרדמ רובע ךא ,ל"נכ רטמ  02.6.059
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../017 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     017 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודובעה לכ תוברל םירשג ירפת תבכרה    02.6.060
רושיא ,רפתה סוליפו עוביק :ןוגכ תושרדנה     
תינכות יפל םייסקופא םינגוע תרדחה ,דדומ     

1,760.00       1.00 ןנכתמה רטמ   
     
תרצות רפתה עוביקל  יסקופא ןוטב תקיצי    02.6.061

   66.00       1.00 רשואמ ע"ש וא קוויש .צ.א רטיל  
     
סקלפוטב גוסמ ירמילופ ןוטב תקיצי ךא ,ל"נכ    02.6.062

  440.00       1.00 )ררואמ תרבח י"ע אבוימ( ע"ש וא רטיל  
     
יוניפ תא תוללוכ קוריפהו הביצחה תודובע לכ     
םיסחיתמ ןלהל םיפיעסה .רתאהמ תלוספה     
.דבלב םינוינח ירפתל     
     
תודובעה לכ תוברל םייק רפת קוריפו הביצח    02.6.063

  198.00       1.00 תושרדנה רטמ   
     
גוסמ רפת לולכמ דבלב הקפסא    02.6.064
   nerbmeM eterCobaW רשואמ ע"ש וא  

  990.00       1.00 .מ"מ 001 דע 03 ןיב בחורב רטמ   
     
גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.065
   VU etozavE obaW בחורב רשואמ ע"ש וא  

  770.00       1.00 .מ"מ 001 דע 03 ןיב רטמ   
     
גוסמ רפת לולכמ לש דבלב הקפסא    02.6.066
   004-BZ 004 וא-BH 201 דע בחורב ע"ש וא  

  935.00       1.00 "אמוד" תרבח י"ע קוושמ מ"מ רטמ   
     
תרבח תרצות יסקופא טוארגמ המילשמ הקיצי    02.6.067

   66.00       1.00 רשואמ ע"ש וא קוויש.צ.א רטיל  
     
,והשלכ גוסמ ועוביק תוברל רפתה הנקתה    02.6.068

  660.00       1.00 .תינכותה יפל תושרדנה תודובע לכו וסוליפ רטמ   
     
יביזורוק יטנא רוטיביהנאב ןוטבה ינפ תגפסה    02.6.069
תומכב ע"ש וא LAES OTCETORP גוסמ     
הנכה תודובע ללוכ ריחמה .ר"מל םרג 052 לש     

   77.00       1.00 .תורחא תובכשו עבצ תדרוה תוברל ר"מ   
     
פ"ע םינוש םינווגב סלגמט עבצב  תעיבצ    02.6.070

  110.00       1.00 תמלשומ הדובע תלבקל דע לכה ןרציה טרפימ ר"מ   
     
דע הובג ץחלב לש ןוטב תוריקו תורקת תפיטש    02.6.071

   55.00       1.00 רב 083 ר"מ   
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../018 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     018 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיעפושמ ןוטב יחטשמ לש הזתה/החירמ    02.6.072
ע"ש וא )XEPYX( סקפייז תכרעמב םייקפואו     
תללוכ הדובעה .הרפשא תבכש תוברל רשואמ     
ללוכ לקשמ .הרפשאו הינש ,הנושאר הבכש     

  242.00       1.00 ר"מל ג"ק 0.2 תוחפל - רמוח לש ר"מ   
     
ידי לע ןוטבמ םיטנמלאב םיקדסה םוטא    02.6.073
ע"ש וא "063 ריפס" גוסמ יסקופא קבד תקרזה     
יסקופא לטכפשב קדסה תמיתס תוברל רשואמ     
תא םיצוחה םירוח חודק ,043 ריפס גוסמ     
,מ"ס 03 -ל מ"ס 52 ןיב ענש קחרמב קדסה     
תומטפ תרדחה .מ"מ 21-01 םירוחה רטוק     

  990.00       1.00 הדובעה םויסב תומטפה לוטיבו הקרזה רטמ   
     
חודיק ללוכ םינוש םירטקב ירמילופ ןגוע    02.6.074

   66.00       1.00 ןרציה טרפימ פ"ע ןגועה תרדחהו 'חי   
     
לעמ וא/ו ןוטבה תפצרל לעמ סורג גנוטיא יולימ    02.6.075

  440.00       1.00 .םייק ףוצירל ק"מ   
     
ןיגב 100.5.01 הזוח ףיעסל ריחמ תפסות    02.6.076

  187.00       1.00 ע"ש וא  XEDRA 53  גוסמ הדמ תקפסא ר"מ   
     
םיביס אלל ןוטב רובע וקיימ ןוטבל תפסות    02.6.077

  110.00       1.00 תרנצה ךרוא בקע תושבייתה יבכעמ םע סוחד ק"מ   
     
גוסמ חפנתמ ןטירואילופ רמוח לש הקרזה    02.6.078
   "MAOF EFAS "  דע ע"ש וא טוארג ורדיה  
תומכ , םימ תורידח אלל שבי חטש תלבק     
חטשב בצמל םאתהב חטשב עבקת הקרזהה     
רחאל קר ועצובי תוקרזהה .דכו הרידחה גוס     

  825.00       1.00 .בתכב םינפהו ץוחה ןנכתמ לש ורושיא תלבק רטמ   
     
ע"ש וא kcedixelp גוסמ יופיצ תכרעמ םושיי    02.6.079
םיקדסב לופיט , רמיירפ תללוכה רשואמ     
תבכשו , םייניב ןגמ יופיצ , םייכנאו םייקפוא     

  660.00       1.00 .ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רמג ר"מ   
     

  132.00       1.00 םירוח תקמעהו ןוטבה ינפ שוטיל ר"מ  02.6.080
     
לש םימ ץחלב תורקתו םידומע ,תוריק תפיטש    02.6.081
8 ןב הדובע םויל ריחמה תוריפסומטא 0052     

2,800.00       1.00 תועש ע"י   
     
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ      
     
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  1.30 ק ר פ  ת ת      
     
וניה הז קרפב םיטנמלאל ןוטבה גוס :הרעה     
.תרחא ןייוצ םא אלא 05-ב     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../019 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     019 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.הכירדה יטוח תא ללוכ תוטלפה ריחמ :הרעה     
     
סמועל ,מ"ס 5.7 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.003

  161.00       1.00 .רתאב תובכרומ והשלכ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 01 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.004
'מ 0.4 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  167.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 01 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.005
'מ 0.4 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  174.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 21 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.006
'מ 0.4 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  180.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 51 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.007
'מ 0.6 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  243.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 51 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.008
'מ 0.6 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  250.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 61 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.009
'מ 0.6 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  255.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 02 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.010
'מ 5.7 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  262.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 02 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.011
'מ 5.7 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  277.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 52 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.012
'מ 0.9 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  296.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 52 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.013
'מ 0.9 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  312.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 03 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.014
'מ 0.01 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  352.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../020 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     020 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

סמועל ,מ"ס 03 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.015
'מ 0.01 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  365.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 53 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.016
'מ 5.11 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  426.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 53 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.017
'מ 5.11 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  450.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 04 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.018
'מ 0.31 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  487.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 04 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.019
'מ 0.31 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  537.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 05 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.020
'מ 0.61 דע ךרואו ר"מ/ג"ק 005 דע ףסונ     

  832.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
סמועל ,מ"ס 05 יבועב תוכורד תולולח תוטלפ    03.1.021
'מ 0.61 לעמ ךרואו ר"מ/ג"ק 005 לעמ ףסונ     

  919.00       1.00 .רתאב תובכרומ ר"מ   
     
מ"ס 042 בחורב םיכורד לופכ ץמק יטנמלא    03.1.022

  469.00       1.00 .רתאב םיבכרומ ,מ"ס 03 הבוגבו ר"מ   
     
מ"ס 042 בחורב םיכורד לופכ ץמק יטנמלא    03.1.023

  493.00       1.00 .רתאב םיבכרומ ,מ"ס 04 הבוגבו ר"מ   
     
מ"ס 042 בחורב םיכורד לופכ ץמק יטנמלא    03.1.024

  530.00       1.00 .רתאב םיבכרומ ,מ"ס 05 הבוגבו ר"מ   
     
מ"ס 042 בחורב םיכורד לופכ ץמק יטנמלא    03.1.025

  580.00       1.00 .רתאב םיבכרומ ,מ"ס 06 הבוגבו ר"מ   
     
מ"ס 042 בחורב םיכורד לופכ ץמק יטנמלא    03.1.026

  678.00       1.00 .רתאב םיבכרומ ,מ"ס 07 הבוגבו ר"מ   
     
מ"ס 042 בחורב םיכורד לופכ ץמק יטנמלא    03.1.027

  777.00       1.00 .רתאב םיבכרומ ,מ"ס 08 הבוגבו ר"מ   
     
מ"ס 042 בחורב םיכורד לופכ ץמק יטנמלא    03.1.028

  924.00       1.00 .רתאב םיבכרומ ,מ"ס 09 הבוגבו ר"מ   
     
מ"ס 042 בחורב םיכורד לופכ ץמק יטנמלא    03.1.029

1,047.00       1.00 .רתאב םיבכרומ ,מ"ס 001 הבוגבו ר"מ   
קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../021 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     021 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
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  1.40 ק ר פ  ת ת      
     
רזע יעצמא לכ םריחמב םיללוכ הינבה תודובע     
םוקימ לכב הדובעה עוציבל םימוגיפ תוברל     
ינניש עוציב ללוכ הינבה תודובע ריחמ .ןינבב     
תויכנאו תויקפוא תורוגח ,)"תוברטש"( רשק     
חטשמ קלחכ ומלושי רשא ,ןויזה תוברל     
.םיחתפ תדרוהב וטנ הדידמה .הינבה     
     
02 יבועב םירוח 4 ,םילולח ןוטב יקולבמ תוריק    04.1.002

  194.00       1.00 .מ"ס ר"מ   
     

  171.00       1.00 .מ"ס 51 יבועב ךא ל"נכ ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.003
     

  149.00       1.00 .מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.1.004
     

  143.00       1.00 .מ"ס 7 יבועב ךא ל"נכ ןוטב יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.1.005
     
רובע ,מ"ס 02 יבועב ןוטב יקולבמ תוציחמ    04.1.006

  213.00       1.00 .ר"מ 5 דע םינטק םיחטשב הינב ר"מ   
     
51 יבועב םירוח 4 ,םילולח ןוטב יקולבמ תוריק    04.1.007

  188.00       1.00 .ר"מ 5 דע םינטק םיחטשב הינב רובע ,מ"ס ר"מ   
     
רובע ,מ"ס 01 יבועב ןוטב יקולבמ תוציחמ    04.1.008

  164.00       1.00 .ר"מ 5 דע םינטק םיחטשב הינב ר"מ   
     
7 יבועב ךא ל"נכ םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ    04.1.009

  157.00       1.00 .מ"ס ר"מ   
     
םיוקב תוציחמ תינב רובע ריחמ תפסות    04.1.010

   47.00       1.00 .םילגועמ ר"מ   
     

  182.00       1.00 .מ"ס 01 יבועב גנוטיא יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.1.011
     
0.5 דע חטשב ךא ל"נכ גנוטיא יקולבמ תוציחמ    04.1.012

  200.00       1.00 ר"מ ר"מ   
     

  223.00       1.00 .מ"ס 51 יבועב גנוטיא יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.013
     

  245.00       1.00 .ר"מ 5 דע םיחטשב הינב רובע ךא ל"נכ תוריק ר"מ  04.1.014
     

  255.00       1.00 .מ"ס 02 יבועב גנוטיא יקולבמ תוריק ר"מ  04.1.015
     

  281.00       1.00 .ר"מ 5 דע םינטק םיחטשב הינב רובע ךא ל"נכ ר"מ  04.1.016
     
"תיזפרט" גוסמ םיקלח סבג יקולבמ תוציחמ    04.1.017
טיטב םיקבדומ מ"ס 5.9 יבועב .ע.ש וא םיליגר     
ריקל ןוגיע םשל הטסורינ יספ תוברל ,דחוימ     

  242.00       1.00 .הייקנ היינבב םיבצועמ ,תוניפ וא בצינ ר"מ   
קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../022 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     022 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י כ ו כ ז  י נ ב ל ב  ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  2.40 ק ר פ  ת ת      
   .  
     
מ"ס 01/02/02 תודימב תיכוכז ינבל ריק    04.2.001
טיט תוברל ,'חי/ח"ש 00.02 לש דוסי ריחמב     

  897.00       1.00 .ןויזל ןוולוגמ לזרבו ילירקא קבד םע ר"מ   
     
,מ"ס 01/52/52 תודימב תיכוכז ינבלמ ריק    04.2.002
טיט תוברל ,'חי/ח"ש 00.52 לש דוסי ריחמב     

  902.00       1.00 .ןויזל ןוולוגמ לזרבו ילירקא קבד םע ר"מ   
     
הינב רובע תיכוכז ינבלב הינבל ריחמ תפסות    04.2.003

   80.00       1.00 .םילגועמ םיוקב ר"מ   
     
ה י נ ב ב  ם י ח ת פ  ת ר י ג ס  3.40 ק ר פ  ת ת      
     
קרו ךא היהית םיחתפ תריגסל הינב תודובע     
םירושקה םייק הנבמב םיצופיש לש תודובעל     
הלא םיפיעס .םיחתפ תריגסו המלשה תינבב     
.ר"מ 5.2 דע הינב םיחטשל שומישב ויהי     
     
0.1 דע חטשב )'דכו תונולח( םיחתפ תריגס    04.3.002
,מ"ס 01 יבועב םימייק הינב תוריקב ,ר"מ     
י"ע תמייק הינבב השדח הינב בוליש תוברל     

  228.00       1.00 .ןוטבמ רשק ינניש 'חי   
     
0.1 דע חטשב )'דכו תונולח( םיחתפ תריגס    04.3.003
,מ"ס 22 יבועב םימייק הינב תוריקב ,ר"מ     
י"ע תמייק הינבב השדח הינב בוליש תוברל     

  315.00       1.00 .ןוטבמ רשק ינניש 'חי   
     
דעו 0.1 חטשב )'דכו תונולח( םיחתפ תריגס    04.3.004
,מ"ס 01 יבועב םימייק הינב תוריקב ,ר"מ 5.2     
י"ע תמייק הינבב השדח הינב בוליש תוברל     

  512.00       1.00 .ןוטבמ רשק ינניש 'חי   
     
דעו 0.1 חטשב )'דכו תונולח( םיחתפ תריגס    04.3.005
,מ"ס 22 יבועב םימייק הינב תוריקב ,ר"מ 5.2     
י"ע תמייק הינבב השדח הינב בוליש תוברל     

  708.00       1.00 .ןוטבמ רשק ינניש 'חי   
     
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ      
     
ת ו ר י ק ו  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת      
     
טרפמב טרופמכ םיתורש תופצר םוטיא    05.1.001
יבג לע מ"ס 51 הבוגל דע הילע תוברל דחוימה     
תורידח ביבסו םוטיאה רוזיא ףקיהב תוריקה     

   75.00       1.00 .םילוורשו תרנצ ר"מ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../023 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     023 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,הזר ןוטב ג"ע תומח תוחירמב תופצר םוטיא    05.1.002
ןמוטיב תובכש SG, 3-474 דוסי תבכש תוברל     
5.4 לש תללוכ תומכב 52/57 חפונמ םח     
,"סלגרטניא" תיכוכז תשר תועירי 2-ו ר"מ/ג"ק     
ריינ  תקבדה  י"ע םוטיאה תובכש תנגה תוברל     
מ"ס 01 לש הפיפחב ,םהילעמ יתבכש -וד לוט      

   75.00       1.00 .ןווכ לכב ר"מ   
     
)עקרק םע עגמב םיאבה( תוריק םוטיא    05.1.003
תובכש 2-ו תובכש 3-ב םח יטלפסא ןמוטיבב     
היסלומאב החירמ :תיכוכז יביסמ הגורא תשר     
ןמוטיבב תוחירמ 3-ו "טוקנילפ" תינמטיב     
ר"מל 'גק 5.4 לש תיללכ תומכב 52/57 חפונמ     
לע הנגה תוברל .תיכוכז תשר תובכש יתש םע     
3 יבועב ףצקומ ןריטסילופ תוחול י"ע םוטא     

  101.00       1.00 .םח ןמוטיבל םיקבדומ מ"ס ר"מ   
     
)עקרק םע עגמב םיאבה( תוריק םוטיא    05.1.004
תוינמוטיב תועירי לש תחא הבכשב     
יבועב PPA רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלפ     
תוברל מ"ס 01 לש הפיפחב המחלהב מ"מ 5     
הנגה תוחול תקבדהו ינמוטיב רמיירפ     
מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופמ     

  132.00       1.00 .52/57 ןמוטיב תועצמאב ר"מ   
     
גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב תוריק םוטיא    05.1.005
וא "701 ליספוט הקיס" וא "XF-221 ליסורוט"     
יתשב ,ר"מ/ג"ק 4 לש תללוכ תומכב ע"ש     

   87.00       1.00 .ןרציה תויחנה יפלו תובכש ר"מ   
     
םהיקלח וא םימייק םיבזרמ לש הבכרהו ןוקת    05.1.006
תוברל תומוקה לכב תוריקמ וקתנ רשא     

   41.00       1.00 .םיקבחו תומחלה רטמ   
     
ןיב תרנצ רבעמל 4" רטוקב הדלפ ילוורש    05.1.007
.ןוטבה תפצרב רוחה תביצח תוברל תומוק     

  330.00       1.00 .מ"ס 5 ףוצרה ינפ לעמ לוורשה הבוג 'חי   
     
ריקב )TCM( תרנצ ירבעמ תמיטאל תכרעמ    05.1.008
רטוקב דחוימ לוורש תוברל מ"ס 03 יבועב     

1,056.00       1.00 "4-"3. 'חי   
     
ת ו ג ג  ם ו ט י א  2.50 ק ר פ  ת ת      
     
.םינקתה ןוכמ תושירדב ודמעי תועיריה     
.םינש 7-ל תוירחא תללוכ הדובעה     
     
ףצקומ ןוטב י"ע תוגגל םיעופיש תריצי    05.2.002
04/0041 לש יבחרמ לקשמ לעב ,)"לק-ןוטב"(     
4 רטוקב תכתורמ הדלפ תשר תוברל ,ק"מ/ג"ק     

  900.00       1.00 .מ"ס 51 לכ מ"מ ק"מ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../024 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     024 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לעמ מ"ס 51-מ ךומנה( םימ ףאל תחתמ יולימ    05.2.003
   18.00       1.00 .ירמילופ טנמצ טיטב )םוטיאה סלפמל רטמ   

     
תוגגב םיעופיש ינוקיתו םיימוקמ םיעקש יולימ    05.2.004
יבועב הזר ןוטבו ירמילופ טנמצ חיט םע     

   32.00       1.00 . מ"ס 3 לש עצוממ ר"מ   
     
ירמילופ טנמצ חיט תבכש לש ימוקמ חויט    05.2.005

   33.00       1.00 )"הקבדהה תנמש"ל ףסונב( מ"ס 2 דע יבועב ר"מ   
     
םתקלחה תוברל םיעופישה לש ימוקמ ןוקית    05.2.006
תנמש"ל ףסונב( מ"ס 6-1 לש יבועב הדמב     

   33.00       1.00 .)"הקבדהה ר"מ   
     
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא    05.2.007
דח ,ע"ש וא "זפילופ" תרצות גגל תומחלומ     
%51 תפסות תוליכמה )תחא העירי(יתבכש     
דבל ןויז םע ,S.B.S ירמוטסלא רמילופ     
5 יבועבו ר"מ/םרג 052 לקשמב רטסאילופ     

  110.00       1.00 . ןבא יבבש םע מ"מ ר"מ   
     
4+4 יבועב תועירי יתש( יתבכש וד ךא ל"נכ    05.2.008

  150.00       1.00 )מ"מ ר"מ   
     

  170.00       1.00 מ"מ 5+5 ךא ל"נכ ר"מ  05.2.009
     
לש מ"ס 33 בחורב םיספב תוקלורה םוטיא    05.2.010
תועירי תמגודכ תוללכושמ תוינמוטיב תועירי     
ןבא יבבש אללו מ"מ 4 יבועב ךא גגה םוטיא     

   31.00       1.00 .)קוזיח תעירי( רטמ   
     
לש מ"ס 06 בחורב םיספב תוקלורה םוטיא    05.2.011
תועירי תמגודכ תוללכושמ תוינמוטיב תועירי     

   35.00       1.00 .)יופיח תעירי( גגה םוטיא רטמ   
     
םא תוקעמ ביבס וא( תוטשפתה רפת םוטיא    05.2.012
העירי תעוצר י"ע )ךכ לע החני חקפמה     
4 יבועב הקלח תללכושמ תינמוטיב הנותחת     
הנמחלות וז העירי ג"ע ,מ"ס 06 בחורבו מ"מ     
גגה םוטיאל ךשמהכ ,גגה לש םוטיאה תועירי     
תא תוסכמה תועיריה .רפתל ןוויכ לכמ דחא(     
,)גגה םוטיא ףיעסב תוללכנ ל"נה העוצרה     
יבועבו מ"ס 08 בחורב תפסונ העירי ןהילעמו     
םאתהב לכה ,ןבא יבבש ןוילע רמג ,מ"מ 5     

  160.00       1.00 .תוינכותל רטמ   
     
רבוחמ ,ףפוכמ מ"מ 2X05 םוינימולא ליפורפ    05.2.013
61/5" רטוקב יטליה גוסמ םילביד  י"ע הקעמל     
03 לכ םיקחרמב ,המח היטבמאב םינבלוגמ     

   45.00       1.00 .ינטירואילופ קיטסמב המיתס תוברל ,מ"ס רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../025 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     025 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

F-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול י"ע תוגג דודיב    05.2.014
   20.00       1.00 .מ"ס 3 תוחולה יבוע עקת עקש גוסמ ר"מ   

     
P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול י"ע תוגג דודיב    05.2.015
3 תוחולה יבוע ,םיצירח םע עקת עקש גוסמ     

   43.00       1.00 .מ"ס ר"מ   
     
תוחירמ תטישב םינוש םיגוסמ חפ תוגג םוטיא    05.2.017

  172.00       1.00 .תורק תוירמוטסלא ר"מ   
     
םייופיצב תוריק/תוקעמ/םיחוטש תוגג םוטיא    05.2.018
,"זפלירקא" גוסמ תילירקא היסלומא סיסב לע     
,"M סקרוד" ,"לירקאמוג" ,"גג סקלפמוטיב"     
תובכש 2-ב ע"ש וא "גגילופ" ,"טסלפוגג"     
תשר תחא העיריו ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב     
םוטיא ,רמיירפ תוברל סלגרטניא תיכוכז     
.סלגרטניא תועירי 2-ו תובכש 3-ב תוקלור     

   84.00       1.00 .סורפ חטש יפל הדידמה ר"מ   
     
םייופיצב תוריק/תוקעמ/םיחוטש תוגג םוטיא    05.2.019
םירמילופב םיחבשומ םיירמוטסלא םיינמוטיב     
זפוטסלא" ,"םוגיטסמ סקלפמוטיב" גוסמ     
לש תללוכ תומכב תובכש 2-ב ע"ש וא "0002     
סלגרטניא תיכוכז תשר תחא העיריו ר"מ/ג"ק 3     
2-ו תובכש 3-ב תוקלור םוטיא ,רמיירפ תוברל     

  107.00       1.00 .סורפ חטש יפל הדידמה .סלגרטניא תועירי ר"מ   
     
םייופיצב תוריק/תוקעמ/םיחוטש תוגג םוטיא    05.2.020
םיסיממ תכרעמב םיירמוטסלא םיינמוטיב     
סקלפמוטיב" גוסמ SBS רמילופב םיחבשומ     
   BM", "זפסקלפ H" תובכש 2-ב ע"ש וא  
תשר תחא העיריו ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב     
םוטיא ,רמיירפ תוברל סלגרטניא תיכוכז     
.סלגרטניא תועירי 2-ו תובכש 3-ב תוקלור     

  106.00       1.00 .סורפ חטש יפל הדידמה ר"מ   
     
מ"מ 5.1 יבועב MPDE תועיריב תוגג םוטיא    05.2.021
.ינכטה טרפמל םאתהב תישפוח החנה תטישב     
ירמוח ,"קיטסמ" םילגרס םג תללוכ הדובעה     

  173.00       1.00 .ןוריחמב םיטרופמ םניא רשא 'וכו רזע ר"מ   
     
האלמ הקבדה תטישב ךא ל"נכ תוגג םוטיא    05.2.022

  141.00       1.00 .תיתשתל ר"מ   
     
מ"מ 5.2 יבועב CVP תועיריב תוגג םוטיא    05.2.023
םג ללוכה ינכטה טרפמל םאתהב )יוביג ללוכ(     
'וכו "קיטסמ"  ,םילגרס ,רזע ירמוח לכ     

  189.00       1.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל םישרדנה ר"מ   
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1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
26/09/2017
דף מס':     026 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 2.1 יבועב CVP תועיריב תוגג םוטיא    05.2.024
םג ללוכה ינכטה טרפמל םאתהב )יוביג אלל(     
'וכו "קיטסמ"  ,םילגרס ,רזע ירמוח לכ     

  154.00       1.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל םישרדנה ר"מ   
     
בזרמ תנקתהו חטשה תכמנה ,הקעמב הביצח    05.2.025
הדירי רוניצ עוביק תוברל )"רשיפ"( ינוציח     

  305.00       1.00 'פמוק .תחא המוק לש ךרואב ינוציח  
     
תורונצ ביבס םוטיאה תועירי תבכש רמג דוביע    05.2.026
דלח-לא תדלפמ קבח תוברל 6" דע רטוקב     

  369.00       1.00 .םיטרפהו טרפמל םאתהב "קיטסמ"ו 'חי   
     
לדוגב הצוחר הנטק "הילופ" ץצח תבכש    05.2.027
דודיבה תכרעמ יבג לע תרזופמ מ"ס 0.2-5.1     
דב תוברל ,מ"ס 5 הבכשה יבוע .םוטיא וא     

   57.00       1.00 .טרפמל םאתהב לכה ינכטואיג ר"מ   
     
ישפוח תוחנומ מ"ס 5/54/54 הכרדמ תופצרמ    05.2.028
תוברל גגה לע הכילהל םידעוימה תומוקמב     
קבדומ מ"ס 3 יבועב ץרוחמ רקלק חול     

   44.00       1.00 .תפצרמה תיתחתב 'חי   
     
תובכש יתש תזתה י"ע תוגג תנבלה    05.2.029
תומכב ע"ש וא "רובמט" לש "לירקרפוס"     

   30.00       1.00 .ר"מ/ר"ג 008 לש תללוכ ר"מ   
     
תובכש יתש י"ע M.D.P.E תועירי תפסכה    05.2.030
ןמוטיב" גוסמ םוינימולא ןמוטיב סיסב לע עבצ     

   15.00       1.00 .ר"מ/ר"ג 003 לש תומכב ע"ש וא "רבליס ר"מ   
     
תובכש 2 תחירמ י"ע םיחוטש תוגג םוטיא    05.2.031
3 תללוכ תומכב 52/57 בשונמ םח ןמוטיב     
ינמוטיב רמיירפ תיתשת תוברל ר"מ/ג"ק     
וא "101 טוקמירפ" גוסמ ר"מ/ר"ג 003 תומכב     
תיכוכז תשר תעירי ,"SG 474" רמיירפ"     
לע לוח תקיזב ,ןמוטיבה תובכש ןיב סלגרטניא     
הדידמה .תוקלורה םוטיאו הנוילעה הבכשה     

   59.00       1.00 .השירפב ר"מ   
     
תובכש 3 תחירמ י"ע םיחוטש תוגג םוטיא    05.2.033
3 תללוכ תומכב 52/501 בשונמ םח ןמוטיב     
ינמוטיב רמיירפ תיתשת תוברל ר"מ/ג"ק     
וא "101 טוקמירפ" גוסמ ר"מ/ר"ג 003 תומכב     
תיכוכז תשר תועירי SG", 2 474" רמיירפ"     
לע לוח תקיזב ,ןמוטיבה תובכש ןיב סלגרטניא     
הדידמה .תוקלורה םוטיאו הנוילעה הבכשה     

   89.00       1.00 .השירפב ר"מ   
     
תוחנומ מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תועירי    05.2.034

   11.00       1.00 .מ"ס 02 לש היפחב ר"מ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../027 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     027 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר"מ/'רג 004 לקשמב ינכטואיג דבמ תועירי    05.2.035
   21.00       1.00 .םוטיא לע הנגהל וא זוקינל ר"מ   

     
מ"ס 5 לש ילמינימ הבוגב גגה חטשמ תפצה    05.2.036
הפצהל הנכה תודובע תוברל תועש 27 ךשמל     
גגל םימה תאבה םיחתפה לש ינמז םוטיא ןוגכ     
עצוב םהב תוגגב קר םלושי הז ףיעס( .'וכו     
רושיאב קר תאז לכו יקלח םוטיא ןוקית     

   10.00       1.00 .)ןמויב בתכב חקפמה ר"מ   
     

   77.00       1.00 . מ"ס 5 יבועב ע"ש וא "ןפודנור" תבכש ר"מ  05.2.037
     

   89.00       1.00 . מ"ס 01 יבועב ע"ש וא "ןפודנור" תבכש ר"מ  05.2.038
     

  103.00       1.00 . מ"ס 51 יבועב ע"ש וא "ןפודנור" תבכש ר"מ  05.2.039
     
הכרדמ תופצרממ םייושע הכירד יחטשמ    05.2.040
תייצקורטסנוק תוברל מ"ס 6/54/54 תודימב     

  762.00       1.00 תורשוקו םידומעמ האישנ ר"מ   
     
תרצות O2H זפוניא תוחירמב חפ תוגג םוטיא    05.2.041
יופיצו החשמ יושע םוטיאה .ע"ש וא "רקזפ"     
ריחמה .םימ סיסב לע ינתרואילופ יביכר-וד     
םושייה .תושרדנה הנכהה תודובע לכ תא ללוכ     
וטנ הדידמה .ןרציה יטרפמו תויחנהל םאתהב     

   69.00       1.00 .דבלב יקפוא לטיהב ר"מ   
     
O2H זפוניא תוחירמב ןוטב תוגג םוטיא    05.2.042
החשמ יושע םוטיאה .ע"ש וא "רקזפ" תרצות     
.םימ סיסב לע ינתרואילופ יביכר-וד יופיצו     
.תושרדנה הנכהה תודובע לכ תא ללוכ ריחמה     
.ןרציה יטרפמו תויחנהל םאתהב םושייה     

   77.00       1.00 .דבלב יקפוא לטיהב וטנ הדידמה ר"מ   
     
תועצמאב םינוש םיגוסמ "םוטיא יעצפ" םוטיא    05.2.043
.צ.א תרצות םייליטוב הקבדה יטרסב שומיש     

   20.00       1.00 .ע"ש וא מ"עב קוויש רטמ   
     
הנכהכ תידוסי גג הפיטש תוברל גג יוקינ    05.2.044

    6.00       1.00 .םימייק תוגגב םוטיא תודובע עוציבל ר"מ   
     
ךותיח י"ע CVP תעיריל הייפרה עוציב    05.2.045
07 דע השדח העירי תעוצר תמחלהו העיריה     

  140.00       1.00 מ"ס רטמ   
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../028 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     028 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר פ ת  - ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  3.50 ק ר פ  ת ת      
ת ו ט ש פ ת ה      
     
,םייכנאו םייקפוא תוטשפתה ירפת םוטיא    05.3.001
סיסב לע קיטסמב םיינוציח וא םיימינפ     
רקלקה תאצוה תוברל ,יביכר דח ןטירואילופ     
5.2-כ קמועל ץחלב הרדחה ,מ"ס 5 קמועל     
מ"ס 5.2-כ רטוקב בג ליפורפ לש הצקמ מ"ס     
דוסי תבכש תחירמ ,בלוצמ ףצקומ ןליטאילופמ     
דצמ תשק תרוצב םטוא קיטסמו המיאתמ     
יצחמ רתוי אל היהי עצמאה יבוע רשאכ ,ינוציח     

  160.00       1.00 .רפתה בחור רטמ   
     
סיסב לע ךא ל"נכ תוטשפתה ירפת םוטיא    05.3.002

  166.00       1.00 יביכר וד ןטירואילופ רטמ   
     
תועוצר י"ע הקיצי תקספה רפת בוציע    05.3.003

   92.00       1.00 .ע"וש וא "לאיר" גוסמ מ"ס 02 בחורב .יס.יו.יפ רטמ   
     
רטוק וא רפסמ לכב םילבכ תרידח ביבס םוטיא    05.3.004
ינוסכלא/יקפוא/יכנא וקב תורקת/תוריקב אוהש     
,הרידחה םוקמ ביבס םלשומ יוקינ ללוכה     
ףצקומ ןטירואילופ ליפורפ ,רמיירפ תחירמ     
.ינכטה טרפמב טרופמכ קיטסמ תסיחדו     

  100.00       1.00 .המיטאה לש דצ לכב הדידמה 'חי   
     
םע םייקפוא גג יחטשמב םיקדס םוטיא    05.3.005
תוברל )"הרקה הטישה"( טנמצ "לויטסמ"     

   70.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ .הנבלה רטמ   
     
תועירי לש םוטיא תובכשב תויוחפנתה ןוקית    05.3.006
,טגרגא + מ"מ 5 תועירי םע תומייק תוינמוטיב     
האלטהו תקבדה ,בלצ תרוצב ךותיח ללוכה     

  145.00       1.00 'פמוק .ר"מ 0.1 לש לדוגל דע תועיריב  
     
.ןוקיליסב םינוש םיבחורב םיצירח םוטיא    05.3.007

   15.00       1.00 .חקפמה הרוי וילע םוקמ לכב עוציבה רטמ   
     
ת ו נ ו ש  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  4.50 ק ר פ  ת ת      
     
CVP תועיריב תולחזמו חפ תולעת דוביע    05.4.001
דע הסירפב םידוביע תוברל חפה לא תוקבדומ     

  250.00       1.00 'מ 1 רטמ   
     

  280.00       1.00 'מ 1 לעמ הסירפב ךא ל"נכ רטמ  05.4.002
     
ר"מ 01 דע CVP תועירי לש ימוקמ ןוקית    05.4.003
, תמייקה העיריה קוריפו ךותיח תוברל     
לכו שרדייו הדימב ינכטואג דבו רקלק תמלשה     

3,740.00       1.00 'פמוק .הדובעה לש םלשומ עוציבל םישרדנה םירזעה  
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../029 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     029 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תועצמאב CVP תועיריב םירוח ינוקית עוציב    05.4.004
תומכ דע תמייקה העיריל המחלה תוברל 'ץאפ     

3,740.00       1.00 'פמוק 'חי 001 לש  
     
מ"ס 3 דע בחורב םינוש םיצירח םוטיא    05.4.005

   50.00       1.00 יביכר דח ע"ש וא הקיס גוסמ קיטסמב רטמ   
     
הז ףיעס (6"  רטוק דע CVP בזרמ שאר    05.4.006
םיבזרמ 4 לעמ םימייקו הדימב תפסותכ םלושי     

  308.00       1.00 ).ר"מ 001 לש חטשל 'חי   
     
לש תכרעמב תוגגו תוריק ,תופצר םוטיאו יופיצ    05.4.007
עוציבל םוטיאה ץעוי תריחב י"פע האירואילופ     

  500.00       1.00 ר"מ 001 לעמ חטשבו ,שרדייש ןווגב ר"מ   
     

  550.00       1.00 ר"מ 001 דע חטשב ךא ל"נכ ר"מ  05.4.008
     
רקלקה יבוע F-51 גוסמ תוגג דודיבל רקלק    05.4.009

   11.00       1.00 מ"ס 2 ר"מ   
     
ימ ירגאמ םוטיאל תורשואמ CVP תועירי    05.4.010
יבועב OPT  וא K POP-1 תמגודכ הייתש     
םישורדה םירזעה תא ללוכ ףיעסה מ"מ 2.1     

  154.00       1.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל ר"מ   
     
תיתשת לע ירמילופ חיט לש הקד הבכש םושיי    05.4.011
םושיי ללוכה תוריקה לש היקנו השבי ןוטב     
תמגודכ , ירמילופ חיט לש הקד הבכש     
   027-CE DRAGAKIS תרצותמ ,AKIS , וא  
   028-S יבוע רשואמ ע"ש וא קלופא תרצותמ  

  165.00       1.00 .מ"מ 2 -מ תוחפ אל הבכשה ר"מ   
     
תוריקו תפצר לע םוטיא תכרעמ תנקתה    05.4.012
יביכר וד ןטירואילופ סיסב לע םוטיאה. רגאמה     
י"ע קוושמ W-K2 OMSEDREPYH  תמגודכ     
אל תכרעמה לש שביה יבועה ע.ש וא ןדילופ     

  275.00       1.00 .מ"מ 3 - מ תוחפ ר"מ   
     
ןוטב תורקת לע םוטיא תכרעמ תנקתה    05.4.013
, יביכר וד ןטירואילופ סיסב לע םוטיאה.     
י"ע קוושמ W-K2 OMSEDREPYH תמגודכ     
אל תכרעמה לש שביה יבועה . ע.ש וא ןדילופ     

  303.00       1.00 .מ"מ 5.1 -מ תוחפ ר"מ   
     

   77.00       1.00 ןיישקטורפ ריפס גוסמ םוטיאל הנגה תועירי ר"מ  05.4.014
     
גוסמ קיטסמ תועצמאב ילילש םוטיא    05.4.015

  715.00       1.00 ע"ש וא RETSOK תרבח לש A002-BK  רטמ   
     

  130.00       1.00 מ"מ 51-11 יבועב תוגג דודיבל   BSO תוחול ר"מ  05.4.016
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../030 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     030 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  160.00       1.00 מ"מ 81 ל"נכ ר"מ  05.4.017
     
לע זתומ ןטרואילופ תזתה ידי לע דודיבו הנכה    05.4.018

  100.00       1.00 ןרציה יטרפמ פ"ע  תוגגו תוריק ר"מ   
     
ש א  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  5.50 ק ר פ  ת ת      
     
םיטרפב שומיש ךות טרפמ יפל השעי םוטיאה     
ןרציה לש םיטרפב וא ןרציה י"ע םירשואמ     
לש רושיאל םימיאתמ םיכמסמב םילולכה     
םוטיא ןוקית.היצקילפאה םושיי ןפואו רמוחה     
%02 הווהי םוטיאה חטשמ %01 דע םייק     
%05 דע םייק םוטיא ןוקיתףיעסה ריחממ     
ריחממ %53 הווהי םוטיאה חטשמ     
םוטיאה חטשמ %05 לעמ םוטיא ןוקיתףיעסה     
םוטיאו חתפה יוקינ ,םוטיאה לכ קוריפ בייחמ     
תוריקבףיעסה ריחממ %521 הווהי .שדחמ     
ידיצ ינשמ םוטיאה עצובי ימורק וד םודא סבג     
לכדרפנב דצ לכל היהת הדידמהו ריקה     
הזתהב תועצובמה הדלפה ןוגימ תוכרעמ     
ינקתו 3371 י"ת תושירדב ודמעי תיטנמצ     
   APFN םוטיאה תוכרעמ לכשא ינפב הנגהל  
י"ת ינקתל ומיאתיו תוחיטבה ץעוי רושיא ואשיי     
שא ינפמ הנגהל APFN ינקתו םימיאתמה     
     
אל אנ - "שא ריק" תוקבדמ תנקתהו הקפסא    05.5.001
5.1 תוא יבועבו מ"ס 51 תוא לדוגב ,"רודחל     

   11.00       1.00 םודא עקר ג"ע ןבל בותיכ .מ"ס 'חי   
     
שא תפצרב וא ריקב לוורש רבעמב שא םוטיא    05.5.002
יטסלפ רמוחמ רוניצ לש םייתעש ךשמל     
דע רטוקב EPDH וא  C.V.P ןוגכ ,הלכתמ     
חפות רלוק תמשה י"ע השעיי םוטיאה . 2"     

  145.00       1.00 .ידועיי 'חי   
     

  198.00       1.00 3" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.003
     

  238.00       1.00 4" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.004
     

  290.00       1.00 6" רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.005
     

  845.00       1.00 8" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.006
     
שא תפצרב וא ריקב לוורש רבעמב שא םוטיא    05.5.007
יטסלפ רמוחמ רוניצ לש םייתעש ךשמל     
דע רטוקב EPDH וא  C.V.P ןוגכ ,הלכתמ     
ןיב חוורמה יולימ י"ע השעיי םוטיאה . 2"     

  139.00       1.00 .חפות קיטסמב ריקהו רוניצה 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../031 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     031 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךשמל שא ריקב לוורש רבעמב שא םוטיא    05.5.008
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס םייתעש     
יפקיה חוורמב ימרת דודיב תפיטע אלל ,2"     
תמשה י"ע השעי םוטיאה .מ"ס 3 לש ילמיסקמ     

  106.00       1.00 .קיטסמ 'חי   
     

  119.00       1.00 4" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.009
     

  145.00       1.00 6" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.010
     

  211.00       1.00 8" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.011
     
ךשמל שא ריקב לוורש רבעמב שא םוטיא    05.5.012
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס םייתעש     
יפקיה חוורמב ימרת דודיב תפיטע אלל ,2"     
תמשה י"ע השעי םוטיאה .מ"ס 3 לש ילמיסקמ     

  185.00       1.00 .יטנסמוטיא קיטסמ 'חי   
     

  205.00       1.00 4" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.013
     

  224.00       1.00 6" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.014
     

  277.00       1.00 8" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.015
     
שא תפצר וא ריקב לוורש רבעמב שא םוטיא    05.5.016
תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס םייתעש ךשמל     
דע יבועב ימרת דודיב תפיטע םע ,2"  רטוקב     
.מ"ס 3 לש ילמיסקמ יפקיה חוורמב ,מ"ס 3     
ידועיי קיטסמ תמשה י"ע השעי םוטיאה     

  132.00       1.00 .יטנסמוטניא 'חי   
     

  152.00       1.00 4" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.017
     

  185.00       1.00 6" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.018
     

  264.00       1.00 8" דע רטוקל ךא ל"נכ שא רבעמ םוטיא 'חי  05.5.019
     
2.0 דע חטשב שא תפצר וא ריקב חתפ םוטיא    05.5.020
,תשוחנ וא הדלפ רוניצל םייתעש ךשמל ר"מ     
רמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה .רטוק לכב     
2" יבועב ר"מ\ג"ק 061 יבחרמ לקשמב םיעלס     

  119.00       1.00 . 'חי   
     
2.0 דע חטשב שא תפצר וא ריקב חתפ םוטיא    05.5.021
,תשוחנ וא הדלפ רוניצל םייתעש ךשמל ר"מ     
רמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה .רטוק לכב     
2" יבועב ר"מ\ג"ק 061 יבחרמ לקשמב םיעלס     

  158.00       1.00 .ידועיי קיטסמ תחירמ וילעו 'חי   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../032 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     032 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוק לכב שא תפצר וא ריקב חתפ םוטיא    05.5.022
לכב ,תשוחנ וא הדלפ רוניצל םייתעש ךשמל     
םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה .רטוק     
. 2" יבועב ר"מ\ג"ק 061 יבחרמ לקשמב     

  581.00       1.00 חתפה חטשל הדידמה ר"מ   
     
ריקב םייתעש ךשמל שא רבעמ םוטיא    05.5.023
תרושקת וא למשח ילבכ ביבס קולב\ןוטב     
י"ע השעי םוטיאה .מ"ס 5 דע לש בחורב     
061 לש יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ תנקתה     
ינשמ שא ןיסח םוטיאו 2" לש יבועב ק"מ\ג"ק     
)ןוטב תפצרב וא קולב\ןוטב ריקב( ריקה ידיצ     

  132.00       1.00 הדיחי יפל הדידמה .ידועיי קיטסמב 'חי   
     
ריקב חתפב םייתעש ךשמל שא רבעמ םוטיא    05.5.024
לש ר"מ 2.0 דע לש חטשב ןוטב תפצרב וא     
םוטיאה .תרושקת וא\ו למשח ילבכ תלעת     
יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי     
הלעתה ףקיהבו 2" יבועב ר"מ\ג"ק 061     

  132.00       1.00 הדיחיה יפל הדידמה .ידועיי קיטסמ 'חי   
     
ריקב חתפב םייתעש ךשמל שא רבעמ םוטיא    05.5.025
לש ר"מ 2.0 דע לש חטשב ןוטב תפצרב וא     
םוטיאה .תרושקת וא\ו למשח ילבכ תלעת     
יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ תמשה י"ע השעיי     
הלעתה ףקיהבו 2" יבועב ר"מ\ג"ק 061     

  634.00       1.00 חתפה חטש יפל הדידמה .ידועיי קיטסמ ר"מ   
     
לעמ חתפב שא יוביכ זג תפילד דגנכ םוטיא    05.5.026
חול םושיי י"ע השעיי םוטיאה .למשח ןורא     
םוטיאה .ר"מ 1.0 לדוג דע םיחתפל ,שא ןיסח     
םיטרפב שומיש ךות טרפמ יפל השעי     
ןרציה לש םיטרפב וא ןרציה י"ע םירשואמ     
לש רושיאל םימיאתמ םיכמסמב םילולכה     
יפל הדידמה .היצקילפאה םושיי ןפואו רמוחה     

  172.00       1.00 הדיחי 'חי   
     
לעמ חתפב שא יוביכ זג תפילד דגנכ םוטיא    05.5.027
רמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה .למשח ןורא     
וילעו  ר"מ\ג"ק 061 יבחרמ לקשמב םיעלס     
.ר"מ 1.0 לדוג דע םיחתפל ,קיטסמ תחירמ     

  132.00       1.00 הדיחי יפל הדידמה 'חי   
     
דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ יופיצ    05.5.028
ינפל וא למשח תונורא לעמ ,תוקד 581 - ל שא     
יופיצה .שא תוריק וא  תורקת רבעמ  ירחאו     
חטשה יפל הדידמה .קיטסמ לש החירמב     

  330.00       1.00 לפוטמה ר"מ   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../033 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     033 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דימע יטנסמוטניא רמוחב למשח ילבכ יופיצ    05.5.029
ינפל וא למשח תונורא לעמ ,תועש 4 דע שאב     
יופיצה .שא תוריק וא  תורקת רבעמ  ירחאו     
חטשה יפל הדידמה .קיטסמ לש החירמב     

  356.00       1.00 לפוטמה ר"מ   
     
וא הזתהב מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ יופיצ    05.5.030
שא ןיסח ירמוטסלא קיטסמ לש החירמב     
ירחאו ינפל וא למשח תונורא לעמ ,ידועיי     
יפל הדידמה .שא תוריק וא  תורקת רבעמ     

  389.00       1.00 .לפוטמה חטשה ר"מ   
     
םידעוימה םירוזאל םילבכ רבעמ םוטיא    05.5.031
תרבעהל לוורש תועצמאב תופסותו םייונישל     
רושיאב  תוקד 021 ךשמל שא יניסח םילבכ     

1,320.00       1.00 .הדיחי יפל הדידמה .LU 'חי   
     
לוורש םע םילבכ רבעמ םוטיאל שא םוסחמ    05.5.032
021 לש םוחו שא ינפב תודימעל קירפ ידועי     
ילארשיה םינקתה ןוכמ ידי לע רשואמ תוקד     
םגד SSAPORP OLIP תמגודכ     

  700.00       1.00 ע"ש וא FW-P-1313 'חי   
     
יבועב ידועיי עבצב םיליגר סבג תוריק תעיבצ    05.5.033
תודימע תא לידגמה מ"מ 57.0 לש הבכש     
יפל הדידמה .םייתעש ךשמל הפירשל רמוחה     

  310.00       1.00 לפוטמה חטשה ר"מ   
     
עבצב םיליגר סבג תורקת וא תוריק תעיבצ    05.5.034
רמוחה תודימע תא לידגמה LU ןקת יפל ידועיי     
חטשה יפל הדידמה .העש ךשמל הפירשל     

  290.00       1.00 לפוטמה ר"מ   
     
5.1 דע בחורב שא דגנ תוטשפתה רפת םוטיא    05.5.035
וא הרקתל שא ןיסח סבג ריק ןיב רוביחב מ"ס     
ןיסח ירמוטסלא קיטסמ תועצמאב ,ןוטב תפצר     

  139.00       1.00 .שא רטמ   
     
לעמ בחורב שא דגנ תוטשפתה רפת םוטיא    05.5.036
שא ריק ןיב רוביחב מ"ס 5 דעו מ"ס 5.1     

  112.00       1.00 .הרקתל רטמ   
     
לעמ בחורב שא דגנ תוטשפתה רפת םוטיא    05.5.037
רוביחב םייתעש ךשמל מ"ס 5 דעו מ"ס 5.1     
טרפ יפל השעי םוטיאה .הרקתל שא ריק ןיב     
   LU שומיש ךות תוטשפתה ירפתל רשואמ  
507B וא ,""sA -502 -ב לפוטמ םיעלס רמצב     
םוטיאה סבג תוריקב .ע"ש וא "laesrotceR וא     

  178.00       1.00 דרפנב דצ לכל םלושיו ריקה ידיצ ינשמ עצובי רטמ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../034 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     034 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דעו מ"ס 5 לעמ בחורב רפתל םוטיא ךא ,ל"נכ    05.5.038
  224.00       1.00 מ"ס 01 רטמ   

     
וא( םינבמ ןיב שא דגנ תוטשפתה רפת םוטיא    05.5.039
.םייתעש ךשמל מ"ס 5 דע בחורב )ךסמ ריק     
י"ע עצוביו רשואמ LU טרפ יפל השעי םוטיאה     
םיביסה רשאכ חוורמל םיעלס רמצ תרדחה     
וא ,""sA -502 קיטסמ תחירמו ריקל  םיליבקמ     

  191.00       1.00 .ע"ש וא "laesrotceR גוסמ רמוח רטמ   
     
קלח 1001 י"ת יפל( םיפדנמל חפ תולעת ןוגימ    05.5.040
ב"ע שא דגנ רמוחב םייתעשל שא ינפב )6     
לש שבי( ללוכ יבועב ןוחט סבגו חיט תבורעת     

  594.00       1.00 לפוטמה חטשה יפל הדידמה .)מ"ס 1 ר"מ   
     
1001 י"ת יפל( ןשע רורחשל חפ תולעת ןוגימ    05.5.041
דגנ רמוחב תוקד 17 -ל שא ינפב )2.2 קלח     
.)מ"ס 1 לש שבי( ללוכ יבועב םימ ב"ע שא     

  396.00       1.00 לפוטמה חטשה יפל הדידמה ר"מ   
     
קלח 1001 י"ת יפל( םיפדנמל חפ תולעת ןוגימ    05.5.042
תובכש יתשב יופיצ י"ע םייתעשל שא ינפב )6     
םינפה חטשב ר"מב הדידמה .תועירי לש     

1,122.00       1.00 .תועיריה לש ינוציחה ר"מ   
     
שא ינפב ןשע רורחשל חפ תולעת ןוגימ    05.5.043
.תועירי לש תחא הבכשב יופיצ י"ע םייתעשל     
לש ינוציחה םינפה חטשב ר"מב הדידמה     

  607.00       1.00 .תועיריה ר"מ   
     
תרקתל וא ריקל העיריה ןוגיע רובע תפסות    05.5.044
לש םידדצ 3 - ב וא 2 - ב םושיי תעב ןוטב     
תוארוה יפל םיגרבו תכתמ  תיווז י"ע הלעתה     

  119.00       1.00 ןרציה רטמ   
     
שא ינפה הלעתה יוקינל םייק השיג חתפ ןוגימ    05.5.045
וא "טסמרייפ" גוסמ תכרעמ י"ע םייתעשל     
העירי ללוכ ר"מ 2.0 דע חתפה ינפ חטש ,ע"ש     

1,320.00       1.00 .תימרק 'חי   
     
שא ינפה הלעתה יוקינל םייק השיג חתפ ןוגימ    05.5.046
וא "טסמרייפ" גוסמ תכרעמ י"ע םייתעשל     
6.0 דעו ר"מ 2.0 לעמ חתפה ינפ חטש ,ע"ש     

1,782.00       1.00 .תימרק העירי ללוכ ר"מ 'חי   
     
שא ינפה הלעתה יוקינל םייק השיג חתפ ןוגימ    05.5.047
4LC" גוסמ תכרעמ י"ע םייתעשל     
   teknalboliP" דע חתפה ינפ חטש ,ע"ש וא  

1,056.00       1.00 .תימרק העירי ללוכ ר"מ 2.0 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../035 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     035 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

שא ינפה הלעתה יוקינל םייק השיג חתפ ןוגימ    05.5.048
4LC" גוסמ תכרעמ י"ע םייתעשל     
   teknalboliP" לעמ חתפה ינפ חטש ,ע"ש וא  

1,518.00       1.00 .תימרק העירי ללוכ ר"מ 6.0 דעו ר"מ 2.0 'חי   
     
4 דע הדלפ תייצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה    05.5.049
מ"ס 2 - ל ריחמ .יטנמצ עבצ תזתה י"ע תועש     

  211.00       1.00 ליפורפה גוסו ךתחל םאתהב הזתה יבוע ר"מ   
     
3 הזתהה יבוע רשאכ שא דגנ הנגה ךא ל"נכ    05.5.050

  244.00       1.00 מ"ס ר"מ   
     
4 הזתהה יבוע רשאכ שא דגנ הנגה ךא ל"נכ    05.5.051

  323.00       1.00 מ"ס ר"מ   
     
4 דע הדלפ תייצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה    05.5.052
- ל ריחמ .יטנמצ דודיב רמוח תזתה י"ע תועש     
גוסו ךתחל םאתהב הזתה יבוע מ"ס 2     

  172.00       1.00 ליפורפה ר"מ   
     
3 הזתהה יבוע רשאכ שא דגנ הנגה ךא ל"נכ    05.5.053

  178.00       1.00 מ"ס ר"מ   
     
4 הזתהה יבוע רשאכ שא דגנ הנגה ךא ל"נכ    05.5.054

  218.00       1.00 מ"ס ר"מ   
     
השדח הדלפ תייצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה    05.5.055
.יטנמצ דודיב רמוח תזתה י"ע םייתעש ךשמל     
ר"מ 02 יפל בשוחמ ,מ"ס  3 הבכשה יבוע     

3,564.00       1.00 הדלפ ןוט 1 - ל הזתה ןוט   
     
ךשמל הדלפ תייצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה    05.5.056
רמוח תוחולב ליפורפה יופיצ י"ע םייתעש     

1,162.00       1.00 .מ"מ 02 חולה יבוע ,יטנמצ דודיב ר"מ   
     
ךשמל הדלפ תייצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה    05.5.057
רמוח תוחולב ליפורפה יופיצ י"ע םייתעש     

1,254.00       1.00 .מ"מ 53 חולה יבוע ,יטנמצ דודיב ר"מ   
     
09 ךשמל הדלפ ידומע\תורוק לע שא דגנ הנגה    05.5.058
יטנמצ דודיב רמוח תזתה י"ע תוקד 021 דע     
ינפ לש הסירפ ר"מל ריחמ .מ"ס 3-2 יבועב     

  172.00       1.00 ליפורפה ר"מ   
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../036 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     036 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ      
     
ץ ע  ת ו ת ל ד  - ן מ ו א  ת ו ר ג נ  1.60 ק ר פ  ת ת      
     
%001 היהי ןותחת רטמב תותלד יפנכ יולימ     
תותלד יפנכב .)דרובסקלפ( %57- ףנכה רתיב     
01 ךרואב םינבלוגמ "רפרפ" יריצ 3 ונקתוי     
.הטסורינמ בסימ םע מ"ס     
     
תרחא ןייוצמ ןהבש ולא טעמל תותלדה יגוס לכ     
"קולבפ" וא "EWEH" לוזרפ -:םריחמב םיללוכ     
תויופח תוטזור םע "יקיו" םגדמ "ישימע" וא     
וא "ינדרי" רדניליצ לוענמ ,ע"וש וא C11 םגדמ     
הטזור וא לוענמו תידיל תפתושמ הטזור ,ע"וש     
,ןגומ ןתיוז ,)ןימזמה תשירדל םאתהב( יופח     
,ע"ש וא "יקספיל" גוסמ הפצר ספת ,תושבלה     
םכסהב םוקמ לכב .םייקל םאות ייק רטסמ     
"הטסורינ / מ"בלפ" :ןייוצמ ובש ,הז םיריחמ     
.613 מ"בלפל הנווכה     
     
החיתפל ,תיפנכ דח ,המוטא ץע תלד ףנכ    06.1.003

  991.00       1.00 .עבצו ,מ"ס 012/98-07 תודימב הליגר 'חי   
     

  927.00       1.00 .לוענמ אלל ךא ל"נכ ףנכ 'חי  06.1.004
     
החיתפל ,תיפנכ דח ,המוטא ץע תלד ףנכ    06.1.005
יפל עבצו ,מ"ס 012/001-09 תודימב הליגר     

1,143.00       1.00 .טרפמה 'חי   
     

1,068.00       1.00 .לוענמ אלל ךא ל"נכ ףנכ 'חי  06.1.006
     
תודימב ,ריקה לע תררגנ ץע תלד ףנכ    06.1.007
יוסיכ ,הליסמ תוברל ,מ"ס 012/09-07     
,הפצרב ליבומ ריפנס ,תולגלג ,הליסמה     

1,195.00       1.00 .טרפמה יפל עבצ תודובע 'חי   
     
החיתפל ,תיפנכ דח ,המוטא ץע תלד ףנכ    06.1.008
יופצ םע ,מ"ס 012/98-07 תודימב ,הליגר     
ץעמ תרגסמ תוברל ףנכה ידצ ינשמ הקימרופ     

2,400.00       1.00 .הפוקש הכלב העובצה ,ףנכה ידצ 4-מ קוב 'חי   
     
החיתפל ,תיפנכ דח ,המוטא ץע תלד ףנכ    06.1.009

2,800.00       1.00 .מ"ס 012/001-09 תודימב  ךא ל"נכ הליגר 'חי   
     
דע תודימב ,תומוטא ץע םייפנכ יתש    06.1.010
ידצ ינשמ הקימרופ תופוצמ ,'מ 01.2/05.1     
קוב ץעמ תרגסמ  תוברל ,שרדנה ןווגב ףנכה     

4,000.00       1.00 .הפוקש הכלב עובצה ,םייפנכה ידצ 8-ב 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../037 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     037 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודימב ,םיתורשה אתל המוטא ץע תלד ףנכ    06.1.011
ינשמ הקימרופ יופיצ םע ,מ"ס  081/08-07     
,ףנכה ידדצ 4 -מ קוב ץע תרגסמ .ףנכה ידצ     
הפצרה ינפ לעמ םרומו הפוקש הכלב עובצה     
וא "ינדרי" תרצותמ לוענמ תוברל ,מ"ס 03     

2,400.00       1.00 .םלשומ "יונפ-סופת" ןקתהו ע"וש 'חי   
     
דע תודימב ץעמ תומוטא םייפנכ יתש    06.1.012
יופצ םע ,םיחירב 2 תוברל ,'מ 01.2/00.2     
-מ קוב ץעמ תרגסמ .ףנכה ידצ ינשמ הקימרופ     

4,600.00       1.00 .הפוקש הכלב העובצה ,ףנכ לכ ידצ 4 'חי   
     
אוהש גוס לכמ תלד ףנכ יולימ רובע תפסות    06.1.013

  300.00       1.00 .%001-ל מ"ס 012/001 דע תודימבו 'חי   
     
תודימב ןוילע קלח םע ,המוטא ץע תלד    06.1.014
הקימרופ  יופיצ םע  ,מ"ס 56+012/08-07     
4 -מ קוב ץעמ תרגסמ תוברל ,םידדצ ינשמ     
רילק ץעמ תופפר ןוילע קלח .ףנכה ידצ     

3,800.00       1.00 .הפוקש  הכלב םיעובצה 'חי   
     
תודימב ,תיטסוקא המוטא ץע תלד    06.1.015
%001  אלמ ץעמ ףנכה  ,מ"ס 012/09-07     
ינשמ הקימרופ יופיצ םע ,מ"מ 05 יבועב     
ידצ 4 -מ קוב ץעמ תרגסמ תוברל ,םידדצ     
תויחנה יפל bd53 שער תמיסח .ףנכה     
םע לופכ גורידב אלמ ץעמ ףוקשמ ,חקפמה     
תרצותמ M-086 המיטא ליפורפ     
   "RETNEVED", לש לופכ טס י'ע אלמ םוטיא  
םטאי תלדה ןתפמ ףס ,תוינרפואינ תוימוג     
TXE 51" גוסמ יטמוטוא ןונגנמ תועצמאב     
   DNUOS" תרצותמ "REMHTA" ע"ש וא,  

11,990.00       1.00 .תמלשומ תלד תלבקל דע טלפמוק לכה 'חי   
     
תודימב ךא ל"נכ תיטסוקא ץע תלד    06.1.016

13,549.00       1.00 .מ"ס 012/011-09 'חי   
     
רובע אוהש גוס לכמ ץע תלדל ריחמ תפסות    06.1.017
םע ,מ"ס 06/04  תודימב ןותחת רורוויא סירת     

  229.00       1.00 .הפוקש הכלב רמגו רילק ץעמ םיבלש 'חי   
     
רובע אוהש גוס לכמ ץע תלדל ריחמ תפסות    06.1.018
תודימב ,מ"מ 4 יבועב רילקלפב גגוזמ רהוצ     
ינשמ קוב ץעמ ףוקשמ תוברל ,מ"ס 06/04     

  229.00       1.00 םידדצ 'חי   
     
רובע אוהש גוס לכמ ץע תלדל ריחמ תפסות    06.1.019
,מ"מ 4 יבועב הפוקש תיכוכזב גגוזמ רהוצ     
קוב ץעמ ףוקשמ תוברל ,מ"ס 06/04 תודימב     

  229.00       1.00 םידדצ ינשמ 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../038 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     038 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רובע אוהש גוס לכמ ץע תלדל ריחמ תפסות    06.1.020
גוגיז תוברל ,מ"ס 05 דע רטוקב לוגע רהוצ     
קוב ץעמ לגרס דוביעו מ"מ 4 יבועב רילקלפב     

  281.00       1.00 .לוגיעה ידיצ ינשמ 'חי   
     
רובע אוהש גוס לכמ ץע תלדל ריחמ תפסות    06.1.021
גוגיז תוברל ,מ"ס 05 דע רטוקב לוגע רהוצ     
לגרס דוביעו מ"מ 4 יבועב הפוקש תיכוכזב     

  281.00       1.00 .לוגיעה ידיצ ינשמ קוב ץעמ 'חי   
     
מ"מ 2 יבועב C.V.P-מ םוגפ יופיצ תפלחה    06.1.022

  419.00       1.00 תלדלפ לש דבלב דחא דצב 'חי   
     
גוס לכמ תיפנכ-דח תלד לש דבלב הנקתה    06.1.023
,שדח םוקמב ףוקשמה תוברל קורפמ אוהש     
ללוכ ריחמה .תושבלהו חיט ינוקת תוברל     

  394.00       1.00 .תושבלהו חיט ינוקת ,ןימזמה ינסחממ עוניש 'חי   
     
גוס לכמ תיפנכ-וד תלד לש דבלב הנקתה    06.1.024
,שדח םוקמב ףוקשמ תוברל קורפמ אוהש     
ללוכ ריחמה .תושבלהו חיט ינוקית תוברל     

  712.00       1.00 .תושבלהו חיט ינוקת ,ןימזמה ינסחממ עוניש 'חי   
     
הנגה ספ רובע תלדל ריחמ תפסות    06.1.027
5.1 יבועבו מ"ס 02 בחורב שטולמ םוינימולאמ     
דלח לא ןוגע יגרבב קוזיח תוברל ,מ"מ     

   51.00       1.00 .דחא דצב ,עגמ קבדב הקבדהו רטמ   
     
תודמב ע"וש וא "חירב-בר" גוסמ תלדלפ תלד    06.1.028
חפמ הפיטע ףוקשמ םע מ"ס 502/88 דע ףנכ     
אלל ,םייק הדלפ וא ץע ףוקשמ לע יתשורח     
םסוחמ רדנילצ ןגמ םע ,תירטמואיג הליענ     

2,415.00       1.00 .דחוימ הפצר ספתו ,מ"מ 3 יבועב הדלפמ 'חי   
     
ךא ל"נכ ע"וש וא "חירב-בר" גוסמ תלדלפ תלד    06.1.029

2,567.00       1.00 .מ"ס 502/001 דע ףנכ תודמב 'חי   
     
וד ע"וש וא "חירב-בר" גוסמ תלדלפ תלד    06.1.030
ףוקשמ םע מ"ס 502/021 דע תודמב תיפנכ     
הדלפ וא ץע ףוקשמ לע יתשורח חפמ הפיטע     
רדנילצ ןגמ םע ,תירטמואיג הליענ אלל ,םייק     
הפצר ספתו ,מ"מ 3 יבועב הדלפמ םסוחמ     

4,270.00       1.00 .דחוימ 'חי   
     
ךא ל"נכ ע"וש וא "חירב-בר" גוסמ תלדלפ תלד    06.1.031

4,842.00       1.00 .מ"ס 502/061 דע תודמב 'חי   
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../039 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     039 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודמב ע"וש וא "חירב-בר" גוסמ תלדלפ תלד    06.1.032
חפמ הפיטע ףוקשמ םע מ"ס  502/88 דע ףנכ     
םע ,םייק הדלפ וא ץע ףוקשמ לע יתשורח     
םסוחמ רדניליצ ןגמ םע ,תירטמואיג הליענ     

3,000.00       1.00 .דחוימ הפצר ספת ,מ"מ 3 יבועב הדלפמ 'חי   
     
ךא ל"נכ ע"וש וא "חירב-בר" גוסמ תלדלפ תלד    06.1.033

3,126.00       1.00 .מ"ס 502/001 דע ףנכ תודמב 'חי   
     
וד ע"וש וא "חירב-בר" גוסמ תלדלפ תלד    06.1.034
ףוקשמ םע מ"ס 502/021 דע תודמב תיפנכ     
הדלפ וא ץע ףוקשמ לע יתשורח חפמ הפיטע     
רדניליצ ןגמ םע ,תירטמואיג הליענ םע ,םייק     
הפצר ספת ,מ"מ 3 יבועב הדלפמ םסוחמ     

4,486.00       1.00 .דחוימ 'חי   
     
ךא ל"נכ ע"וש וא "חירב-בר" גוסמ תלדלפ תלד    06.1.035

5,058.00       1.00 .מ"ס 502/061 דע תודמב 'חי   
     
וא "חירב בר" לוענמב דבלב רדניליצ תפלחה    06.1.036
תוחתפמ 3 תקפסאו םייקה קורפ תוברל ,ע"וש     

  314.00       1.00 .םישדח 'חי   
     
ע"וש וא "חירב בר" לש דבלב לוענמ תפלחה    06.1.037
תוחתפמ 3 תקפסאו םייקה קורפ תוברל     

  536.00       1.00 .םישדח 'חי   
     
לש עבצו היצנגרפמיא תוברל רדפטונ תוחול    06.1.038

   63.00       1.00 .ץעה ר"מ   
     
תודימב תיפנכ דח ץע תלד לש דבלב הבכרה    06.1.039
ןוגיע תוברל )ןימזמה י"ע קפוסתש( ןהשלכ     

  281.00       1.00 .והשלכ ריקב ףוקשמה 'חי   
     
ת ו ת ל ד ל  ץ ע  י פ ו ק ש מ  2.60 ק ר פ  ת ת      
     
מ"ס 012/001-07 תודימב תלדל ץע ףוקשמ    06.2.001
,תושבלה תוברל ,מ"ס 21 יבועב ריק רובע     
4" ךרואב םייבסימ םיריצ 'חי 3 ,טרופמכ עבצ     

  419.00       1.00 .ע'וש וא "ילנטס" גוסמ 'חי   
     
ריק רובע ךא ל"נכ תודימב תלדל ץע ףוקשמ    06.2.002

  571.00       1.00 .)ריקה בחור לכל ףוקשמה( ,מ"ס 22-51 יבועב 'חי   
     
מ"ס 012/061 דע תודימב תלדל ץע ףוקשמ    06.2.003
,תושבלה תוברל ,מ"ס  21 יבועב  ריק  רובע     
4" ךרואב םייבסימ םיריצ 'חי 6 ,טרופמכ עבצ     

  483.00       1.00 .ע'וש וא "ילנטס" גוסמ 'חי   
     
ריק רובע ךא ל"נכ תודימב תלדל ץע ףוקשמ    06.2.004

  673.00       1.00 .)ריקה בחור לכל ףוקשמה( מ"ס 22-51 יבועב 'חי   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../040 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     040 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 31 ךרואב םוינימולא תיב היושעה הזוזמ    06.2.005
בר י"ע רשוא רשכ ףלק תוברל מ"ס 2 בחורבו     

  242.00       1.00 .הפועתה תודש תושר 'חי   
     
הקיאמרופ הפוצמ ץיוודנס חולמ יקפוא ריק ןגמ    06.2.006
בגב רתסנ ץע חול תוברל מ"ס 03 דע בחורב     

  254.00       1.00 .םייומס םירוביחו ןגמה רטמ   
     

  281.00       1.00 . גנימרופטסופמ ךא ל"נכ ריק ןגמ רטמ  06.2.007
     
תויפנכ דח ץע תותלד יפוקשמל ריחמ תפסות    06.2.008
הדידמה .מ"ס 8 בחורב תושבלה רובע     

  254.00       1.00 'פמוק .תלדל טלפמוקב  
     
ת ו ד ו ב ע ו  ת ו ת ל ד  ץ ו פ י ש  3.60 ק ר פ  ת ת      
ת ו נ ו ש  ת ו ר ג נ      
     
הפוצמ מ"מ 02 יבועב םירגנ חולמ תלד ףנכ    06.3.001
ןוראל טרפ יפל   טנקו םידדצ ינשמ הקיאמרופ     
,םוינימולא תוידי ,םייומס םיריצ תוברל ,םייקה     

  597.00       1.00 .ר"מ 5.1 לע הלעי אל תלדה חטש ,לוענמ 'חי   
     
דצמ הקימרופב תומייק ץע תותלד יפנכ יופצ    06.3.002
עבצה וא  הקימרופה תדרוה תוברל ,דחא     

  153.00       1.00 םייקה ר"מ   
     
דע בחורב םיגוסה לכמ הקימרופמ םיטנק ןוקת    06.3.003
טנק תדרוה תוברל ,םיפדמו תותלדב  מ"ס 4     

   25.00       1.00 םימייק עבצ וא רטמ   
     
,םישדחב םימוגפ השבלה ילגרס תפלחה    06.3.004

   37.00       1.00 העיבצ תוברל רטמ   
     
מ"ס001 דע בחורב תמייק ץע תלד רוציק    06.3.005
3 הבוג דע  העצקה וא רוסנ י"ע הבוט הריגסל     
ץע עטק תפסוה וא תלדה ףנכ תיתחתמ מ"ס     

   89.00       1.00 םיטקיד ןיב אלמ 'חי   
     
הבוט הליענו הריגסל תמייק ץע תלד תמאתה    06.3.006

   63.00       1.00 שרדנכ העצקה וא רוסנ י"ע 'חי   
     
,םוגפה עטקה ךותיח י"ע תומוגפ תותלד ןוקית    06.3.007
שדח טקידמ יאלט  תקבדהו יולימה  תמלשה      
.םייקה טקידה יבוע יפל ,ךותחה לדוגל םאתומ     
ר"מ 1 דע חטשב -ןוקית תודיחי  יפל הדידמה     

  114.00       1.00 .עבצ ללוכ אל ,דחא דצ 'חי   
     
לוענמה קוריפ י"ע תותלד ילוענמ ביבס ןוקית    06.3.008
עטק תמאתה ,םוגפה  ץעה עטק ךותיח ,םייקה     
לוענמה תמאתהו תרזחה ,אלמו שדח ץע     

  101.00       1.00 עבצ ןוקית אלל ,תלדה לש תמלשומ הריגסל 'חי   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../041 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     041 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 תנקתה רובע םדוק ףיעסל ריחמ תפסות    06.3.009
תודימב מ"מ 2 יבועב םוינימולא חפמ תוטלפ     
הקבדה י"ע  הבכרהה תוברל ,מ"ס 04/02     

   89.00       1.00 .םינבלוגמ םימיאתמ םיגרבו עגמ קבדב 'חי   
     
םייק לזרב הקעמ ג"ע רילק ץעמ די זחאמ    06.3.010
תוניפב םידוביע תוברל ,מ"ס 5.3X51 תודימב     

  127.00       1.00 הפוקש הכלב העיבצ ,תותשקו רטמ   
     
עבצ מ"ס 5X5 תודימב ןולא ץעמ די זחאמ    06.3.011
םידוביע תוברל ,ןימזמה תריחבל ןווגב הזתהב     

  229.00       1.00 תותשקו תוניפב רטמ   
     
מ"מ 53 יבועב ןולח ןגזמל ןבל ץעמ תרגסמ    06.3.012
,המיטא ירודס תוברל ,בחור 'מס 52 דע ריקל     

  127.00       1.00 העיבצו ןוטיב 'חי   
     
,יבוע מ"מ 4 טקידב הרקת וא תוריק יופצ    06.3.013
מ"ס 5.2/5  תודימב ץע ילגרס תשר תוברל     

   76.00       1.00 מ"ס 04 לכ םיקחרמב ר"מ   
     

  101.00       1.00 .מ"מ 6 טקידב ךא ל"נכ הרקת וא תוריק יופיצ ר"מ  06.3.014
     
ןוקתו הפלחהל מ"מ 02 יבועב ץע לנפמ תוחול    06.3.015
םילכ תוברל ,םינוש םילדגבו ךרוצה יפל     

  153.00       1.00 רובח יעצמאו ר"מ   
     
09 הבוגבו מ"ס 06 קמועב ןותחת חבטמ ןורא    06.3.016
יופיצ ,FDM תותלד ,ץיבדנס תוחולמ מ"ס     
,ןנכתמה תייחנה יפל הקיאמרופ ץוחו םינפ     
הקיאמרופ הפוצמ לקוס א"מ 2 לכל ללוכה     
החיתפ תותלד 4 ,תוריגמ 4 ,מ"ס 01-7 הבוגב     
.םיפדמ 8-ו תונפד 2 ,תוציחמ 3 ,הליגר     
םעפ דדמת חבטמה תניפ ,א"מב וטנ הדידמה     

2,500.00       1.00 .דבלב תחא רטמ   
     
06 הבוגבו מ"ס 03 קמועב ןוילע חבטמ ןורא    06.3.017
יופיצ ,FDM תותלד ,ץיבדנס תוחולמ מ"ס     
,ןנכתמה תייחנה יפל הקיאמרופ ץוחו םינפ     
3 ,הליגר החיתפ תותלד 4 א"מ 2 לכל ללוכה     

2,200.00       1.00 .םיפדמ 8-ו תונפד 2 ,תוציחמ רטמ   
     
מ"מ 81 יבועב ץיוודנס תוחולב ריק יופיצ    06.3.018
תריחב יפל ןווגבו תודימב רינרופ יופיצב     

2,541.00       1.00 .ץעמ האישנ תייצקורטסנוק תוברל לכירדאה ר"מ   
     

1,500.00       1.00 הקאימרופ יופיצב ךא ל"נכ ר"מ  06.3.019
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../042 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     042 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ע מ  ם י פ ו ק ש מ ו  ת ו נ ו ל ח  4.60 ק ר פ  ת ת      
     
,ר"מ 5.0 דע חטשב םירדח ןיב ץע בנשא    06.4.001
,תיכוכז ףנכ וא תלד ,ףדמ םע ףוקשמ תוברל     

  496.00       1.00 'פמוק .טרופמכ עבצו שרדנכ גוגיז ,לוזרפ  
     
הליענל םייק יפנכ וד וא יפנכ דח ןולח תמאתה    06.4.002

   76.00       1.00 שרדנכ העצקהו רוסינ תוברל הבוט 'חי   
     
י"ע ףוקשמ תוברל ,םימוגפ ץע תונולח ץופיש    06.4.003
המיתס ,םייק עבצ  תפירש ,םילק תורגנ ינוקית     

  178.00       1.00 קלרפוס ןוילע עבצו דוסי עבצב העיבצ ,קרמב ר"מ   
     
,ת ו ת ל ד ל  ל ו ז ר פ  ת ו ד ו ב ע  5.60 ק ר פ  ת ת      
ת ו נ ו ל ח ו  ת ו נ ו ר א      
     
גוסמ םישדחב ץע תלדל 53/4 םיריצ 3 תפלחה    06.5.001
,ךרוצה יפל ץע ינוקת תוברל ,ע"וש וא "ילנטס"     
הליענל תלדה  תמאתהו הבכרה ,קוריפ     

  205.00       1.00 .תמלשומ 'חי   
     
םיממורתמ םינשי תלד יריצ 3 תפלחה    06.5.003
,ע"וש וא "ילנטס" גוסמ 4" םישדח םיבסימב     
הבכרה ,קוריפ  ,ךרוצה  יפל ץע ינוקת תוברל     

  448.00       1.00 .תמלשומ הליענל  תלדה  תמאתהו 'חי   
     
,ע"וש וא "קוליטלומ" תרצות לוענמ תפלחה    06.5.004

  475.00       1.00 םייק לוענמ קוריפ תוברל 'חי   
     
תוברל ,ע"וש וא "ינדרי" תרצות לוענמ תפלחה    06.5.005

  110.00       1.00 םייק לוענמ קוריפ 'חי   
     
EGA םגדמ "קולבפ" גוסמ לוענמ תפלחה    06.5.006

  523.00       1.00 םייקה קוריפ תוברל ,תוחתפמ 3 םע )רטסמ( 'חי   
     
ASET םגדמ "קולבפ" גוסמ לוענמ תפלחה    06.5.007

  306.00       1.00 םייקה קוריפ תוברל ,תוחתפמ 3 םע )רטסמ( 'חי   
     
)יניס( SM םגדמ "קולבפ" גוסמ לוענמ תפלחה    06.5.008

  224.00       1.00 םייקה קוריפ תוברל ,תוחתפמ 3 םע )רטסמ( 'חי   
     
לוורשו ינוניב לדוגב תלדל םוינימולאמ חירב    06.5.010

   54.00       1.00 ףנכ לע וא הפצרב 'חי   
     
תושדחב ץע תלדב תומייק תוידי גוז תפלחה    06.5.012
,)רותפכ וא ףונמ גוסמ( .ע.ש וא "םולא" תרצות     
קוריפו לוענמו תידיל תפתושמ הטזור תוברל     

   99.00       1.00 םייקה 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../043 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     043 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תושדחב ץע תלדב תומייק תוידי גוז תפלחה    06.5.014
רותפכ וא ףונמ גוסמ .ע.ש וא "םולא" תרצות     

   99.00       1.00 םייקה קוריפו 'חי   
     
תוברל ,"תלדלפ" תלדל תוידי גוז תפלחה    06.5.016

  241.00       1.00 םייקה קוריפ 'חי   
     
גוז ,"ינדרי" רדנילצ םע תלדל "לור" לוענמ    06.5.018
3-ו ןשיה לוענמה קוריפ תוברל ,"חופת" תוידי     

  314.00       1.00 תוחתפמ 'חי   
     
דנרג ליגר רדניליצ תנקתהו רדנילצ קורפ    06.5.022

  206.00       1.00 .רטסמ /רטסמ 'חי   
     
רדניליצ תנקתהו ליגר רדנילצ קורפ    06.5.024

  325.00       1.00 ."קוליטלומ" 'חי   
     
םאתומ ריקה לע בכרומ ,תלד תסיפתל טנגמ    06.5.025

  671.00       1.00 .אוהש גוס לכמ תיפנכ דח תלדל 'חי   
     
תיטמוטוא החיתפל ילמשח לוענמל רגוס    06.5.026

2,637.00       1.00 'פמוק .שאה יוליג תזכרל רוביח תוברל  
     
,תילמשח החיתפ םע תותלדל חכ קפסו תזכר    06.5.027

1,573.00       1.00 'פמוק .ץראה תרצות  
     

3,561.00       1.00 .ע"ש וא ELAY תרצות ךא ל"נכ קפסו תזכר 'חי  06.5.028
     
וא "יקספל" גוסמ תלדל ריק/הפצר רוצעמ    06.5.029

   34.00       1.00 . ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     

   25.00       1.00 .ח"ש 7 לש דוסי ריחמב ,ןוראל לוענמ וא תידי 'חי  06.5.031
     
ריחמב .ע.ש וא "םולא" תמגוד תונולחל תידי    06.5.033

   51.00       1.00 .ח"ש 71 לש דוסי 'חי   
     
וא ליי לש הייהשה םע הלהב תידיל דיאנולוס    06.5.034

3,432.00       1.00 ע"ש 'חי   
     
,יונפ/סופת ןונגנמ םע םיתורשל לוענמ תפלחה    06.5.035

  163.00       1.00 טלפמוק 'חי   
     
מ"מ 3 יבועב הדלפמ םסוחמ רדניליצ ןגמ    06.5.037

   87.00       1.00 .ןוחטב יגרב םע .ע.ש וא "ינדרי" תרצות 'חי   
     
"ELAY" גוסמ ינוציח וא ימינפ לוענמ תפלחה    06.5.039
קוריפ תוברל ,םיטיהרל ע"ש וא "ינדרי" וא     

   95.00       1.00 םייקה 'חי   
     

   23.00       1.00 .ע"ש וא "ינדרי" תמגודכ חתפמ לופכיש 'חי  06.5.040
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../044 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     044 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

/ קוליטלומ / חירב בר" תמגודכ חתפמ לופכיש    06.5.041
   47.00       1.00 .ע"ש וא " ביטאקארטניא 'חי   

     
   46.00       1.00 הזזה תונולחל "ינדרי" לוענמ 'חי  06.5.042

     
  118.00       1.00 ץע תלדב ןקתומ "טז-לא" גוסמ תפסכ לוענמ 'חי  06.5.044

     
ןקתומ "קוליטלומ" לש "לאו'ג" תפסכ לוענמ    06.5.045

  640.00       1.00 .הדלפ תלדב 'חי   
     
77" תמגוד לודג ןוילע ילוארדה תלד רגוס    06.5.046

  550.00       1.00 ע"ש וא "AMROD 'חי   
     
"ינדרי" תמגוד ןטק ןוילע ילוארדה תלד רגוס    06.5.048

  350.00       1.00 .ע"וש וא 'חי   
     
הרדסמ "המרוד" גוסמ ןותחת ילוארדיה רגס    06.5.050
   0024BAM 011 דע בחורב ףנכל ע"וש וא  
,ג"ק 001 לקשמב מ"ס 042 דע הבוגבו מ"ס     
םע ,רצע אלל תולעמ 571 החיתפל םאתומ     

2,010.00       1.00 .תולעמ 011 החיתפ רצע 'חי   
     
הרדסמ "המרוד" גוסמ ןותחת ילוארדיה רגס    06.5.051
   057BAM מ"ס 041 דע בחורב ףנכל ע"וש וא  
ללוכ ,ג"ק 003 לקשמב מ"ס 052 דע הבוגבו     

2,735.00       1.00 .הטסורינ יוסיכו KCEHC-KCAB 'חי   
     

  238.00       1.00 .הרשי עורז ןותחת ןוילע טוויפ תפסות 'חי  06.5.052
     

  585.00       1.00 .תירטנצסקא עורז ןותחת ןוילע טוויפ תפסות 'חי  06.5.053
     
"ןומרכ" גוסמ ןולחב הריגס ןונגנמ תפלחה    06.5.054

   76.00       1.00 םייקה קוריפו תידי תוברל 'חי   
     
דלח-לא תכתממ ןולחל ינפי רגס תפלחה    06.5.056

   37.00       1.00 םייקה קוריפו 'חי   
     
תידי םע 059-ו 101 'סמ י"ת יפל הלהב לוענמ    06.5.058
מ"מ 03 רטוקב לוגע טוממ החיתפה/הליענה     
לש ףנכה תודימ יפל והשלכ בחורב הטסורינמ     
יבוע לכל תיחפו םיגרב י"ע רבוחמ ,תלדה     

1,696.00       1.00 .תלדה 'חי   
     
רוניצמ םילגועמו םירשי םיוקב ריק ןגמ    06.5.060
הפצרהמ מ"ס 51 הבוגבו 3" רטוקב הטסורינ     
תוטזור תוברל מ"ס 06 לכ הפצרל עבוקמ     

1,245.00       1.00 .ג"בתנ טרדנטס י"פע לכה ,תומאות רטמ   
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../045 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     045 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רוניצמ םילגועמו םירשי םיוקב ריק ןגמ    06.5.061
הפצרהמ מ"ס 51 הבוגבו 2" רטוקב הטסורינ     
תוטזור תוברל מ"ס 06 לכ הפצרל עבוקמ     

  991.00       1.00 .ג"בתנ טרדנטס י"פע לכה ,תומאות רטמ   
     
רוניצמ םילגועמו םירשי םיוקב ריק ןגמ    06.5.062
מ"ס 51 הבוגבו 1½" רטוקב הטסורינ     
תוברל מ"ס 06 לכ הפצרל עבוקמ הפצרהמ     

  902.00       1.00 .ג"בתנ טרדנטס י"פע לכה ,תומאות תוטזור רטמ   
     
ט"קמ רצע םע ןנווכתמ ילוארדיה ריזחמ    06.5.064

1,510.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות H0057 'חי   
     
תרצות 0057 ט"קמ רצע אלל ילוארדיה ריזחמ    06.5.068

1,461.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח 'חי   
     
'בח תרצות TP0057 ט"קמ ילוארדיה ריזחמ    06.5.069

2,567.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
ט"קמ היהשה םע ןנווכתמ ילוארדיה ריזחמ    06.5.072

1,509.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח תרצות LED0057 'חי   
     
H3313 ט"קמ ףנכב יומס ילוארדיה ריזחמ    06.5.076

1,762.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     
ט"קמ הכישמ תידי/הפיחד תטלפ טס    06.5.080

  655.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח תרצות L37X37X11 'חי   
     
תרצות 201J ט"קמ תלדל ןותחת הטסורינ ףס    06.5.084

  196.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח 'חי   
     
'בח תרצות 555 ט"קמ ינדי יומס חירב    06.5.088

  108.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
0097N ט"קמ ףוקשמב יומס ילוארדיה ריזחמ    06.5.092

2,715.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     
ט"קמ רצע םע ףוקשמב יומס ילוארדיה ריזחמ    06.5.096

2,873.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות H0097N 'חי   
     
תרצות 2761 ט"קמ )רוטנידרוק( תלד םאתמ    06.5.100

  660.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח 'חי   
     
'בח תרצות 025R ט"קמ הכישמ תוידי טס    06.5.104

2,841.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
'בח תרצות 384 ט"קמ דבכ הפצר רוצעמ    06.5.108

  127.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
שא תותלדל םייומס םייטמוטוא םיחירב טס    06.5.112

  767.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח תרצות 5481 ט"קמ 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../046 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     046 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

'בח תרצות 0881/075 ט"קמ חירבל יומס ידגנ    06.5.116
  102.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   

     
ט"קמ ףוקשמב ידגנ + ינוויכ וד ןוילע לוענמ    06.5.120

  453.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 0343 'חי   
     
ט"קמ ףוקשמב ידגנ + ףנכב יובח חירב לוענמ    06.5.124

  960.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 5178 'חי   
     
ט"קמ ףוקשמב ידגנ + ףנכב יובח חירב לוענמ    06.5.128

  960.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות TS3178 'חי   
     
4911 ט"קמ ןנווכתמ ןושל רדניליצל הביל    06.5.132

  273.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     
MAC ט"קמ R-A לוענמל ןושל רדניליצל הביל    06.5.136

  273.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות RA-4911 'חי   
     
ט"קמ ףוקשמב ידגנ + ףנכב יובח רבעמ לוענמ    06.5.140

  878.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 1078 'חי   
     
ףוקשמב ידגנ + ףנכב יובח םיתורשל לוענמ    06.5.144

1,091.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 2078 ט"קמ 'חי   
     
ףוקשמב ידגנ + ףנכב יובח חירב לוענמ    06.5.148
'בח תרצות 2-4178 ט"קמ ידדצ וד רדניליצ     

1,110.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'חי   
     
5078 ט"קמ ףוקשמב ידגנ + ןסחמ לוענמ    06.5.152

1,110.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     
ט"קמ ףוקשמב ידגנ + ףנכב יובח הסינכ לוענמ    06.5.156

1,110.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 7078 'חי   
     
ידגנ + ףנכב יובח תרקובמ החיתפל לוענמ    06.5.158
"ELAY" 'בח תרצות 2-0378 ט"קמ ףוקשמב     

2,229.00       1.00 .ע"ש וא 'חי   
     
ףוקשמב ידגנ + ףנכב יובח דרשמל לוענמ    06.5.160

1,110.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 8078 ט"קמ 'חי   
     
ט"קמ רוגס/חותפ היצקידניאל יטנגמ ןעגמ    06.5.162

  110.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 1291 'חי   
     
ט"קמ רוגס/חותפ היצקידניאל יטנגמ ןעגמ    06.5.164

  110.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח תרצות CES 011 'חי   
     
0008 ט"קמ X5.4"4" ףוקשמ/ףנכ עוקש ריצ    06.5.166

   72.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../047 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     047 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הנגה ןיפ םע X5.4"4" ףוקשמ/ףנכ עוקש ריצ    06.5.168
   78.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות N-0008 ט"קמ 'חי   

     
ט"קמ ףנכ/ףוקשמ עוקש םידיג 01 חתמ ריבעמ    06.5.171

1,907.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות TPE-M 'חי   
     
ט"קמ םידיג 01 חתמ ריבעמ עוקש ריצ    06.5.173

1,661.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות HTP-01 'חי   
     
םיחירב )תיביספ תלדל( תיכנא הלהב תידי    06.5.175
04DEX0217 ט"קמ היהשה םע םייומס     

10,861.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     
לוענמ )תיביטקא תלדל( תיקפוא הלהב תידי    06.5.177
ט"קמ היהשה םע תינוציח תידיו סיטרומ     
   DEF375X0317 בח תרצות' "ELAY" וא  

10,861.00       1.00 .ע"ש 'חי   
     
הלהב תידי לש תילמשח הלעפהל לוענמ/תידי    06.5.179
"ELAY" 'בח תרצות TOE ט"קמ היהשה םע     

3,936.00       1.00 .ע"ש וא 'חי   
     
0134 ט"קמ יציפק ףוקשמ/ףנכ עוקש ריצ    06.5.181

  204.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     
ףוקשמב יובח סיטרומ לוענמל ילמשח ידגנ    06.5.183
   C.N V42 בח תרצות 57/217 ט"קמ' "ELAY"  

1,865.00       1.00 .ע"ש וא 'חי   
     
ףוקשמב יובח סיטרומ לוענמל ילמשח ידגנ    06.5.184
   C.N V42 ט"קמ LNUH-CES בח תרצות'  

1,865.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
ףוקשמב יובח סיטרומ לוענמל ילמשח ידגנ    06.5.185
   O.N V42 ט"קמ  SF 57/217 בח תרצות'  

1,865.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
ףוקשמב יובח סיטרומ לוענמל ילמשח ידגנ    06.5.186
   O.N V42 ט"קמ  LNUH-CES בח תרצות'  

1,865.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
ט"קמ BL 0021 הלופכ תלדל טנגמ ורטקלא    06.5.187

1,559.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 0251 'חי   
     
תרצות תדדוב תלדל ךא ל"נכ טנגמ ורטקלא    06.5.188

  779.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח 'חי   
     
לוענמ )תיביטקא תלדל( תיקפוא הלהב תידי    06.5.189
F375X0317 ט"קמ תינוציח תידיו סיטרומ     

5,096.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../048 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     048 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיחירב )תיביספ תלדל( תיכנא הלהב תידי    06.5.191
וא "ELAY" 'בח תרצות F0217 ט"קמ םייומס     

5,209.00       1.00 .ע"ש 'חי   
     
'בח תרצות 74 ט"קמ תלדל הכישמ תוידי גוז    06.5.193

  807.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
שא תותלדל/תיטסוקא תלדל יתפצר םטא    06.5.195

  766.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות SD-1 ט"קמ 'חי   
     
תרצות SD-2 ט"קמ ףנכ/ףוקשמ יטסוקא ףס    06.5.197

  766.00       1.00 .ע"ש וא  "ELAY" 'בח 'חי   
     
'בח תרצות  שא תותלדל יטמוטוא ןותחת ףס    06.5.199

  597.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'חי   
     
ט"קמ תוינוחטב תותלדל היצניבמוק לוענמ    06.5.201

10,065.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות XELPMIS 'חי   
     
STB 08 ט"קמ ןותחת ילוארדיה ריזחמ    06.5.203

2,613.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות 'חי   
     

  286.00       1.00 .ע"ש וא "ינדרי" תמגודכ לוענמ תצירפ 'חי  06.5.204
     

  306.00       1.00 ."ELAY" וא "חירב בר" תמגודכ לוענמ תצירפ 'חי  06.5.205
     

1,070.00       1.00 .סיטרומ קילק ינורטקלא קוליטלומ רדניליצ 'חי  06.5.206
     
קילק קוליטלומ רדניליצל ינורטקלא חתפמ    06.5.207

  374.00       1.00 .סיטרומ 'חי   
     

  308.00       1.00 . 6/4912 רדניליצל הביל תיב 'חי  06.5.208
     

  556.00       1.00 . DS KCR 0321 הלהב תידי ןגמ 'חי  06.5.209
     
2" רטוקב עובצו ןוולוגמ הדלפ רוניצמ ריק ןגמ    06.5.210

  254.00       1.00 .תוטזורו ריקל ןוגיע תוברל רטמ   
     
613 הטסורינ רוניצמ םיעובק ןגמ ידומע    06.5.211
חודיק תוברל מ"ס 011 הבוגבו 2" רטוקב     

3,559.00       1.00 . ןוגיעו הפצרב 'חי   
     
613 הטסורינ רוניצמ םיפלשנ ןגמ ידומע    06.5.212
חודיק תוברל מ"ס 011 הבוגבו 2" רטוקב     

3,749.00       1.00 . ןוגיעו הפצרב 'חי   
     
613 הטסורינ רוניצמ םיעובק ןגמ ידומע    06.5.213
חודיק תוברל מ"ס 011 הבוגבו 4" רטוקב     

3,939.00       1.00 . ןוגיעו הפצרב 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../049 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     049 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

613 הטסורינ רוניצמ םיפלשנ ןגמ ידומע    06.5.214
חודיק תוברל מ"ס 011 הבוגבו 4" רטוקב     

4,193.00       1.00 . ןוגיעו הפצרב 'חי   
     
הפוחמ ,ןהשלכ תודימב תיפנכ דח תלד    06.5.217

19,064.00       1.00 הטסורינ 'חי   
     
הפוחמ ,ןהשלכ תודימב תיפנכ וד תלד    06.5.218

31,774.00       1.00 .הטסורינ 'חי   
     

  330.00       1.00 ע"ש וא ליי סיטרומ גוסמ לוענמ תוידיל םינרס 'חי  06.5.290
     

  275.00       1.00 ליי סיטרומ לוענמל םיינרק 'חי  06.5.291
     

   55.00       1.00 ליי סיטרומ לוענמו תידיל קיטסלפ יושע חוורמ 'חי  06.5.292
     

2,750.00       1.00 הלהב תידיל טירוקיס סיטרכ תפלחה 'חי  06.5.293
     

  330.00       1.00 KCR 59/49 העוקש תידי 'חי  06.5.296
     

2,365.00       1.00 ע"ש וא cm 004 a-f רצעמ אתל לוענמ 'חי  06.5.297
     
וא sci 5.4 afןוחטב ןיפ םע 5.4X5.4 רפס ריצ    06.5.298

  715.00       1.00 ע"ש 'חי   
     
ע"ש וא רפייש ינוק םגד יונפ סופת לוענמ    06.5.299

  385.00       1.00 םיתורישה תותלדל 'חי   
     
םילוענמ תכרעמל תוחתפמל םימלג תקפסא    06.5.301

   28.00       1.00 )LAEY( רטסמ 'חי   
     

   83.00       1.00 ע"ש וא ELAY חתפמ לופכש 'חי  06.5.302
     
םיכתחב מ"מ 1 יבועב 613 הטסורינ יופיח    06.5.303
ירזיבא תוברל תוריק יבג לע תונוש תודימבו     

  385.00       1.00 .ןיעל הארנ ר"מ יפל וטנ הדידמה .רוביח ר"מ   
     
וא לגניר תרצותמ שא תותלדל יטמוטוא חתופ    06.5.304

23,100.00       1.00 ע"ש 'חי   
     
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  6.60 ק ר פ  ת ת      
     
החיתפל תחא ףנכ ,ףפוכמ טריפוקד חפמ תלד    06.6.001
ינשמ יופצ  םע ,מ"מ 2 חפה יבוע ,הליגר     
תוברל ,'מ 01.2/00.1 דע תודמב םידדצ     
וא "םולא" לוזרפ ,םיקוזיחו םיחירב ,ףוקשמ     
לוענמ ,ע"וש וא "יקספיל" הפצר ספת ,ע"וש     

2,135.00       1.00 .טרופמכ העיבצו "ינדרי" רדנילצ 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../050 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     050 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

החיתפל תחא ףנכ ,ףפוכמ טריפוקד חפמ תלד    06.6.002
ינשמ יופצ  םע ,מ"מ 2 חפה יבוע ,הליגר     
תוברל ,'מ 01.2/02.1-10.1 דע תודמב םידדצ     
וא "םולא" לוזרפ ,םיקוזיחו םיחירב ,ףוקשמ     
לוענמ ,ע"וש וא "יקספיל" הפצר ספת ,ע"וש     

2,770.00       1.00 .טרופמכ העיבצו "ינדרי" רדנילצ 'חי   
     
תודימב תיפנכ -וד ,ףפוכמ טריפוקד חפמ תלד    06.6.003
ינשמ יבוע מ"מ 2 יופיצ םע ,מ"ס 012/071 דע     
םיחירב ,תרגסמ ,ףוקשמ תוברל , םידדצה     
"םולא" לוזרפ ,םיקוזיח ,הטמלו הלעמל םייומס     
לוענמ ,ע"וש וא "יקספיל" הפצר ספת ,ע"וש וא     

3,559.00       1.00 .טרופמכ העיבצו "ינדרי" רדנילצ 'חי   
     

5,000.00       1.00 'מ 5.2/5.2  דעו  012/171 מ תודימב ךא ל"נכ 'חי  06.6.004
     
רובע והשלכ גוסמ חפ תותלדל ריחמ תפסות    06.6.005
םינפב לוגע וא ינבלמ רהוצ םע ןעוציב     
גוגיז ,ר"מ 04.0 דע חטשב תולגועמ     

  217.00       1.00 .מ"מ 4 יבועב "רילקלפ"מ 'חי   
     
רובע והשלכ גוסמ חפ תותלדל ריחמ תפסות    06.6.006
םינפב לוגע וא ינבלמ רהוצ םע ןעוציב     
תיכוכזב גוגיז ,ר"מ 04.0 דע חטשב תולגועמ     

  217.00       1.00 .מ"מ 4 יבועב הפוקש 'חי   
     
תותלד יפנכ עוציב רובע תותלדל ריחמ תפסות    06.6.007
רמצמ יולמ םע ןהשלכ תודימב תודדובמ     

  432.00       1.00 .םישרדנה םימטאה לכ ןכו סוחד םיעלס 'חי   
     
יפל תוקד 021-ל שא תניסח תיפנכ וד תלד    06.6.010
,מ"ס 022/002-171 דע תודימב ,2121 ןקת     
ףוקשמ תוברל .רונתב העיבצ וא CVP יופיצב     
ריחמה .מ"מ 2 יבועב ףפוכמ ןוולוגמ חפמ     

15,000.00       1.00 . לוזריפ ללוכ 'חי   
     
יפל תוקד 021-ל שא תניסח תיפנכ וד תלד    06.6.011
,מ"ס 312/071-021 דע תודימב ,2121 ןקת     
ףוקשמ תוברל .רונתב העיבצ וא CVP יופיצב     
ריחמה .מ"מ 2 יבועב ףפוכמ ןוולוגמ חפמ     

13,000.00       1.00 .לוזריפ ללוכ 'חי   
     
יפל תוקד 021-ל שא תניסח תיפנכ דח תלד    06.6.012
,מ"ס 312/021 דע תודימב ,2121 ןקת     
ףוקשמ תוברל .רונתב העיבצ וא CVP יופיצב     
ריחמה .מ"מ 2 יבועב ףפוכמ ןוולוגמ חפמ     

8,000.00       1.00 .לוזריפ ללוכ 'חי   
     
הלהב ןונגנמ רובע ל"נה תותלדל ריחמ תפסות    06.6.014
אוהש ךרוא לכב ,הליענ אלל תחא ףנכל     

1,728.00       1.00 .ףנכה תודימל םאתהב 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../051 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     051 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5.1 יבועב ףפוכמ חפ תופפרמ תלד וא/ו ןולח    06.6.026
,ר"מ 05.0 דע תודימב תחא ףנכ ילעב ,מ"מ     
מ"מ 2 ףפוכמ חפמ ףוקשמ ,תרגסמ תוברל     
03 לכ מ"מ 4X52 חוטש יכנא קוזח ספ ,יבוע     
תוידי ,ימינפ דצמ הפפר לכל ךתורמ ,מ"ס     
לוענמ ,םירגס ,םיחירב ,.ע.ש וא "םולא"     

  432.00       1.00 .טרופמכ העיבצ ,"ינדרי" רדנילצ 'חי   
     
5.1 יבועב ףפוכמ חפ תופפרמ תלד וא/ו ןולח    06.6.027
,ר"מ 1.2 דע תודימב תחא ףנכ ילעב ,מ"מ     
מ"מ 2 ףפוכמ חפמ ףוקשמ ,תרגסמ תוברל     
03 לכ מ"מ 4X52 חוטש יכנא קוזח ספ ,יבוע     
תוידי ,ימינפ דצמ הפפר לכל ךתורמ ,מ"ס     
לוענמ ,םירגס ,םיחירב ,.ע.ש וא "םולא"     

2,310.00       1.00 .טרופמכ העיבצ ,"ינדרי" רדנילצ 'חי   
     
5.1 יבועב ףפוכמ חפ תופפרמ תלד וא/ו ןולח    06.6.028
,ר"מ 2.4 דע תודימב םייפנכ יתש ילעב ,מ"מ     
מ"מ 2 ףפוכמ חפמ ףוקשמ ,תרגסמ תוברל     
03 לכ מ"מ 4X52 חוטש יכנא קוזח ספ ,יבוע     
תוידי ,ימינפ דצמ הפפר לכל ךתורמ ,מ"ס     
לוענמ ,םירגס ,םיחירב ,.ע.ש וא "םולא"     

4,620.00       1.00 .טרופמכ העיבצ ,"ינדרי" רדנילצ 'חי   
     
"טרייונ" תשרב יולמ םע תלד וא/ו ןולח    06.6.029
םיטוחו מ"מ 04X04 תצבשמב ,תנבלוגמ     
םייתש וא תחא ףנכ ילעב ,מ"מ 4 רטוקב     
2 ףפוכמ חפמ ףוקשמ תוברל ,תונוש תודימב     
4X52 חוטש יכנא קוזח ספ ,תרגסמ ,יבוע מ"מ     
תוידי ,ימינפ דצמ מ"ס 52  לכ ךתורמ ,מ"מ     
לוענמ ,םירגס ,םיחירב ,.ע.ש וא "םולא"     

  851.00       1.00 .טרופמכ העיבצ ,ךרוצה "ינדרי" רדנילצ ר"מ   
     
"טרייונ" תשרב יולמ םע תלד וא/ו ןולח    06.6.030
דע תודימ תחא ףנכ ילעב ךא ל"נכ תנבלוגמ     

  496.00       1.00 .ר"מ 05.0 'חי   
     
תשרב יולמ םע םחב ןבלוגמ ןולחל גרוס    06.6.031
מ"מ 52X52 תצבשמב ,תנבלוגמ "טרייונ"     
חפמ ףוקשמ תוברל ,מ"מ5,2 רטוקב םיטוחו     
ליפורפמ תרגסמ ,מ"מ 2/51/52 ףפוכמ     
יכנא קוזח ספ ,חתפב תנטובמ מ"מ 9.2/52/04     
דצמ מ"ס 31 לכ ךתורמ ,מ"מ 4X52 חוטש     

  789.00       1.00 .ימינפ ר"מ   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../052 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     052 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יולמ םע םחב ןוולוגמ ןולחל םירופצ דגנ גרוס    06.6.032
61X61 תצבשמב ,תנוולוגמ "טרייונ" תשרב     
5.0 דע חטשב ,מ"מ 6,1 רטוקב םיטוחו מ"מ     
2/51/52 ףפוכמ חפמ ףוקשמ תוברל ,ר"מ     
מ"מ 9.2/52/04 ליפורפמ תרגסמ ,מ"מ     
4X52 חוטש יכנא קוזח ספ ,חתפב תנטובמ     

  381.00       1.00 .ימינפ דצמ מ"ס 31 לכ ךתורמ ,מ"מ ר"מ   
     
מ"מ 6 יבועב ףפוכמו גורמ חפמ םיחטשמ    06.6.033
תויכנאו תויקפוא תוריגס,לזרב תוגרדמל     
םיקוזיח תוברל ,הכירד חטש יפל הדידמה     

  800.00       1.00 .מ"מ 6-מ תוחפ אל םייבועב חטשמל תחתמ ר"מ   
     
םילדגבו םירשי םיחטשמ(ףופיכ אלל ךא ל"נכ    06.6.034

  750.00       1.00 םינוש ר"מ   
     
תפסוה תוברל גורמ חפמ החושל הסכמ ץופיש    06.6.035
תוחפ אל םייבועב חטשמה תיתחתב םיקוזיח     

  635.00       1.00 .מ"מ 6-מ ר"מ   
     
מ"ס 021/021 דע תודימב ןשע רורחשל ןולח    06.6.036
הדבעמ רושיאו לוזרפה ,םיננוגנמה לכ תוברל     

14,500.00       1.00 .תכמסומ 'חי   
     
תונוש תודימב  שא ןוליו תבכרהו הקפסא    06.6.037
ןכו שרדנה לוזרפהו םינונגנמה לכ תוברל     

2,500.00       1.00 תכמסומ הדבעמ רושיא ר"מ   
     

4,700.00       1.00 ןשע ןוליו ךא ל"נכ ר"מ  06.6.038
     

  927.00       1.00 ג"בתנ טרדנטס י"פע הטסורינמ הנגה ילגרס רטמ  06.6.039
     

4,983.00       1.00 .מ"ס 581/07 תודימב טלקמל ףדה תלד 'חי  06.6.040
     

6,545.00       1.00 .מ"ס 002/19 תודימב טלקמל ףדה תלד 'חי  06.6.041
     
001/001 תודימב יריצ ףנכ ןגומ בחרמ ןולח    06.6.042
העובצו תנוולוגמ הדלפמ ינוציח קלח מ"ס     

2,351.00       1.00 .מ"מ 81 יבועב 'חי   
     
001/001 תודימב סיכל ררגנ ןגומ בחרמ ןולח    06.6.043

2,567.00       1.00 .מ"מ 81 יבועב העובצו תנוולוגמ הדלפמ מ"ס 'חי   
     
001/001 תודימב ןגומ בחרמל זגו ףדה ןולח    06.6.044

3,431.00       1.00 .מ"מ 01 יבועב העובצו תנוולוגמ הדלפמ מ"ס 'חי   
     
,מ"מ 81 רטוקב לזרבמ םיבלש 5 םלוס    06.6.045

  789.00       1.00 .טלקמל 'חי   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../053 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     053 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תורוניצ ינשמ יושעה עובצו ןוולוגמ הדלפ םלוס    06.6.046
תורוניצמ מ"ס 03 לכ םיבלשו 1½" רטוקב     
תוברל מ"ס 04 םלוסה בחור ,½" רטוקב     

  915.00       1.00 .הנבמל תורבחתה רטמ   
     
דע יבועב ריקל טלקמל 8" רטוקב רורוויא רוניצ    06.6.047

  496.00       1.00 .א"גה תונקת יפל ,מ"ס 04 'חי   
     
יבועב ריקל טלקמל 41" רטוקב רורוויא רוניצ    06.6.048

1,423.00       1.00 .א"גה תונקת יפל ,מ"ס 04 דע 'חי   
     
םאות ןקתמ תוברל רטיל 002 חפנב םימ לכימ    06.6.049

  851.00       1.00 .הדלפ תייצקורטסנוקמ 'חי   
     
םאות ןקתמ תוברל רטיל 003 חפנב םימ לכימ    06.6.050

1,143.00       1.00 .הדלפ תייצקורטסנוקמ 'חי   
     
תודימב תיפנכ דח חפ תלד לש דבלב הבכרה    06.6.051
ןוטיב תוברל )ןימזמה י"ע קפוסתש( ןהשלכ     

  625.00       1.00 .ןוטב וא הינב ריקב ףוקשמה 'חי   
     
תודימב תיפנכ דח חפ תלד לש דבלב הבכרה    06.6.052
ןוגיע תוברל )ןימזמה י"ע קפוסתש( ןהשלכ     

  385.00       1.00 .סבג ריקב ףוקשמה 'חי   
     
יליפורפמ תרגסמ תוברל םילול תשר תוציחמ    06.6.053
דחוימה טרפמב טרופמכ ןוולוגמ לכה ,הדלפ     

  712.00       1.00 .01.60 קרפב ר"מ   
     
ןהשלכ תודימב תויפנכ וד וא דח תותלד    06.6.054
לכה ,םיריצו םיפוקשמ תוברל תשר תוציחמל     

  571.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ןוולוגמ ר"מ   
     
טרפמב טרופמכ DR-3 גוסמ םיללגנ םיגרוס    06.6.055

1,703.00       1.00 .11.60 קרפב דחוימה ר"מ   
     
קרפב דחוימה טרפמב טרופמכ םיללגנ םיסירת    06.6.056

1,703.00       1.00 06.12. ר"מ   
     
עבצב העובצו תנוולוגמ הדלפמ לפקתמ גרוס    06.6.057
/ "רודילרט" תרצות רונתב יופא יסקופא     

  948.00       1.00 .ע"ש וא "רודיסקמ" ר"מ   
     
םע מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תורש ןורא    06.6.058
עבצ רמג ,הציחל רותפכ רגס ,םאות ףוקשמ     

  671.00       1.00 .השינב בכרומ ,רונתב יסקופא ר"מ   
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../054 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     054 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפמ תורש ןורא    06.6.059
עבצ רמג ,הציחל רותפכ רגס ,םאות ףוקשמ     
ללוכ ריחמה .השינב בכרומ ,רונתב יסקופא     
חטשמ %03 דע רועשב הפפר יסירת בוליש     

  814.00       1.00 .ןוראה ינפ ר"מ   
     
םינוש םיגוסמ תורש תונוראל ריחמ תפסות    06.6.060
הלוע וניאש חטשב ינבלמ וא לוגע רהצ רובע     

  371.00       1.00 .ר"מ 01.0 לע 'חי   
     
תוברל 613 מ"בלפמ שא יוביכ תונוראל תותלד    06.6.061

1,118.00       1.00 .השינב בכרומ ,מ"מ 3 יבועב תיכוכז רהצ ר"מ   
     
הדלפ ינתיוזמ םייושעה םידומע תוניפ יניגמ    06.6.062
םינגועמ מ"מ 5/05/05 תודימב םינוולוגמ     

   51.00       1.00 .ןוטבב רטמ   
     
תודימב ,)תוריש יחתפ( חפמ השיג תותלד    06.6.063
תורקתב םינקתומ ,ףוקשמ תוברל ןהשלכ     
DA-3 גוסמ תולק תוציחמב וא/ו בתות     

1,397.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
תוברל ןהשלכ תודימב ,חפמ השיג תותלד    06.6.064
יקולב וא/ו ןוטב תיתשתב םינקתומ ,ףוקשמ     

1,525.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ DA-1 גוסמ ןוטב ר"מ   
     
)תוריש יחתפ( ןהשלכ תודימב השיג תותלד    06.6.065
וא/ו בתות תורקתב םינקתומ ,ףוקשמ תוברל     
3 לנימרטב םייקה תמגודכ ,תולק תוציחמב     

2,033.00       1.00 ג"בתנב ר"מ   
     
טרפמב 01.60 קרפב ראותמכ תשר תציחמ    06.6.066

  953.00       1.00 .תותלדו תונולח תוברל ינכטה ר"מ   
     
ללוכה תיפנכ דח הטסורינ/חפ תלד רוציק    06.6.067
הבכרהו תושרדנה תומאתהה לכ עוציב קוריפ     

  317.00       1.00 .הדובעה רמג רחאל שדחמ 'חי   
     
תרסה ללוכה תיפנכ דח תלדלפ תלד רוציק    06.6.068
תרדחהו תלדה תיתחתב םימייקה "םיטינ"ה     

   83.00       1.00 .הדובעה רמג םע םישדח םיטינ 'חי   
     
דע לדוגב  לוזריפ םע "לגניר" תרצותמ תלד    06.6.069
העיבצו ףוקשמ ללוכ ע"ש וא מ"ס 512/021     
תיב,רדנליצ,לוענמ ללוכה לוזרפ תוברלו רונתב     
לש ילוארדיה ריזחמו הכישמ תוידי גוז הביל     

21,450.00       1.00 'פמוק yolbA assA ע"ש וא  
     
מ"ס 512/051 דע לדוגב ךא תיפנכ וד ךא ל"נכ    06.6.070
ןכו תיפנכ וד תלדל םיאתמה ל"נכ לוזרפ םע     

27,000.00       1.00 'פמוק םייפנכה תריגס תמאתהל רוטנידרוק  
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../055 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     055 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

32,000.00       1.00 'פמוק מ"ס 512/052 דע לדוגב ךא תיפנכ וד ל"נכ 06.6.071
     
רטוקב לוגע רהוצ רובע שא תותלדל תפסות    06.6.072

1,500.00       1.00 ינבלמ מ"ס 08/04  דע תודימב וא מ"ס 04 'חי   
     
םינוי תרידח תעינמל  תשר תסירפ    06.6.073
םינוי תשר היושע היהת תשרה .םירופיצו     
ןליטילופ יטוחמ םייושע תיעוצקמ     
   EPDH תנירקמ הנגה ףסותב םירוזש V.U.  
-מ יושע תשרה טוח .זב עבצבת קפוסמ תשרה     
שולשמ יושע דחא לכ רשאכ םירוזש םיטוח 3     

  220.00       1.00 םידיג 9 כ"הסו םיטוח ר"מ   
     
תרנצ יבג לע Y תרוצב םינוי תקחרהל םינרקוד    06.6.074
ויהי םינרקודה  .הנבמב םינוש תומוקמב     
םינרקוד השולשמ םיבכרומ הטסורינ םייושע     
תולעמ 06 כ לש תיווזב םיידיצ םיינשו יזכרמ     
וילע חטשמה יוקינ ללוכ תרנצ יבג לע הקבדהב     

  275.00       1.00 ןרקודה קבדומ רטמ   
     
ת ו נ ו ש ו  ת ו ק ע מ  ,ם י ג ר ו ס  7.60 ק ר פ  ת ת      
     
ליפורפמ תונולחל עובק ןוולוגמ הדלפ גרוס    06.7.001
םיכתורמ ,מ"מ 0.2X02X02 יעובר רונצ     
,ביבסמ מ"מ 0.2X02X03 ליפורפמ תרגסמל     
5.21 םייכנאה תורוניצה יריצ ןיב םיקחרמה     
ןווכב גרוסה ליפורפ י"ע םיגרוסה קוזיח ,מ"ס     
היטבמאב ןוולג ,מ"ס 05 לכ ברעו יתש יקפוא     

  872.00       1.00 .ןוגיעו ןוטיב ,טרופמכ העיבצו המח ר"מ   
     
5.0 דע חטשב ךא ל"נכ םינוולוגמ הדלפ יגרוס    06.7.002

  436.00       1.00 ר"מ 'חי   
     
טולימ חתפ בוצי רובע םיגרוסל ריחמ תפסות    06.7.003
תגרוסמ תלד י"ע וטנ מ"ס 08/08 תודימב     
תוברל ,םיגרוסה תרגסמ יליפורפמ ףוקשמו     

  473.00       1.00 טרופמכ העיבצו ןוולג ,לוענמ אשונ 'חי   
     
531 הבוגב תוגרדמ רדחל עובצ הדלפ הקעמ    06.7.004
תודימב  לולח ינבלמ ליפורפמ זחאמה ,מ"ס     
ליפורפמ 'מ 1 לכ םידומעה ,מ"מ 2/05/05     
ליפורפ הקעמה תיתחתב .מ"מ 2/05/05     
םיכתורמ חוטשה ליפורפלו זחאמל .חוטש     
.מ"ס 01 לכ מ"מ 01 רטוקב לזרב תוטומ     

  695.00       1.00 .תוגרדמה ךלהמלו טסדופל קזוחמ הקעמה רטמ   
     
501 הבוגב תוגגל עובצו ןוולוגמ הדלפ הקעמ    06.7.005
םילולח םייקפוא םיליפורפ 8 ללוכה ,מ"ס     
'מ 1 לכ םידומעו מ"מ 2/05/05 תודימב     
קזוחמ הקעמה .מ"מ 2/05/05 ליפורפמ     

  517.00       1.00 .ןוטבה תוקעמל רטמ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../056 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     056 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 011 הבוגב םייביטרוקד םיינוציח תוקעמ    06.7.006
םיקזוחמ ,מ"בלפ תרגסמו תוכבסמ םייושעה     

1,143.00       1.00 .ןוטבל רטמ   
     
רטוקב עובצו ןוולוגמ הדלפ רוניצמ די זחאמ    06.7.007

  222.00       1.00 .תוטזורו ריקל םינוגיע תוברל 1½" רטמ   
     
העיבצ רובע תוקעמ / םיגרוסל ריחמ תפסות    06.7.008

   76.00       1.00 .תדחוימ השירד יפל רונתב יופא יסקופא עבצב ר"מ   
     
מ"בלפמ מ"ס 03 בחורב תולעת יוסיכל הכבס    06.7.009
,מ"מ 03 לכ מ"מ 4/04 ךתחב חוטש 613     
ל"נכ מ"בלפמ תיפקיה םינתיוז תרגסמ תוברל     
םינגועמה ל"נכ םינתיוזו מ"מ 5/05/05 ךתחב     

  880.00       1.00 .טלפמוק לכה .ןוטבה תפצרב רטמ   
     
מ"בלפמ מ"ס 04 בחורב תולעת יוסיכל הכבס    06.7.010
,מ"מ 03 לכ מ"מ 4/04 ךתחב חוטש 613     
ל"נכ מ"בלפמ תיפקיה םינתיוז תרגסמ תוברל     
םינגועמה ל"נכ םינתיוזו מ"מ 5/05/05 ךתחב     

  990.00       1.00 .טלפמוק לכה .ןוטבה תפצרב רטמ   
     
בלוצמ חפמ מ"ס 04 דע בחורב תוכבס    06.7.011
4 דע יבועב ע"ש וא פוקס םגד 613 מ"בלפמ     

1,650.00       1.00 .מ"ס רטמ   
     
בלוצמ חפמ מ"ס 08-14 בחורב תוכבס    06.7.012
4 דע יבועב ע"ש וא פוקס םגד 613 מ"בלפמ     

2,750.00       1.00 .מ"ס רטמ   
     
/םימ ירגאמ /תונוכמ ירדחל עובק הילע םלוס    06.7.013
יושע מ"ס 05 בחורב 'וכו םינגומ םיבחרמ     
ךתחב ינבלמ וא 1½" רטוקב הדלפ רוניצמ     
.4/3" רטוקב רוניצמ םיבלש םע מ"מ 52/05     

  594.00       1.00 .עובצו ןוולוגמ לכה רטמ   
     
/םימ ירגאמ /תונוכמ ירדחל עובק הילע םלוס    06.7.014
יושע מ"ס 06 בחורב 'וכו םינגומ םיבחרמ     
ךתחב ינבלמ וא 1½" רטוקב הדלפ רוניצמ     
.4/3" רטוקב רוניצמ םיבלש םע מ"מ 52/05     

  649.00       1.00 .עובצו ןוולוגמ לכה רטמ   
     
/םימ ירגאמ /תונוכמ ירדחל עובק הילע םלוס    06.7.015
יושע מ"ס 08 בחורב 'וכו םינגומ םיבחרמ     
ךתחב ינבלמ וא 1½" רטוקב הדלפ רוניצמ     
.4/3" רטוקב רוניצמ םיבלש םע מ"מ 52/05     

  748.00       1.00 .עובצו ןוולוגמ לכה רטמ   
     
יושע ,והשלכ בחורב םלוסל יתשק ןגמ בולכ    06.7.016
ךתחב עובצו ןוולוגמ חוטש הדלפ ליפורפמ     

  440.00       1.00 .מ"מ 5/04 רטמ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../057 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     057 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

בר םירוזש הדלפ ילבכמ מ"מ 8-6 רטוקב רתימ    06.7.017
החיתמה יעצמא תוברל ,םייח וקל םיידיג     

   83.00       1.00 .ןוגיעהו רטמ   
     
םירוזש הדלפ ילבכמ מ"מ 21-01 רטוקב רתימ    06.7.018
החיתמה יעצמא תוברל ,םייח וקל םיידיג בר     

  110.00       1.00 .ןוגיעהו רטמ   
     
םירוזש הדלפ ילבכמ מ"מ 61-41 רטוקב רתימ    06.7.019
החיתמה יעצמא תוברל ,םייח וקל םיידיג בר     

  138.00       1.00 .ןוגיעהו רטמ   
     
בר םירוזש הדלפ ילבכמ מ"מ 81 רטוקב רתימ    06.7.020
החיתמה יעצמא תוברל ,םייח וקל םיידיג     

  165.00       1.00 .ןוגיעהו רטמ   
     
םיעונגרדל ןגמ דומעל סיסב תפלחה/ןוקית    06.7.021

1,650.00       1.00 ג"בתנב 3 לנימרטב םייקה תמגודכ לכה  'חי   
     
ח פ  י פ ו ק ש מ  8.60 ק ר פ  ת ת      
     
2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.001
חתפ תודימל ,מ"ס 01 יבועב ריקל מ"מ     
,םישדח וא םינשי תוריקב מ"ס 012/08-07     
טרפמה לש 37060 ףיעס יפל ןוגע תוברל     
ביבס ןוטב יולימ ,םייבסימ םיריצ 2 ,יללכה     

  560.00       1.00 טרופמכ העיבצ ,ףוקשמה 'חי   
     
2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.002
תודימב ךא ל"נכ ,מ"ס 01 יבועב ריקל מ"מ     

  591.00       1.00 .מ"ס 012/001-09 חתפ 'חי   
     
2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.003
תודימב ךא ל"נכ ,מ"ס 01 יבועב ריקל מ"מ     

  648.00       1.00 מ"ס 012/051 חתפ 'חי   
     
2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.004
חתפ תדימל ,מ"ס 51-02 יבועב  ריקל מ"מ     
,םישדח וא םינשי תוריקב מ"ס 012/08-07     
טרפמה לש 37060 ףיעס יפל ןוגע תוברל     
ביבס ןוטב יולימ ,םייבסימ םיריצ 2 ,יללכה     

  712.00       1.00 טרופמכ העיבצ ,ףוקשמה 'חי   
     
2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.005
תודימל לא ל"נכ מ"ס 51-22 יבועב ריקל מ"מ     

  725.00       1.00 .מ"ס 012/001-09 חתפ 'חי   
     
2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.006
ךא מ"ס 02-51 יבועב ריקה בחור לכל מ"מ     

  789.00       1.00 .מ 01.2X05.1 תודימב חתפל 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../058 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     058 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.007
מ"ס 012/09-08 תודימב תותלד רובע מ"מ     
םיריצ 3 תוברל ,מ"ס 01 יבועב סבג תוריקל     

  407.00       1.00 .טרופמכ העיבצ ,םייבסימ 'חי   
     
2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.008
מ"ס 572/001-09 תודימב תלד רובע מ"מ     
01 יבועב ריקל מ"ס 012 הבוגב םיניב ףוקשמו     
לש 37060 ףיעס יפל ןוגיע תוברל ,מ"ס     
ןוטב יולמ ,םייבסימ םיריצ 3 ,יללכה טרפמה     

  927.00       1.00 .טרופמכ העיבצ ,ףוקשמה ביבס 'חי   
     
2 יבועב ףפוכמו ןוולוגמ הדלפ חפמ ףוקשמ    06.8.009
572/081-011 תודימב ךא ל"נכ תלדל מ"מ     

1,143.00       1.00 .מ"ס 'חי   
     
ריקלו מ"ס 012/09-07 תודימב חתפל ףוקשמ    06.8.010
613 'סמ הטסורינ חפמ מ"ס 01 יבועב     
תוברל ,מ"מ 2 יבועב ףפוכמ ,שרבומ ,ישמ-טמ     
3 ,יללכה טרפמה לש  37060 ףיעס יפל ןוגיע     
,4" "לנייטס" תמגוד הטסורינמ רפרפ יריצ     

2,033.00       1.00 ףוקשמה ביבס ןוטב יולמ 'חי   
     
ריקלו מ"ס 012/09-07 תודימב חתפל ףוקשמ    06.8.011
613 'סמ  הטסורינ חפמ  מ"ס 51-02 יבועב     
תוברל ,מ"מ 2 יבועב ףפוכמ ,שרבומ ,ישמ-טמ     
3 ,יללכה טרפמה לש 37060 ףיעס  יפל ןוגיע     
,4" "לנייטס" תמגוד הטסורינמ רפרפ יריצ     

2,236.00       1.00 ףוקשמה ביבס  ןוטב  יולמ 'חי   
     
ריקלו מ"ס 012/061 תודימב חתפל ףוקשמ    06.8.012
613 'סמ הטסורינ חפמ מ"ס 02 יבועב     
תוברל ,מ"מ 2 יבועב ףפוכמ ,שרבומ ,ישמ-טמ     
6 ,יללכה טרפמה לש 37060 ףיעס יפל ןוגיע     
,4" "לנייטס" תמגוד הטסורינמ רפרפ יריצ     

2,110.00       1.00 ףוקשמה ביבס ןוטב יולמ 'חי   
     
ריקלו 042/08-07 תודימב חתפל ףוקשמ    06.8.013
הטסורינ חפמ םיתורש יאתב מ"ס 01 יבועב     
ףנכ( .ףוקשמה ביבס ןוטב יולימ תוברל ל"נכ     

2,236.00       1.00 )מ"ס 081/08-07 תלדה 'חי   
     
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ      
     
ה א ו ר ב ת  ת ו כ ר ע מ  ת ק ו ז ח ת  0.70 ק ר פ  ת ת      
     
לכמ הפציר םוסחמ וא תרוקיב תספוק תפלחה    07.0.005
- ףוצירה רוזחישו קוריפ תודובע תוברל גוס     

  130.80       1.00 דבלב הדובע רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../059 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     059 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הדובע - תמייק תחלקמב ץופרטניא תפלחה    07.0.010
ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה .דבלב     
ץופרטניא( .תמלשומ הפלחהל םישורדה רזעה     

  579.60       1.00 )ןימזמה י"ע וקפוסי הקימרק יחיראו 'חי   
     
2/1" רטוקב )"הסקוב"( זרב שאר תפלחה    07.0.015

   43.20       1.00 תומייק תוללוסב 'חי   
     
לכמ תמייק םירקו םימח םימל הללוס תפלחה    07.0.020
י"ע קפוסת הללוסה( דבלב הדובע - גוס     

  128.40       1.00 )ןימזמה 'חי   
     
חבטמ וא הצחר רויכל גוס לכמ ןופיס תפלחה    07.0.025

   98.40       1.00 םישורדה םירוביח תוברל 'חי   
     
עוציבו הללוסו ןופיס םע הצחר רויכ תנקתה    07.0.030
הדובע - בויבהו םימה תוכרעמל םירוביח     

  218.40       1.00 )ןימזמה י"ע וקפוסי הללוסו ןופיס ,רויכ( דבלב 'חי   
     
עוציבו הללוסו ןופיס םע הצחר רויכ תפלחה    07.0.035
הדובע - בויבהו םימה תוכרעמל םירוביח     

  273.60       1.00 )ןימזמה י"ע וקפוסי הללוסו ןופיס ,רויכ( דבלב 'חי   
     
עוציבו הללוסו ןופיס םע חבטמ רויכ תנקתה    07.0.040
הדובע - בויבהו םימה תוכרעמל םירוביח     

  361.20       1.00 'פמוק )ןימזמה י"ע וקפוסי הללוסו ןופיס ,רויכ( דבלב  
     
עוציבו הללוסו ןופיס םע חבטמ רויכ תפלחה    07.0.045
הדובע - בויבהו םימה תוכרעמל םירוביח     

  421.20       1.00 )ןימזמה י"ע וקפוסי הללוסו ןופיס ,רויכ( דבלב 'חי   
     
תוברל גוס לכמ הלסאל החדה לכימ ןוקית    07.0.050

  120.00       1.00 םימוגפ םיקלח וא/ו םימטא תפלחה 'חי   
     
ימוג םטא םע קיטסלפמ תונכוב תפלחה    07.0.055

   66.00       1.00 החדה ילכימב 'חי   
     
תוברל גוס לכמ בשומ םע הלסא תנקתה    07.0.060
,הלסא( דבלב הדובע - ןיכפוש תרנצל רוביחה     

  207.60       1.00 )ןימזמה י"ע וקפוסי בשומו 'חי   
     
גוס לכמ בשומ םע תמייק הלסא תפלחה    07.0.065
דבלב הדובע - ןיכפוש תרנצל רוביחה תוברל     

  306.00       1.00 )ןימזמה י"ע וקפוסי בשומו ,הלסא( 'חי   
     
תוברל גוס לכמ יולג החדה לכימ תנקתה    07.0.070
דבלב הדובע - םימ רעמלו הלסאל ורוביח     

  104.40       1.00 )ןימזמה י"עי קפוסי לכימה( 'חי   
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רוביח תוברל גוס לכמ החדה לכימ תפלחה    07.0.075
הדובע - םימ רוניצל רוביח ללוכ םימ רוניצל     

  141.60       1.00 )ןימזמה י"עי קפוסי לכימה( דבלב 'חי   
     
החדה לכימ תפלחה/הנקתה ריחמל תפסות    07.0.080

   66.00       1.00 יומס החדה לכימ רובע 'חי   
     
הפיטש זרב םע גוס לכמ הנתשמ תנקתה    07.0.085
הדובע - למשחו בויב ,םימ תוכרעמל הרוביחו     
י"ע וקפוסי זרבהו ןופיסה ,הנתשמה( דבלב     

  306.00       1.00 )ןימזמה 'חי   
     
הפיטש זרב םע גוס לכמ הנתשמ תפלחה    07.0.090
הדובע - למשחו בויב ,םימ תוכרעמל הרוביחו     
י"ע וקפוסי זרבהו ןופיסה ,הנתשמה( דבלב     

  448.80       1.00 )ןימזמה 'חי   
     
אוהש חפנ לכב שמש/למשח דוד תנקתה    07.0.095
ורוביחו םישורדה םילוארדיה םירזיבא תוברל     
ללוכ אל ריחמה .םימייק למשחו םימ תודוקנל     

  601.20       1.00 'פמוק דמעמהו דודה תקפסא  
     
םייק םימ םומיחל ילמשח/שמש דוד תפלחה    07.0.100
ףוג םע( רטיל 051 תלוביקב "רוקמא" תרצות     
תוברל ,ההז םומיח דודל )W0052 םומיח     
לא( םישורדה םילוארדיה םירזיבא תפלחה     
םוח ץיאמ ,טטסומרט ,ןוחטב םותסש ,רזוח     
למשחו םימ תוכרעמל םירוביח עוציבו )'דכו     
לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה .תומייק     
תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו ןרציה     
ריחמה  .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח ףוגל     
תלוספ רתאל וקוליסו ןשיה דודה קוריפ ללוכ     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תאו השרומ     

2,602.80       1.00 'פמוק תמלשומ הפלחהל םישורדה  
     
םייק םימ םומיחל ילמשח/שמש דוד תפלחה    07.0.105
ףוג םע( רטיל 002 תלוביקב "רוקמא" תרצות     
תוברל ,ההז םומיח דודל )W0052 םומיח     
לא( םישורדה םילוארדיה םירזיבא תפלחה     
םוח ץיאמ ,טטסומרט ,ןוחטב םותסש ,רזוח     
למשחו םימ תוכרעמל םירוביח עוציבו )'דכו     
לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה .תומייק     
תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו ןרציה     
ריחמה  .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח ףוגל     
תלוספ רתאל וקוליסו ןשיה דודה קוריפ ללוכ     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תאו השרומ     

2,810.40       1.00 'פמוק תמלשומ הפלחהל םישורדה  
     
לכב ילמשח/שמש דודל םומיח ףוג תפלחה    07.0.110

  273.60       1.00 ההז םומיח ףוגל קפסה 'חי   
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גוס לכמ ילמשח/שמש דודל טטסומרט תפלחה    07.0.115
  241.20       1.00 ההז טטסומרטל 'חי   

     
םע ילמשח/שמש דודל םומיח ףוג תפלחה    07.0.120
תוברל ,םיהז םירזיבאל גוס לכמ םוח ץיאמ     

  470.40       1.00 'פמוק תינבאהמ דודה יוקינו ןוקיר  
     
ץיאמ םע שמש/למשח דודל םומיח ףוג תפלחה    07.0.125
ןוקיר תוברל ,םיהז םירזיבאל טטסומרטו םוח     

  568.80       1.00 'פמוק תינבאהמ דודה יוקינו  
     
לע גוס לכמ שמש טלוקב תחא תיכוכז תפלחה    07.0.130

  262.80       1.00 'פמוק חוטש גג  
     
לע גוס לכמ שמש טלוקב תחא תיכוכז תפלחה    07.0.135

  333.60       1.00 'פמוק םיפער גג  
     
   ============================= 07.0.140
םירזיבאב לופיט /הפלחה /הבכרה ***     
*** םילוארדיה     
   =============================  
ילוארדיה רזיבא תקפסא רובע םולשת :הרעה     
י"ע )הפלחה /הבכרה ךרוצל( שרדייש גוס לכמ     
רושיאו הזוחה יאנתל םאתהב עצובי ןלבקה     

חקפמה רטמ                     
     
,םיפוגמ(  גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאב לופיט    07.0.145
,גוס לכמ םימותסש ,הפירש יזרב ,םיזרב     
תוברל ,תענומ הקזחא תרגסמב )'דכו םיננסמ     
'דכו זוריג ,יוקינ,רזיבאה תריגס - החיתפ עוציב     
תויחנהל םאתהב וא הנשב תחא - תופיכת(     

   43.20       1.00 ק/ץנא )ןימזמה  
     
רטוק לכב ילוארדיה רזיבא לש דבלב הבכרה    07.0.150
ללוכ )'וכו םימ דמ ,ףוגמ ,םותסש( גוס לכמו     
תוולנה תודובע לכו רזעו םוטיא ירמוח ,םיגרב     
י"ע קפוסי שדחה רזיבא( דבלב הדובע -     

   43.20       1.00 ק/ץנא )ןימזמה  
     
רטוק לכב ילוארדיה רזיבא לש דבלב הפלחה    07.0.155
תוברל )'וכו םימ דמ ,ףוגמ ,םותסש( גוס לכמו     
וא ןימזמה ןסחמל ותרבעהו ןשיה רזיבא קוריפ     
.חקפמה תשירד יפל ,תלוספ רתאל וקוליס     
לכו רזעו םוטיא ירמוח ,םיגרב ללוכ ריחמה     
שדחה רזיבא( דבלב הדובע - תוולנה תודובע     

   66.00       1.00 ק/ץנא )ןימזמה י"ע קפוסי  
     
   =============================  
*** בויבו םימ תביאשו תומיתס תחיתפ ***     
   =============================  
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לכב בויב וא ןיחולד תרנצב המיתס תחיתפ    07.0.165
שרדייש יעצמא לכב ,הנבמה ךותב ךרואו רטוק     

  109.20       1.00 'פמוק ךולכל יוניפו חטשה יוקינ תוברל  
     
לכב תיטסלפ וא הדלפ תרנצמ בזרמ יוקינ    07.0.170
הפיטש תוברל הדלפ ץיפק י"ע ךרואו רטוק     

   16.80       1.00 ךולכל יוניפו רטמ   
     
וא ךותב ,חקפמה תמזויב בויב וא םימ תביאש    07.0.175
ךותל לזונה קוליס תוברל ,הנבמל ץוחמ     
תרנצ תועצמאב הביבסב זוקינ וא בויב תכרעמ     
באוש וא הבאשמו )שרדייש ךרוא לכב( תינמז     
תועש 3 רובע - ילמינימ םולשת .דחוימ קבא     

  164.40       1.00 הדובע ע"ש   
     
,חקפמה תנמזה יפ לע בויב וא םימ תביאש    07.0.180
םולשת .תיבויב תועצמאב לזונה קוליס תוברל     

  327.60       1.00 .הדובע תועש  3 רובע - ילמינימ ע"ש   
     
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ר ו נ י צ  1.70 ק ר פ  ת ת      
ם י מ  ת ו כ ר ע מ ל      
     
   =============================  
***היתש ימל תשוחנ תרנצ ***              
   =============================  
     
ןקת יפל 8/3"-2/1" םירטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.005
םירבוחמ ,"L" םגד B-MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

   54.00       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 8/5"-4/3" םירטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.010
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל ,ףסכ תמחלהב     

   78.00       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
יאקירמא ןקת יפל 8/7" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.015
   27-88-MTSA םגד "L", תמחלהב םירבוחמ  

   85.20       1.00 םייולג םינקתומ ,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ רטמ   
     
ןקת יפל 8/11" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.020
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

   94.80       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 1 8/3" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.025
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  111.60       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
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ןקת יפל 1 8/5" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.030
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  146.40       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 2 8/1" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.035
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88  יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  216.00       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 2 8/5" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.040
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתמו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  270.00       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 8/3"-2/1" םירטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.045
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םיקוזיחו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     
וא םייומס ,יטסלפ לוורש ךותב םינקתומ     

   70.80       1.00 יולימב רטמ   
     
ןקת יפל 8/5"-4/3" םירטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.050
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םיקוזיחו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     
וא  םייומס ,יטסלפ לוורש ךותב םינקתומ     

  103.20       1.00 יולימב רטמ   
     
יאקירמא ןקת יפל 8/7" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.055
   27-88-MTSA םגד "L", תמחלהב םירבוחמ  
ךותב םינקתומ ,םיקוזיחו םיחפס תוברל , ףסכ     

  114.00       1.00 יולימב וא  םייומס ,יטסלפ לוורש רטמ   
     
ןקת יפל 8/11" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.060
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88  יאקירמא     
,םיקוזיחו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     
וא  םייומס ,יטסלפ לוורש ךותב םינקתומ     

  124.80       1.00 יולימב רטמ   
     
ןקת יפל 1 8/3" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.065
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88  יאקירמא     
,םיקוזיחו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     
וא  םייומס ,יטסלפ לוורש ךותב םינקתומ     

  141.60       1.00 יולימב רטמ   
     
ןקת יפל 1 8/5" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.070
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88  יאקירמא     
,םיקוזיחו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     
וא  םייומס ,יטסלפ לוורש ךותב םינקתומ     

  184.80       1.00 יולימב רטמ   
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ןקת יפל 2 8/1" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.075
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88  יאקירמא     
,םיקוזיחו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     
וא  םייומס ,יטסלפ לוורש ךותב םינקתומ     

  261.60       1.00 יולימב רטמ   
     
ןקת יפל 2 8/5" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.080
םירבוחמ ,"L" םגד MTSA-27-88  יאקירמא     
,םיקוזיחו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     
וא  םייומס ,יטסלפ לוורש ךותב םינקתומ     

  327.60       1.00 יולימב רטמ   
     
ןקת יפל 8/3"-2/1" םירטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.085
,"K" םגד B-MTSA-27-88 יאקירמא     
םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב םירבוחמ     

   60.00       1.00 םייולג םינקתומ ,םילתימו רטמ   
     
ןקת יפל 8/5"-4/3" םירטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.090
םירבוחמ ,"K" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל ,ףסכ תמחלהב     

   87.60       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
יאקירמא ןקת יפל 8/7" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.095
   27-88-MTSA םגד "K", תמחלהב םירבוחמ  

   98.40       1.00 םייולג םינקתומ ,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ רטמ   
     
ןקת יפל 8/11" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.100
םירבוחמ ,"K" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  115.20       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 1 8/3" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.105
םירבוחמ ,"K" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  130.80       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 1 8/5" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.110
םירבוחמ ,"K" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  175.20       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 2 8/1" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.115
םירבוחמ ,"K" םגד MTSA-27-88  יאקירמא     
,םילתימו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  252.00       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
ןקת יפל 2 8/5" רטוקב תשוחנ תורוניצ    07.1.120
םירבוחמ ,"K" םגד MTSA-27-88 יאקירמא     
,םילתמו םיחפס תוברל , ףסכ תמחלהב     

  306.00       1.00 םייולג םינקתומ רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../065 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     065 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

   =============================  
***הדלפ תורוניצ***                
   =============================  
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.205
םיחפס תוברל, םיולג ,2/1" רטוקב ,)רפת     

  100.80       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.210
םיחפס תוברל, םיולג ,4/3" רטוקב ,)רפת     

  108.00       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.215
םיחפס תוברל, םיולג ,1" רטוקב ,)רפת     

  117.60       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.220
םיחפס תוברל, םיולג ,4/11" רטוקב ,)רפת     

  132.00       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.225
םיחפס תוברל, םיולג ,2/11" רטוקב ,)רפת     

  156.00       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.230
םיחפס תוברל, םיולג ,2" רטוקב ,)רפת     

  180.00       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ רטמ   
     
)רפת אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.235
םירבוחמ םיחפס אלל, םיולג ,3" רטוקב     

  216.00       1.00 פא קיווקב וא ךותירב וא הגרבהב רטמ   
     
)רפת אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.240
םירבוחמ ,םיחפס אלל,םייולג ,4" רטוקב     

  276.00       1.00 ךותירב רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.245
םיחפס תוברל, םיומס ,2/1" רטוקב ,)רפת     

  112.80       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ ,ןוטיבו רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.250
םיחפס תוברל, םיומס ,4/3" רטוקב ,)רפת     

  124.80       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ ,ןוטיבו רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.255
םיחפס תוברל, םיומס ,1" רטוקב ,)רפת     

  140.40       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ ,ןוטיבו רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.260
םיחפס תוברל, םיומס ,4/11" רטוקב ,)רפת     

  172.80       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ ,ןוטיבו רטמ   
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אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.265
םיחפס תוברל, םיומס ,2/11" רטוקב ,)רפת     

  198.00       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ ,ןוטיבו רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.270
םיחפס תוברל, םיומס ,2" רטוקב ,)רפת     

  218.40       1.00 ךותירב וא הגרבהב םירבוחמ ,ןוטיבו רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.271
םיחפס תוברל, םיומס ,3" רטוקב ,)רפת     

  300.00       1.00 פאקיווק וא ךותירב ,הגרבהב םירבוחמ ,ןוטיבו רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.272
םיחפס תוברל, םיומס ,3" רטוקב ,)רפת     

  360.00       1.00 פאקיווק וא ךותירב ,הגרבהב םירבוחמ ,ןוטיבו רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.275
תחתמ וא עקרקה ךותב ,2/1" רטוקב ,)רפת     
תינוציח הפיטע םע ,םיחפס תוברל,הפצרל     
הגרבהב םירבוחמ ,יתבכש תלת ןליתאילופב     
הפיטעה תמלשה ללוכ ריחמה .ךותירב וא     

  156.00       1.00 לוח תפיטע וא/ו ןוטיב ,םיחפסל רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.280
תחתמ וא עקרקה ךותב ,4/3" רטוקב ,)רפת     
תינוציח הפיטע םע ,םיחפס תוברל,הפצרל     
הגרבהב םירבוחמ ,יתבכש תלת ןליתאילופב     
הפיטעה תמלשה ללוכ ריחמה .ךותירב וא     

  176.40       1.00 לוח תפיטע וא/ו ןוטיב ,םיחפסל רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.285
תחתמ וא עקרקה ךותב ,1" רטוקב ,)רפת     
תינוציח הפיטע םע ,םיחפס תוברל,הפצרל     
הגרבהב םירבוחמ ,יתבכש תלת ןליתאילופב     
הפיטעה תמלשה ללוכ ריחמה .ךותירב וא     

  206.40       1.00 לוח תפיטע וא/ו ןוטיב ,םיחפסל רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.290
תחתמ וא עקרקה ךותב ,4/11" רטוקב ,)רפת     
תינוציח הפיטע םע ,םיחפס תוברל,הפצרל     
הגרבהב םירבוחמ ,יתבכש תלת ןליתאילופב     
הפיטעה תמלשה ללוכ ריחמה .ךותירב וא     

  240.00       1.00 לוח תפיטע וא/ו ןוטיב ,םיחפסל רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.295
תחתמ וא עקרקה ךותב ,2/11" רטוקב ,)רפת     
תינוציח הפיטע םע ,םיחפס תוברל,הפצרל     
הגרבהב םירבוחמ ,יתבכש תלת ןליתאילופב     
הפיטעה תמלשה ללוכ ריחמה .ךותירב וא     

  265.20       1.00 לוח תפיטע וא/ו ןוטיב ,םיחפסל רטמ   
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אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.300
תחתמ וא עקרקה ךותב ,2" רטוקב ,)רפת     
תינוציח הפיטע םע ,םיחפס תוברל,הפצרל     
הגרבהב םירבוחמ ,יתבכש תלת ןליתאילופב     
הפיטעה תמלשה ללוכ ריחמה .ךותירב וא     

  300.00       1.00 לוח תפיטע וא/ו ןוטיב ,םיחפסל רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.301
תחתמ וא עקרקה ךותב ,3" רטוקב ,)רפת     
תינוציח הפיטע םע ,םיחפס תוברל,הפצרל     
הגרבהב םירבוחמ ,יתבכש תלת ןליתאילופב     
הפיטעה תמלשה ללוכ ריחמה .ךותירב וא     

  408.00       1.00 לוח תפיטע וא/ו ןוטיב ,םיחפסל רטמ   
     
אלל( 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ    07.1.302
תחתמ וא עקרקה ךותב ,4" רטוקב ,)רפת     
תינוציח הפיטע םע ,םיחפס תוברל,הפצרל     
הגרבהב םירבוחמ ,יתבכש תלת ןליתאילופב     
הפיטעה תמלשה ללוכ ריחמה .ךותירב וא     

  552.00       1.00 לוח תפיטע וא/ו ןוטיב ,םיחפסל רטמ   
     
היומס וא היולג תרנצ תחנה ריחמל תפסות    07.1.305
התפיטע רובע 1" ללוכו דע רטוקב     
LAG-CPA תמגוד יתבכש תלת ןליתאילופב     

   30.00       1.00 םיחפס תפיטע תוברל ,ע"וש וא רטמ   
     
היומס וא היולג תרנצ תחנה ריחמל תפסות    07.1.310
התפיטע רובע 2" ללוכו דע 4/11" רטוקב     
LAG-CPA תמגוד יתבכש תלת ןליתאילופב     

   60.00       1.00 םיחפס תפיטע תוברל ,ע"וש וא רטמ   
     
היומס וא היולג תרנצ תחנה ריחמל תפסות    07.1.315
תלת ןליתאילופב התפיטע רובע 3" רטוקב     
תוברל ,ע"וש וא LAG-CPA תמגוד יתבכש     

  108.00       1.00 םיחפס תפיטע רטמ   
     
היומס וא היולג תרנצ תחנה ריחמל תפסות    07.1.316
תלת ןליתאילופב התפיטע רובע 4" רטוקב     
תוברל ,ע"וש וא LAG-CPA תמגוד יתבכש     

  192.00       1.00 םיחפס תפיטע רטמ   
     
   =============================  
***םייטסלפ תורוניצ***                
   =============================  
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.325
מ"מ 61 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
תוברל  ,םייולג  םינקתומ ,רב 01 הדובע ץחלל     

   92.40       1.00 רוביח יחפס רטמ   
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םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.330
מ"מ 02 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
,םייומס ,םייולג םינקתומ ,רב 01 הדובע ץחלל     

  104.40       1.00 תוילת/תוכימתו רוביח יחפס תוברל רטמ   
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.335
מ"מ 52 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
תוברל ,םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל     

  114.00       1.00 תוילת/תוכימתו רוביח יחפס רטמ   
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.340
מ"מ 23 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
תוברל ,םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל     

  122.40       1.00 תוילת/תוכימתו רוביח יחפס רטמ   
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.345
מ"מ 04 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
תוברל םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל     

  189.60       1.00 תוילת/תוכימתו רוביח יחפס רטמ   
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.350
מ"מ 61 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
תוברל ,םייומס  םינקתומ ,רב 01 הדובע ץחלל     

  103.20       1.00 טלמ טיטב ןוטיבו רוביח יחפס רטמ   
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.355
מ"מ 02 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
תוברל ,םייומס םינקתומ ,רב 01 הדובע ץחלל     

  115.20       1.00 טלמ טיטב ןוטיבו רוביח יחפס רטמ   
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.360
מ"מ 52 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
,םייומס םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל     

  126.00       1.00 טלמ טיטב ןוטיבו רוביח יחפס תוברל רטמ   
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.365
מ"מ 23 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
,םייומס םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל     

  135.60       1.00 טלמ טיטב ןוטיבו רוביח יחפס תוברל רטמ   
     
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    07.1.370
מ"מ 04 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע     
,םייומס םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל     

  211.20       1.00 טלמ טיטב ןוטיבו רוביח יחפס תוברל רטמ   
     
21 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.375
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
רוביח יחפס תוברל ,םיולג םינקתומ ןליטובילופ     

   72.00       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רוניצו רטמ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../069 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     069 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

61 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.380
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
רוביח יחפס תוברל ,םיולג םינקתומ ןליטובילופ     

   90.00       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רוניצו רטמ   
     
02 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.385
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
רוביח יחפס תוברל ,םיולג םינקתומ ןליטובילופ     

  100.80       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רוניצו רטמ   
     
52 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.390
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
רוביח יחפס תוברל ,םיולג םינקתומ ןליטובילופ     

  126.00       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רוניצו רטמ   
     
23 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.395
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
רוביח יחפס תוברל ,םיולג םינקתומ ןליטובילופ     

  154.80       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רוניצו רטמ   
     
04 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.400
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
רוביח יחפס תוברל ,םיולג םינקתומ ןליטובילופ     

  163.20       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רוניצו רטמ   
     
21 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.405
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
יחפס תוברל ,םייומס םינקתומ ןליטובילופ     
רטוקב לעתמ רוניצו טלמ טיטב ןוטיב ,רוביח     

   84.00       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטמ   
     
61 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.410
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
יחפס תוברל ,םייומס םינקתומ ןליטובילופ     
רטוקב לעתמ רוניצו טלמ טיטב ןוטיב ,רוביח     

   99.60       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטמ   
     
02 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.415
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
יחפס תוברל ,םייומס םינקתומ ןליטובילופ     
רטוקב לעתמ רוניצו טלמ טיטב ןוטיב ,רוביח     

  112.80       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטמ   
     
52 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.420
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
יחפס תוברל ,םייומס םינקתומ ןליטובילופ     
רטוקב לעתמ רוניצו טלמ טיטב ןוטיב ,רוביח     

  140.40       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטמ   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../070 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     070 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

23 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.421
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
יחפס תוברל ,םייומס םינקתומ ןליטובילופ     
רטוקב לעתמ רוניצו טלמ טיטב ןוטיב ,רוביח     

  171.60       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטמ   
     
04 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.422
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
יחפס תוברל ,םייומס םינקתומ ןליטובילופ     
רטוקב לעתמ רוניצו טלמ טיטב ןוטיב ,רוביח     

  186.00       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטמ   
     
23 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.425
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
דע קמועב עקרקה ךותב םינקתומ ןליטובילופ     
לעתמ רוניצו רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1     

  144.00       1.00 רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב רטמ   
     
04 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.430
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,)02( 42 גרד ,מ"מ     
דע קמועב עקרקה ךותב םינקתומ ןליטובילופ     

  168.00       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
05 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.435
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,51 גרד ,מ"מ     
דע קמועב עקרקה ךותב םיחנומ ןליטובילופ     

  181.20       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
36 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.440
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,51 גרד ,מ"מ     
דע קמועב עקרקה ךותב םיחנומ ןליטובילופ     

  234.00       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
57 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.445
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,51 גרד ,מ"מ     
דע קמועב עקרקה ךותב םיחנומ ןליטובילופ     

  265.20       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
09 רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.450
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,51 גרד ,מ"מ     
דע קמועב עקרקה ךותב םיחנומ ןליטובילופ     

  327.60       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ    07.1.455
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,51 גרד ,מ"מ 011     
דע קמועב עקרקה ךותב םיחנומ ןליטובילופ     

  381.60       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
ץחל ,מ"מ 23 רטוקב,השק ןליתאילופמ תורונצ    07.1.460
דע קמועב עקרקב םיחנומ,רב 0.6 הדובע     

   76.80       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../071 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     071 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץחל ,מ"מ 04 רטוקב,השק ןליתאילופמ תורונצ    07.1.465
דע קמועב עקרקב םיחנומ,רב 0.6 הדובע     

   87.60       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
ץחל ,מ"מ 05 רטוקב,השק ןליתאילופמ תורונצ    07.1.470
דע קמועב עקרקב םיחנומ,רב 0.6 הדובע     

   98.40       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
ץחל ,מ"מ 36 רטוקב,השק ןליתאילופמ תורונצ    07.1.475
דע קמועב עקרקב םיחנומ,רב 0.6 הדובע     

  109.20       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
ץחל ,מ"מ 57 רטוקב,השק ןליתאילופמ תורונצ    07.1.480
דע קמועב  עקרקב םיחנומ,רב 0.6 הדובע     

  130.80       1.00 רוביח יחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
05 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ    07.1.485
ללוכ ,םימ רוניצל לוורשכ )הרבוק תמגוד( מ"מ     

   27.60       1.00 הלחשה תדובע רטמ   
     
57 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ    07.1.490
ללוכ ,םימ רוניצל לוורשכ )הרבוק תמגוד( מ"מ     

   38.40       1.00 הלחשה תדובע רטמ   
     
011 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ    07.1.495
ללוכ ,םימ רוניצל לוורשכ )הרבוק תמגוד( מ"מ     

   55.20       1.00 הלחשה תדובע רטמ   
     
061 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ    07.1.500
ללוכ ,םימ רוניצל לוורשכ )הרבוק תמגוד( מ"מ     

   98.40       1.00 הלחשה תדובע רטמ   
     
061 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ    07.1.505
ללוכ ,םימ רוניצל לוורשכ )הרבוק תמגוד( מ"מ     

  141.60       1.00 הלחשה תדובע רטמ   
     
   =============================  
***םיקלחמ***                       
   =============================  
     
תואיצי יתשו 4/3" גירבת םע זילפמ םיקלחמ    07.1.590
םירק םימל םייטסלפ תורוניצל מ"מ 61 רטוקב     
,ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ םימחו     
םיקלחמה יקבוח ,זילפמ תופכו םיקקפ תוברל     
ללוכ אל ריחמה .תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו     

  151.20       1.00 םיקלחמל )ןורא( זגרא 'חי   
     
3 םע ךא ,ל"נכ 4/3" גירבת םע םיקלחמ    07.1.615

  160.80       1.00 מ"מ 61 רטוקב תואיצי 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../072 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     072 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

4 םע ךא ,ל"נכ 4/3" גירבת םע םיקלחמ    07.1.620
  177.60       1.00 מ"מ 61 רטוקב תואיצי 'חי   

     
תואיצי 2 םע ךא ,ל"נכ 1" גירבת םע םיקלחמ    07.1.630

  172.80       1.00 מ"מ 61 רטוקב 'חי   
     
תואיצי 3 םע ךא ,ל"נכ 1" גירבת םע םיקלחמ    07.1.635

  189.60       1.00 מ"מ 61 רטוקב 'חי   
     
תואיצי 4 םע ךא ,ל"נכ 1" גירבת םע םיקלחמ    07.1.640

  216.00       1.00 מ"מ 61 רטוקב 'חי   
     
תודוקנ 9 דע םיקלחמל סלגרביפ זגרא    07.1.645
םלשומ ןקתומ מ"ס 61X55X56 תודימבב     

  540.00       1.00 הליענ רודיס םע תלד תוברל ,ריק ךותב 'חי   
     
תודוקנ 61 דע םיקלחמל סלגרביפ זגרא    07.1.650
םלשומ ןקתומ מ"ס 61X38X56 תודימבב     

  792.00       1.00 הליענ רודיס םע תלד תוברל ,ריק ךותב 'חי   
     
   =============================  
***םירסרד ,סונוק םידרוקר***               
   =============================  
     
תשוחנ וא םירוחש ,םינוולוגמ סונוק םידרוקר    07.1.665

   46.80       1.00 2/1" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא םירוחש ,םינוולוגמ סונוק םידרוקר    07.1.670

   52.80       1.00 4/3" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא םירוחש ,םינוולוגמ סונוק םידרוקר    07.1.675

   66.00       1.00 1" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא םירוחש ,םינוולוגמ סונוק םידרוקר    07.1.680

  118.80       1.00 4/11" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא םירוחש ,םינוולוגמ סונוק םידרוקר    07.1.685

  132.00       1.00 2/11" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא םירוחש ,םינוולוגמ סונוק םידרוקר    07.1.690

  198.00       1.00 2" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא רוחש ,ןוולוגמ )גנולפוק( רסרד    07.1.695

   98.40       1.00 2/1" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא רוחש ,ןוולוגמ )גנולפוק( רסרד    07.1.700

  105.60       1.00 4/3" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא רוחש ,ןוולוגמ )גנולפוק( רסרד    07.1.705

  126.00       1.00 1" רטוקב 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../073 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     073 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תשוחנ וא רוחש ,ןוולוגמ )גנולפוק( רסרד    07.1.710
  145.20       1.00 1 4/1" רטוקב 'חי   

     
תשוחנ וא רוחש ,ןוולוגמ )גנולפוק( רסרד    07.1.715

  158.40       1.00 1 2/1" רטוקב 'חי   
     
תשוחנ וא רוחש ,ןוולוגמ )גנולפוק( רסרד    07.1.720

  211.20       1.00 2" רטוקב 'חי   
     
   =============================  
***ץויח ירזיבא***               
   =============================  
     

   96.00       1.00 2/1"  רטוקב רמוחו גוס לכמ ץויח רזיבא 'חי  07.1.730
     

  120.00       1.00 4/3" רטוק רמוחו גוס לכמ ץויח רזיבא 'חי  07.1.735
     

  180.00       1.00 1"  רטוק רמוחו גוס לכמ ץויח רזיבא 'חי  07.1.740
     

  312.00       1.00 1 4/1" רטוקב רמוחו גוס לכמ ץויח רזיבא 'חי  07.1.745
     

  360.00       1.00 1 2/1"  רטוקב רמוחו גוס לכמ ץויח רזיבא 'חי  07.1.750
     

  480.00       1.00 2"  רטוקב רמוחו גוס לכמ ץויח רזיבא 'חי  07.1.755
     
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  2.70 ק ר פ  ת ת      
ם י מ  ת ו כ ר ע מ ל  ם י י ל ו א ר ד י ה  ם י ר ז י ב א ו      
     
   =============================  
***םיזרב***                         
   =============================  
     
םידרוקר םיללוכ םניא םיזרב יריחמ :הרעה     
     

  123.60       1.00 2/1" רטוקב זילפ תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.2.015
     

  151.20       1.00 4/3" רטוקב זילפ תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.2.020
     

  165.60       1.00 1"  רטוקב זילפ תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.2.025
     
תופעתסה חפס תוברל 8/3" וא 2/1" לינ זרב    07.2.026

   75.60       1.00 T 'חי   
     
,2/1" רטוקב םימ תוכרעמל םיירודכ םיזרב    07.2.030
תרצות ,אלמ רבעמ ,לקינ הפוצמ הזנורבמ     

  156.00       1.00 ע"וש וא NS וא AS םגד "ביגש" 'חי   
     
,4/3"  רטוקב  םימ תוכרעמל םיירודכ םיזרב    07.2.035
תרצות אלמ רבעמ ,לקינ הפוצמ הזנורבמ     

  193.20       1.00 ע"וש וא NS וא AS םגד "ביגש" 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../074 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     074 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,1"  רטוקב  םימ תוכרעמל םיירודכ םיזרב    07.2.040
תרצות אלמ רבעמ ,לקינ הפוצמ הזנורבמ     

  248.40       1.00 ע"וש וא NS וא AS םגד "ביגש" 'חי   
     
,1 4/1" רטוקב  םימ תוכרעמל םיירודכ םיזרב    07.2.045
תרצות ,אלמ רבעמ ,לקינ הפוצמ הזנורבמ     

  310.80       1.00 ע"וש וא NS וא AS םגד "ביגש" 'חי   
     
1 2/1"  רטוקב  םימ תוכרעמל םיירודכ םיזרב    07.2.050
תרצות אלמ רבעמ ,לקינ הפוצמ הזנורבמ     

  333.60       1.00 ע"וש וא NS וא AS םגד "ביגש" 'חי   
     
,2"  רטוקב  םימ תוכרעמל םיירודכ םיזרב    07.2.055
תרצות אלמ רבעמ ,לקינ הפוצמ הזנורבמ     

  458.40       1.00 ע"וש וא NS וא AS םגד "ביגש" 'חי   
     
רטוקב רשי וא ינוסכלא תשוחנ תגסגוסמ זרב    07.2.060

  165.60       1.00 הגרבהב רבוחמ ,2/1" 'חי   
     
רטוקב רשי וא ינוסכלא תשוחנ תגסגוסמ זרב    07.2.065

  200.40       1.00 הגרבהב רבוחמ ,4/3" 'חי   
     
רטוקב רשי וא ינוסכלא תשוחנ תגסגוסמ זרב    07.2.070

  261.60       1.00 הגרבהב רבוחמ ,1" 'חי   
     
רטוקב רשי וא ינוסכלא תשוחנ תגסגוסמ זרב    07.2.075

  358.80       1.00 הגרבהב רבוחמ ,2/11" 'חי   
     
רטוקב רשי וא ינוסכלא תשוחנ תגסגוסמ זרב    07.2.080

  469.20       1.00 הגרבהב רבוחמ ,2" 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.085
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
2/1" רטוקב ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     

  276.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.090
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
4/3" רטוקב ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     

  300.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.095
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
1" רטוקב ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     

  360.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.100
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     

  444.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 1 4/1" 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../075 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     075 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.105
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     

  600.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 1 2/1" 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.110
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
2" רטוקב ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     

  840.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.115
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
םילפינ םע ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     
רטוקב ,תשוחנ תורוניצל המחלה רובע םיכורא     

  312.00       1.00 "1/2 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.120
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
םילפינ םע ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     
רטוקב ,תשוחנ תורוניצל המחלה רובע םיכורא     

  360.00       1.00 "3/4 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.125
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
םילפינ םע ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     
רטוקב ,תשוחנ תורוניצל המחלה רובע םיכורא     

  480.00       1.00 "1 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.130
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
םילפינ םע ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     
רטוקב ,תשוחנ תורוניצל המחלה רובע םיכורא     

  720.00       1.00 "11/4 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.135
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
םילפינ םע ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     
רטוקב ,תשוחנ תורוניצל המחלה רובע םיכורא     

  816.00       1.00 "11/2 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.140
,613 מ"בלפ ריצו רודכ ,ע"וש וא 24B הרדיס     
םילפינ םע ,אלמ רבעמ ,הזנורב תווצקו ףוג     
רטוקב ,תשוחנ תורוניצל המחלה רובע םיכורא     

1,020.00       1.00 "2 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.145
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,ןמחפ תדלפ תווצקו ףוג     

  276.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 2/1" 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../076 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     076 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.150
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,ןמחפ תדלפ תווצקו ףוג     

  300.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 4/3" 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.155
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
1" רטוקב ,אלמ רבעמ ,ןמחפ תדלפ תווצקו ףוג     

  396.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.160
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,ןמחפ תדלפ תווצקו ףוג     

  480.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 4/11" 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.165
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,ןמחפ תדלפ תווצקו ףוג     

  540.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 2/11" 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.170
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
2" רטוקב ,אלמ רבעמ ,ןמחפ תדלפ תווצקו ףוג     

  600.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.175
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,613 מ"בלפ תווצקו ףוג     

  360.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 2/1" 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.180
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,613 מ"בלפ תווצקו ףוג     

  432.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 4/3" 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.185
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
1" רטוקב ,אלמ רבעמ ,613 מ"בלפ תווצקו ףוג     

  552.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.190
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,613 מ"בלפ תווצקו ףוג     

  684.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 4/11" 'חי   
     
"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.195
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
רטוקב ,אלמ רבעמ ,613 מ"בלפ תווצקו ףוג     

  828.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 2/11" 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../077 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     077 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"םינובה"  תרצות םיקלח 3 םיירודכ םיזרב    07.2.200
,613 מ"בלפ טומו רודכ ,ע"וש וא 74 הרדיס     
2" רטוקב ,אלמ רבעמ ,613 מ"בלפ תווצקו ףוג     

1,020.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
"םינובה" זרב רובע ריצ תהבגהל ךיראמ    07.2.205

  144.00       1.00 2/1"-ו   4/3" רטוקב 'חי   
     
"םינובה" זרב רובע ריצ תהבגהל ךיראמ    07.2.210

  180.00       1.00 2" ללוכו דע 1" -מ רטוקב 'חי   
     
2/1" רטוקב הקיצימ המגרפאיד יזרב    07.2.215

  312.00       1.00 ע"וש וא "סרדנס" תרצות ,הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
םירבוחמ 4/3" רטוקב הקיצימ המגרפאיד יזרב    07.2.220

  386.40       1.00 ע"וש וא "סרדנס" תרצות ,הגרבהב 'חי   
     
םירבוחמ 1" רטוקב הקיצימ המגרפאיד יזרב    07.2.225

  462.00       1.00 ע"וש וא "סרדנס" תרצות ,הגרבהב 'חי   
     
4/11" רטוקב הקיצימ המגרפאיד יזרב    07.2.230

  636.00       1.00 ע"וש וא "סרדנס" תרצות ,הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
2/11" רטוקב הקיצימ המגרפאיד יזרב    07.2.235

  708.00       1.00 ע"וש וא "סרדנס" תרצות ,הגרבהב םירבוחמ 'חי   
     
םירבוחמ 2" רטוקב הקיצימ המגרפאיד יזרב    07.2.240

1,032.00       1.00 ע"וש וא "סרדנס" תרצות ,הגרבהב 'חי   
     
וא "סרדנס" תרצות הקיצימ המגרפאיד יזרב    07.2.245
,םינגוא םע םירבוחמ  ,3" רטוקב  ,ע"וש     

1,632.00       1.00 םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
     
   =============================  
***םירזוח לע םימותסש***             
   =============================  
     
םיללוכ םניא םימותסש יריחמ )1  :תורעה     
3" רטוקב םימותסש יריחמ )2   .םידרוקר     
2.75 קרפ תת האר - הלעמו     
     
זילפמ םיינוסכלא םייציפק רזוח לא ימותסש    07.2.260

  193.20       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,2/1" רטוקב 'חי   
     
זילפמ םיינוסכלא םייציפק םירזוח לא ימותסש    07.2.265

  234.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,4/3" רטוקב 'חי   
     
זילפמ םיינוסכלא םייציפק םירזוח לא ימותסש    07.2.270

  276.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,1" רטוקב 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../078 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     078 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

זילפמ םיינוסכלא םייציפק םירזוח לא ימותסש    07.2.275
  324.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,4/11" רטוקב 'חי   

     
זילפמ םיינוסכלא םייציפק םירזוח לא ימותסש    07.2.280

  379.20       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,2/11" רטוקב 'חי   
     
זילפמ םיינוסכלא םייציפק םירזוח לא ימותסש    07.2.285

  496.80       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,2" רטוקב 'חי   
     
רטוק ,"הפלק" םגד זילפמ םירזוח לא ימותסש    07.2.290

  261.60       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,2/1" 'חי   
     
רטוק ,"הפלק" םגד זילפמ םירזוח לא ימותסש    07.2.295

  316.80       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,4/3" 'חי   
     
רטוק ,"הפלק" םגד זילפמ םירזוח לא ימותסש    07.2.300

  406.80       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,1" 'חי   
     
רטוק ,"הפלק" םגד זילפמ םירזוח לא ימותסש    07.2.305

  496.80       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,1 4/1" 'חי   
     
רטוק ,"הפלק" םגד זילפמ םירזוח לא ימותסש    07.2.310

  636.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,1 2/1" 'חי   
     
רטוק ,"הפלק" םגד זילפמ םירזוח לא ימותסש    07.2.315

  960.00       1.00 הגרבהב םירבוחמ ,2" 'חי   
     
   =============================  
***ץחל יקרופ ,ץחל יניטקמ ***        
   =============================  
     
וא "ןמקוארב" תמגודכ )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ    07.2.355
זרב תוברל ,םירק םימל 2/1" רטוקב ע"וש     

  864.00       1.00 םיאתמ ץחל דמו טחמ 'חי   
     
וא "ןמקוארב" תמגודכ )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ    07.2.360
זרב תוברל ,םירק םימל 4/3" רטוקב ע"וש     

  924.00       1.00 םיאתמ ץחל דמו טחמ 'חי   
     
וא "ןמקוארב" תמגודכ )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ    07.2.365
טחמ זרב תוברל ,םירק םימל 1" רטוקב ע"וש     

  996.00       1.00 םיאתמ ץחל דמו 'חי   
     
וא "ןמקוארב" תמגודכ )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ    07.2.370
זרב תוברל ,םירק םימל 4/11" רטוקב ע"וש     

1,210.80       1.00 םיאתמ ץחל דמו טחמ 'חי   
     
וא "ןמקוארב" תמגודכ )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ    07.2.375
זרב תוברל ,םירק םימל 2/11" רטוקב ע"וש     

1,656.00       1.00 םיאתמ ץחל דמו טחמ 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../079 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     079 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

וא "ןמקוארב" תמגודכ )ץחל יתסו( ץחל יניטקמ    07.2.380
טחמ זרב תוברל ,םירק םימל 2" רטוקב ע"וש     

2,352.00       1.00 םיאתמ ץחל דמו 'חי   
     
תמגודכ יתיישעת ילוארדיה ץחל יניטקמ    07.2.385
2" רטוקב ע"וש וא 027 םגד "דמרב" תרצות     
טומ ,םדקומ דוקיפ ןנסמ תוברל ,םירק םימל     

6,081.60       1.00 קוניש םטאו )רוטקידניא( בצמ הארמ 'חי   
     
תמגודכ יתיישעת ילוארדיה ץחל יניטקמ    07.2.390
3" רטוקב ע"וש וא 027 םגד "דמרב" תרצות     
טומ ,םדקומ דוקיפ ןנסמ תוברל ,םירק םימל     

8,618.40       1.00 קוניש םטאו )רוטקידניא( בצמ הארמ 'חי   
     
"דמרב" תרצות תמגודכ יתיווז ריהמ ץחל קרופ    07.2.395
םירק םימל 2" רטוקב ע"וש וא B-027 םגד     

5,568.00       1.00 ץחל דמו טחמ זרב תוברל )רב 21 דע( 'חי   
     
תרצות תמגודכ יתיווז ריהמ ץחל קרופ    07.2.400
םימל 3" רטוקב ע"וש וא B-027 םגד "דמרב"     

7,800.00       1.00 ץחל דמו טחמ זרב תוברל )רב 21 דע( םירק 'חי   
     
   =============================  
***םימ יננסמ***                  
   =============================  
     
האר - הלעמו 3" רטוקב םיננסמ יריחמ :הורעה     
2.75 קרפ תת     
     
תמגודכ ,ןורקימ 031 ןוניס רשוכ םע ןנסמ    07.2.415
ללוכו דע רטוקב ,ע"וש וא "דעימע" תרצות     

  386.40       1.00 "3/4 'חי   
     
תמגודכ ,ןורקימ 031 ןוניס רשוכ םע ןנסמ    07.2.420

  524.40       1.00 1" רטוקב ,ע"וש וא "דעימע" תרצות 'חי   
     
תמגודכ ,ןורקימ 031 ןוניס רשוכ םע ןנסמ    07.2.425
דע" 1" לעמ רטוקב ,ע"וש וא "דעימע" תרצות     

  768.00       1.00 2/11 ללוכו 'חי   
     
תמגודכ ןורקימ 031 ןוניס רשוכ 2" רטוק ןנסמ    07.2.430

  948.00       1.00 ע"וש וא "דעימע" תרצות 'חי   
     
הזנורב ףוג םע 4/3" ללוכו דע רטוק ןנסמ    07.2.435
"דעימע" תרצות תמגודכ 'שמ 04 ןוניסה תגרד     

  480.00       1.00 'פמוק ע"ש וא  
     
'שמ 04 ןוניסה תגרד הזנורב ףוג םע 1" ןנסמ    07.2.440

  600.00       1.00 'פמוק ע"ש וא "דעימע" תרצות תמגודכ  
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../080 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     080 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תגרד הזנורב ףוג םע 1 2/1" רטוקב ןנסמ    07.2.445
  780.00       1.00 'פמוק ע"ש וא "דעימע" תרצות תמגודכ 'שמ 04 ןוניס  

     
'שמ 04 ןוניסה תגרד הזנורב ףוג םע 2" ןנסמ    07.2.450

1,200.00       1.00 'פמוק ע"ש וא "דעימע" תרצות תמגודכ  
     
   =============================  
*** םימ ידמ ***                  
   =============================  
     
הלעמו 3" רטוקב םימ ידמ לש םיריחמ :הורעה     
2.75 קרפ תת האר -     
     

  732.00       1.00 4/3" רטוק ימרז בר יתריד םימ דמ 'חי  07.2.465
     

1,008.00       1.00 1"  רטוק ימרז בר יתריד םימ דמ 'חי  07.2.470
     

1,680.00       1.00 2/11"  רטוק ימרז בר יתריד םימ דמ 'חי  07.2.471
     

2,400.00       1.00 2" רטוק ,ימרז בר םימ דמ 'חי  07.2.475
     

1,674.00       1.00 םיידגנ םינגוא םע "ןמטלו" 2" רטוק םימ דמ 'חי  07.2.480
     
םינגוא םע 4/3X"2" רטוקב בלושמ םימ דמ    07.2.485

7,743.60       1.00 םיידגנ 'חי   
     
4/3X"2" רטוקב "םירצק" םיבלושמ םימ ידמ    07.2.490

7,098.00       1.00 םינגוא םע 'חי   
     
רטוקו גוס לכמ םימ דמ לש ריחמל תפסות    07.2.495

  306.00       1.00 ילמשח טלפ רובע 'חי   
     
   =============================  
*** )םיח"זמ( תרזוח המירז יענומ ***     
   =============================  
     
האר - הלעמו 3" רטוקב םיח"זמ יריחמ :הורעה     
2.75 קרפ תת     
     
םע גרבותמ )ח"זמ( 2/1"  תרזוח המירז ענומ    07.2.510

1,572.00       1.00 ינוק דרוקרו תרוקיב 'חי   
     
םע גרבותמ )ח"זמ( 4/3"  תרזוח המירז ענומ    07.2.515

1,608.00       1.00 ינוק דרוקרו תרוקיב 'חי   
     
םע גרבותמ )ח"זמ( 1"  תרזוח המירז ענומ    07.2.520

1,812.00       1.00 ינוק דרוקרו תרוקיב 'חי   
     
גרבותמ )ח"זמ( 1 2/1"  תרזוח המירז ענומ    07.2.530

2,592.00       1.00 ינוק דרוקרו תרוקיב םע 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../081 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     081 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע גרבותמ )ח"זמ( 2"  תרזוח המירז ענומ    07.2.535
3,036.00       1.00 ינוק דרוקרו תרוקיב 'חי   

     
לכב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש תקידב    07.2.540
דרשמ םעטמ ךמסומ קדוב י"ע ,רטוק     
2 דע עוציב - ח"וד תאצוה ללוכ ,תואירבה     

  678.00       1.00 .םויב תוקידב 'חי   
     
לכב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש תקידב    07.2.545
דרשמ םעטמ ךמסומ קדוב י"ע ,רטוק     
5 דע עוציב - ח"וד תאצוה ללוכ ,תואירבה     

  492.00       1.00 .םויב תוקידב 'חי   
     
לכב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש תקידב    07.2.550
דרשמ םעטמ ךמסומ קדוב י"ע ,רטוק     
5 לעמ עוציב - ח"וד תאצוה ללוכ ,תואירבה     

  404.40       1.00 .םויב תוקידב 'חי   
     
   =============================  
***ריווא רורחיש ימותסש***            
   =============================  
     
םילודג םירטוקב ריווא רורחיש ימותסש :הרעה     
75 קרפ האר -     
     
,זילפמ ףוג םע יטמוטוא ריווא רורחיש םותסש    07.2.560
תמגודכ ,2/1" רטוקב ,רב 01 הדובע ץחל     
וא A121E םגד NNAMKUARB תרצות     

  192.00       1.00 ע"וש 'חי   
     
,זילפמ ףוג םע יטמוטוא ריווא רורחיש םותסש    07.2.565
תמגודכ ,4/3" רטוקב ,רב 01 הדובע ץחל     

  240.00       1.00 ע"וש וא NNAMKUARB תרצות 'חי   
     
   =============================  
***הדידמ ירישכמ***                    
   =============================  
תרנצ לע 08 'קס תופומ תנקתה /ךותיר :הרעה     
- דוקיפ וא /ו הדידמ ירישכמ תנקתה רובע     
תנקתה וא/ו ךותיר .דרפנב םימלושמו םידדמנ     
יריחמב לולכ - תשוחנ וא 04 'קס  תופומ     
.דרפנב םידדמנ אלו הדידמ ירישכמ     
     
,'מטא 04 דע םיחווטה לכל  2 2/1"  ץחל דמ    07.2.575
,קיטסלפ וא הדלפ הספוק ,זילפ ןונגנמ     

  180.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהב  
     
ןונגנמ ,'מטא 04 דע םיחווטה לכל  4"  ץחל דמ    07.2.580

  420.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהב ,הדלפ הספוק ,זילפ  
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../082 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     082 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןונגנמ ,'מטא 04 דע םיחווטה לכל  6"  ץחל דמ    07.2.585
  426.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהב ,הדלפ הספוק ,זילפ  

     
דע םיחווטה לכל ןירצילג םע  2 2/1"  ץחל דמ    07.2.590
,מ"בלפ הספוק ,זילפ ןונגנמ ,'מטא 04     

  147.60       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהב  
     
04 דע םיחווטה לכל ןירצילג םע  4"  ץחל דמ    07.2.595
הנקתהב ,מ"בלפ הספוק ,זילפ ןונגנמ ,'מטא     

  229.20       1.00 'פמוק תמלשומ  
     
04 דע םיחווטה לכל ןירצילג םע  6"  ץחל דמ    07.2.600
הנקתהב ,מ"בלפ הספוק ,זילפ ןונגנמ ,'מטא     

  459.60       1.00 'פמוק תמלשומ  
     
,ץחל דמל 2/1" פייפ ןופיס וא הרצוצח ןופיס    07.2.605

   98.40       1.00 תמלשומ הנקתהב 'חי   
     
הנקתהב ,ץחל דמל גוס לוכמ טחמ זרב    07.2.610

  153.60       1.00 טחמ זרבו ןופיס תמלשומ 'חי   
     
הנקתהל שרדיש םוחת לכלו גוס לכמ םוח דמ    07.2.615

  350.40       1.00 םימ תרנצ לע 'חי   
     
תנוולוגמ וא הרוחש הדלפמ ךותירל הפומ    07.2.620
גוס לכמ תרנצל ךותיר תוברל , 08 לואידקס     

   60.00       1.00 4/3"- 2/1" תופומה רטוק .רטוקו 'חי   
     
תנוולוגמ וא הרוחש הדלפמ ךותירל הפומ    07.2.625
גוס לכמ תרנצל ךותיר תוברל , 08 לואידקס     

   92.40       1.00 1 2/1"- 1" תופומה רטוק .רטוקו 'חי   
     
תנוולוגמ וא הרוחש הדלפמ ךותירל הפומ    07.2.630
גוס לכמ תרנצל ךותיר תוברל , 08 לואידקס     

  120.00       1.00 2" תופומה רטוק .רטוקו 'חי   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../083 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     083 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ד י ב  3.70 ק ר פ  ת ת      
     
לכמ הפיטע וא /ו דודיב יריחמ )1        :תורעה     
םיללוכ 2" ללוכו דע רטוקב תורוניצ לש גוס     
לכמ םירזיבאו תרנצ יחפס תפיטע וא /ו דודיב     
גוס לכמ דודיבל חפ תפיטע ריחמ )2 .גוס     
ךותל םימ תרידח דגנכ טלחומ םוטיא ללוכ     
חפסל דודיב עצבל שרדייו הדימב )3 .דודיבה     
)והש גוס לכמ(  - תיוולנ תרנצ דודיב אלל דדוב     
חפסה דודיב בשוחי -  2" ללוכו דע רטוקב      
רוניצה ךרוא רטמ 0.2 לש דודיבה תולעכ     
בקע הפיטע וא/ו דודיב ןוקית )4 .רטוק ותואב     
וא/ו תמייקל השדח תרנצ ןיב תורבחתה     
םיפוגמ ןוגכ םירזיבאל דודיב תפלחה/ןוקית     
תולעכ הפיטע וא/ו דודיבה בשוחי - םימותסשו     
תרנצל הפיטע וא/ו דודיב ךרוא רטמ 3 לש     
וא/ו דודיב קוריפ תללוכ הדובעה .השדח     
.השרומ תלוספ רתאל קוליסו םימייק הפיטע     
םירטוקב תורוניצ ןיב תורבחתה לש הרקמב     
רוניצה רטוק יפל בשוחי ריחמה -  םינוש     
.לודגה     
     
לש המוזי הפלחה לש הרקמב )5   :תורעה     
תרנצל רטוקו גוס לכמ הפיטע וא/ו דודיב     
קוליסו קוריפ ריחמ בשוחי - תמייק תדדובמ     
3.0 לש ריחמ -כ םימייקה הפיטע וא/ו דודיבה     
התואל םישדח הפיטע וא/ו דודיב ךרוא רטמ     
הפיטע/דודיב רובע .רטוקל םאתהב תרנצ     
.דרפנב םלושי םישדח     
     
   =============================  
** יטתניס ימוגב וא טילוקימרו טיטב דודיב **     
   =============================  
     
דע רטוקב םירקו םימח םימ תורוניצל דודיב    07.3.004
הנבמה תויצקורטסנוק יצירח ךותב 4/3" ללוכו     
יטתניס ימוגב וא טילוקימרו טיט תועצמאב     
םינוולוגמ םיטוח י"ע קוזיח םע מ"מ 4 יבועב     

   18.00       1.00 ךרוא רטמ 5.0 לכ רטמ   
     
דע רטוקב םירקו םימח םימ תורוניצל דודיב    07.3.005
הנבמה תויצקורטסנוק יצירח ךותב 1" ללוכו     
יטתניס ימוגב וא טילוקימרו טיט תועצמאב     
םינוולוגמ םיטוח י"ע קוזיח םע מ"מ 4 יבועב     

   28.80       1.00 ךרוא רטמ 5.0 לכ רטמ   
     
לעמ רטוקב םירקו םימח םימ תורוניצל דודיב    07.3.006
תויצקורטסנוק יצירח ךותב 2" ללוכו דע 1"     
ימוגב וא טילוקימרו טיט תועצמאב הנבמה     
םיטוח י"ע קוזיח םע מ"מ 4 יבועב יטתניס     

   39.60       1.00 ךרוא רטמ 5.0 לכ םינוולוגמ רטמ   
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   =============================  
**"סקלפמרא"/"סקלפודיו" ילוורש םע דודיב **     
   =============================  
     
2/1"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.008
31( 2/1" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   40.80       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ רטמ   
     
4/3"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.009
2/1" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   43.20       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
1"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.010
2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   51.60       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
4/11"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.011
2/1" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   54.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
2/11"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.012
2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   62.40       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
2"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.013
2/1" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   64.80       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
3"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.014
2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   96.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
4"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.015
2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

  132.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
2/1"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.016
4/3" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   54.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
4/3"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.017
4/3" יבועוב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   57.60       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
1"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.018
4/3" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   62.40       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
4/11"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.019
4/3" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   66.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
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2/11"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.020
4/3" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   78.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
2"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.021
4/3" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   90.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
3"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.022
4/3" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

  120.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
4"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.023
4/3" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

  132.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
2/1"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.024
תוברל 1" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   66.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס רטמ   
     
4/3"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.025
תוברל 1" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   70.80       1.00 CVP -מ הקבדה טרס רטמ   
     
1"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.026
תוברל 1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   72.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס רטמ   
     
4/11"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.027
תוברל 1" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   78.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס רטמ   
     
2/11"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.028
תוברל 1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

   84.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס רטמ   
     
2"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.029
תוברל 1" יבועב ע"וש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

  108.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס רטמ   
     
3"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.030
תוברל( 1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

  144.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס רטמ   
     
4"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.031
תוברל 1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" ילוורשמ     

  162.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס רטמ   
     
2/1"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.032
1" יבועב ע"וש וא תיכוכז יביס תופילקמ     

   36.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
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4/3"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.033
1" יבועוב ע"ש וא תיכוכז יביס תופילקמ     

   38.40       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
1"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.034
1" יבועב ע"וש וא תיכוכז יביס תופילקמ     

   42.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
4/11"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.035
1" יבועב ע"וש וא תיכוכז יביס תופילקמ     

   44.40       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
2/11"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.036
1" יבועב ע"וש וא תיכוכז יביס תופילקמ     

   48.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
2"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.037
1" יבועב ע"וש וא תיכוכז יביס תופילקמ     

   54.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
3"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.038
1" יבועב ע"וש וא תיכוכז יביס תופילקמ     

   78.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל רטמ   
     
4"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.039
23( 1" יבועב ע"וש וא תיכוכז יביס תופילקמ     

  102.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ רטמ   
     
םאתהב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.044
,םיזרב( גוס לכמ 3" רטוקב רוניצה דודיבל     
תוברל , 1" יבועב )'דכו םיננסמ ,םימותסש     

  156.00       1.00 CVP -מ הקבדה יטרס 'חי   
     
םאתהב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.045
,םיזרב( גוס לכמ 4" רטוקב רוניצה דודיבל     
תוברל ,1" יבועב )'דכו םיננסמ ,םימותסש     

  180.00       1.00 CVP -מ הקבדה יטרס 'חי   
     
6"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.048
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

   94.80       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,2/1" רטמ   
     
8"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.049
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  104.40       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,2/1" רטמ   
     
01"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.050
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  115.20       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,2/1" רטמ   
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21"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.051
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  126.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,2/1" רטמ   
     
41"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.052
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  138.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,2/1" רטמ   
     
61"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.053
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  150.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,2/1" רטמ   
     
6"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.054
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  140.40       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,4/3" רטמ   
     
8"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.055
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  150.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,4/3" רטמ   
     
01"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.056
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  160.80       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,4/3" רטמ   
     
21"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.057
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  171.60       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,4/3" רטמ   
     
41"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.058
4/3" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  183.60       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 91( רטמ   
     
61"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.059
4/3" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  195.60       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 91( רטמ   
     
6"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.060
1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  192.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 52( רטמ   
     
8"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.061
1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  200.40       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 52( רטמ   
     
01"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.062
1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  211.20       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 52( רטמ   
     
21"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.063
1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  222.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 52( רטמ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../088 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     088 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

41"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.064
1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  234.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 52( רטמ   
     
61"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.065
1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  246.00       1.00 CVP -מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 52( רטמ   
     
6"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.066
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 23( 4/11"     

  199.20       1.00 PVC רטמ   
     
8"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.067
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 23( 4/11"     

  211.20       1.00 PVC רטמ   
     
01"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.068
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 23( 4/11"     

  218.40       1.00 PVC רטמ   
     
21"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.069
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 23( 4/11"     

  229.20       1.00 PVC רטמ   
     
41"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.070
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 23( 4/11"     

  242.40       1.00 PVC רטמ   
     
61"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.071
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 23( 4/11"     

  250.80       1.00 PVC רטמ   
     
6"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.072
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11"     

  217.20       1.00 PVC רטמ   
     
8"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.073
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11"     

  226.80       1.00 PVC רטמ   
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../089 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     089 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

01"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.074
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11"     

  237.60       1.00 PVC רטמ   
     
21"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.075
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11"     

  249.60       1.00 PVC רטמ   
     
41"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.076
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11"     

  261.60       1.00 PVC רטמ   
     
61"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.077
יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     
-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11"     

  271.20       1.00 PVC רטמ   
     
6"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.078
2" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  236.40       1.00 CVP-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 05( רטמ   
     
8"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.079
2" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  244.80       1.00 CVP-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 05( רטמ   
     
01"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.080
2" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  255.60       1.00 CVP-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 05( רטמ   
     
21"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.081
2" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  270.00       1.00 CVP-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 05( רטמ   
     
41"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.082
2" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  282.00       1.00 CVP-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 05( רטמ   
     
61"  רטוקב םירקו םימח םימ תרנצל דודיב    07.3.083
2" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו" דודיב תועירימ     

  290.40       1.00 CVP-מ הקבדה טרס תוברל ,)מ"מ 05( רטמ   
     
6" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.084
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 31( 2/1" יבועב     

  147.60       1.00 PVC 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../090 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     090 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.085
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 31( 2/1" יבועב     

  156.00       1.00 PVC 'חי   
     
01" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.086
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 31( 2/1" יבועב     

  166.80       1.00 PVC 'חי   
     
21" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.087
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 31( 2/1" יבועב     

  177.60       1.00 PVC 'חי   
     
41" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.088
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 31( 2/1" יבועב     

  189.60       1.00 PVC 'חי   
     
61" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.089
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 31( 2/1" יבועב     

  201.60       1.00 PVC 'חי   
     
6" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.090
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 91( 4/3" יבועב     

  177.60       1.00 PVC 'חי   
     
8" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.091
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 91( 4/3" יבועב     

  187.20       1.00 PVC 'חי   
     
01" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.092
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 91( 4/3" יבועב     

  198.00       1.00 PVC 'חי   
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דף מס':     091 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

21" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.093
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 91( 4/3" יבועב     

  208.80       1.00 PVC 'חי   
     
41" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.094
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 91( 4/3" יבועב     

  220.80       1.00 PVC 'חי   
     
61" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.095
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 91( 4/3" יבועב     

  232.80       1.00 PVC 'חי   
     
6" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.096
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 52( 1" יבועב     

  256.80       1.00 PVC 'חי   
     
8" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.097
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 52( 1" יבועב     

  266.40       1.00 PVC 'חי   
     
01" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.098
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 52( 1" יבועב     

  277.20       1.00 PVC 'חי   
     
21" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.099
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 52( 1" יבועב     

  288.00       1.00 PVC 'חי   
     
41" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.100
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 52( 1" יבועב     

  300.00       1.00 PVC 'חי   
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61" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.101
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 52( 1" יבועב     

  312.00       1.00 PVC 'חי   
     
6" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.108
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11" יבועב     

  307.20       1.00 CVP -מ 'חי   
     
8" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.109
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11" יבועב     

  316.80       1.00 CVP -מ 'חי   
     
01" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.110
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11" יבועב     

  327.60       1.00 CVP -מ 'חי   
     
21" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.111
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11" יבועב     

  339.60       1.00 CVP -מ 'חי   
     
41" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.112
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11" יבועב     

  351.60       1.00 CVP -מ 'חי   
     
61" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.113
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 04( 2/11" יבועב     

  364.80       1.00 CVP -מ 'חי   
     
6" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.114
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 05( 2" יבועב     

  326.40       1.00 PVC 'חי   
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8" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.115
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 05( 2" יבועב     

  334.80       1.00 PVC 'חי   
     
01" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.116
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 05( 2" יבועב     

  345.60       1.00 PVC 'חי   
     
21" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.117
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 05( 2" יבועב     

  360.00       1.00 PVC 'חי   
     
41" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.118
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 05( 2" יבועב     

  372.00       1.00 PVC 'חי   
     
61" רטוקב םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.119
)'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס לכמ     
ע"וש וא "סקלפודיו" תועירימ דודיב תועצמאב     
-מ הקבדה יטרס תוברל ,)מ"מ 05( 2" יבועב     

  381.60       1.00 PVC 'חי   
     
   =============================  
וא יתשורח( ףצקומ ןתירואילופ דודיב ***     
*** CVP -מ לוורש ךותב )רתאב הקיצי     
   =============================  
ןתירואילופ תקיצי ךרוצל חתפ תמיתס :הרעה     
ביבסמ םוטיאו חפ תועצמאב עצובי     
     
םע 2/1" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.121
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

   49.20       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 4/3" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.122
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

   51.60       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 1" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.123
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

   55.20       1.00 םילוורשה רטמ   
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םע 4/11" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.124
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

   61.20       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 2/11" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.125
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

   68.40       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 2" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.126
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

   76.80       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 3" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.127
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

  106.80       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 4" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.128
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

  138.00       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 6" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.129
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

  160.80       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 8" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.130
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

  188.40       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 01" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.131
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

  218.40       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 21" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.132
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

  240.00       1.00 םילוורשה רטמ   
     
םע 41" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.133
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

  260.40       1.00 םילוורשה רטמ   
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םע 61" רטוקב םימח םימ תרנצ דודיב    07.3.134
לוורש ךותב 2" דע יבועב ףצקומ ןתירואילופ     
ירוביח לש טלחומ םוטיא ללוכ, C.V.P -מ     

  290.40       1.00 םילוורשה רטמ   
     
   =============================  
וא יתשורח( ףצקומ ןתירואילופמ דודיב ***      
יבועב( ןוולוגמ חפ תפיטע םע )םוקמב הקיצי     
*** )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0     
   =============================  
     
ךרוצל( חפ תפיטעב חתפ תמיתס :הרעה     
יבועב חפמ יאלת תועצמאב )ןתירואילופ תקיצי     
םוטיאו ןבל עבצב יתשורח עובצ יגמ מ"מ 6.0     
םלושמ אלו דודיבה ריחמב לולכ ל"נה - ביבסמ     
דרפנב     
     
1" ללוכו דע רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.137
חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופמ     
עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב(     

  102.00       1.00 )ןבל רטמ   
     
2/11 דע "1" לעמ רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.138
חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופמ     
עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב(     

  117.60       1.00 )ןבל רטמ   
     
ןתירואילופמ 2" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.139

  126.00       1.00 ןוולוגמ חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ רטמ   
     
ןתירואילופמ 3" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.140
6.0 יבועב( חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ     

  134.40       1.00 )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ רטמ   
     
ןתירואילופמ 4" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.141
6.0 יבועב( חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ     

  153.60       1.00 )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ רטמ   
     
ןתירואילופמ 6" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.142
6.0 יבועב( חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ     

  206.40       1.00 )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ רטמ   
     
ןתירואילופמ 8" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.143
6.0 יבועב( חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ     

  222.00       1.00 )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ רטמ   
     
ןתירואילופמ 01" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.144
6.0 יבועב( חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ     

  244.80       1.00 )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ רטמ   
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ןתירואילופמ 21" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.145
6.0 יבועב( חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ     

  280.80       1.00 )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ רטמ   
     
ןתירואילופמ 41" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.146
יבועב( חפ תפיטע םע ,2" דע יבועב ףצקומ     

  351.60       1.00 )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 רטמ   
     
ןתירואילופמ 61" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.147
6.0 יבועב( חפ תפיטע םע ,2" יבועב ףצקומ     

  421.20       1.00 )ןבל עבצב יתשורח עובצ ,ןוולוגמ מ"מ רטמ   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.148
3" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופ תואצמאב     
עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב( חפ תפיטע     

  270.00       1.00 )ןבל עבצב יתשורח 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.149
4" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופ תואצמאב     
עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב( חפ תפיטע     

  218.40       1.00 )ןבל עבצב יתשורח 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.150
6" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופ תואצמאב     
עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב( חפ תפיטע     

  295.20       1.00 )ןבל עבצב יתשורח 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.151
8" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופ תואצמאב     
עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב( חפ תפיטע     

  207.60       1.00 )ןבל עבצב יתשורח 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.152
01" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופ תואצמאב     
עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב( חפ תפיטע     

  350.40       1.00 )ןבל עבצב יתשורח 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.153
21" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופ תואצמאב     
עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב( חפ תפיטע     

  399.60       1.00 )ןבל עבצב יתשורח 'חי   
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גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.154
41" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופ תואצמאב     
עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב( חפ תפיטע     

  502.80       1.00 )ןבל עבצב יתשורח 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.155
61" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
םע ,2" יבועב ףצקומ ןתירואילופ תואצמאב     
עובצ ,ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב( חפ תפיטע     

  601.20       1.00 )ןבל עבצב יתשורח 'חי   
     
   =============================  
חפ תפיטע םע PMET LAUD דודיב ***      
יתשורח עובצ ,ןוולוגמ ,מ"מ 6.0  יבועב(     
*** )ןבל עבצב     
   =============================  
     
עוציב םיללוכ דודיבה יריחמ )1  :הרעה     
חפ תפיטעב חתפ תמיתס )2 םידא ימוסחמ     
יאלת תועצמאב )ןתירואילופ תקיצי ךרוצל(     
עבצב יתשורח עובצ יגמ מ"מ 6.0 יבועב חפמ     
דודיבה ריחמב לולכ ל"נה - ביבסמ םוטיאו ןבל     
דרפנב םלושמ אלו     
     
יביס תופילקמ 2/1" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.158
תפיטע םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

   63.60       1.00 חפ רטמ   
     
יביס תופילקמ 4/3" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.159
תפיטע םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

   69.60       1.00 חפ רטמ   
     
יביס תופילקמ 1" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.160
תפיטע םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

   78.00       1.00 חפ רטמ   
     
תופילקמ 1 4/1" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.161
םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס     

   80.40       1.00 חפ תפיטע רטמ   
     
תופילקמ 1 2/1" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.162
םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס     

   92.40       1.00 חפ תפיטע רטמ   
     
יביס תופילקמ 2" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.163
תפיטע םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

   98.40       1.00 חפ רטמ   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../098 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     098 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יביס תופילקמ 3" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.164
תפיטע םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

  109.20       1.00 חפ רטמ   
     
יביס תופילקמ 4" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.165
תפיטע םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

  120.00       1.00 חפ רטמ   
     
יביס תופילקמ 6" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.166
תפיטע םע ,1" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

  130.80       1.00 חפ רטמ   
     
יביס תופילקמ 3" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.167
תפיטע םע ,2" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

  130.80       1.00 חפ רטמ   
     
יביס תופילק םע 4" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.168
תפיטע םע ,2" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

  206.40       1.00 חפ רטמ   
     
יביס תופילק םע 6" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.169
תפיטע םע ,2" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

  229.20       1.00 חפ רטמ   
     
יביס תופילק םע 8" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.170
תפיטע םע ,2" יבועב PMET LAUD תיכוכז     

  267.60       1.00 חפ רטמ   
     
תופילק םע 01" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.171
םע ,2" יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס     

  290.40       1.00 חפ תפיטע רטמ   
     
תופילק םע 21" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.172
םע ,2" יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס     

  344.40       1.00 חפ תפיטע רטמ   
     
תופילק םע 41" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.173
םע ,2" יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס     

  390.00       1.00 חפ תפיטע 'חי   
     
תופילק םע 61" רטוקב םימ תורונצל דודיב    07.3.174
םע ,2" יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס     

  436.80       1.00 חפ תפיטע 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.175
3" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס תופילקמ     

  367.20       1.00 חפ תפיטע םע ,2" 'חי   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../099 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     099 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.176
4" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס תופילקמ     

  414.00       1.00 חפ תפיטע םע ,2" 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.177
6" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס תופילקמ     

  459.60       1.00 חפ תפיטע םע ,2" 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.178
8" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס תופילקמ     

  536.40       1.00 חפ תפיטע םע ,2" 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.179
01" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס תופילקמ     

  415.20       1.00 חפ תפיטע םע ,2" 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.180
21" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס תופילקמ     

  492.00       1.00 חפ תפיטע םע ,2" 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.181
41" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס תופילקמ     

  558.00       1.00 חפ תפיטע םע ,2" 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.182
61" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     
יבועב PMET LAUD תיכוכז יביס תופילקמ     

  624.00       1.00 חפ תפיטע םע ,2" 'חי   
     
   =============================  
** הפיטע אלל ,םיעלס רמצ תופילקמ דודיב **     
   =============================  
     
1" ללוכו דע רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.184

   21.60       1.00 1" יבועב םיעלס רמצ תופילקמ רטמ   
     
תופילקמ 4/11" רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.185

   24.00       1.00 1" יבועב םיעלס רמצ רטמ   
     
תופילקמ 2/11" רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.186

   25.20       1.00 1" יבועב םיעלס רמצ רטמ   
     
2" ללוכו דע רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.187

   26.40       1.00 1" יבועב םיעלס רמצ תופילקמ רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../100 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     100 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3" ללוכו דע רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.188
   30.00       1.00 1" יבועב םיעלס רמצ תופילקמ רטמ   

     
4" ללוכו דע רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.189

   40.80       1.00 1" יבועב םיעלס רמצ תופילקמ רטמ   
     
1" ללוכו דע רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.190

   30.00       1.00 2" יבועב םיעלס רמצ תופילקמ רטמ   
     
תופילקמ 4/11" רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.191

   32.40       1.00 2" יבועב םיעלס רמצ רטמ   
     
תופילקמ 2/11" רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.192

   33.60       1.00 2" יבועב םיעלס רמצ רטמ   
     
2" ללוכו דע רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.193

   34.80       1.00 2" יבועב םיעלס רמצ תופילקמ רטמ   
     
3" ללוכו דע רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.194

   38.40       1.00 2" יבועב םיעלס רמצ תופילקמ רטמ   
     
4" ללוכו דע רטוקב םימ תורוניצל דודיב    07.3.195

   49.20       1.00 2" יבועב םיעלס רמצ תופילקמ רטמ   
     
גוס לכמ םיילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.196
3" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     

   63.60       1.00 1" יבועב םיעלס רמצ תועצמאב 'חי   
     
גוס לכמ םיילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.197
4" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     

   88.80       1.00 1" יבועב םיעלס רמצ תועצמאב 'חי   
     
גוס לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיבי    07.3.198
3" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     

   81.60       1.00 2" יבועב םיעלס רמצ תועצמאב 'חי   
     
גוס לכמ םיילוארדיה םירזיבאו םיחפס דודיב    07.3.199
4" רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב(     

  105.60       1.00 2" יבועב םיעלס רמצ תועצמאב 'חי   
     
   =============================  
6.0  ללוכו דע יבועב ןוולוגמ חפ תפיטע ***     
*** ןבל עבצב יתשורח עובצ מ"מ     
   =============================  
     
דודיב םע 4/3" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.201

   18.00       1.00 1" ללוכו דע יבועב רטמ   
     
דודיב םע 1" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.202

   19.20       1.00 1" ללוכו דע יבועב רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../101 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     101 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע 4/11" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.203
   20.40       1.00 1" ללוכו דע יבועב דודיב רטמ   

     
םע 2/11" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.204

   24.00       1.00 1" ללוכו דע יבועב דודיב רטמ   
     
דודיב םע 2" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.205

   25.20       1.00 1" ללוכו דע יבועב רטמ   
     
דודיב םע 3" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.206

   32.40       1.00 1" ללוכו דע יבועב רטמ   
     
דודיב םע 4" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.207

   43.20       1.00 1" ללוכו דע יבועב רטמ   
     
דודיב םע 6" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.208

   55.20       1.00 1" ללוכו דע  יבועב רטמ   
     
דודיב םע 1" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.209

   25.20       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 4/11"  רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.210

   26.40       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 2/11"  רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.211

   31.20       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 2"  רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.212

   32.40       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 3" רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.213

   43.20       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 4" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.214

   55.20       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 6" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.215

   66.00       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 8" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.216

   81.60       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 01" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.217

   98.40       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 21" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.218

  109.20       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   
     
דודיב םע 41" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.219

  126.00       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ  יבועב רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../102 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     102 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דודיב םע 61" דע רטוקב תורוניצל חפ תפיטע    07.3.220
  141.60       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב רטמ   

     
לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפסל חפ תפיטע    07.3.221
רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס     

   87.60       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב דודיב םע 3" 'חי   
     
לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפסל חפ תפיטע    07.3.222
רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס     

  109.20       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב דודיב םע 4" 'חי   
     
לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפסל חפ תפיטע    07.3.223
רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס     

  130.80       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב דודיב םע 6" 'חי   
     
לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפסל חפ תפיטע    07.3.224
רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס     

  164.40       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב דודיב םע 8" 'חי   
     
לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפסל חפ תפיטע    07.3.225
רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס     

  196.80       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב דודיב םע 01" 'חי   
     
לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפסל חפ תפיטע    07.3.226
רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס     

  218.40       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב דודיב םע 21" 'חי   
     
לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפסל חפ תפיטע    07.3.227
רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס     

  252.00       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב דודיב םע 41" רטמ   
     
לכמ םילוארדיה םירזיבאו םיחפסל חפ תפיטע    07.3.228
רטוקב )'דכו םיננסמ ,םימותסש ,םיזרב( גוס     

  284.40       1.00 2" ללוכו דע 1" לעמ יבועב דודיב םע 61" רטמ   
     
   =============================  
*** ספליסו הזג תפיטע ***       
   =============================  
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.230
- 2/1" רטוקב תדדובמ תרנצ רובע ספליס     
עבצ תוברל ,1" ללוכו דע דודיב יבוע ,2/11"     

   19.20       1.00 רמג רטמ   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.231
2" - 8" רטוקב תדדובמ תרנצ רובע ספליס     

   24.00       1.00 רמג עבצ תוברל ,1" ללוכו דע דודיב יבוע רטמ   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.232
01" - 21" רטוקב תדדובמ תרנצ רובע ספליס     

   32.40       1.00 רמג עבצ תוברל ,1" ללוכו דע דודיב יבוע רטמ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../103 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     103 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.233
- 2/1" רטוקב תדדובמ תרנצ רובע ספליס     
,2" ללוכו דע 1" לעמ דודיב יבוע ,2/11"     

   24.00       1.00 רמג עבצ תוברל רטמ   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.234
2" - 8" רטוקב תדדובמ תרנצ רובע ספליס     
עבצ תוברל ,2" ללוכו דע 1" לעמ דודיב יבוע     

   28.80       1.00 רמג רטמ   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.235
01" - 21" רטוקב תדדובמ תרנצ רובע ספליס     
עבצ תוברל ,2" ללוכו דע 1" לעמ דודיב יבוע     

   38.40       1.00 רמג רטמ   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.236
41" - 61" רטוקב תדדובמ תרנצ רובע ספליס     
עבצ תוברל ,2" ללוכו דע 1" לעמ דודיב יבוע     

   50.40       1.00 רמג רטמ   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.237
םילוארדיה םירזיבאו םיחפס רובע ספליס     
ללוכו דע דודיב יבוע , 8" - 3" רטוקב םידדובמ     

   52.80       1.00 רמג עבצ תוברל ,1" 'חי   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.238
םילוארדיה םירזיבאו םיחפס רובע ספליס     
דע דודיב יבוע , 21" - 01" רטוקב םידדובמ     

   72.00       1.00 רמג עבצ תוברל ,1" ללוכו 'חי   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.239
םילוארדיה םירזיבאו םיחפס רובע ספליס     
1" לעמ דודיב יבוע , 8" - 3" רטוקב םידדובמ     

   62.40       1.00 רמג עבצ תוברל ,2" ללוכו דע 'חי   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.240
םילוארדיה םירזיבאו םיחפס רובע ספליס     
לעמ דודיב יבוע , 01" - 21" רטוקב םידדובמ     

   80.40       1.00 רמג עבצ תוברל ,2" ללוכו דע 1" 'חי   
     
תובכש 2 -ו הזגב ,גוס לכמ דודיב תפיטע    07.3.241
םילוארדיה םירזיבאו םיחפס רובע ספליס     
לעמ דודיב יבוע , 41" - 61" רטוקב םידדובמ     

  100.80       1.00 רמג עבצ תוברל ,2" ללוכו דע 1" רטמ   
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../104 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     104 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  י מ  ת כ ר ע מ  4.70 ק ר פ  ת ת      
     
:תורעה     
לכב הביצח וא/ו הריפח םיללוכ םיפיעס יריחמ     
תויצקורטסנוק תותיס וא/ו עקרקה יגוס     
וא  רופחה רמוחה יפדוע קוליס תוברל ,הנבמה     
קחרמ לכל השרומ תלוספ רתאל בוצחה     
.שרדייש     
     
וא םייולג םינקתומ ,ןליפורפילופמ תורוניצ    07.4.010
.םיחפס ללוכ )טלמ טיטב םיפוטע( םייומס     

   64.80       1.00 מ"מ 04 ללוכו דע רוניצה רטוק רטמ   
     
וא םייולג םינקתומ ,ןליפורפילופמ תורוניצ    07.4.015
.םיחפס ללוכ  )טלמ טיטב םיפוטע( םייומס     

   69.60       1.00 מ"מ 05 רוניצה רטוק רטמ   
     
וא םייולג םינקתומ ,ןליפורפילופמ תורוניצ    07.4.020
.םיחפס ללוכ ,)טלמ טיטב םיפוטע( םייומס     

   85.20       1.00 מ"מ 57 רוניצה רטוק רטמ   
     
םינקתומ ,ןליפורפילופ וא CVP תורוניצ    07.4.025

   94.80       1.00 מ"מ 011 רוניצה רטוק .םיחפס אלל ,םייולג רטמ   
     
םיומס םינקתומ ,ןליפורפילופ וא CVP תורוניצ    07.4.030
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקה ךותב םינומט וא     

  136.80       1.00 מ"מ 011 רוניצה רטוק .םיחפס אלל רטמ   
     
גוס לכמ ןליפורפילופ וא CVP תרנצ יחפס    07.4.035

  115.20       1.00 מ"מ 011 רטוקב 'חי   
     
,4" רטוקב ,םישאר אלל לזרב תקיצימ תורוניצ    07.4.040
תוברל ,םיולג םינקתומ ,הטסורינ ירבחמ םע     

  295.20       1.00 םילתימו םיקבח ,העיבצ ,םיחפס רטמ   
     
,4" רטוקב,םישאר אלל לזרב תקיצימ תורוניצ    07.4.045
דע קמועב עקרקה ךותב םינומט וא םיומס     

  316.80       1.00 ןוטיבו העיבצ ,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 רטמ   
     
,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.050
וא םייולג ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     
05-23 רטוקב ,)טלמ טיטב םיפוטע( םייומס     

   81.60       1.00 םיחפס תוברל ,מ"מ רטמ   
     
,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.055
וא םייולג ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     

   98.40       1.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 36 רטוקב ,םייומס רטמ   
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../105 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     105 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.060
,םייולג ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     
57 רטוקב ,םילתימו םיקבח ,םיחפס תוברל     

  109.20       1.00 מ"מ רטמ   
     
,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.065
,םייולג ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     
רטוק .םיחפס אלל ,םילתימו םיקבח תוברל     

  130.80       1.00 מ"מ 011 רוניצה רטמ   
     
,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.070
וא םיומס ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     
רטמ 52.1 דע קמועב עקרקה ךותב םינומט     

  186.00       1.00 מ"מ 011 רוניצה רטוק .םיחפס אלל רטמ   
     
,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.075
,םייולג ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     
רטוק .םיחפס אלל ,םילתימו םיקבח תוברל     

  169.20       1.00 מ"מ 061 רוניצה רטמ   
     
,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.080
ךותב םיומס ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     
וא רמוחו גוס לכמ הנבמ תויצקורטסנוק     
אלל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקה ךותב םינומט     

  213.60       1.00 מ"מ 061 רוניצה רטוק .םיחפס רטמ   
     
,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.085
,םייולג ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     
רטוק .םיחפס אלל ,םילתימו םיקבח תוברל     

  229.20       1.00 מ"מ 002 רוניצה רטמ   
     
,EPDH ההובג תופיפצב ןליתאילופמ תורוניצ    07.4.090
םינומט ,ע"וש וא "טירבג" תרצות תמגודכ     
אלל ,רטמ 52.1 דע קמועב עקרקה ךותב     

  306.00       1.00 מ"מ 002 רוניצה רטוק .םיחפס רטמ   
     
גוס לכמ EPDH ןליתאילופמ תרנצ יחפס    07.4.095

  115.20       1.00 מ"מ 011 רטוקב 'חי   
     
גוס לכמ EPDH ןליתאילופמ תרנצ יחפס    07.4.100

  136.80       1.00 מ"מ 061 רטוקב 'חי   
     
גוס לכמ EPDH ןליתאילופמ תרנצ יחפס    07.4.105

  158.40       1.00 מ"מ 002 רטוקב 'חי   
     
תשר םע 8"/4" הקיצי לזרבמ הפצר םוסחמ    07.4.110

  957.60       1.00 הטסורנמ ןוניס לס ללוכ אל ,לזרב תקצימ 'חי   
     
תרגסמ םע 8"/4" הקיצי לזרבמ הפצר םוסחמ    07.4.115

1,137.60       1.00 זילפ תשרו תעבורמ 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../106 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     106 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר םוסחמ    07.4.120
תעבורמ תרגסמ םע  EPDH  ההובג תופיפצב     

1,050.00       1.00 'פמוק תגרבומ זילפ תשרו  
     
ןליתאילופמ מ"מ 011/061 הפצר םוסחמ    07.4.125
תעבורמ תרגסמ םע  EPDH  ההובג תופיפצב     

  787.20       1.00 תגרבומ זילפ תשרו 'חי   
     
םע CVP -מ מ"מ 011/002 הפצר םוסחמ    07.4.130

  808.80       1.00 תגרבומ זילפ תשרו תעבורמ תרגסמ 'חי   
     
רטוקב CVP רונצמ ךיראמ רובע ריחמ תפסות    07.4.135

  141.60       1.00 מ"ס 03 דע ךרואב ,מ"מ 002 'חי   
     
גוס לכמ יפות םוסחמ וא הפצר םוסחמ    07.4.140
מ"מ EPDH 36/011 וא 2X"4" ןליפורפילופמ     

  256.80       1.00 םייטסלפ תשר וא הסכמ םע 'חי   
     
2X"4" תלפונ תרוקב תספוק וא תרוקב תספוק    07.4.145

  218.40       1.00 םייטסלפ תשר וא הסכמ םע ןליפורפילופמ 'חי   
     
םיגרבומ תשר וא הסכמ םע תעבורמ תרגסמ    07.4.150
םוסחמ וא/ו תרוקיב תספוקל 4" רטוקב זילפמ     
תמגודכ ,2X"4" הפציר םוסחמ וא/ו יפות     

   76.80       1.00 'פמוק ע"וש וא "תוכתמ הפמ .א.א" תרצות  
     
םיגרבומ תשר וא הסכמ םע תעבורמ תרגסמ    07.4.155
,4X"8" הפציר םוסחמל 8" רטוקב זילפמ     

  448.80       1.00 'פמוק ע"וש וא "תוכתמ הפמ .א.א" תרצות תמגודכ  
     
םיגרבומ תשר וא הסכמו תעבורמ תרגסמ    07.4.160
תספוקל 4" רטוקב 'א גוס 613 הטסורינמ     
הפציר םוסחמ וא/ו יפות םוסחמ וא/ו תרוקיב     
   "2X"4, וא "תוכתמ הפמ .א.א" תרצות תמגודכ  

  361.20       1.00 'פמוק ע"וש  
     
םיגרבומ תשר וא הסכמו תעבורמ תרגסמ    07.4.165
םוסחמל 8" רטוקב 'א גוס 613 מ"בלפמ     
הפמ .א.א" תרצות תמגודכ ,4X"8" הפציר     

1,695.60       1.00 'פמוק ע"וש וא "תוכתמ  
     

  312.00       1.00 "P"  4" רטוקב לזרב תקיצי ןופיס 'חי  07.4.170
     

  382.80       1.00 "S" 4" רטוקב לזרב תקיצי ןופיס 'חי  07.4.175
     
ןבל ןליפורפילופמ הצחר רויכל 4/11" ןופיס    07.4.180

   55.20       1.00 ע"וש וא "תוילוח" תרצות תמגודכ 'חי   
     
הצחר רויכל ןגזמל הסינכ םע 4/11" ןופיס    07.4.185
וא "תוילוח" תרצות תמגודכ ןבל ןליפורפילופמ     

   70.80       1.00 ע"וש 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../107 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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ןבל ןליפורפילופמ חבטמ תרעקל 2" ןופיס    07.4.190
   66.00       1.00 ע"וש וא "תוילוח" תרצות תמגודכ 'חי   

     
תרעקל הסיבכ .מ /חידמל הסינכ םע 2" ןופיס    07.4.195
תרצות תמגודכ ןבל ןליפורפילופמ חבטמ     

   81.60       1.00 ע"וש וא "תוילוח" 'חי   
     
םיאובמ 2 םע חבטמ תרעקל לופכ 2" ןופיס    07.4.200
תרצות תמגודכ ןבל ןליפורפילופמ םיידיצ     

  120.00       1.00 ע"וש וא "תוילוח" 'חי   
     

   43.20       1.00 2" רטוקב C.V.P -מ ריוא עבוכ 'חי  07.4.205
     

   70.80       1.00 4" רטוקב C.V.P -מ ריוא עבוכ 'חי  07.4.210
     

   81.60       1.00 6" רטוקב C.V.P -מ ריוא עבוכ 'חי  07.4.215
     
ת ו ל ל ו ס  ,ה א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  5.70 ק ר פ  ת ת      
ם י ז ר ב ו      
     
   =============================  
***תוינגאו םירויכ***                   
   =============================  
     
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ רויכ    07.5.010
02/04/05 וא מ"ס 02/04/54 תודימב ע"ש וא     

  612.00       1.00 'פמוק ןופיס תוברל ,מ"ס  
     
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ רויכ    07.5.015

  645.60       1.00 'פמוק ןופיס תוברל , מ"ס 02/04/06 תודימב ע"ש וא  
     
תרצות 'א גוס ןבל סרחמ לופכ חבטמ רויכ    07.5.020
,מ"ס 12/5.44/08 תודימב ע"ש וא "הסרח"     

1,176.00       1.00 'פמוק ןופיס תוברל  
     
, "הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ    07.5.025
תודימב ע"ש וא  "75 תירונ" םגד     

  492.00       1.00 'פמוק 91X04X5.65 ןופיס תוברל ,מ"ס  
     
, "הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ    07.5.030
תודימב ע"ש וא   "15 המלפ" םגד     

  448.80       1.00 'פמוק 81X04X25 ןופיס תוברל ,מ"ס  
     
םגד , "הסרח" תרצות ןבל סרחמ הצחר רויכ    07.5.035
תודימב ע"ש וא מ "04 תיצרח"     

  470.40       1.00 'פמוק 5.31X5.52X14 ןופיס תוברל ,מ"ס  
     
םגד "הסרח" תרצות ןבל סרחמ הצחר רויכ    07.5.040

  502.80       1.00 'פמוק ןופיס תוברל "הילד"  
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../108 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     108 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה
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םגד , "הסרח" תרצות ןבל סרחמ הצחר רויכ    07.5.045
81X53X54 תודימב ע"ש וא  "54 אפלא"     

  492.00       1.00 'פמוק ןופיס תוברל ,מ"ס  
     
םגד , "הסרח" תרצות ןבל סרחמ ינחלוש רויכ    07.5.050
תודימב ע"ש וא ט"קמ "רפונ ינימ/רפונ"     
   22X34X5.55 02 וא מ"סX83X05 מ"ס,  

  492.00       1.00 'פמוק ןופיס תוברל  
     
DRADNATS" תרצות ןבל סרחמ הצחר רויכ    07.5.055
   LAEDI" 005 םגדK וא מ"ס 24/65 תודימב  

1,170.00       1.00 ןופיס תוברל ,"LAVO 05" 'חי   
     

   76.80       1.00 'פמוק םגדו גוס לכמ ינועבצ סרחמ רויכ רובע תפסות 07.5.060
     
01/08/08 תודימב ןבל סרחמ תחלקמ תינגא    07.5.065
"הרטפ" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ מ"ס     

1,060.80       1.00 'פמוק קיבא תוברל ,ע"וש וא 104  
     
01/08/08 תודימב ןבל סרחמ תחלקמ תינגא    07.5.070
"הרטפ" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ מ"ס     

1,148.40       1.00 'פמוק קיבא תוברל ,ע"וש וא הלוגע יצח  204  
     
61/07/07 תודימב ליאמא הפוצמ חפמ תינגא    07.5.075

  896.40       1.00 'פמוק קיבא תוברל , מ"ס  
     
   =============================  
***תונתשמו תולסא***                 
   =============================  
     
םגד, "הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הלסא    07.5.085
   P 203 קיטסלפמ החדה לכימ תוברל ,ע"ש וא  
תנקתה ללוכ ,ךומנ וא הובג םגדמ יתומכ וד     
רונצו 2/1" רטוקב םורכ הפוצמ יתיוז זרב     
ללוכ ריחמה .םיאתמ ךרואב ןיירושמ קיטסלפמ     
ילב /םע הלסאל יתשורח רוביח חפס תנקתה     
םע דבכ יטסלפ בשומו רמוחו גוס לכמ תרוקיב     

  962.40       1.00 'פמוק )הלסאה םגדל םיאתמה םגדמ( הסכמ  
     
תרצות 'א גוס ןבל סרחמ קולבונומ הלסא    07.5.090
וד החדה לכימ םע "323 אפלא" םגד "הסרח"     
רטוקב םורכ הפוצמ יתיוז זרב תוברל ,יתומכ     
,םיאתמ ךרואב ןיירושמ קיטסלפמ רונצו 2/1"     
תרוקיב ילב /םע הלסאל יתשורח רוביח חפס     
הסכמ םע דבכ יטסלפ בשומו רמוחו גוס לכמ     

1,815.60       1.00 'פמוק )הלסאה םגדל םיאתמה םגדמ(  
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תרצות 'א גוס ןבל סרחמ קולבונומ הלסא    07.5.095
וד החדה לכימ םע "613 הילמק" םגד "הסרח"     
רטוקב םורכ הפוצמ יתיוז זרב תוברל ,יתומכ     
,םיאתמ ךרואב ןיירושמ קיטסלפמ רונצו 2/1"     
תרוקיב ילב /םע הלסאל יתשורח רוביח חפס     
הסכמ םע דבכ יטסלפ בשומו רמוחו גוס לכמ     

1,766.40       1.00 'פמוק )הלסאה םגדל םיאתמה םגדמ(  
     
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא    07.5.100
,םותיר ילגר תוברל ע"וש וא "הרטפ" םגד     
םיאתמה םגדמ( הסכמ םע דבכ יטסלפ בשומ     
הלסאל יתשורח רוביח חפס ,)הלסאה םגדל     
החדה לכימ( רמוחו גוס לכמ תרוקיב ילב /םע     

1,323.60       1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמנ םימה תדרוהל ןונגנמו  
     
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא    07.5.105
,םותיר ילגר תוברל ע"וש וא "סוטול" םגד     
םיאתמה םגדמ( הסכמ םע דבכ יטסלפ בשומ     
הלסאל יתשורח רוביח חפס ,)הלסאה םגדל     
החדה לכימ( רמוחו גוס לכמ תרוקיב ילב /םע     

1,148.40       1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמנ םימה תדרוהל ןונגנמו  
     
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ םידלי תלסא    07.5.110
יטסלפ החדה לכימ םע ע"וש וא "P 233" םגד     
םורכ הפוצמ יתיוז זרב ,גוס לכמ יתומכ וד     
תנקתה ללוכ ריחמה .ןיירושמ קיטסלפמ רונצו     
תרוקיב ילב /םע הלסאל יתשורח רוביח חפס     
הסכמ םע דבכ יטסלפ בשומו רמוחו גוס לכמ     

1,126.80       1.00 'פמוק )הלסאה םגדל םיאתמה םגדמ(  
     
84( ההובג 'א גוס ןבל סרחמ םיכנל הלסא    07.5.115
יתומכ וד קולבונומ החדה לכימ םע )מ"ס     
תבכרהל 4" רוניצל ךיראמ תוברל ,קולבונומ     
.הירוחאמש ריקהמ מ"ס 57 קחרמב הלסאה     
,גוס לכמ םימה תדרוהל ןונגנמ ללוכ ריחמה     
ילב /םע הלסאל יתשורח רוביח חפס תנקתה     
םע דבכ יטסלפ בשומו רמוחו גוס לכמ תרוקיב     

4,156.80       1.00 'פמוק )הלסאה םגדל םיאתמה םגדמ( הסכמ  
     
הכורא היולת  'א גוס ןבל סרחמ םיכנל הלסא    07.5.120
יומס יתומכ וד החדה לכימ םע ,)מ"ס 57(     
תדרוהל ןונגנמ ללוכ ריחמה .מ"ס 24 הבוגב     
יתשורח רוביח חפס תנקתה ,גוס לכמ םימה     
בשומו רמוחו גוס לכמ תרוקיב ילב /םע הלסאל     
םגדל םיאתמה םגדמ( הסכמ םע דבכ יטסלפ     

4,812.00       1.00 'פמוק )הלסאה  
     
הובג וא ךומנ יתומכ וד קיטסלפמ החדה לכימ    07.5.125
רונצו ,םורכ הפוצמ יתיוז זרב ,החדה רוניצ םע     
תרצות תמגודכגד ,ןיירושמ קיטסלפמ     

  262.80       1.00 'פמוק ע"וש וא "ןואסלפ"  
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תמגודכ היולת הלסאל יומס החדה לכימ    07.5.130
ע"וש וא  סקיפ ריפס םגד "ןואסלפ" תרצות     

1,531.20       1.00 'פמוק ןוטב-םיקולב ריק ךותב תמדקומ הנקתהל  
     
תמגודכ היולת הלסאל יומס החדה לכימ    07.5.135
ע"וש וא סבגל ריפס םגד "ןואסלפ" תרצות     
וא ןוטב-סבג ריק ךותב תמדקומ הנקתהל     

1,969.20       1.00 'פמוק ,סבג-סבג  
     
םגדמ הלסאל הסכמ םע דבכ יטסלפ בשומ    07.5.140

   98.40       1.00 והשלכ 'חי   
     
01 -ל דע( ההבגה בשומ - הלסאל תפסות    07.5.145
תמגודכ ,םיכנה ןוגרא תושירד יפל )מ"ס     
ע"וש וא AINAD 00033R םגד "לג" תרצות     

1,969.20       1.00 טילסרפ הסכמ ללוכ 'חי   
     
תולסאו םיולת םיקולבונומל םותיר ןקתמ    07.5.150
וא 00150805 ט"קמ "ןואסלפ" תרצות תויולת     
יתשורח הלסאל האיצי תיווז תוברל ע"וש     

  678.00       1.00 תמלשומ הנקתהב - םטאו מ"מ 011/09 'חי   
     
תויולת תולסאו םיולת םיקולבונומל םותיר ילגר    07.5.155
- ע"וש וא 99050805 ט"קמ "ןואסלפ" תרצות     

  229.20       1.00 תמלשומ הנקתהב 'חי   
     
תמגודכ 'א גוס ןבל סרחמ היולת הנתשמ    07.5.160
תוברל ,ע"ש וא 763 ט"קמ "הסרח" תרצות     

1,236.00       1.00 'פמוק םימ רזפמו 2/1" זרב  
     
תמגודכ 'א גוס ןבל סרחמ היולת הנתשמ    07.5.165
תוברל ,ע"ש וא 563 ט"קמ "הסרח" תרצות     

  808.80       1.00 'פמוק םימ רזפמו 2/1" זרב  
     
תודימב סאלגרביפמ היולת הנתשמ    07.5.170
דכול לכימ ללוכ ,םיעבצ ןווגמב מ"ס 03/04/57     

1,465.20       1.00 'פמוק ע"וש וא "סלרטוו" תרצות  
     
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ היולת הנתשמ    07.5.175
לכימ תבשותו דכול לכימ ללוכ ,מ"ס 03/14/66     

2,799.60       1.00 'פמוק ע"וש וא nE .sknahS egatimrA םגד היומס  
     
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ היולת הנתשמ    07.5.180
תבשותו דכול לכימ ללוכ ,מ"ס 03/14/7.14     
וא nE .sknahS egatimrA םגד היומס לכימ     

2,078.40       1.00 'פמוק ע"וש  
     
םגד 'א גוס ןבל סרחמ היולת הנתשמ    07.5.185
   2005-P-2U  מ"ס 8.63/2.34/16 תודימב,  

2,078.40       1.00 'פמוק דכול לכימ ללוכ היומס לכימ תבשות  
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  727.20       1.00 'א גוס ןבל סרחמ הנתשמל הציחמ 'חי  07.5.190
     
   =============================  
*** םימרזמ /תוללוס /םיזרב ***         
   =============================  
     
וא הכורא היפ םע  הצחר רויכל הדימעב הללוס    07.5.200
תרצות ,םורכ ןווגב תוינומעפ תוידיו הרצק     
,ע"ש וא  712003 ט"קמ "חרפ" םגד "תמח"     

  498.00       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל  
     
הרצק היפ םע הצחר רויכל הדימעב הללוס    07.5.205
"אפלא" םגד "תמח" תרצות תמגודכ ,העובק     

  891.60       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל ,ע"וש וא 145203 ט"קמ  
     
הרצק היפ םע הצחר רויכל הדימעב הללוס    07.5.210
"תמח" תרצות תמגודכ ,הקרוה ןונגנמו  העובק     
תוברל ,ע"וש וא 045203 ט"קמ "אפלא" םגד     

  973.20       1.00 'פמוק לינ יזרב  
     
,םורכ הפוצמ הרצק היפ םע הדימעב הללוס    07.5.215
ט"קמ  "טמסקימ" םגד תמגודכ ,תחא תידי םע     
יזרב תוברל ,ע"ש וא "תמח" תרצות 140003     

  710.40       1.00 'פמוק לינ  
     
,םורכ הפוצמ הרצק היפ םע הדימעב הללוס    07.5.220
ט"קמ  "טמסקימ" םגד תמגודכ ,תחא תידי םע     
יזרב תוברל  ,ע"ש וא "תמח" תרצות 040003     

  771.60       1.00 'פמוק לינ  
     
,םורכ הפוצמ תינוניב היפ םע הדימעב הללוס    07.5.225
תמגודכ רויכה ןוקירל ןונגנמו תחא תידי םע     
"תמח" תרצות 120003 ט"קמ "טמסקימ" םגד     

  842.40       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל ,ע"ש וא  
     
,םורכ הפוצמ תינוניב היפ םע הדימעב הללוס    07.5.230
תמגודכ רויכה ןוקירל ןונגנמו תחא תידי םע     
תרצות 020003 ט"קמ "טמסקימ"  םגד     

  908.40       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל  ,ע"ש וא "תמח"  
     
תינוניב היפ םע הצחר רויכל הדימעב הללוס    07.5.235
"ורגלא" םגד תמגודכ ,םורכ הפוצמ עובק     
תוברל ,ע"ש וא "תמח" תרצות 241003 ט"קמ     

  508.80       1.00 'פמוק לינ יזרב  
     
הרצק היפ םע הצחר רויכל הדימעב הללוס    07.5.240
ט"קמ "ורגלא" םגד תמגודכ ,םורכ הפוצמעובק     
יזרב תוברל ,ע"ש וא "תמח" תרצות 141003     

  459.60       1.00 'פמוק לינ  
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הרצק היפ םע הצחר רויכל הדימעב הללוס    07.5.245
"ורגלא" םגד תמגודכ ,םורכ הפוצמ עובק     
תוברל ,ע"ש וא "תמח" תרצות 135203 ט"קמ     

  798.00       1.00 'פמוק לינ יזרב  
     
הרצק היפ םע הצחר רויכל הדימעב הללוס    07.5.250
םגד תמגודכ ,םורכ הפוצמםימל עובק     
וא "תמח" תרצות 148203 ט"קמ "טסרווא"     

  759.60       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל ,ע"ש  
     
הרצק היפ םע הצחר רויכל הדימעב הללוס    07.5.255
תמגודכ ,םורכ הפוצמ ,הקרוה ןונגנמו עובק     
"תמח" תרצות 148203 ט"קמ "טסרווא" םגד     

  814.80       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל ,ע"ש וא  
     
תידי םע ,םורכ הפוצמ הצחר רויכל ריק תללוס    07.5.260
410003 ט"קמ "טמסקימ" םגד תמגודכ ,תחא     
הרצק היפ םע ע"ש וא "תמח" תרצות     

  678.00       1.00 תמלשומ הנקתהב ,תוטזור תוברל ,תבבותסמ 'חי   
     
תמגודכ ,םורכ הפוצמ הצחר רויכל ריק תללוס    07.5.265
וא 415203 ט"קמ "אפלא" םגד "תמח" תרצות     

  748.80       1.00 תוטזור תוברל ,תבבותסמ הרצק היפ םע ע"וש 'חי   
     
םע ,םורכ הפוצמ הצחר רויכל ריק תללוס    07.5.270
הרצק היפו תולעמ 09 יקפוא הלעפה ןונגנמ     
םגד "תמח" תרצות תמגודכ ,תבבותסמ     
תוברל ,ע"וש וא 308203 ט"קמ "טסרווא"     

  688.80       1.00 תוטזור 'חי   
     
תמגודכ ,םורכ הפוצמ הצחר רויכל ריק תללוס    07.5.275
וא 402003 ט"קמ "הגונ" םגד "תמח" תרצות     
,טילקב תוידיו הרצק וא הכורא היפ םע ע"וש     

  235.20       1.00 תוטזור תוברל 'חי   
     
תרצות תמגודכ ,םורכ הפוצמ ריק תללוס    07.5.280
ע"ש וא 570003 ט"קמ "טמסקימ" םגד "תמח"     
םרז ףילחמ רותפכ ,שימג רוניצו ףלזמ םע     

  924.00       1.00 'פמוק תוטזור תוברל ,הילתל קוזיח תידיו  
     
הכורא היפ םע חבטמל הדימעב הללוס    07.5.285
תמגודכ ,םורכ הפוצמ ,ףלשנ ףלזמו תבבותסמ     
"תמח" תרצות 568203 ט"קמ "טסרווא" םגד     

1,345.20       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל ,ע"ש וא  
     
הכורא היפ םע חבטמל הדימעב הללוס    07.5.290
םגד תמגודכ ,םורכ הפוצמ תבבותסמ     
וא "תמח" תרצות 358203 ט"קמ "טסרווא"     

  776.40       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל ,ע"ש  
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הכורא רוברב תייפ םע חבטמל הדימעב הללוס    07.5.295
םגד תמגודכ ,םורכ הפוצמ תבבותסמ     
וא "תמח" תרצות 758203 ט"קמ "טסרווא"     

  962.40       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל ,ע"ש  
     
הכורא תייפ םע חבטמל הדימעב הללוס    07.5.300
"הפלא" םגד תמגודכ ,םורכ הפוצמ תבבותסמ     
תוברל ,ע"ש וא "תמח" תרצות 365203 ט"קמ     

  831.60       1.00 לינ יזרב 'חי   
     
ףלזמ םע ךא ,ל"נכ חבטמל הדימעב הללוס    07.5.305
165203 ט"קמ "הפלא" םגד תמגודכ ,ףלשנ     

  962.40       1.00 'פמוק לינ יזרב תוברל ,ע"ש וא "תמח" תרצות  
     
תבבותסמ  הכורא היפ םע חבטמל ריק הללוס    07.5.310
ט"קמ "טסרווא" םגד תמגודכ ,םורכ הפוצמ     
יזרב תוברל ,ע"ש וא "תמח" תרצות 518203     

  864.00       1.00 'פמוק לינ  
     
םירק םימ תסינכ םע תינורטקלא רויכ תללוס    07.5.315
תרצות "NAWS 0101" םגד םיבברועמ וא     
ריחמה .יאנש וא הללוס םע ע"וש וא "ןרטש"     

2,624.40       1.00 'פמוק למשח תדוקנ תנקתה ללוכ אל  
     
,היומס הנקתה ,הלסאל יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.320
YNAPMOC תרצות ,"לגר" ןצחל י"ע לעפומ     
   EVLAV NAOLS תרדיס  LAYOR לדומ  

2,592.00       1.00 ע"וש וא 313 םגד RETEMOHSULF 'חי   
     
היולג הנקתה ,הלסאל יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.325
תרצות ,ינדי ןצחל י"ע לעפומ,)הלסאה לעמ(     
   YNAPMOC EVLAV NAOLS תרדיס  
   LAYOR לדומ RETEMOHSULF 511 םגד  

1,082.40       1.00 ע"וש וא 'חי   
     
הנקתה ,הלסאל ירטנצקא יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.330
תרצות ,תידי י"ע לעפומ,)הלסאה לעמ( היולג     

  628.80       1.00 ע"וש וא "םגא" 'חי   
     
הנקתה ,הלסאל ירטנצקא יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.335
תרצות ,רותפכ י"ע לעפומ,)הלסאה לעמ( היולג     

  705.60       1.00 ע"וש וא "םגא" 'חי   
     
הנקתה ,הלסאל ירטנצקא יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.340
םע ,רותפכ י"ע לעפומ,)הלסאה לעמ( היולג     

  831.60       1.00 ע"וש וא "םגא" תרצות ,דצ זרב 'חי   
     
הנקתה ,הלסאל יזכרמ יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.345
תרצות ,רותפכ י"ע לעפומ,)הלסאה לעמ( היולג     

  661.20       1.00 ע"וש וא "םגא" 'חי   
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הנקתה ,הלסאל יזכרמ יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.350
תרצות ,תידי י"ע לעפומ,)הלסאה לעמ( היולג     

  541.20       1.00 ע"וש וא "םגא" 'חי   
     
היולג הנקתהב יטמוטוא יצח םרזמל תפסות    07.5.355
תורשפא רובע )תידי י"ע תינדי הציחל םע(     
תרצות ינדי ןצחל - תיתומכ וד הפיטש     
   YNAPMOC EVLAV NAOLS םגד  

  426.00       1.00 WES-212 'חי   
     
היולג הנקתהב יתומכ - וד יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.360

  656.40       1.00 ע"וש וא "םגא" תרצות )תוידי 2 י"ע לעפומ( 'חי   
     
הנקתה ,םיכנ תלסאל יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.365
YNAPMOC תרצות ,ינדי ןצחל ,היומס     
   EVLAV NAOLS תרדיס  LAYOR לדומ  

1,088.40       1.00 ע"וש וא 341 םגד RETEMOHSULF 'חי   
     
הנקתה ,םיכנ תלסאל יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.370
YNAPMOC תרצות ,ינדי ןצחל ,היולג     
   EVLAV NAOLS תרדיס  LAYOR לדומ  

  979.20       1.00 ע"וש וא 011 םגד RETEMOHSULF 'חי   
     
היולג הנקתה ,הלסאל יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.375
זרב םע,"לגר" ןצחל ,)הלסאה לעמ(     
YNAPMOC EVLAV תרצות ,המגרפאיד     
   NAOLS תרדיס LAYOR לדומ  

2,482.80       1.00 ע"וש וא 013 םגד RETEMOHSULF 'חי   
     
,היומס הנקתה ,הלסאל יטמוטוא יצח םרזמ    07.5.380
YNAPMOC EVLAV תרצות ,"רותפכ" ןצחל     
   NAOLS תרדיס  LAYOR לדומ  

1,257.60       1.00 ע"וש וא BW-251 םגד RETEMOHSULF 'חי   
     
,היומס הנקתה ,הנתשמל ינורטקלא םרזמ    07.5.385
YNAPMOC EVLAV NAOLS תרצות     
םגד AMITPO לדומ LAYOR תרדיס     
   MS-SE 591 ללוכ אל ריחמה .ע"וש וא  

2,515.20       1.00 למשח תדוקנ תנקתה 'חי   
     
היומס הנקתה ,הנתשמל ינורטקלא םרזמ    07.5.390
"RETIPUJ 0302" םגד תמגודכ ,ריקב     
.יאנש וא הללוס םע ע"וש וא "ןרטש" תרצות     

2,296.80       1.00 למשח תדוקנ תנקתה ללוכ אל ריחמה 'חי   
     
,היומס הנקתה ,הנתשמל ינורטקלא םרזמ    07.5.395
YNAPMOC EVLAV NAOLS תרצות     
S-SE םגד AMITPO לדומ LAYOR תרדיס     
   BW 591 תנקתה ללוכ אל ריחמה .ע"וש וא  

2,209.20       1.00 למשח תדוקנ 'חי   
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וא הלסא רובע םרזמל םורכ הפיטש רוניצ    07.5.400
  109.20       1.00 הנתשמ 'חי   

     
םגד תמגודכ ,ךרד 3 תחלקמל ריק תכרעמ    07.5.405
וא 981003 ט"קמ "תמח" תרצות ,"ורגלא"     
,היומס הנקתהל ךרד 3 ץופרטנוא תוברל ע"וש     
תא ללוכ ריחמה  .בבותסמ תחלקמ שארו עורז     
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ     

  831.60       1.00 'פמוק תמלשומ  
     
םגד תמגודכ ,ךרד 3 תחלקמל ריק תכרעמ    07.5.410
וא  775203 ט"קמ "תמח" תרצות ,"ורגלא"     
,היומס הנקתהל ךרד 3 ץופרטנוא תוברל ע"וש     
תא ללוכ ריחמה  .בבותסמ תחלקמ שארו עורז     
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ     

  765.60       1.00 'פמוק תמלשומ  
     
םגד תמגודכ ,ךרד 4 תחלקמל ריק תכרעמ    07.5.415
וא 385202 ט"קמ "תמח" תרצות "תמסקימ"     
הנקתהל ךרד 4 ץופרטנוא תוברל ,ע"וש     
ריחמה .בבותסמ תחלקמ שארו עורז ,היומס     
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ     

  951.60       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל  
     
51-01 ךרואב ךפוש זרב וא ריקהמ הסיבכ זרב    07.5.420
תרצות 2/1" רטוקב יזכרמ ריק זרב וא מ"ס     
הטזור תוברל ,םורכ הפוצמ ,ע"וש וא "תמח"     

  109.20       1.00 תמלשומ הנקתהב ,טילקב תידיו 'חי   
     

   43.20       1.00 גוס לכמ 8/3"-2/1" רטוקב לינ זרב 'חי  07.5.425
     
8/3"-2/1" רטוקב םורכ הפוצמ יתיווז זרב    07.5.430

   66.00       1.00 ע"וש וא "תמח" תרצות תמגודכ 'חי   
     
"םגא" תרצות הנתשמל 2/1" יתנמ ןצחל זרב    07.5.435

  306.00       1.00 ע"וש וא RT-52 םגד 'חי   
     
,הדימעב הנקתה םע רויכל יתנמ ןצחל זרב    07.5.440

  438.00       1.00 ע"וש וא RT-01 םגד "םגא" תרצות 'חי   
     
,הדימעב הנקתה םע ,רויכל יתנמ ןצחל זרב    07.5.445
SM/RT םגד "םגא" תרצות הכורא תשק היפ     

  601.20       1.00 ע"וש וא KP/RT וא 'חי   
     
,ריקב הנקתה םע רויכל יתנמ ןצחל זרב    07.5.450

  393.60       1.00 ע"וש וא RT-02 םגד "םגא" תרצות 'חי   
     
הדימעב הנקתה םע רויכל יתנמ ןצחל זרב    07.5.455
M01-RT םגד "םגא" תרצות ,םיכנ יתורישב     

  524.40       1.00 ע"וש וא 'חי   
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ריקב הנקתה םע רויכל יתנמ ןצחל זרב    07.5.460
M02-RT םגד "םגא" תרצות ,םיכנ יתורישב     

  426.00       1.00 ע"וש וא 'חי   
     
XIM-RT תמגוד רק-םח תחלקמל יתנמ זרב    07.5.465

1,257.60       1.00 ע"וש וא "םגא" תרצותמ 'חי   
     
ללוכה זרב שארל הקיפס תסוו גוסמ םכסח    07.5.470
רטיל 0.6 לש הקיפסב זרב שארל ןנסמו תסוו     

   24.00       1.00 הקדל 'חי   
     
שארל ילדנוו יטנא הקיפס ליבגמ גוסמ םכסח    07.5.475
רטיל 3.8 לש הקיפסב ,הבינג ינפב ןגומ ,זרב     

   19.20       1.00 הקדל 'חי   
     
,זרב שארל הקיפס ליבגמ גוסמ םכסח    07.5.480

   15.60       1.00 הקדל רטיל 3.8 לש  הקיפסב 'חי   
     
וא תחלקמ שארל הקיפס תסוו גוסמ םכסח    07.5.485

   18.00       1.00 הקדל רטיל 5.9 לש הקיפסב תחלקמ תידיל 'חי   
     
   =============================  
***שיש יחטשמ***                   
   =============================  
     
השולש םע 'מ 5.2 -כ ךרואב "ןאירוק" חטשמ    07.5.495
,ע"וש וא SISENEG הרדיס 038 םגד םירויכ     
תיזח רניס תוברל 'מס 56 חטשמה קמוע     
,'מס 7 הבוגב תירוחא ההבגהו 'מס 04 הבוגב     
ןקתמל םיחתפ דוביעו הכימת תולוזנוק תוברל     

11,703.60       1.00 'פמוק םימ תוללוסו ילזונ ןובסל  
     
רויכ םע מ"ס 2 יבועב קוצי שיש חטשמ    07.5.500
'מ 1 לע הלוע וניאש ךרואב תחא הדיחיב     
הבוגב ןותחת רניס תוברל ,מ"ס 06 בחורבו     
,מ"ס 7 הבוגב תירוחא ההבגה ,מ"ס 41     
הללוסל םיחתפ דוביעו הכימת תולוזנוק     

1,312.80       1.00 היינובסו 'חי   
     
מ"ס 2 יבועב קוצי שיש חטשמל ריחמ תפסות    07.5.505
תירוחא ההבגה תוברל ,מ"ס 06 בחורבו     
1 לע הלועש ךרואה קלח רובע ,מ"ס 7 הבוגב     

  820.80       1.00 .'מ 'חי   
     
מ"ס 2 יבועב קוצי שיש חטשמל ריחמ תפסות    07.5.510

  350.40       1.00 .ףסונ דדוב רויכ רובע ,מ"ס 06 דע בחורבו 'חי   
     
,מ"ס 2 יבועב שטולמ "ןורבח" שיש חטשמ    07.5.515

  634.80       1.00 הבכרהו הלבוה ,הדידמ ללוכ ר"מ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../117 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     117 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,מ"ס 3 יבועב שטולמ "ןורבח" שיש חטשמ    07.5.520
  667.20       1.00 הבכרהו הלבוה ,הדידמ ללוכ רטמ   

     
רובע והשלכ גוסמ שיש יחטשמל ריחמ תפסות    07.5.525
תנוולוגמ הדלפמ האישנ תייצקורטסנוק     
תומוקמב םיחטשמה תאישנל( תוריקל תנגועמ     
יפל הדידמה .)ןורא חטשמל תחתמ ןיא ןהב     

   76.80       1.00 שישה ךרוא רטמ   
     
,מ"ס 2 יבועב שטולמ "רוחש" טינרג חטשמ    07.5.530

1,071.60       1.00 הבכרהו הלבוה ,הדידמ ללוכ רטמ   
     
,מ"ס 2 יבועב שטולמ "קליס" טינרג חטשמ    07.5.535

1,214.40       1.00 הבכרהו הלבוה ,הדידמ ללוכ רטמ   
     
בחור ,מ"ס 2 יבועב "רסיק ןבא" שיש חטשמ    07.5.540
1 הצובק ,םינוש םינווגב , מ"ס 56 דע     

  955.00       1.00 הבכרהו הלבוה ,הדידמ ללוכ,הרבחה גולטקב רטמ   
     

1,030.00       1.00 2 הצובק ךא ל"נכ רטמ  07.5.541
     

1,100.00       1.00 3 הצובק ךא ל"נכ רטמ  07.5.542
     

1,180.00       1.00 4 הצובק  ךא ל"נכ רטמ  07.5.543
     

1,290.00       1.00 5 הצובק ךא ך"נכ רטמ  07.5.544
     

1,545.00       1.00 6 הצובק ךא ל"נכ רטמ  07.5.545
     
רסיק שיש לש תיכנא ההבגה רובע תפסות    07.5.546

  450.00       1.00 מ"ס 51 הבוגבו אוהש גוס לכב רטמ   
     
שיש תוחול לע רויכל ימינפ טנק וא הפש טנק    07.5.549

  141.60       1.00 לעפמב םיקבדומ אוהש גוס לכמ רטמ   
     
לעפמב אוהש גוס לכמ שיש חולב חתפ ךותיח    07.5.550

  164.40       1.00 דיחי חבטמ ףטשמ רובע 'חי   
     
מ"ס 1/1 תודימב אוהש גוס לכמ שיש לגרס    07.5.555
לעפמב קבדומ ,ופקיהבו חולב חתפל תחתמ     
יבג לע החירמ תוברל ,חבטמ ףטשמ רובע     

   76.80       1.00 .ףוקש ןוקיליסב רויכה ןפוד רטמ   
     
תבכרה רובע אוהש גוס לכמ שישב רוח ךותיח    07.5.560

   55.20       1.00 הדימע תללוס וא זרב 'חי   
     
ילגרס תוברל אוהש גוס לכמ שיש תוחול קוריפ    07.5.565

   98.40       1.00 הפש רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../118 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     118 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח ו  ש מ ש  י ד ו ו ד  7.70 ק ר פ  ת ת      
     
   =============================  
***הכירצל םימ םומיחל דויצ ***            
   =============================  
     
,רטיל 03 תלוביקב םימ םומיחל ילמשח דוד    07.7.010
ימינפ יופיצ םע מ"מ 0.5 יבועב חפמ יושע     
תמגודכ,קוצי ןתירואילופמ דודיבו לייאמאמ     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא" תרצות     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

1,498.80       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
,רטיל 06 תלוביקב םימ םומיחל ילמשח דוד    07.7.015
ימינפ יופיצ םע מ"מ 0.5 יבועב חפמ יושע     
תמגודכ,קוצי ןתירואילופמ דודיבו לייאמאמ     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא" תרצות     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

1,711.20       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
,רטיל 08 תלוביקב םימ םומיחל ילמשח דוד    07.7.020
ימינפ יופיצ םע מ"מ 0.5 יבועב חפמ יושע     
תמגודכ ,קוצי ןתירואילופמ דודיבו לייאמאמ     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא" תרצות     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

1,914.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../119 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     119 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

021 תלוביקב םימ םומיחל ילמשח/שמש דוד    07.7.025
יופיצ םע מ"מ 0.5 יבועב חפמ יושע ,רטיל     
,קוצי ןתירואילופמ דודיבו לייאמאמ ימינפ     
עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא" תרצות תמגודכ     
,תומייק למשחו םימ תוכרעמל םירוביח     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו הקפסא     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

2,034.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
051 תלוביקב םימ םומיחל ילמשח/שמש דוד    07.7.030
יופיצ םע מ"מ 0.5 יבועב חפמ יושע ,רטיל     
,קוצי ןתירואילופמ דודיבו לייאמאמ ימינפ     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא" תרצות     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

2,226.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
002 תלוביקב םימ םומיחל ילמשח/שמש דוד    07.7.035
יופיצ םע מ"מ 0.5 יבועב חפמ יושע ,רטיל     
,קוצי ןתירואילופמ דודיבו לייאמאמ ימינפ     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא" תרצות     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

2,433.60       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../120 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     120 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוברל ,הכירצל םימ םומיחל תוירלוס תוכרעמ    07.7.040
יבועב חפמ רטיל 021 חפנב ילמשח/שמש דוד     
דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ םע  מ"מ 0.5     
-כ חטשב דחא שמש טלוק ,קוצי ןתירואילופ     
תמגודכ ,מ"מ 0.3 יבועב תיכוכז םע ,ר"מ 0.2     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא" תרצות     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
הנשל - טטסומרטו םומיח ( םינש 5 -ל ןלבקהו     

3,336.00       1.00 'פמוק .)תחא  
     
תוברל ,הכירצל םימ םומיחל תוירלוס תוכרעמ    07.7.045
יבועב חפמ רטיל 021 חפנב ילמשח/שמש דוד     
דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ םע  מ"מ 0.5     
םע ךא ,הביכשב וא הדימעב ,קוצי ןתירואילופ     
,דחא לכ ר"מ 24.1 -כ חטשב שמש יטלוק ינש     
תרצות תמגודכ ,,מ"מ 0.3 יבועב תיכוכז םע     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא"     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

4,341.60       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
ילמשח/שמש דוד :תוללוכה תוירלוס תוכרעמ    07.7.050
םע   מ"מ 0.5 יבועב חפמ רטיל 051 חפנב     
,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ     
תיכוכז םע ר"מ 5.2 -כ חטשב דחא שמש טלוק     
,ע"וש וא "ןרוא" תרצות ,מ"מ 0.3 יבועב     
למשחו םימ תוכרעמל םירוביח עוציב תוברל     
םילוארדיה םירזיבא תנקתהו הקפסא ,תומייק     
םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל םישורדה     
ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט ,ןוחטב     
םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ וא היילת     
לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה .םינוש     
תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו ןרציה     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח ףוגל     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

3,828.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../121 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     121 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ילמשח/שמש דוד :תוללוכה תוירלוס תוכרעמ    07.7.055
םע   מ"מ 0.5 יבועב חפמ רטיל 051 חפנב     
םע ,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ     
דחא לכ ר"מ 24.1 -כ חטשב  שמש יטלוק ינש     
תרצות תמגודכ ,,מ"מ 0.3 יבועב תיכוכז םע     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא"     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

3,620.40       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
ילמשח/שמש דוד :תוללוכה תוירלוס תוכרעמ    07.7.060
םע   מ"מ 0.5 יבועב חפמ רטיל 002 חפנב     
םע ,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ     
דחא לכ ר"מ 0.2 -כ חטשב שמש יטלוק ינש     
תרצות תמגודכ ,,מ"מ 0.3 יבועב תיכוכז םע     
םירוביח עוציב תוברל  ,ע"וש וא "ןרוא"     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

4,812.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
ילמשח/שמש דוד :תוללוכה תוירלוס תוכרעמ    07.7.065
םע   מ"מ 0.5 יבועב חפמ רטיל 002 חפנב     
םע ,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ     
לכ ר"מ 24.1 -כ חטשב שמש יטלוק השולש     
תמגודכ ,,מ"מ 0.3 יבועב תיכוכז םע דחא     
םירוביח עוציב תוברל ,ע"וש וא "ןרוא" תרצות     
הקפסא ,תומייק למשחו םימ תוכרעמל     
םישורדה םילוארדיה םירזיבא תנקתהו     
,ןוחטב םותסש ,רזוח לא( תמלשומ הנקתהל     
וא היילת ירזיבא ,)'דכו םוח ץיאמ ,טטסומרט     
.םינוש םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     
ןרציה לש תוירחאל תוביחתה ללוכ ריחמה     
ףוגל תוירחאה תפוקת( םינש 5 -ל ןלבקהו     
,ןכ ומכ .)תחא הנשל -טטסומרטו םומיח     
רזעה ירמוחו תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

5,250.00       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../122 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     122 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לע תירלוס תכרעמ תנקתה רובע ריחמ תפםות    07.7.070
1,011.60       1.00 )היצקורטסנוקה טעמל( םיפער גג 'חי   

     
תנקתהל תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק    07.7.075

  771.60       1.00 'פמוק םיפער גג לע תירלוס תכרעמ  
     
תסו( יטטסומרת זרב לש לולכמ תנקתה    07.7.080
םגד "ביגש" תרצות )תויווכ תעינמל ןוחטיב     
   02-VMTS דוד לש תכרעמ לע ע"וש וא  
ירזיבא לכ תא ללוכ ריחמה .שדח ילמשח/שמש     
הדובעל םישורדה )רמוחו גוס לכמ( תרנצ     

1,071.60       1.00 'פמוק תמלשומ  
     
תסו( יטטסומרת זרב לש לולכמ תנקתה    07.7.085
םגד "ביגש" תרצות )תויווכ תעינמל ןוחטיב     
   02-VMTS דוד לש תכרעמ לע ע"וש וא  
תודובע לכ תא ללוכ ריחמה .םייק ילמשח/שמש     
)רמוחו גוס לכמ( תרנצ ירזיבאו תוולנה     

1,345.20       1.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה  
     

  273.60       1.00 'פמוק ילמשח/שמש דוד לש םוח ץיאמ תנקתה 07.7.090
     
רבעמ הזנורבמ 2/1" רטוקב זוקינ זרב תנקתה    07.7.095
דוד לע ע"וש וא "ביגש" תרצות אלמ     
.דודה יוקינו ןוקיר תוברל ,םייק שמש/למשח     
תושורדה תוולנה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה     

  273.60       1.00 תמלשומ הנקתהל 'חי   
     
אוהש חפנ לכב שמש/למשח דוד תנקתה    07.7.100
למשחו םימ תודוקנל םרוביחו םירזיבא תוברל     

  601.20       1.00 'פמוק .)דמעמהו דודה תקפסא ללוכ אל(  
     
גג  לע איהש לכ הקופתב שמש יטלוק הנקתה    07.7.105

  393.60       1.00 'פמוק חוטש  
     
לכ הקופתב שמש טלוק תנקתהל ריחמ תפסות    07.7.110
תיצקורטסנוק ללוכ אל( םיפער גג לע איהש     

  186.00       1.00 'פמוק )םיפער גג לע תנקתהל תנוולוגמ הדלפ  
     
5 וא 3 לש קפסהב "רומטא" ריהמ םימ םמחמ    07.7.115
םירוביח עוציב תוברל ,תומלשב ןקתומ -ט"וק     

  798.00       1.00 'פמוק תומייק למשחו םימ תודוקנל  
     
תחתמ( ENIL "רומטא" ריהמ םימ םמחמ    07.7.120
ןקתומ -ט"וק 5  וא  3  לש  קפסהב )רויכל     

  896.40       1.00 'פמוק למשחו םימל םירוביח תוברל ,תומלשב  
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../123 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     123 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ "ב ל פ מ  ם י ר צ ו מ  8.70 ק ר פ  ת ת      
     
ויהי  - )הטסורינ( מ"בלפ ירצומ לכ )1 :הרעה     
;613 גוסמו דבלב 'א גוסמ     
לכמ ןופיסה תנקתה םיללוכ םירויכ יריחמ)2       
רויכה גוסל םיאתמה גוס     
     
מ"ס 04/05 תודימב מ"בלפמ חבטמ רויכ    07.8.010

1,383.60       1.00 שיש חטשמל תחתמ הנקתהל 'חי   
     
מ"ס 04/05 תודימב  מ"בלפמ חבטמ רויכ    07.8.015

1,520.40       1.00 שיש חטשמה לעמ הנקתהל 'חי   
     
מ"ס 04/05 תודימב  מ"בלפמ חבטמ רויכ    07.8.020

1,662.00       1.00 החוטש הנקתהל 'חי   
     
מ"ס 53/05 תודימב  מ"בלפמ חבטמ רויכ    07.8.025

1,186.80       1.00 החוטש הנקתהל 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ ילבוא חבטמ רויכ    07.8.030

1,542.00       1.00 תישפוח הנקתהל מ"ס 54/55 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.035

1,990.80       1.00 שיש חטשמל תחתמ הנקתהל מ"ס 04X07 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.040

2,067.60       1.00 שיש חטשמה לעמ הנקתהל מ"ס 04X07 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.045
   04X07 תודימב  מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

3,150.00       1.00 מ"ס 65X531 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.050
   04X07 תודימב  מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

3,445.20       1.00 מ"ס 25X721 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.055
   04X07 תודימב  מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

3,784.80       1.00 מ"ס 65X061 'חי   
     
תודימב מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.060
   04X07 תודימב מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

4,024.80       1.00 מ"ס 65X081 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.065
   04X07 תודימב  מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

4,167.60       1.00 מ"ס 65X002 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.070
   04X07 תודימב מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

4,315.20       1.00 מ"ס 65X022 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../124 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     124 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.075
   04X07 תודימב מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

4,467.60       1.00 מ"ס 65X042 'חי   
     
תודימב מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.080

2,838.00       1.00 שיש חטשמל תחתמ הנקתהל מ"ס 04X201 'חי   
     
תודימב מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.085

2,996.40       1.00 םיילוש םע מ"ס 54X701 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ דדוב חבטמ רויכ    07.8.090

1,749.60       1.00 מ"ס 54X001 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ לופכ חבטמ רויכ    07.8.095
   04X201 מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

4,762.80       1.00 מ"ס 65X032 תודימב 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ דדוב חבטמ רויכ    07.8.100
   04X05 תודימב  מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

2,181.60       1.00 מ"ס 06X531 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ דדוב חבטמ רויכ    07.8.105
   04X05 תודימב  מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

3,007.20       1.00 מ"ס 06X061 'חי   
     
תודימב מ"בלפמ דדוב חבטמ רויכ    07.8.110
   04X05 תודימב  מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

3,270.00       1.00 מ"ס 06X081 'חי   
     
תודימב  מ"בלפמ דדוב חבטמ רויכ    07.8.115
   04X05 תודימב  מ"בלפמ חטשמ םע מ"ס  

3,402.00       1.00 מ"ס 06X002 'חי   
     
מ"ס 53X04 תודימב מ"בלפמ הצחר רויכ    07.8.120

1,525.20       1.00 שיש חטשמה לעמ הבכרהל 'חי   
     
מ"ס 43X04 תודימב  מ"בלפמ הצחר רויכ    07.8.125

  940.80       1.00 שיש חטשמל תחתמ הנקתהל 'חי   
     
מ"ס 43X04 תודימב מ"בלפמ הצחר רויכ    07.8.130

1,126.80       1.00 שיש חטשמה לעמ הנקתהל 'חי   
     
מ"ס 43X04 תודימב  מ"בלפמ הצחר רויכ    07.8.135

1,302.00       1.00 החוטש הנקתהל 'חי   
     
םינפ תודימב  מ"בלפמ הצחר רויכ    07.8.140

  864.00       1.00 מ"ס 5.32X5.92 'חי   
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../125 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     125 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 5.1 יבועב ףפוכמ  מ"בלפמ תקוש    07.8.145
םע ,מ"ס 52 יתליחתה קמועו מ"ס 03 בחורב     
םיילגר תוברל ,עופישב ,תולגועמ תוניפ     
הכימתל םילוזנוק וא/ו 613 מ"בלפ תורוניצמ     

1,864.80       1.00 .2" רטוקב ןופיס ללוכ ,613 מ"בלפמ רטמ   
     
מ"מ 5.1 יבועב  מ"בלפמ זוקינ טלוק    07.8.150
עצוממ קמועבו מ"ס 03X03 תודימב תוחפל     
, מ"בלפמ לסו הכבס תוברל ,מ"ס 51 דע     
.הפצר םוסחמל  מ"בלפמ 8" האיצי םע     
םוטיא תוברל תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה     
דדמתש ןוטב תביצח טעמל( הלעתה בוציו     

1,126.80       1.00 'פמוק )דרפנב  
     
מ"מ 5.1 יבועב  מ"בלפמ זוקינ תלעת    07.8.155
עצוממ קמועבו מ"ס 54X08 תודימב תוחפל     
םע ,ררוחמ הסכמ וא הכבס אלל ,מ"ס 51 דע     
םוסחמל   מ"בלפמ 8" רטוקב האיצי     
תוברל תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה .הפצר     
ןוטב תביצח טעמל( הלעתה בוציו םוטיא     

  919.20       1.00 'פמוק )דרפנב דדמתש  
     
מ"מ 5.1 יבועב  מ"בלפמ זוקינ תלעת    07.8.160
עצוממ קמועבו מ"ס 05X09 תודימב תוחפל     
םע ,ררוחמ הסכמ וא הכבס אלל ,מ"ס 51 דע     
.הפצר םוסחמל  מ"בלפמ 8" רטוקב האיצי     
םוטיא תוברל תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה      
דדמתש ןוטב תביצח טעמל( הלעתה בוציו     

1,082.40       1.00 'פמוק )דרפנב  
     
מ"מ 5.1 יבועב  מ"בלפמ זוקינ תלעת    07.8.165
51 דע עצוממ קמועבו מ"ס 02 בחורב ,תוחפל     
האיצי םע ,ררוחמ הסכמ וא הכבס אלל ,מ"ס     
.הפצר םוסחמל  מ"בלפמ 8" רטוקב     
םוטיא תוברל תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה     
דדמתש ןוטב תביצח טעמל( הלעתה בוציו     

  705.60       1.00 )דרפנב רטמ   
     
מ"מ 5.1 יבועב  מ"בלפמ  זוקינ תלעת    07.8.170
51 דע עצוממ קמועבו מ"ס 52 בחורב ,תוחפל     
האיצי םע ,ררוחמ הסכמ וא הכבס אלל ,מ"ס     
.הפצר םוסחמל  מ"בלפמ 8" רטוקב     
םוטיא תוברל תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה     
דדמתש ןוטב תביצח טעמל( הלעתה בוציו     

  776.40       1.00 )דרפנב רטמ   
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../126 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     126 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 5.1 יבועב  מ"בלפמ זוקינ תלעת    07.8.175
51 דע עצוממ קמועבו מ"ס 03 בחורב ,תוחפל     
האיצי םע ,ררוחמ הסכמ וא הכבס אלל ,מ"ס     
.הפצר םוסחמל  מ"בלפמ 8" רטוקב     
םוטיא תוברל תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה     
דדמתש ןוטב תביצח טעמל( הלעתה בוציו     

  847.20       1.00 )דרפנב רטמ   
     
5.1 יבועב  מ"בלפמ זוקינ תלעתל הכבס    07.8.180

  678.00       1.00 'מס 02 בחורב  מ"מ רטמ   
     
5.1 יבועב  מ"בלפמ זוקינ תלעתל הכבס    07.8.185

  733.20       1.00 'מס 52 בחורב  מ"מ רטמ   
     
5.1 יבועב  מ"בלפמ זוקינ תלעתל הכבס    07.8.190

  776.40       1.00 'מס 03 בחורב מ"מ רטמ   
     
מ"בלפמ זוקינ תלעתל ררוחמ הסכמ    07.8.195

  530.40       1.00 'מס 02 בחורב מ"מ 5.1 יבועב רטמ   
     
מ"בלפמ זוקינ תלעתל ררוחמ הסכמ    07.8.200

  590.40       1.00 'מס 52 בחורב מ"מ 5.1 יבועב רטמ   
     
מ"בלפמ זוקינ תלעתל ררוחמ הסכמ    07.8.205

  634.80       1.00 'מס 52 בחורב 5.1 יבועב רטמ   
     
רטוקבו מ"מ 0.1 יבועב  מ"בלפמ תשר לס    07.8.210
תידי םע ,)8" רטוקב םימוסחמל םאתומ( 8"     

  186.00       1.00 המרה 'חי   
     
מ"מ 8.0 יבועב  מ"בלפמ ררוחמ לס    07.8.215
םע ,)8" רטוקב םימוסחמל םאתומ( 8" רטוקבו     

  153.60       1.00 המרה תידי 'חי   
     
,תוחפל 5.1 יבועב מ"בלפמ ךיראמ    07.8.220
ימוסחמ רובע 'מס 04 דע הבוגבו 8" רטוקב     
םיכתורמ םיידדצ םירוביח ללוכ ,4X"8" הפצר     
רמוחב( םוטיא תוברל ,מ"בלפ תרנצמ     

  492.00       1.00 םיסנכנ ןיחולד תורוניצ לש )ירמוטסלא 'חי   
     
,2" רטוקב )מ"בלפמ ירויכ רובע( זוקינ רונצ    07.8.225
דע ךרואב ,04  לואידקס ,תנוולוגמ הדלפמ     
ללוכ ריחמה .הפצר םוסחמ וא זוקינ תלעתל     
,רוניצה תיילת וא /ו קוזיח יעצמאו םיחפס     
הפצרה ךותב רוניצה תפיטע עוציב תוברל     

  120.00       1.00 טלמ טיטב רטמ   
     
2" רטוקב הריהמ החיתפ "פפוס" ןוקיר זרב    07.8.230
טומ תנקתה תוברל ,מ"בלפמ ירויכ רובע     

  382.80       1.00 ךראומ החיתפ 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../127 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     127 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ביבס םיללח יולימל ןיוזמ אל ןוטב תקיצי    07.8.235
  350.40       1.00 תרוקיב תודוקנו הפציר ימוסחמ ,זוקינ תולעת ק"מ   

     
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  9.70 ק ר פ  ת ת      
     
תרצותמ תמגודכ )בזרמ שאר( גג זקנ    07.9.005
   "HTIMS" םגד 6" רטוקב C-DIC-"6-C0101,  

  984.00       1.00 תרנצל םירוביחו םוטיא  תודובע ללוכ  'חי   
     
"HTIMS" תרצות תמגודכ )בזרמ שאר( גג זקנ    07.9.010
ללוכ ,C-DIC-"4-C0101 םגד 4" רטוקב     

  874.80       1.00 תרנצל םירוביחו םוטיא  תודובע 'חי   
     
"HTIMS" תרצות  תמגודכ תספרמ זקנ    07.9.015
םוטיא ללוכ ,DEP-"4-C1101 םגד 4" רטוקב     

1,039.20       1.00 תרנצל םירוביחו 'חי   
     
וא "רמלד" תרצות תמגודכ )בזרמ שאר( גג זקנ    07.9.020
תשר וא סדרב תוברל "4X6" ,גוס לכמ ,ע"וש     
םירוביחו םוטיא תודובע ללוכ ,גגה לש גוס לכל     

1,093.20       1.00 תרנצל 'חי   
     
תרצות תמגודכ )בזרמ שאר( גג זקנ    07.9.025
   "MASSOJ" 4" ,גוס לכמ ,ע"וש ואX"6 תוברל  
תודובע ללוכ ,גגה לש גוס לכל תשר וא סדרב     

1,203.60       1.00 תרנצל םירוביחו םוטיא 'חי   
     
רובע עקרקה לע תחנומ ןוטבמ תימורט תינגא    07.9.030

  218.40       1.00 בזרמ 'חי   
     
תוברל ,בזרממ אצומב ןוולוגמ רוניצמ ךרב    07.9.035
,ןוולוגמ רוניצל וא EPDH  רוניצל רוביח     

  382.80       1.00 4" רטוקב ,ריקה םוטיא תוברל 'חי   
     
תוברל ,בזרממ אצומב ןוולוגמ רוניצמ ךרב    07.9.040
,ןוולוגמ רוניצל וא EPDH  רוניצל רוביח     

  438.00       1.00 6" רטוקב ,ריקה םוטיא תוברל 'חי   
     
מ"מ 4 רטוקב םינוולוגמ םיטוחמ )עבוכ( סדרב    07.9.045
שאר וא תיבוברז ךותב מ"מ 03/03 תצבשמבו     

   38.40       1.00 בזרמה 'חי   
     
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ      
     
ה ר ב ו ק  ת ר נ צ  1.80 ק ר פ  ת ת      
     
,שימג ,ירושרש ,יתבכש וד הרבוק רוניצ    08.1.001

   15.00       1.00 .הכישמ לבח תוברל מ"מ 05 רטוקב רטמ   
     
,שימג ,ירושרש ,יתבכש וד הרבוק רוניצ    08.1.002

   20.00       1.00 .הכישמ לבח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../128 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     128 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,שימג ,ירושרש ,יתבכש וד הרבוק רוניצ    08.1.003
   37.00       1.00 .הכישמ לבח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   

     
,שימג ,ירושרש ,יתבכש וד הרבוק רוניצ    08.1.004

   90.00       1.00 .הכישמ לבח תוברל מ"מ 061 רטוקב רטמ   
     
,שימג ,ירושרש ,יתבכש וד הרבוק רוניצ    08.1.005

  134.00       1.00 .הכישמ לבח תוברל מ"מ 002 רטוקב רטמ   
     
ת ו ד ו ס י  ת ק ר א ה  2.80 ק ר פ  ת ת      
     
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא    08.2.001
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ     
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת     

  358.00       1.00 .םיירוקמ 'חי   
     
םע ,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש    08.2.002

  530.00       1.00 .הכרדמב הנקתהל הסכמ 'חי   
     
תשוחנמ םיושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ    08.2.003

  329.00       1.00 .םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי   
     
תשוחנמ םיושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ    08.2.004

1,023.00       1.00 .מ"מ 01/04/008 תודימב 'חי   
     
תשוחנמ םיושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ    08.2.005

  708.00       1.00 .מ"מ 4/04/006 תודימב 'חי   
     
תשוחנמ םיושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ    08.2.006

  986.00       1.00 .מ"מ 01/06/0001 תודימב 'חי   
     
ר"מ יפל הדידמה .הנבמ לש דוסי תוקראה    08.2.007

   12.00       1.00 .ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ   
     
ספמ מ"מ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ    08.2.008
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה     

  191.00       1.00 .תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'קנ   
     
ספמ מ"מ 52 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ    08.2.009
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה     

  249.00       1.00 .תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'קנ   
     
תולש תוברל םימ הנומ לע ינקת הקראה רשג    08.2.010

  113.00       1.00 ."קתנל אל הקראה" טלשו תוינקת 'חי   
     
תקראהל מ"מ 04/5.3 תודימב הדלפ ספ    08.2.011

   25.00       1.00 .םיכותיר תוברל תוקיציב ןומט תודוסי רטמ   
     
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי    08.2.012

  358.00       1.00 .םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 5/04 'חי   
קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../129 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     129 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  3.80 ק ר פ  ת ת      
     
תרבח סופיט CVP 3" רוניצל רוביח תשק    08.3.010

   30.00       1.00 למשח 'חי   
     
תרבח סופיט CVP 4" רוניצל רוביח תשק    08.3.020

   50.00       1.00 למשח 'חי   
     
סופיט 4" ל 3" מ CVP  רוניצל ריבעמ םאתמ    08.3.030

   20.00       1.00 למשח תרבח 'חי   
     

   40.00       1.00 למשח תרבח סופיט 3" רטוקב CVP  תורוניצ רטמ  08.3.040
     

   50.00       1.00 למשח תרבח סופיט 4" רטוקב CVP  תורוניצ רטמ  08.3.050
     

   70.00       1.00 למשח תרבח סופיט 6" רטוקב CVP  תורוניצ רטמ  08.3.060
     

   80.00       1.00 למשח תרבח סופיט 8" רטוקב CVP  תורוניצ רטמ  08.3.070
     
רטוקב םיגוסה לכמ ע"קי תרנצ תחנהו הקפסא    08.3.080

   17.00       1.00 מ"מ 05 וא מ"מ 04 רטמ   
     
רטוקב םיגוסה לכמ ע"קי תרנצ תחנהו הקפסא    08.3.090

   25.00       1.00 מ"מ 57 וא מ"מ 36 רטמ   
     
" רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ תחנהו הקפסא    08.3.100

   22.00       1.00 3 רטמ   
     

   32.00       1.00 4" רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ תחנהו הקפסא רטמ  08.3.110
     

   25.00       1.00 3" רוחש ירושרש רוניצ תחנהו הקפסא רטמ  08.3.120
     
מ"ס 61  בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס    08.3.130

    2.00       1.00 המדאב לבכ ןומיסל רטמ   
     
תונטנא , תוקראה  רובע  םייולג  תשוחנ  יטוח    08.3.140

   17.00       1.00 ' וכו  רטמ   
     
הדלפ  טוממ  היושע  תילקיטרו  הדורטקלא    08.3.150

  300.00       1.00 תשוחנ  הפוצמ 'חי   
     
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  4.80 ק ר פ  ת ת      
     

   50.00       1.00 םיגוסה לכמ לבכ תלחשה רטמ  08.4.010
     
טרפמ יפל החותפ החמוג תנקתהו הקפסא    08.4.020

1,082.00       1.00 למשח תרבח 'חי   
     
טרפמ יפל הלופכ החמוג תנקתהו הקפסא    08.4.030

2,056.00       1.00 למשח תרבח 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../130 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     130 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יפל 052/57/091 החמוג תנקתהו הקפסא    08.4.040
2,814.00       1.00 למשח תרבח טרפמ 'חי   

     
16,451.00       1.00 ז"טתל דסמ תמקהו הקפסא 'חי  08.4.050

     
ת ו ח ו ש  5.80 ק ר פ  ת ת      
     
04 ימינפ רטוקב ,ימורט ןוטבמ תרוקיב תחוש    08.5.010

  550.00       1.00 מ"ס 06 דע קמועבו מ"ס 'חי   
     
טרפמ יפל 1A גוסמ את תנקתהו הקפסא    08.5.020

3,250.00       1.00 למשח תרבח 'חי   
     
טרפמ יפל 2A גוסמ את תנקתהו הקפסא    08.5.030

4,350.00       1.00 למשח תרבח 'חי   
     
שיבכ סמועל הסכמו תרגסמ תנקתהו הקפסא    08.5.040
תרבח טרפמלו ילארשי ןקתל םיאתמ הכרדמו     

3,800.00       1.00 דבלב למשח תרבח תיתשת רובע ,למשח 'חי   
     
דבלמ הכרדמ וא שיבכב תוחוש  הבוג תמאתה    08.5.050

  500.00       1.00 קזב תוחוש 'חי   
     
םינוש םירטקב תוחוש תמאתהל תפסות    08.5.060
ההבגהל ךרע הווש וא "ביבא םאתמ" תטישב     

  600.00       1.00 מ"ס 51 דע 'חי   
     
םינוש םירטקב תוחוש תמאתהל תפסות    08.5.070
ההבגהל ךרע הווש וא "ביבא םאתמ" תטישב     

  650.00       1.00 מ"ס 51 לעמ 'חי   
     
ההבגהל זוקינ ינטלוק הבוג תמאתה תפסות    08.5.080

  750.00       1.00 ךרע הווש וא ביבא םאתמ םע מ"ס 51 דע 'חי   
     
,הכרדמ וא שיבכב קזב תוחוש הבוג תמאתה    08.5.090

2,500.00       1.00 הרקת תפלחה אלל 'חי   
     
ללוכ הכרדמ וא שיבכב קזב תוחוש תמאתה    08.5.100

7,500.00       1.00 הרקת תפלחה 'חי   
     
- תת  תוכרעמ  יוליג  ךרוצל  שושיגו  הריפח    08.5.110

  500.00       1.00 תויעקרק 'חי   
     
וא  היזכרמ  לש  ןוטב  דוסיב  הרידח  עוציב    08.5.120

  330.00       1.00 .תמייק החוש וא הרואת  דומע 'חי   
     
תלחשה ללוכ 'מ 02 דע ךרואב יקפוא חודיק    08.5.130

6,000.00       1.00 'פמוק םירטקה לכבו םיגוסה לכמ תורוניצ  
     
הקפסא ללוכ 'מ 02 לעמ ךרואב יקפוא חודיק    08.5.140

  400.00       1.00 םירטקה לכבו םיגוסה לכמ תורוניצ תלחשהו רטמ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../131 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     131 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  300.00       1.00 םינוש םירטקב ןוטבב רוח חודיק 'חי  08.5.150
     

   65.00       1.00 טיינוטבב תרנצ יולימ רטמ  08.5.160
     
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ      
     
ם י נ פ  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת      
     
לע םינווכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט    09.1.001
הטכילש תבכש תוברל ,םיירושמ  םיחטש     
טרפמ לש 232090 ףיעס יפל דבל רמגב     

   76.00       1.00 יללכה ר"מ   
     
לע םינווכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט    09.1.002
אלל הטכילש תבכש תוברל ,םיירושמ םיחטש     
טרפמ לש 232090 ףיעס יפל דבל רמג ,דיס     

   67.00       1.00 יללכה ר"מ   
     
םילגועמ תוריק לע תובכש יתשב םינפ חיט    09.1.003

   96.00       1.00 .םילוגע םידומע וא/ו ר"מ   
     
)הטכילש( םינפ חיטב דבלב הנוילעה הבכשה    09.1.004
רותב יללכה טרפמ לש 232090 ףיעס יפל     

   46.00       1.00 תדרפנ הדובע ר"מ   
     
5.1 לש תומכב ע"ש וא "55 סקטרובמט"    09.1.005
םינפ חיט לע תובכש יתשב הזתהב ,ר"מ/ג"ק     
דוסי תעיבצ ללוכ )דרפנב דדמנה(     

   59.00       1.00 ."לירקרפוס"ב ר"מ   
     
2 לש תומכב ע"ש וא "0002 סקטרובמט"    09.1.006
םינפ חיט לע תובכש יתשב הזתהב ,ר"מ/ג"ק     
דוסי תעיבצ ללוכ )דרפנב דדמנה(     

   70.00       1.00 ."לירקרפוס"ב ר"מ   
     
לע )"ץיבר" חיט( תובכש 3-ב תשר חיט    09.1.007
מ"ס 5.2/5 ץע ילגרס תוברל ,םיירושימ םיחטש     
ףיעס יפל חיטה ,תנוולוגמ תשר ,םיאשונה     

  168.00       1.00 .יללכה טרפמ לש 52090 ר"מ   
     
תווצק ,)םיפילג( םיחתפ ביבסמ תועוצקמ רודס    09.1.008
םבחורש חיט תובכש 2 י"ע םיזינרק ,תוטילב     

   56.00       1.00 .מ"ס 22 דע רטמ   
     
תמגוד לק טגרגא סיסב לע ד"ממל לק חיט    09.1.009
ללוכ מ"מ 02 דע 01 יבועב ע"ש וא "ריקומרת"     

  139.00       1.00 רפושמ ראגב טכילשו תשר לק חיט הצברה ר"מ   
     
004/02.1 תמגוד ימרת דודיבל םינפ חיט    09.1.010

  198.00       1.00 מ"ס 2 יבועב ע"ש וא "ריקומרת" ר"מ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../132 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     132 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןווגב )שיש יומד( ונאיצנוו "וקוטס" חיט    09.1.011
וא "הגוו-טלרינ" 'בח תרצות לכירדאה תריחבל     
תבכש ,חטשה תנכה תוברל םינפ חיט לע ע"ש     
.סקו תבכשו וקוטס תובכש שולש ,וקוטס דוסי     

  204.00       1.00 .ןרציה תוארוה יפל  םושייה ר"מ   
     
לעמ ,תוריק לע תחא הבכשב )לטכפש( קרמ    09.1.012
ללוכ ריחמה .עבצה דוריג רחאל סבג/חיטל     
השירד יפל קר עצובת הדובעה .הקלחהו ףויש     

   43.00       1.00 .ןמויב בתכב חקפמה לש תשרופמ ר"מ   
     
לעמ ,תוריק לע תובכש יתשב )לטכפש( קרמ    09.1.013
ללוכ ריחמה .עבצה דוריג רחאל סבג/חיטל     
הדובעה .הבכש לכ שוביי רחאל הקלחהו ףויש     
חקפמה לש תשרופמ השירד יפל קר עצובת     

   54.00       1.00 .ןמויב בתכב ר"מ   
     
ם י נ פ  ח י ט  י נ ו ק י ת  2.90 ק ר פ  ת ת      
     
וא םיקולבה ינפ דע םייק םינפ חיט תדרוה    09.2.001
יפיעסב טעמל( .תורקת וא תוריקב ,ןוטבה     

   34.00       1.00 .)ל"נה ףיעסה תא םכותב םיללוכה חיט ןוקית ר"מ   
     
לע מ"מ 5 דע קמועב םייק םינפ חיט סופסיח    09.2.002

   18.00       1.00 .םיירושימ םיחטש ר"מ   
     
תוריקו תורקת לע םייק םינפ חיט ינוקית    09.2.003
יתש ,ימוקמ ןוקיתל ר"מ 1-דע לש חטשב     
חיט דורג תוברל ,םינווכ ינשב לגרס תובכש     
טרפמ לש 232090 ףיעס יפל ,ףפור םייק     

  113.00       1.00 טיטולצ י"ע עבצל הנכה ,יללכה ר"מ   
     
0.5-10.1 לש חטשב ךא ל"נכ םינפ חיט ינוקית    09.2.004

  108.00       1.00 .ר"מ ר"מ   
     
תורקתו תוריקב םייק םינפ חיט ינוקית    09.2.005
,םימ יוק תחנה רחאל מ"ס 03 דע לש תועוצרב     
תסירה רחאל וא )םירחא י"ע( ,'דכו למשח     

   50.00       1.00 םילופיש ףוליק וא ,תוציחמ/תוריק רטמ   
     
מ"ס 7.0 דע בחורב "םידבוע" םיקדס ינוקית    09.2.006
ותקמעהו קדסה תחיתפ :תוברל םינפ תוריקב     
מ"מ 5 לש קמועבו מ"מ 3 לש ילמינימ בחורל     
ידוסי יוקינ ,בחורמ רתוי %05-ב קמועל וא     
החירמ ,םיפפור םיקלח ,ךולכיל ,קבאמ     
רפושמ ילירקא קיטסמב יולימו "S רמיירפ"ב     
"ליסורינ" תמגוד םינקתה ןוכמ טרפמל םיאתמו     

   51.00       1.00 .ןרציה תוארוה יפל עוציב ,ע"ש וא רטמ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../133 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     133 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

7,1 דע בחורב "םידבוע" אל םיקדס ינוקית    09.2.007
קדסה תחיתפ :תוברל ץוחו םינפ תוריקב מ"ס     
קמועבו מ"מ 3 לש ילמינימ בחורל ותקמעהו     
,בחורמ רתוי %05-ב קמועל וא מ"מ 5 לש     
,םיפפור םיקלח ,ךולכיל ,קבאמ ידוסי יוקינ     
ילירקא קיטסמב יולימו "S רמיירפ"ב החירמ     
תמגוד םינקתה ןוכמ טרפמל םיאתמו רפושמ     

   58.00       1.00 .ןרציה תוארוה יפל עוציב ,ע"ש וא "ליסורינ" רטמ   
     
ץ ו ח  ח י ט  3.90 ק ר פ  ת ת      
     
קבד %5 לש תפסותב דיס אלל ץוח חיט    09.3.001
יפל תובכש יתשב ,טנמצה לקשממ ילירקא     
תבכש תוברל ,יללכה טרפמ לש 442090 ףיעס     

  103.00       1.00 .הצברה ר"מ   
     
ןווגב ןבל טלמ סיסב לע הנוילע הזתה תבכש    09.3.002
קבד תפסות תוברל ,קלח חיט יבג לע שרדנה     
לקשממ %6 לש תומכב רשואמ גוסמ ילירקא     

   59.00       1.00 תבורעתה ר"מ   
     
"0002 סקטרובמט" לש דבלב הנוילע הבכש    09.3.003
,שדח ץוח חיט לע ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב     

   70.00       1.00 ."לירקרפוס" דוסי עבצ תוברל ר"מ   
     
לש הכלשה רמגב תוריק לע הלילג וא הזתה    09.3.004
/ג"ק 2 לש תומכב "0002 סקטרובמט" יופיצ     
ידוסי דוריג ,ץחלב םימ תפיטש תוברל ,ר"מ     
חיט ,םיקדס ינוקית ,תשרבמב דיס ,קבא לש     
העיבצו לורדנוב תחירמ ,ותקלחהו     

   81.00       1.00 "לירקרפוס"ב ר"מ   
     
רמגב וא קלח ריק לע יופיצ לש הנוילע הבכש    09.3.005
ןווגב ,ע"וש וא "סקטינק" תזתה י"ע הכלשה     
תוברל ,ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב ,הריחב יפל     
תפיטש רחאל ,"רדנק" ןוקיליס רמיירפ תזתה     
ינוקית ,תשרבמב דיס ,קבא דוריג ,ץחלב םימ     

   72.00       1.00 .ףפור חיטו םיקדס ר"מ   
     
רמגב וא קלח ריק לע יופיצ לש הנוילע הבכש    09.3.006
יביטרוקד ילירקא טכילש" תחירמ י"ע הכלשה     
,הריחב יפל ןווגב ,ע"וש וא "ינועבצ - שימג     
,רמיירפ תזתה תוברל ,ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב     
דיס ,קבא דוריג ,ץחלב םימ תפיטש רחאל     

   73.00       1.00 .ףפור חיטו םיקדס ינוקית ,תשרבמב ר"מ   
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../134 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     134 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ילירקא חיט תכרעמ לש םייק חיט לע יופיצ    09.3.007
יבג לע ,"סקלפרובמט" גוסמ הזתהב שימג     
רמגב ,מ"ס 3.0-0.1 חוורמב םיקדס םע תוריק     
דוריג ,םימב הפיטש תוברל .ץירפש וא קלח     
םיקדסב לופיט ,תשרבמב דיסו קבא     
תבכש ,דחוימ שימג קרמב םייביטקורטסנוק     
לכה ,תונוילע תובכש יתשו םייניב תבכש ,דוסי     

   83.00       1.00 .ורושיאבו ןרציה תוארוה יפל ר"מ   
     
עבצ וא/ו חיט תודובעל ריחמ תפסות    09.3.008
לש קוריפו הבכרה ,הקפסא רובע דבלב ץוח     
לש ץוח תוריקב 'מ 05.3 לעמ והבוגש םוגיפ     
תיזח ר"מל וניה ריחמה .דבלב םייק הנבמ     

  112.00       1.00 לעופב עוציב יפלו הנבמה ר"מ   
     
ץ ו ח  ח י ט  ש ו ד י ח ו  ם י נ ו ק י ת  4.90 ק ר פ  ת ת      
     
םיחטש לע םייק ץוח חיט תרסהו תותיס    09.4.001
ידוסי דוריג( ריקה ינפ יוליג דע ,םיירושימ     

   62.00       1.00 םימב הפיטש תוברל )ריקה ינפ לכ לש אלמו ר"מ   
     
םיחטש לע םייק זתומ ץוח חיט שודח    09.4.002
חיט לש הנוילע הבכש עוציב י"ע ,םיירושימ     
קבד תפסות םע ,ןבל טלמ סיסב לע זתומ שדח     
דע ,תבורעתה לקשממ %6 לש תומכב ילירקא     
הפיטש עוציב תוברל ,םלשומ רמג תלבקל     

   81.00       1.00 ךולכיל דוריג םע םימב ר"מ   
     

   84.00       1.00 .רופא טלמ סיסב לע הנוילעה הבכשה ךא ל"נכ ר"מ  09.4.003
     
,םיירושימ םיחטש לע םייק קלח ץוח חיט שודח    09.4.004
חיט תרסה ,םימ ץחלב הפיטש עוציב תוברל     
אלל חיט ינוקית ,תוריק תקלחהו דוריג ,ףפור     
תומכמ ילירקא קבד %01 םיללוכה ידיס     
ילירקא קיטסמב םיקדס םוטיא ,םיטנק ,טנמצה     
אלל הרוחש הטכילש תבכש עוציב ,"ליסורינ"     
תלבקל ריקה לש תמלשומ הנכהל דע ,דיס     

  105.00       1.00 ןוילע יופיצ וא עבצ ר"מ   
     
תורקת תיתחתב םייק ןוטבו ץוח חיט ינוקית    09.4.005
יוליגל דע ויגוסל םייק חיט דורג תוברל     
יוקינ ,םיפפורה ןוטב יקלח םע דחי םילזרבה     
2-ב יסקופא וא ט"חמ עבצב ותעיבצו לזרבה     
אלל הרוחש הטכילש תבכש עוציב ,תובכש     
%01 לש רועשב ילירקא קבד תפסותב ,דיס     
יוק רוזחש תללוכ הדובעה .טנמצה תומכמ     

  143.00       1.00 .'וכו םימ ףא תוברל םינשי הינבו ןוטב ר"מ   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../135 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     135 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דע לש םינטק םיחטשב םייק ץוח חיט ינוקית    09.4.006
חיט תדרוה תוברל ,ימוקמ ןוקיתל ר"מ 0.1     
אלל הרוחש הטכילש תבכש עוציבו ףפור םייק     
%01 לש רועשב ילירקא קבד תפסותב ,דיס     

  125.00       1.00 .טנמצה תומכמ ר"מ   
     
לש םינטק םיחטשב םייק ץוח חיט ינוקית    09.4.007
תדרוה תוברל ,ימוקמ ןוקיתל ר"מ 0.5-10.1     
הרוחש הטכילש תבכש עוציבו ףפור םייק  חיט     
לש רועשב ילירקא קבד תפסותב ,דיס אלל     

  120.00       1.00 .טנמצה תומכמ %01 ר"מ   
     
ץוח חיט לע ע"ש וא "0002 סקטרובמט" יופיצ    09.4.008
.הזתהב ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב םייק קלח     
םוגפה עבצה דורגו סופסיח ללוכ ריחמה     

   90.00       1.00 .לורדנוב דוסי תבכשו ףפורהו ר"מ   
     
'מטא 051 ץחלב םימ ןוליסב ץוח חיט יוקינ    09.4.009
/ שודיח םיעצבמ ןיאשכ קרו ךא דדמי( .תוחפל     

   10.00       1.00 )חיט ינוקית ר"מ   
     
י ו פ י ח ו  ת ו ע צ ק מ  ק ו ז י ח  5.90 ק ר פ  ת ת      
ם י ר פ ת      
     
הנכהו ףילג דובע תוברל ,תנבלוגמ תשר ינתיוז    09.5.001

   34.00       1.00 יללכה טרפמ לש 16090 ףיעס יפל רטמ   
     
5.1 יבועב ףפוכמ הטסורינ חפמ הניפ ןגמ    09.5.002

  172.00       1.00 םינגוע תוברל ,מ"מ רטמ   
     
שדח ןינב ןיב םייקפוא וא םייכנא םירפת בוציע    09.5.003
תשר תוניפ 2 י"ע םינפ תוריקב םייק וא     
חיטב הנכה תודובע תוברל ,תנבלוגמ החותמ     
אלל ,מ"ס 03 לכ "יטליה" יגרב ,םייק ןינבב     

   88.00       1.00 חיט רטמ   
     
ץבא חפב תוקעמ לעמ םייקפוא םירפת יופיח    09.5.004

  154.00       1.00 .מ"ס 05 לש סורפ בחורב ,41 'סמ רטמ   
     
ץבא חפב תוקעמ לעמ םייקפוא םירפת יופיח    09.5.005

  176.00       1.00 .מ"ס 06 לש סורפ בחורב ,41 'סמ רטמ   
     
גוסמ ץוח חיטו םינפ חיטל םוינימולא יליפורפ    09.5.006

   84.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ םגדו רטמ   
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../136 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     136 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ      
     
ו צ ר ט  ת ו פ צ ר מ ב  ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת      
     
לע מ"ס 02/02 תודימב וצרט תופצרמב ףוציר    10.1.001
תלזב טגרגא םע רופא וא ןבל טנמצ סיסב     
.רוביצ ינבמל הקיחשב דימע 3-2 לדוגב     
.יללכה טרפמבש 120.01 ףיעס יפל הדובעה     

  202.00       1.00 )ר"מ/ח"ש 56.-דוסי ריחמ( ר"מ   
     
מ"ס 01/02 וא מ"ס 7/02 תודימב וצרט ילופיש    10.1.002
תותס י"ע ריקה תנכה תוברל .ףוצירה תמגודכ     

   50.00       1.00 חיט ינוקתו רטמ   
     
סיסב לע ,מ"ס 52/52 וצרט תופצרמב ףוציר    10.1.003
07.- דוסי ריחמ( שדע טגרגא םע רופא טנמצ     

  208.00       1.00 )ר"מ/ח"ש ר"מ   
     
מ"ס 01/52 וא מ"ס 7/52 תודימב וצרט ילופיש    10.1.004
תותס י"ע ריקה תנכה תוברל ,ףוצירה תמגודכ     

   50.00       1.00 חיט ינוקיתו רטמ   
     
סיסב לע מ"ס 03/03 תודימב וצרט תופצרמ    10.1.005
3-2 לדוגב תלזב טגרגא םע רופא וא ןבל טנמצ     
יפל הדובעה .רוביצ ינבמל הקיחשב דימע     
57 דוסי ריחמ ,יללכה טרפמבש 120.01 ףיעס     

  213.00       1.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
     
מ"ס 03X01 וא מ"ס 03X7 תודימב םילופש    10.1.006
תותס י"ע ריקה תנכה תוברל ףוצירה תמגודכ     

   50.00       1.00 חיט ינוקתו רטמ   
     
םיחטשב מ"ס 02/02 תודימב וצרט תופצרמ    10.1.007
טנמצ סיסב לע ר"מ 5-ל דע םירזופמ םינטק     
דימע 3-2 לדוגב תלזב טגרגא םע רופא וא ןבל     
ףיעס יפל הדובעה .רוביצ ינבמל הקיחשב     
56 דוסי ריחמב ,יללכה טרפמב 120.01     

  248.00       1.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
     
םיחטשב מ"ס 02/02 תודימב וצרט תופצרמ    10.1.008
םע רופא וא ןבל טנמצ סיסב לע ר"מ 5-01-מ     
ינבמל הקיחשב דימע 3-2 לדוגב תלזב טגרגא     
טרפמבש 120.01 ףיעס יפל הדובעה .רוביצ     

  242.00       1.00 .ר"מ/ח"ש 56.-  דוסי ריחמ ,יללכה ר"מ   
     
םיחטשב מ"ס 03/03 תודימב וצרט תופצרמ    10.1.009
לע ר"מ 0.01 דע לש  חטשב םירזופמו םינטק     
תלזב טגרגא םע רופא וא ןבל טנמצ סיסב     
.רוביצ ינבמל הקיחשב דימע 3-2 לדוגב     
,יללכה טרפמבש 120.01 ףיעס יפל הדובעה     

  253.00       1.00 ר"מ/ח"ש 57.-  דוסי ריחמ ר"מ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../137 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     137 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

02/02 תודימב 'ב גוס וצרט תופצרמב ףוציר    10.1.010
  171.00       1.00 .מ"ס ר"מ   

     
הבוגב לטכפש וא יטנמצ טיט י"ע תוריק רושיי    10.1.011

   30.00       1.00 הקבדהב םילנפ תלבקל מ"ס 02 דע רטמ   
     
השירד יפל תופצר לש סקוו םע שילופו ןויקנ    10.1.012

   23.00       1.00 תדחוימ ר"מ   
     
,תויגוגז ,תונולח לש ידוסי שילופו ןויקנ    10.1.013
השירד יפל םירטינס םילכו  הקימרק ,הניסרח     

   12.00       1.00 .תדחוימ ר"מ   
     
קסיד םע הנוכמ י"ע תופצורמ תופצר שוטיל    10.1.014
יפל ,"לטסירק סקו"ב שילופו "םודנורוברק"     

   44.00       1.00 תדחוימ השירד ר"מ   
     
,תשוחנ ינתיוז 2 י"ע ףוצירב תוטשפתה רפת    10.1.015
תשר םע ןבלוגמ חפ ,ןוטב תפצרב םנוגע     
   M.P.X חיט תבכש ,ןוגע יגרב ,וילע תמחלומ  
קבד %01 לש תפסות םע דיס אלל טלמ     

  164.00       1.00 .טנמצה לקשממ ילירקא רטמ   
     
אוהש גוס לכמ ףוצירב םייק רפת קורפ    10.1.016
לכ תוברל םייקה תמגודכ שדחמ ותנקתהו     
תרזחהו םלשומ רמגל דע םישורדה םירמוחה     

  315.00       1.00 .ותומדקל בצמה רטמ   
     
,724D8WS גוסמ ףוצירב תושפתה רפת    10.1.017

  630.00       1.00 .ע"ש וא "סוארטש" :ןאובי רטמ   
     
בחורב LA E/017 גוסמ ףוצירב תושפתה רפת    10.1.018
בגנ" :ןאובי ,מ"מ 04 הבוגבו מ"מ 41     

  449.00       1.00 .ע"ש וא "תויגולונכט רטמ   
     
בחורב LA E/017 גוסמ ףוצירב תושפתה רפת    10.1.019
בגנ" :ןאובי ,מ"מ 05 הבוגבו מ"מ 41     

  472.00       1.00 .ע"ש וא "תויגולונכט רטמ   
     
בחורב LA E/017 גוסמ ףוצירב תושפתה רפת    10.1.020
בגנ" :ןאובי ,מ"מ 06 הבוגבו מ"מ 41     

  517.00       1.00 .ע"ש וא "תויגולונכט רטמ   
     
ף ו צ י ר  ת ו מ ל ש ה ו  י נ ו ק י ת  2.01 ק ר פ  ת ת      
ו צ ר ט -ם י י ק      
     
לש םינטק םיחטשב םייק וצרט ףוציר ינוקית    10.2.001
תונשי תופצרמ קוריפ תוברל ר"מ 2 דע     
תודימב םייקה תמגודכ תושדחב ןתפלחהו     

  274.00       1.00 ךרוצה יפל יולימ תפסוה ,מ"ס 02/02 ר"מ   
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דף מס':     138 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2-מ לש םינטק םיחטשב ךא ל"נכ ףוציר ינוקית    10.2.002
  265.00       1.00 .ר"מ 5 דע ר"מ ר"מ   

     
5-מ לש םינטק םיחטשב ךא ל"נכ ףוציר ינוקית    10.2.003

  259.00       1.00 .ר"מ 01 דע ר"מ ר"מ   
     
52.0 דע לש םינטק םיחטשב ףוציר תמלשה    10.2.004
לע מ"ס 02/02 תושדח וצרט תופצרמ םע ,ר"מ     

  180.00       1.00 .םייקה ףוצירה ןווגל ומאתויש ןבל טנמצ סיסב 'חי   
     
תודימב תושדח וצרט תופצרממ שדח ףוציר    10.2.005
דוסי ריחמב( ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס 02/02     
ףוציר קרופ םהמש םיחטשב ,)ר"מ/ח"ש 56     
תומוקמב לוח יולימ תפסוה  תוברל ,םייק     

  213.00       1.00 .ר"מ 01 דע חטשב ,עקשש ר"מ   
     
7/02 תודימב םישדח םיחיראמ וצרט ילופיש    10.2.006
םאתומ ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס 01/03 וא     
וקרופ םהמש םיחטשב ,ףוצירה ןווגל     
חיטה תותיס תוברל ,םימייקה םילופישה     

   67.00       1.00 .םתחנה רחאל חיטה ינוקיתו רטמ   
     
מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב ףוציר תמלשה    10.2.007
לע מ"ס 02/02 תודימ תושדח תופצרמ םע     
,)ר"מ/ח"ש 56 דוסי ריחמב( ןבל טנמצ סיסב     

  208.00       1.00 .םייק ףוצירל תומודו םייק קוריפ תוברל רטמ   
     
1 דע לש םינטק םיעטקב וצרט ילופיש תמלשה    10.2.008
מ"ס 01/03 וא 7/02 םישדח םילופיש םע ,'מ     
םילופיש תמגוד יפל ןבל טנמצ סיסב לע     

   70.00       1.00 .םימייקה רטמ   
     
י ח י ר א ב  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  3.01 ק ר פ  ת ת      
ש י ש  ה נ י ס ר ח  ,ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג  ,ה ק י מ ר ק      
.ץ ו ח ו      
     
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.010
םיחירא תוברל( מ"ס 06/06 דע ןהשלכ     
55 דוסי ריחמב מ"מ 8 דע יבועבו )םיינבלמ     
הבורו טנמצב בצוימ לוח עצמ תוברל ר"מ/ח"ש     

  260.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   
     
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.011
םיחירא תוברל( מ"ס 06/06 דע ןהשלכ     
55 דוסי ריחמב מ"מ 8 דע יבועבו )םיינבלמ     
ג"ע הקבדהב עוציבה ,הבור תוברל ר"מ/ח"ש     

  220.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ,תמייק תיתשת ר"מ   
     
ל"נל םימאות ןלצרופ טינרג/הקימרק ילופיש    10.3.015

   55.00       1.00 .מ"ס 01 הבוגב רטמ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../139 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     139 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.020
םיחירא תוברל( מ"ס 06/06 דע ןהשלכ     
07 דוסי ריחמב מ"מ 8 דע יבועבו )םיינבלמ     
הבורו טנמצב בצוימ לוח עצמ תוברל ר"מ/ח"ש     

  275.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   
     
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.030
םיחירא תוברל( מ"ס 06/06 דע ןהשלכ     
07 דוסי ריחמב מ"מ 8 דע יבועבו )םיינבלמ     
ג"ע הקבדהב עוציבה ,הבור תוברל ר"מ/ח"ש     

  235.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ,תמייק תיתשת ר"מ   
     
ל"נל םימאות ןלצרופ טינרג/הקימרק ילופיש    10.3.040

   65.00       1.00 .מ"ס 01 הבוגב רטמ   
     
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.050
םיחירא תוברל( מ"ס 06/06 דע ןהשלכ     
58 דוסי ריחמב מ"מ 01 יבועבו )םיינבלמ     
הבורו טנמצב בצוימ לוח עצמ תוברל ר"מ/ח"ש     

  285.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   
     
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.060
םיחירא תוברל( מ"ס 06/06 דע ןהשלכ     
58 דוסי ריחמב מ"מ 01 יבועבו )םיינבלמ     
ג"ע הקבדהב עוציבה ,הבור תוברל ר"מ/ח"ש     

  245.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ,תמייק תיתשת ר"מ   
     
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.070
םיחירא תוברל( מ"ס 06/06 דע ןהשלכ     
001 דוסי ריחמב מ"מ 41-21 יבועבו )םיינבלמ     
הבורו טנמצב בצוימ לוח עצמ תוברל ר"מ/ח"ש     

  320.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   
     
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.080
)םיינבלמ םיחירא תוברל( 06/06 דע ןהשלכ     
ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמב מ"מ 41-21 יבועבו     
תיתשת ג"ע הקבדהב עוציבה ,הבור תוברל     

  280.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ,תמייק ר"מ   
     
ךא ל"נכ ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב ףוציר    10.3.090

  350.00       1.00 .ר"מ 3 לע הלוע הניאש תומכב ר"מ   
     
ל"נל םימאות ןלצרופ טינרג/הקימרק ילופיש    10.3.100
3 לע הלוע הניאש תומכב ךא מ"ס 01 הבוגב     

   80.00       1.00 .א"מ רטמ   
     
טינרג/ימרק ספיספ יחיראב ףוציר    10.3.110
06 דוסי ריחמב ןהשלכ תודימב תיכוכז/ןלצרופ     
ג"ע הקבדהב עוציבה ,הבור תוברל ר"מ/ח"ש     

  240.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ,תמייק תיתשת ר"מ   
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דף מס':     140 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 33/71-כ תודימב חלשו םור תוגרדמ יופיח    10.3.120
וא/ו 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב     
מ"ס 04/04 וא/ו מ"ס 33/33 וא/ו 03/03     
,הבור תוברל ר"מ/ח"ש 55 דוסי ריחמב     
לכה ,תמייק תיתשת ג"ע הקבדהב עוציבה     

  200.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ רטמ   
     
ןהשלכ תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר    10.3.130
י"ע ןלבקל וקפוסי םיחיראה( והשלכ יבועבו     
לוח עצמ תוברל ,)ןימזמה ינסחמבו ןימזמה     

  185.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ הבורו טנמצב בצוימ ר"מ   
     
ןהשלכ תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר    10.3.140
י"ע ןלבקל וקפוסי םיחיראה( והשלכ יבועבו     
,הבור תוברל ,)ןימזמה ינסחמבו ןימזמה     
לכה ,תמייק תיתשת ג"ע הקבדהב עוציבה     

  145.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
םיחיראה ,מ"ס 01 הבוגב ןלצרופ טינרג ילופיש    10.3.150

   30.00       1.00 .ןימזמה י"ע ןלבקל וקפוסי רטמ   
     
טינרג/הקימרק/הניסרח יחיראב תוריק יופיח    10.3.160
02/02 וא/ו 51/51 וא/ו 01/01 תודימב ןלצרופ     
תבכש תוברל מ"ס 03/03 וא/ו 52/52 וא/ו     
דוסי ריחמ . "הבור"ו תרשימו תמטוא הצברה     

  200.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .ר"מ/ח"ש 53 ר"מ   
     
טינרג/הקימרק/הניסרח יחיראב תוריק יופיח    10.3.165
02/02 וא/ו 51/51 וא/ו 01/01 תודימב ןלצרופ     
תבכש תוברל מ"ס 03/03 וא/ו 52/52 וא/ו     
דוסי ריחמ . "הבור"ו תרשימו תמטוא הצברה     

  220.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .ר"מ/ח"ש 55 ר"מ   
     
טינרג/הקימרק/הניסרח יחיראב תוריק יופיח    10.3.170
02/02 וא/ו 51/51 וא/ו 01/01 תודימב ןלצרופ     
תבכש תוברל מ"ס 03/03 וא/ו 52/52 וא/ו     
דוסי ריחמ . "הבור"ו תרשימו תמטוא הצברה     

  253.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .ר"מ/ח"ש 58 ר"מ   
     
טינרג/הקימרק/הניסרח יחיראב תוריק יופיח    10.3.171
02/02 וא/ו 51/51 וא/ו 01/01 תודימב ןלצרופ     
, "הבור" תוברל מ"ס 03/03 וא/ו 52/52 וא/ו     
חיט וא תולק תוציחמ ג"ע הקבדהב עוציבה     
.ר"מ/ח"ש 53 דוסי ריחמ .הצברה תבכש אלל     

  190.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   
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טינרג/הקימרק/הניסרח יחיראב תוריק יופיח    10.3.176
02/02 וא/ו 51/51 וא/ו 01/01 תודימב ןלצרופ     
, "הבור" תוברל מ"ס 03/03 וא/ו 52/52 וא/ו     
חיט וא תולק תוציחמ ג"ע הקבדהב עוציבה     
.ר"מ/ח"ש 55 דוסי ריחמ .הצברה תבכש אלל     

  230.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   
     
טינרג/הקימרק/הניסרח יחיראב תוריק יופיח    10.3.180
02/02 וא/ו 51/51 וא/ו 01/01 תודימב ןלצרופ     
, "הבור" תוברל מ"ס 03/03 וא/ו 52/52 וא/ו     
חיט וא תולק תוציחמ ג"ע הקבדהב עוציבה     
.ר"מ/ח"ש 58 דוסי ריחמ .הצברה תבכש אלל     

  250.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   
     
טינרג/ימרק ספיספב תוריק יופיח    10.3.181
,"הבור" תוברל ןהשלכ תודימב תיכוכז/ןלצרופ     
אלל תולק תוציחמ ג"ע הקבדהב עוציבה     
.ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ .הצברה תבכש     

  250.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
טינרג/ימרק ספיספב תוריק יופיח    10.3.186
,"הבור" תוברל ןהשלכ תודימב תיכוכז/ןלצרופ     
אלל תולק תוציחמ ג"ע הקבדהב עוציבה     
.ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמ .הצברה תבכש     

  290.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
לייא" תרצותמ הטסורינמ יתניפ רמג ליפורפ    10.3.191

  120.00       1.00 ע"ש וא "םייופיצ רטמ   
     
ןווגב םוינימולאמ לוגע עבר יתניפ רמג ליפורפ    10.3.201
"םייופיצ לייא" תרצותמ רונתב עובצ וא יעבט     

   50.00       1.00 ע"ש וא רטמ   
     
הפצמ" גוסמ םינייוממ שיש יחיראב ףוציר    10.3.211
הקבדהב עוציבה .מ"ס 06/06 תודימב "ןומר     
וא חטשה תנכה ללוכ תמייק ןוטב תפצר ג"ע     
טרפמב טרופמכ לכה .בצוימ לוח עצמ ג"ע     

  469.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
טרופמכ ל"נכ שיש יחיראב תוריק יופיח    10.3.221

  535.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
.תונוש תודימב "ןורבח" שיש יחיראב ףוציר    10.3.231
ללוכ תמייק ןוטב תפצר ג"ע הקבדהב עוציבה     
טרופמכ ,בצוימ לוח עצמ ג"ע וא חטשה תנכה     

  428.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
"הלמטאוג הדרו" גוסמ שיש תעוצר עוציב    10.3.241
חטש( ל"נה ףוצירב תבלושמ ,מ"ס 03 בחורב     

  134.00       1.00 )יללכה ףוצירה חטשמ הכוני תועוצרה רטמ   
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המרק" גוסמ םינייוממ שיש יחיראב ףוציר    10.3.251
.מ"ס 06/06 תודימב "ינולא" לש "הנורו     
ללוכ תמייק ןוטב תפצר ג"ע הקבדהב עוציבה     
לכה .בצוימ לוח עצמ ג"ע וא חטשה תנכה     

  469.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
טרפמכ טרופמכ ל"נכ שיש יחיראב תוריק יופיח    10.3.261

  535.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
)ריהב/ההכ( תתוסמ טינרג שיש יחיראב ףוציר    10.3.271
בצוימ לוח עצמ תוברל מ"ס 03/06 תודימב     
לכה .תמייק תיתשת ג"ע הקבדה וא טנמצב     

  469.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
םימאות ,מ"ס 01 הבוגב טינרג שיש ילופיש    10.3.281

   68.00       1.00 .ל"נל רטמ   
     
)ריהב/ההכ( שטולמ טינרג שיש יחיראב ףוציר    10.3.291
בצוימ לוח עצמ תוברל מ"ס 03/06 תודימב     
לכה .תמייק תיתשת ג"ע הקבדה וא טנמצב     

  469.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
םימאות ,מ"ס 01 הבוגב טינרג שיש ילופיש    10.3.301

   68.00       1.00 .ל"נל רטמ   
     
טרופמכ ל"נכ שיש יחיראב תוריק יופיח    10.3.311

  469.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
יטטניס שיש וא טינרג שיש יחיראב ףוציר    10.3.321
וקפוסי םיחיראה( ןהשלכ תודימב והשלכ גוסמ     
תוברל ,)ןימזמה ינסחמבו ןימזמה י"ע ןלבקל     
טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב בצוימ לוח עצמ     

  250.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
טרופמכ הקבדהב ךא ל"נכ שישב ףוציר    10.3.331

  200.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
2 יבועב בוהצ/רופא הפצמ שיש יחיראב ףוציר    10.3.341
בצוימ לוח עצמ תוברל ,ןהשלכ תודימבו מ"ס     

  444.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב ר"מ   
     
טרופמכ ל"נכ שיש יחיראב תוריק יופיח    10.3.351

  444.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
001 דוסי ריחמב יטטניס שיש יחיראב ףוציר    10.3.361
וא טנמצב בצוימ לוח עצמ תוברל ר"מ/ח"ש     
טרופמכ לכה .תמייק תיתשת ג"ע הקבדה     

  254.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
םימאות ,מ"ס 01 הבוגב טינרג שיש ילופיש    10.3.371

   45.00       1.00 .ל"נל רטמ   
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גוסמ יטטניס שיש וא טינרג שיש ילופיש    10.3.381
וקפוסי םיחיראה ,מ"ס 01 הבוגב והשלכ     

   28.00       1.00 .ןימזמה י"ע ןלבקל רטמ   
     
ל"נכ טינרג שיש יחיראב תוריק יופיח    10.3.391
ינסחמבו ןימזמה י"ע ןלבקל וקפוסי םיחיראה(     

  134.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ .)ןימזמה ר"מ   
     
רובע יופיח/ףוצירה תודובעל ריחמ תפסות    10.3.401
תוברל הלעמו מ"מ 4 בחורב תוגופ עוציב     

   24.00       1.00 .םירסייפסו תילירקא הבור ר"מ   
     
רובע יופיח/ףוצירה תודובעל ריחמ תפסות    10.3.411
תוברל הלעמו מ"מ 4 בחורב תוגופ עוציב     

   54.00       1.00 .םירסייפסו תיסקופא הבור ר"מ   
     
טרופמכ ל"נכ שיש יחיראב תוריק יופיח    10.3.422

  571.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
ל"נכ שיש יחיראמ ףוציר תפלחהו קורפ    10.3.423
עצמ תוברל ,תורצ תועוצרבו םינטק םיחטשב     
טרפמב טרופמכ לכה .טנמצב בצוימ לוח     

  660.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
ל"נכ שיש יחיראמ ףוציר תפלחהו קורפ    10.3.424
עצמ תוברל ,תורצ תועוצרבו םינטק םיחטשב     
וקפוסי ףוצירה יחירא .טנמצב בצוימ לוח     
לכה .ןימזמה ינסחמב ןימזמה י"ע ןלבקל     

  385.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
01 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.425
םינוש םינווגבו םיגוסמ ,תונוש תודימבו מ"מ     
בצוימ לוח עצמ תוברל ,לכירדאה תריחבל     

  902.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב ר"מ   
     
01 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.426
םינוש םינווגבו םיגוסמ ,תונוש תודימבו מ"מ     
לכה .הקבדהב עוציבה ,לכירדאה תריחבל     

  880.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
02 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.427
םינוש םינווגבו םיגוסמ ,תונוש תודימבו מ"מ     
בצוימ לוח עצמ תוברל ,לכירדאה תריחבל     

1,107.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב ר"מ   
     
02 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.428
םינוש םינווגבו םיגוסמ ,תונוש תודימבו מ"מ     
לכה .הקבדהב עוציבה ,לכירדאה תריחבל     

1,085.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
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03 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.429
םינוש םינווגבו םיגוסמ ,תונוש תודימבו מ"מ     
בצוימ לוח עצמ תוברל ,לכירדאה תריחבל     

1,311.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב ר"מ   
     
03 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.431
םינוש םינווגבו םיגוסמ ,תונוש תודימבו מ"מ     
לכה .הקבדהב עוציבה ,לכירדאה תריחבל     

1,289.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
01 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.432
םיגוסמ ,מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב מ"מ     
עצמ תוברל ,לכירדאה תריחבל םינוש םינווגבו     
טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב בצוימ לוח     

  902.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
01 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.433
םיגוסמ ,מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב מ"מ     
עוציבה ,לכירדאה תריחבל םינוש םינווגבו     

  880.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .הקבדהב ר"מ   
     
02 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.434
םיגוסמ ,מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב מ"מ     
עצמ תוברל ,לכירדאה תריחבל םינוש םינווגבו     
טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב בצוימ לוח     

1,107.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
02 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.435
םיגוסמ ,מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב מ"מ     
עוציבה ,לכירדאה תריחבל םינוש םינווגבו     

1,085.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .הקבדהב ר"מ   
     
03 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.436
םיגוסמ ,מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב מ"מ     
עצמ תוברל ,לכירדאה תריחבל םינוש םינווגבו     
טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב בצוימ לוח     

1,311.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
03 יבועב רסיק ןבא תוחולב/יחיראב ףוציר    10.3.437
םיגוסמ ,מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב מ"מ     
עוציבה ,לכירדאה תריחבל םינוש םינווגבו     

1,289.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .הקבדהב ר"מ   
     
דוסי ריחמב שיש יחיראמ ףוציר תפלחהו קורפ    10.3.438
עצמ תוברל ,םינטק םיחטשב ר"מ/ח"ש 051     
טרפמב טרופמכ לכה .טנמצב בצוימ לוח     

  550.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
מ"ס 2 יבועב רסיק שיש תוחולב תוריק יופיח    10.3.440
טרופמכ ,לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב     

1,107.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../145 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     145 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 1 יבועב רסיק שיש תוחולב תוריק יופיח    10.3.442
טרופמכ ,לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב     

  902.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
בחורב שיש יחירא תועוצרמ תואמגוד ףוציר    10.3.444
לוח עצמ תוברל ,והשלכ גוסמ מ"ס 06 דע     

  254.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה . טנמצב בצוימ רטמ   
     
רובע והשלכ גוסמ שיש יפוצירל ריחמ תפסות    10.3.446

   32.00       1.00 .הקלחה דגנכ הצמוח תבירצ ר"מ   
     
מ"ס 2 יבועב שיש יחיראב תוריק יופיח    10.3.448
תריחבל ןווגו םגד גוסמ ,ןהשלכ תודימבו     
עוציבה ,ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמב לכירדאה     
חיט תבכש ג"ע/סבג יטנמלא ג"ע הקבדהב     
תוברל "יסקופ הגמ" קבד תועצמאב תרשיימ     
הזאפ םע מ"מ 01 בחורב תויקפוא תוגופ     
וא "סקיפ רטסימ" 'בח תרצות תיטנמצ הבורו     

  396.00       1.00 .לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש ר"מ   
     
מ"ס 2 יבועב שיש יחיראב תוריק יופיח    10.3.450
תריחבל ןווגו םגד גוסמ ,ןהשלכ תודימבו     
עוציבה ,ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמב לכירדאה     
חיט תבכש ג"ע/סבג יטנמלא ג"ע הקבדהב     
תוברל "יסקופ הגמ" קבד תועצמאב תרשיימ     
הזאפ םע מ"מ 01 בחורב תויקפוא תוגופ     
וא "סקיפ רטסימ" 'בח תרצות תיטנמצ הבורו     

  451.00       1.00 .לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש ר"מ   
     
/ שישב מ"מ 21 דע רטוקב םירוח תריגס    10.3.452
שיש קבד תועצמאב הקימרק / ןלצרופ טינרג     
תלבקל ותקלחהו ףוצירה ןווגל םאות ןווגב     

   22.00       1.00 .ףוצירה יחירא תמגודכ דיחא הארמ 'חי   
     
לש לדוגב טקרפ יומד ןלצרופ טינרגב ףוציר    10.3.456

  425.00       1.00 ר"מ/ח"ש 051 לש דוסי יריחמב 51/06 ר"מ   
     
יבועבו תונוש תודימב רקנילק יחיראב ףוציר    10.3.457

  305.00       1.00 ר"מ/ח"ש 58 דוסי ריחמב מ"מ 01 ר"מ   
     

  100.00       1.00 מ"מ 01 יבועב רקנילק יחיראמ םילופיש רטמ  10.3.458
     
יבועב תונוש תודימב רקנילק יחיראב ףוציר    10.3.459

  550.00       1.00 ר"מ/ח"ש 051 לש דוסי ריחמבו מ"מ 21 ר"מ   
     
יבועב תונוש תודימב רקנילק יחיראב ףוציר    10.3.460

  750.00       1.00 ח"ש 052 לש דוסי ריחמבו מ"מ 41 ר"מ   
     
מ"מ 8 יבועב רקנילק יחיראב תוריק יופיח    10.3.461

  260.00       1.00 ר"מ/ח"ש 09 לש דוסי ריחמבו ר"מ   
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מ"מ 01 יבועב רקנילק יחיראב תוריק יופיח    10.3.462
  280.00       1.00 ר"מ/ח"ש 501 לש דוסי ריחמבו ר"מ   

     
י ח י ר א  ת פ ל ח ה ו  ק ו ר י פ  4.01 ק ר פ  ת ת      
ה ק י מ ר ק ו  ה נ י ס ר ח      
     
ןלצרופ טינרג/הקימרק/הניסרח יחירא תפלחה    10.4.001
1 לע הלועה חטשב ,תוריק/הפצרב םימוגפ     
,םייקל תומאות ןווגו תודימב םיחירא םע ,ר"מ     

  281.00       1.00 . "הבור"ו םימוגפה קוריפ תוברל ר"מ   
     
לעמ םינטק םיחטשב ךא ל"נכ םיחירא תפלחה    10.4.002

  281.00       1.00 .ר"מ 0.1 דעו ר"מ 62.0 'חי   
     
לעמ םינטק םיחטשב ךא ל"נכ םיחירא תפלחה    10.4.003

  132.00       1.00 .ר"מ 52.0 דעו ר"מ 11.0 'חי   
     
דע םינטק םיחטשב ךא ל"נכ םיחירא תפלחה    10.4.004

   98.00       1.00 .ר"מ 01.0 'חי   
     
תרפושמ ,תמטוא ,השדח "הבור" דוביע    10.4.005
תוברל ,תמייק הניסרח יחירא לש םיקשימב     
יפל וטנ הדידמה .הנשי הבור תרסהו יוקינ     

   22.00       1.00 .הבורה דוביע חטש ר"מ   
     
השיש םע 'מ 00.5 -כ ךרואב "ןאירוק" חטשמ    10.4.006
רניס תוברל מ"ס 56 חטשמה קמוע ,םירויכ     
הבוגב תירוחא ההבגהו מ"ס 04 הבוגב תיזח     
.ARORUA ןווג הרייס תרדסמ מ"ס 7     
ןווג SISENEG הרדיס 038 םגד םירויכה     
   ELLUNAV ENOB, הכימת תולוזנוק תוברל  

21,605.00       1.00 'פמוק .ילזונ ןובסל ןקתמל םיחתפ דוביעו  
     
השלש םע 'מ 05.2 -כ ךרואב "ןאירוק" חטשמ    10.4.007
רניס תוברל מ"ס 56 חטשמה קמוע ,םירויכ     
הבוגב תירוחא ההבגהו מ"ס 04 הבוגב תיזח     
.ARORUA ןווג הרייס תרדסמ מ"ס 7     
ןווג SISENEG הרדיס 038 םגד םירויכה     
   ELLUNAV ENOB, הכימת תולוזנוק תוברל  

11,438.00       1.00 'פמוק .ילזונ ןובסל ןקתמל םיחתפ דוביעו  
     
רניס תוברל מ"ס 04 קמועב "ןאירוק" חטשמ    10.4.008
הבוגב תירוחא ההבגהו מ"ס 04 הבוגב תיזח     
תוברל ,ARORUA ןווג הרייס תרדסמ מ"ס 7     

3,508.00       1.00 .הכימת תולוזנוק רטמ   
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,ם י ח י ט ש  ,C.V.P.-ב  ף ו צ י ר  5.01 ק ר פ  ת ת      
ט ק ר פ ו      
     
םוקמ לכב תומייק תופצר לע תרפושמ הדמ    10.5.001
,4:1 טנמצ :לוח סחי לש תבורעתב ,שרדיש     
יבועב ,%8 רועשב ילירקא קבד לש תפסותב     
02 לכ 6 רטוקב ןויז תשר תוברל ,מ"ס 4-כ     
הנכהו הקלחה ,תונולבש םע הקיצי ,מ"ס     

  138.00       1.00 C.V.P תלבקל ר"מ   
     
53 דע בחורב תוגרדמ לע ל"נכ תרפושמ הדמ    10.5.002
הנכהו הקלחה ,תונולבשב הקיצי תוברל ,מ"ס     

   66.00       1.00 C.V.P תלבקל רטמ   
     
ףוציר תלבקל והשלכ גוסמ םייק ףוציר תנכה    10.5.003
   .C.V.P,  טידרא" גוסמ טנמצ-טיט לטכפשב  
   8-Z" תדחוימ הדובע רותב ,מ"ס 1 דע יבועב  

   23.00       1.00 תפסונו ר"מ   
     
וא "רולפוניו" גוסמ תוכתורמ C.V.P. תועירי    10.5.004
ףיעס יפל עוצבה ,מ"מ 5.1 יבועב ינועבצ ע"ש     
קבדומ לטכפש תוברל ,יללכה טרפמב 230.01     

   99.00       1.00 ר"מ/ח"ש 04 דוסי ריחמ ,רשואמ קבדב ר"מ   
     
"שולגלא" גוסמ תוכתורמ C.V.P. תועירי    10.5.005
יפל עוצבה ,מ"מ 5.2 יבועב ע"ש וא )תועבט(     
לטכפש תוברל ,יללכה טרפמב 230.01 ףיעס     
001 דוסי ריחמ ,רשואמ  קבדב קבדומ     

  176.00       1.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
     
םיספסוחמ חטש ינפ םע C.V.P. תועירי    10.5.006
וא "סקלפרט" גוסמ תוכתורמ ,הקלחה תעינמל     
יפל עוצבה ,םינוש םינווגב מ"מ 2 יבועב ע"ש     
לטכפש תוברל ,יללכה  טרפמב 230.01 ףיעס     

  138.00       1.00 ר"מ/ר"ש 57 דוסי ריחמ ,רשואמ קבדב קבדומ ר"מ   
     
2 וא יטטסנגוע גוסמ יטטסיטנא C.V.P. ףוציר    10.5.007
ספו ךילומ קבד תוברל NAELCART מ"מ     

  193.00       1.00 .תשוחנ ר"מ   
     
יבועב טרופסנגועה גוסמ C.V.P. ךא ל"נכ    10.5.008
תיכוכז תשר םע גופס מ"מ 4 :מ"מ 6 לש ללוכ     

  200.00       1.00 .טרופסארט מ"מ 2-ו ר"מ   
     
דח( תוינגומוה יס.יו.יפ תועירי ףוציר    10.5.009
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
,5K הקיחשב תודימע ,ע"ש וא 001 הרדסמ     
םינפ חטש לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת     

  215.00       1.00 .ןתירואילופב ר"מ   
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דח( תוינגומוה יס.יו.יפ יחיראב ףוציר    10.5.010
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
,5K הקיחשב תודימע ,ע"ש וא 001 הרדסמ     
םינפ חטש לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת     

  260.00       1.00 .ןתירואילופב ר"מ   
     
דח( תוינגומוה יס.יו.יפ תועירי ףוציר    10.5.011
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
,5K הקיחשב תודימע ,ע"ש וא 001 הרדסמ     
םינפ חטש לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת     
קבד ללוכ( תיטטסיטנא הנקתהו ןתירואילופב     

  244.00       1.00 .)תשוחנ ספו ךילומ ר"מ   
     
דח( תוינגומוה יס.יו.יפ תועירי ףוציר    10.5.012
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
,5K הקיחשב תודימע ,ע"ש וא 092 הרדסמ     
םינפ חטש לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת     

  244.00       1.00 .ןתירואילופב ר"מ   
     
דח( תוינגומוה יס.יו.יפ יחיראב ףוציר    10.5.013
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
,5K הקיחשב תודימע ,ע"ש וא 092 הרדסמ     
םינפ חטש לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת     

  289.00       1.00 .ןתירואילופב ר"מ   
     
דח( תוינגומוה יס.יו.יפ תועירי ףוציר    10.5.014
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
,5K הקיחשב תודימע ,ע"ש וא 092 הרדסמ     
םינפ חטש לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת     
קבד ללוכ( תיטטסיטנא הנקתהו ןתירואילופב     

  267.00       1.00 .)תשוחנ ספו ךילומ ר"מ   
     
דח( תוינגומוה יס.יו.יפ תועירי ףוציר    10.5.015
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
תודימע ,ע"ש וא 005/094/003 הרדסמ     
לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת ,5K הקיחשב     

  260.00       1.00 .ןתירואילופב םינפ חטש ר"מ   
     
דח( תוינגומוה יס.יו.יפ יחיראב ףוציר    10.5.016
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
תודימע ,ע"ש וא 005/094/003 הרדסמ     
לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת ,5K הקיחשב     

  305.00       1.00 .ןתירואילופב םינפ חטש ר"מ   
     
דח( תוינגומוה יס.יו.יפ תועירי ףוציר    10.5.017
"םלופימ" תרצותמ מ"מ 2 יבועב )תויתבכש     
תודימע ,ע"ש וא 005/094/003 הרדסמ     
לופיט תוברל ,III הגרד שא ןקת ,5K הקיחשב     
תיטטסיטנא הנקתהו ןתירואילופב םינפ חטש     

  283.00       1.00 .)תשוחנ ספו ךילומ קבד ללוכ( ר"מ   
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יוסיכ םע םיניירושמ יס.יו.יפ יחיראב ףוציר    10.5.018
לש )תיתבכש דח( תינגומוה תחא הבכשב     
טרפמב טרופמכ לכה ,מ"מ 3 יבועב .יס.יו.יפ     

  351.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
"roolfraeG" תרצותמ יס.יו.יפ תועירי ףוציר    10.5.019
תוברל ,ר"מ/ח"ש 023 דוסי ריחמב ע"ש וא     
ילוורשב תמלשומ הנקתהו חטשה תנכה     

  440.00       1.00 .םיסוטמ ר"מ   
     
מ"ס 7 הבוגב ץראה תרצות C.V.P ילופיש    10.5.020
ףיעס יפל עוצב ,שרדיש ןווגו םוקמ לכב     

   14.00       1.00 יללכה טרפמבש 430.01 רטמ   
     
'בח תרצות מ"מ 2 יבועב C.V.P ילופיש    10.5.021
ןווגו םוקמ לכב מ"ס 7 הבוגב "םלופימ"     
טרפמבש 430.01 ףיעס יפל עוצב ,שרדיש     

   43.00       1.00 יללכה רטמ   
     
מ"ס 01 הבוגב ץראה תרצות C.V.P ילופיש    10.5.022
ףיעס יפל עוצב ,שרדיש ןווגו םוקמ לכב     

   19.00       1.00 יללכה טרפמבש 430.01 רטמ   
     
'בח תרצות מ"מ 2 יבועב C.V.P ילופיש    10.5.023
ןווגו םוקמ לכב מ"ס 01 הבוגב "םלופימ"     
טרפמבש 430.01 ףיעס יפל עוצב ,שרדיש     

   52.00       1.00 יללכה רטמ   
     
לכירדאה תריחבל ןווגב םירועק C.V.P ילופיש    10.5.024
תוניפ םיללוכה מ"ס 01 הבוגבו מ"מ 3 יבועב     
רוצעמ תודיחיו שארמ תובצועמ תוינוציח     

   81.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .הצקב רטמ   
     
53 דע בחורב )חלשו םור( תוגרדמ לע יופיצ    10.5.025
ע"ש וא "רולפוניו" גוסמ C.V.P תועיריב מ"ס     
ףיעס יפל עוציב ,מ"מ 5.1 יבועב ינועבצ     
,לטכפש תוברל ,יללכה טרפמב  230.01     

  140.00       1.00 רשואמ קבדב הקבדה רטמ   
     
םיחיטש וא C.V.P.-מ יופיצ תדרוהו ףוליק    10.5.026
שוטילו יוקינ תוברל ,םימייק םילנפו ףוצירמ     

   30.00       1.00 אוהש גוס לכמ םיפס תוברלו ,םייקה ףוצירה ר"מ   
     
הלוע וניאש חטשב םייק C.V.P. ףוציר ןוקית    10.5.027
תומוקמב ףוצירה קוריפ תוברל 'מ 0.2 לע     
ףוציר תקבדהל ורושייו חטשה תנכה ,םימוגפה     

  321.00       1.00 םייק תמגוד שדח C.V.P. ר"מ   
     
קוריפ תוברל ,םייק C.V.P. ילופיש ןוקית    10.5.028
תקבדהו םימוגפה תומוקמב םילופישה     

   34.00       1.00 םייקה תמגוד םישדח םילופיש רטמ   
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םוקמ לכב יס.יו.יפ-מ תוגרדמל ףס ליפורפ    10.5.029
   37.00       1.00 תפסונו תדחוימ הדובע רותב ,שרדיש רטמ   

     
4/04/04 תודימב םוינימולא ןתיוזמ הגרדמ ףס    10.5.030
תדחוימ הדובע רותב שרדיש םוקמ לכב ,מ"מ     

   63.00       1.00 .תפסונו רטמ   
     
וצרט ףוציר ןיב רבעמ יוסיכל םוינימולא לגרס    10.5.031

   58.00       1.00 טרפ יפל חיטש וא יטסלפ רמוחמ ףוצירל רטמ   
     
הגרד דע שא ןקת ,הקיחש יניסח דבל יחיטש    10.5.032
תוברל )ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ( 557 י"ת ,3     

  140.00       1.00 גופס ר"מ   
     
,מ"ס 01 הבוגב ל"נה חיטשה ןיממ םילופיש    10.5.033

   25.00       1.00 .ןוילעה םקלחב םירופת רטמ   
     
3 ןשע תופיפצ 3 תוחקלתה תגרדב חיטש    10.5.034

  204.00       1.00 .1 תוויעו ר"מ   
     
,מ"ס 01 הבוגב ל"נה חיטשה ןיממ םילופיש    10.5.035

   32.00       1.00 .ןוילעה םקלחב םירופת רטמ   
     
ןיסח ,ןליפורפילופ יביסמ יושעה תואלול חיטש    10.5.036
ריחמב ןימזמה תריחבל ןווגו םגדמ הקיחש     
תייחנה יפל שא ןקת ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי     

  153.00       1.00 .ןימזמה ר"מ   
     
,מ"ס 01 הבוגב ל"נה חיטשה ןיממ םילופיש    10.5.037

   18.00       1.00 .ןוילעה םקלחב םירופת רטמ   
     
,םילילגב ןוליינ יביסמ יושעה תואלול חיטש    10.5.038
ןימזמה תריחבל ןווגו םגדמ  הקיחש ןיסח     
ילמינימ שא ןקת ,ר"מ/ח"ש 611 דוסי ריחמב     

  201.00       1.00 . 2.3.3 הגרד ר"מ   
     
,מ"ס 01 הבוגב ל"נה חיטשה ןיממ םילופיש    10.5.039

   20.00       1.00 .ןוילעה םקלחב םירופת רטמ   
     
םיחיראב ןוליינ יביסמ יושעה תואלול חיטש    10.5.040
םגדמ  חיטשה ,הקיחש ןיסח ,ןהשלכ תודימב     
731 דוסי ריחמב ןימזמה תריחבל ןווגו     

  253.00       1.00 . 2.3.3 הגרד ילמינימ שא ןקת ,ר"מ/ח"ש ר"מ   
     
,מ"ס 01 הבוגב ל"נה חיטשה ןיממ םילופיש    10.5.041

   25.00       1.00 .ןוילעה םקלחב םירופת רטמ   
     
תודימב םיחיראב ןוליינ יביסמ יושעה חיטש    10.5.042
ןווגו םגדמ חיטשה ,הקיחש ןיסח ,ןהשלכ     
,ר"מ/ח"ש 023 דוסי ריחמב ןימזמה תריחבל     

  454.00       1.00 . 2.3.4 הגרד ילמינימ שא ןקת ר"מ   
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סקטירא" סלגרביפ גיראב תוריק יופיצ    10.5.043
   XEADNACS" ע"ש וא "היבדנקס לארשי" לש  
קבד ,רמיירפ תוברל 3.4.5 שא ןקתב דימעה     

   89.00       1.00 .שומישל ןכומו םלשומ רמגל שורדה לכו ר"מ   
     
מ"מ 754X754 תודימב חיטש יחיראב ףוציר    10.5.044
,ע"ש וא )ב"הרא( "NOTGNINNAM" תמגודכ     
יפל שאב תודימע ,ןולינ %001 םיביסה בכרה     
תודימע ,2.3.3 הגרד םידרשמל 129 י.ת     
עוציבה .רוביצ ינבמל המיאתמה הקיחשב     
תנכה ללוכ תמייק תיתשת ג"ע הקבדהב     

  286.00       1.00 .לטכפש ינוקית ,חטשה ר"מ   
     
,מ"ס 01 הבוגב ל"נה חיטשה ןיממ םילופיש    10.5.046

   33.00       1.00 .ןוילעה םקלחב םירופת רטמ   
     
,והשלכ הבוגבו ןיממ חיטש ילופיש קורפ    10.5.047
בצמה תרזחהו רזוח שומישל תיברימ תוריהזב     

   51.00       1.00 .תודובעה רמג רחאל ותומדקל רטמ   
     
גופס תיתשת רובע םיחיטשל ריחמ תפסות    10.5.048

   68.00       1.00 . מ"מ 6 יבועב ר"מ   
     
,מ"מ 7 יבועב )היצנימל( יטטניס טקרפ תפצר    10.5.049
הקיחשב תודימע ,ר"מ/ח"ש 04 דוסי ריחמב     
   3/CA ירוביחב עוציבה ,לכירדאה תריחבל ןווג  
קורי בג תוברל תמייק תיתשת ג"ע קילק     

  134.00       1.00 .)תוביטר החוד לופיט( ר"מ   
     
21-8 יבועב )היצנימל( יטטניס טקרפ תפצר    10.5.050
תודימע ,ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמב ,מ"מ     
עוציבה ,לכירדאה תריחבל ןווג CA/4 הקיחשב     
בג תוברל תמייק תיתשת ג"ע קילק ירוביחב     

  209.00       1.00 .)תוביטר החוד לופיט( קורי ר"מ   
     
ןולא ץעמ מ"מ 51 יבועב יתבכש טקרפ תפצר    10.5.051
,ר"מ/ח"ש 571 דוסי ריחמב ,ירפכ קוב וא     

  351.00       1.00 .חישקו רשוימ חטשמ לע הרישי הקבדהב ר"מ   
     
ץעמ מ"מ 51 יבועב יתבכש טקרפ תפצר    10.5.052
,ואברמ ץעמו ירפכ לפיימ ץעמ ,ירפכ ןבדבוד     
הרישי הקבדהב ,ר"מ/ח"ש 002 דוסי ריחמב     

  388.00       1.00 .חישקו רשוימ חטשמ לע ר"מ   
     
ץעמ מ"מ 51 יבועב יתבכש טקרפ תפצר    10.5.053
542 דוסי ריחמב ,ריהב לפיימ וא ריהב ןבדבוד     
רשוימ חטשמ לע הרישי הקבדהב ,ר"מ/ח"ש     

  450.00       1.00 .חישקו ר"מ   
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ץע תוחולמ ,הרישי הקבדהב אלמ ץע תפצר    10.5.054
םיכרואבו מ"ס 9-7 בחורב ,מ"מ 41 יבועב ןולא     
דוסי ריחמב הפצרה .הכל רומיג םע ,םינתשמ     
רשוימ חטשמ לע עוציבה .ר"מ/ח"ש 572     
תוטלפ תיתשתל תקבדומ הפצרה .חישקו     

  572.00       1.00 .ץע תפצר תקבדומ ןהילעו BSO ר"מ   
     
ינווגל םאות טפט םיפוצמ FDM ילופיש    10.5.055

   39.00       1.00 . מ"ס 6 הבוגב ל"נה םיטקרפה רטמ   
     
רונתב םיעובצ מ"ס 6 הבוגב FDM ילופיש    10.5.056

   66.00       1.00 .הכל תוברל לכירדאה תריחבל ןווגב רטמ   
     
6 הבוגב ,רינרופ םיפוצמ  ןרוא ץע ילופיש    10.5.057

   43.00       1.00 .ל"נה םיטקרפה ינווגמ ןווגב ,מ"ס רטמ   
     
וקלחב לגועמ T ךתחב םוינימולא ליפורפ    10.5.058

  109.00       1.00 .טקרפ רמגב ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,ןוילעה רטמ   
     
מ"ס 3 יבועב האפיא ץע תוחולמ קד ץע תפצר    10.5.059
אל הריעב בכעמ עבצ רמגב  מ"ס 02 בחורבו     
)תוגופ( תוחולה ןיב םיחוורמ תוברל ,ןווגמ     
תייצקורטסנוק ,לכירדאה תויחנה יפל בחורב     
,מ"ס 03 הבוגב ןרוא ץע תורוקמ האישנו סוליפ     
היצנגרפמיא רחאל םילפוטמ ץעה יטנמלא לכ     
רמגל דע טלפמוק לכה .ןתשפ ןמשב החירמו     
ןונכת תוברל שומישל ןכומו םלשומ     

  836.00       1.00 .סדנהמ י"ע יביטקורטסנוק ר"מ   
     
מ"ס 3 יבועב ןרוא ץע תוחולמ קד ץע תפצר    10.5.060
אל הריעב בכעמ עבצ רמגב  מ"ס 02 בחורבו     
)תוגופ( תוחולה ןיב םיחוורמ תוברל ,ןווגמ     
תייצקורטסנוק ,לכירדאה תויחנה יפל בחורב     
,מ"ס 03 הבוגב ןרוא ץע תורוקמ האישנו סוליפ     
היצנגרפמיא רחאל םילפוטמ ץעה יטנמלא לכ     
רמגל דע טלפמוק לכה .ןתשפ ןמשב החירמו     
ןונכת תוברל שומישל ןכומו םלשומ     

  699.00       1.00 .סדנהמ י"ע יביטקורטסנוק ר"מ   
     
תפצר / ץע תפצר / טקרפ תפצרל ימוקמ ןוקית    10.5.061
תועוצרבו םינטק םיחטשב י"ע והשלכ גוסמ קד     
שדח חולב םוגפה חולה תפלחה ללוכה תורצ     
םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .םייקה תמגודכ     
חטש יפל וטנ הדידמה .ןימזמה ןוצר תועיבשל     

  550.00       1.00 .הפלחהל תוחולה ר"מ   
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ש י ש ב  ת ו ג ר ד מ  י ו פ י ח  6.01 ק ר פ  ת ת      
     
"ןורבח" תשטולמו הרוסנ ןבאמ תוגרדמ יחלש    10.6.001
תוברל ,מ"ס  43 דע בחורו מ"ס 3 יבועב     
לש רועשב ילירקא קבד תפסותב טלמ-טיט     

  198.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" ,טנמצה תומכמ %51 רטמ   
     
"ןורבח" תשטולמו הרוסנ ןבאמ תוגרדמ ימור    10.6.002
תוברל ,מ"ס 81 דע הבוגבו מ"ס 3 יבועב     
לש רועשב ילירקא קבד תפסותב טלמ-טיט     

   66.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" ,טנמצה תומכמ %51 רטמ   
     
3 יבועב הרוסנ "ןורבח" ןבאמ תוגרדמ יחלש    10.6.003
שיטלט/םסמסמ/הזבוט/הבטומ דוביעב מ"ס     
תפסותב טלמ-טיט תוברל ,מ"ס 43 דע בחורב     
,טנמצה תומכמ %51 לש רועשב ילירקא קבד     

  209.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" רטמ   
     
3 יבועב הרוסנ "ןורבח" ןבאמ תוגרדמ ימור    10.6.004
שיטלט/םסמסמ/הזבוט/הבטומ דוביעב מ"ס     
תפסותב טלמ-טיט תוברל ,מ"ס 81 דע הבוגב     
,טנמצה תומכמ %51 לש רועשב ילירקא קבד     

   73.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" רטמ   
     
יבועב רופא/בוהצ "הפצמ" ןבאמ תוגרדמ יחלש    10.6.005
טלמ-טיט תוברל ,מ"ס 43 דע בחורב מ"ס 3     
תומכמ %51 לש רועשב ילירקא קבד תפסותב     

  220.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" ,טנמצה רטמ   
     
יבועב רופא/בוהצ "הפצמ" ןבאמ תוגרדמ ימור    10.6.006
טלמ-טיט תוברל ,מ"ס 81 דע הבוגב מ"ס 3     
תומכמ %51 לש רועשב ילירקא קבד תפסותב     

   84.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" ,טנמצה רטמ   
     
מ"ס 3 יבועב "טינרג" ןבאמ תוגרדמ יחלש    10.6.007
תפסותב טלמ-טיט תוברל ,מ"ס 43 דע בחורב     
,טנמצה תומכמ %51 לש רועשב ילירקא קבד     

  242.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" רטמ   
     
מ"ס 3 יבועב "טינרג" ןבאמ תוגרדמ ימור    10.6.008
תפסותב טלמ-טיט תוברל ,מ"ס 81 דע הבוגב     
,טנמצה תומכמ %51 לש רועשב ילירקא קבד     

   94.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" רטמ   
     
001 דוסי ריחמב יטטניס שישמ תוגרדמ יחלש    10.6.011
,מ"ס 43 דע בחורב מ"ס 2-3 יבועב ,ר"מ/ח"ש     
רועשב ילירקא קבד תפסותב טלמ-טיט תוברל     

  223.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" ,טנמצה תומכמ %51 לש רטמ   
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001 דוסי ריחמב יטטניס שישמ תוגרדמ ימור    10.6.012
,מ"ס 81 דע הבוגב מ"ס 2-3 יבועב ,ר"מ/ח"ש     
רועשב ילירקא קבד תפסותב טלמ-טיט תוברל     

   84.00       1.00 טרפ יפל ,"הבור" ,טנמצה תומכמ %51 לש רטמ   
     
רובע והשלכ גוסמ שיש תוגרדמל ריחמ תפסות    10.6.013
בחורב תועוצרב הקלחה דגנכ הצמוח תבירצ     

   32.00       1.00 .מ"ס 5 דע רטמ   
     
ם י ר ז י ב א  7.01 ק ר פ  ת ת      
     

  127.00       1.00 םורכ הפוצמ תכתממ חבטמו רויכל תוינובס 'חי  10.7.003
     
חטשמ לע ןקתומ הטסורינמ ילזונ ןובסל ןקתמ    10.7.004
86-4286 :םגד "YELDARB" תמגודכ שיש     
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" לש     

  350.00       1.00 .שישה חטשמב םירוח חודיק 'חי   
     
ריק לע ןקתומ הטסורינמ ילזונ ןובסל ןקתמ    10.7.005
לנפ" לש 2456 :םגד "YELDARB" תמגודכ     

  350.00       1.00 .ע"ש וא "םיטקייורפ 'חי   
     
2/1 ע"ש וא "רופאס" תרצות ילזונ ןובסל ןקתמ    10.7.006

  432.00       1.00 .רטיל 'חי   
     
1 ע"ש וא "רופאס" תרצות ילזונ ןובסל ןקתמ    10.7.007

  455.00       1.00 .רטיל 'חי   
     
04 ךרואב םורכ הפוצמ תכתממ הזיחא תידי    10.7.008

  145.00       1.00 מ"ס 'חי   
     

  134.00       1.00 םורכ הפוצמ תכתממ טלאוט רינ יקיזחמ 'חי  10.7.009
     
קיטסלפמ "ובמ'ג" טלאוט ריינל ןקתמ    10.7.010
תמגודכ 830411 וא 630411 ט"קמ ףוקש/ןבל     

  275.00       1.00 .ריק לע ןקתומ ,ע"ש וא "קינייגיה" 'חי   
     
ט"קמ הטסורינמ "ובמ'ג" טלאוט ריינל ןקתמ    10.7.011
   2304N11 ןקתומ ,ע"ש וא "קינייגיה" תמגודכ  

  348.00       1.00 .ריק לע 'חי   
     
תודימב ,לעננ ,םילילגב ריינ תובגמל ןקתמ    10.7.012
ךרואב ריינ ילילגל םיאתמ ,מ"ס 12/12/23     
יופא ןבל עבצב ןבלוגמ חפמ יושע ,'מ 021     
031 דוסי ריחמ ,ריקה לע ןקתומ ,רונתב     

  350.00       1.00 'חי/ח"ש 'חי   
     
יושע  ,לעננ ,םילילגב ריינ תובגמל ןקתמ    10.7.013
ט"קמ ,ריקה לע ןקתומ ,ןבל עבצב קיטסלפמ     
KRALC"                   תרצותמ 356521     

  431.00       1.00 .ע"ש וא "YLREBMIK 'חי   
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םורכ הפוצמ תכתממ עובק תובגמ קיזחמ    10.7.014
  158.00       1.00 מ"ס 06 ךרואב 'חי   

     
םע הטסורינמ טלאוט ריינ ילילג 2-ל ןקתמ    10.7.015
םיתורשב םייקה תמגודכ הרפאמל עקש     

  463.00       1.00 ג"בתנב 'חי   
     
תמגודכ הטסורינמ טלאוט ריינ ילילג 2-ל ןקתמ    10.7.016
   "YELDARB" לנפ" לש 2045 :םגד  

  432.00       1.00 ע"ש וא "םיטקייורפ 'חי   
     
תמגודכ הטסורינמ ריינ תובגמ ןקתמ    10.7.017
   "YELDARB" לנפ" לש 51-052 םגד  

  490.00       1.00 .ע"ש וא "םיטקייורפ 'חי   
     
תמגודכ הטסורינמ יולת יניגיה חפ    10.7.018
   "YELDARB" לנפ" לש 51-1874 :םגד  

  337.00       1.00 .ע"ש וא "םיטקייורפ 'חי   
     
תמגודכ הטסורינמ יולת םאות חפ    10.7.019
   "YELDARB" םיטקייורפ לנפ" לש 753 :םגד"  

  635.00       1.00 .ע"ש וא 'חי   
     
םיכנ יתורש תלדל הטסורינמ ינקית רשי זחאמ    10.7.021
רמגל דע טלפמוק לכה ,1408 .ל.נ.מ תמגודכ     
תוריק/תוציחמל םיקוזיחה לכ תוברל םלשומ     
011 זחאמל דוסי ריחמ .תומאות תוטזורו     

  292.00       1.00 .'חי/ח"ש 'חי   
     
יתורשל הטסורינמ ינקית םירושימ 2 זחאמ    10.7.022
דע טלפמוק לכה ,6308 .ל.נ.מ תמגודכ םיכנ     
םיקוזיחה לכ תוברל םלשומ רמגל     
דוסי ריחמ .תומאות תוטזורו תוריק/תוציחמל     

  547.00       1.00 .'חי/ח"ש 012 זחאמל 'חי   
     
יתורשל הטסורינמ תינקית תממורתמ עורז    10.7.023
דע טלפמוק לכה ,6408 .ל.נ.מ תמגודכ םיכנ     
םיקוזיחה לכ תוברל םלשומ רמגל     
דוסי ריחמ .תומאות תוטזורו תוריק/תוציחמל     

  801.00       1.00 'פמוק .טלפמוק/ח"ש 013 עורזל  
     
תרצות הטסורינמ םיידי שובייל ילמשח ןקתמ    10.7.024
   "A.S.U" 845 םגדAX לע ןקתומ ע"ש וא  

2,936.00       1.00 .ריקה 'חי   
     
תרצות ליימאמ םיידי שובייל ילמשח ןקתמ    10.7.025
   "A.S.U" 845 םגדAX לע ןקתומ ע"ש וא  

2,859.00       1.00 .ריקה 'חי   
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיילוש םע מ"מ 5 יבועב יגלב לטסירק תוארמ    10.7.026
מ"ס 06/05 תודימב ,מ"מ 51 בחורב םישטולמ     

  209.00       1.00 C.V.P-מ םילגרס תרגסמב ריקה לע תונקתומ 'חי   
     
תורבוחמ מ"מ 5 יבועב יגלב לטסירק תוארמ    10.7.027

  521.00       1.00 .הקבדהב ר"מ   
     
גוסמ ,לקינ םורכ םיפוצמ םיליעמל םילופכ םיוו    10.7.028

   84.00       1.00 .ע"ש וא "IWEH" 'חי   
     
תמגודכ הטסורינמ יולת ריוא רוהיט ןקתמ    10.7.029
   "YELDARB" לנפ" לש 141004 :םגד  

  673.00       1.00 .ע"ש וא "םיטקייורפ 'חי   
     

  661.00       1.00 ע"ש וא יחימא ןתיא םגד חיר קיפמ ןקתמ 'חי  10.7.030
     
,ר ת א ב  ק ו צ י  ו צ ר ט  8.01 ק ר פ  ת ת      
.ת ו נ ו ש ו  ו צ ר ט מ  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א      
     
ןבל טנמצ סיסב לע רתאב קוצי וצרט    10.8.001
יספו עצמה תבכש תוברל ,םיחטשמב     

  219.00       1.00 יללכה טרפמב 160.01 ףיעס יפל םוינימולא ר"מ   
     
יחטשמב ןבל טנמצ סיסב לע רתאב קוצי וצרט    10.8.002
,ר"מ 0.1 לע הלוע וניאש חטשב תוחלקמ     
עצמ תבכשו םידדצה ינשמ ההבגה תוברל     
טרפמב 160.0 ףיעס יפל םוינימולא יספו     

  233.00       1.00 יללכה ר"מ   
     
םע ןבל טנמצ סיסב לע רתאב קוצי וצרט    10.8.003
,ףוציר רמגבו תותלד ינתפמב ,תלזב  טגרגא     

  127.00       1.00 .מ"ס 03 לע הלוע וניא ןבחורש תועוצרב רטמ   
     
ןבל טנמצ סיסב לע רתאב םיקוצי וצרט ילופיש    10.8.004

  109.00       1.00 מ"ס 7 הבוגב תלזב טגרגא םע רטמ   
     
ןבל טנמצ סיסב לע רתאב םיקוצי וצרט ילופיש    10.8.005
וקב תוגרדמ ריק ךרואל תלזב טגרגא םע     
לעמ מ"ס 7 םומינימ הבוג ,גרודמ וא עפושמ     

  114.00       1.00 טרפ יפלו הגרדמל רטמ   
     
7 הבוגב )תוגרדמ ידיצב( םיגרודמ וצרט ילופש    10.8.006
תמגודכ ,והשלכ ךרואבו מ"ס 01 וא מ"ס     
ינוקתו תותס י"ע ריקה תנכה תוברל .ףוצירה     

   51.00       1.00 חיט רטמ   
     
תיכוכז יביס םע ןוטבמ םיימורט תונולח ינדא    10.8.007
,מ"ס 82 בחורב "CRG" וא תידנלוה תרצות     
,ילירקא ברע םע תיטנמצ הסידמ עצמה תוברל     

  165.00       1.00 .טרפה יפל שרדנכ ןוקילס קרמב םוטיא רטמ   
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

סיסב לע רתאב םיקוצי וצרט תונולח ינדא    10.8.008
,שוטיל תוברל ,מ"ס 62 בחורב ןבל טנמצ     
םוינמולא יספו ,םימ ףא ,עופישב דוביע     

  184.00       1.00 .םירפתב רטמ   
     
01-7 בחורב תוקעמל רתאב םיקוצי וצרט ינדא    10.8.009
יספו שוטיל תוברל ,ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס     

  157.00       1.00 םירפתב םוינימולא רטמ   
     
02 בחורב תוקעמל רתאב םיקוצי וצרט ינדא    10.8.010

  184.00       1.00 ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס רטמ   
     
4-3 יבועב יופצ םע רתאב קוצי וצרט תוגרדמ    10.8.011
טגרגא םע ינועבצ וא ןבל טנמצ סיסב לע מ"ס     
ישלושמ( מ"ס 33/61 תודימב חלשו םור ,תלזב     
םוינימולא יספ תוברל ,)דרפנב םידדמנ ןוטבה     

  326.00       1.00 .םירפתב רטמ   
     
תוחנומ ןבל טנמצ סיסב לע תוימורט תוגרדמ    10.8.012
33/61 שלושמ ךתחב םיעפושמ םיחטשמ לע     
םע מ"ס 2 יבועב טלמ-טיטמ עצמ תוברל ,מ"ס     

  297.00       1.00 םיטרפ יפל לכה ,ילירקא קבד תפסות רטמ   
     
3 יבועב תשטולמו הרוסנ ןבאמ תונולח ינדא    10.8.013
ךתחב הנוילע ןש םע ,מ"ס 51 דע בחורב ,מ"ס     
קבד תפסות םע טלמ-טיט תוברל ,מ"ס 2/2     

  164.00       1.00 טרפ יפל ,םימ ףאל ץירח ,ילירקא רטמ   
     
שטולמ "ןורבח" שיש תוחולמ תונולח ינדא    10.8.014

  153.00       1.00 .מ"ס 03 בחורבו מ"ס 2 יבועב רטמ   
     
תיינב רובע ףוצירה תודובעל ריחמ תפסות    10.8.015
הבוגב והשלכ בחורב תונוראל תחתמ ההבגה     

   76.00       1.00 מ"ס 7 רטמ   
     

   61.00       1.00 מ"מ 4/04 תודימב םוינמולאמ תותלד ינתפמ רטמ  10.8.016
     

  105.00       1.00 מ"מ 4/04 תודימב זילפמ תותלד ינתפמ רטמ  10.8.017
     
טנמצ סיסב לע וצרטמ םיימורט תוגרדמ יחלש    10.8.018

  231.00       1.00 .מ"ס 4/03 תודימב ןבל רטמ   
     
טנמצ סיסב לע וצרטמ םיימורט תוגרדמ ימור    10.8.019

   83.00       1.00 .מ"ס 3/21 תודימב ןבל רטמ   
     
לולכ תופצרמה שוטיל( וצרט תופצר גוניד    10.8.020

   11.00       1.00 .)ףוצירה ריחמב ר"מ   
     
לייא" תרצות ימוגמ יושע הקלחה דגנ ספ    10.8.022

   76.00       1.00 .הגרדמה חלשל קבדומ ע"ש וא "םייופיצ רטמ   
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דגנ ספב ותפלחו הקלחה דגנ םייק ספ קורפ    10.8.023
  109.00       1.00 .ל"נכ הקלחה רטמ   

     
ןימזמה תשירד יפל הנתשמ יבועב 03-ב ןוטב    10.8.024
םיפצורמ םיחטשל תחתמ םיעופיש תריציל     
רמג ,)'וכו תוחלקמו םיתורש ירוזא ,םיחבטמב(     
תקבדה ךרוצל רטפוקילה תקלחה תמרב ןוילע     

  935.00       1.00 .ףוצירה ק"מ   
     
אמגודב ,מ"מ 6 יבועב יסקופא וצארט ףוציר    10.8.025
.סלופמ חטשמ ג"ע עוציבה .לכירדאה תריחבל     
םיטגרגא ,חטשה תנכה ללוכ ריחמה     
פ"ע םינווג ינש דע ללוכ עוציבה ,םייטרדנטס     
פ"ע םיינקת םילגרס תבצה ללוכ לכירדאה     
'בח י"ע םושיי .הבוגה יווק י"פעו תינכות     
דע תואמגוד תנכה ללוכ( ע"ש וא קטנוק.רא.יס     
.021STIRG ליגר שוטיל תגרד )יפוס רושיאל     

1,309.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ר"מ   
     
תודיחי .מ"ס 7 דע הבוגב םירשי םילנפ    10.8.026

  358.00       1.00 .ל"נל לעפמב תוקוצי תוימורט רטמ   
     
תריחבל אמגודב יביטרוקד ןטירואילופ יופיצ    10.8.027
ריחמה .סלופמ חטשמ ג"ע עוציבה .לכירדאה     
העגהל דע ןוטבה שוטיל ,חטשה תנכה ללוכ     
5 בחורב םיקדס ץוריח ,םימהזממ יקנ ןוטבל     
גוסמ שימג רמוחב יולימו קדסה דצ לכמ מ"מ     
   DH XELF RC, חטשמ תריציל ףסונ שוטיל  
1 עצוממ יבועב יביטרוקד יופיצ עוציב ,דיחא     
תעינמל ץרווק לש הנידע העירז תוברל מ"מ     
.הקיחש ינפמ תכרעמה קוזיחלו הקלחה     
י"ע םושיי .תינכות פ"ע םינווג 'סמב עוציבה     
תואמגוד תנכה ללוכ( ע"ש וא קטנוק.רא.יס 'בח     
טרפמב טרופמכ לכה .)יפוס רושיאל דע     

  330.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
תיתשת\םיחירא לע השימג הנארבממ םושיי    10.8.028

  215.00       1.00 .הקודס ר"מ   
     
לופיטו המד ירפת תחיתפ רובע ריחמ תפסות    10.8.029
ינתירואילופ קיטסמב םוטיאו הקתעה ,םיקדסב     

   46.00       1.00 .שימג יצח רטמ   
     
תריצי וא םיזקנ ןוגיע ,תיתשתב תועיגפ ינוקית    10.8.030

   65.00       1.00 .יסקופא טוארג תועצמאב השעיי םיעופיש ג"ק   
     
רמוח י"ע תוטשפתה רפת םוטיאו הקתעה    10.8.031
יצח יסקופא יולימו הרדחה תוברל םוטיא     

   94.00       1.00 .שימג רטמ   
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05-51 יבועב טנמצ ב"ע ילארנימ וצארט תפצר    10.8.032
םינווג ינש דע לכירדאה תינכות פ"ע מ"מ     

1,716.00       1.00 .טרפמב טורפמכ לכה  .םיטרדנטס םיטגרגאמו ר"מ   
     
יופיצ עוציבו לק שוטיל י"ע חטשה תנכה    10.8.033
ןווגב ,מ"מ 2 יתבכש ברה תטישב יסקופא     

  257.00       1.00 .לכירדאה תריחב יפל LAR ר"מ   
     
יופיצ עוציבו לק שוטיל י"ע חטשה תנכה    10.8.034
י"פע קלח רמג מ"מ TAOC 2 תטישב יסקופא     
תריחב יפל LAR ןווג .ףרוצמה טרפמה     

  215.00       1.00 .לכירדאה ר"מ   
     
םינוש םילדגב תיכוכז יריגרג לש העירז    10.8.035
תחאב תשרדנה סופסיחה תמרל םאתהבו     

  114.00       1.00 .ליעל תוטרופמה תוכרעמה ר"מ   
     
יופיצ עוציבו לק שוטיל י"ע חטשה תנכה    10.8.036
2 תטישב יביכר וד יטפילא ינטרואילופ     
   REYALYTLUM ץרווק תעירז םע מ"מ  
רמג .דחוימה טרפמה י"פע הקיחש תעינמל     

  341.00       1.00 לכירדאה תריחב יפל LAR ןווג . ספסוחמ ר"מ   
     
יופיצ עוציבו לק שוטיל י"ע חטשה תנכה    10.8.037
גוסמ מ"מ 2 יבועב יביטרוקד ינטירואילופ     
   CR SIKA COMFORT FLOOR BASIC  
ןווג קלח רמג .דחוימה טרפמה י"פע ע"ש וא     

  501.00       1.00 לכירדאה תריחב יפל LAR ר"מ   
     
יופיצ עוציבו לק שוטיל י"ע חטשה תנכה    10.8.038
8-6 יבועב ימוג חיטש+יביטרוקד ינטירואילופ     
ORP ROOLF TROFMOC גוסמ מ"מ     
   AKIS דחוימה טרפמה י"פע  תופצרל ע"ש וא.  

  715.00       1.00 לכירדאה תריחב יפל LAR ןווגב ,קלח רמג ר"מ   
     
יופיצ עוציבו לק שוטיל י"ע חטשה תנכה    10.8.039
ORP תטישב ינמוטיב יסקופא     
   TLAHPHSARC תעירז םע מ"מ 2 ע"ש וא  
.דחוימה טרפמה י"פע הקיחש תעינמל ץרווק     

  257.00       1.00 לכירדאה תריחב יפל LAR ןווגב ,ספסוחמ רמג ר"מ   
     
ת ו ש י ג נ  י ט י ר פ  9.01 ק ר פ  ת ת      
     
,ןיפ םע הטסורינמ הדידב הרהזא תישושבג    10.9.001
י"ע קוושמה IPOEG ט"קמ ,לטרוא םגדמ     

   22.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" 'חי   
     
,ןיפ םע םוינימולאמ הדידב הרהזא תישושבג    10.9.002
ט"קמ ,יופיצ/עבצ רמגב ,לטרוא םגדמ     

   19.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה IPCOAG 'חי   
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,ןיפ םע הטסורינמ הדידב הרהזא תישושבג    10.9.003
י"ע קוושמה IPSMEG ט"קמ ,ןתמ םגדמ     

   22.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" 'חי   
     
,ןיפ ילב הטסורינמ הדידב הרהזא תישושבג    10.9.004
לייא" י"ע קוושמה SMEG ט"קמ ,ןתמ םגדמ     

   20.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ 'חי   
     
,ןיפ ילב הטסורינמ הדידב הרהזא תישושבג    10.9.005
לייא" י"ע קוושמה OEG ט"קמ ,לטרוא םגדמ     

   20.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ 'חי   
     
,ןיפ םע הטסורינמ הדידב הרהזא תישושבג    10.9.006
י"ע קוושמה IPMZEG ט"קמ ,ןערוגמ רהוז     

   28.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" 'חי   
     
,ןיפ םע הטסורינמ הדידב הרהזא תישושבג    10.9.007
לייא" י"ע קוושמה IPHZEG ט"קמ ,קלח רהוז     

   31.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ 'חי   
     
יגרבו ןוגיע ירוח 3 ,הטסורינמ דידב ליבומ ספ    10.9.008
קוושמה KMEMP ט"קמ ,ןתמ םגד ,הטסורינ     

  131.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע 'חי   
     
ירוח 3 ,בוהצ טרס ,זילפמ דידב ליבומ ספ    10.9.009
ט"קמ ,הלא םגד ,הטסורינ יגרבו ןוגיע     
   GCSBMP וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה  

  123.00       1.00 .ע"ש 'חי   
     
ירוח 3 ,רוחש טרס ,זילפמ דידב ליבומ ספ    10.9.010
ט"קמ ,הלא םגד ,הטסורינ יגרבו ןוגיע     
   SGSBMP וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה  

  123.00       1.00 .ע"ש 'חי   
     
3 ,בוהצ טרס ,םוינימולאמ דידב ליבומ ספ    10.9.011
ט"קמ ,הלא םגד ,הטסורינ יגרבו ןוגיע ירוח     
   GCSAMP וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה  

  108.00       1.00 .ע"ש 'חי   
     
021/06 תודימב taMideR ןתירואילופ חיטש    10.9.012
BD ט"קמ ,יליטוב קבד םע ,בוהצ ןווגב ,מ"ס     
   GC taMideR וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה  

1,375.00       1.00 .ע"ש 'חי   
     
021/06 תודימב taMideR ןתירואילופ חיטש    10.9.013
BD ט"קמ ,יליטוב קבד םע ,רוחש ןווגב ,מ"ס     
   SG taMideR וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה  

1,375.00       1.00 .ע"ש 'חי   
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021/06 תודימב DT petS ytefaS חיטש    10.9.014
D GC petS ytefaS ט"קמ ,בוהצ ןווגב ,מ"ס     

1,232.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה 'חי   
     
021/06 תודימב DT petS ytefaS חיטש    10.9.015
D SG petS ytefaS ט"קמ ,רוחש ןווגב ,מ"ס     

1,232.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה 'חי   
     
תוברל ,מ"ס 021/06 תודימב elittrela חירא    10.9.016
GC elittrela ט"קמ ,רוחש ןווגב ,םיגרב     

1,353.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה 'חי   
     
תוברל ,מ"ס 021/06 תודימב elittrela חירא    10.9.017
SG elittrela ט"קמ ,בוהצ ןווגב ,םיגרב     

1,353.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה 'חי   
     
,מ"ס 021/06 תודימב tsactrela יחטשמ    10.9.018
ט"קמ ,בוהצ ןווגב ,םיידוחי םידתיימ תוברל     
   GC tsactrela וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה  

1,485.00       1.00 .ע"ש 'חי   
     
2 סופיטמ ליבומ ןומיס לילג לש דבלב הקפסא    10.9.019
.א"מ 39 ךרואב ןבל ןווגב מ"ס 51 בחורב     
ט"קמ ,יליטוב קבד םע ןנושמ ןומיסה     
   BD SM WB 2MS לייא" י"ע קוושמה  

7,612.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "םייופיצ  
     
2 סופיטמ ליבומ ןומיס לילג לש דבלב הקפסא    10.9.020
.א"מ 39 ךרואב ןבל ןווגב מ"ס 51 בחורב     
BD ט"קמ ,יליטוב קבד םע ןערוגמ ןומיסה     
   GM GC 2MS וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה  

7,612.00       1.00 'פמוק .ע"ש  
     
51  בחורב ל"נכ ליבומ ןומיס לש דבלב הנקתה    10.9.021
.קפסה לש עוציב תויחנהל םאתהב מ"ס     

   99.00       1.00 .וטנ הדידמה רטמ   
     
MKSP ט"קמ ,הגרדמ הצק ןומיס ליפורפ    10.9.022

   70.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה רטמ   
     
MKSS ט"קמ ,הגרדמ הצק ןומיס טרס    10.9.023

   30.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה רטמ   
     
תעינמו הגרדמ הצק ןומיסל מ"מ T  53 ליפורפ    10.9.024
לייא" י"ע קוושמה ZO53PS ט"קמ ,הקלחה     

   62.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ רטמ   
     
OSDAM ט"קמ ,הכלוהו ןומיס תוקבדמ    10.9.025

  141.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע קוושמה רטמ   
     
י"ע קוושמה ,"השעמ רחאל" הגרדמ ליפורפ    10.9.026

   70.00       1.00 .ע"ש וא "םייופיצ לייא" רטמ   
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ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ      
     
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  1.11 ק ר פ  ת ת      
ם י ש ד ח  ס ב ג ו      
     
חיט לע תוחפל תובכש שלשב יטטניס דיס    11.1.001
3011 ףיעס יפל ,תורקתו תוריקב םינפ     

   20.00       1.00 יללכה טרפמב ר"מ   
     
ןוטב לע תוחפל תובכש שלשב יטטניס דיס    11.1.002
ףיעס יפל ,היקנ הינב וא/ו תורקתו תוריקב     

   19.00       1.00 יללכה טרפמב 3011 ר"מ   
     
תובכש שולשב םינפ חיט לע יטסלפ עבצ    11.1.003
3011 ףיעס יפל ,דיחא ןווג תלבקל דע תוחפל     

   30.00       1.00 יללכה טרפמב ר"מ   
     
שלשב ,סבג תוציחמ יבג לע יטסלפ עבצ    11.1.004

   29.00       1.00 יללכה טרפמב 3011 ףיעס יפל ,תוחפל תובכש ר"מ   
     
תבכש תוברל ,םינפ חיט לע "רואילופ" עבצ    11.1.005
יטטניס ןושאר דוסי עבצ ,לטכפש ,"לורדנוב"     
3011 ףיעס יפל ,"רואילופ" עבצ תובכש יתשו     

   74.00       1.00 יללכה טרפמב ר"מ   
     
תבכש תוברל ,םינפ חיט לע "קלרפוס" עבצ    11.1.006
יטטניס ןושאר דוסי עבצ ,לטכפש ,"לורדנוב"     
3011 ףיעס יפל ,"קלרפוס" עבצ תובכש יתשו     

   70.00       1.00 יללכה טרפמב ר"מ   
     
שולשב ,םינפ חיט לע "לירקרפוס" עבצ    11.1.007

   31.00       1.00 יללכה טרפמב 3011 ףיעס יפל ,תובכש ר"מ   
     
שולשב ,סבג תוציחמ לע "לירקרפוס" עבצ    11.1.008

   31.00       1.00 יללכה טרפמב 3011 ףיעס יפל ,תובכש ר"מ   
     
,היקנ הינב לע וא/ו ןוטב לע "לירקרפוס" עבצ    11.1.009

   29.00       1.00 יללכה טרפמב 3011 ףיעס יפל ,תובכש יתשב ר"מ   
     
,אוהש גוס לכמ ץוח חיט לע "לירקרפוס" עבצ    11.1.010
תובכש יתשו "לורדנוב" תבכש תוברל     

   33.00       1.00 יללכה טרפמב 3011 ףיעס יפל ,"לירקרפוס" ר"מ   
     
גוס לכמ ץוח חיט לע ".ד.מ לירקרפוס" עבצ    11.1.011
תובכש יתשו "לורדנוב" תבכש תוברל ,אוהש     
טרפמב 3011 ףיעס יפל ,".ד.מ לירקרפוס"     

   37.00       1.00 יללכה ר"מ   
     
לע ע"ש וא "ק'ציגנופ" תוירטפ דגנ ןגמ עבצ    11.1.012

   35.00       1.00 .םינפ חיט ר"מ   
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לע ע"ש וא "לונירקא" תוירטפ דגנ ןגמ עבצ    11.1.013
   36.00       1.00 .םינפ חיט ר"מ   

     
םינוש םינווגב שימג "סקטינקרפוס" עבצ    11.1.014
תובכש שלשב הזתהב ר"מל ג"ק 2 לש תומכב     

   44.00       1.00 דוסי תעיבצ ללוכ )דרפנב דדמנה( ץוח חיט לע ר"מ   
     
שא ןיסח עבצב העיבצ רובע ריחמ תפסות    11.1.015

  350.00       1.00 .מ"מ 8.1 יבועב ר"מ   
     
שא ןיסח עבצב העיבצ רובע ריחמ תפסות    11.1.016

  574.00       1.00 .מ"מ 0.3 יבועב ר"מ   
     

  202.00       1.00 .ע"ש וא 001XF גוסמ שא בכעמ עבצ ר"מ  11.1.017
     
טרופמכ ע"ש וא LTS-1 גוסמ שא בכעמ עבצ    11.1.018

  231.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
טרופמכ ע"ש וא LTS-2 גוסמ שא בכעמ עבצ    11.1.019

  265.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  ש ו ד י ח  2.11 ק ר פ  ת ת      
ם י מ י י ק ה  ת ו ר י ק  ל ע  ן ו ט ב ו      
     
עבצ תרסה תללוכ הדובעה )1     :תורעה     
.שוטילו םינטק םיקדס ,םירוח תמיתס ,ףפור     
תרסה םיללוכ הדיחיה יריחמ )2                      
םידעוימה תוריקמ םייק טולישו תונומת     
.העיבצל     
     
תוריק יבג לע תובכש 2-ב יטטניס דיס שודיח    11.2.002

   28.00       1.00 יללכה טרפמב  3011 ףיעס יפל ,תורקתו ר"מ   
     
2-ב תורקתו תוריק יבג לע יטסלפ עבצ שודיח    11.2.003
3011 ףיעס יפל ,דיחא ןווג תלבקל דע תובכש     

   33.00       1.00 יללכה טרפמב ר"מ   
     
תורקתו תוריק יבג לע יטסלפ עבצ שודיח    11.2.004
ףיעס יפל ,דיחא ןווג תלבקל תחא הבכשב     

   22.00       1.00 יללכה טרפמב 3011 ר"מ   
     
תורקת וא ריק יחטש לש םלשומ דורג    11.2.005
תדחוימ הדובעכ ,יטטניס דיסב םיעובצה     

   17.00       1.00 םדקומ רושאב תינתומו ר"מ   
     
תורקת וא ריק יחטש לש םלשומ דורג    11.2.006
הדובעכ ,יטסלפ וא ןמש עבצב םיעובצה     

   31.00       1.00 םדקומ רושאב תינתומו תדחוימ ר"מ   
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,"ק'ציגנופ" תוירטפ דגנ ןגמ עבצ שודיח    11.2.007
עבצ יבג לע תובכש 2-ב ע"וש וא "לונירקא"     
,שבועב םיעוגנ תומוקמ תציחר תוברל ,םייק     
יפל "קיציגנופ תסימת"ב חטשה ףוצרק םע     

   39.00       1.00 םינוקית ןרציה תוארוה ר"מ   
     
תורקתו תוריק יבג לע םייק עבצ שודיח    11.2.008
תמיתס ,ףפור עבצ תרסה תוברל םיחיוטמ     

   36.00       1.00 תובכש 2-ב ,"לירקרפוס"ב ריקה שוטילו םירוח ר"מ   
     
ןוטבמ תורקתו תוריק יבג לע םייק עבצ שודיח    11.2.009
2-ב ,"לירקרפוס"ב היקנ הינב לע וא/ו ףושח     
דוריג םע םימב ןוטב יוקינ תוברל ,תובכש     

   39.00       1.00 עבצה ר"מ   
     
תורקתו תוריק יבג לע םייק עבצ שודיח    11.2.010

   24.00       1.00 תחא הבכשב ,"לירקרפוס"ב ר"מ   
     
,ןמש עבצב םיעובצ תוריק לע הכל עבצ שודיח    11.2.011
וא הכל עבצו דוסי  עבצ ,קורמ ,ףושפש תוברל     

   50.00       1.00 "רואילופ" ר"מ   
     
לע ע"וש וא "55 סקטרובמט" לש יופיצ שודיח    11.2.012
ירדחו תורקת ,תוריק  יבג לע  םייק  חיט     
,הזתהב ר"מ/ג"ק  2  לש תומכב תוגרדמ     
,ףפורהו םוגפה עבצה דורגו סופסיח  תוברל     

   76.00       1.00 . .ד.מ לירקרפוס ןוילע רמגו "לורדנוב" תבכש ר"מ   
     
תומייק תויטסוקא תורקת עבצ שודיח    11.2.013
תוברל ,יטטניס דיסב דויס י"ע )תוילרינימ(     

   26.00       1.00 םתרזחהו םיוקינ ,םקוריפ ר"מ   
     
תכתממ תומייק תויטסוקא תורקת עבצ שודיח    11.2.014

   69.00       1.00 "קלרפוס"ב העיבצו ףויש י"ע ר"מ   
     
םוינימולא יליפורפ תעיבצ רובע ריחמ תפסות    11.2.015

   12.00       1.00 "קלרפוס" עבצב תיטסוקא הרקתב רטמ   
     
יבג לע תובכש 2-ב ע"ש וא "0002 רוזל" עבצ    11.2.016

   63.00       1.00 ץעה ףויש תוברל ,ץע יזגרא וא ץע יופיצ תוחול ר"מ   
     
תוחול יבג לע תובכש 2-ב ע"ש וא "תינרו" עבצ    11.2.017

   66.00       1.00 ץעה ףויש תוברל ,ץע יזגרא וא ץע יופיצ ר"מ   
     
תוחול יבג לע תובכש 2-ב הפוקש הכל שודיח    11.2.018

   39.00       1.00 ץעה ףויש תוברל ,ץע יופיצ ר"מ   
     
לע ע"ש וא "ט"חמ" גוסמ הדולח דגנ עבצ    11.2.019
ףפור עבצ דוריג תוברל ,םידולח הדלפ יחטשמ     

   52.00       1.00 ןרציה תוארוה יפל לכה ,הדלפ תשרבמב ר"מ   
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   69.00       1.00 .םיטלקמל רהוז ןומיס תעיבצ וא/ו שודיח רטמ  11.2.020
     
תבכש רובע עבצה תודובעל ריחמ תפסות    11.2.021
לש שארמ רושיא י"פע תפסונ "לורדנוב"     

   14.00       1.00 .ןמויב בתכב חקפמה ר"מ   
     
לכמ ץוח חיט לע ".ד.מ לירקרפוס" עבצ שודיח    11.2.022
יתשו "לורדנוב" תבכש תוברל ,אוהש גוס     
3011 ףיעס יפל ,".ד.מ לירקרפוס" תובכש     
ריקה תפיטש ללוכ ריחמה יללכה טרפמב     
םיפפור / םימוגפ םיקלח תרסה ,םימ ץחלב     

   50.00       1.00 .דיחא םקרמ תלבקל ריקה תיתשת ןוקיתו ר"מ   
     
"סקטרובמט" לע "לירקרפוס" עבצ שודיח    11.2.023
תבכש תוברל ,אוהש םקרמ לכב )ץוחו םינפ(     
ףיעס יפל ,"לירקרפוס" תובכש יתשו "לורדנוב"     
תפיטש ללוכ ריחמה יללכה טרפמב 3011     
/ םימוגפ םיקלח תרסה ,םימ ץחלב ריקה     
םקרמ תלבקל ריקה תיתשת ןוקיתו םיפפור     

   51.00       1.00 .דיחא ר"מ   
     

  275.00       1.00 ןרציה תוארוה פ"ע ןוטולוזב  העיבצ ר"מ  11.2.024
     
ר ח א  ו א  ה כ ל  ע ב צ  ש ו ד י ח  3.11 ק ר פ  ת ת      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ ל      
     
דוסי עבצ תבכשב ץע יקלח תעיבצ שודיח     
ע"ש וא  "קלרפוס" תמגוד הכל עבצ תבכשבו     
.יללכה טרפמב 4011 ףיעס יפל     
     

  468.00       1.00 ףוקשמה תוברל ,הדיחי ץע תלדל 'חי  11.3.002
     

  583.00       1.00 ףוקשמה תוברל ,הלופכ ץע תלדל 'חי  11.3.003
     

  246.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,תחא ףנכ ץע ןולחל 'חי  11.3.004
     

  265.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,בנשא םע תחא ףנכ ץע ןולחל 'חי  11.3.005
     

  333.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םייפנכ 2 םע ץע ןולחל 'חי  11.3.006
     

  359.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,בנשאו םייפנכ 2 םע ץע ןולחל 'חי  11.3.007
     

  451.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םייפנכ 3 םע ץע ןולחל 'חי  11.3.008
     

  140.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,דחא ףנכ ץע בנשאל 'חי  11.3.009
     

  168.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םייפנכ 2 ץע בנשאל 'חי  11.3.010
     

  218.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םייפנכ 3 ץע בנשאל 'חי  11.3.011
     

  260.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םייפנכ 4 ץע בנשאל 'חי  11.3.012
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   99.00       1.00 ןופלטל בנשא 'חי  11.3.013
     

  188.00       1.00 תחא ףנכ תלד לש דבלב ףוקשמל 'חי  11.3.014
     

  143.00       1.00 תחא ףנכ ןולח לש דבלב ףוקשמל 'חי  11.3.015
     

  209.00       1.00 הלופכ תלד לש דבלב ףוקשמל 'חי  11.3.016
     

  158.00       1.00 לופכ ןולח לש דבלב ףוקשמל 'חי  11.3.017
     
,בחור מ"ס 52 דע עבצ תועוצר וא ץע ילגרסל    11.3.018

   31.00       1.00 דחא דצב רטמ   
     
,בחור מ"ס 52 דע עבצ תועוצר וא ץע ילגרסל    11.3.019
דצב ,תובכש שולשב "0002 רוזל"ב םייעובצ     

   39.00       1.00 דחא רטמ   
     
גוסמ שא בקעמ עבצב תמייק ץע תרקתל    11.3.020

   91.00       1.00 .ע"ש וא "0002 ןופוק" ר"מ   
     
ר ח א  ו א  ה כ ל  ע ב צ  ש ו ד י ח  4.11 ק ר פ  ת ת      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ל  ת ו ב כ ש  2-ב      
     
2-ב הדלפ תורגסמ יקלח תעיבצ שודיח :הרעה     
עבצ ,ףושפיש ,ףפור ןשי עבצ ףוליק :תובכש     
עבצ תבכשו ע"ש וא "רובמט" לש "קזב דוסי"     
4011 ףיעס יפל ע"ש וא "קלרפוס" תמגוד הכל     
םפקיה לכב עבצי תכתמה יקלח יללכה טרפמב     
.הארנה חטשה ינפ לע     
     
2-מ חפ הפוצמ תחא ףנכ לזרב תלדל עבצ    11.4.002

  443.00       1.00 ףוקשמה תוברל ,םידדצ 'חי   
     
2-מ חפ הפוצמ םייפנכ 2 לזרב תלדל עבצ    11.4.003

  594.00       1.00 ףוקשמה תוברל ,םידדצ 'חי   
     
2-מ חפ הפוצמ םייפנכ 3 לזרב תלדל עבצ    11.4.004

  745.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םידדצה 'חי   
     

  209.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,תחא ףנכ ןולחל  עבצ 'חי  11.4.005
     

  231.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,בנשא םע תחא ףנכ ןולחל עבצ 'חי  11.4.006
     

  275.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םייפנכ 2 ןולחל עבצ 'חי  11.4.007
     
תוברל ,םיבנשא םע םייפנכ 2 ןולחל עבצ    11.4.008

  319.00       1.00 ףוקשמ 'חי   
     

  341.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םייפנכ 3 ןולחל עבצ 'חי  11.4.009
     

  112.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,תחא ףנכ בנשאל עבצ 'חי  11.4.010
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  140.00       1.00 ףוקשמ תוברל ,םייפנכ 2 בנשאל עבצ 'חי  11.4.011
     

  182.00       1.00 דבלב דחא ףנכ תלד לש לזרב ףוקשמל עבצ 'חי  11.4.012
     

  193.00       1.00 דבלב לופכ ףנכ תלד לש לזרב ףוקשמל עבצ 'חי  11.4.013
     

  204.00       1.00 דבלב םייפנכ 3-ל תלד לש לזרב ףוקשמל עבצ 'חי  11.4.014
     
םיליבקמ תוטומ ינשמ םע לזרב הקעמל עבצ    11.4.015

  100.00       1.00 'מ 5.1-0.2 לכ לזרב ידומעו רטמ   
     
םיליבקמ תוטומ ינש םע לזרב הקעמל עבצ    11.4.016
עבצב עובצ 'מ 5.1-0.2 לכ לזרב ידומעו     

  117.00       1.00 ע"וש וא "טיירמה" רטמ   
     
רטוקב הדלפ תוטוממ יושע לזרב הקעמל עבצ    11.4.017
תוברל ,מ"ס 21 לכ םיחוטש םיחפ וא מ"מ 21     

  105.00       1.00 די זחאמו םידומע רטמ   
     
5.0 דע חטשב םיגרוס וא לזרב תוכבסל עבצ    11.4.018
העיבצ ,דבלב  דחא דצ  יפל  הדידמה .ר"מ     

   86.00       1.00 תומילשב 'חי   
     
רונצ יליפורפמ םיגרוס וא לזרב תוכבס עבצ    11.4.019
העיבצ ,דבלב דחא דצ יפל הדידמה .םיינבלמ     

   91.00       1.00 תומילשב ר"מ   
     
סורפ בחורב לזרב יליפורפ וא/ו תורונצל עבצ    11.4.020

   17.00       1.00 ללכב דעו מ"ס 51 דע רטמ   
     
סורפ בחורב לזרב יליפורפ וא/ו תורונצל עבצ    11.4.021

   21.00       1.00 .ללכב דעו מ"ס 23-61 רטמ   
     
סורפ בחורב לזרב יליפורפ וא/ו תורונצל עבצ    11.4.022

   64.00       1.00 .ללכב דעו מ"ס 56 דע 33 רטמ   
     
סורפ בחורב לזרב יליפורפ וא/ו תורונצל עבצ    11.4.023

   99.00       1.00 .מ"ס 56 לע הלועה ר"מ   
     
תדרפנ הדובעכ ןוולוגמ חפ יבזרמל עבצ    11.4.024

   35.00       1.00 קלרפוס רמגו ןוולוגמ לזרב לע העיבצל רטמ   
     
,תדרפנ הדובעכ ןוולוגמ חפ ינדאל עבצ    11.4.025

   50.00       1.00 קלרפוס רמגבו ןוולוגמ לזרב לע העיבצל רטמ   
     
לזרבמ תותלד םע תונולח וא תונירטיול עבצ    11.4.026
,דחא דצמ הדידמ .'מ 05.1 לעמ הבוגב     

   69.00       1.00 םידדצ 2-מ העיבצה ר"מ   
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.ביבסמ תרגסמ תוברל ,לזרב תשרל עבצ    11.4.027
2-מ העיבצהו דבלב דחא דצמ הדידמה     

   86.00       1.00 .םידדצה ר"מ   
     

   50.00       1.00 קלרפוסב םייטנצסרולפ הרואת יפוגל עבצ 'חי  11.4.028
     

   91.00       1.00 "טיירמה"ב דחא דצב חפל עבצ ר"מ  11.4.029
     
לש "ט"חמ" גוסמ הדולח ריסמ עבצ תבכש    11.4.030

   50.00       1.00 ע"ש וא רובמט ר"מ   
     
.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 ת ל ד  1.21 ק ר פ  ת ת      
     
םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ :הרעה     
.םינוש םיכתחבו םילדגב )תושבלה( "םיבלוש"     
     
םיטירפה לכ לש הדיחיה יריחמ :הרעה     
םיללוכ הז טקייורפב םישדחה םיגגוזמה     
םא אלא מ"מ 6 ילמינימ יבועב תמסוחמ תיכוכז     
.שרופמב תרחא ןייוצ     
     
,תיפגא וד וא תיפגא דח םוינימולא תלד    12.1.001
לילק" יליפורפמ ןהשלכ תודימב הליגר החיתפ     

1,326.00       1.00 2000" ר"מ   
     
,תיפגא וד וא תיפגא דח םוינימולא תלד    12.1.002
לילק" יליפורפמ ןהשלכ תודימב לדנפ החיתפ     

1,826.00       1.00 4500" ר"מ   
     
,תיפגא וד וא תיפגא דח םוינימולא תלד    12.1.003
לילק" יליפורפמ ןהשלכ תודימב לדנפ החיתפ     

1,639.00       1.00 4900" ר"מ   
     
הליגר החיתפ תיפגא וד וא תיפגא דח תלד    12.1.004
ע"ש וא "תירוקיס" תרצותמ ןהשלכ תודימב     
ןונגנמו םהינימל םירזיבאו םירבחמה לכ תוברל     
םיקפוסמה םינונגנמה תמגודכ הפצר תריגס     

1,906.00       1.00 .ע"ש וא "ישימע" י"ע ר"מ   
     
,םייפנכ 3 תלעב תבבותסמ םוינימולא תלד    12.1.005
תוברל מ"ס 001 סוידרבו מ"ס 042 הבוגב     
'וכו החיתפ תויניע ,ינורטקלא הלעפה ןונגנמ     

31,774.00       1.00 'פמוק . דחוימה טרפמב טרופמכ לכה  
     
3-2-ב םיפגא 3-2 לש ףגא לע ףגא תררגנ תלד    12.1.006
,ןהשלכ תודימב העובצ/תנגלואמ םילולסמ     

1,221.00       1.00 .ע"ש וא 0007 לילק לולכמ תמגודכ ר"מ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../169 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     169 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ י ר ט י ו ו  ת ו נ ו ל ח  2.21 ק ר פ  ת ת      
     
.1                                                :תורעה     
ןכוהש רוא חתפ יפל בשחי םוינימולא ןולח     
םייפנכה רפסמ יפל ודדמי אל תונולח( .הינבב     
.)חתפב     
     
05.0-כ ובשוחי ר"מ 05.0 דע חטשב תונולח .2     
ר"מ 0.1 דע ר"מ 15.0-מ חטשב תונולחו ר"מ     
.ר"מ 0.1-כ ובשוחי     
     
וא "0007 לילק" םגדמ םייפנכ 2 הזזה ןולח    12.2.003
יפל תודימב ףנכ לע ףנכ םיביתנ 2 ,ע"וש     
,גוגיזל םילגרס ,מ"מ 4 גוגיז תוברל ,ךרוצה     

1,239.00       1.00 תושרבמו םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ר"מ   
     

1,315.00       1.00 .םייפנכ 3 לעב ךא ל"נכ הזזה ןולח ר"מ  12.2.004
     
לילק" םגדמ דצ ריצ הליגר החיתפל תונולח    12.2.005
תוברל ,ךרוצה יפל תודימב ע"ש וא "0054     
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיז ילגרס ,מ"מ 4 גוגיז     

2,171.00       1.00 תושרבמו םילגרס ,הרתסה ר"מ   
     
החיתפל םיזאגל םימוטא ןגומ בחרמל תונולח    12.2.006
ע"ש וא "0054 לילק" םגדמ דצ ריצ הליגר     
טנוברקילופ גוגיז תוברל ,ךרוצה יפל תודימב     
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיז ילגרס ,מ"מ 6 יבועב     

2,354.00       1.00 'וכו הרתסה ר"מ   
     
לילק" םגדמ דצ ריצ הליגר החיתפל תונולח    12.2.007
תוברל ,ךרוצה יפל תודימב ע"ש וא "0002     
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיז ילגרס ,מ"מ 4 גוגיז     

1,779.00       1.00 תושרבמו םילגרס ,הרתסה ר"מ   
     
לילק" םגדמ דצ ריצ הליגר החיתפל תונולח    12.2.008
תוברל ,ךרוצה יפל תודימב ע"ש וא "0034     
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיז ילגרס ,מ"מ 4 גוגיז     

1,777.00       1.00 תושרבמו םילגרס ,הרתסה ר"מ   
     
לילק" םגדמ דצ ריצ הליגר החיתפל תונולח    12.2.009
תוברל ,ךרוצה יפל תודימב ע"ש וא "0094     
תושבלה ,לוזרפ ,גוגיז ילגרס ,מ"מ 4 גוגיז     

1,925.00       1.00 תושרבמו םילגרס ,הרתסה ר"מ   
     
וא "0005 לילק" תמגוד הניטוילג םגד תונולח    12.2.010
ינונגנמ תוברל ,ךרוצה יפל הדימב ע"וש     
,לוזרפ ,גוגיז ילגרס ,מ"מ 4 גוגיז ,"סקריפס"     

2,046.00       1.00 תושרבמו םילגרס ,הרתסה תושבלה ר"מ   
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דף מס':     170 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגדמ הצוחה וא המינפ עפתשמ פיק ןולח    12.2.011
לכ םע לוזרפ ,תוברל ,ע"וש וא "לילק"     
,הרתסה תושבלה ,גוגיז ילגרס ,גוגיז ,םירזיבא     

1,777.00       1.00 תושרבמ ,.מ.ד.פ.א ימטוא ,םילגרס ר"מ   
     
תודימב תונירטיו/םיעובק םיגגוזמ םילנפ    12.2.015
וא דרפנב ,ע"וש וא "0094 לילק" םגדמ תונוש     
גוגיז תוברל ,תונולח וא/ו תותלד םע בלושמב     
ילגרס ,מ"מ 6 יבועב תמסוחמ הפוקש תיכוכזב     

1,738.00       1.00 םירזיבא ,םילגרס ,הרתסה תושבלה ,גוגיז ר"מ   
     
,ריצ םע פיק-יירד יפנכ-דח םוינימולא ןולח    12.2.016
תוברל ,ע"ש וא "0054-לילק" תמגודכ ליפורפ     

2,200.00       1.00 .מ"מ 4 הפוקש תיכוכזב גוגיז ר"מ   
     
בחורב מ"ס 06 דע ךרואב הפפר םע תונולח    12.2.017
החיתפל ףונמ תוברל ,ךרוצה יפל הבוגלו     
הפוקש תיכוכזמ גוגיז ,םוינימולאמ הריגסו     
,מ"ס 01 בחורבו מ"מ 6 יבועב תנירושמו     

1,334.00       1.00 םילגרס ,הרתסה תושבלה ,לוזרפ ר"מ   
     
ןהשלכ תודימב תועובק םוינימולא תופפר    12.2.018

1,334.00       1.00 .'וכו םילגרס ,הרתסה תושבלה תוברל ר"מ   
     
םוינימולאמ הסינכ הנירטיו / םיעובק םילנפ    12.2.019
תמגודכ תמסוחמ מ"מ 6 תיכוכזו עובצ/ןגלואמ     

1,271.00       1.00 .ע"ש וא 0038 לילק לולכמה ר"מ   
     
םוינימולאמ הסינכ הנירטיו / םיעובק םילנפ    12.2.020
תמגודכ תמסוחמ מ"מ 6 תיכוכזו עובצ/ןגלואמ     

1,111.00       1.00 .ע"ש וא 0002 לילק לולכמה ר"מ   
     
תוחולב תונוש תודימב םידומע יופיח    12.2.021
יבועב ,םינוש םירטקב םילגועמ םוינימולא     
תוברל ע"ש וא "םיירפא טכה" תמגודכ רמגבו     
הסירפב הדידמה( .האישנ תייצקורטסנוק     

  966.00       1.00 .)םינוש תומוקמבו םילדגב ר"מ   
     
תוחולב תונוש תודימב םידומע יופיח    12.2.022
יבועב ,םינוש םירטקב םילגועמ םוינימולא     
אלל ע"ש וא "םיירפא טכה" תמגודכ רמגבו     
הסירפב הדידמה( .האישנ תייצקורטסנוק     

  883.00       1.00 .)םינוש תומוקמבו םילדגב ר"מ   
     
גוסמ םוינימולא תוחולב תוריק יופיח    12.2.025
   "NACLA" ןוילע רמג םע מ"מ 2 יבועב ע"ש וא  
יאנתב דימעה ןורקימ 52 יבועב FDVP עבצ     
תריחבל ןווגב ,תוחפל הנש 11 ךשמל ץוח     
)ילאטמ עבצ ללוכ אל( LAR גולטקמ לכירדאה     
תוברל םינוש תומוקמבו םילדגב     

1,155.00       1.00 .האישנ תייצקורטסנוק ר"מ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../171 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     171 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ םוינימולא תוחולב תוריק יופיח    12.2.026
   "NACLA" ןוילע רמג םע מ"מ 2 יבועב ע"ש וא  
יאנתב דימעה ןורקימ 52 יבועב FDVP עבצ     
תריחבל ןווגב ,תוחפל הנש 11 ךשמל ץוח     
)ילאטמ עבצ ללוכ אל( LAR גולטקמ לכירדאה     
תייצקורטסנוק אלל םינוש תומוקמבו םילדגב     

1,045.00       1.00 .האישנ ר"מ   
     
תלת חפמ  םוינימולא תוטסקב תוריק יופיח    12.2.027
גוסמ מ"מ 8.0+4.2+8.0 יבועב יתבכש     
עבצ ןוילע רמג םע ע"ש וא "דנובוקולא"     
   FDVP ץוח יאנתב דימעה ןורקימ 52 יבועב  
לכירדאה תריחבל ןווגב ,תוחפל הנש 11 ךשמל     
םילדגב )ילאטמ עבצ ללוכ אל( LAR גולטקמ     
האישנ תייצקורטסנוק תוברל םינוש תומוקמבו     
ילעב ,הגמוא ךתחב םוינימולא יליפורפמ     
םוינימולא יליפורפ דמצו תויכנא זוקינ תולעת     
תוטסקה תוטשפתהל םימאתומ םייקפוא     

  968.00       1.00 .הבקנו רכז הליענ יליפורפ תטישב ר"מ   
     
םייטסוקא-ומרט םוינימולא ילנפב תוריק יופיח    12.2.029
ךירכ ךתחב םייושעה ע"ש וא "ADIAH" גוסמ     
םוינימולא תוחול ינש( מ"מ 4 לש ללוכ יבועב     
ןליטאילופ םהיניבו דצ לכמ מ"מ 5.0 יבועב     
FDVP עבצ ןוילע רמג םע )מ"מ 3 יבועב     
02 ךשמל ץוח יאנתב דימעה ןורקימ 52 יבועב     
גולטקמ לכירדאה תריחבל ןווגב ,תוחפל הנש     
   LAR )תומוקמבו םילדגב )ילאטמ עבצ ללוכ אל  

  953.00       1.00 .האישנ תייצקורטסנוק תוברל םינוש ר"מ   
     
םייטסוקא-ומרט םוינימולא ילנפב תוריק יופיח    12.2.030
ךירכ ךתחב םייושעה ע"ש וא "ADIAH" גוסמ     
םוינימולא תוחול ינש( מ"מ 4 לש ללוכ יבועב     
ןליטאילופ םהיניבו דצ לכמ מ"מ 5.0 יבועב     
FDVP עבצ ןוילע רמג םע )מ"מ 3 יבועב     
02 ךשמל ץוח יאנתב דימעה ןורקימ 52 יבועב     
גולטקמ לכירדאה תריחבל ןווגב ,תוחפל הנש     
   LAR )תומוקמבו םילדגב )ילאטמ עבצ ללוכ אל  

  839.00       1.00 .האישנ תייצקורטסנוק אלל םינוש ר"מ   
     
רמג רובע ל"נה תוריקה יופיחל ריחמ תפסות    12.2.031

   29.00       1.00 .לכירדאה תריחבל LAR גולטקמ ילאטמ עבצב ר"מ   
     
רמג רובע ל"נה תוריקה יופיחל ריחמ תפסות    12.2.032

  190.00       1.00 .םילגועמ םיוקב ר"מ   
     
םוינימולאמ בצינ רפת םע תכתמ תוגג תכרעמ    12.2.033
טרפמב טרופמכ SR-4 גוסמ FDVP הפוצמ     

  889.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
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דף מס':     172 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיימינפ תוריק יופיחל תוחול תכרעמ    12.2.034
טרופמכ PM-21 גוסמ ,613 הטסורינמ     

1,271.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
קוריפמ םייק םוינימולא ןולח לש דבלב הנקתה    12.2.035
תומאתהה לכ עוציבו ףוקשמה תוברל     

  229.00       1.00 .תושרדנה ר"מ   
     

1,450.00       1.00 מ"מ 31 דע יבועב הפסרטב תוריק יופיח ר"מ  12.2.036
     

2,500.00       1.00 מ"מ 02 דע מ"מ 31 ןיב יבועב יופיח ךא ל"נכ ר"מ  12.2.037
     
גורמ םוינימולא חפב ץוחו םינפ תוריק יופיח    12.2.038
רוביחו רזעה יעצמא לכ ללוכ מ"מ 4 דע יבועב     

  950.00       1.00 םישרדנה תומוקמב םיכותיחו ףופיכ תוברל ןכו ר"מ   
     
.ת ו נ ו ש ו  ג ו ג י ז  ת ו ד ו ב ע  3.21 ק ר פ  ת ת      
     
ועצוביש הז קרפ תתב םיטנמלאה לכ :הרעה     
לכו ר"מ 05.0-כ ובשוחי ר"מ 05.0 דע חטשב     
ר"מ 0.1 דע ר"מ 15.0-מ חטשב ועצוביש ולא     
.ר"מ 0.1-כ ובשוחי     
     
םימייק ,ץע תותלדו תונולחב גוגיז תפלחה    12.3.002
וא םילגרס תוברל ,מ"מ 4 יבועב  תיכוכזב     

  220.00       1.00 תמייקה תיכוכזה קוליס ,קרמ ר"מ   
     
םימייק ,תכתמ תותלדו תונולחב גוגיז תפלחה    12.3.003
ימטוא ,םילגרס תוברל ,מ"מ 4 יבועב  תיכוכזב     
תיכוכזה קוליס ,ינוקיליס קיטסמ וא ימוג     

  234.00       1.00 תמייקה ר"מ   
     
םימייק ,ץע תותלדו תונולחב גוגיז תפלחה    12.3.004
,קרמ וא םילגרס תוברל ,מ"מ 6 יבועב תיכוכזב     

  246.00       1.00 תמייקה תיכוכזה קוליס ר"מ   
     
םימייק ,תכתמ תותלדו תונולחב גוגיז תפלחה    12.3.005
ימטוא ,םילגרס תוברל ,מ"מ 6 יבועב תיכוכזב     
תיכוכזה קוליס ,ינוקיליס קיטסמ וא ימוג     

  261.00       1.00 תמייקה ר"מ   
     
םימייק ,תכתמ תותלדו תונולחב גוגיז תפלחה    12.3.006
תוברל ,מ"מ 4 יבועב "ןסיטנא" תיכוכזב     
קוליס ,ינוקיליס קיטסמ וא ימוג ימטוא ,םילגרס     

  274.00       1.00 תמייקה תיכוכזה ר"מ   
     
הפוקש וא תנירושמ תיכוכז תופפר תפלחה    12.3.007
04-מ ךרואבו לבוקמה בחורב מ"מ 6 יבועב     
,םיטנק שוטיל תוברל ,מ"ס 06 דע מ"ס     

  220.00       1.00 תומוגפ תופפר קוליסו םילגרס 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../173 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     173 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תועירי תועצמאב םייק גוגיזל םייופיצ    12.3.008
ןווגב ע"ש וא X-ראלוס" םגדמ רטסאילופ     

  152.00       1.00 .ןימזמה י"ע עבקיש ר"מ   
     
רובע תותלדו תונירטיו תונולחל ריחמ תפסות    12.3.009
םיליפורפב ,4/6/4 תידודיב תיכוכזב גוגיז     

  185.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב םימאותמ ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.010
םימאותמ םיליפורפב ,6/8/6 תידודיב תיכוכזב     

  303.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.011
םימאותמ םיליפורפב ,5/6/4 תידודיב תיכוכזב     

  352.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.012
םימאותמ םיליפורפב ,5/6/5 תידודיב תיכוכזב     

  396.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.013
םימאותמ םיליפורפב ,5/6/6 תידודיב תיכוכזב     

  407.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.014
םימאותמ םיליפורפב ,6/6/6 תידודיב תיכוכזב     

  429.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.015
םימאותמ םיליפורפב ,6/6/8 תידודיב תיכוכזב     

  627.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.016
דחא דצ םע( 3+3/6/4  תידודיב תיכוכזב     
BVP םע מ"מ 3+3 יבועב סקלפירט תיכוכז     
םימאותמ םיליפורפב ,)מ"מ 67.0 יבועב     

  435.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.017
דחא דצ םע( 4+4/6/4  תידודיב תיכוכזב     
BVP םע מ"מ 4+4 יבועב סקלפירט תיכוכז     
םימאותמ םיליפורפב ,)מ"מ 67.0 יבועב     

  737.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.018
דחא דצ םע( 5+5/6/6  תידודיב תיכוכזב     
BVP םע מ"מ 5+5 יבועב סקלפירט תיכוכז     
םימאותמ םיליפורפב ,)מ"מ 67.0 יבועב     

1,012.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../174 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     174 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוגיז רובע תותלדו תונירטיו תונולחל תפסות    12.3.019
דחא דצ םע( 6+6/6/6  תידודיב תיכוכזב     
BVP םע מ"מ 6+6 יבועב סקלפירט תיכוכז     
םימאותמ םיליפורפב ,)מ"מ 67.0 יבועב     

1,232.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב גוגיז םוקמב ר"מ   
     
רובע תותלדו תונירטיו תונולחל ריחמ תפסות    12.3.020
גוגיז םוקמב מ"מ 6 יבועב ןאסיטנא גוגיז     

   69.00       1.00 .הפוקש מ"מ 4 תיכוכזב ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.022
םוקמב מ"מ 6 יבועב תניירושמ תיכוכזב גוגיז     

   69.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.023
םוקמב מ"מ 6 יבועב תיבלח תיכוכזב גוגיז     

   69.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.024
םוקמב מ"מ 6 יבועב הליצניצ תיכוכזב גוגיז     

   83.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.025
6 יבועב תיטילוריפ תיביטקלפר תיכוכזב גוגיז     
םוקמב 6.0 הללצה םדקמ םע הקרקרי מ"מ     

  411.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.026
םוקמב מ"מ 4 יבועב תילטנמרא תיכוכזב גוגיז     

   48.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.027
םוקמב מ"מ 4 יבועב תמסוחמ תיכוכזב גוגיז     

  120.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.028
םוקמב מ"מ 5 יבועב תמסוחמ תיכוכזב גוגיז     

  133.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.029
םוקמב מ"מ 6 יבועב תמסוחמ תיכוכזב גוגיז     

  143.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.030
םוקמב מ"מ 8 יבועב תמסוחמ תיכוכזב גוגיז     

  196.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.031
םוקמב מ"מ 01 יבועב תמסוחמ תיכוכזב גוגיז     

  218.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../175 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     175 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.032
םוקמב מ"מ 21 יבועב תמסוחמ תיכוכזב גוגיז     

  311.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.034
6 יבועב )היופר( תמסוחמ יצח תיכוכזב גוגיז     

   72.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.035
8 יבועב )היופר( תמסוחמ יצח תיכוכזב גוגיז     

   98.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.036
01 יבועב )היופר( תמסוחמ יצח תיכוכזב גוגיז     

  109.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.037
21 יבועב )היופר( תמסוחמ יצח תיכוכזב גוגיז     

  156.00       1.00 מ"מ 4 הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.038
6 יבועב )היופר( תמסוחמ יצח תיכוכזב גוגיז     

   48.00       1.00 מ"מ 6 הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.039
8 יבועב )היופר( תמסוחמ יצח תיכוכזב גוגיז     

   75.00       1.00 מ"מ 6 הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.040
01 יבועב )היופר( תמסוחמ יצח תיכוכזב גוגיז     

   86.00       1.00 מ"מ 6 הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.041
21 יבועב )היופר( תמסוחמ יצח תיכוכזב גוגיז     

  133.00       1.00 מ"מ 6 הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.042
הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 6 יבועב רילק גוגיז     

  396.00       1.00 מ"מ 6 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.043
הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 8 יבועב רילק גוגיז     

  616.00       1.00 מ"מ 8 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.044
תיכוכז םוקמב מ"מ 01 יבועב רילק גוגיז     

  726.00       1.00 מ"מ 01 הפוקש ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.045
םוקמב מ"מ 6 יבועב רילק הרטסקא גוגיז     

  396.00       1.00 מ"מ 6 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../176 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     176 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.046
םוקמב מ"מ 8 יבועב רילק הרטסקא גוגיז     

  616.00       1.00 מ"מ 8 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.047
םוקמב מ"מ 01 יבועב רילק הרטסקא גוגיז     

  726.00       1.00 מ"מ 01 הפוקש תיכוכז ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.048
םע מ"מ 3+3 יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיז     
   BVP הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 83.0 יבועב  

  138.00       1.00 מ"מ 4 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.049
םע מ"מ 4+4 יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיז     
   BVP הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 83.0 יבועב  

  193.00       1.00 מ"מ 4 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.050
םע מ"מ 5+5 יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיז     
   BVP הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 83.0 יבועב  

  261.00       1.00 מ"מ 4 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.051
םע מ"מ 6+6 יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיז     
   BVP הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 83.0 יבועב  

  325.00       1.00 מ"מ 4 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.052
םע מ"מ 3+3 יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיז     
   BVP הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 67.0 יבועב  

  286.00       1.00 מ"מ 4 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.053
םע מ"מ 4+4 יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיז     
   BVP הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 67.0 יבועב  

  451.00       1.00 מ"מ 4 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.054
םע מ"מ 5+5 יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיז     
   BVP הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 67.0 יבועב  

  534.00       1.00 מ"מ 4 ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.055
םע מ"מ 6+6 יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיז     
   BVP הפוקש תיכוכז םוקמב מ"מ 67.0 יבועב  

  809.00       1.00 מ"מ 4 ר"מ   
     
יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיזל ריחמ תפסות    12.3.056
מ"מ 25.1 יבועב BVP תבכש רובע והשלכ     

  165.00       1.00 .מ"מ 67.0 םוקמב ר"מ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../177 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     177 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יבועב סקלפירט תיכוכזב גוגיזל ריחמ תפסות    12.3.057
מ"מ 82.2 יבועב BVP תבכש רובע והשלכ     

  330.00       1.00 .מ"מ 67.0 םוקמב ר"מ   
     
ןיגב תותלדו תונירטיו ,תונולחל ריחמ תפסות    12.3.058

  407.00       1.00 .והשלכ יבועבו גוסמ תיכוכז לע ימרק ספדה ר"מ   
     
תריחבל ןווגב מ"מ 98 בחורב ילקיטרו דב ןוליו    12.3.059
ןקתומ ,ע"ש וא "ןוגרוא" תמגודכ ,לכירדאה     
שרדנה ןונגנמהו תוליסמ תוברל תומלשב     

  231.00       1.00 .לופיקל ר"מ   
     
ןווגב מ"מ 721 בחורב ילקיטרו דב ןוליו    12.3.060
,ע"ש וא "ןוגרוא" תמגודכ ,לכירדאה תריחבל     
ןונגנמהו תוליסמ תוברל תומלשב ןקתומ     

  248.00       1.00 .לופיקל שרדנה ר"מ   
     
05-52 בחורב ץע יבלשמ םינאיצינו םיסירת    12.3.062
הליסמ תוברל ,ע"ש וא "ןוגרוא" תמגודכ מ"מ     
םלופיקל שרדנה ליגר ןונגנמו הנוילעו הנותחת     

  597.00       1.00 .םינוש םיעבצב ר"מ   
     
61 בחורב םוינימולא יבלשמ םינאיצינו םיסירת    12.3.066
הליסמ תוברל ,ע"ש וא "ןוגרוא" תמגודכ מ"מ     
,םלופיקל שרדנה ליגר ןונגנמו הנוילעו הנותחת     

  353.00       1.00 .)ילאטמ אל( םינוש םיעבצב ר"מ   
     
61 בחורב םוינימולא יבלשמ םינאיצינו םיסירת    12.3.067
הליסמ תוברל ,ע"ש וא "ןוגרוא" תמגודכ מ"מ     
שרדנה דנוו קי'גמ ןונגנמו הנוילעו הנותחת     

  375.00       1.00 .)ילאטמ אל( םינוש םיעבצב ,םלופיקל ר"מ   
     
בחורב םוינימולא יבלשמ םינאיצינו םיסירת    12.3.068
תוברל ,ע"ש וא "ןוגרוא" תמגודכ מ"מ 05-52     
שרדנה ליגר ןונגנמו הנוילעו הנותחת הליסמ     

  321.00       1.00 .)ילאטמ אל( םינוש םיעבצב ,םלופיקל ר"מ   
     
בחורב םוינימולא יבלשמ םינאיצינו םיסירת    12.3.069
תוברל ,ע"ש וא "ןוגרוא" תמגודכ מ"מ 05-52     
דנוו קי'גמ ןונגנמו הנוילעו הנותחת הליסמ     

  342.00       1.00 .)ילאטמ אל( םינוש םיעבצב ,םלופיקל שרדנה ר"מ   
     
םינאיצינו םיסירת רובע תונולחל ריחמ תפסות    12.3.070
תמגודכ מ"מ 52-61 בחורב םוינימולא יבלשמ     
םיטנמלאה לכ תוברל ,ע"ש וא "ןוגרוא"     
םע ןולחב תויכוכזה ןיב הנקתהל םישורדה     

  597.00       1.00 .תידודיב גוגיז ר"מ   
     
והשלכ גוסמ םיינאיצינו םיסירתל ריחמ תפסות    12.3.071

   29.00       1.00 .ןוגיע ילבכ רובע ר"מ   
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םוינימולאמ םיינאיצינו םיסירתל ריחמ תפסות    12.3.072
   14.00       1.00 .םיילאטמ םינווגב רמג רובע והשלכ גוסמ ר"מ   

     
םיסירת / םינולצ / תונוליו לש דבלב הנקתה    12.3.073

   89.00       1.00 .קורפמ םינוש םיגוסמ םיינאיצינו ר"מ   
     
ןולח וא ,תלדל תחתמ לגלג תפלחה    12.3.074

   29.00       1.00 םוינימולאמ 'חי   
     
םייק הפפר ןולחב לדנסל תידיו ןונגנמ תפלחה    12.3.075

   41.00       1.00 םייקה קוריפו 'חי   
     
,ץע ,חפ( והשלכ גוסמ תותלדל ריחמ תפסות    12.3.076
'קנ ללוכ אל( ילמשח לוענמ רובע )םוינימולא     

  444.00       1.00 .)למשח 'חי   
     
םייק ררגנ ןולחל םוינימולאמ הליסמ תפלחה    12.3.077

   41.00       1.00 םייקה קוריפו רטמ   
     
0174 ט"קמ םוינימולא תותלדל יובח רצ לוענמ    12.3.078

  569.00       1.00 .ע"ש וא "ELAY" 'בח תרצות R-A 'חי   
     
םייק ןולחב דלח-לא תכתממ ינפי רגס תפלחה    12.3.081

   29.00       1.00 םייקה קוריפו 'חי   
     
תוברל םוינימולא וא ןוליינ יטוחמ םישותי תשר    12.3.082
תודימב ןגלואמ םוינימולא ליפורפמ תרגסמ     

  750.00       1.00 .תמייק הליסמ לע תנקתומ ,מ"מ 51/04 ר"מ   
     
תוברל םוינימולא וא ןוליינ יטוחמ םישותי תשר    12.3.083
תודימב ןגלואמ םוינימולא ליפורפמ תרגסמ     

  900.00       1.00 .הליסמ תוברל ,מ"מ 51/04 ר"מ   
     
וא ןוליינ יטוחמ "השדח לילק" םישותי תשר    12.3.084
הליסמ לע תנקתומ ,םינולגלג תוברל םוינימולא     

1,000.00       1.00 .תמייק ר"מ   
     
תמגודכ מ"ס 011 הבוגב םוינימולא הקעמ    12.3.085
תוברל עובצ/ןגלואמ ע"ש וא 0003 לילק     

1,309.00       1.00 .תיכוכז תאולימ רטמ   
     
מ"מ 51 יבועב תיטילונומ תיכוכז ולוכש הקעמ    12.3.086

3,559.00       1.00 .מ"ס 011 הבוגבו רטמ   
     
011 הבוגב ךרע הווש וא C םגדמ פוקס הקעמ    12.3.087
מ"בלפ חול תואולימ םע מ"בלפמ יושע מ"ס     
לכ ללוכ םירזיבאו םירבחמה לכ ללוכ בקונמ     

2,675.00       1.00 .םישורדה םיקוזיחהו םירוביחה םינוגיעה רטמ   
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011 הבוגב ךרע הווש וא E םגדמ פוקס הקעמ    12.3.088
לכ ללוכ לופכ די זחאמ םע מ"בלפמ יושע מ"ס     
םינוגיעה לכ ללוכ םירזיבאו םירבחמה     

2,675.00       1.00 .םישורדה םיקוזיחהו םירוביחה רטמ   
     
011 הבוגב ךרע הווש וא F םגדמ פוקס הקעמ    12.3.089
םייכנא מ"בלפ ילבכ םע מ"בלפמ יושע מ"ס     
ללוכ )ןימזמה תריחב יפל( מ"מ 8 וא 6 רטוקב     
םינוגיעה לכ ללוכ םירזיבאו םירבחמה לכ     

3,419.00       1.00 .םישורדה םיקוזיחהו םירוביחה רטמ   
     
011 הבוגב ךרע הווש וא G םגדמ פוקס הקעמ    12.3.090
ללוכ תיכוכז תואולימ םע מ"בלפמ יושע מ"ס     
םינוגיעה לכ ללוכ םירזיבאו םירבחמה לכ     

2,675.00       1.00 .םישורדה םיקוזיחהו םירוביחה רטמ   
     
עובצ ,לגועמ םוינימולא ליפורפמ די זחאמ    12.3.091

  826.00       1.00 .לכירדאה תריחבל ןווגב רטמ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.092
תרצותמ תושמשל ףוקש ןוחטב יופיצ רובע     
גוגיז ג"ע ןורקימ 001 יבועב "גרוס-לא"     

  190.00       1.00 )ףוקש ןורקימ 001 :טירפ דוק( .והשלכ ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.093
תרצותמ תושמשל ףוקש ןוחטב יופיצ רובע     
גוגיז ג"ע ןורקימ 053 יבועב "גרוס-לא"     

  298.00       1.00 )ףוקש ןורקימ 053 :טירפ דוק( .והשלכ ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.094
ןאס-לא בלושמ תושמשל ןוחטב יופיצ רובע     
דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע "גרוס-לא" תרצותמ     

  354.00       1.00 )02.ס בלושמ ןורקימ 053 :טירפ ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.095
טמ בלושמ תושמשל בלושמ ןוחטב יופיצ רובע     
בלושמ ןורקימ 053 יבועב "גרוס-לא" תרצותמ     
ןורקימ 053  :טירפ דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע טמ     

  419.00       1.00 )טמ בלושמ ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.096
תרצותמ תושמשל יבלח טמ ןבל יופיצ רובע     
2 טמ :טירפ דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע "גרוס-לא"     

  176.00       1.00 )לימ ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.097
תרצותמ תושמשל בצועמ טמ ןבל יופיצ רובע     
2 טמ :טירפ דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע "גרוס-לא"     

  343.00       1.00 )בצועמ לימ ר"מ   
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תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.098
םוח דגנכ תושמשל ןאס לא יופיצ רובע     
דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע "גרוס-לא" תרצותמ     

  161.00       1.00 )02.ס :טירפ ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.099
תרצותמ תושמשל ינוציח ןאס לא יופיצ רובע     
02.ס :טירפ דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע "גרוס-לא"     

  227.00       1.00 )RS ינוציח ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.101
רווניסו םוח דגנכ תושמשל ןאס לא יופיצ רובע     
"גרוס-לא" תרצותמ )תידודיבל םאתומ וניא(     

  190.00       1.00 )50 + הגמוא "טירפ דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.102
רתויב ליעיה ,תושמשל ןאס לא יופיצ רובע     
)תידודיב תיכוכזל םאתומ( רווניסו םוח דגנכ     
דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע "גרוס-לא" תרצותמ     

  221.00       1.00 )5 ביטקלפר.ר :טירפ ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.103
בלושמ ףוקש ןורקימ 053 יבועב יופיצ רובע     
   MT SYS RAB-ON תרצותמ תושמשל  
לא :טירפ דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע "גרוס-לא"     

  739.00       1.00 )053 ןוגיע גרוס ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.104
בלושמ ףוקש ןורקימ 007 יבועב יופיצ רובע     
   MT SYS RAB-ON תרצותמ תושמשל  
:טירפ דוק( .והשלכ גוגיז ג"ע "גרוס-לא"     

1,036.00       1.00 )ןוגיע ןורקימ 007 גרוס-לא ר"מ   
     
תותלד / תונירטיו / תונולחל ריחמ תפסות    12.3.105
תרצותמ יופיצ אלל ףוקש גרוס רובע     
)יופיצ אלל ףוקש גרוס :טירפ דוק( ."גרוס-לא"     

1,906.00       1.00 . ר"מ   
     
/ תונולחמ םייק יופיצ דוריג רובע ריחמ תפסות    12.3.106

   70.00       1.00 .תותלד / תונירטיו ר"מ   
     
לוח תזתה רובע גוגיזה תודובעל ריחמ תפסות    12.3.107
,השירד יפל תואמגודב וא תיכוכזה ינפ לכ לע     

  206.00       1.00 .תלדה חטש יפל הדידמה ר"מ   
     
יבועבו גוסמ גוגיזה תודובעל ריחמ תפסות    12.3.108
תומכ .רובידל תיכוכזה רוריח רובע ,והשלכ     
.םירוח 01 דע - חקפמה תשירד יפל םירוחה     

  303.00       1.00 'פמוק .םירוחה לכ רובע טלפמוקכ הדידמה  
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יבועבו גוסמ גוגיזה תודובעל ריחמ תפסות    12.3.110
תרבעהל תיכוכזה רוריח רובע ,והשלכ     

  303.00       1.00 .ר"מ 50.0 דע רוריחה חטש .םיכמסמ 'חי   
     
מ"מ 2 יבועב ףפוכמ םוינימולאמ ןולח ןדא    12.3.112

  234.00       1.00 .מ"ס 53 -כ סורפ בחורב רונתב עובצו ןגלואמ רטמ   
     
01 יבועב הפוקש תמסוחמ תיכוכזמ ריק ןגמ    12.3.183
,םיטנמ י"ע רוביח תוברל מ"ס 03 הבוגבו מ"מ     
םלשומ רמגל לע שורדה לכו תולגועמ תוניפ     

  584.00       1.00 .שומישל ןכומ רטמ   
     
01 יבועב תיבלח תמסוחמ תיכוכזמ ריק ןגמ    12.3.184
,םיטנמ י"ע רוביח תוברל מ"ס 03 הבוגבו מ"מ     
םלשומ רמגל לע שורדה לכו תולגועמ תוניפ     

  648.00       1.00 .שומישל ןכומ רטמ   
     
.םקוזיחו םימייק ןולח יפוקשמ ביבס םוטיא    12.3.185

   76.00       1.00 .ןולחה ףקיה יפל הדידמה רטמ   
     
קוריפ ללוכה תיפנכ דח םוינימולא תלד רוציק    12.3.186
שדחמ הבכרהו תושרדה תומאתהה לכ עוציב     

  317.00       1.00 .הדובעה רמג רחאל 'חי   
     
םגדמ ילמשח לוענמ רובע תלדל ריחמ תפסות    12.3.187

  539.00       1.00 N.C FF17 . 'חי   
     
םגדמ ילמשח לוענמ רובע תלדל ריחמ תפסות    12.3.188

  779.00       1.00 N.O FF37 . 'חי   
     
תקבדה רובע גוגיז תודובעל ריחמ תפסות    12.3.189

  154.00       1.00 VU תטישב תיכוכזל הטסורינ טנמלא 'חי   
     
ת ו פ י כ  ,ם י פ ו ק ש  ת ו ג ג  4.21 ק ר פ  ת ת      
.ג ג  ת ו נ ו ל ח  ,ה ר ו א ת      
     
*** םיפוקש תוגג ***     
     
םניה 011.4.21 - 010.4.21 םיפיעסה יריחמ     
.ח"ש 09.4 = וריא 1 סיסב רעש יפל     
     
וא "טיילייקס" 'בח תרצות תמגודכ ףוקש גג    12.4.003
ןוחטב תיכוכז גוגיז םע הדימריפ תרוצב ע"ש     
טרופמכ ןאס-יטנא מ"מ 5+5 תקזוחמ תדבורמ     

4,461.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
וא "טיילייקס" 'בח תרצות תמגודכ ףוקש גג    12.4.004
טנוברקילופ גוגיז םע הדימריפ תרוצב ע"ש     

4,193.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../182 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     182 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

וא "טיילייקס" 'בח תרצות תמגודכ ףוקש גג    12.4.005
ןוחטב תיכוכז גוגיז םע טורח תרוצב ע"ש     
טרופמכ ןאס-יטנא מ"מ 5+5 תקזוחמ תדבורמ     

4,804.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
וא "טיילייקס" 'בח תרצות תמגודכ ףוקש גג    12.4.006
טנוברקילופ גוגיז םע טורח תרוצב ע"ש     

4,206.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
וא "טיילייקס" 'בח תרצות תמגודכ ףוקש גג    12.4.007
גוגיז םע םינולמגו וא/ו ןורמק תרוצב ע"ש     

4,093.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ טנוברקילופ ר"מ   
     
תרצות תמגודכ יעופיש וד וא יעופיש ףוקש גג    12.4.008
ןוחטב תיכוכז גוגיז םע ע"ש וא "טיילייקס" 'בח     
טרופמכ ןאס-יטנא מ"מ 5+5 תקזוחמ תדבורמ     

4,118.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
תרצות תמגודכ יעופיש וד וא יעופיש ףוקש גג    12.4.009
טנוברקילופ גוגיז םע ע"ש וא "טיילייקס" 'בח     

3,559.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
     
וא "טיילייקס" 'בח תרצות תמגודכ ףוקש גג    12.4.010
טרופמכ טנוברקילופ גוגיז םע הפכ תרוצב ע"ש     

4,398.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
רורחש ןולח רובע ל"נה תוגגל ריחמ תפסות    12.4.011
הלוע וניאש חטשב )ןולמגב ןקתומ( יכנא ןשע     
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ ר"מ 04.1 לע     

6,609.00       1.00 . ילמשח עונמ תוברל 'חי   
     
רורחש ןולח רובע ל"נה תוגגל ריחמ תפסות    12.4.012
חטשב )ףוקשה גגה ףוגב ןקתומ( עפושמ ןשע     
"טיילייקס" תמגודכ ר"מ 04.1 לע הלוע וניאש     

13,218.00       1.00 . ילמשח עונמ תוברל ע"ש וא 'חי   
     
ל"נה הרואתה יחתפלו תוגגל ריחמ תפסות    12.4.013
ןבל ןווג וניאש LAR גולטקמ והשלכ ןווג רובע     

2,478.00       1.00 'פמוק .)חטש לכל טלפמוק ריחמ(  
     
*** הרואת יחתפ ***     
     
םניה 055.4.21 - 011.4.21 םיפיעסה יריחמ     
.ORUE=ח"ש 02.5 סיסב רעש יפל     
     
תודימ( מ"ס 001/05 תודימב הרואת תפיכ    12.4.016
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

6,964.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
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םינפ תודימ( מ"ס 06/06 תודימב הרואת תפיכ    12.4.017
תוברל ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה     
טרפמב טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב     

6,317.00       1.00 .דחוימה 'חי   
     
םינפ תודימ( מ"ס 08/08 תודימב הרואת תפיכ    12.4.018
תוברל ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה     
טרפמב טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב     

7,689.00       1.00 .דחוימה 'חי   
     
םינפ תודימ( מ"ס 09/09 תודימב הרואת תפיכ    12.4.019
תוברל ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה     
טרפמב טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב     

8,465.00       1.00 .דחוימה 'חי   
     
תודימ( מ"ס 001/001 תודימב הרואת תפיכ    12.4.020
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

9,430.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 051/001 תודימב הרואת תפיכ    12.4.021
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

11,921.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 001/002 תודימב הרואת תפיכ    12.4.022
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

14,971.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 021/021 תודימב הרואת תפיכ    12.4.023
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

11,184.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 051/021 תודימב הרואת תפיכ    12.4.024
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

14,515.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 081/021 תודימב הרואת תפיכ    12.4.025
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

16,331.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 042/021 תודימב הרואת תפיכ    12.4.026
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

18,492.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
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תודימ( מ"ס 072/021 תודימב הרואת תפיכ    12.4.027
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

21,859.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 051/051 תודימב הרואת תפיכ    12.4.028
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

15,124.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 081/051 תודימב הרואת תפיכ    12.4.029
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

18,301.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 081/081 תודימב הרואת תפיכ    12.4.030
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

20,843.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 042/081 תודימב הרואת תפיכ    12.4.031
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

25,190.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 06/06 תודימב הרואת תדימרפ    12.4.032
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

8,896.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 08/08 תודימב הרואת תדימרפ    12.4.033
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

10,739.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 09/09 תודימב הרואת תדימרפ    12.4.034
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

11,946.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 001/001 תודימב הרואת תדימרפ    12.4.035
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

13,319.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
תודימ( מ"ס 021/021 תודימב הרואת תדימרפ    12.4.036
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

16,040.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
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תודימ( מ"ס 051/051 תודימב הרואת תדימרפ    12.4.037
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

22,044.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
רטוק( מ"ס 06 רטוקב עובק לוגע הרואת סיסב    12.4.038
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

4,296.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
רטוק( מ"ס 09 רטוקב עובק לוגע הרואת סיסב    12.4.039
ע"ש וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל     

6,012.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 001 רטוקב עובק לוגע הרואת סיסב    12.4.040
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

6,774.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 021 רטוקב עובק לוגע הרואת סיסב    12.4.041
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

8,318.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 051 רטוקב עובק לוגע הרואת סיסב    12.4.042
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

12,437.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 081 רטוקב עובק לוגע הרואת סיסב    12.4.043
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

18,530.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 06 רטוקב חתפנ לוגע הרואת סיסב    12.4.044
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

7,613.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 09 רטוקב חתפנ לוגע הרואת סיסב    12.4.045
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

9,888.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 001 רטוקב חתפנ לוגע הרואת סיסב    12.4.046
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

10,899.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
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מ"ס 021 רטוקב חתפנ לוגע הרואת סיסב    12.4.047
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

12,964.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 051 רטוקב חתפנ לוגע הרואת סיסב    12.4.048
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

20,144.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
מ"ס 081 רטוקב חתפנ לוגע הרואת סיסב    12.4.049
וא "טיילייקס" תמגודכ )חתפה םינפ רטוק(     
טרופמכ טנוברקילופ גוגיזו סיסב תוברל ע"ש     

24,847.00       1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
     
הרואת יסיסב /תודימרפ /תופיכל ריחמ תפסות    12.4.050
דדוב גגל האיצי ,החיתפ ןונגנמ רובע םילוגע     

2,669.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילייקס" 'בח י"ע קוושמ  
     
הרואת יסיסב /תודימרפ /תופיכל ריחמ תפסות    12.4.051
לופכ גגל האיצי ,החיתפ ןונגנמ רובע םילוגע     

3,469.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילייקס" 'בח י"ע קוושמ  
     
הרואת יסיסב /תודימרפ /תופיכל ריחמ תפסות    12.4.052
תינדי החיתפ הנכוב ןונגנמ רובע םילוגע     

  991.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילייקס" 'בח י"ע קוושמ רורויאל  
     
הרואת יסיסב /תודימרפ /תופיכל ריחמ תפסות    12.4.053
תינדי החיתפ גרוב ןונגנמ רובע םילוגע     

1,233.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילייקס" 'בח י"ע קוושמ רורויאל  
     
הרואת יסיסב /תודימרפ /תופיכל ריחמ תפסות    12.4.054
תינדי החיתפ לופכ ןונגנמ רובע םילוגע     

3,621.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילייקס" 'בח י"ע קוושמ רורויאל  
     
הרואת יסיסב /תודימרפ /תופיכל ריחמ תפסות    12.4.055
י"ע קוושמ 022V ילמשח עונמ רובע םילוגע     

3,621.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילייקס" 'בח  
     
הרואת יסיסב /תודימרפ /תופיכל ריחמ תפסות    12.4.056
םיעונמ 42V, 2 ןשע רורחש עונמ רובע םילוגע     

4,283.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילייקס" 'בח י"ע קוושמ  
     
הרואת יסיסב /תודימרפ /תופיכל ריחמ תפסות    12.4.057
'בח י"ע קוושמ םיעונמ 6-ל תזכר רובע םילוגע     

12,188.00       1.00 'פמוק .ע"ש וא "טיילייקס"  
     
2 דוע תפסוה רובע ל"נה תזכרל ריחמ תפסות    12.4.058

2,638.00       1.00 'פמוק . תזכרל םירבוחמה םיפסונ םיעונמ  
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../187 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     187 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ס מ  ת ו ר י ק  5.21 ק ר פ  ת ת      
     
םניה 030.5.21 - 010.5.21 םיפיעסה יריחמ     
.ח"ש 09.4 = וריא 1 סיסב רעש יפל     
     
לש הדיחיה יריחמ יכ שרופמב רהבומ :הרעה     
גוגיז םיללוכ הז קרפ יפיעסבש ךסמה תוריק     
לש תובכש 2-מ תבכרומה תידודיב תיכוכזב     
תבכש םע מ"מ 6+6 יבועב סקלפירט תיכוכז     
   BVP תובכש יתש ןיב .ןהינב מ"מ 25.1 יבועב  
בחורב ריווא חוורמ סקפירט תויכוכזב גוגיזה     
.מ"מ 21     
     
טרפמב טרופמכ דחא ןוויכב גירס םע ךסמ ריק    12.5.010

2,849.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
טרופמכ םינוויכ ינשב םיגירס םע ךסמ ריק    12.5.020

2,178.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
תכרעמ םע וא םירדייפס םע ךסמ ריק    12.5.030

3,432.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ  היומס םיליפורפ ר"מ   
     
םייק ךסמ ריקב תונולח תחיתפ עוציבו ןונכת    12.5.031
תושבלה ,םיליפורפה ,םינונגנמה לכ תוברל     
הדובעל דע לכה םישרדנה םימוטיאהו     
ןונכתה .דרפנב םלושיש גוגיז טעמל תמלשומ     
יביטקורטסנוקו םוינימולא יטרפ ןונכת לולכי     
תיטנגמ הידמב תוינכות תשגה תוברל     

3,850.00       1.00 GWD טמרופבו ר"מ   
     
ם י נ ו ח ל ק מ  6.21 ק ר פ  ת ת      
     
תיכוכזמ יושעה תונוש תודימב יתניפ ןוחלקמ    12.6.010
תואמגוד םע ,מ"מ 6 יבועב תמסוחמ הפוקש     
םיריצ ,ןימזמה תריחב יפל לוח תזתה / הבירצ     
,תלדה תריגסל םיטנגמ ,דלח-לא תדלפמ     
.'וכו םימ יפס ,תיברימ המיטאל םידחוימ םינגמ     
4PL )2 םגדמ "תמח" תרצותמ ןוחלקמה     
2 + תולעמ 081-ב ץוח יפלכ תוחתפנ תותלד     
םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .)תועובק תונפד     

1,016.00       1.00 .שומישל ןכומו ר"מ   
     
"ינרטימ" תרצות P104M םגד יתניפ ןוחלקמ    12.6.020
תונפד יתש ,הפוקש מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז     
החיתפ תותלד יתשו ,םיליפורפ םע תועובק     
םיטנגמו ןותחת בגמ ,םיריצ םע הצוחה     
םאות הפצר ףס ,תיברימ המיטאל םיפוקש     

  941.00       1.00 .תוידיו לקינ לוזרפ ,םימ תאיצי תעינמל ר"מ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../188 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     188 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תבירצ ןיגב ל"נה ןוחלקמל ריחמ תפסות    12.6.030
/ קטדיסא( גוגיזה לש יעצמאה שילשב תיכוכזה     
לכל טלפמוקכ הדידמה .)תויבוק / םיספ     

  424.00       1.00 'פמוק .ל"נה ןוחלקמה  
     
תיכוכזמ יושעה תונוש תודימב יתניפ ןוחלקמ    12.6.040
תואמגוד םע ,מ"מ 6 יבועב תמסוחמ הפוקש     
םיריצ ,ןימזמה תריחב יפל לוח תזתה / הבירצ     
,תלדה תריגסל םיטנגמ ,דלח-לא תדלפמ     
.'וכו םימ יפס ,תיברימ המיטאל םידחוימ םינגמ     
4PQ )2 םגדמ "תמח" תרצותמ ןוחלקמה     
2 + תולעמ 09-ב ץוחו םינפ תוחתפנ תותלד     
םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .)תועובק תונפד     

1,016.00       1.00 .שומישל ןכומו ר"מ   
     
."ינרטימ" תרצות P107M םגד יתניפ ןוחלקמ    12.6.050
,הפוקש מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז יושע ןוחלקמה     
תותלד יתשו םיליפורפ םע תועובק תונפד יתש     
םע 081 הצוחה 09 המינפ החיתפ     
םיפוקש םיטנגמו ןותחת בגמ ,םיליפורפ     
תעינמל םאות הפצר ףס ,תיברימ המיטאל     

  798.00       1.00 .תוידיו לקינ לוזרפ ,םימ תאיצי ר"מ   
     
תבירצ ןיגב ל"נה ןוחלקמל ריחמ תפסות    12.6.060
/ קטדיסא( גוגיזה לש יעצמאה שילשב תיכוכזה     
לכל טלפמוקכ הדידמה .)תויבוק / םיספ     

  424.00       1.00 'פמוק .ל"נה ןוחלקמה  
     
תיכוכזמ יושעה תונוש תודימב יתניפ ןוחלקמ    12.6.070
תואמגוד םע ,מ"מ 6 יבועב תמסוחמ הפוקש     
םיריצ ,ןימזמה תריחב יפל לוח תזתה / הבירצ     
,תלדה תריגסל םיטנגמ ,דלח-לא תדלפמ     
.'וכו םימ יפס ,תיברימ המיטאל םידחוימ םינגמ     
ןפוד( 3PL םגדמ "תמח" תרצותמ ןוחלקמה     
הנטק ןפוד םע תלדו דחא דצב העובק תחא     
םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .)ינשה דצב     

1,016.00       1.00 .שומישל ןכומו ר"מ   
     
,"ינרטימ" תרצות P204M םגד יתניפ ןוחלקמ    12.6.080
החיתפ תלד ,הפוקש מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז     
םע העובק ןפוד בולישב םיריצ םע הצוחה     
בגמ ,דצב תפסונ העובק ןפודו םיליפורפ     
ףס ,תיברימ המיטאל םיפוקש םיטנגמו ןותחת     
לקינ לוזרפ ,םימ תאיצי תעינמל םאות הפצר     

  824.00       1.00 . תידיו ר"מ   
     
תבירצ ןיגב ל"נה ןוחלקמל ריחמ תפסות    12.6.090
/ קטדיסא( גוגיזה לש יעצמאה שילשב תיכוכזה     
לכל טלפמוקכ הדידמה .)תויבוק / םיספ     

  319.00       1.00 'פמוק .ל"נה ןוחלקמה  
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../189 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     189 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תיכוכזמ יושעה תונוש תודימב תיזח ןוחלקמ    12.6.100
תואמגוד םע ,מ"מ 6 יבועב תמסוחמ הפוקש     
םיריצ ,ןימזמה תריחב יפל לוח תזתה / הבירצ     
,תלדה תריגסל םיטנגמ ,דלח-לא תדלפמ     
.'וכו םימ יפס ,תיברימ המיטאל םידחוימ םינגמ     
ןפוד( FL םגדמ "תמח" תרצותמ ןוחלקמה     
.)תולעמ 081-ב ץוח יפלכ תחתפנ תלדו העובק     

1,016.00       1.00 .שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה ר"מ   
     
"ינרטימ" תרצות P707M םגד תיזח ןוחלקמ    12.6.110
העובק ןפוד ,הפוקש מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז     
הצוחה 09 המינפ החיתפ תלדו םיליפורפ םע     
   081 םיטנגמו ןותחת בגמ ,םיליפורפ םע  
םאות הפצר ףס ,תיברימ המיטאל םיפוקש     

1,210.00       1.00 .תידיו לקינ לוזרפ ,םימ תאיצי תעינמל ר"מ   
     
תבירצ ןיגב ל"נה ןוחלקמל ריחמ תפסות    12.6.120
/ קטדיסא( גוגיזה לש יעצמאה שילשב תיכוכזה     
לכל טלפמוקכ הדידמה .)תויבוק / םיספ     

  215.00       1.00 'פמוק .ל"נה ןוחלקמה  
     
תיכוכזמ יושעה תונוש תודימב תיזח ןוחלקמ    12.6.130
תואמגוד םע ,מ"מ 6 יבועב תמסוחמ הפוקש     
םיריצ ,ןימזמה תריחב יפל לוח תזתה / הבירצ     
,תלדה תריגסל םיטנגמ ,דלח-לא תדלפמ     
.'וכו םימ יפס ,תיברימ המיטאל םידחוימ םינגמ     
KFD )3 םגדמ "תמח" תרצותמ ןוחלקמה     
דע טלפמוק לכה .)הליסמ לע הזזה תותלד     

1,016.00       1.00 .שומישל ןכומו םלשומ רמגל ר"מ   
     
תרצות P82YRM םגד הזזה תיזח ןויטבמא    12.6.140
יתש ,הפוקש מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז "ינרטימ"     
הליסמ םע הזזה תותלד יתשו תועובק תונפד     
הלק העונתל םילופכ םילגלג ,הנותחתו הנוילע     
תוידי ,יוקינל םיפלשנ םילגלג בולישב הטקשו     

  990.00       1.00 .'וכו לקינ לוזרפ ,תומאתומ ר"מ   
     
תבירצ ןיגב ל"נה ןויטבמאל ריחמ תפסות    12.6.150
/ קטדיסא( גוגיזה לש יעצמאה שילשב תיכוכזה     
לכל טלפמוקכ הדידמה .)תויבוק / םיספ     

  424.00       1.00 'פמוק .ל"נה ןויטבמאה  
     
עוציב רובע ל"נה םינוחלקמה ריחממ יוכיז    12.6.160
ראותמכ תמסוחמ תיכוכז םוקמב סקפסרפ     

 -152.00       1.00 .ל"נה םיפיעסב ר"מ   
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../190 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     190 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ג ו ג י ז  7.21 ק ר פ  ת ת      
     
ועצוביש הז קרפ תתב םיטנמלאה לכ :הרעה     
לכו ר"מ 05.0-כ ובשוחי ר"מ 05.0 דע חטשב     
ר"מ 0.1 דע ר"מ 15.0-מ חטשב ועצוביש ולא     
.ר"מ 0.1-כ ובשוחי     
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.106

3,177.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-1 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.108

8,896.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-1 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.110

3,177.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-2 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.112

8,896.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-2 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.114

3,559.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-3 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.116

9,532.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-3 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.118

2,795.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-4 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.120

8,642.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-4 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.122

3,177.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-5 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.124

8,896.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-5 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.126

   51.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-6 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.128

  178.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-6 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.130

2,795.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-7 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.132

8,642.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-7 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.134

  317.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-9 גוסמ ר"מ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../191 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     191 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.136
  635.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-9 ר"מ   

     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.138

2,795.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-01 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.140

8,896.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-01 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.142

3,559.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-11 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.144

14,616.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-11 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.146

3,559.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-21 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.148

14,616.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-21 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.150

3,559.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-12 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.152

14,616.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-12 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.154

3,559.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-22 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.156

14,616.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-22 ר"מ   
     
תיכוכז רובע תותלדו תונולחל ריחמ תפסות    12.7.158

  762.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-32 גוסמ ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.160

1,525.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ LG-32 ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.162

  536.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ILG-4 ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.164

  303.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ILG-5 ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.166

  343.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ILG-6 ר"מ   
     
גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.168

  185.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ILG-8 ר"מ   
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דף מס':     192 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

גוסמ השדח תיכוכזב תמייק תיכוכז תפלחה    12.7.170
  200.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ILG-9 ר"מ   

     
ל ה ק  ת ד ר פ ה ו  ר ו ת  ת ו ק ע מ  8.21 ק ר פ  ת ת      
     
םינושה םיפיעסה יפ לע ומלושי תויכוכז     
21 קרפב     
     
לקינמ מ"ס 701 הבוגב תופומ 2 םע דומע    12.8.002

  400.00       1.00 ע"ש וא רטלווכוב .ר ןאובי 'חי   
     

  350.00       1.00 םיספת 2 ו הפומ 1 םע ךא ל"נכ 'חי  12.8.003
     

  450.00       1.00 םיספת 4 ו תופומ 2 םע ל"נכ 'חי  12.8.004
     

  500.00       1.00 םיספת 4 ו מ"ס 571 הבוגב ךא ל"נכ 'חי  12.8.005
     

  200.00       1.00 מ"ס 051 ךרואב לקינ רוניצ 'חי  12.8.006
     

  250.00       1.00 מ"ס 002 ךרואב ל"נכ 'חי  12.8.007
     

   50.00       1.00 מ"מ 6 תיכוכז קיזחמ ספת 'חי  12.8.008
     
הסיפת ירזיבא ללוכ תוקעמל שפשפ רעש    12.8.009

3,500.00       1.00 הליענ ןונגנמו 'חי   
     

2,800.00       1.00 טולימ ךא ל"נכ 'חי  12.8.010
     
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ      
     
ן ב א ב  - ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  1.41 ק ר פ  ת ת      
.ה ר ו ס נ      
     
501 דוסי ריחמב תשטולמו הרוסנ ןבא    14.1.001
תונולח יפשח תוברל תוריק יבג לע ,ר"מ/ח"ש     
קבד תפסותב טנמצ-טלמ תצברה ,תותלדו     
תשר ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב ילירקא     
5 רטוקב הכושמ הדלפמ תנבלוגמ תכתורמ     
רטוקב הרישק יוו ,מ"ס 51/51 תצבשמבו מ"מ     
דיס אלל טלמ טיט ,ןבלוגמ לזרבמ מ"מ 5.3     
ילירקא קבד תפסות םע מ"ס 3-ב יבועב     
תרישק ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב     
לוחיכ ,תוניפ דוביע ,שרדנכ יופיחה תוחול     

  391.00       1.00 .הרוסנה ןבאל יפוס שוטילו םיקשמ ר"מ   
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

081 דוסי ריחמב "הזבוט" דוביעב הרוסנ ןבא    14.1.002
תונולח יפשח תוברל תוריק יבג לע ר"מ/ח"ש     
קבד תפסותב טנמצ-טלמ תצברה ,תותלדו     
תשר ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב ילירקא     
5 רטוקב הכושמ הדלפמ תנבלוגמ תכתורמ     
רטוקב הרישק יוו ,מ"ס 51/51 תצבשמבו מ"מ     
דיס אלל טלמ טיט ,ןבלוגמ לזרבמ  מ"מ 5.3     
ילירקא קבד תפסות םע מ"ס 3-ב יבועב     
תרישק ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב     
לוחיכו תוניפ דוביע ,שרדנכ יופיחה תוחול     

  473.00       1.00 .םיקשמ ר"מ   
     
521 דוסי ריחמב "הבטומ" דוביעב הרוסנ ןבא    14.1.003
תונולח יפשח תוברל תוריק יבג לע ר"מ/ח"ש     
קבד תפסותב טנמצ-טלמ תצברה ,תותלדו     
תשר ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב ילירקא     
5 רטוקב הכושמ הדלפמ תנבלוגמ תכתורמ     
רטוקב הרישק יוו ,מ"ס 51/51 תצבשמבו מ"מ     
דיס אלל טלמ טיט ,ןבלוגמ לזרבמ  מ"מ 5.3     
ילירקא קבד תפסות םע מ"ס 3-ב יבועב     
תרישק ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב     
לוחיכו תוניפ דוביע ,שרדנכ יופיחה תוחול     

  413.00       1.00 .םיקשמ ר"מ   
     
דוסי ריחמב "םשמשמ" דוביעב הרוסנ ןבא    14.1.004
יפשח תוברל תוריק יבג לע ר"מ/ח"ש 511     
תפסותב טנמצ-טלמ תצברה ,תותלדו תונולח     
,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב ילירקא קבד     
רטוקב הכושמ הדלפמ תנבלוגמ תכתורמ תשר     
הרישק יוו ,מ"ס 51/51 תצבשמבו מ"מ 5     
אלל טלמ טיט ,ןבלוגמ לזרבמ  מ"מ 5.3 רטוקב     
ילירקא קבד תפסות םע מ"ס 3-ב יבועב דיס     
תרישק ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב     
לוחיכו תוניפ דוביע ,שרדנכ יופיחה תוחול     

  512.00       1.00 .םיקשמ ר"מ   
     
011 דוסי ריחמב "שיטלט" דוביעב הרוסנ ןבא    14.1.005
תונולח יפשח תוברל תוריק יבג לע ר"מ/ח"ש     
קבד תפסותב טנמצ-טלמ תצברה ,תותלדו     
תשר ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב ילירקא     
5 רטוקב הכושמ הדלפמ תנבלוגמ תכתורמ     
רטוקב הרישק יוו ,מ"ס 51/51 תצבשמבו מ"מ     
דיס אלל טלמ טיט ,ןבלוגמ לזרבמ  מ"מ 5.3     
ילירקא קבד תפסות םע מ"ס 3-ב יבועב     
תרישק ,טנמצה תומכמ %01 לש רועשב     
לוחיכו תוניפ דוביע ,שרדנכ יופיחה תוחול     

  396.00       1.00 .םיקשמ ר"מ   
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

והלשכ יבועבו גוסמ ןבאב ץוח תוריק יופיח    14.1.006
יבג לע עוציבה .ןימזמה י"ע ןלבקל קפוסתש     
תצברה ,תותלדו תונולח יפשח תוברל תוריק     
לש רועשב ילירקא קבד תפסותב טנמצ-טלמ     
תנבלוגמ תכתורמ תשר ,טנמצה תומכמ %01     
תצבשמבו מ"מ 5 רטוקב הכושמ הדלפמ     
לזרבמ מ"מ 5.3 רטוקב הרישק יוו ,מ"ס 51/51     
םע מ"ס 3-ב יבועב דיס אלל טלמ טיט ,ןבלוגמ     
תומכמ %01 לש רועשב ילירקא קבד תפסות     
דוביע ,שרדנכ יופיחה תוחול תרישק ,טנמצה     
לע הרימש ללוכ ריחמה .םיקשמ לוחיכו תוניפ     
הקפסאה םוקממ עוניש ןכו עוציבה ןמזב ןבאה     

  275.00       1.00 .הדובעה רתאל ר"מ   
     
)ל"נה םיפיעסל( יופיחה תודובעל ריחמ תפסות    14.1.007
םילדגב ןבא תומלשה וא/ו םינוקית עוציב רובע     
רמגל דע תועוצרב תוברל םינוש תומוקמבו     
םא קרו ךא דדמי( .םייקה תמגודכ םלשומ     

  140.00       1.00 .)ר"מ 01-מ הנטק תומכה ר"מ   
     
501 דוסי ריחמב הרוסנ ןבא תוחולמ גניפוק    14.1.008
יתניפ עקש םע מ"ס 53 דע בחורב ר"מ/ח"ש     
,ריקה יופיחל המודב עצובמ תוקעמ יבג לע     
ןוגיעו םיקשימ דובע ,תוניפ ךותיח תוברל     

  308.00       1.00 .הקעמה ןוטבב םינוולוגמ םיגרבב רטמ   
     
י"ע ןלבקל קפוסת ןבאה ךא ל"נכ ןבא גניפוק    14.1.009
ןמזב ןבאה לע הרימש ללוכ ריחמה .ןימזמה     
רתאל הקפסאה םוקממ עוניש ןכו עוציבה     

  275.00       1.00 .הדובעה רטמ   
     
םכותרו םיצוק ,םיינבלוגמ םינתיוז ,הדלפ יחפ    14.1.010
2-ב דוסי עבצ תוברל ,ןוטבב ןוגעל םוקמב     

   21.00       1.00 תובכש ג"ק   
     
רליס רובע ןבאב תוריק יופיחל ריחמ תפסות    14.1.011

   21.00       1.00 יופיחה לע הנגהכ םטוא ר"מ   
     
עוציב רובע ןבאב תוריק יופיחל ריחמ תפסות    14.1.012
טרפמב טרופמכ השביה הטישב יופיחה     

  143.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
עוציב רובע ןבאב תוריק יופיחל ריחמ תפסות    14.1.013

  220.00       1.00 .םילגועמ תוריק ג"ע יופיחה ר"מ   
     
עוציב רובע ןבאב תוריק יופיחל ריחמ תפסות    14.1.014

  165.00       1.00 .םייכנא םניאש תוריק ג"ע יופיחה ר"מ   
     
רמג רובע ןבאב תוריק יופיחל ריחמ תפסות    14.1.015

  165.00       1.00 . םייתשק וא םיינוסכלא םיוקב יופיחה רטמ   
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ט ק י ל י ס ב  ה י נ ב /ת ו ר י ק  י ו פ י ח  2.41 ק ר פ  ת ת      
   .  
     
טקיליסמ תעקובמ יופיצ תנבלב תוריק יופיח    14.2.001
ןווגב מ"ס 5.2 יבועבו מ"ס 8/22 תודימב     
ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות לכירדאה תריחבל     

  281.00       1.00 .הניפה יטנמלא לכ תוברל ע"ש וא 0618 ר"מ   
     
תודימב טקיליסמ יופיצ תנבלב תוריק יופיח    14.2.002
תריחבל ןווגב מ"ס 5 יבועבו מ"ס 8/22     
וא 0418 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות לכירדאה     

  322.00       1.00 .הניפה יטנמלא לכ תוברל ע"ש ר"מ   
     
וא עקובמ טקיליסמ יופיצ יחיראב תוריק יופיח    14.2.003
םע מ"ס 5 יבועבו מ"ס 02/04 תודימב רסונמ     
תרצות לכירדאה תריחבל ןווגב הזאפ ילב וא     
וא 3588 וא 2588 וא 1588 ט"קמ "ןייטשרקא"     

  322.00       1.00 .הניפה יטנמלא לכ תוברל ע"ש וא 2688 ר"מ   
     
טקיליסמ תרסונמ יופיצ תנבלב תוריק יופיח    14.2.004
ןווגב מ"ס 0.3-5.2 יבועבו מ"ס 8/22 תודימב     
ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות לכירדאה תריחבל     

  336.00       1.00 .הניפה יטנמלא לכ תוברל ע"ש וא 1618 ר"מ   
     
8/22 תודימב טקיליס תנבלב תוריק תיינב    14.2.005
לכירדאה תריחבל ןווגב מ"ס 5.01 יבועבו מ"ס     
ע"ש וא 0108 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות     

  364.00       1.00 .הניפה יטנמלא לכ תוברל ר"מ   
     
תרסונמ תישארב ןבא יחיראב תוריק יופיח    14.2.006
ילב וא םע מ"ס 52.3 יבועבו ןהשלכ תודימב     
תרצות לכירדאה תריחבל ןווגב הזאפ     
2488 וא 33688 וא 7688 ט"קמ "ןייטשרקא"     
יטנמלא לכ תוברל ע"ש וא 8488 וא 5488 וא     

  336.00       1.00 .הניפה ר"מ   
     
תעקובמ תישארב ןבא יחיראב תוריק יופיח    14.2.007
ןווגב מ"ס 0.5-5.4 יבועבו ןהשלכ תודימב     
ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות לכירדאה תריחבל     
לכ תוברל ע"ש וא 9488 וא 6488 וא 8688     

  322.00       1.00 .הניפה יטנמלא ר"מ   
     
תשטולמ תישארב ןבא יחיראב תוריק יופיח    14.2.008
תריחבל ןווגב מ"ס 0.3 יבועבו ןהשלכ תודימב     
וא 47688 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות לכירדאה     
לכ תוברל ע"ש וא 38488 וא 15488 וא 9388     

  350.00       1.00 .הניפה יטנמלא ר"מ   
     
תתתוסמ תישארב ןבא יחיראב תוריק יופיח    14.2.009
ןווגב מ"ס 0.3 יבועבו מ"ס 92/95 תודימב     
ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות לכירדאה תריחבל     

  375.00       1.00 .הניפה יטנמלא לכ תוברל ע"ש וא 4488 ר"מ   
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ת ו נ ו ש - ן ב א  ת ו ד ו ב ע  3.41 ק ר פ  ת ת      
     
םאתהב לכה םיגרב תועצמאב ןבא יופיח קוזיח    14.3.001
. דחוימה ינכטה טרפמב שרדנל      

   55.00       1.00 .ורדחויש םיגרבה רפסמל םאתהב הדידמה 'חי   
     
תושדח םינבא תנקתהו תוקודס םינבא  קורפ    14.3.002
השדח ןבא לכ רשאכ.הנוילעה םינבאה תרושב     
.תוחפל םיגרב 2-ב תיתשתל קזוחת     
.םיגרב 3 -ב מ"ס 07 לעמ הכרואש ןבא     
תושדחה םינבאה רפסמל םאתהב הדידמה     

   72.00       1.00 .ונקתויש 'חי   
     
דוסי ריחמ 5/001/51 ילכירדא ןוטבמ גניפוק    14.3.003

  297.00       1.00 א"מ/ח"ש 371 רטמ   
     
ריחמב 5/001/32 וא 5/001/32 תודימב ל"נכ    14.3.004

  308.00       1.00 א"מ/ח"ש 381 דוסי רטמ   
     
8/001/53  וא  5/001/03  תודימב ל"נכ    14.3.005

  396.00       1.00 א"מ/ח"ש 082 לש דוסי ריחמב רטמ   
     
תודימב ימורט ילכירדא ןוטב תועצמאב יופיח    14.3.006

  429.00       1.00 ר"מ/ח"ש 013 לש דוסי ריחמב 3/06/03 ר"מ   
     
3/05/02 3/07/02 3/07/51 תודימב ל"נכ    14.3.007

  457.00       1.00 ר"מ/ח"ש 533 לש דוסי ריחמב ר"מ   
     
לש הירסיק  תירכרוכ גוסמ ץוח ףוציר    14.3.008
םינוש םילדגבו םינווגב ע"ש וא ןייטשרקא     

  440.00       1.00 מ"ס 5 יבועב לוח תוברל ר"מ   
     

   44.00       1.00 םיקשימ לוחיכ ר"מ  14.3.009
     
רובע  110.1.41  הזוח ריחמל ריחמ תפסות    14.3.010

   17.00       1.00 םימ דגנ םטוא רליס ר"מ   
     
002 דוסי ריחמב םיקירבב תוריק יופיח    14.3.011

  660.00       1.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
     
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  1.91 ק ר פ  ת ת      
     
סופטמ םילק םינוולוגמ םיליפורפמ םישירמ    19.1.001

   15.00       1.00 .ע"ש וא "תרשרש" ג"ק   
     
תוגג/תוריקל יהשלכ הדלפ תיצקורטסנוק    19.1.002
םילוגע וא/ו םיעבורמ תורוניצ יליפורפמ     
רשק יחפ תוברל ,םינוש םיכתחב םייטרדנטס     

   19.00       1.00 .שרדנכ רזעה יעצמאו רוביחו ג"ק   
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תוגג/תוריקל יהשלכ הדלפ תיצקורטסנוק    19.1.003
יחפ תוברל ,םינוש םיכתחב SHR יליפורפמ     

   19.00       1.00 .שרדנכ רזעה יעצמאו רוביחו רשק ג"ק   
     
תוגג/תוריקל יהשלכ הדלפ תיצקורטסנוק    19.1.004
,םינוש םיכתחב םייטרדנטס םיליפורפ-למרונמ     
'וכו םיגרב ןוגיע ,רוביחו רשק יחפ תוברל     

   20.00       1.00 .שרדנכ רזעה יעצמאו ג"ק   
     
תיצקורטסנוק ןוולג רובע ריחמ תפסות    19.1.005
ןקת יפל םח  ץבאב הליבטב ןוולגה ,הדלפה     

3,080.00       1.00 .תוקירפו תולבוה תוברל ,819 'סמ ילארשי ןוט   
     
תיצקורטסנוקל לוח יוקינ רובע ריחמ תפסות    19.1.006

1,023.00       1.00 .תוקירפו תולבוה תוברל ,י"ת יפל ,הדלפה ןוט   
     
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות    19.1.007
יתשב )דרפנב דדמנה( לוח יוקינ רחאל הדלפה     
עבצ תובכש יתשו 333 ןגמ דוסי עבצ תובכש     

2,145.00       1.00 .הדלפ ןוט יפל הדידמה .333 ןוילע ןגמ ןוט   
     
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות    19.1.008
תבכשב )דרפנב דדמנה( ןווליג רחאל הדלפה     
יבועב ע"ש וא "רובמט" תרצות "טוקבלג" עבצ     
ןוילע עבצ תובכש יתשו ןורקימ 05     
יבועב ע"ש וא "רובמט" תרצותמ "דימע-רפוס"     

2,287.00       1.00 .הדלפ ןוט יפל הדידמה .הבכש לכ ןורקימ 03 ןוט   
     
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות    19.1.009
הנותמ הריואל יתיישעת עבצ תכרעמב הדלפה     
)הרוקמ הביבס וא םוהיז אלל הביבסב(     
תרצות "יסקופיטלומ" דוסי עבצ תבכשב     
תובכשו ןורקימ 08 יבועב ע"ש וא "רובמט"     
תרצותמ "רפוס סלגמט / סלגמט" ןוילע עבצ     
ריחמה .ןורקימ 05 יבועב ע"ש וא "רובמט"     
יטרפמב תויחנהל םאתהב חטשה תנכה ללוכ     

2,420.00       1.00 .הדלפ ןוט יפל הדידמה ."רובמט" 'בח ןוט   
     
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות    19.1.010
הריואל יתיישעת עבצ תכרעמב הדלפה     
דוסי עבצ תבכשב הלק תיתיישעת     
יבועב ע"ש וא "רובמט" תרצות "יסקופיטלומ"     
יבועב "יסקופיטלומ" םייניב תבכש ,ןורקימ 08     
"סלגמט" ןוילע עבצ תובכשו "ןורקימ 08     
.ןורקימ 05 יבועב ע"ש וא "רובמט" תרצותמ     
תויחנהל םאתהב חטשה תנכה ללוכ ריחמה     

2,530.00       1.00 .הדלפ ןוט יפל הדידמה ."רובמט" 'בח יטרפמב ןוט   
     
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות    19.1.011

2,466.00       1.00 .ןרציה תוארוה יפל ,טיירמהב הדלפ ןוט   
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תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות    19.1.012
תוארוה יפל ,)רונתב( תיטטסורטקלא הדלפ     

3,559.00       1.00 .ןרציה ןוט   
     
רובע הדלפה תייצקורטסנוקל ריחמ תפסות    19.1.013

3,656.00       1.00 .לוגרע ןוט   
     
הכבסמ מ"ס 06 בחורב תויתיישעת תוגרדמ    19.1.014
.קומע ןווליגב תנוולוגמ הדלפ היושע תבלוצמ     
לגועמ הצק ןתיוז םע מ"ס 62 בחורב חלשה     

  801.00       1.00 .הקלחה תעינמל ררוחמ 'חי   
     
הכבסמ מ"ס 08 בחורב תויתיישעת תוגרדמ    19.1.015
.קומע ןווליגב תנוולוגמ הדלפ היושע תבלוצמ     
לגועמ הצק ןתיוז םע מ"ס 62 בחורב חלשה     

  924.00       1.00 .הקלחה תעינמל ררוחמ 'חי   
     
הכבסמ מ"ס 001 בחורב תויתיישעת תוגרדמ    19.1.016
.קומע ןווליגב תנוולוגמ הדלפ היושע תבלוצמ     
לגועמ הצק ןתיוז םע מ"ס 62 בחורב חלשה     

1,059.00       1.00 .הקלחה תעינמל ררוחמ 'חי   
     
הכבסמ מ"ס 021 בחורב תויתיישעת תוגרדמ    19.1.017
.קומע ןווליגב תנוולוגמ הדלפ היושע תבלוצמ     
לגועמ הצק ןתיוז םע מ"ס 62 בחורב חלשה     

1,232.00       1.00 .הקלחה תעינמל ררוחמ 'חי   
     
םיכרדמ ,םיטסדופל םינוש םילדגב םיחטשמ    19.1.018
תנוולוגמ הדלפ היושע תבלוצמ הכבסמ      
ררוחמ לגועמ הצק ןתיוז  .קומע ןווליגב     

1,200.00       1.00 תוגרדמ יכלהמל רוביחב הקלחה תעינמל ר"מ   
     
רובע םינושה םיליפורפה יריחמל ריחמ תפסות    19.1.019

   18.00       1.00 . 613 מ"בלפב עוציב ג"ק   
     
ה ד ל פ  י ח פ  ת ו ח ו ל ב  ך ו כ י ס  2.91 ק ר פ  ת ת      
     
תוריק וא תוגגב םימוגפ ילג חפ תוחול קוריפ    19.2.001
מ"מ 8.0 ילג ןוולוגמ חפ תוחולב םתפלחהו     
תוחולל םימאותה ,ןלבקה י"ע וקפוסיש ,יבוע     
יעצמא לכ תוברל ,שרדנה הבוג לכב ,םימייקה     
לוזרפו המיטא ,תופיפח ,הדובעה עוציבל רזע     

  180.00       1.00 .תלוספה קוליסו ר"מ   
     
יבועב תיזפרט הרוצב ןוולוגמ חפב גג יוסיכ    19.2.002
עוצבה .םידדצ 2-מ רונתב עבצ ,מ"מ 08.0     
,תוריקו תוגג לע הבכרהל שרדנה הבוג לכב     

  140.00       1.00 .םישרדנה המיטאו רזע יעצמא לכ תוברל ר"מ   
     
לכ תוברל ל"נכ ןוולוגמ חפב תוריק יוריק    19.2.003

  100.00       1.00 .םישרדנה המיטאו רזע יעצמא ר"מ   
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לכ תוברל תירוכסיא חפב תמייק רדג יופיצ    19.2.004
םינווג השולשב םישרדנה המיטאו רזע יעצמא     

   90.00       1.00 .תוחפל ר"מ   
     
55.0 יבועב יזפרט חפמ םיינורדמ-וד םיבכור    19.2.005

   96.00       1.00 .םידדצה ינשמ רונתב עובצ ,מ"מ רטמ   
     
'וכו הניפ ירגוס , ןולמג ירגוס ,םיגנושלפ    19.2.006
6.0 יבועב עובצו  ןבלוגמ חפמ ךוכיס תמלשהל     
לכ תוברל ,מ"ס 05 דע הסירפ בחורב מ"מ     
לוענמ ףופיכ י"ע ךרואל םרוביח ,רזע יעצמא     

   61.00       1.00 .המיטאו,המחלהו רטמ   
     
ל"נכ 'וכו הניפ ירגוס ,ןולמג ירגוס ,םיגנושלפ    19.2.007

   72.00       1.00 ,מ"ס 06 דע מ"ס 05 הסירפ בחורב ךא רטמ   
     
ל"נכ 'וכו הניפ ירגוס ,ןולמג ירגוס ,םיגנושלפ    19.2.008

  105.00       1.00 .מ"ס 09 דע הסירפ בחורב ךא רטמ   
     
ל"נכ 'וכו הניפ ירגוס ,ןולמג ירגוס ,םיגנושלפ    19.2.009

  138.00       1.00 .מ"ס 021 דע הסירפ בחורב ךא רטמ   
     
יצח וא ףוקש טנוברקילופ תוחולב תוגג ךוכיס    19.2.010
ינבלמ לג לעב חישק ילג חול ,ףוקש     

  135.00       1.00 .)"ינבלמ ףטנס"( מ"מ 8.0/61/47 ר"מ   
     
יצח וא ףוקש טנוברקילופ תוחולב תוריק ךוכיס    19.2.011
ינבלמ לג לעב חישק ילג חול ,ףוקש     

  130.00       1.00 .)"ינבלמ ףטנס"( מ"מ 8.0/61/47 ר"מ   
     
טנוברקילופ חולב )טיילייקס( רוא חתפ ךוכיס    19.2.012
יביטקלפרו ףוקש ,ףוקש יצח יתבכש דח     

1,282.00       1.00 .)"בוטלפ"(מ"מ 4 יבועבו מ"ס 502 דע בחורב ר"מ   
     
ליפורפב ףוקש וא יבלח ןבל טנוברקילופ תוחול    19.2.013
"ןגא" םימייק חפ יליפורפ םע בולישל "אפלא"     

  142.00       1.00 .מ"מ 1 יבועב ,ע"ש וא שדח ר"מ   
     
טנוברקילופ תוחולב ,תוריק וא תוגג ךוכיס    19.2.014
םיפוקש יצח וא םיפוקש םילולח םיירלודומ     
06 בחורב תוחולה .ע"ש וא "לפיטלומ" םגד     
רוביחה ירזיבא לכ תוברל מ"מ 01 יבועבו מ"ס     

  345.00       1.00 .םוטיאהו ר"מ   
     
טנוברקילופ תוחולב ,תוריק וא תוגג ךוכיס    19.2.015
םיפוקש יצח וא םיפוקש םילולח םיירלודומ     
06 בחורב תוחולה .ע"ש וא "לפיטלומ" םגד     
רוביחה ירזיבא לכ תוברל מ"מ 8 יבועבו מ"ס     

  284.00       1.00 .םוטיאהו ר"מ   
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טנוברקילופ תוחולב ,תוריק וא תוגג ךוכיס    19.2.016
06 בחורב תיטפוא םיפוקש ,םיאלמ םיירלודומ     

  641.00       1.00 .ע"ש וא "לפ ןד" תמגוד מ"מ 4 יבועבו מ"ס ר"מ   
     
טנוברקילופמ םייתבכש בר תוחולב ךוכיס    19.2.017
תמגוד מ"מ 21 יבועבו מ"ס 06 בחורב     

  394.00       1.00 .ע"ש וא "ןולפנד" ר"מ   
     
טנוברקילופמ םייתבכש בר תוחולב ךוכיס    19.2.018
תמגוד מ"מ 61 יבועבו מ"ס 06 בחורב     

  455.00       1.00 .ע"ש וא "ןולפנד" ר"מ   
     
8 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.019
תוברל ,ע"ש וא "לגילופ" תמגוד םיפוקש מ"מ     

  327.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא ר"מ   
     
01 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.020
תוברל ,ע"ש וא "לגילופ" תמגוד םיפוקש מ"מ     

  358.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא ר"מ   
     
61 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.021
תוברל ,ע"ש וא "לגילופ" תמגוד םיפוקש מ"מ     

  436.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא ר"מ   
     
8 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.022
רוביחה ירזיבא תוברל ,"דיישילופ" עבצב מ"מ     

  345.00       1.00 .םוטיאהו ר"מ   
     
01 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.023
רוביחה ירזיבא תוברל ,"דיישילופ" עבצב מ"מ     

  378.00       1.00 .םוטיאהו ר"מ   
     
YKS NATIT טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.024
/ קורי / לוחכ/ "דיישילופ" עבצב מ"מ 61 יבועב     
ירזיבא לכו CPA רוביח לולכמ תוברל ,רפוק     

  462.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ר"מ   
     
YKS NATIT טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.025
רוביח לולכמ תוברל ,םיפוקש ,מ"מ 61 יבועב     

  440.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכו CPA ר"מ   
     
YKS NATIT טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.026
/ קורי / לוחכ/ "דיישילופ" עבצב מ"מ 61 יבועב     
ירזיבא לכו LGM רוביח לולכמ תוברל ,רפוק     

  490.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ר"מ   
     
YKS NATIT טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.027
רוביח לולכמ תוברל ,םיפוקש ,מ"מ 61 יבועב     

  468.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכו LGM ר"מ   
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דף מס':     201 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

01 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.028
זיקרוטו לוחכ ,הזנורב ,"ECI" םיעבצב מ"מ     

  370.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא תוברל ר"מ   
     
01 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.029
רוביחה ירזיבא תוברל ,"טיילמירפ" עבצב מ"מ     

  402.00       1.00 .םוטיאהו ר"מ   
     
61 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.030
רוביחה ירזיבא תוברל ,"טיילמירפ" עבצב מ"מ     

  520.00       1.00 .םוטיאהו ר"מ   
     
52 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.031
רוביחה ירזיבא תוברל ,"טיילמירפ" עבצב מ"מ     

  594.00       1.00 .םוטיאהו ר"מ   
     
61 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס    19.2.032
תוברל ,ע"ש וא BGN עבצב "לגוטקלס" מ"מ     

  505.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא ר"מ   
     
בר םילנאפב "לגפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.033
,מ"מ 61 יבועב טנוברקילופמ םייתבכש     

  303.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ תוברל ,םיפוקש ר"מ   
     
בר םילנאפב "לגפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.034
,מ"מ 02 יבועב טנוברקילופמ םייתבכש     

  319.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ תוברל ,םיפוקש ר"מ   
     
בר םילנאפב "לגפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.035
ןווגב ,מ"מ 61 יבועב טנוברקילופמ םייתבכש     
תוברל ,רפוק / קורי / לוחכ / "ףוסכ דיישילופ"     

  330.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ ר"מ   
     
בר םילנאפב "לגפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.036
ןווגב ,מ"מ 02 יבועב טנוברקילופמ םייתבכש     
תוברל ,רפוק / קורי / לוחכ / "ףוסכ דיישילופ"     

  352.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ ר"מ   
     
יריבעמ םילנאפב "טיילפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.037
,ןבל ןווגב ,מ"מ 61 יבועב טנוברקילופמ רוא     

  358.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ תוברל ר"מ   
     
יריבעמ םילנאפב "טיילפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.038
,םיפוקש ,מ"מ 61 יבועב טנוברקילופמ רוא     

  352.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ תוברל ר"מ   
     
יריבעמ םילנאפב "טיילפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.039
,ןבל ןווגב ,מ"מ 52 יבועב טנוברקילופמ רוא     

  429.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ תוברל ר"מ   
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דף מס':     202 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יריבעמ םילנאפב "טיילפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.040
,םיפוקש ,מ"מ 52 יבועב טנוברקילופמ רוא     

  424.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ תוברל ר"מ   
     
יריבעמ םילנאפב "טיילפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.041
,ןבל ןווגב ,מ"מ 23 יבועב טנוברקילופמ רוא     

  446.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ תוברל ר"מ   
     
יריבעמ םילנאפב "טיילפוט" תכרעמב ךוכיס    19.2.042
,םיפוקש ,מ"מ 23 יבועב טנוברקילופמ רוא     

  440.00       1.00 .םוטיאהו רוביחה ירזיבא לכ תוברל ר"מ   
     
וא ףוקש "בוטלפ" גוסמ טנוברקילופמ תוחול    19.2.043
לעב חישק ילג חולמ ,תוגג ךוכיסל ףוקש יצח     
ירזיבא לכ תוברל ,מ"מ 8.0/81/67 ינבלמ לג     

  150.00       1.00 )"בוטלפ"( םוטיאהו רוביחה ר"מ   
     
ןוולוגמ יזפרט חפ תוחול תפלחהו תמלשה    19.2.044
,םימוגפ וא/ו םירסח תוריקב וא תוגגב עובצו     
םיגרב ,שרדנה הבוג לכב תוברל ,םישדחב     

  116.00       1.00 .תלוספה קוליס ,תופיפח ,םימטא ,םיינבלוגמ ר"מ   
     
מ"ס 5.0 דע רטוקב חפ תוגגב םירוח תמיתס    19.2.045
ויוסיכו חוטש שאר םע גרוב תסנכה י"ע     
לופכ תוחפל רטוקב יביכר-וד יסקופא קיטסמב     
רחאל תאזו הפיכ תרוצב גרובה שאר רטוקמ     

   33.00       1.00 .הנבל תכתמ תלבקל דע חטשה יוקינ 'חי   
     
15.0-0.1 רטוקב חפ תוגגב םירוח תמיתס    19.2.046
ויוסיכו חוטש שאר םע גרוב תסנכה י"ע מ"ס     
לופכ תוחפל רטוקב יביכר-וד יסקופא קיטסמב     
רחאל תאזו הפיכ תרוצב גרובה שאר רטוקמ     

   37.00       1.00 .הנבל תכתמ תלבקל דע חטשה יוקינ 'חי   
     
ללוכ ריחמה ירי תנגומ הדלפמ ןוגימ תוחול    19.2.047
.ע"ש וא אסאס ץוביק תמגודכ עוציבו ןונכת     

3,813.00       1.00 )ח"ש 09.4 = וריא סיסב רעש יפל( ר"מ   
     
ם י ל נ פ  ת ו ח ו ל ב  ך ו כ י ס  3.91 ק ר פ  ת ת      
.ם י ד ד ו ב מ      
     
הירסיק" תרצות דדובמ לנפב תוגג יוסיכ    19.3.001
יושע ,מ"ס 3 ללוכ יבועב ,ע"ש וא "םירמילופ     
מ"מ 8.0 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ ןוילע חפ     
ל"נכ חפ לש ןותחת יוסיכו דודיב תבכש תוברל     
םוטיא עוציב תוברלו מ"מ 6.0 יבועב ךא     

  224.00       1.00 .ריקהו תוחולה ןיב םירוביחה ר"מ   
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../203 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     203 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הירסיק" תרצות דדובמ לנפב תוגג יוסיכ    19.3.002
יושע ,מ"ס 4 ללוכ יבועב ,ע"ש וא "םירמילופ     
מ"מ 8.0 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ ןוילע חפ     
ל"נכ חפ לש ןותחת יוסיכו דודיב תבכש תוברל     
םוטיא עוציב תוברלו מ"מ 6.0 יבועב ךא     

  241.00       1.00 .ריקהו תוחולה ןיב םירוביחה ר"מ   
     
הירסיק" תרצות דדובמ לנפב תוגג יוסיכ    19.3.003
יושע ,מ"ס 5 ללוכ יבועב ,ע"ש וא "םירמילופ     
מ"מ 8.0 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ ןוילע חפ     
ל"נכ חפ לש ןותחת יוסיכו דודיב תבכש תוברל     
םוטיא עוציב תוברלו מ"מ 6.0 יבועב ךא     

  256.00       1.00 .ריקהו תוחולה ןיב םירוביחה ר"מ   
     
הירסיק" תרצות דדובמ לנפב תוגג יוסיכ    19.3.004
יושע ,מ"ס 6 ללוכ יבועב ,ע"ש וא "םירמילופ     
מ"מ 8.0 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ ןוילע חפ     
ל"נכ חפ לש ןותחת יוסיכו דודיב תבכש תוברל     
םוטיא עוציב תוברלו מ"מ 6.0 יבועב ךא     

  273.00       1.00 .ריקהו תוחולה ןיב םירוביחה ר"מ   
     
הירסיק" תרצות דדובמ לנפב תוריק יוסיכ    19.3.005
יושע ,מ"ס 3 ללוכ יבועב ,ע"ש וא "םירמילופ     
מ"מ 6.0 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ ימינפ חפ     
ל"נכ חפ לש ינוציח יוסיכו דודיב תבכש תוברל     
תוחולה ןיב םירוביחה םוטיא עוציב תוברל     

  202.00       1.00 .גגהו םיבצינה תוריקה ר"מ   
     
הירסיק" תרצות דדובמ לנפב תוריק יוסיכ    19.3.006
יושע ,מ"ס 4 ללוכ יבועב ,ע"ש וא "םירמילופ     
מ"מ 6.0 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ ימינפ חפ     
ל"נכ חפ לש ינוציח יוסיכו דודיב תבכש תוברל     
תוחולה ןיב םירוביחה םוטיא עוציב תוברל     

  217.00       1.00 .גגהו םיבצינה תוריקה ר"מ   
     
הירסיק" תרצות דדובמ לנפב תוריק יוסיכ    19.3.007
יושע ,מ"ס 5 ללוכ יבועב ,ע"ש וא "םירמילופ     
מ"מ 6.0 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ ימינפ חפ     
ל"נכ חפ לש ינוציח יוסיכו דודיב תבכש תוברל     
תוחולה ןיב םירוביחה םוטיא עוציב תוברל     

  229.00       1.00 .גגהו םיבצינה תוריקה ר"מ   
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26/09/2017
דף מס':     204 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חפמ יושעה פיז-לק םגדמ לנאפב תוגג יוסיכ    19.3.008
FDVP עובצ מ"מ 1 יבועב ןוילע םוינימולא     
,מ"מ 56 רפתה הבוג ,לכירדאה תריחבל ןווגב     
םירבוחמה 'מ 02.1 לכ םינוולוגמ םירטלא     
תוטסקו מ"ס 021 לכ תונוולוגמ תוגמואל     
,88.0/001/006 תויטסוקא-ומרת תונותחת     
עובצ מ"מ 88.0 יבועב ןוולוגמ חפמ תוררוחמ     
םיעלס רמצ יולימ וכותבו רטסאילופ עבצב     
בחור .ק"מ/ג"ק 04 לקשמב מ"ס 5 יבועב     
רמגל דע טלפמוק לכה .מ"מ 006 הטסקה     
יטרפ ,םלשומ םוטיא ,םיגנושלפ תוברל םלשומ     
תוארוהל םאתהב לכה .'וכו םהנימל רוביח     

  583.00       1.00 .ןרציה ר"מ   
     
ן ו ג י מ  4.91 ק ר פ  ת ת      
     
תרצות "NOCXAP"  ןוגימב תוריק יופיצ    19.4.001
יפל הרעב בכעמ יופיצ תוברל "ןגמ םתור"     
תויחנהל םאתהב עוציבה .ר"עקפ רושיא     
תוברל לעופב ר"מ יפל הדידמה .ןרציה יטרפמו     

1,813.00       1.00 .םינוגיע יופיצ ר"מ   
     
םתור( ןרציה יטרפמ יפל הרקת/ הפצר ןוגיע    19.4.002
העיבצו הרקת /הפצר ןוטב שוטיל תוברל)ןגמ     
רטמ יפל הדידמה .יופיצל הנכהכ רמיירפב     

  296.00       1.00 .מ"ס 54 בחורב ןוגיע תעוצרל ךרוא רטמ   
     
יפל ררוחמ חפ תוחול םע רבגומ קזוח ןוגיע    19.4.003
הדידמה .)ןגמ םתור( ןרציה יטרפמו תויחנה     

1,148.00       1.00 .ןוגיע ךרוא רטמ יפל רטמ   
     
ת ו נ ו ש  5.91 ק ר פ  ת ת      
     

   55.00       1.00 .מ"מ 52 דע רטוקב גורמ חפב םירוח חודיק 'חי  19.5.001
     

  165.00       1.00 .מ"מ 1"-2" רטוקב גורמ חפב םירוח חודיק 'חי  19.5.002
     

  330.00       1.00 .מ"מ 3"-4" רטוקב גורמ חפב םירוח חודיק 'חי  19.5.003
     

  440.00       1.00 .מ"מ 5"-6" רטוקב גורמ חפב םירוח חודיק 'חי  19.5.004
     

  660.00       1.00 .מ"מ 8"-21" רטוקב גורמ חפב םירוח חודיק 'חי  19.5.005
     
םאתהב 1"-2" רטוקב הדלפ תורוניצ תכיעמ    19.5.006

   55.00       1.00 .ןימזמה לש תדחוימ השירדל 'חי   
     
םאתהב 3"-4" רטוקב הדלפ תורוניצ תכיעמ    19.5.007

  110.00       1.00 .ןימזמה לש תדחוימ השירדל 'חי   
     
םאתהב 5"-6" רטוקב הדלפ תורוניצ תכיעמ    19.5.008

  220.00       1.00 .ןימזמה לש תדחוימ השירדל 'חי   
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גוסמ תוטלפמ תודיער תעינמל םיככשמ    19.5.009
  578.00       1.00 ע"ש וא nosaM תרצותמ W-repuS 'חי   

     
תודובע עוציבל סדנהמ י"ע רשואמ םייח וק    19.5.010

  385.00       1.00 םינבמ תוגג לע תויסדנה רטמ   
     
ש ר ח  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  02 ק ר פ      
     
ת ו נ ו ש  1.02 ק ר פ  ת ת      
     

4,950.00       1.00 ץעמ םישירמ ק"מ  20.1.001
     
םיכתחב תוריקל תוגגל ץע תיצקורטסנוק    20.1.002

6,600.00       1.00 היצנגרפמיא ללוכ םינוש ק"מ   
     
.ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ      
     
.ס ב ג  ת ו צ י ח מ  1.22 ק ר פ  ת ת      
     
מ"מ 57 לש ללוכ בחורב תוימורק סבג תוציחמ    22.1.001
לכ מ"ס 72.1 יבועב סבג תוחול 2-מ תובכרומ     
םיבצינו ןותחתו ןוילע לולסמ םע ,תחא     
לעמ םוטיא טרס ,ןוולוגמ הדלפ חפ יליפורפמ     
,םיטרפ יפל ,םיחתפל הנכה תוברל ,הפצרל     

  175.00       1.00 םיחתפ אלל וטנ חטש יפל הדידמה ר"מ   
     
לש ללוכ בחורב ךא ל"נכ תוימורק סבג תוציחמ    22.1.002

  190.00       1.00 .מ"מ 001 ר"מ   
     
לש ללוכ בחורב ךא ל"נכ תוימורק סבג תוציחמ    22.1.003

  205.00       1.00 .מ"מ 521 ר"מ   
     
לש ללוכ בחורב ךא ל"נכ תוימורק סבג תוציחמ    22.1.004

  265.00       1.00 .מ"מ 051 ר"מ   
     
רובע ,תוימורק סבג תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.005
1" יבועב  םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב     

   30.00       1.00 ק"מ/ג"ק 06 לקשמבו ר"מ   
     
רובע תוימורק סבג תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.009
2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב     

   70.00       1.00 ק"מ/ג"ק 06 לקשמבו ר"מ   
     
רובע תוימורק סבג תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.010
2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב     

  105.00       1.00 ק"מ/ג"ק 08 לקשמבו ר"מ   
     
רובע תוימורק סבג תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.011
2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב     

  140.00       1.00 ק"מ/ג"ק 001 לקשמבו ר"מ   
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רובע תוימורק סבג תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.012
2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב     

  170.00       1.00 ק"מ/ג"ק 021 לקשמבו ר"מ   
     
סבג חול רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות    22.1.013

   30.00       1.00 מ"מ 7.21 יבועב ףסונ ןבל ר"מ   
     
סבג חול ןיגב סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות    22.1.014
,ליגר סבג חול םוקמב )קורי( םימ ינפב דימע     

   15.00       1.00 .דרפנב חול לכ רובע ר"מב הדידמה ר"מ   
     
סבג חול ןיגב סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות    22.1.015
םוקמב מ"מ 7.21 יבועב )X EPYT( שא ןיסח     
חול לכ רובע ר"מב הדידמה ,ליגר סבג חול     

   15.00       1.00 .דרפנב ר"מ   
     
סבג חול ןיגב סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות    22.1.016
םוקמב מ"מ 61 יבועב )X EPYT( שא ןיסח     
חול לכ רובע ר"מב הדידמה ,ליגר סבג חול     

   17.00       1.00 .דרפנב ר"מ   
     
סבג חול ןיגב סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות    22.1.017
וא "רובמט" תרצות "דרוברבליס" גוסמ סוחד     
תיחפמ חולכ שומישל( מ"מ 7.21 יבועב ע"ש     
םוקמב )הפיגנב דימע ןכו BD05-ב יטסוקא     
חול לכ רובע ר"מב הדידמה ,ליגר סבג חול     

   60.00       1.00 .דרפנב ר"מ   
     
סבג חול ןיגב סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות    22.1.018
"סאלגסנד" / "דרובסאלג" / "דרוברפוס" גוסמ     
ינוציח שומישל ,ע"ש וא "רובמט" תרצות     
,ליגר סבג חול םוקמב מ"מ 7.21 יבועב     

   72.00       1.00 .דרפנב חול לכ רובע ר"מב הדידמה ר"מ   
     
סבג חול ןיגב סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות    22.1.019
"סאלגסנד" / "דרובסאלג" / "דרוברפוס" גוסמ     
ינוציח שומישל ,ע"ש וא "רובמט" תרצות     
,ליגר סבג חול םוקמב מ"מ 9.51 יבועב     

  100.00       1.00 .דרפנב חול לכ רובע ר"מב הדידמה ר"מ   
     
תשר רובע ל"נה תוחולל ריחמ תפסות    22.1.020
עבטות תשרה .רמילופ חיט תבכשו סלגרטניא     
תאזו מ"מ 4 יבועב 08 רמילופ חיט תבכשב     

   34.00       1.00 .תינוציחה םירימגתה תבכשל הנכהכ ר"מ   
     
סבג חול ןיגב סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות    22.1.021
מ"מ 7.21 יבועב והשלכ םגדו גוסמ ררוחמ     
לכ רובע ר"מב הדידמה ,ליגר סבג חול םוקמב     

   36.00       1.00 .דרפנב חול ר"מ   
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תוישפוח סבג תוציחמל יכנאו יקפוא ףילג    22.1.022
תוניפ 2 דוביע תוברל )המוקה הבוגמ תוכומנ(     
ףילגה בחור .לטכפשו תונוולוגמ תכתמ תוניפב     

   92.00       1.00 .מ"ס 5.21 דע רטמ   
     
סבג תוציחמ קוזיח רובע ריחמ תפסות    22.1.023
0.3/07/07 ךתחב SHR ליפורפ י"ע תוילוזנוק     
ןוטבה תפצרל ןגועמ 'מ 02.2 דע הבוגב מ"מ     
לכה ,ןוגיע יגרב 4-ו הנותחת הקטלפ תוברל     
ךרוצל ןוטבב תוביצח ללוכ ריחמה .ןוולוגמ     
,ןוטבה סלפמ םע הקטלפה סלפמ תאוושה     
.ותקלחהו טנמצ סיידב הקטפל ביבסמ המיתס     

  371.00       1.00 .םידומעה 'סמ יפל תודיחיב הדידמה 'חי   
     
י"ע סבג תוציחמ קוזיח רובע ריחמ תפסות    22.1.024
הבוגב מ"מ 0.3/07/07 ךתחב SHR ליפורפ     
תרקתו הפצרל ןגועמ 'מ 12.2 לע הלועה     
4-ו הנוילעו הנותחת תוקטלפ תוברל ןוטבה     
ריחמה .ןוולוגמ לכה ,הקטלפ לכב ןוגיע יגרב     
סלפמ תאוושה ךרוצל ןוטבב תוביצח ללוכ     
ביבסמ המיתס ,ןוטבה סלפמ םע הקטלפה     
וטנ הדידמה .ותקלחהו טנמצ סיידב הקטפל     

  167.00       1.00 .SHR ליפורפ א"מ יפל רטמ   
     
,מ"ס 72.1 יבועב סבג חולב תורקת יופיצ    22.1.025
םינוולוגמ הדלפ יליפורפ יבג לע תובכרומה     
יעצמא לכ תוברל ,מ"ס 06 לש םיווש םיקחרמב     

  197.00       1.00 הרקתל תוחולה רובחל רזעה ר"מ   
     
ןוטבה תרקתמ תוקחורמ ךא ל"נכ סבג תורקת    22.1.026
םינוולוגמ הגרבה תוטומ י"ע הילא תורבוחמו     
לע הלעי אל תוטומה ןיב קחרמה מ"מ 6 רטוקב     

  207.00       1.00 .ןוויכ לכב מ"ס 06 ר"מ   
     
קזוחמ מ"ס 72.1 יבועב סבג חולב תוריק יופיצ    22.1.027
ןבלוגמ חפמ דחוימ "הגמוא" יליפורפ י"ע ריקל     
תוחולה רוביחבו עצמאב מ"מ 6.0 יבועב     
יעצמא לכ תוברל .מ"ס 53 לכ םיקחרמבו     

  171.00       1.00 ןותחתו ןוילע יטסלא קרמו לטכפש ,רזעה ר"מ   
     
קזוחמ מ"ס 72.1 יבועב סבג חולב תוריק יופיצ    22.1.028
,היצקורטסנוק אלל רטסלפב הקבדה י"ע ריקל     
יטסלא קרמו לטכפש ,רזעה יעצמא תוברל     

  135.00       1.00 ןותחתו ןוילע ר"מ   
     
לש ןקתימ רובע סבג תציחמל ריחמ תפסות    22.1.029
םירחא םינקתמו םיכסמ ,םיזרבו םירויכ תיילת     

  321.00       1.00 .ג"ק 001 דע לקשמב 'חי   
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םינוש םיטנמלא רובע סבג תוציחמב םיקוזיח    22.1.030
,תולסא ןוגכ סבגה תוציחמ לע םייולתה     
טלפמוק לכה .'וכו םיכנ יזחאמ ,שיש יחטשמ     

  813.00       1.00 'פמוק ."דנוברוא" תרבח יטרפ יפל  
     
תמייק סבג תציחמב ןולח/תלד חתפ תריגס    22.1.031
דח  סבג תוחול י"ע מ"ס 01 לש ללוכ בחורב     
תוברל ,)םידדצה ינשב( םיימורק     
ץירחה תמיתסו סבגה תבכרהל היצקורטסנוקה     

  234.00       1.00 םייקה ריק םע רושייל סבגה ביבס ר"מ   
     
תמייק סבג תציחמב ןולח/תלד חתפ תריגס    22.1.032
וד  סבג תוחול י"ע מ"ס 21 לש ללוכ בחורב     
תוברל ,)םידדצה ינשב( םיימורק     
ץירחה תמיתסו סבגה תבכרהל היצקורטסנוקה     

  292.00       1.00 םייקה ריק םע רושייל סבגה ביבס ר"מ   
     
תמייק סבג תציחמב ןולח/תלד חתפ תריגס    22.1.033
וד  סבג תוחול י"ע מ"ס 51 לש ללוכ בחורב     
תוברל ,)םידדצה ינשב( םיימורק     
ץירחה תמיתסו סבגה תבכרהל היצקורטסנוקה     

  308.00       1.00 םייקה ריק םע רושייל סבגה ביבס ר"מ   
     
תמייק סבג תציחמב ןולח/תלד חתפ תריגס    22.1.034
וד  סבג תוחול י"ע מ"ס 02 דע ללוכ בחורב     
תוברל ,)םידדצה ינשב( םיימורק     
ץירחה תמיתסו סבגה תבכרהל היצקורטסנוקה     

  418.00       1.00 םייקה ריק םע רושייל סבגה ביבס ר"מ   
     
הלוע וניאש חטשב םימייק סבג יטנמלא ןוקית    22.1.035
םישורדה םיקלחה קורפ תוברל ר"מ 05.0 לע     
דע טלפמוק לכה ,שדח סבג חול תמלשהו     

  152.00       1.00 .עבצו לטכפש ללוכ םלשומ רמגל 'חי   
     
15.0-0.1 חטשב םימייק סבג יטנמלא ןוקית    22.1.036
תמלשהו םישורדה םיקלחה קורפ תוברל ר"מ     
םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה ,שדח סבג חול     

  176.00       1.00 .עבצו לטכפש ללוכ 'חי   
     
לע הלועה חטשב םימייק סבג יטנמלא ןוקית    22.1.037
םישורדה םיקלחה קורפ תוברל ר"מ 0.1     
דע טלפמוק לכה ,שדח סבג חול תמלשהו     

  176.00       1.00 .עבצו לטכפש ללוכ םלשומ רמגל ר"מ   
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םידומע וא/ו םיזינרק וא/ו תורוק וא/ו םירוניס    22.1.038
תרתסנ הרואת טרפ עוציב וא/ו םיפדמ וא/ו     
,יכנא ,יקפוא - ½" יבועב ןבל סבג חולמ     
תוברל .'וכו גרודמ ,עפושמ ,לגועמ     
,םינוולוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק     
ירמוח לכו ןגמ תוניפ ,םיחתפ דוביע ,םימוטיא     
לע אלמ לטכפש ללוכ ריחמה .םהינימל רזעה     
הבוגבו מ"ס 05 דע הסירפ חטשב חטשה לכ     
יפל וטנ הדידמה[ 'מ 5.2 דע היצקורטסנוק     
01 הבוגל דע ןיעל הארנה חטשה יפל השירפ     

  220.00       1.00 ]תויטסוקאה תורקתה לעמ מ"ס רטמ   
     

  290.00       1.00 'מ 1 דע לש הסירפב ךא ל"נכ רטמ  22.1.039
     

  305.00       1.00 'מ 1 לעמ הסירפב ךא ל"נכ ר"מ  22.1.040
     
גוסמ דרובטנמצ חול רובע ריחמ תפסות    22.1.041
סבג חול םוקמב מ"מ 21 יבועב דרובסנ     

   76.00       1.00 ]דרפנב דצ לכב הדידמה[ ר"מ   
     
61 יבועב דרובטנמצ חול רובע ריחמ תפסות    22.1.042

  103.00       1.00 ]דרפנב דצ לכב הדידמה[ סבג חול םוקמב מ"מ ר"מ   
     
21 יבועב דרובטנמצ חול רובע ריחמ תפסות    22.1.043

   44.00       1.00 ]דרפנב דצ לכב הדידמה[ סבג חול םוקמב מ"מ ר"מ   
     
01 יבועב דרובטנמצ חול רובע ריחמ תפסות    22.1.044

   37.00       1.00 ]דרפנב דצ לכב הדידמה[ סבג חול םוקמב מ"מ ר"מ   
     
8 יבועב דרובטנמצ חול רובע ריחמ תפסות    22.1.045

   25.00       1.00 ]דרפנב דצ לכב הדידמה[ סבג חול םוקמב מ"מ ר"מ   
     
םיוקב רמג ןיגב סבג תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.046

   78.00       1.00 .םילגועמ ר"מ   
     
רמג ןיגב דרובטנמצ תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.047

  107.00       1.00 .םילגועמ םיוקב ר"מ   
     
,דרובטנמצה וא סבגה תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.048
תדחוימ השירד יפל םידטסה ףופיצ רובע     

   37.00       1.00 .מ"ס 06 םוקמב ינשהמ דחאה מ"ס 04 קחרמל ר"מ   
     
תורקתב מ"ס 02 דע בחורב םיצירח תמיתס    22.1.049
טלפמוק לכה ,םימייק דרובטנמצ/סבג תוריקו     

   69.00       1.00 .םלשומ רמגל דע רטמ   
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0.1 בחורב חוורמ תריציל םוינימולא ליפורפ    22.1.050
ריק וא סבגה חולל חתפה ףוקשמ ןיב מ"ס     
תרצות "0002 ג"בתנ תותלד" םגדמ םיקולב     
תוברל ןבל ןווגב רונתב עובצ ע"ש וא "ןיבולא"     
יגרב רובע מ"מ 9 רטוקב שארמ םינכומ םירוח     

   34.00       1.00 .סבגה תציחמל קוזיח רטמ   
     
חפ חול רובע סבגה תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.051
תוציחמה יבצינל רבוחמ מ"מ 3 יבועב ןוולוגמ     

  391.00       1.00 .)דרפנב םידדמנה( קוזיח יליפורפל וא/ו ר"מ   
     
חפ חול רובע סבגה תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.052
תוציחמה יבצינל רבוחמ מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ     

  264.00       1.00 .)דרפנב םידדמנה( קוזיח יליפורפל וא/ו ר"מ   
     
חפ חול רובע סבגה תוציחמל ריחמ תפסות    22.1.053
רבוחמ מ"מ 1 יבועב מ"ס 04 בחורב ןוולוגמ     
קוזיח יליפורפל וא/ו תוציחמה יבצינל     
חקפמה הרוי וילע הבוגב )דרפנב םידדמנה(     

  198.00       1.00 .סבגה תוציחמ לע םיטנמלא תיילת ךרוצל רטמ   
     
סבג תציחמב ר"מ 5.2 דע חטשב חתפ תצירפ    22.1.054
ףקיה דוביע תוברל והשלכ יבועבו גוסמ     
ףקיהב םינוולוגמ םיבצינ תפסוה ,חתפה     
הנכהכ םישרדנה םינוקיתה לכו חתפה     

  254.00       1.00 .דרפנב םידדמנה םיפוקשמ תנקתהל 'חי   
     
תציחמב ר"מ 0.5-15.2  חטשב חתפ תצירפ    22.1.055
ףקיה דוביע תוברל והשלכ יבועבו גוסמ סבג     
ףקיהב םינוולוגמ םיבצינ תפסוה ,חתפה     
הנכהכ םישרדנה םינוקיתה לכו חתפה     

  444.00       1.00 .דרפנב םידדמנה םיפוקשמ תנקתהל 'חי   
     
וא "לוסירב" תמגודכ החיתמ תועירימ הרקת    22.1.091
,ןימזמה תריחבל רוריח תגרדבו ןווגב ע"ש     
לכ תוברל ,חוטש יקפוא יאוותב תנקתומ     
םאתהב עוציבה .החיתמהו רוביחה יטנמלא     
דע טלפמוק לכה ,ןרציה יטרפמו תויחנהל     

  550.00       1.00 .שומישל ןכומ ,םלשומ רמגל ר"מ   
     
תיברימ תוריהזב תמייק לוסירב תרקת קורפ    22.1.092
עוציב רחאל שדחמ התנקתהו רזוח שומישל     

  440.00       1.00 .תונוש הקוזחת תודובע ר"מ   
     
חול עוציב רובע סבג תוחולל ריחמ תפסות    22.1.093
52 יבועב ע"ש וא דנוברוא תרצותמ דרוברייפ     
קילד אלו ילמיסקמ שא גוויס לעבו מ"מ     

  140.00       1.00 ןיטולחל ר"מ   
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חול עוציב רובע סבג תוחולל ריחמ תפסות    22.1.094
סבג יושעה מ"מ 7.21 יבועב דרובפייס סבג     
ןגטנר תנירק ינפב תודימעל טפלוס םוירבו     
לטכפש תוברל ןרציה תויחנה יפ לע עוציב     

  350.00       1.00 ידועי ר"מ   
     
סבג תוריק תחשקהל יפוקסלט ןתיא דומע    22.1.095

  550.00       1.00 ע"ש וא ג.ח.ר.י תרבח ש חתפ ידיצ ינשמ 'חי   
     
.ת ו נ ו ש ו  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת      
     
,םיילרנימ תוחולמ היולת תיטסוקא הרקת    22.2.001
,מ"ס 5.1/16/16 תודימב םישק ,םירלודומ     
תוברל ע"ש וא "072 ןוירוא יבאנ" סופיטמ     
תאשונה היצקורטסנוקה ,םיספילקב רובח     
עבצב העובצ ,ברעו יתשל דחוימ ךתח תלעב     
יליפורפמ ,םינוש םינווגב תיתחתב רונתב יופא     
,הילת יטנמלא ,מ"מ 42 בחורב T ןוולוגמ חפ     
,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו םידובע     
םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו םידומע     

  250.00       1.00 .הרקתה ףקיהב םיעובצה L+Z ר"מ   
     
,סלגרביפ תוחולמ היולת תיטסוקא הרקת    22.2.002
מ"ס 5.1/06/06 תודימב םישק ,םירלודומ     
תוברל ע"ש וא "A הנידג ןופוקא" סופיטמ     
תאשונה היצקורטסנוקה ,םיספילקב רובח     
עבצב העובצ ,ברעו יתשל דחוימ ךתח תלעב     
יליפורפמ ,םינוש םינווגב תיתחתב רונתב יופא     
,הילת יטנמלא ,מ"מ 42 בחורב T ןוולוגמ חפ     
,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו םידובע     
םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו םידומע     

  280.00       1.00 .הרקתה ףקיהב םיעובצה L+Z ר"מ   
     
םגדמ העוקש יצח ךא ל"נכ תיטסוקא הרקת    22.2.003
T הקולח יליפורפ םע ע"ש וא "E הנידג"     

  290.00       1.00 .מ"מ 51 בחורב ר"מ   
     
םע העוקש יצח ךא ל"נכ תיטסוקא הרקת    22.2.004
51 בחורב ENIL ENIF     הקולח יליפורפ     

  330.00       1.00 .מ"מ ר"מ   
     
,סלגרביפ תוחולמ היולת תיטסוקא הרקת    22.2.005
מ"ס 5.1/06/06 תודימב םישק ,םירלודומ     
תוברל ע"ש וא "A 'גטנוודא ןופוקא" סופיטמ     
תאשונה היצקורטסנוקה ,םיספילקב רובח     
עבצב העובצ ,ברעו יתשל דחוימ ךתח תלעב     
יליפורפמ ,םינוש םינווגב תיתחתב רונתב יופא     
,הילת יטנמלא ,מ"מ 42 בחורב T ןוולוגמ חפ     
,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו םידובע     
םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו םידומע     

  260.00       1.00 .הרקתה ףקיהב םיעובצה L+Z ר"מ   
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םגדמ העוקש יצח ךא ל"נכ תיטסוקא הרקת    22.2.006
T הקולח יליפורפ םע ע"ש וא "E 'גטנוודא"     

  285.00       1.00 .מ"מ 51 בחורב ר"מ   
     
םע העוקש יצח ךא ל"נכ תיטסוקא הרקת    22.2.007
51 בחורב ENIL ENIF     הקולח יליפורפ     

  325.00       1.00 .מ"מ ר"מ   
     
היצקורטסנוק םע ךא ל"נכ תיטסוקא הרקת    22.2.008
D SUCOF" / "D" םגדמ ,תרתסנ     

  400.00       1.00 ע"ש וא "NOSIBMOC ר"מ   
     
רועק/רומק ילג יאוותב היולת תיטסוקא הרקת    22.2.009
תושימג ,תוירלודומ ,סלגרביפ תוטלפמ     
סופיטמ מ"ס 0.3/021-042/06 תודימב     
וא "MROFIXELF SUCOF" םגד "ןופוקא"     
הנקתה ,תאשונה היצקורטסנוקה תוברל ע"ש     
ףפוכמ "ןופוקא" תרצות שימג ליפורפ םע     
רמג יליפורפו לכירדאה תשירד יפל סוידרב     
   L+Z יטרפמ יפל םלשומ לכה .הרקתה ףקיהב  

  900.00       1.00 . ןרציה ר"מ   
     
,םיילרנימ תוחולמ היולת תיטסוקא הרקת    22.2.010
,מ"ס 0.2/16/16 תודימב םישק ,םירלודומ     
ע"ש וא "SEMEHT SURRIC" סופיטמ     
היצקורטסנוקה ,םיספילקב רובח תוברל     
,ברעו יתשל דחוימ ךתח תלעב תאשונה     
םינווגב תיתחתב רונתב יופא עבצב העובצ     
42 בחורב T ןוולוגמ חפ יליפורפמ ,םינוש     
ביבס םיכותיחהו םידובע ,הילת יטנמלא ,מ"מ     
,הרואת יפוג ביבסו םידומע ,תוריק ,םיחתפ     
ףקיהב םיעובצה L+Z םיליפורפו םינתיוז     

  240.00       1.00 .הרקתה ר"מ   
     
םע העוקש יצח ךא ל"נכ תיטסוקא הרקת    22.2.011

  260.00       1.00 .מ"מ 51 בחורב T הקולח יליפורפ ר"מ   
     
םע העוקש יצח ךא ל"נכ תיטסוקא הרקת    22.2.012
51 בחורב ENIL ENIF     הקולח יליפורפ     

  290.00       1.00 .מ"מ ר"מ   
     
תמייק תיטסוקא הרקת תוטלפ 2 דע תפלחה    22.2.013
תודימב םישק ,םיילרינימ תוחולמ דחא רדחב     
קוליסו קוריפ י"ע מ"ס 16/16 ,06/06 ,95/95     
יפל תושדח תוטלפ תבכרהו ךרוצה יפל םייקה     
יטנמלא תפלחה אלל , ןימזמה תריחב     

  120.00       1.00 'פמוק היצקורטסנוקה  
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תמייק תיטסוקא הרקת תוטלפ תפלחה    22.2.014
,95/95 תודימב םישק ,םיילרינימ תוחולמ     
םייקה קוליסו קוריפ י"ע מ"ס 16/16 ,06/06     
תריחב יפל תושדח תוטלפ תבכרהו ךרוצה יפל     

  115.00       1.00 היצקורטסנוקה יטנמלא תפלחה אלל , ןימזמה ר"מ   
     
תמייק תיטסוקא הרקת תוטלפ תפלחה    22.2.015
,95/95 תודימב םישק ,םיילרינימ תוחולמ     
םייקה קוליסו קוריפ י"ע מ"ס 16/16 ,06/06     
תריחב יפל תושדח תוטלפ תבכרהו ךרוצה יפל     
היצקורטסנוקה יטנמלא תפלחה ללוכ ,ןימזמה     

  220.00       1.00 ,םלשומ רמגל דע ר"מ   
     
םוינימולא ישגמ וא ןוולוגמ חפ ישגממ הרקת    22.2.016
בחור ,רונתב םיעובצו םימוטא מ"מ 8.0 יבועב     
תוילתו אשונ דלש תוברל ,מ"ס 03 םישגמה     
יליפורפו L+Z תמויס ליפורפ ,תונוולוגמ     
חטש יוכינ אלל ךא וטנ הדידמה ,הקולח     

  271.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא ר"מ   
     
ישגמ וא ןוולוגמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת    22.2.017
רועשב םיררוחמ מ"מ 8.0 יבועב םוינימולא     
,מ"ס 03 םישגמה בחור ,רונתב םיעובצו %02     
הנרבממ ,תונוולוגמ תוילתו אשונ דלש תוברל     
בגל תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא     
,הקולח יליפורפו L+Z תמויס ליפורפ ,םישגמה     
תויטבמא חטש יוכינ אלל ךא וטנ הדידמה     

  277.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת ר"מ   
     
םוינימולא ישגמ וא ןוולוגמ חפ ישגממ הרקת    22.2.018
בחור ,רונתב םיעובצו םימוטא מ"מ 8.0 יבועב     
אשונ דלש תוברל ,מ"ס 04-051 םישגמה     
L+Z תמויס ליפורפ ,תונוולוגמ תוילתו     
יוכינ אלל ךא וטנ הדידמה ,הקולח יליפורפו     

  277.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא חטש ר"מ   
     
%02 םיררוחמ םישגמה ךא ל"נכ ישגמ תרקת    22.2.019
הנרבממ תוברל לוגע ינורקימ רוריחב     
בגב תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא     

  288.00       1.00 .םישגמה ר"מ   
     
תוחולמ תמייק תיטסוקא הרקת יספ תפלחה    22.2.020
03 בחורב םיררוחמ ןוולוגמ חפ וא םוינימולא     
םייקה קוליסו קוריפ י"ע מ"מ 8.0 יבועבו מ"ס     
תמגוד תושדח תוטלפ תבכרהו ךרוצה יפל     

  155.00       1.00 היצקורטסנוקה יטנמלא תפלחה אלל ,םייקה ר"מ   
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26/09/2017
דף מס':     214 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןוולוגמ חפ יחיראמ העוקש יצח היולת הרקת    22.2.021
םיפפוכמ ,םימוטא םוינימולא יחיראמ וא     
יבועבו מ"ס 16/16 ,06/06 ,95/95 תודימב     
יפל ןווגב רונתב יופא עבצב םיעובצ ,מ"מ 8.0     
תוילתו אשונ דלש תוברל ,םידדצ ינשמ הריחב     
הקולח יליפורפו L+Z תמויס ליפורפ ,תונוולוגמ     
   T יוכינ אלל ךא וטנ הדידמה .מ"מ 51 בחורב  

  207.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא חטש ר"מ   
     
יחיראמ העוקש יצח היולת תיטסוקא הרקת    22.2.022
םיררוחמ םוינימולא יחיראמ וא ןוולוגמ חפ     
- ינורקימ וא ליגר רוריח( ,%02 רועשב     
,95/95 תודימב םיפפוכמ )ןימזמה תריחבל     
םיעובצ ,מ"מ 8.0 יבועבו מ"ס 16/16 ,06/06     
ינשמ הריחב יפל ןווגב רונתב יופא עבצב     
,תונוולוגמ תוילתו אשונ דלש תוברל ,םידדצ     
תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הנרבממ     
יליפורפו L+Z תמויס ליפורפ ,םיחיראה בגל     
אלל ךא וטנ הדידמה .מ"מ 51 בחורב T הקולח     

  222.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא חטש יוכינ ר"מ   
     
יחיראמ העוקש יצח היולת תיטסוקא הרקת    22.2.023
םיררוחמ םוינימולא יחיראמ וא ןוולוגמ חפ     
- ינורקימ וא ליגר רוריח( ,%02 רועשב     
הזאפ תוברל ,םיפפוכמ )ןימזמה תריחבל     
תודימב ,מ"מ 21 הבוגב העיקשו חיראה הצקב     
,מ"מ 8.0 יבועבו מ"ס 16/16 ,06/06 ,95/95     
הריחב יפל ןווגב רונתב יופא עבצב םיעובצ     
תוילתו אשונ דלש תוברל ,םידדצ ינשמ     
מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הנרבממ ,תונוולוגמ     
L+Z תמויס ליפורפ ,םיחיראה בגל תקבדומ     
הדידמה .מ"מ 51 בחורב T הקולח יליפורפו     
הרואת תויטבמא חטש יוכינ אלל ךא וטנ     

  229.00       1.00 .ריוא ירזפמו ר"מ   
     
וא/ו חפ יחיראמ תורקתל ריחמ תפסות    22.2.024
הקולח יליפורפ רובע ל"נה םוינימולא     
   ENIL-ENIF הקולח יליפורפ םוקמב T בחורב  

   18.00       1.00 .מ"מ 51 ר"מ   
     
מ"ס 06/023 תודימב םוינימולא ישגמ תרקת    22.2.025
,%7.22 רועישב םיררוחמ מ"מ 6.1 יבועבו     
יזכרמ ןיב קחרמהו מ"מ 6.1 םירוחה רטוק     
תייצקורטסנוק ללוכ ריחמה .מ"מ 3 םירוחה     
רמג יליפורפו הגמוא הקולח יליפורפ ,האישנ     
   L+Z דחוימה טרפמב טרופמכ דודיב תוברל  

  550.00       1.00 .TCA-3 גוסמ ר"מ   
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26/09/2017
דף מס':     215 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 06/06 תודימב םוינימולא יחיראמ תרקת    22.2.026
,%7.22 רועישב םיררוחמ מ"מ 6.1 יבועבו     
יזכרמ ןיב קחרמהו מ"מ 6.1 םירוחה רטוק     
תייצקורטסנוק ללוכ ריחמה .מ"מ 3 םירוחה     
L+Z רמג יליפורפו ,T הקולח יליפורפ ,האישנ     
גוסמ דחוימה טרפמב טרופמכ דודיב תוברל     

  471.00       1.00 ACT-5. ר"מ   
     
תודימב םימוטא םוינימולא ישגמ תרקת    22.2.027
ללוכ ריחמה .מ"מ 6.1 יבועבו מ"ס 06/023     
הגמוא הקולח יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק     
דחוימה טרפמב טרופמכ L+Z רמג יליפורפו     

  381.00       1.00 .TCA-4 גוסמ ר"מ   
     
יחיראמ העוקש יצח היולת תיטסוקא הרקת    22.2.028
תרצות )עוביר וא לוגע רוריח( ררוחמ סבג     
תודימב ע"ש וא "היברגלב" םגדמ "ספיגונד"     
דלש תוברל ,מ"מ 5.21 יבועבו מ"ס 06/06     
,L+Z תמויס ליפורפ ,תונוולוגמ תוילתו אשונ     
2.0 יבועב תיטסוקא הנרבממו הקולח יליפורפ     
ךא וטנ הדידמה .חיראה בגל תקבדומ מ"מ     

  261.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא חטש יוכינ אלל ר"מ   
     
יחיראמ העוקש יצח היולת תיטסוקא הרקת    22.2.029
"ספיגונד" תרצות )ורקימ רוריח( ררוחמ סבג     
מ"ס 06/06 תודימב ע"ש וא "היברגלב" םגדמ     
תוילתו אשונ דלש תוברל ,מ"מ 5.21 יבועבו     
הקולח יליפורפ ,L+Z תמויס ליפורפ ,תונוולוגמ     
תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הנרבממו     
חטש יוכינ אלל ךא וטנ הדידמה .חיראה בגל     

  266.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא ר"מ   
     
סבג יחיראמ העוקש היולת תיטסוקא הרקת    22.2.030
םגדמ "ספיגונד" תרצות )ורקימ רוריח( ררוחמ     
יבועבו מ"ס 06/06 תודימב ע"ש וא "רפיימ"     
תוילתו אשונ דלש תוברל ,מ"מ 5.21     
הקולח יליפורפ ,L+Z תמויס ליפורפ ,תונוולוגמ     
תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הנרבממו     
חטש יוכינ אלל ךא וטנ הדידמה .חיראה בגל     

  273.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא ר"מ   
     
סבג יחיראמ העוקש היולת תיטסוקא הרקת    22.2.031
תרצות )עוביר וא לוגע רוריח( ררוחמ     
תודימב ע"ש וא "רפיימ" םגדמ "ספיגונד"     
דלש תוברל ,מ"מ 5.21 יבועבו מ"ס 06/06     
,L+Z תמויס ליפורפ ,תונוולוגמ תוילתו אשונ     
2.0 יבועב תיטסוקא הנרבממו הקולח יליפורפ     
ךא וטנ הדידמה .חיראה בגל תקבדומ מ"מ     

  266.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא חטש יוכינ אלל ר"מ   
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

סבג יחיראמ העוקש היולת תיטסוקא הרקת    22.2.032
םגדמ "ספיגונד" תרצות )לוגע רוריח( ררוחמ     
יבועבו מ"ס 06/06 תודימב ע"ש וא "טנ'גיר"     
תרתסנ היצקורטסנוק תוברל ,מ"מ 5.21     
תונוולוגמ תוילתו אשונ דלש ,ןיטולחל     
תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הנרבממו     
חטש יוכינ אלל ךא וטנ הדידמה .חיראה בגל     

  241.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא ר"מ   
     
סבג יחיראמ העוקש היולת תיטסוקא הרקת    22.2.033
תרצות )עוביר וא לוגע רוריח( ררוחמ     
תודימב ע"ש וא "ראיניל" םגדמ "ספיגונד"     
תוברל ,מ"מ 5.21 יבועבו מ"ס 06/06     
אשונ דלש ,הצחמל תרתסנ היצקורטסנוק     
יבועב תיטסוקא הנרבממו תונוולוגמ תוילתו     
ךא וטנ הדידמה .חיראה בגל תקבדומ מ"מ 2.0     

  248.00       1.00 .ריוא ירזפמו הרואת תויטבמא חטש יוכינ אלל ר"מ   
     
םיררוחמ סבג תוחולמ תיטסוקא הרקת    22.2.034
וא "סקנלפ" םגד "ןיילונד" תמגוד תוצובקב     
,מ"ס 042/06 חולה לדוג ,C.R.N=07.0 ע"ש     
םירפת יוחיא ללוכ ריחמה .מ"מ 5.21 יבוע     
תייצקורטסנוק ג"ע היומס הנקתה ,קרמב     
דע לכה ,ןוולוגמ חפ יליפורפמ םיפקזו תוליסמ     

  312.00       1.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל ר"מ   
     
םיררוחמ סבג תוחולמ תיטסוקא הרקת    22.2.035
וא "לנאפ ןייזיד" םגד "ןיילונד" תמגוד תוצובקב     
,מ"ס 072/09 חולה לדוג ,C.R.N=07.0 ע"ש     
םירפת יוחיא ללוכ ריחמה .מ"מ 5.21 יבוע     
תייצקורטסנוק ג"ע היומס הנקתה ,קרמב     
דע לכה ,ןוולוגמ חפ יליפורפמ םיפקזו תוליסמ     

  308.00       1.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל ר"מ   
     
רוריח םיררוחמ סבג תוחולמ תיטסוקא הרקת    22.2.036
םגד "ןיילונד" תמגוד תוצובקב F2M ורקימ     
לדוג ,C.R.N=07.0 ע"ש וא "לנאפ ןייזיד"     
ריחמה .מ"מ 5.21 יבוע ,מ"ס 042/021 חולה     
ג"ע היומס הנקתה ,קרמב םירפת יוחיא ללוכ     
חפ יליפורפמ םיפקזו תוליסמ תייצקורטסנוק     

  339.00       1.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע לכה ,ןוולוגמ ר"מ   
     
עובצ U ךתחב םוינמולאמ תולמל תרקת    22.2.037

  350.00       1.00 תאשונ היצקורטסנוק ללוכ רונתב ר"מ   
     
םיעלס רמצ ינורזמ י"ע תיטסוקא הרקת דודיב    22.2.038
תודימע ןליתאילופ תועיריב םיפוטע 2" יבועב     

   51.00       1.00 ).ב.ל.פ( שא דגנ ר"מ   
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26/09/2017
דף מס':     217 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיעלס רמצ ינורזמ י"ע תיטסוקא הרקת דודיב    22.2.039
תודימע ןליתאילופ תועיריב םיפוטע 1" יבועב     

   40.00       1.00 ).ב.ל.פ( שא דגנ ר"מ   
     
תיכוכז רמצ ינורזמ י"ע תיטסוקא הרקת דודיב    22.2.040
תועיריב םיפוטע 2" יבועב השקומ יצח     

   40.00       1.00 ).ב.ל.פ( שא דגנ תודימע ןליתאילופ ר"מ   
     
תיכוכז רמצ ינורזמ י"ע תיטסוקא הרקת דודיב    22.2.041
תועיריב םיפוטע 1" יבועב השקומ יצח     

   31.00       1.00 ).ב.ל.פ( שא דגנ תודימע ןליתאילופ ר"מ   
     
תיכוכז רמצ ינורזמ י"ע תיטסוקא הרקת דודיב    22.2.042
םידא םוסחמ תוברל 2" יבועב השקומ יצח     

   52.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ L-2 גוסמ ר"מ   
     
תיכוכז רמצ ינורזמ י"ע תיטסוקא הרקת דודיב    22.2.043
םידא םוסחמ תוברל 1" יבועב השקומ יצח     

   46.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ L-2 גוסמ ר"מ   
     
רמצ / תיכוכז רמצ ינורזמ י"ע ימרט דודיב    22.2.044
גוסמ םוינימולא דידר הפוצמ 1" יבועב םיעלס     

   59.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ L-7 ר"מ   
     
רמצ / תיכוכז רמצ ינורזמ י"ע ימרט דודיב    22.2.045
גוסמ םוינימולא דידר הפוצמ 2" יבועב םיעלס     

   64.00       1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ L-7 ר"מ   
     
ןוולוגמ חפמ הרקתב תועוקש הרואת תולעת    22.2.046
םע 'מס 71/52 דע תודימב מ"מ 8.0 יבועב     
עבצב  עובצ ,רבול תאישנל תוימינפ תופש     
,תוילתה ,םיקוזיחה לכ תוברל ,רונתב יופא     

  171.00       1.00 הרקתל תומאתהו םירוביחה רטמ   
     
ןוולוגמ חפמ הרקתב תועוקש הרואת תולעת    22.2.047

  165.00       1.00 .םירבול תאישנל תופש אלל ךא ל"נכ רטמ   
     
02X621 תודימב הרואת יפוגל "תויטבמא"    22.2.048
עבצב עובצ ,מ"מ 8.0 יבועב ןבלוגמ חפמ מ"ס     
םירוביחהו תומאתהה תוברל ,רונתב יופא     

  185.00       1.00 הרקתל 'חי   
     
03X621 תודימב הרואת יפוגל "תויטבמא"    22.2.049
עבצב עובצ ,מ"מ 8.0 יבועב ןבלוגמ חפמ מ"ס     
םירוביחהו תומאתהה תוברל ,רונתב יופא     

  207.00       1.00 הרקתל 'חי   
     
טנוברקילופמ מ"ס 02 דע בחורב םירבול    22.2.050
,ילפוא וא יטמזירפ םגד ,תוחפל מ"מ 4 יבועב     

   84.00       1.00 ילדנו יטנא ,ףוקש רטמ   
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טנוברקילופמ מ"ס 03 דע בחורב םירבול    22.2.051
,ףוקש ,ילפוא וא יטמזירפ םגד מ"מ 5 יבועב     

  112.00       1.00 ילדנו יטנא רטמ   
     
02 דע סורפ בחורב יכנא וא/ו יקפוא הריגס חפ    22.2.052
,מ"ס 8.0 יבועב ןבלוגמ הדלפ חפמ מ"ס     
ורוביחל חפ ותואמ רוביח ינתיוז 2 תוברל     

  112.00       1.00 רונתב יופא עבצב םיעובצ ,היצקורטסנוקל רטמ   
     
מ"ס 12-05 בחורב יכנא וא/ו יקפוא הריגס חפ    22.2.053
תוברל ,מ"מ 8.0 יבועב ןבלוגמ הדלפ חפמ     
רוביח ינתיוז 2 ,חפה בוציל מ"מ 5 יבועב טקיד     
םיעובצ ,היצקורטסנוקל ורוביחל חפ ותואמ     

  174.00       1.00 רונתב יופא עבצב רטמ   
     
גנימרופטסופ תוחולב םימייק תוריק יופיצ    22.2.054
האישנ תייצקורטסנוק תוברל מ"ס 3 יבועב     
םיבצינו ןוילע ,ןותחת לולסמ תללוכה     

  418.00       1.00 .םינוולוגמ ר"מ   
     
גנימרופטסופ תוחולב םימייק תוריק יופיצ    22.2.055
האישנ תייצקורטסנוק תוברל מ"ס 3 יבועב     

  352.00       1.00 .ץע תוחול / ילגרסמ ר"מ   
     
81 יבועב ץיוודנס תוחולב םימייק תוריק יופיצ    22.2.056
תללוכה האישנ תייצקורטסנוק תוברל מ"מ     

  419.00       1.00 .םינוולוגמ םיבצינו ןוילע ,ןותחת לולסמ ר"מ   
     
חפב םיפוטע תיביס יחיראמ הפצ הפצר    22.2.057
3 היבועו מ"ס 54 הפצרה הבוג .םוחב ןוולוגמ     
LPH הקימרופ יופיצו תורשוק ללוכ ,מ"ס     
.42"/42" חיראה תודימ .מ"מ 5.1 יבועב     

  641.00       1.00 )'וכו תופמר תוגרדמ ללוכ וניא ריחמה( ר"מ   
     
חפב םיפוטע תיביס יחיראמ הפצ הפצר    22.2.058
3 היבועו מ"ס 03 הפצרה הבוג .םוחב ןוולוגמ     
.מ"מ 5.1 יבועב LPH הקימרופ יופיצו ,מ"ס     
ללוכ וניא ריחמה( .42"/42" חיראה תודימ     

  627.00       1.00 )'וכו תופמר תוגרדמ ר"מ   
     
תפיטע םע )04TS( הדלפ יחיראמ הפצ הפצר    22.2.059
54 הפצרה הבוג .לק ןוטב יולימו ןוולוגמ חפ     
יופיצו תורשוק ללוכ ,מ"ס 3 היבועו מ"ס     
חיראה תודימ .מ"מ 5.1 יבועב LPH הקימרופ     
תופמר תוגרדמ ללוכ וניא ריחמה( .42"/42"     

  708.00       1.00 )'וכו ר"מ   
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תפיטע םע )04TS( הדלפ יחיראמ הפצ הפצר    22.2.060
03 הפצרה הבוג .לק ןוטב יולימו ןוולוגמ חפ     
LPH הקימרופ יופיצו ,מ"ס 3 היבועו מ"ס     
.42"/42" חיראה תודימ .מ"מ 5.1 יבועב     

  708.00       1.00 )'וכו תופמר תוגרדמ ללוכ וניא ריחמה( ר"מ   
     
םיחירא רובע תופצ תופצרל ריחמ תפסות    22.2.061
תודימב ,הפצרל ההז רמג ,הדלפמ םיררוחמ     

  400.00       1.00 "24/"24. 'חי   
     
42"*42" תודימב ןוטב יחיראמ הפצ הפצר    22.2.062
הבוג ,ןוטב יולימו ןוולוגמ חפ תפטעמ היושע     
מ"ס 54 הפצרה הבוג ,מ"ס 3 דע חיראה     
LPH וא/ו הקימרופ יופיצ םע .תורשוק תוברל     
תוגרדמ ללוכ וניא ריחמה( .מ"מ 5.1 יבועב     

  825.00       1.00 )'וכו תופמר ר"מ   
     
42"*42" תודימב ןוטב יחיראמ הפצ הפצר    22.2.063
הבוג ,ןוטב יולימו ןוולוגמ חפ תפטעמ היושע     
םע .מ"ס 03 הפצרה הבוג ,מ"ס 3 דע חיראה     
.מ"מ 5.1 יבועב LPH וא/ו הקימרופ יופיצ     

  792.00       1.00 )'וכו תופמר תוגרדמ ללוכ וניא ריחמה( ר"מ   
     
והשלכ הבוגבו גוסמ תמייק הפצר קורפ    22.2.064
תוברל ,רזוח שומישל תיברימ תוריהזב     
תומלשב שדחמ התנקתהו התרימש ,הנוסחיא     
תמלשה ללוכ ריחמה .ןימזמה הרוי וילע םוקמב     
עוציב ךלהמב ועגפנש םיטנמלאה לכ     

  358.00       1.00 .תודובעה ר"מ   
     

  259.00       1.00 .םיחירא תמרהל םוקאו תידי 'חי  22.2.065
     
חיראה גוסל םאתהב גוסמ הפצ הפצרל הגרדמ    22.2.066

  579.00       1.00 )חלשו םור( דחא בלש םע רטמ   
     
הבוגב תמייק הפצ הפצרל םיילגר תמלשה    22.2.067

   83.00       1.00 .םיילגרה 'סמ יפל הדידמה .והשלכ 'חי   
     
רבעמל סוכ חודיקב הפצ הפצרב חתפ עוציב    22.2.068

   78.00       1.00 .םירטקה לכב םילבכ 'חי   
     
תיוז םע הקימרופ חולמ תיכנא הריגס    22.2.069

  206.00       1.00 .הפצ הפצר הצקב )מ"ס 04 הבוגב( םוינימולא רטמ   
     
םינוש םיגוסמ בתות תורקתב םיחתפ תצירפ    22.2.070
תומאתהה לכ תוברל הציחמ תמקה ךרוצל     
תמגודכ רמג יליפורפ תמלשהו תושרדנה     
דע טלפמוק לכה ,הציחמה ידיצ ינשמ םייקה     

  127.00       1.00 .דבלב דחא דצמ הדידמה .םלשומ רמגל רטמ   
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תרצותמ םיתורש יאתל תוירלודומ תוציחמ    22.2.071
תוללוכה מ"מ 31 יבועב ע"ש וא "הפסרט"     
תיזח תוברל מ"ס 031-כ ךרואב תחא דצ תיזח     
הבוג ,מ"ס 001-כ ללוכ בחורב תלדו תימדיק     
51 תוהבגומ ןהו ,מ"ס 502-כ הציחמהו תיזחה     
הטסורינ לוזרפ ללוכ ריחמה .הפצרהמ מ"ס     
טלפמוק הדידמה  .תוציחמה קפס לש ירוקמ     

2,035.00       1.00 'פמוק .םיתורש את יפל  
     
אתל ךא ל"נכ "הפסרט" תוירלודומ תוציחמ    22.2.072
לכה .םיכנ יתורשל םיאתמה תולודג תודימב     

2,343.00       1.00 'פמוק .טלפמוק  
     
תרצותמ םיתורש יאתל תוירלודומ תוציחמ    22.2.073
תוללוכה מ"מ 31 יבועב ע"ש וא "הפסרט"     
תיזח תוברל מ"ס 031-כ ךרואב תחא דצ תיזח     
הבוג ,מ"ס 001-כ ללוכ בחורב תלדו תימדיק     
51 תוהבגומ ןהו ,מ"ס 502-כ הציחמהו תיזחה     
קיטסלפ לוזרפ ללוכ ריחמה .הפצרהמ מ"ס     
טלפמוק הדידמה .תוציחמה קפס לש ירוקמ     

1,969.00       1.00 'פמוק .םיתורש את יפל  
     
אתל ךא ל"נכ "הפסרט" תוירלודומ תוציחמ    22.2.074
לכה .םיכנ יתורשל םיאתמה תולודג תודימב     

2,277.00       1.00 'פמוק .טלפמוק  
     
,מ"ס 001 בחורב םיתורש אתל תלד תיזח    22.2.075
31 יבועב ע"ש וא "הפסרט" תוחול היושע     
דע הפצרהמ מ"ס 51 תכרעמה הבוג ,מ"מ     
ללוכ ריחמה .הפצרהמ מ"ס 502-כ הבוגל     

1,353.00       1.00 .תוציחמה קפס לש ירוקמ הטסורינ לוזרפ 'חי   
     
,מ"ס 001 בחורב םיתורש אתל תלד תיזח    22.2.076
31 יבועב ע"ש וא "הפסרט" תוחול היושע     
דע הפצרהמ מ"ס 51 תכרעמה הבוג ,מ"מ     
ללוכ ריחמה .הפצרהמ מ"ס 502-כ הבוגל     

1,287.00       1.00 .תוציחמה קפס לש ירוקמ קיטסלפ לוזרפ 'חי   
     
םיתורש יאתל תוירלודומ תוציחמל דצ תיזח    22.2.077
,מ"מ 31 יבועב ע"ש וא "הפסרט" תרצותמ     
הבוגל דע הפצרהמ מ"ס 51 תכרעמה הבוג     
ילגר ללוכ ריחמה .הפצרהמ מ"ס 502-כ     

  297.00       1.00 .הטסורינ ר"מ   
     
םיתורש יאתל תוירלודומ תוציחמל דצ תיזח    22.2.078
,מ"מ 31 יבועב ע"ש וא "הפסרט" תרצותמ     
הבוגל דע הפצרהמ מ"ס 51 תכרעמה הבוג     
ילגר ללוכ ריחמה .הפצרהמ מ"ס 502-כ     

  264.00       1.00 .קיטסלפ ר"מ   
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םיתורש יאתל הטסורינמ תוירלודומ תוציחמ    22.2.079
תיזח תוללוכה ,ע"ש וא הינמרג רפייש תמגודכ     
הדידמה .לוזרפו תלד ,תימדיק תיזח ,תחא דצ     

10,000.00       1.00 'פמוק .םיתורש את יפל טלפמוק  
     

12,000.00       1.00 'פמוק םיכנ אתל ךא ל"נכ 22.2.080
     
"טירבג" תרצותמ תונתשמ ןיב הדרפה תציחמ    22.2.081

2,000.00       1.00 .ןרציה יטרפ יפל ריקל ןגועמ ,ע"ש וא 'חי   
     
תמגודכ תונתשמ ןיב הדרפה תציחמ    22.2.082
   "DRADNATS", תמגוד "קילונפ" תוחול יושע  
,מ"מ 31 יבועב ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ"     
יטרפ יפל ריקל ןגועמ ,מ"ס 09/04 תודימב     

  682.00       1.00 .ןרציה 'חי   
     
והשלכ גוסמ בתות תורקתל ריחמ תפסות    22.2.083

   25.00       1.00 .עפושמ יאוותב הרקתה עוציב רובע ר"מ   
     
Z+L רמג יליפורפ עוציב רובעל ריחמ תפסות    22.2.084

   25.00       1.00 .הנוכמ ףופיכ י"ע ,םילגועמ םיוקב רטמ   
     
52 יבועבו מ"ס 41-כ בחורב קוב ץע גניפוק    22.2.085
עובצ לכה ,מ"ס 5 בחורב תוינבלש תוברל מ"מ     

  182.00       1.00 .תוכומנ תוציחמ ידיצבו לע ,הכל רמגו ץיבב רטמ   
     
52 יבועבו מ"ס 01-כ בחורב קוב ץע גניפוק    22.2.086
תוציחמ ידיצבו לע ,הכל רמגו ץיבב עובצ מ"מ     

  125.00       1.00 .תוכומנ רטמ   
     
תוריהזב והשלכ גוסמ בתות הרקת קורפ    22.2.087
קוריפ תוברל רזוח שומישל תיברימ     
הרקתה תנקתהו האישנה תייצקורטסנוק     
ריחמה .תוכרעמב לופיט רמג רחאל שדחמ     
/םירסחה םיביכרה לכ תמלשה תא ללוכ     
לכה .הנסחאה/קוריפה ךלהמב ומגפנש     

  121.00       1.00 .םלשומ רמגל דע טלפמוק ר"מ   
     
תוריהזב והשלכ גוסמ בתות הרקת קורפ    22.2.097
קוריפ אלל רזוח שומישל תיברימ     
הרקתה תנקתהו האישנה תייצקורטסנוק     
ריחמה .תוכרעמב לופיט רמג רחאל שדחמ     
/םירסחה םיביכרה לכ תמלשה תא ללוכ     
לכה .הנסחאה/קוריפה ךלהמב ומגפנש     

   76.00       1.00 .םלשומ רמגל דע טלפמוק ר"מ   
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םוינימולא וא חפ ישגממ תורקתל תפסות    22.2.098
רובע מ"ס 052 דע ךרואבו מ"ס 04-03 בחורב     
ידיצ ינשמ ןוילע ליפורפ תבכרה י"ע קוזיח     
,)הלחשהה תטישב ,םהלש רצה דצב( םישגמה     
יבועב םינימולאמ )Z+L( רמגה יליפורפ     
דוקיפ תושירד יפל ,מ"מ 52.1 לש ילמינימ     

   99.00       1.00 4 קלח 3015 י''ת ,ףרועה ר"מ   
     
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  1.32 ק ר פ  ת ת      
.ר ת א ב      
     
מ"ס 53 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.1.001
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 01 דע קמועבו     

  127.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו רטמ   
     
מ"ס 04 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.1.002
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 01 דע קמועבו     

  132.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו רטמ   
     
מ"ס 05 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.1.003
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 01 דע קמועבו     

  167.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו רטמ   
     
מ"ס 06 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.1.004
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 01 דע קמועבו     

  210.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו רטמ   
     
מ"ס 07 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.1.005
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 51 דע קמועבו     

  261.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו רטמ   
     
מ"ס 08 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.1.006
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 51 דע קמועבו     

  311.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו רטמ   
     
מ"ס 09 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.1.007
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 51 דע קמועבו     

  376.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו רטמ   
     
מ"ס 001 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.1.008
ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 02 דע קמועבו     

  437.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו רטמ   
     
ימרת רוניצ תרזעב הקיצי רובע ריחמ תפסות    23.1.009

   37.00       1.00 .םינוש םירטקב רטמ   
     
םיקמועבו םינוש םירטקב תואסנולכ חודיק    23.1.010
,טקבוב ,תוינדי חודיק תונוכמ תרזעב םינוש     

6,600.00       1.00 דבלב םימייק םינבמ ךותבו 'וכו BCJ ע"י   
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ת ס י מ ת  ם ע  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  2.32 ק ר פ  ת ת      
.ט י י נ ו ט נ ב      
     
הז קרפ תתב( ןלהלש םיפיעסל ריחמ תפסות    23.2.001
תסימת םע םיקוצי תואסנולכ חודיקל ,)דבלב     
הפקיהש הדובעל תונגראתה רובע ,טיינוטנב     

22,000.00       1.00 'פמוק .תואסנולכ א"מ 0001-מ ןטק ללוכה  
     
מ"ס 05 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.2.002
ללוכ טיינוטנב תסימת םע 'מ 01 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה     

  275.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 06 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.2.003
ללוכ טיינוטנב תסימת םע 'מ 01 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה     

  345.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 07 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.2.004
ללוכ טיינוטנב תסימת םע 'מ 51 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה     

  424.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 08 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.2.005
ללוכ טיינוטנב תסימת םע 'מ 51 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה     

  506.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 09 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.2.006
ללוכ טיינוטנב תסימת םע 'מ 51 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה     

  601.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 001 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.2.007
ללוכ טיינוטנב תסימת םע 'מ 02 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה     

  682.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
.A. ת ט י ש ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  3.32 ק ר פ  ת ת      
   C.F  
     
מ"ס 05 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.3.001
A.F.C. תטישב עצובמה 'מ 02 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ     

  204.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 06 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.3.002
A.F.C. תטישב עצובמה 'מ 02 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ     

  259.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../224 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     224 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 07 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.3.003
A.F.C. תטישב עצובמה 'מ 02 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ     

  325.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 08 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.3.004
A.F.C. תטישב עצובמה 'מ 02 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ     

  391.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 09 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.3.005
A.F.C. תטישב עצובמה 'מ 02 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ     

  479.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
מ"ס 001 רטוקב ןוטב סנולכ תקיציו חודיק    23.3.006
A.F.C. תטישב עצובמה 'מ 02 דע קמועבו     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה ללוכ     

  561.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
ר ט ו ק  י נ ט ק  ת ו א ס נ ו ל כ  4.32 ק ר פ  ת ת      
     
רטוקב "רטוק ינטק" ןוטב יסנולכ תקיציו חודיק    23.4.001
יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 21 דע קמועבו מ"ס 53     

  196.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו ןויזה רטמ   
     
רטוקב "רטוק ינטק" ןוטב יסנולכ תקיציו חודיק    23.4.002
ללוכ 'מ 61 דעו 'מ 21 לעמ קמועבו מ"ס 53     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה     

  204.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
רטוקב "רטוק ינטק" ןוטב יסנולכ תקיציו חודיק    23.4.003
יבולכ תסנכה ללוכ 'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54     

  253.00       1.00 .חודיקהמ המדא יפדוע יוניפו ןויזה רטמ   
     
רטוקב "רטוק ינטק" ןוטב יסנולכ תקיציו חודיק    23.4.004
ללוכ 'מ 61 דעו 'מ 21 לעמ קמועבו מ"ס 54     
המדא יפדוע יוניפו ןויזה יבולכ תסנכה     

  264.00       1.00 .חודיקהמ רטמ   
     
"רטוק ינטק" ןוטב יסנולכ תקיציו חודיק    23.4.005
יטנמצ סייד ,הדלפ רוניצ תוברל )םילייפינימ(     
.חדקה לש יטרואתה חפנה םימעפ 2 דע     
דע קמועבו מ"ס 4" רטוקב הקיציהו חודיקה     

  770.00       1.00 .'מ 21 רטמ   
     
"רטוק ינטק" ןוטב יסנולכ תקיציו חודיק    23.4.006
יטנמצ סייד ,הדלפ רוניצ תוברל )םילייפינימ(     
.חדקה לש יטרואתה חפנה םימעפ 2 דע     
דע קמועבו מ"ס 5" רטוקב הקיציהו חודיקה     

  913.00       1.00 .'מ 21 רטמ   
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"רטוק ינטק" ןוטב יסנולכ תקיציו חודיק    23.4.007
יטנמצ סייד ,הדלפ רוניצ תוברל )םילייפינימ(     
.חדקה לש יטרואתה חפנה םימעפ 2 דע     
דע קמועבו מ"ס 6" רטוקב הקיציהו חודיקה     

1,073.00       1.00 .'מ 21 רטמ   
     
"רטוק ינטק" ןוטב יסנולכ תקיציו חודיק    23.4.008
יטנמצ סייד ,הדלפ רוניצ תוברל )םילייפינימ(     
.חדקה לש יטרואתה חפנה םימעפ 2 דע     
דע קמועבו מ"ס 8" רטוקב הקיציהו חודיקה     

1,243.00       1.00 .'מ 21 רטמ   
     
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ      
     
ם י נ ו ט ב  ת ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  1.42 ק ר פ  ת ת      
     
ריחממ %05 םלושי ינב תוריקב רוסינו חודיק     
ןוטב יטנמלאב רוסינו חודיק     
     
המדאו תלוספ ,םיקורפ רצות קוליס :הרעה     
רתומ ךפש םוקמל שומישל היואר הניאש     
קחרמ לכל ,תימוקמה תושרה י"ע רשואמו     
.הדיחיה יריחמב לולכ - שרדייש     
     
ילכ לכב 'מס 51 דע יבועב ןוטב יפצרמ תסירה    24.1.002

   95.00       1.00 .םילזרב ךותיח תוברל שרדיש ר"מ   
     
,מ"ס 02 דע 61-מ יבועב ןוטב יפצרמ תסירה    24.1.003

  200.00       1.00 .םילזרב ךותיח תוברל שרדיש ילכ לכב ר"מ   
     
,מ"ס 03 דע 12-מ יבועב ןוטב יפצרמ תסירה    24.1.004

  260.00       1.00 .םילזרב ךותיח תוברל שרדיש ילכ לכב ר"מ   
     
תוברל מ"ס 54/54 תודימב ןוטב יחירא קוריפ    24.1.005

   71.00       1.00 .חטשה ינפ רושי רחאל שדחמ החנה ר"מ   
     
יבועב םיטסדופו ןוטב תוגרדמ יכלהמ תסירה    24.1.006
תוברל גוס לכמ וצרט יופיח םע ,והשלכ     

  256.00       1.00 .םילזרב ךותיח תוברל ןוטבה ישלושמ ר"מ   
     
יבועב אלמ ןיוזמ ןוטבמ תורקת יוניפו הסירה    24.1.007
תוכימתו םילזרב ךותח תוברל ,מ"ס 51 דע     

  256.00       1.00 .תושרדנה ר"מ   
     
יבועב אלמ ןיוזמ ןוטבמ תורקת יוניפו הסירה    24.1.008
תוכימתו םילזרבב ךותח תוברל מ"ס 61-02     

  315.00       1.00 .תושרדנה ר"מ   
     
יבועב אלמ ןיוזמ ןוטבמ תורקת יוניפו הסירה    24.1.009
תוכימתו םילזרבב ךותח תוברל מ"ס 03-02     

  365.00       1.00 .תושרדנה ר"מ   
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םיקולב יולימ םע תועלצ תורקת יוניפו הסירה    24.1.010
  315.00       1.00 .מ"ס 03 דע יללכ יבועב )אוהש גוס לכמ( ר"מ   

     
לקטב וא הדמ ,םוטיא תובכש קוליסו ףוצריק    24.1.011
קוריפ ללוכ ,םימייק תוגג לעמ םיעופשל     
גגה יוקינ תוברל ,םינשי ןוטב יסיסבו תוקלור     

   65.00       1.00 .םייביטקורטסנוקה ןוטבה ינפ דע ר"מ   
     
עצוממ יבועב "לקטב" תבכש קוליסו ףוצריק    24.1.012

   31.00       1.00 .מ"ס 01 ר"מ   
     
אוהש גוס לכמ םוטיא תובכש קוליסו ףוצריק    24.1.013
םיגנושלפו םילגרס ,םוטיא תובכש תוברל (     

   31.00       1.00 .).תובכש 2 דעו  ר"מ   
     
םוקמל וקוליסו ,ותדרוה ,םייק גגמ ץצח ףוסיא    24.1.014
ךומס גגל ותרבעה ןיפוליחל וא ,רתומ ךפש     

   27.00       1.00 .ינכטואיג דב יוניפ תוברל ר"מ   
     
גוס לכמ ןוטב יטנמלא תסירהו קוריפ :הרעה     
קסידב טנמלאה ךותיח י"ע עצובת אוהש     
ךות ,וכותב ןויזו םינוטב ךותיחל דעוימה     
םירחא םיטנמלאו הנבמה תוביצי לע הרימש     
.ןינבב     
     

   25.00       1.00 אוהש בחור לכב גנושלפ קורפ רטמ  24.1.015
     
םוטיאה תווצק לעמ םימייק חפ ייופיח קורפ    24.1.016
סלפמב תוטשפתה ירפתו תוקעמה תיתחתב     
ריזחהל הרטמב תונידעב השעי קוריפה .גגה     

   57.00       1.00 .שדחמ הנקתה תוברל ,םמוקמל םבור תא רטמ   
     
בחור לכב תוגגב אוהש גוס לכמ רפת קורפ    24.1.017

   20.00       1.00 .שדח רפת עוציב ךרוצל שרדנ רטמ   
     
52-51 יבועב ןוטב הקעמ וא תורוק תסירה    24.1.018

  133.00       1.00 .לזרבה ךותח תוברל ,מ"ס 05 דע הבוגבו מ"ס רטמ   
     
52-51 יבועב ןוטב הקעמ וא תורוק תסירה    24.1.019
ךותח תוברל ,מ"ס 05 לעמ הבוגבו מ"ס     

1,437.00       1.00 .לזרבה ק"מ   
     

1,500.00       1.00 מ"ס 02 בחורב תונותחת ןוטב תורוק תסירה ק"מ  24.1.020
     
,םינוש םיכתחב םיחיוטמ ןוטב ידומע תסירה    24.1.021

1,154.00       1.00 ןויזה ךותח תוברל ק"מ   
     
,תויכנא וא תויקפוא ןוטב תורוגח הסירה    24.1.022
ךתחב ,תוריק ךותב אלש ,לזרב ךותח תוברל     

   57.00       1.00 .מ"ס 03/02 דע רטמ   
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51 דע יבועב םיחייוטמ ןוטב תוריק תסירה    24.1.023
םישרדנה חיט ינוקיתו ןויזה ךותח תוברל ,מ"ס     

  271.00       1.00 .תויורבחתה רושייל ר"מ   
     
61-02 יבועב םיחייוטמ ןוטב תוריק תסירה    24.1.024
חייטה ינוקיתו  לזרבה ךותח תוברל ,מ"ס     

  309.00       1.00 .תויורבחתהב םישרדנה ר"מ   
     
מ"ס 01 לש יבועב ןוטבמ םילוסרטניא תסירה    24.1.025

  183.00       1.00 .ןויז ללוכ ר"מ   
     
תרקתב ר"מ 0.2 דע חטשב םיחתפ תביצח    24.1.026
תוברל ,מ"ס 51 דע  יבועב תחייוטמ ןוטב     
ךותיח ,חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דובע     

  540.00       1.00 .תושרדנה תוכימתו ,םילזרבה ר"מ   
     
תרקתב ר"מ 0.2 דע חטשב םיחתפ תביצח    24.1.027

  590.00       1.00 .מ"ס 22  דע מ"ס 61 -מ יבועב ךא ל"נכ ןוטב ר"מ   
     
תרקתב ר"מ 0.2 דע חטשב םיחתפ תביצח    24.1.028

  605.00       1.00 .מ"ס 03 דע מ"ס 32 -מ יבועב ךא ל"נכ ןוטב ר"מ   
     
ךא ל"נכ ר"מ 0.2 דע חטשב םיחתפ תביצח    24.1.029
יולימ  םע ןוטב תועלצמ תוחייוטמ  תורקתב     

  590.00       1.00 .מ"ס 22 דע יבועב )אוהש גוס לכמ( יקולב ר"מ   
     
0.1 דעו ר"מ 3.0 לעמ חטשב םיחתפ תביצח    24.1.030
,מ"ס 02 יבועב םיחיוטמ ןוטב תוריקב ר"מ     
,חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דובע תוברל     

  470.00       1.00 .םילזרבה ךותיח 'חי   
     
ר"מ 0.1 לעמ חטשב ךא ל"נכ םיחתפ תביצח    24.1.031
02 יבועב םיחיוטמ ןוטב תוריקב ר"מ 0.2 דעו     

  630.00       1.00 .מ"ס 'חי   
     
ר"מ 2.2 דע חטשב תותלדל םיחתפ תביצח    24.1.032
תוברל ,מ"ס  02 יבועב םיחיוטמ ןוטב תוריקב     
ךותיח ,חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דובע     
חיט ,ףוציר ינוקית ,ןויזה ךותיר ,םילזרבה     

  650.00       1.00 .םילנפו 'חי   
     
ןייוזמ ןוטב תוריקו תורקתב חתפ תביצח    24.1.033
'וכו  תרנצ רבעמל ,מ"ס 32 דע יבועב תומייק     

  128.00       1.00 חיטב םינוקית תוברל ,ר"מ 40.0 דע תודימב 'חי   
     
ךא ל"נכ ןוטב תוריקו תורקתב חתפ תביצח    24.1.034

  194.00       1.00 .ר"מ 2.0 דע תודימב 'חי   
     
יבועב םימייק ןוטב יפצרמב תועוצר תביצח    24.1.035
רבעמל מ"ס 06 דע תועוצרה  בחור .והשלכ     

  615.00       1.00 תיעקרק-תת תרנצ ק"מ   
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ןוטב יטנמלאב 1"-2" רטוקב םירוח חודיק    24.1.036
ןוולוגמ הדלפ לוורש תוברל ,מ"ס 52 דע יבועב     

  280.00       1.00 .חיט ינוקיתו 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 1"-2" רטוקב םירוח חודיק    24.1.037
ןוולוגמ הדלפ לוורש תוברל ,מ"ס 04-62 יבועב     

  369.00       1.00 .חיט ינוקיתו  'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 1"-2" רטוקב םירוח חודיק    24.1.038
אלל ,חיט ינוקית ללוכ ,מ"ס 52 דע יבועב     

  170.00       1.00 .לוורש 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 1"-2" רטוקב םירוח חודיק    24.1.039
אלל ,חיט ינוקית ללוכ ,מ"ס 04-62 יבועב     

  300.00       1.00 .לוורש 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 3"-4" רטוקב םירוח חודיק    24.1.040
ןוולוגמ הדלפ לוורש תוברל ,מ"ס 52 דע יבועב     

  360.00       1.00 .חיט ינוקיתו 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 3"-4" רטוקב םירוח חודיק    24.1.041
ןוולוגמ הדלפ לוורש תוברל ,מ"ס 04-62 יבועב     

  440.00       1.00 .חיט ינוקיתו 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 3"-4" רטוקב םירוח חודיק    24.1.042
אלל חיט ינוקית ללוכ ,מ"ס 52 דע יבועב     

  290.00       1.00 .לוורש 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 3"-4" רטוקב םירוח חודיק    24.1.043
אלל חיט ינוקית ללוכ ,מ"ס 04-62 יבועב     

  370.00       1.00 .לוורש 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 5"-6" רטוקב םירוח חודיק    24.1.044
ןוולוגמ הדלפ לוורש תוברל ,מ"ס 52 דע יבועב     

  384.00       1.00 .חיט ינוקיתו 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 5"-6" רטוקב םירוח חודיק    24.1.045
אלל חיט ינוקית ללוכ ,מ"ס 52 דע יבועב     

  346.00       1.00 .לוורש 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 5"-6" רטוקב םירוח חודיק    24.1.046
ןוולוגמ הדלפ לוורש תוברל ,מ"ס 04-62 יבועב     

  500.00       1.00 .חיט ינוקיתו 'חי   
     
ןוטב יטנמלאב 5"-6" רטוקב םירוח חודיק    24.1.047
אלל חיט ינוקית ללוכ ,מ"ס 04-62 יבועב     

  462.00       1.00 .לוורש 'חי   
     
יבועב ןוטב יטנמלאב 8" רטוקב םירוח חודיק    24.1.048
ןוולוגמ הדלפ לוורש תוברל ,מ"ס 52 דע     

  450.00       1.00 .חיט ינוקיתו 'חי   
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יבועב ןוטב יטנמלאב 8" רטוקב םירוח חודיק    24.1.049
  398.00       1.00 .לוורש אלל חיט ינוקית ללוכ ,מ"ס 52 דע 'חי   

     
יבועב ןוטב יטנמלאב 8" רטוקב םירוח חודיק    24.1.050
ןוולוגמ הדלפ לוורש תוברל ,מ"ס 04-62     

  590.00       1.00 .חיט ינוקיתו 'חי   
     
יבועב ןוטב יטנמלאב 8" רטוקב םירוח חודיק    24.1.051

  540.00       1.00 .לוורש אלל חיט ינוקית ללוכ ,מ"ס 04-62 'חי   
     
03/03 ךתחב םייק גגב ןוטב ינודומע תותיס    24.1.052

  103.00       1.00 .מ"ס 07 הבוגבו 'חי   
     

  642.00       1.00 .תונוש תודימב ןוטב יסיסב תסירהו תותיס ק"מ  24.1.053
     
הלוע וניאש יבועב םהשלכ ןוטב יטנמלא רוסינ    24.1.054

  228.00       1.00 .םולהי רוסמב מ"ס 01 לע רטמ   
     
מ"ס 51-11 יבועב םהשלכ ןוטב יטנמלא רוסינ    24.1.055

  258.00       1.00 .םולהי רוסמב רטמ   
     
מ"ס 02-61 יבועב םהשלכ ןוטב יטנמלא רוסינ    24.1.056

  420.00       1.00 .םולהי רוסמב רטמ   
     
מ"ס 03-12 יבועב םהשלכ ןוטב יטנמלא רוסינ    24.1.057

  360.00       1.00 .םולהי רוסמב רטמ   
     
מ"ס 04-13 יבועב םהשלכ ןוטב יטנמלא רוסינ    24.1.058

  400.00       1.00 .םולהי רוסמב רטמ   
     
,הקלחה תעינמל םימייק ןוטב יחטשמ ץוריח    24.1.059
ץירחה קמוע ,השירד פ"ע םיצירחה בחור     

  103.00       1.00 .מ"ס 01 לכ ץוריחה בצק ,מ"מ 5-כ ר"מ   
     
ןיוזמ ןוטבמ תופצרב תועוצר/םיצירח תביצח    24.1.060
רבעמל מ"ס 02 דע בחורו מ"ס 02 דע קמועב     

   80.00       1.00 ןויזה ךותיח ללוכ ,תרנצ רטמ   
     
ןיוזמ ןוטבמ תופצרב תועוצר/םיצירח תביצח    24.1.061
04 דע מ"ס 02 לעמ בחורו מ"ס 02 דע קמועב     

   91.00       1.00 ןויזה ךותיח ללוכ ,תרנצ רבעמל מ"ס רטמ   
     
ןיוזמ ןוטבמ תופצרב תועוצר/םיצירח תביצח    24.1.062
06 דעו מ"ס 04 לעמ בחורו מ"ס 02 דע קמועב     

  106.00       1.00 ןויזה ךותיח ללוכ ,תרנצ רבעמל מ"ס רטמ   
     
דלש תויצקורטסנוקב תועוצר /םיצירח תביצח    24.1.063
ךרוצל(  מ"ס 01 דע בחורב ןיוזמ ןוטבמ     

  140.00       1.00 ןויזה ךותיח תוברל ,)תרנצ תסנכה רטמ   
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ןוטבמ דלש יטנמלאב תועוצר/םיצירח תביצח    24.1.064
ךרוצל(  מ"ס 51 דע מ"ס 01-מ בחורב ןיוזמ     

  164.00       1.00 ןויזה ךותיח תוברל ,)תרנצ תסנכה רטמ   
     
ןוטבמ דלש יטנמלאב תועוצר/םיצירח תביצח    24.1.065
ךרוצל(  מ"ס 02 דע מ"ס 51 לעמ בחורב ןיוזמ     

  201.00       1.00 ןויזה ךותיח תוברל ,)תרנצ תסנכה רטמ   
     
)ןוטב בכעמ( ךשמתמ ןוטב דוסי יוניפו קוריפ    24.1.100

   45.00       1.00 רדג תיתחתב רטמ   
     
רוסינ ללוכ ,יבוע לכב ןוטב יפצרמ קוריפו רוסינ    24.1.110
יוניפו הלבטה יקלח תפילש ,םיעובירל הלבטה     

  380.00       1.00 .תלוספ רתאל ר"מ   
     
ה י נ ב  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  2.42 ק ר פ  ת ת      
     
תוחיוטמ תוציחמ לש תיקלח וא האלמ הסירה    24.2.001
01 דע יבועב גנוטיא וא םינבל ,ןוטב יקולבמ     
ךותיחו הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס     

   96.00       1.00 .לזרב ר"מ   
     
02 דע יבועב ךא ל"נכ תיקלח וא האלמ הסירה    24.2.002

  120.00       1.00 .מ"ס ר"מ   
     
תוברל אוהש גוס לכמ תולק תוציחמ תסירה    24.2.003

   60.00       1.00 .דודיבהו תאשונה היצקורטסנוקה ר"מ   
     
ךרוצל תיברימ תוריהזב דדוב סבג חול קורפ    24.2.004

   14.00       1.00 .ןהשלכ תודובע עוציב ר"מ   
     
'מ 1 דע הבוגב חיוטמו יונב הקעמ תסירה    24.2.005
ךותב ןוטב תרוגח  תוברל , מ"ס 02 דע יבועבו     

  120.00       1.00 .לזרב ךותחו הינבה ר"מ   
     
תוריקב ר"מ 4.0 דע חטשב םיחתפ תצירפ    24.2.006
תוברל ,מ"ס  22 דע יבועב םיחייוטמו םייונב     

  110.00       1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה תרוצ דוביע 'חי   
     
ץע תרגסמ תוברל ךא ל"נכ םיחתפ תצירפ    24.2.007

  136.00       1.00 .ןולח-ןגזמ רובע תנטובמ 'חי   
     
ר"מ 4.0 לעמ חטשב ךא ל"נכ םיחתפ תצירפ    24.2.008
תרוגח ,םיפילג דוביע תוברל .ר"מ 5.2 דעו     

  530.00       1.00 ףוציר ינוקית ,ןויז םע ןוטב 'חי   
     
תבחרה / תותלד וא/ו תונולחל םיחתפ תצירפ    24.2.009
והשלכ גוסמ תולק תוציחמב םימייק םיחתפ     
תטילקל הנכהכ חתפה ףקיהב דוביע תוברל     

  200.00       1.00 .סרהנש חטשה לש וטנ הדידמה .ףוקשמ ר"מ   
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הינב תוריקב מ"ס 52/5 ךתחב םיעקש תביצח    24.2.010
   70.00       1.00 .םימייק רטמ   

     
תוריקב מ"ס 02/02/02 ךתחב םיעקש תביצח    24.2.011

   52.00       1.00 .תורוק תבשות רובע ,םימייק הינב 'חי   
     
םיחייוטמו םייונב תוריקב םיצירח תביצח    24.2.012

   90.00       1.00 .תרנצ תסנכהל ,מ"ס 21 דע בחורב רטמ   
     
תוריקמ הניסרח וא/ו הקימרק יחירא תרסה    24.2.013
ללוכ הסירהל םידעוימ םניא רשא םיימיק     

   58.00       1.00 .חיטל הנכהכ תותיס ר"מ   
     
םיימיק תוריקמ שיש וא/ ןבא יחירא תרסה    24.2.014
תרסה תוברל הסירהל םידעוימ םניא רשא     

   68.00       1.00 .םייקנ ריק ינפ תלבקל דע טיטה ר"מ   
     

   64.00       1.00 .ינוציח ריקמ חיטו הקימרק יחירא תרסה ר"מ  24.2.015
     
תיתשתה תוברל שיש וא ןבא יחירא תרסה    24.2.016

   79.00       1.00 .ינוציח ריקמ ר"מ   
     
תוריהזב תונוש תודימב תומייק תוארמ קורפ    24.2.017
םוקמב ןימזמל םתריסמו רזוח שומישל תיברימ     

   46.00       1.00 .חקפמה הרוי וילע ר"מ   
     

    9.00       1.00 .םייוניפו תונוש תודימב תומייק תוארמ קורפ ר"מ  24.2.018
     
י ק ל ח  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  3.42 ק ר פ  ת ת      
ת ו ר ג ס מ /ת ו ר ג נ      
     
ףיעסב שומישה תריחב ךרוצל חתפה תדימ     
תדימ אלו( רוא חתפ תדימ בשחת יטנולרה     
)תונולחה יפנכ     
     
תוברל םייק דדובמ לנפ/חפ גג קורפ    24.3.002

   57.00       1.00 .ץעה תיצקורטסנוק ר"מ   
     
תיצקורטסנוק תוברל םייק טסבסא גג קורפ    24.3.003
טרפמב טרופמכ חוקיפ ללוכ ריחמה ,ץעה     

   98.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
תוברל םייק דדובמ לנפ/חפ גג קורפ    24.3.004

   98.00       1.00 .הדלפ תיצקורטסנוק ר"מ   
     
תיצקורטסנוק תוברל םייק טסבסא גג קורפ    24.3.005
טרפמב טרופמכ חוקיפ ללוכ ריחמה ,הדלפ     

  122.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
ללוכ אל םייק דדובמ לנפ/חפ ריק/גג קורפ    24.3.006

   57.00       1.00 .היצקורטסנוק ר"מ   
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ללוכ אל םייק טסבסא ריק/גג קורפ    24.3.007
טרופמכ חוקיפ ללוכ ריחמה ,היצקורטסנוק     

   65.00       1.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
     
תוברל םייק דדובמ לנפ/חפ ריק קורפ    24.3.008

   52.00       1.00 .ץעה תיצקורטסנוק ר"מ   
     
תיצקורטסנוק תוברל םייק טסבסא ריק קורפ    24.3.009
טרפמב טרופמכ חוקיפ ללוכ ריחמה ,ץעה     

   98.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
תוברל םייק דדובמ לנפ/חפ ריק קורפ    24.3.010

   90.00       1.00 .הדלפה תיצקורטסנוק ר"מ   
     
תיצקורטסנוק תוברל םייק טסבסא ריק קורפ    24.3.011
טרפמב טרופמכ חוקיפ ללוכ ריחמה ,הדלפה     

  122.00       1.00 .דחוימה ר"מ   
     
ןהשלכ טסבסא קורפ תודובעל ריחמ תפסות    24.3.012
טרפמב טרופמכ טסבסאה תנמטה רובע     

    6.00       1.00 .דחוימה ג"ק   
     
תוברל ,ר"מ 5.2 דע חטשב תלד וא ןולח קורפ    24.3.013

  152.00       1.00 .ץעמ ףוקשמ 'חי   
     
תוברל ,ר"מ 5.2 דע חטשב תלד וא ןולח קורפ    24.3.014

  191.00       1.00 .םוינימולא וא תכתמ ףוקשמ 'חי   
     
תוברל ,ר"מ 5.2 דע חטשב תלד וא ןולח קורפ    24.3.015
ללוכ רזוח שומישל ריהז קורפ ךא ,ץע ףוקשמ     
םידעוימה םיטנמלאה לע הרימש/הנגה     

  191.00       1.00 .רזוח שומישל 'חי   
     
תוברל ,ר"מ 5.2 דע חטשב תלד וא ןולח קורפ    24.3.016
ריהז קורפ ךא ,םוינימולא וא תכתמ ףוקשמ     
לע הרימש/הנגה ללוכ רזוח שומישל     

  252.00       1.00 .רזוח שומישל םידעוימה םיטנמלאה 'חי   
     
תוברל ,ר"מ 5.2-0.5 חטשב תלד וא ןולח קורפ    24.3.017

  180.00       1.00 .ץע ףוקשמ 'חי   
     
תוברל ,ר"מ 5.2-0.5 חטשב תלד וא ןולח קורפ    24.3.018

  224.00       1.00 .םוינימולא וא תכתמ ףוקשמ 'חי   
     
תוברל ,ר"מ 5.2-0.5 חטשב תלד וא ןולח קורפ    24.3.019
ללוכ רזוח שומישל ריהז קורפ ךא ,ץע ףוקשמ     
שומישל םידעוימה םיטנלאה לע הרימש/הנגה     

  202.00       1.00 .רזוח 'חי   
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דף מס':     233 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוברל ,ר"מ 5.2-0.5 חטשב תלד וא ןולח קורפ    24.3.020
ריהז קורפ ךא ,םוינימולא וא תכתמ ףוקשמ     
לע הרימש/הנגה ללוכ רזוח שומישל     

  321.00       1.00 .רזוח שומישל םידעוימה םיטנמלאה 'חי   
     
הלועה חטשב ךסמ ריק / הנירטיו / ןולח קורפ    24.3.021
וא תכתמ ףוקשמ תוברל ר"מ 0.5 לע     
קורפכ וא תומלשב קורפכ עוציבה .םוינימולא     
תעינמל תיברימ תוריהזב טנמלאהמ םיקלח     
םידעוימ םניאש םיכומס םיטנמלאל םיקזנ     

   80.00       1.00 .קורפל ר"מ   
     
והשלכ חטשב תונולח/תותלד יפנכ קורפ    24.3.022

   60.00       1.00 .רזוח שומיש ךרוצל ןנוסחיאו תיברימ תוריהזב 'חי   
     
והשלכ חטשב תונולח/תותלד יפנכ קורפ    24.3.023

   45.00       1.00 .רתאהמ ןייוניפו 'חי   
     
ההבגהה תוברל ןותחת חבטמ ןורא קורפ    24.3.024

  183.00       1.00 .רויכו שיש ,)לוקוס( רטמ   
     
ההבגהה תוברל ןותחת חבטמ ןורא קורפ    24.3.025

  126.00       1.00 )רויכ אללו שיש חטשמ אלל( )לוקוס( רטמ   
     

   76.00       1.00 . ןוילע חבטמ ןורא קורפ רטמ  24.3.026
     
,סקטולצ :ןוגכ םילק םירמוחמ תורקת קורפ    24.3.027
תוברל ,תויטסוקא תורקת ,סבג ,ץע תוחול     

   56.00       1.00 .היצקורטסנוקה ר"מ   
     
ץעה לגרס תוברל ,"ץיבר" חיטמ תורקת קוריפ    24.3.028

   62.00       1.00 .)תוטל( םיאשונה ר"מ   
     
יעצמא תוברל ,םינוש םיבחורב ץע ילגרס קורפ    24.3.029

   11.00       1.00 .ריקל םרוביחה רטמ   
     
םירשי םיוקב םייק םוינימולא יופיח קורפ    24.3.031
.האישנ תייצקורטסנוק תוברל םילגועמו     

   65.00       1.00 )הסירפב הדידמה( ר"מ   
     
םירשי םיוקב םייק םוינימולא יופיח קורפ    24.3.032
.האישנ תייצקורטסנוק קורפ  אלל םילגועמו     

   45.00       1.00 )הסירפב הדידמה( ר"מ   
     
םירשי םיוקב םייק םוינימולא יופיח קורפ    24.3.033
רזוח שומישל תיברימ תוריהזב םילגועמו     
שדחמ ותנקתהו האישנ תייצקורטסנוק תוברל     

  384.00       1.00 )הסירפב הדידמה( .חקפמה הרוי וילע םוקמב ר"מ   
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םירשי םיוקב םייק םוינימולא יופיח קורפ    24.3.034
אלל רזוח שומישל תיברימ תוריהזב םילגועמו     
. שדחמ ותנקתהו האישנ תייצקורטסנוק קורפ     

  194.00       1.00 )הסירפב הדידמה( ר"מ   
     
גוס לכמ דיינ וא/ו עובק םייק טוהירמ רדח יונפ    24.3.035
י"ע רשואמ ךפש םוקמל ותקחרהו אוהש     

   52.00       1.00 .רדחה חטש יפל הדידמה .תימוקמה תושרה ר"מ   
     
אוהש גוס לכמ דויצו טוהירמ רדח יונפ    24.3.036
רדחל ץוחמ לא רזוח שומישל תיברימ תוריהזב     
תודובע רמגב ותומדקל בצמה תרזחהו     
ךא עוציבה .רדחה חטש יפל הדידמה .ץופישה     

   10.00       1.00 .חקפמה תויחנה יפל קרו ר"מ   
     
םיינאיצינו םיסירת / תונוליו / םינולצ קורפ    24.3.037
הילתה תייצקורטסנוק תוברל םינוש םיגוסמ     

   16.00       1.00 .םייוניפו ר"מ   
     
םיינאיצינו םיסירת / תונוליו / םינולצ קורפ    24.3.038
הילתה תייצקורטסנוק תוברל םינוש םיגוסמ     
םתריסמו רזוח שומישל תיברימ תוריהזב     

   26.00       1.00 .חקפמה הרוי וילע םוקמב ןימזמל ר"מ   
     
והשלכ הבוגבו גוסמ תמייק הפצ הפצר קורפ    24.3.039

   55.00       1.00 .היביכרמ לכ לע טלפמוק ר"מ   
     
גוס לכמ ותומלשב וא םיקלחב ךסמ ריק קורפ    24.3.040

  200.00       1.00 אוהש ר"מ   
     

  150.00       1.00 והשלכ לדוגב ךסמ ריקב גוגיז לש ריהז קורפ ר"מ  24.3.041
     
ןתויה רובע תונולחו תותלד קורפ רובע תפסות    24.3.042
תוברל ךוקשמה קוריפ ללוכ ריחמה .תונטובמ     

  400.00       1.00 'פמוק חתפל ביבסמ תויכנאו תויקפוא תורוגח  
     
ת כ ת מ  י ק ל ח  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  4.42 ק ר פ  ת ת      
     
ףיעסב שומישה תריחב ךרוצל חתפה תדימ     
תדימ אלו( רוא חתפ תדימ בשחת יטנולרה     
.)תונולחה יפנכ     
     
ר"מ 0.1 דע חטשב תכתמ יגרוס קורפ    24.4.002
יפוקשמ  וא  ןוטב ,הינב תוריקב םינטובמה     

   90.00       1.00 .ץע 'חי   
     
5.3 -דע 10.1-מ חטשב תכתמ יגרוס קורפ    24.4.003
יפוקשמ וא  ןוטב ,הינב תוריקב םינטובמה ר"מ     

  134.00       1.00 .ץע 'חי   
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ןוטב ,שיש ,הקיאזומ יפס לש הסירה וא קוריפ    24.4.004
   42.00       1.00 .'דכו רטמ   

     
דע הבוגב תכתממ יושעה םייק הקעמ קוריפ    24.4.005

   80.00       1.00 .'מ 02.1 רטמ   
     
5.3 דע הבוגב אוהש גוס לכמ תמייק רדג קורפ    24.4.006

   35.00       1.00 .האישנה תייצקורטסנוק תוברל 'מ רטמ   
     
גוס לכמ תשר/ןוטב בכעמ םע תמייק רדג קורפ    24.4.007
תוברל 'מ 5.3 דע הבוגב רדגה ,אוהש     
תא ללוכ ריחמה .האישנה תייצקורטסנוק     
הביצחה רוזא יולימ ןכו ויוניפ ,ןוטבה תביצח     

  194.00       1.00 .םוקמב תמייקה המדאה גוסמ המדאב רטמ   
     
הבוגב אוהש גוס לכמ תמייק תשר רדג קורפ    24.4.008
תייצקורטסנוק תוברל 'מ 5.3 לע הלועה     

   65.00       1.00 .האישנה רטמ   
     
גוס לכמ תשר/ןוטב בכעמ םע תמייק רדג קורפ    24.4.009
תוברל 'מ 5.3 לע הלועה הבוגב רדגה ,אוהש     
תא ללוכ ריחמה .האישנה תייצקורטסנוק     
הביצחה רוזא יולימ ןכו ויוניפ ,ןוטבה תביצח     

  257.00       1.00 .םוקמב תמייקה המדאה גוסמ המדאב רטמ   
     
הבוגב אוהש גוס לכמ םייק תכתמ הקעמ קורפ    24.4.010
רזוח שומישל תיברימ תוריהזב 'מ 02.1 דע     
ותרזחהו האישנה תייצקורטסנוק תוברל     

  105.00       1.00 .שדחמ רטמ   
     
םילדגבו םיכתחב הדלפ תויצקורטסנוק קורפ    24.4.011
םייק הנבממ קותינו ךותיח תוברל םינוש     

  500.00       1.00 ר"מ 001 דע לש חטשב ןוט   
     

   25.00       1.00 ר"מ 001 לעמ חטשב ךא ל"נכ ר"מ  24.4.012
     
םיליפורפו תוניפ וא ףוצירב םיפס קורפ    24.4.013

   10.00       1.00 מ"ס 2 דע בחורב אוהש גוס לכמ תוריקב רטמ   
     
תוניפ וא ףוצירב תוניפ וא ףוצירב םיפס קורפ    24.4.014
לעמ בחורב אוהש גוס לכמ תוריקב םיליפורפו     

   15.00       1.00 מ"ס 2 רטמ   
     
ף ו צ י ר  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  5.42 ק ר פ  ת ת      
     
אוהש גוס לכמ שיש וא וצרט ףוציר קוריפ    24.5.001
יראשמ לוחה ןוניסו םימייק םילופיש תוברל     

   51.00       1.00 .טיט ר"מ   
     
דע לש םינטק םיחטשב ךא ל"נכ ףוציר קורפ    24.5.002

   49.00       1.00 . ר"מ 0.1 'חי   
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מ"ס 06 דע בחורב ל"נכ ףוציר תורוש קורפ    24.5.003
   38.00       1.00 .יולימה יוניפ תוברל רטמ   

     
ןוטבל דע רתאב םיקוצי וצרט יחטשמ קורפ    24.5.004

  110.00       1.00 .יביטקורטסנוק ר"מ   
     
ללוכ אוהש גוס לכמ שיש וא וצרט ףוציר קורפ    24.5.005

   56.00       1.00 .םילופישה קורפ תוברל לוחה תבכש יוניפ ר"מ   
     
םיקרפמ ןיא רשאכ( שיש וא וצרט ילופיש קורפ    24.5.006

   17.00       1.00 )ףוצירה תא רטמ   
     

   65.00       1.00 .אוהש גוס לכמ תוגרדמ חלשו םור קורפ רטמ  24.5.008
     
גוס לכמ ןלצרופ טינרג וא הקימרק ףוציר קוריפ    24.5.010
לוחה ןוניסו םימייק םילופיש תוברל אוהש     

   51.00       1.00 .טיט יראשמ ר"מ   
     
דע לש םינטק םיחטשב ךא ל"נכ ףוציר קורפ    24.5.011

   49.00       1.00 . ר"מ 0.1 'חי   
     
גוס לכמ ןלצרופ טינרג וא הקימרק ףוציר קוריפ    24.5.012
תבכש יוניפו םימייק םילופיש תוברל אוהש     

   51.00       1.00 .לוחה ר"מ   
     
מ"ס 06 דע בחורב ל"נכ ףוציר תורוש קורפ    24.5.013

   38.00       1.00 .יולימה יוניפ תוברל רטמ   
     
רשאכ( ןלצרופ טינרג וא הקימרק ילופיש קורפ    24.5.017

   17.00       1.00 )ףוצירה תא םיקרפמ ןיא רטמ   
     
01-כ עצוממ יבועב תמייק הדמ תבכש קורפ    24.5.018
םיחטשל תחתמ לזרבה ךותיח תוברל מ"ס     

  120.00       1.00 .םיפצורמ ר"מ   
     
מ"ס 06 דע בחורב תועוצר לש ךא ל"נכ קורפ    24.5.019
מ"ס 01-כ עצוממ יבועב תמייק הדמ תבכשב     
םיחטשל תחתמ ,לזרבה ךותיח תוברל     

   86.00       1.00 .םיפצורמ רטמ   
     
תבכש ללוכ אוהש גוס לכמ םייק ףוציר קורפ    24.5.020
לוחה יולימ תבכש ןכו מ"ס 01 דע יבועב הדמ     

  170.00       1.00 .םילופישה קורפ תוברל ר"מ   
     
בחורב אוהש גוס לכמ םייק ףוציר תורוש קורפ    24.5.021
01 דע יבועב הדמ תבכש ללוכ מ"ס 06 דע     

  136.00       1.00 .לוחה יולימ תבכש ןכו מ"ס רטמ   
     
תוברל והשלכ גוסמ הקבדהב ףוציר קורפ    24.5.022

   51.00       1.00 .קבדה תבכש דוריג ר"מ   
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תטישב תופצרמ םייק יסקופא יופיצ תרסה    24.5.023
הנכומו השדח הפצר ינפ תלבקל דע ,תוירודכה     

   54.00       1.00 .שדח יופיצ תלבקל ר"מ   
     
תטישב תופצרמ םייק יסקופא יופיצ תרסה    24.5.024
הנכומו השדח הפצר ינפ תלבקל דע ,הפירשה     
רושיאב הנתומ עוציבה( .שדח יופיצ תלבקל     

   42.00       1.00 )ת"שרב תוחיטבה ימרוגמ דחוימ ר"מ   
     
גוסמ היצנימל טקרפ וא/ו טקרפ ףוציר קורפ    24.5.025
,הקבדהב וא קילק ירוביחב ,והשלכ יבועבו     

   25.00       1.00 .תיגופס תיתשת וא/ו קבדה תרסה תוברל ר"מ   
     

   12.00       1.00 .והשלכ הבוגבו גוסמ טקרפ ילופיש קורפ רטמ  24.5.026
     
תוברל ,והשלכ יבועבו גוסמ ץע ףוציר קורפ    24.5.027

   40.00       1.00 .תיתשתה תבכש ר"מ   
     
,ם י מ  ת ו כ ר ע מ  י ט ר פ  ק ו ר י פ  6.42 ק ר פ  ת ת      
ר י ו א  ג ו ז י מ ו  ב ו י ב      
     
   =============================  
ריווא גוזימו בויב ,םימ תוכרעמ יטריפ קוריפ     
   =============================  
     
דע רטוקב ילוארדיה רזיבא לש דבלב קוריפ    24.6.010
תרבעה וא קוליס ללוכ ,גוס לכמ 1" ללוכו     
יפל הדידמה .ןימזמה ןסחמל ,ןימזמה ןסחמל     

   59.00       1.00 ק/ץנא רזיבאה רטוק/'צניא  
     
לעמ רטוקב ילוארדיה רזיבא לש דבלב קוריפ    24.6.015
תרבעה וא קוליס ללוכ ,גוס לכמ 2" דעו 1"     
יפל הדידמה .ןימזמה ןסחמל ,ןימזמה ןסחמל     

   46.00       1.00 ק/ץנא רזיבאה רטוק/'צניא  
     
לעמ רטוקב ילוארדיה רזיבא לש דבלב קוריפ    24.6.020
ןסחמל תרבעה וא קוליס ללוכ ,גוס לכמ 2"     
יפל הדידמה .ןימזמה ןסחמל ,ןימזמה     

   36.00       1.00 ק/ץנא רזיבאה רטוק/'צניא  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.025
ללוכו דע רטוקב יהשלכ תכתממ היולג תרנצ     
.הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל  ,1"     

   46.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.030
1" לעמ רטוקב יהשלכ תכתממ היולג תרנצ     
קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל ,2/11" ללוכו דעו     
רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה .הילת וא/ו     

   36.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא  
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- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.035
תוברל ,2" רטוקב יהשלכ תכתממ היולג תרנצ     
יפל הדידמה הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס     

   32.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.040
הלעמו 3" רטוקב יהשלכ תכתממ היולג תרנצ     
הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל,     

   23.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.045
יהשלכ תכתממ עקרקה ךותב וא היומס תרנצ     
ירזיבאו םיחפס תוברל  ,1" ללוכו דע רטוקב     
רטוק / 'ץניא יפל הדידמה הילת וא/ו קוזיח     

   55.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.050
יהשלכ תכתממ עקרקה ךותב וא היומס תרנצ     
תוברל  ,2/11" ללוכו דעו 1" לעמ רטוקב     
יפל הדידמה .הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס     

   46.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.055
יהשלכ תכתממ עקרקה ךותב וא היומס תרנצ     
וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל ,2" רטוקב     
ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה הילת     

   36.00       1.00 מ/ק/א רוניצ  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.060
יהשלכ תכתממ עקרקה ךותב וא היומס תרנצ     
ירזיבאו םיחפס תוברל, הלעמו 3" רטוקב     
רטוק / 'ץניא יפל הדידמה הילת וא/ו קוזיח     

   27.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.065
ללוכו דע רטוקב יהשלכ קיטסלפמ היולג תרנצ     
.הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל  ,1"     

   41.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.070
1" לעמ רטוקב יהשלכ קיטסלפמ היולג תרנצ     
קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל ,2/11" ללוכו דעו     
רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה .הילת וא/ו     

   32.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.075
,2" רטוקב יהשלכ קיטסלפמ היולג תרנצ     
הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל     

   27.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה  
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- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.080
3" רטוקב יהשלכ קיטסלפמ היולג תרנצ     
וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל, הלעמו     
ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה הילת     

   18.00       1.00 מ/ק/א רוניצ  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.085
קיטסלפמ עקרקה ךותב וא היומס תרנצ     
םיחפס תוברל  ,1" ללוכו דע רטוקב יהשלכ     
/ 'ץניא יפל הדידמה הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו     

   50.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.090
קיטסלפמ עקרקה ךותב וא היומס תרנצ     
,2/11" ללוכו דעו 1" לעמ רטוקב יהשלכ     
.הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו םיחפס תוברל     

   41.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק / 'ץניא יפל הדידמה  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.095
קיטסלפמ עקרקה ךותב וא היומס תרנצ     
ירזיבאו םיחפס תוברל ,2" רטוקב יהשלכ     
רטוק / 'ץניא יפל הדידמה הילת וא/ו קוזיח     

   32.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל  
     
- ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.100
קיטסלפמ עקרקה ךותב וא היומס תרנצ     
םיחפס תוברל, הלעמו 3" רטוקב יהשלכ     
/ 'ץניא יפל הדידמה הילת וא/ו קוזיח ירזיבאו     

   23.00       1.00 מ/ק/א רוניצ ךרוא רטמל רטוק  
     
ןורא ,ןימזמה ןסחמל הרבעה וא קוליסו קוריפ    24.6.105
קותינ תוברל ,םירזיבאה לכ תוברל שא יוביכ     

  109.00       1.00 קקפב םימה תנזה תריגסו ןולגלג 'חי   
     

   64.00       1.00 4" רטוקב )ןופיס( לזרב תקצימ םוסחמ קוריפ 'חי  24.6.110
     
תרוקב תספוק וא יפות /הפצר םוסחמ קוריפ    24.6.115

   59.00       1.00 גוס לכמ יטסלפ 4"/2" 'חי   
     
,םירזיבאה לכ םע תמייק הלסא לש ריהז קוריפ    24.6.120
זרב וא/ו החדהה לכימ ללוכ ,םגדו גוס לכמ     
תמיתסו בויבו םיממ קותינ תוברל ,הפיטש     

  164.00       1.00 ןימזמה ןסחמל הרבעהו םירוח 'חי   
     
לכימ ללוכ ,םגדו גוס לכמ תמייק הלסא קוריפ    24.6.125

  128.00       1.00 תלוספ רתאל קוליסו הפיטש זרב וא/ו החדהה 'חי   
     
לכ םע םגדו גוס לכמ םייק רויכ לש ריהז קוריפ    24.6.130
,זרב וא הללוס ,ןופיס ,תוכימת ללוכ ,םירזיבאה     
םירוח תמיתס ,בויבו םיממ קותינ ,לינ יזרב     

  132.00       1.00 ןימזמה ןסחמל הרבעהו 'חי   
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קוליסו ןופיס תוברל ,גוס לכמ רויכ קוריפ    24.6.135
  105.00       1.00 תלוספ רתאל 'חי   

     
לכ םע םגדו גוס לכמ תמייק הנתשמ קוריפ    24.6.140

  191.00       1.00 ןיחולדו םימ יווקמ קותינ ,הירזיבא 'חי   
     
לכ םע םגדו גוס לכמ תמייק תחלקמ קוריפ    24.6.145
תמיתסו םיזקנמו םימ יווקמ קותינ ,הירזיבא     

  187.00       1.00 םיחתפה 'חי   
     
לכמ תמייק םימחו םירק םימל הללוס קוריפ    24.6.150

   64.00       1.00 םיחתפ תמיתסו םימ יווקמ קותחנ תוברל ,גוס 'חי   
     

   23.00       1.00 גוס לכמ חבטמ וא הצחר רויכל ןופיס קוריפ 'חי  24.6.155
     
גוס לכמו חפנ לכב םימח םימ דוד קוריפ    24.6.160

  287.00       1.00 למשחו םירזיבא ,תרנצ תוברל 'חי   
     
חפנ לכב םימח םימ דוד לש תכרעמ קוריפ    24.6.165
קוריפו קותינ תוברל ,ןוטב גג לעמ גוס לכמו     
לש הדימע ןקתמ ,תמייק למשחו םימ תרנצ     
.םיחתפ תמיתסו םירזיבאה לכ ללוכ ,דודה     

  492.00       1.00 ןימזמה רתאל הרבעה וא קוליס ללוכ ריחמה 'חי   
     
קמועב  גוס לכמ רטוק לכב תמייק החוש קוריפ    24.6.170
,הפצרו הרקית קוריפ ללוכ ,רטמ 52.1 דע     
תודובע תוברל ,הינבה וא/ו תוילוחה תריבש     
תלוספ רתאל הקוליסו תושורדה רפעה     

  510.00       1.00 השרומ 'חי   
     
קמועב גוס לכמ רטוק לכב תמייק החוש קוריפ    24.6.175
,הפצרו הרקית קוריפ ללוכ ,רטמ 52.1 לעמ     
תודובע תוברל ,הינבה וא/ו תוילוחה תריבש     
תלוספ רתאל הקוליסו תוברל תושורדה רפעה     

  684.00       1.00 השרומ 'חי   
     
,מ"ס 06 דע רטוקב ןוטבמ זוקינ רוניצ קוריפ    24.6.180
רתאל קוליס וא ןימזמה ןסחמל הרבעה תוברל     

   87.00       1.00 השרומ תלוספ רטמ   
     
,מ"ס 06 לעמ רטוקב ןוטבמ זוקינ רוניצ קוריפ    24.6.185
רתאל קוליס וא ןימזמה ןסחמל הרבעה תוברל     

  114.00       1.00 השרומ תלוספ רטמ   
     
תמיטא טעמל( הלתמה תוברל ןולח ןגזמ קוריפ    24.6.190

  260.00       1.00 'פמוק )חיט ינוקיתו חתפה  
     
תמיטאו הלתמה תוברל ןולח ןגזמ קוריפ    24.6.195

  469.00       1.00 'פמוק עבצ ינוקיתו חיט ,םיקולב י"ע חתפה  
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,תרנצ ,הלתמה תוברל לצופמ ןגזמ קוריפ    24.6.200
חתפה תמיטא ללוכ ,דייאמו הבעמ ,תולעת     

  424.00       1.00 'פמוק עבצ ינוקיתו חיט עוציב ,תרנצ רבעמ  
     
,רזוח שומישל ,לצופמ ןגזמ לש דייאמ קוריפ    24.6.205
וא ןסחמל וא שדח םוקמל הרבעה תוברל     
חתפ תמיטאו רשואמ תלוספ רתאל קוליס     

  319.00       1.00 'פמוק עבצ ינוקיתו חיט עוציב ,תרנצ רבעמ  
     
,תרנצ ,הלתמה תוברל יזכרמ ינימ ןגזמ קוריפ    24.6.210
חתפה תמיטא ללוכ ,דייאמו הבעמ ,תולעת     
טעמל( עבצ ינוקיתו חיט עוציב ,תרנצ רבעמ     

  738.00       1.00 'פמוק ריווא תולעת רבעמל םיחתפ תריגס  
     
לעמ לדוגו גוס לכמ ןושחנ חופמ תדיחי קוריפ    24.6.215
תרנצמ םיקותינ ללוכ MFC 0052  דע 003     
תשירד יפל רחא םוקמל הרבעהו למשחו םימ     

  365.00       1.00 רשואמ תלוספ רתאל קוליס וא חקפמה 'חי   
     
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  ק ו ר י פ  7.42 ק ר פ  ת ת      
     
שיבכ וא ליבש, הכרדמ לש ריהז קוריפ    24.7.020

   35.00       1.00 ר"מ 001 תומכ דע םיפצורמ ר"מ   
     
שיבכ וא ליבש, הכרדמ לש ריהז קוריפ    24.7.030

   30.00       1.00 ר"מ 001 לעמ םיפצורמ ר"מ   
     
דע םיפצורמ שיבכ וא ליבש ,הכרדמ לש קוריפ    24.7.040

   25.00       1.00 ר"מ 001 ר"מ   
     
םיפצורמ שיבכ וא ליבש ,הכרדמ לש קוריפ    24.7.050

   20.00       1.00 ר"מ 001 לעמ ר"מ   
     

   20.00       1.00 מ"ס 02 דע יבועב טלפסא תעסמ קוריפ ר"מ  24.7.060
     

   31.00       1.00 מ"ס 02 לעמ יבועב טלפסא תועסמ קוריפ ר"מ  24.7.090
     
שיבכ וא ליבש ,הכרדמב ןוטב תעסימ קוריפ    24.7.100

   40.00       1.00 )םיסוטמ תבחר אל( יבוע לכב ר"מ   
     
ינבא ,הלעת ינבא ,יא ינבא ,הפש ינבא קורפ    24.7.110
םינבא ןכו ןג ינבא ,תימוחית ינבא ,רבעמ     
לש תומכב ןוטב דוסי ללוכ םיגוסה לכמ תורחא     

   20.00       1.00 א"מ 001 דע רטמ   
     
ינבא ,הלעת ינבא ,יא ינבא ,הפש ינבא קורפ    24.7.120
םינבא ןכו ןג ינבא ,תימוחית ינבא ,רבעמ     
תומכב ןוטב דוסי ללוכ םיגוסה לכמ תורחא     

   15.00       1.00 א"מ 001 לעמ רטמ   
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,םירורמת ,המיסח ידומע לש ריהז קוריפ    24.7.130
קורפ ללוכ רחא בוחר טוהירו םינותפשא     

   60.00       1.00 דוסיה קוליסו 'חי   
     
,םיגוסה לכמ, םיכמות תוריק תסירהו קוריפ    24.7.150

   80.00       1.00 יבוע לכב ר"מ   
     

   60.00       1.00 גוס לכמ תוגרדמ לש ריהז קוריפ רטמ  24.7.180
     

   50.00       1.00 גוס לכמ תוגרדמ קוריפ רטמ  24.7.190
     

  100.00       1.00 גוס לכמ לספס לש ריהז קוריפ 'חי  24.7.200
     

  230.00       1.00 הטילק וא תרוקב את יוניפו קוריפ 'חי  24.7.280
     
.ת ו ח ח פ  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ      
     
.ח פ  י ס ו כ מ  ם י ר פ ת  1.92 ק ר פ  ת ת      
     
י"ע ןוטבל וקוזיחו םייק יכנא רפת חפ רודיס    29.1.001
ורוביח ,המחלה םע םיפופכב ורוביח ,ורושיי     
05 לכ 61/5" רטוקב "יטלה" יגרב י"ע ןוטבל     
קוזיח תיחפ םע .מ.ד.פ.א ימטא תוברל ,מ"ס     
יפל ינטראילופ קיטסמב םוטיא ,גרוב שארל     

  140.00       1.00 ךרוצה רטמ   
     
תוקעמ יבג לע יקפוא תוטשפתה ירפת יוסיכ    29.1.002
8.0 יבועב ןבלוגמ חפ תועוצרב תוגג לש ןוטב     
םירבוחמו הסירפב מ"ס 55 לש בחורב מ"מ     
קורפ תוברל ,המחלהבו לוענמ יפופכב ךרואל     
י"ע הקעמל רבוחמ ,ךרוצה תדימב םייקה חפה     
תויחפו 61/5" רטוקב םיינבלוגמ "יטליה" יגרב     

  140.00       1.00 .תונבלוגמ רטמ   
     
יקלח ןיב תוגג רוביחב רפת יוסיכל "גנושלפ"    29.1.003
6.0 יבועב ןבלוגמ חפמ ,םינוש םיהבגב ןינב     
םע ,הסירפב מ"ס 05-כ לש בחורב מ"מ     
תוברל ,המחלהו לוענמ יפופכב ךרואל םירוביח     
קוזיח יחפ ,61/5" רטוקב "יטליה" ןוגיע יגרב     
וילע יקלח תמחלומ M.P.X. תשרו םינבלוגמ     
ריקה ןיב רוביחב חיט תלבקל ריקל תרבוחמו     

  165.00       1.00 .גגהו רטמ   
     
ןבלוגמ חפב הסוכמ ץוח תוריקב יכנא רפת    29.1.004
בחורב רפתה ידדצ ינשמ מ"מ 8.0 יבועב     
תשר תוברל ,מ"ס 03-כ לש יללכ הסירפ     
רטוקב "יטליה" יגרב ,וילע תמחלומ תנבלוגמ     

  140.00       1.00 .ריקל ורוביחל מ"ס 53 לכ 61/5" רטמ   
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ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ      
     
ש א  י ו ב י כ  ד ו י צ  1.43 ק ר פ  ת ת      
     
וא חפמ ןורא ךותב( תינקת שא יוביכ תדמע    34.1.010
דדמי - מ"ס 03/08/08 תודימב סלגרבפמ     
דמצמ םע 2" הפירש זרב :תללוכ )דרפנב     
רטמ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש     
סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע דחא לכ     

2,070.00       1.00 'פמוק ירודכ זרב םע 2"  
     
תנקתה רובע הליגר שא יוביכ תדמעל תפסות    34.1.020
"םינובה" תרצותמ 2" רטוקב םיקלח 3 זרב     

  360.00       1.00 .ינקת הפירש זרב םוקמב 'חי   
     
דמצמ םע רטמ 51 ךרואבו 2" רטוקב קונרז    34.1.030

  387.00       1.00 ץרוטש 'חי   
     

  270.00       1.00 2" רטוקב םיישומיש בר םיקנזמ 'חי  34.1.040
     

  198.00       1.00 2" רטוקב סוסיר/ןוליס קנזמ 'חי  34.1.050
     
תרצות תמגודכ 2" גרבותמ הפירש זרב    34.1.060

  720.00       1.00 'פמוק ץרוטש דמצמ תוברל ,ע"וש וא "לאפר"  
     
תמגודכ 3" ןגואמ / גרבותמ הפירש זרב    34.1.070

1,350.00       1.00 'פמוק ץרוטש דמצמ תוברל ,ע"וש וא "לאפר" תרצות  
     
"לאפר" תרצות תמגודכ 3" ןגואמ הפירש זרב    34.1.080
ןגואמ ףקז ,ץרוטש דמצמ תוברל ,ע"וש וא     

2,700.00       1.00 'פמוק ןוגיעל ןוטב שוגו 4" רטוקב תינקת עובצ  
     
תמגודכ 4X2X"3" ןגואמ לופכ הפירש זרב    34.1.090

1,980.00       1.00 'פמוק ץרוטש דמצמ תוברל ע"וש וא "לאפר" תרצות  
     
תמגודכ 4X2X"3" ןגואמ לופכ הפירש זרב    34.1.100
,ץרוטש דמצמ תוברל ע"וש וא "לאפר"" תרצות     
ןוטב שוגו   4" רטוקב תינקת עובצ ןגואמ ףקז     

3,780.00       1.00 'פמוק ןוגיעל  
     
יזרב רובע הפצה תעינמל הריבש ןקתמ    34.1.110

  972.00       1.00 ע"וש וא "לאפר" תרצות 3" רטוקב הפירש 'חי   
     
יזרב רובע הפצה תעינמל הריבש ןקתמ    34.1.120

1,134.00       1.00 ע"וש וא "לאפר" תרצות 4" רטוקב הפירש 'חי   
     
חפמ יבועב ןוולוגמ חפמ יוביכ דויצל ןורא    34.1.130
תלד םע רונתב עובצ מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ     
תוברל מ"ס 03/08/08 תודימב ,הליענל רגסו     
היצקורטסנוק ןקתמ וא ריקה לע עוביק     

  450.00       1.00 'פמוק .מ"מ 05*05*5 םינתיווזמ  
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םע מ"מ 2 יבועב סלגרביפמ יוביכ דויצל ןורא    34.1.140
מ"ס 03/08/08 תודימב ,הליענל רגסו תלד     
היצקורטסנוק ןקתמ וא ריקה לע עוביק תוברל     

  801.00       1.00 .מ"מ 05*05*5 םינתיווזמ 'חי   
     
מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפמ יוביכ דויצל ןורא    34.1.150
תודימב ,הליענל רגסו תלד םע רונתב עובצ     
וא ריקה לע עוביק תוברל מ"ס 03/08/021     

  639.00       1.00 .מ"מ 05*05*5 םינתיווזמ היצקורטסנוק ןקתמ 'חי   
     
םע מ"מ 2 יבועב סלגרביפמ יוביכ דויצל ןורא    34.1.160
מ"ס 03/08/021 תודימב ,הליענל רגסו תלד     
היצקורטסנוק ןקתמ וא ריקה לע עוביק תוברל     

1,350.00       1.00 'פמוק .מ"מ 05*05*5 םינתיווזמ  
     
ןיירושמ ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג    34.1.170
םע ףות לע  ןקתומ ,'מ 52 ךרואבו 4/3" רטוקב     
רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ ללוכ ,תבבותסמ עורז     

  828.00       1.00 'פמוק "ביגש" תרצות 1" ירודכ זרבו 4/3"  
     
ירודכ זרב תנקתה רובע ליגר ןולגלגל תפסות    34.1.180
ירודכ זרב םוקמב "םינובה" תרצותמ םיקלח 3     

  189.00       1.00 "ביגש" תרצותמ 'חי   
     
,השבי הקבאב יוביכ ,לטלטמ שא יוביכ ףטמ    34.1.190

  351.00       1.00 ג"ק 3 לדוגב 'חי   
     
,השבי הקבאב יוביכ ,לטלטמ שא יוביכ ףטמ    34.1.200

  387.00       1.00 ג"ק 6 לדוגב 'חי   
     

   63.00       1.00 םוינימולא יושע 2" רטוקב ץרוטש דמצמ 'חי  34.1.210
     

  162.00       1.00 זילפ יושע 2" רטוקב ץרוטש דמצמ 'חי  34.1.220
     

  117.00       1.00 םוינימולא יושע 3" רטוקב ץרוטש דמצמ 'חי  34.1.230
     

  225.00       1.00 זילפ יושע 3" רטוקב ץרוטש דמצמ 'חי  34.1.240
     
וא הפירש זרבל 2" וא  3" רטוקב הלעפה לגלג    34.1.250

  117.00       1.00 ףוגמ 'חי   
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י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ      
     
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  1.04 ק ר פ  ת ת      
     
םיטרופמה םירעשהו תורדגה לכ יריחמ :הרעה     
,הריפח וא ןוטב דסמל ןוגיע .א : םיללוכ ןלהל     
םירעש/תורדגה ןוגיעו םידדוב תודוסי תקיצי     
םהב רשא תוינוחטב תורדגב טעמל( .תודוסיב     
)דרפנב ןויזל לזרבהו סוסיבה ,הריפחה דדמת     
תויחנה י"פע עוציב .ג .רונתב העיבצו ןווליג .ב     
תויחנה י"פע קתר ילוענמ .ד .ןרציה יטרפמו     
.םירעשה לכב ןקתמה לש ןוחטבה ןיצק     
     
םגדמ 'מ 0.2 הבוגב תנוולוגמ תינוחטב רדג    40.1.010

  280.00       1.00 .ע"ש וא "תורדג הדוהי" תרצות "ןולייא" רטמ   
     
םגדמ 'מ 53.2 הבוגב תנוולוגמ תינוחטב רדג    40.1.020

  350.00       1.00 .ע"ש וא "תורדג הדוהי" תרצות "תורדש" רטמ   
     
םגדמ 'מ 56.2 הבוגב תנוולוגמ תינוחטב רדג    40.1.030

  378.75       1.00 .ע"ש וא "תורדג הדוהי" תרצות "ןועבג" רטמ   
     
םגדמ 'מ 51.3 הבוגב תנוולוגמ תינוחטב רדג    40.1.040

  448.75       1.00 .ע"ש וא "תורדג הדוהי" תרצות "G ןועבג" רטמ   
     
םגדמ 'מ 00.2 הבוגב העובצו תנוולוגמ רדג    40.1.050
וא "תורדג הדוהי" תרצות "תודסומ תינויבס"     

  490.00       1.00 .ע"ש רטמ   
     
םגדמ 'מ 00.2 הבוגב העובצו תנוולוגמ רדג    40.1.060

  490.00       1.00 .ע"ש וא "תורדג הדוהי" תרצות "ץח תינויבס" רטמ   
     
םגדמ 'מ 04.2 הבוגב העובצו תנוולוגמ רדג    40.1.070
הדוהי" תרצות ")תרפושמ( ןרק תינויבס"     

  630.00       1.00 .ע"ש וא "תורדג רטמ   
     
םגדמ 'מ 04.2 הבוגב העובצו תנוולוגמ רדג    40.1.080

  630.00       1.00 .ע"ש וא "תורדג הדוהי" תרצות "ןרק ביתנ" רטמ   
     
הבוגב ,תרגסמב העובצו תנוולוגמ תשר רדג    40.1.090
הדוהי" תרצות "יונ תינויבס" םגדמ 'מ 01.1     

  378.75       1.00 .ע"ש וא "תורדג רטמ   
     
,תרגסמ אלל העובצו תנוולוגמ תשר רדג    40.1.100
הדוהי" תרצות "תובנ" םגדמ 'מ 05.1 הבוגב     

  490.00       1.00 .ע"ש וא "תורדג רטמ   
     
,תרגסמ אלל העובצו תנוולוגמ תשר רדג    40.1.110
הדוהי" תרצות "תובנ" םגדמ 'מ 08.1 הבוגב     

  560.00       1.00 .ע"ש וא "תורדג רטמ   
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,תרגסמ אלל העובצו תנוולוגמ תשר רדג    40.1.120
תרצות "לוגע תורצח" םגדמ 'מ 00.1 הבוגב     

  425.00       1.00 .ע"ש וא "תורדג הדוהי" רטמ   
     
הדוהי" תרצות והשלכ םגדמ יפנכ וד רעש    40.1.130
'מ 00.2 הבוגבו 'מ 5 חתפמב ע"ש וא "תורדג     
דע טלפמוק לכה ,'וכו םיריצ ,םיחירב תוברל     

14,000.00       1.00 .םלשומ רמגל 'חי   
     
הדוהי" תרצות והשלכ םגדמ יפנכ וד רעש    40.1.140
'מ 00.2 הבוגבו 'מ 6 חתפמב ע"ש וא "תורדג     
דע טלפמוק לכה ,'וכו םיריצ ,םיחירב תוברל     

16,800.00       1.00 .םלשומ רמגל 'חי   
     
הדוהי" תרצות והשלכ םגדמ יפנכ דח רעש    40.1.150
02.1 הבוגבו מ"ס 021 בחורב ע"ש וא "תורדג     
דע טלפמוק לכה ,'וכו םיריצ ,םיחירב תוברל 'מ     

2,625.00       1.00 .םלשומ רמגל 'חי   
     
חתפימב "שפשיפ" לגר יכלוהל יפנכ דח רעש    40.1.160
תוברל והשלכ םגדמ 'מ 00.2 הבוגבו 'מ 02.1     

3,087.50       1.00 העיבצו תודוסי ,םיריצ ,חירב 'חי   
     
עקרקה ינפ לעמ מ"ס 081 הבוגב לית רדג    40.1.170
לזרבמ םידומע ,יעופיש דח ןוילע ףופיכ :ללוכ     
םיימינפ םיקוזיח ,'מ 0.3 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז     
2 ,מ"ס 02 לכ ינרקוד לית יטוח ,םייתניפו     

  113.75       1.00 .םיינוסכלא םיטוח רטמ   
     
לתלתו יעופיש וד ןוילע ףופיכ םע ךא ל"נכ רדג    40.1.180

  122.50       1.00 .ינרקוד ליתמ ימינפ רטמ   
     
עקרקה ינפ לעמ מ"ס 052 הבוגב לית רדג    40.1.190
לזרבמ םידומע ,יעופיש דח ןוילע ףופיכ :ללוכ     
םיימינפ םיקוזיח ,'מ 0.4 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז     
2-ו מ"ס 03 לכ ינרקוד לית יטוח ,םייתניפו     

  182.50       1.00 .ינרקוד ליתמ םייכרוא םילתלת רטמ   
     
לתלתו יעופיש וד ןוילע ףופיכ םע ךא ל"נכ רדג    40.1.200

  205.00       1.00 .ינרקוד ליתמ ימינפ רטמ   
     
תורגסמ :ללוכ מ"ס 021 הבוגב תשר רדג    40.1.210
ןוגיעל םילוורש ,2" רטוקב םילוגע תורוניצמ     
,מ"מ 4 ןוולוגמ טוחמ לזרב תשר ,חפ תוטזורו     
יטסלפ יופיצ םע ,מ"מ 05/05 תוצבשמ םע     

  275.00       1.00 .'מ 0.2 לכ םידומעו קרקרי ןווגב CVP-מ רטמ   
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תורגסמ :ללוכ מ"ס 081 הבוגב תשר רדג    40.1.220
ןוגיעל םילוורש ,2" רטוקב םילוגע תורוניצמ     
,מ"מ 4 ןוולוגמ טוחמ לזרב תשר ,חפ תוטזורו     
יטסלפ יופיצ םע ,מ"מ 05/05 תוצבשמ םע     

  360.00       1.00 .'מ 0.2 לכ םידומעו קרקרי ןווגב CVP-מ רטמ   
     
תורגסמ :ללוכ מ"ס 003 הבוגב תשר רדג    40.1.230
ןוגיעל םילוורש ,2" רטוקב םילוגע תורוניצמ     
,מ"מ 4 ןוולוגמ טוחמ לזרב תשר ,חפ תוטזורו     
יטסלפ יופיצ םע ,מ"מ 05/05 תוצבשמ םע     

  470.00       1.00 .'מ 0.2 לכ םידומעו קרקרי ןווגב CVP-מ רטמ   
     
'מ 00.6 חתפמב תשר רדגל יפנכ וד רעש    40.1.270
םינוולוגמ תורוניצמ יושע 'מ 00.2 הבוגבו     
תוברל מ"ס 5/5 תוצבשמב תנוולוגמ תשרו     
רמגל דע טלפמוק לכה ,'וכו םיריצ ,םיחירב     

16,800.00       1.00 .םלשומ 'חי   
     
081-ל ףנכה תחיתפ רובע ל"נל ריחמ תפסות    40.1.281

  660.00       1.00 תולעמ 'חי   
     
יופיצ רובע ל"נה תורדגל ריחמ תפסות    40.1.290

  113.75       1.00 םינוש םינווגב תירוכסיאב ר"מ   
     
תשר םע ג"בתנב םייקה תמגודכ תבכעמ רדג    40.1.331

  286.25       1.00 .'מ 8-ל תופפוצמ תוניטרצנוק שלשו תילרטסוא רטמ   
     
הדובע ,אוהש גוס לכמ רדג לש דבלב הנקתה    40.1.340

  140.00       1.00 .ןימזמה י"ע קפוסת רדגה - דבלב רטמ   
     
הדובע ,אוהש גוס לכמ רדג לש דבלב הנקתה    40.1.341

  153.75       1.00 .ןימזמה י"ע קפוסת רדגה - דבלב רטמ   
     
תוריהזב אוהש גוס לכמ תמייק רדג קורפ    40.1.350
םוקמב שדחמ התבכרהו רזוח שומישל תיברימ     

  331.25       1.00 .חקפמה הרוי וילע רטמ   
     
תוריהזב אוהש גוס לכמ תמייק רדג קורפ    40.1.351
םוקמב שדחמ התבכרהו רזוח שומישל תיברימ     

  365.00       1.00 .חקפמה הרוי וילע רטמ   
     
שומישל תיברימ תוריהזב תמייק רדג קורפ    40.1.360

  238.75       1.00 .חקפמה הרוי וילע םוקמב התנסחאו רזוח רטמ   
     
שומישל תיברימ תוריהזב תמייק רדג קורפ    40.1.361

  262.50       1.00 .חקפמה הרוי וילע םוקמב התנסחאו רזוח רטמ   
     
אלל( חטש לע הסירפב תונוולוגמ תוניטרצנוק    40.1.370

   68.75       1.00 .ןימזמה תויחנה יפל יאוותב ,)רדג רטמ   
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אלל( חטש לע הסירפב תונוולוגמ תוניטרצנוק    40.1.371
   76.25       1.00 .ןימזמה תויחנה יפל יאוותב ,)רדג רטמ   

     
לע תנקתומ מ"ס 06 רטוקב תימרונפ הארמ    40.1.380

  687.50       1.00 .)דרפנב דדמנ דומעה( .דומע לע וא ריק 'חי   
     
לע תנקתומ מ"ס 001 רטוקב תימרונפ הארמ    40.1.391

1,375.00       1.00 .)דרפנב דדמנ דומעה( .דומע לע וא ריק 'חי   
     
תוברל 'מ 05.2 הבוגב ןוולוגמ )רורמת( דומע    40.1.401

  687.50       1.00 .הריפחו ןוטב דוסי 'חי   
     
והשלכ גוסמ םירעש וא/ו תורדגל ריחמ תפסות    40.1.411

  108.75       1.00 .מ"ס 05 הבוגב ןוילע בכעמ רובע רטמ   
     
,ם י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  ,ף ו צ י ר  2.04 ק ר פ  ת ת      
.ט י ל ו נ ר ג ו  ן ו ט ב  י ח ט ש מ      
     
דוסי לע )תועפושמ( יא ינבא תחנהו הקפסא    40.2.010

   85.00       1.00 ןוטב רטמ   
     
לע 52X71 תודימב הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.2.020

   85.00       1.00 ןוטב דוסי רטמ   
     
לע "בכרל הסינכ" הפש ינבא תחנהו הקפסא    40.2.030

   90.00       1.00 ןוטב דוסי רטמ   
     
לע "היצח רבעמ" הפש ינבא תחנהו הקפסא    40.2.040

  120.00       1.00 ןוטב דוסי רטמ   
     
דוסי לע001/02/01  ןג ןבא תחנהו הקפסא    40.2.050

   75.00       1.00 ןוטב רטמ   
     
לע םיגוסה לכמ הפש ןבא לש דבלב החנה    40.2.060

   35.00       1.00 ןוטב דוסי רטמ   
     

  180.00       1.00 ןוטב דוסי לע הבחר הפש ןבא תחנהו הקפסא רטמ  40.2.080
     
רומיגב הבחר הפש ןבא תחנהו הקפסא    40.2.090

  220.00       1.00 ןוטב דוסי לע ןוטסרקא רטמ   
     
דוסי םיצע ביבס הבחר  ןג ןבא תחנהו הקפסא    40.2.100

  100.00       1.00 ןוטב רטמ   
     
תינוציח ,םינוש םילדגב תלגועמ הפש ןבא    40.2.110

   70.00       1.00 תימינפו 'חי   
     
ןוטב תולעת לש ןוטב דוסי לע דבלב החנה    40.2.130

   35.00       1.00 גוס לכמ רטמ   
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02/01,  גוסמ בלתשמ ףוציר תחנהו הקפסא    40.2.140
  130.00       1.00 רופא עבצ-  מ"ס 6  יבוע02/02 ר"מ   

     
02/01,  גוסמ בלתשמ ףוציר תחנהו הקפסא    40.2.150

  150.00       1.00 רופא עבצ-  מ"ס 8  יבוע02/02 ר"מ   
     
01 יבועב תיעבט ןבא ףוציר תחנהו הקפסא    40.2.160

  300.00       1.00 תוחפל מ"ס ר"מ   
     

   10.00       1.00 ינועבצ ףוציר תקפסה רובע ריחמ תפסות ר"מ  40.2.170
     

   10.00       1.00 ןבל עבצב ףוציר תקפסה רובע ריחמ תפסות ר"מ  40.2.180
     

  150.00       1.00 "ופי ןבא" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא ר"מ  40.2.190
     
ןווג לכב "וטנרט" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא    40.2.200

  140.00       1.00 מ"ס 7 וא/ו 6 יבועבו ר"מ   
     
ללוכ "ןוטסרקא" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא    40.2.210
לכב מ"ס 6 יבועבו 03*03 לדוגב ,םינוחוורמ     

  165.00       1.00 שרדייש רומיג לכבו ןווג ר"מ   
     
לדוגב "ןוטסרקא" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא    40.2.220
רומיג לכבו ןווג לכב מ"ס 7 יבועבו 03*03     

  175.00       1.00 שרדייש ר"מ   
     
מ"ס 01 דע בחורב ל"נה גוסהמ ףוציר יספ    40.2.221

   88.00       1.00 והשלכ ךרואבו רטמ   
     
ע"ש וא ןייטשרקא לש ונברוא גוסמ ץוח ףוציר    40.2.222
5 יבועב לוח תוברל םינוש םילדגבו םינווגב     

  495.00       1.00 מ"ס ר"מ   
     
וא/ו "רוויעל ןבא" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא    40.2.230

  150.00       1.00 "ליבומ ןבא" ר"מ   
     
"הטקש הניס" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא    40.2.240

  130.00       1.00 מ"ס 6 יבועב ר"מ   
     

   30.00       1.00 םיגוסה לכמ ףוציר לש דבלב החנה ר"מ  40.2.250
     

  225.00       1.00 הכרדמה זוקינל םיטנמלא תחנהו תקפסא רטמ  40.2.260
     
לע הנגהל המוג םוחת ןבא תנקתהו הקפסא    40.2.270
ןווגב םיימורט םיטנמגיסמ בכרומ ,םיצע     
)תירכרוכ וא ןוטסרקא ןווגל טרפ( שרדייש     

  350.00       1.00 'פמוק 'מ 1*1 ץוח תודימב  
     
לע הנגהל המוג םוחת ןבא תנקתהו הקפסא    40.2.280
ןווגב םיימורט םיטנמגיסמ בכרומ ,םיצע     

  400.00       1.00 'פמוק 'מ 1*1 ץוח תודימב תירכרוכ וא ןוטסרקא  
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לע הנגהל המוג םוחת ןבא תנקתהו הקפסא    40.2.290
םיימורט םיטנמגיסמ בכרומ ,ןשי גוסמ םיצע     

  500.00       1.00 'פמוק 'מ 02.1*02.1 לש תינוציח הדימב  
     
עבצ לכב םוחית טנמלא תנקתהו הקפסא    40.2.300
דוסי תוברל , מ"ס 54/53/03 תודימב שרדייש     
וא ןייטשרקא לש תימוחת תמגודכ בגו ןוטב     

  130.00       1.00 ע"ווש רטמ   
     
םיימורט םיטנמלאמ תוגרדמ  תנקתהו הקפסא    40.2.310

  180.00       1.00 םיגוסה לכמ-  ןוטבמ ר"מ   
     
םיימורט םיטנמלאמ תוגרדמ ריחמל תפסות    40.2.320
,בהנש וא/ו ,ןוטסרקא וא/ו ,טילונרג רומיג ןיגב     

   50.00       1.00 תתוסמ דוביע וא/ו ,תירכרוכ וא/ו ר"מ   
     
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ      
     
ט ל פ ס א ב  ך ו ת י ח  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת      
     

   10.00       1.00 מ"ס 01 קמוע דע טלפסא רוסינ רטמ  51.2.120
     

   15.00       1.00 מ"ס 01 לעמ טלפסא רוסינ רטמ  51.2.130
     
ט ל פ ס א  ת ו ב ו ר ע ת  4.15 ק ר פ  ת ת      
     
היסלומאב החאמ יופיצ סוסירו הקפסא    51.4.010

    2.00       1.00 "מ/'רג 052 תומכב ETS תינמוטיב ר"מ   
     
היסלומאב דוסי יופיצ סוסירו הקפסא    51.4.030

    7.00       1.00 ר"מ/ג"ק 0.2 תומכב SM-01 תינמוטיב ר"מ   
     
ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב    51.4.050

  325.00       1.00 3/4" ןוט   
     
ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב    51.4.060

  330.00       1.00 1/2" ןוט   
     

  330.00       1.00 2/1S" תאשונ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ןוט  51.4.070
     

  325.00       1.00 4/3S" תאשונ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ןוט  51.4.080
     
5.1" תרשקמ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב    51.4.110

   48.00       1.00 מ"ס 8 יבועב ר"מ   
     
תרשקמ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב    51.4.140

   52.00       1.00 מ"ס 6 יבועב גוריד תפופצ 1" תאשונו ר"מ   
     
תרשקמ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב    51.4.150

   60.00       1.00 מ"ס 8 יבועב גוריד תפופצ 1" תאשונו ר"מ   
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ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב    51.4.160
   55.00       1.00 מ"ס 6 יבועב "4/3 ר"מ   

     
ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב    51.4.170

   47.00       1.00 מ"ס 5 יבועב "4/3 ר"מ   
     
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  5.15 ק ר פ  ת ת      
ת ו ת ח פ ה /ת ו פ ס ו ת ו      
     
ףוצריק/רוסינ ללוכ ,םייק טלפסאל תורבחתה    51.5.020
היסלומאב םיטנקה תחירמו תורבחתהה     

   15.00       1.00 ר"מ/ג"ק 5.0 תומכב ETS החאמ תינמוטיב רטמ   
     
הנתשמ יבועב טלפסא קודיהו רוזיפ , הקפסא    51.5.030
בקע םיידי תודובעבו יטרדנטס אל דויצ ידי לע     

  400.00       1.00 - השיג יישק ןוט   
     
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ      
     
ם י מ  ת ר נ צ  1.75 ק ר פ  ת ת      
     
   =============================  
***םימ יוק ***                    
   =============================  
)1                                               :תורעה     
הריפח םיללוכ תרנצ תחנה יפיעסב םיריחמ     
קצומ עלסל טרפ( עקרקה יגוס לכב הביצח וא/ו     
םוקמל רופחה רמוחה יפדוע קוליסו )ףוצר     
יריחמ )2  .שרדייש קחרמ לכל השרומ ךפש     
תרחא ןייוצ םע אלא ,םיחפס םיללוכ אל תרנצ     
םיללוכ תיליע תרנצ תחנה יריחמ )3  ףיעסב     
ינדא( םייתשורח תרנצ תיילת /הכימת יעצמא     
תומכ לכב )'דכו םיקבח ,תולוזנוק ,ןוטב     
תמלשומ החנהל שרדייש     
     
   ============================  
***הדלפ תורוניצ ***               
   =============================  
     
ןליתאילופמ רותיאל ןתנ ינועבצ ןומיס טרס    57.1.011
YLENAW גוסמ רזחוממ אלו תרפוע לוטנ     
21.0 יבועבו מ"ס 51 בחורב ע"וש וא   050     

   13.00       1.00 הטסורנ יטוח ינש םירוזש ובו מ"מ רטמ   
     
הפיטע םע ,2" רטוקב 04 'קס הדלפ תורונצ    57.1.012
,יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ לש תינוציח     
םע רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
םימיאתמה םיחפס ללוכ ריחמה .לוח תפיטע     

  212.00       1.00 )שרדיש תומכ לכבו גוס לכמ( רוניצה גוסל רטמ   
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הפיטע םע ,3" רטוקב 04 'קס הדלפ תורונצ    57.1.013
,יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ לש תינוציח     
םע רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
םימיאתמה םיחפס ללוכ ריחמה .לוח תפיטע     

  288.00       1.00 )שרדיש תומכ לכבו גוס לכמ( רוניצה גוסל רטמ   
     
הפיטע םע ,4" רטוקב 04 'קס הדלפ תורונצ    57.1.014
,יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ לש תינוציח     
םע רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
םימיאתמה םיחפס ללוכ ריחמה .לוח תפיטע     

  360.00       1.00 )שרדיש תומכ לכבו גוס לכמ( רוניצה גוסל רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.015
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ     
םע רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
56.3 ןפוד יבוע 2"  רוניצה רטוק ,לוח תפיטע     
גוסל םימיאתמה םיחפס ללוכ ריחמה .מ"מ     

  160.00       1.00 )שרדיש תומכ לכבו גוס לכמ( רוניצה רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.020
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
םע ,רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     

  210.00       1.00 23/5X"3" רוניצה רטוק,לוח תפיטע רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.025
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
םע ,רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     

  240.00       1.00 23/5" ןפוד יבוע ,4" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.030
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
םע ,רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
23/5" ןפוד יבוע ,6" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע     

  330.00       1.00 61/3" וא רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.035
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
םע ,רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
23/5" ןפוד יבוע ,8" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע     

  400.00       1.00 61/3" וא רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.040
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
םע ,רטמ 05.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
ןפוד יבוע ,01" רוניצה רטוק,לוח תפיטע     

  510.00       1.00 61/3" וא 23/5" רטמ   
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לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.045
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
םע ,רטמ 05.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
23/5" ןפוד יבוע ,21" רוניצה רטוק,לוח תפיטע     

  585.00       1.00 61/3" וא רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.046
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
םע ,רטמ 05.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
23/5" ןפוד יבוע ,41" רוניצה רטוק,לוח תפיטע     

  680.00       1.00 61/3" וא רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורונצ    57.1.047
,םינפב ןוטבו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
םע ,רטמ 05.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
23/5" ןפוד יבוע ,61" רוניצה רטוק,לוח תפיטע     

  760.00       1.00 61/3" וא רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ תורונצ    57.1.049
תפיטע וילעו יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ     
םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ןירושמ סוחד ןוטב     
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ     
ןפוד יבוע ,3" רוניצה רטוק ,לוח דופיר םע     

  230.00       1.00 61/3" וא 23/5" רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ תורונצ    57.1.050
תפיטע וילעו יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ     
םינפ יופיצו מ"מ 91 יבועב ןירושמ סוחד ןוטב     
'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ     
ןפוד יבוע ,4" רוניצה רטוק ,לוח דופיר םע     

  300.00       1.00 61/3" וא 23/5" רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ תורונצ    57.1.055
תפיטע וילעו יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ     
טלמ יופיצו מ"מ 91 יבועב ןירושמ סוחד ןוטב     
םע 'מ 52.1 דע  קמועב עקרקב םיחנומ ,ימינפ     
23/5" ןפוד יבוע ,6" רוניצה רטוק,לוח דופיר     

  380.00       1.00 61/3" וא רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ תורונצ    57.1.060
תפיטע וילעו יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ     
טלמ יופיצו מ"מ 91 יבועב ןירושמ סוחד ןוטב     
םע 'מ 52.1 דע  קמועב עקרקב םיחנומ ,ימינפ     
23/5" ןפוד יבוע ,8" רוניצה רטוק ,לוח דופיר     

  510.00       1.00 61/3" וא רטמ   
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לש תינוציח הפיטע םע הדלפ תורונצ    57.1.065
תפיטע וילעו יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ     
טלמ יופיצו מ"מ 91 יבועב ןירושמ סוחד ןוטב     
םע 'מ 05.1 דע  קמועב עקרקב םיחנומ ,ימינפ     
23/5" ןפוד יבוע ,01" רוניצה רטוק ,לוח דופיר     

  620.00       1.00 61/3" וא רטמ   
     
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ תורונצ    57.1.070
תפיטע וילעו יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ     
טלמ יופיצו מ"מ 91 יבועב ןירושמ סוחד ןוטב     
םע 'מ 05.1 דע  קמועב עקרקב םיחנומ ,ימינפ     
23/5" ןפוד יבוע ,21" רוניצה רטוק ,לוח דופיר     

  600.00       1.00 61/3" וא רטמ   
     
מ"מ 56.3 ןפוד יבוע ,2" רטוקב הדלפ תורונצ    57.1.075
תינוציח העיבצו טנמצ טלמ לש םינפ יופיצ םע     
וא םינבמ תיצקורטסנוק לע םיולג םינקתומ     

  150.00       1.00 םיחפס ללוכ ריחמה .עקרקה ינפ לעמ רטמ   
     
םע 23/5" ןפוד יבוע ,3" רטוקב הדלפ תורונצ    57.1.080
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ לש ימינפ יופיצ     
וא םינבמ תיצקורטסנוק לע םיולג םינקתומ     

  190.00       1.00 עקרקה ינפ לעמ רטמ   
     
וא 23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוקב הדלפ תורונצ    57.1.085
העיבצו טנמצ טלמ לש ימינפ יופיצ םע 61/3"     
תיצקורטסנוק לע םיולג םינקתומ ,תינוציח     

  255.00       1.00 עקרקה ינפ לעמ וא םינבמ רטמ   
     
וא 23/5" ןפוד יבוע ,6" רטוקב הדלפ תורונצ    57.1.090
העיבצו טנמצ טלמ לש ימינפ יופיצ םע 61/3"     
תיצקורטסנוק לע םיולג םינקתומ ,תינוציח     

  320.00       1.00 עקרקה ינפ לעמ וא םינבמ רטמ   
     
וא 23/5" ןפוד יבוע ,8" רטוקב הדלפ תורונצ    57.1.095
העיבצו טנמצ טלמ לש ימינפ יופיצ םע 61/3"     
תיצקורטסנוק לע םיולג םינקתומ ,תינוציח     

  380.00       1.00 עקרקה ינפ לעמ וא םינבמ רטמ   
     
וא 23/5" ןפוד יבוע ,01" רטוקב הדלפ תורונצ    57.1.100
העיבצו טנמצ טלמ לש ימינפ יופיצ םע 61/3"     
תיצקורטסנוק לע םיולג םינקתומ ,תינוציח     

  480.00       1.00 עקרקה ינפ לעמ וא םינבמ רטמ   
     
וא 23/5" ןפוד יבוע ,21" רטוקב הדלפ תורונצ    57.1.105
העיבצו טנמצ טלמ לש ימינפ יופיצ םע 61/3"     
תיצקורטסנוק לע םיולג םינקתומ ,תינוציח     

  540.00       1.00 עקרקה ינפ לעמ וא םינבמ רטמ   
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וא 23/5" ןפוד יבוע ,41" רטוקב הדלפ תורונצ    57.1.106
העיבצו טנמצ טלמ לש ימינפ יופיצ םע 61/3"     
תיצקורטסנוק לע םיולג םינקתומ ,תינוציח     

  590.00       1.00 עקרקה ינפ לעמ וא םינבמ רטמ   
     
יופיצ םע  ,3" רטוקב 04 'קס הדלפ תופעתסה    57.1.110
תוברל ,תרנצה  גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  300.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע  ,4" רטוקב 04 'קס הדלפ תופעתסה    57.1.115
תוברל ,תרנצה  גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  500.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע  ,6" רטוקב 04 'קס הדלפ תופעתסה    57.1.120
תוברל ,תרנצה  גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  750.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע  ,8" רטוקב 04 'קס הדלפ תופעתסה    57.1.125
תוברל ,תרנצה  גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

1,300.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,01" רטוקב 04 'קס הדלפ תופעתסה    57.1.130
תוברל ,תרנצה  גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

2,500.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,21" רטוקב 04 'קס הדלפ תופעתסה    57.1.135
תוברל ,תרנצה  גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

3,500.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,41" רטוקב 04 'קס הדלפ תופעתסה    57.1.140
תוברל ,תרנצה גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

4,500.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
רטוקב תולעמ 09 תיוזב 04 'קס הדלפ תשק    57.1.145
גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ םע ,3"     
גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל ,תרנצה     

  260.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( שרדנה 'חי   
     
רטוקב תולעמ 09 תיוזב 04 'קס הדלפ תשק    57.1.150
גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ םע ,4"     
גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל ,תרנצה     

  360.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( שרדנה 'חי   
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רטוקב תולעמ 09 תיוזב 04 'קס הדלפ תשק    57.1.155
גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ םע ,6"     
גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל ,תרנצה     

  630.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( שרדנה 'חי   
     
רטוקב תולעמ 09 תיוזב 04 'קס הדלפ תשק    57.1.160
גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ םע ,8"     
גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל ,תרנצה     

1,030.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( שרדנה 'חי   
     
רטוקב תולעמ 09 תיוזב 04 'קס הדלפ תשק    57.1.165
גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ םע ,01"     
גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל ,תרנצה     

1,700.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( שרדנה 'חי   
     
רטוקב תולעמ 09 תיוזב 04 'קס הדלפ תשק    57.1.170
גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ םע ,21"     
גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל ,תרנצה     

2,500.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( שרדנה 'חי   
     
רטוקב תולעמ 09 תיוזב 04 'קס הדלפ תשק    57.1.175
גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ םע ,41"     
גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל ,תרנצה     

2,429.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( שרדנה 'חי   
     
רטוקב תולעמ 09 תיוזב 04 'קס הדלפ תשק    57.1.180
גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ םע ,61"     
גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל ,תרנצה     

3,081.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( שרדנה 'חי   
     
םע  ,3" רטוקב 04 'קס הדלפמ ךותיר ףקז    57.1.185
,תרנצה גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ"     
שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל     

  205.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( 'חי   
     
םע  ,4" רטוקב 04 'קס הדלפמ ךותיר ףקז    57.1.190
,תרנצה גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ"     
שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל     

  310.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( 'חי   
     
םע  ,6" רטוקב 04 'קס הדלפמ ךותיר ףקז    57.1.195
,תרנצה גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ"     
שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל     

  447.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( 'חי   
     
םע  ,8" רטוקב 04 'קס הדלפמ ךותיר ףקז    57.1.200
,תרנצה גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ"     
שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל     

  884.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( 'חי   
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םע  ,01" רטוקב 04 'קס הדלפמ ךותיר ףקז    57.1.205
,תרנצה גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ"     
שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל     

1,527.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( 'חי   
     
םע  ,21" רטוקב 04 'קס הדלפמ ךותיר ףקז    57.1.210
,תרנצה גוס יפל  יתשורח ץוחו םינפ יופיצ"     
שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל     

1,837.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 3X"4" רטוק רבעמ    57.1.215
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  237.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 3X"6" רטוק רבעמ    57.1.220
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  700.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 3X"8" רטוק רבעמ    57.1.225
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  800.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 3X"01" רטוק רבעמ    57.1.230
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

1,200.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 4X"6" רטוק רבעמ    57.1.235
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  500.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 4X"8" רטוק רבעמ    57.1.240
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  750.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 4X"01" רטוק רבעמ    57.1.245
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

1,000.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 6X"8" רטוק רבעמ    57.1.250
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  700.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
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יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 6X"01" רטוק רבעמ    57.1.255
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  800.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
יופיצ םע ,04 'קס הדלפמ 8X"01" רטוק רבעמ    57.1.260
תוברל ,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ     
,העיבצ( שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר     

  850.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע 'חי   
     
םע ,04 'קס הדלפמ 01X"21" רטוק רבעמ    57.1.265
,תרנצה גוס יפל יתשורח ץוחו םינפ יופיצ     
שרדנה גוס לכמ הנגה תובכשו ךותיר תוברל     

1,200.00       1.00 )'דכו ןוטב ,ןליתאילופ תפיטע ,העיבצ( 'חי   
     
   ============================  
***םייטסלפ תורוניצ ***             
   =============================  
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.275
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
23 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ  יחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

   73.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.280
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
04 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ  יחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

   82.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.285
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
05 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ  יחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

   88.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.290
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
36 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ  יחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  111.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
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EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.295
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
57 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ  יחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  127.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.300
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
09 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ  יחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  141.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.320
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
011 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ  יחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  170.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.325
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
041 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
םיחפסו ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ     
החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ     

  205.00       1.00 תמלשומ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.330
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
061 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ םיחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  240.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.335
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
002 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1     
תרנצ םיחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  325.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצצ    57.1.340
   EPDM וא EPDH "וא "909 סקלפירמ  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 522 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  390.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
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EPDM תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.345
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
052 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמהכ ריחמה .מ"מ     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  460.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.350
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
513 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1     
תרנצ םיחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  645.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.351
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
553 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1     
תרנצ םיחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  790.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDM  תמגודכ 5.21 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.352
סקלפירמ" וא "909 סקלפירמ" EPDH וא     
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001     
004 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1     
תרנצ םיחפסו ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ     

  915.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.353
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 23 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

   78.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.354
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 04 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

   88.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
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דף מס':     261 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.355
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 05 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

   98.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.356
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 36 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  117.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.357
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 57 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  137.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.358
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 09 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  159.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.359
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 011 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  179.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.360
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 041 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  235.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.365
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 061 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  280.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.370
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 002 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  380.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.375
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 522 רוניצה     
תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו ךותיר     

  450.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.380
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 052 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  565.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.385
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 513 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  720.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.386
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 553 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  920.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
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EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.387
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 004 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  980.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
EPDH  תמגודכ 61 גרד ןליטאילופ תורוניצ    57.1.388
   08-EP "001 וא "909 סקלפירמ-EP EPDH  
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "001 סקלפירמ"     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 054 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

1,450.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.389
"לוגסקפ" לש RDS-2.61 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 09 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  175.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.390
"לוגסקפ" לש RDS-2.61 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 011 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  190.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.395
"לוגסקפ"  לש RDS-2.61 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 041 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  240.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.400
"לוגסקפ"  לש RDS-2.61 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 061 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  275.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
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01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.405
"לוגסקפ"  לש RDS-2.61 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 002 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  370.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.410
"לוגסקפ"  לש RDS-2.61 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 522 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  480.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.415
"לוגסקפ"  לש RDS-2.61 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 052 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  540.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.420
"לוגסקפ"  לש RDS-2.61 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 513 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  730.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
21 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.425
"לוגסקפ"  לש RDS-6.31 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 57 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  160.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
21 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.430
"לוגסקפ"  לש RDS-6.31 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 09 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  210.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
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21 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.435
"לוגסקפ"  לש RDS-6.31 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 011 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  240.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
21 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.440
"לוגסקפ"  לש RDS-6.31 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 041 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  270.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
21 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.445
"לוגסקפ"  לש RDS-6.31 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 061 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  300.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
21 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.450
"לוגסקפ"  לש RDS-6.31 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 002 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  400.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
21 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.455
"לוגסקפ"  לש RDS-6.31 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע קמועב     
ךותיר ירזיבא ללוכ ריחמה .מ"מ 522 רוניצה     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  520.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
21 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.460
"לוגסקפ"  לש RDS-6.31 רוניצ תמגודכ     
עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש" תרצות     
רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע קמועב     
ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 513 רוניצה     
תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו ךותיר     

  800.00       1.00 תמלשומ החנהל שרדייש רטמ   
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51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.465
תרצות "לוגסקפ"  לש RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 36     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  100.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.470
תרצות "לוגסקפ"  לש RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 57     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  150.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.475
תרצות "לוגסקפ"  לש RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 09     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  200.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.480
תרצות "לוגסקפ"  RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 011     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  240.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.485
תרצות "לוגסקפ"  RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 041     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  280.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.490
תרצות "לוגסקפ"  RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 061     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  310.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
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51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.495
תרצות "לוגסקפ"  RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 002     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  480.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.500
תרצות "לוגסקפ"  RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 52.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 522     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  605.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.505
תרצות "לוגסקפ"  RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 052     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  760.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.510
תרצות "לוגסקפ"  RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 082     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  840.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
51 גרד בלוצמ ןליטאילופמ םימ תורוניצ    57.1.515
תרצות "לוגסקפ"  RDS-11 רוניצ תמגודכ     
קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"וש וא "ןלוגה רעש"     
רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע ,רטמ 05.1 דע     
ךותיר ירזיבא תולע ללוכ ריחמה .מ"מ 513     
שרדייש תומכ לכבו גוס לכמ תרנצ םיחפסו     

  960.00       1.00 תמלשומ החנהל רטמ   
     
לכמו רטוק לכב( ק"תת תרנצ יריחמל תפסות    57.1.520
קמועל עקרקה ךותב התחנה רובע  )רמוחו גוס     

   36.00       1.00 רטמ 5.0 לש ףסונ רטמ   
     
לכמו רטוק לכב( ק"תת תרנצ יריחמל תפסות    57.1.525
ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע )רמוחו גוס     
ריחמל %51 הניה תפסותה .אוהש קמוע לכבו     

    0.15       1.00 תרנצה םוכס  
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   ============================ 57.1.530
***ןיוזמ ןוטבו לוחב תרנצ תפיטע ***     

============================= רטמ                     
     
061( 6" רטוקב  תורוניצל )דופיר( לוח תפיטע    57.1.535
רוניצ לש קמוע לכב )מ"מ 011( 4" - )מ"מ     

  -26.00       1.00 )זוזיק יכרצל דעוימ הז ףיעס( רטמ   
     
002( 8" רטוקב תורוניצל )דופיר( לוח תפיטע    57.1.540

  -31.00       1.00 זוזיק יכרצל דעוימ הז ףיעס-)מ"מ רטמ   
     
052( 01" רטוקב תורוניצל )דופיר( לוח תפיטע    57.1.545

  -35.00       1.00 זוזיק יכרצל דעוימ הז ףיעס-)מ"מ רטמ   
     
513( 21" רטוקב תורוניצל )דופיר( לוח תפיטע    57.1.550

  -40.00       1.00 זוזיק יכרצל דעוימ הז ףיעס-)מ"מ רטמ   
     
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע    57.1.555

   46.00       1.00 2" ללוכו דע רטוק )גוס לכמ( תורוניצל רטמ   
     
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע    57.1.560

   59.00       1.00 3" רטוק )גוס לכמ( תורוניצל רטמ   
     
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע    57.1.565

   77.00       1.00 4" רטוק )גוס לכמ( תורוניצל רטמ   
     
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע    57.1.570

   96.00       1.00 6" רטוק )גוס לכמ( תורוניצל רטמ   
     
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע    57.1.575

  114.00       1.00 8" רטוק )גוס לכמ( תורוניצל רטמ   
     
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע    57.1.580

  132.00       1.00 01" רטוק )גוס לכמ( תורוניצל רטמ   
     
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע    57.1.585

  150.00       1.00 21" רטוק )גוס לכמ( תורוניצל רטמ   
     
   =============================  
*** רזיבא תבכרהו ךותיח ,ךותיר ***     
   =============================  
     
'צניא יפל ריחמה( גוס לכמ הדלפ רונצ ךותיח    57.1.595

   25.00       1.00 ק/ץנא .)רוניצה רטוקב לפכומ  
     
אוהש לכ רזיבא וא ןגוא ,הדלפ רונצ ךותיר    57.1.600

   27.00       1.00 ק/ץנא .)רוניצה רטוקב לפכומ 'צניא יפל ריחמה(  
     
רטוק לכב ןגואמ רזיבא לש דבלב הבכרה    57.1.605

   32.00       1.00 'ץניא )רטוקב לפכומ 'צניא יפל ריחמה( .אוהש  
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../269 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     269 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ו ת ס ש  ,ם י פ ו ג מ  2.75 ק ר פ  ת ת      
ם י מ  ת ו כ ר ע מ ל  ם י ל ו א ר ד י ה  ם י ר ז י ב א ו      
     
   =============================  
*** םימל םילוארדיה םירזיבאו םיפוגמ ***     
   =============================  
     
םינגוא ללוכ ,תרוסמת ,רפוגמ רפרפ ףוגמ    57.2.010
,תורפסומטא 61 .ע.ל  3" רטוק ,םיידגנ     
ע"וש וא "לאפר" תרצות A-VA-3 B תמגודכ     

1,350.00       1.00 ןלסיר םינפ יופיצ םע 'חי   
     
םינגוא ללוכ ,תרוסמת ,רפוגמ רפרפ ףוגמ    57.2.015
,תורפסומטא 61 .ע.ל  4" רטוק ,םיידגנ     
ע"וש וא "לאפר" תרצות A-VA-3 B תמגודכ     

1,550.00       1.00 ןלסיר םינפ יופיצ םע 'חי   
     
םינגוא ללוכ ,תרוסמת ,רפוגמ רפרפ ףוגמ    57.2.020
,תורפסומטא 61 .ע.ל  6" רטוק ,םיידגנ     
ע"וש וא "לאפר" תרצות A-VA-3 B תמגודכ     

2,340.00       1.00 ןלסיר םינפ יופיצ םע 'חי   
     
םינגוא ללוכ ,תרוסמת ,רפוגמ רפרפ ףוגמ    57.2.025
,תורפסומטא 61 .ע.ל  8" רטוק ,םיידגנ     
ע"וש וא "לאפר" תרצות A-VA-3 B תמגודכ     

2,970.00       1.00 ןלסיר םינפ יופיצ םע 'חי   
     
םינגוא ללוכ ,תרוסמת ,רפוגמ רפרפ ףוגמ    57.2.030
,תורפסומטא 61 .ע.ל  01" רטוק ,םיידגנ     
ע"וש וא "לאפר" תרצות A-VA-3 B תמגודכ     

4,140.00       1.00 ןלסיר םינפ יופיצ םע 'חי   
     
םינגוא ללוכ ,תרוסמת ,רפוגמ רפרפ ףוגמ    57.2.035
,תורפסומטא 61 .ע.ל  21" רטוק ,םיידגנ     
ע"וש וא "לאפר" תרצות A-VA-3 B תמגודכ     

5,130.00       1.00 ןלסיר םינפ יופיצ םע 'חי   
     
יופיצ םע ,בחר ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.040
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
,תורפסומטא 61 .ע.ל 3" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
"לאפר" תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ     

1,980.00       1.00 ע"וש וא S-SRT 'חי   
     
יופיצ םע ,רצ ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.041
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
,תורפסומטא 61 .ע.ל 3" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
"לאפר" תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ     

1,950.00       1.00 ע"וש וא S-SRT 'חי   
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יופיצ םע , בחר ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.045
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
,תורפסומטא 61 .ע.ל 4" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
"לאפר" תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ     

2,390.00       1.00 ע"וש וא S-SRT 'חי   
     
יופיצ םע ,רצ ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.046
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
,תורפסומטא 61 .ע.ל 4" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
"לאפר" תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ     

2,230.00       1.00 ע"וש וא S-SRT 'חי   
     
יופיצ םע ,בחר ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.050
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
,תורפסומטא 61 .ע.ל 6" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
"לאפר" תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ     

3,800.00       1.00 ע"וש וא S-SRT 'חי   
     
יופיצ םע ,רצ ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.051
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
,תורפסומטא 61 .ע.ל 6" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
"לאפר" תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ     

3,420.00       1.00 ע"וש וא S-SRT 'חי   
     
יופיצ םע , בחר ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.055
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
,תורפסומטא 61 .ע.ל 8" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
"לאפר" תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ     

5,200.00       1.00 ע"וש וא S-SRT 'חי   
     
יופיצ םע ,רצ ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.056
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
,תורפסומטא 61 .ע.ל 8" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
"לאפר" תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ     

4,950.00       1.00 ע"וש וא S-SRT 'חי   
     
יופיצ םע ,בחר ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.060
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
61 .ע.ל 01" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ ,תורפסומטא     

8,600.00       1.00 ע"וש וא S-SRT "לאפר" 'חי   
     
יופיצ םע ,רצ ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.061
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
61 .ע.ל 01" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ ,תורפסומטא     

8,420.00       1.00 ע"וש וא S-SRT "לאפר" 'חי   
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יופיצ םע ,בחר ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.065
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
61 .ע.ל 21" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ ,תורפסומטא     

11,800.00       1.00 ע"וש וא S-SRT "לאפר" 'חי   
     
יופיצ םע ,רצ ,קלח אלמ רבעמ זירט ףוגמ    57.2.066
ללוכ ,יולק יסקופא ינוציח יופיצו ליימא ימינפ     
61 .ע.ל 21" רטוק ,םיידגנ םינגוא     
תרצות TS.TS.613 יזכרמ ריצ ,תורפסומטא     

10,800.00       1.00 ע"וש וא S-SRT "לאפר" רטמ   
     
םגד  "דמרב" תרצות תמגודכ ילמשח ףוגמ    57.2.070
תוברל ,םירק םימל 2" רטוקב ע"וש וא 017     
ללוכ אל ריחמה .תמייק למשח תדוקנל רוביח     

3,026.00       1.00 דרפנב דדמייש דוקיפ חול 'חי   
     
3" רטוקב ילמשח טוונ םע הכירב ףוגמ    57.2.075
וא 56-057B םגד "דמרב" תרצות תמגודכ     
,רטסאילופ יופיצ םע ,הקיצי לזרב יושע ע"וש     
ילמשח ףוצמ תוברל ,'מטא צמ 61 הדובע ץחל     

5,070.00       1.00 םיידגנ םינגואו תשוחנ תוירוניצ ,דיאונלוס 'חי   
     
4" רטוקב ילמשח טוונ םע הכירב ףוגמ    57.2.076
וא 56-057B םגד "דמרב" תרצות תמגודכ     
,רטסאילופ יופיצ םע ,הקיצי לזרב יושע ע"וש     
ילמשח ףוצמ תוברל ,'מטא צמ 61 הדובע ץחל     

6,950.00       1.00 םיידגנ םינגואו תשוחנ תוירוניצ ,דיאונלוס 'חי   
     
6" רטוקב ילמשח טוונ םע הכירב ףוגמ    57.2.077
וא 56-057B םגד "דמרב" תרצות תמגודכ     
,רטסאילופ יופיצ םע ,הקיצי לזרב יושע ע"וש     
ילמשח ףוצמ תוברל ,'מטא צמ 61 הדובע ץחל     

11,930.00       1.00 םיידגנ םינגואו תשוחנ תוירוניצ ,דיאונלוס 'חי   
     
8" רטוקב ילמשח טוונ םע הכירב ףוגמ    57.2.078
וא 56-057B םגד "דמרב" תרצות תמגודכ     
,רטסאילופ יופיצ םע ,הקיצי לזרב יושע ע"וש     
ילמשח ףוצמ תוברל ,'מטא צמ 61 הדובע ץחל     

17,720.00       1.00 םיידגנ םינגואו תשוחנ תוירוניצ ,דיאונלוס 'חי   
     
םגד "דמרב" תרצות תמגודכ ילוארדיה ףוגמ    57.2.095

2,417.00       1.00 םירק םימל 2" רטוקב ע"וש וא 007 'חי   
     
םגד "דמרב" תרצות תמגודכ ילוארדיה ףוגמ    57.2.100

3,614.00       1.00 םירק םימל 3" רטוקב ע"וש וא 007 'חי   
     
םגד "דמרב" תרצות תמגודכ ילוארדיה ףוגמ    57.2.105

6,185.00       1.00 םירק םימל 4" רטוקב ע"וש וא 007 'חי   
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םגד "דמרב" תרצות תמגודכ ילוארדיה ףוגמ    57.2.110
12,749.00       1.00 םירק םימל 6" רטוקב ע"וש וא 007 'חי   

     
םגד "דמרב" תרצות תמגודכ ילוארדיה ףוגמ    57.2.115

20,653.00       1.00 םירק םימל 8" רטוקב ע"וש וא 007 'חי   
     
"דמרב" תרצות ףוגמל )טרופ-יו( קוניש םטא    57.2.120

  128.00       1.00 2" רטוקב 'חי   
     
"דמרב" תרצות ףוגמל )טרופ-יו( קוניש םטא    57.2.125

  191.00       1.00 3" רטוקב 'חי   
     
"דמרב" תרצות ףוגמל )טרופ-יו( קוניש םטא    57.2.130

  337.00       1.00 4" רטוקב 'חי   
     
"דמרב" תרצות ףוגמל )טרופ-יו( קוניש םטא    57.2.135

  483.00       1.00 6" רטוקב 'חי   
     
"דמרב" תרצות ףוגמל )טרופ-יו( קוניש םטא    57.2.140

1,066.00       1.00 8" רטוקב 'חי   
     

1,085.00       1.00 "דמרב" תרצות ףוגמל לדגומ דוקיפ ןנסמ 'חי  57.2.145
     
תרצות ףוגמל )רוטקידניא( בצמ הארמ טומ    57.2.150

  146.00       1.00 4" ללוכו דע רטוקב "דמרב" 'חי   
     
תרצות ףוגמל )רוטקידניא( בצמ הארמ טומ    57.2.155

  392.00       1.00 4" לעמ רטוקב "דמרב" 'חי   
     
וא "דמרב" תרצות ףוגמל לובג קספמ לולכמ    57.2.160

  820.00       1.00 4" ללוכו דע רטוקב רזוח לא םותסש 'חי   
     
וא "דמרב" תרצות ףוגמל לובג קספמ לולכמ    57.2.165

1,080.00       1.00 4" לעמ רטוקב רזוח לא םותסש 'חי   
     
   =============================  
***רזוח-לא ימותסש***            
   =============================  
     
טלוב ריצו ןוילע חתפ םע רזוח לא םותסש    57.2.175
תמגודכ ,רב 61 הדובע ץחל ,3" רטוקב ,ךרואמ     

3,330.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל ,ע"וש וא "I.R.A." תרצות 'חי   
     
טלוב ריצו ןוילע חתפ םע רזוח לא םותסש    57.2.180
תמגודכ ,רב 61 הדובע ץחל ,4" רטוקב ,ךרואמ     

4,620.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל ,ע"וש וא "I.R.A." תרצות 'חי   
     
טלוב ריצו ןוילע חתפ םע רזוח לא םותסש    57.2.185
תמגודכ ,רב 61 הדובע ץחל ,6" רטוקב ,ךרואמ     

6,900.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל ,ע"וש וא "I.R.A." תרצות 'חי   
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טלוב ריצו ןוילע חתפ םע רזוח לא םותסש    57.2.190
תמגודכ ,רב 61 הדובע ץחל ,8" רטוקב ,ךרואמ     

11,000.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל ,ע"וש וא "I.R.A." תרצות 'חי   
     
טלוב ריצו ןוילע חתפ םע רזוח לא םותסש    57.2.191
,רב 61 הדובע ץחל ,01" רטוקב ,ךרואמ     
םינגוא אלל ,ע"וש וא "I.R.A." תרצות תמגודכ     

14,200.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
טלוב ריצו ןוילע חתפ םע רזוח לא םותסש    57.2.192
,רב 61 הדובע ץחל ,21" רטוקב ,ךרואמ     
םינגוא אלל ,ע"וש וא "I.R.A." תרצות תמגודכ     

19,300.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
טלוב ריצו ןוילע חתפ םע רזוח לא םותסש    57.2.193
,רב 61 הדובע ץחל ,41" רטוקב ,ךרואמ     
םינגוא אלל ,ע"וש וא "I.R.A." תרצות תמגודכ     

27,500.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
טלוב ריצו ןוילע חתפ םע רזוח לא םותסש    57.2.194
,רב 61 הדובע ץחל ,61" רטוקב ,ךרואמ     
םינגוא אלל ,ע"וש וא "I.R.A." תרצות תמגודכ     

31,000.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
,םינגוא ןיב הנקתהל,יפנכ וד רזוח לא םותסש    57.2.195
113 םגד "בכוכה" תרצות תמגודכ ,2" רטוקב     

  550.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל ,ע"וש וא 'חי   
     
,םינגוא ןיב הנקתהל,יפנכ וד רזוח לא םותסש    57.2.200
113 םגד "בכוכה" תרצות תמגודכ ,3" רטוקב     

1,377.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל ,ע"וש וא 'חי   
     
,םינגוא ןיב הנקתהל,יפנכ וד רזוח לא םותסש    57.2.205
113 םגד "בכוכה" תרצות תמגודכ ,4" רטוקב     

2,321.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל ,ע"וש וא 'חי   
     
3" רטוקב בויבו םימל ירודכ רזוח לא םותסש    57.2.210
םע הקיצי לזרב יושע ,ע"וש וא S-15 תמגוד     
םינגוא ללוכ ,ינוסכלא ,ןלסיר יופיצ ןוילע חתפ     

2,260.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
4" רטוקב בויבו םימל ירודכ רזוח לא םותסש    57.2.215
םע הקיצי לזרב יושע ,ע"וש וא S-15 תמגוד     
םינגוא ללוכ ,ינוסכלא ,ןלסיר יופיצ ןוילע חתפ     

2,620.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
6" רטוקב בויבו םימל ירודכ רזוח לא םותסש    57.2.220
םע הקיצי לזרב יושע ,ע"וש וא S-15 תמגוד     
םינגוא ללוכ ,ינוסכלא ,ןלסיר יופיצ ןוילע חתפ     

4,480.00       1.00 םיידגנ 'חי   
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8" רטוקב בויבו םימל ירודכ רזוח לא םותסש    57.2.225
םע הקיצי לזרב יושע ,ע"וש וא S-15 תמגוד     
םינגוא ללוכ ,ינוסכלא ,ןלסיר יופיצ ןוילע חתפ     

6,320.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
01" רטוקב בויבו םימל ירודכ רזוח לא םותסש    57.2.230
םע הקיצי לזרב יושע ,ע"וש וא S-15 תמגוד     
םינגוא ללוכ ,ינוסכלא ,ןלסיר יופיצ ןוילע חתפ     

8,690.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
21" רטוקב בויבו םימל ירודכ רזוח לא םותסש    57.2.231
םע הקיצי לזרב יושע ,ע"וש וא S-15 תמגוד     
םינגוא ללוכ ,ינוסכלא ,ןלסיר יופיצ ןוילע חתפ     

11,930.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
   =============================  
***ריווא ימותסש***                   
   =============================  
     
הרדיס תמגודכ ,בלושמ ,םימל ריווא םותסש    57.2.240
וא "I.R.A." תרצותמ B-040-D םגד "קרב"     
הדובע ץחל ,1" ללוכו דע רטוקב גרבומ ,ע"וש     

  574.00       1.00 רב 61 'חי   
     
הרדיס תמגודכ ,בלושמ ,םימל ריווא םותסש    57.2.245
וא "I.R.A." תרצותמ B-040-D םגד "קרב"     
הדובע ץחל ,2" ללוכו דע רטוקב גרבומ ,ע"וש     

  984.00       1.00 'פמוק רב 61  
     
הרדיס תמגודכ ,בלושמ ,םימל ריווא םותסש    57.2.250
וא "I.R.A." תרצותמ B-040-D םגד "קרב"     
ץחל ,2" רטוקב ,זילפ סיסב םע ,ןגואמ ,,ע"וש     

1,235.00       1.00 'פמוק ידגנ ןגוא תוברל ,רב 61 הדובע  
     
הרדיס תמגודכ ,בלושמ ,םימל ריווא םותסש    57.2.255
,ע"וש וא "I.R.A." תרצותמ D-140 םגד "קרב"     
תוברל ,רב 61 הדובע ץחל ,2" רטוקב ןגואמ     

1,422.00       1.00 'פמוק 2" רטוקב ירודכ זרבו ידגנ ןגוא  
     
הרדיס תמגודכ ,בלושמ ,םימל ריווא םותסש    57.2.260
וא "I.R.A." תרצותמ C-050-D םגד "ףלש"     

1,527.00       1.00 רב 61 הדובע ץחל ,2" רטוק גרבומ ,ע"וש 'חי   
     
הרדיס תמגודכ ,בלושמ ,םימל ריוא םותסש    57.2.265
וא "I.R.A." תרצותמ C-050-D םגד "ףלש"     
,רב 61 הדובע ץחל ,2" רטוק ןגואמ ,ע"וש     

2,206.00       1.00 'פמוק ידגנ ןגוא תוברל  
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הרדיס תמגודכ ,בלושמ ,םימל ריווא םותסש    57.2.270
וא "I.R.A." תרצותמ C-050-D םגד "ףלש"     
,רב 61 הדובע ץחל ,3" רטוק ןגואמ ,ע"וש     

4,156.00       1.00 ידגנ ןגוא תוברל 'חי   
     
הרדיס תמגודכ ,בלושמ ,םימל ריווא םותסש    57.2.275
וא "I.R.A." תרצותמ C-050-D םגד "ףלש"     
,רב 61 הדובע ץחל ,4" רטוק ןגואמ ,ע"וש     

4,812.00       1.00 ידגנ ןגוא תוברל 'חי   
     
,זילפמ ףוג םע יטמוטוא ריווא רורחיש םותסש    57.2.280
תמגודכ ,4/3" רטוקב ,רב 01 הדובע ץחל     

  187.00       1.00 ע"וש וא NNAMKUARB תרצות 'חי   
     
   =============================  
***הכירב ימותסש***                  
   =============================  
     
,טוונ םע ,יחפנ וד ילוארדיה הכירב םותסש    57.2.290
תרצות תמגודכ 3" רטוקב ,רב 61 הדובע ץחל     
,2/1" רטוק רונצ ,ףוצמ ללוכ ,ןגואמ ,"דמרב"     

4,922.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל 'חי   
     
,טוונ םע ,יחפנ וד ילוארדיה הכירב םותסש    57.2.295
תרצות תמגודכ 4" רטוקב ,רב 61 הדובע ץחל     
,2/1" רטוק רונצ ,ףוצמ ללוכ ,ןגואמ ,"דמרב"     

8,750.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל 'חי   
     
,טוונ םע ,יחפנ וד ילוארדיה הכירב םותסש    57.2.300
תרצות תמגודכ 6" רטוקב ,רב 61 הדובע ץחל     
,2/1" רטוק רונצ ,ףוצמ ללוכ ,ןגואמ ,"דמרב"     

12,031.00       1.00 םיידגנ םינגוא אלל 'חי   
     
רובע רטוקו גוס לכמ הכירב םותסשל תפסות    57.2.305

1,003.00       1.00 "דמרב" תרצות תמגודכ םיכרד 4 טוונ 'חי   
     
   =============================  
*** םירסרד ,םינגוא ***               
   =============================  
     
יצח ,םירסרד ,םינגוא תנקתה ריחמ :הרעה    57.2.315
תא ללוכ - רטוקו גוס לכמ םירבחמו םירסרד     
הנקתהל םישורדה םירמוחהו תודובעה לכ     
,תויקסיד ,םימוא ,םיגרב ,ךותיר( תמלשומ     

  173.00       1.00 )'וכו םימטא 'חי   
     

  173.00       1.00 3" רטוקב הדלפ רוניצל ןגוא 'חי  57.2.320
     

  191.00       1.00 4" רטוקב הדלפ רוניצל ןגוא 'חי  57.2.325
     

  283.00       1.00 6" רטוקב הדלפ רוניצל ןגוא 'חי  57.2.330
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  383.00       1.00 8" רטוקב הדלפ רוניצל ןגוא 'חי  57.2.335
     

  447.00       1.00 01" רטוקב הדלפ רוניצל ןגוא 'חי  57.2.340
     

  693.00       1.00 21" רטוקב הדלפ רוניצל ןגוא 'חי  57.2.345
     

  857.00       1.00 41" רטוקב הדלפ רוניצל ןגוא 'חי  57.2.350
     

  182.00       1.00 3" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.2.355
     

  210.00       1.00 4" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.2.360
     

  292.00       1.00 6" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.2.365
     

  465.00       1.00 8" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.2.370
     

  510.00       1.00 01" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.2.375
     

  711.00       1.00 21" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.2.380
     

  875.00       1.00 41" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.2.385
     
לענ ללוכ ,םייק וק לע 3" רטוקב ןגוא תבכרה    57.2.390

  255.00       1.00 ןגואל םיאתמה רטוקב ךותיר 'חי   
     
לענ ללוכ ,םייק וק לע 4" רטוקב ןגוא תבכרה    57.2.395

  319.00       1.00 ןגואל םיאתמה רטוקב ךותיר 'חי   
     
לענ ללוכ ,םייק וק לע 6" רטוקב ןגוא תבכרה    57.2.400

  392.00       1.00 ןגואל םיאתמה רטוקב ךותיר 'חי   
     
לענ ללוכ ,םייק וק לע 8" רטוקב ןגוא תבכרה    57.2.405

  556.00       1.00 ןגואל םיאתמה רטוקב ךותיר 'חי   
     
לענ ללוכ ,םייק וק לע 01" רטוקב ןגוא תבכרה    57.2.410

  966.00       1.00 ןגואל םיאתמה רטוקב ךותיר 'חי   
     
לענ ללוכ ,םייק וק לע 21" רטוקב ןגוא תבכרה    57.2.415

1,641.00       1.00 ןגואל םיאתמה רטוקב ךותיר 'חי   
     
)ןגוא רבחמ( רסרד יצח וא רסרד תנקתה    57.2.420

  501.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומו ינזוא םע 3" רטוקב 'חי   
     
)ןגוא רבחמ( רסרד יצח וא רסרד תנקתה    57.2.425

  597.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומו ינזוא םע 4" רטוקב 'חי   
     
)ןגוא רבחמ( רסרד יצח וא רסרד תנקתה    57.2.430

  720.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומו ינזוא םע 6" רטוקב 'חי   
     
)ןגוא רבחמ( רסרד יצח וא רסרד תנקתה    57.2.435

1,089.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומו ינזוא םע 8" רטוקב 'חי   
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)ןגוא רבחמ( רסרד יצח וא רסרד תנקתה    57.2.440
1,522.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומו ינזוא םע 01" רטוקב 'חי   

     
)ןגוא רבחמ( רסרד יצח וא רסרד תנקתה    57.2.445

1,960.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומו ינזוא םע 21" רטוקב 'חי   
     
)ןגוא רבחמ( רסרד יצח וא רסרד תנקתה    57.2.450

2,684.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומו ינזוא םע 41" רטוקב 'חי   
     
רטוקב יסקופא הפוצמ ןגואמ רטוק בר רבחמ    57.2.455

  410.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומ ללוכ ,2" 'חי   
     
רטוקב יסקופא הפוצמ ןגואמ רטוק בר רבחמ    57.2.460

  638.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומ ללוכ ,3" 'חי   
     
רטוקב יסקופא הפוצמ ןגואמ רטוק בר רבחמ    57.2.465

  866.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומ ללוכ ,4" 'חי   
     
רטוקב יסקופא הפוצמ ןגואמ רטוק בר רבחמ    57.2.470

1,094.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומ ללוכ ,6" 'חי   
     
רטוקב יסקופא הפוצמ ןגואמ רטוק בר רבחמ    57.2.475

1,641.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומ ללוכ ,8" 'חי   
     
רטוקב יסקופא הפוצמ ןגואמ רטוק בר רבחמ    57.2.480

1,960.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומ ללוכ ,01" 'חי   
     
רטוקב יסקופא הפוצמ ןגואמ רטוק בר רבחמ    57.2.485

2,370.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומ ללוכ ,21" 'חי   
     
רטוקב יסקופא הפוצמ ןגואמ רטוק בר רבחמ    57.2.490

3,008.00       1.00 ידגנ ןגואו  ןוגיע תוטומ ללוכ ,41" 'חי   
     
   =============================  
*** םימ ידמ ***                  
   =============================  
     

2,151.00       1.00 םיידגנ םינגוא םע "ןמטלו" 3" רטוקב םימ דמ 'חי  57.2.500
     

2,689.00       1.00 םיידגנ םינגוא םע "ןמטלו" 4" רטוקב םימ דמ 'חי  57.2.505
     

4,430.00       1.00 םיידגנ םינגוא םע "ןמטלו" 6" רטוקב םימ דמ 'חי  57.2.510
     

6,471.00       1.00 םיידגנ םינגוא םע "ןמטלו" 8" רטוקב םימ דמ 'חי  57.2.515
     
םינגוא םע 4/3X"3" רטוקב בלושמ םימ דמ    57.2.520

8,604.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
םינגוא םע 1X"4" רטוקב בלושמ םימ דמ    57.2.525

9,142.00       1.00 םיידגנ 'חי   
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םינגוא םע 1X"6½" רטוקב בלושמ םימ דמ    57.2.530
15,057.00       1.00 םיידגנ 'חי   

     
םינגוא םע 1X"8½" רטוקב בלושמ םימ דמ    57.2.535

21,054.00       1.00 םיידגנ 'חי   
     
4/3X"3" רטוקב "םירצק" םיבלושמ םימ ידמ    57.2.540

8,066.00       1.00 םינגוא םע 'חי   
     
םע 1X"4" רטוקב "םירצק" םיבלושמ םימ ידמ    57.2.545

8,604.00       1.00 םינגוא 'חי   
     
1X"6½" רטוקב "םירצק" םיבלושמ םימ ידמ    57.2.550

14,200.00       1.00 םינגוא םע 'חי   
     
1X"8½" רטוקב "םירצק" םיבלושמ םימ ידמ    57.2.555

20,325.00       1.00 םינגוא םע 'חי   
     
רטוקו גוס לכמ םימ דמ לש ריחמל תפסות    57.2.560

  255.00       1.00 ילמשח טלפ רובע 'חי   
     
   =============================  
*** )םיח"זמ( צרזוח המירז יענומ ***     
   =============================  
     
המירז ענומ ימותסש תקידב יריחמ :הרעה     
ךמסומ קדוב י"ע ,רטוק לכב )ח"זמ( תרזוח     
- ח"וד תאצוה ללוכ ,תואירבה דרשמ םעטמ     
2.70 קרפ תת האר     
     
ללוכ )ח"זמ( 3" רטוקב תרזוח המירז ענומ    57.2.570
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

9,493.00       1.00 ע"וש וא LX 002-04 'חי   
     
ללוכ )ח"זמ( 4" רטוקב תרזוח המירז ענומ    57.2.575
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

13,029.00       1.00 ע"וש וא LX 002-04 'חי   
     
ללוכ )ח"זמ( 6" רטוקב תרזוח המירז ענומ    57.2.580
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

20,252.00       1.00 ע"וש וא LX 002-04 'חי   
     
ללוכ )ח"זמ( 8" רטוקב תרזוח המירז ענומ    57.2.585
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

43,987.00       1.00 ע"וש וא LX 002-04 'חי   
     
ללוכ )ח"זמ( 01" רטוקב תרזוח המירז ענומ    57.2.590
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

62,161.00       1.00 ע"וש וא LX 002-04 'חי   
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תוברל  3"  רטוקב לופכ רזוח לא םותסש    57.2.595
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

8,467.00       1.00 ע"וש וא LX 001-04 'חי   
     
תוברל  4"  רטוקב לופכ רזוח לא םותסש    57.2.600
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

11,120.00       1.00 ע"וש וא LX 001-04 'חי   
     
תוברל  6"  רטוקב לופכ רזוח לא םותסש    57.2.605
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

17,427.00       1.00 ע"וש וא LX 001-04 'חי   
     
תוברל  8"  רטוקב לופכ רזוח לא םותסש    57.2.610
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

34,858.00       1.00 ע"וש וא LX 001-04 'חי   
     
תוברל  01"  רטוקב לופכ רזוח לא םותסש    57.2.615
םגד I.R.A. תרצות תמגודכ ,םיידגנ םינגוא     

56,770.00       1.00 ע"וש וא LX 001-04 'חי   
     
   =============================  
***ץויח ירזיבא***               
   =============================  
     

  465.00       1.00 4" -ו 3"  רמוחו גוס לכמ ןגואמ ץויח רזיבא 'חי  57.2.625
     

  602.00       1.00 8" -ו 6"  רמוחו גוס לכמ ןגואמ ץויח רזיבא 'חי  57.2.630
     

  674.00       1.00 21" -ו 01" רמוחו גוס לכמ ןגואמ ץויח רזיבא 'חי  57.2.635
     
   =============================  
***םיננסמ***                  
   =============================  
     
,מ"בלפ ןנס ,3" רטוקב ןגואמ ינוסכלא ןנסמ    57.2.645
,ןימזמה תשירד יפ לע וא 'שמ 04 תשר     
תוברל ,ע"וש וא 202 םגד "בכוכה" תמגודכ     

2,871.00       1.00 םיידגנ םינגוא 'חי   
     
,מ"בלפ ןנס ,4" רטוקב ןגואמ ינוסכלא ןנסמ    57.2.650
,ןימזמה תשירד יפ לע וא 'שמ 04 תשר     
תוברל ,ע"וש וא 202 םגד "בכוכה" תמגודכ     

5,136.00       1.00 םיידגנ םינגוא 'חי   
     
,מ"בלפ ןנס ,6" רטוקב ןגואמ ינוסכלא ןנסמ    57.2.655
,ןימזמה תשירד יפ לע וא 'שמ 04 תשר     
תוברל ,ע"וש וא 202 םגד "בכוכה" תמגודכ     

9,488.00       1.00 םיידגנ םינגוא 'חי   
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,מ"בלפ ןנס ,8" רטוקב ןגואמ ינוסכלא ןנסמ    57.2.660
,ןימזמה תשירד יפ לע וא 'שמ 04 תשר     
תוברל ,ע"וש וא 202 םגד "בכוכה" תמגודכ     

11,575.00       1.00 םיידגנ םינגוא 'חי   
     
וא "לאפר" תרצות V תמגודכ םינבא תדוכלמ    57.2.665

1,048.00       1.00 םיידגנ םינגוא ללוכ ,3" רטוקב ע"וש 'חי   
     
וא  "לאפר" תרצות V תמגודכ םינבא תדוכלמ    57.2.670

1,276.00       1.00 םיידגנ םינגוא ללוכ 4" רטוקב ע"וש 'חי   
     
וא "לאפר" תרצות V תמגודכ םינבא תדוכלמ    57.2.675

2,142.00       1.00 םיידגנ םינגוא ללוכ ,6" רטוקב ע"וש 'חי   
     
וא "לאפר" תרצות V תמגודכ םינבא תדוכלמ    57.2.680

3,500.00       1.00 םיידגנ םינגוא ללוכ ,8" רטוקב ע"וש 'חי   
     
וא "לאפר" תרצות V תמגודכ םינבא תדוכלמ    57.2.685

6,973.00       1.00 םיידגנ םינגוא ללוכ ,01" רטוקב ע"וש 'חי   
     
ם י מ  ת כ ר ע מ ל  ם י א ת  3.75 ק ר פ  ת ת      
     
   =============================  
*** םימה תכרעמל הרקב יאת ***        
   =============================  
     
,מ"ס 06 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ את    57.3.010
05 רטוק .ב.ב הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו     

  948.00       1.00 'פמוק .ץצח תפצרו ,)ןוט 5( 3.1.401 ןיממ ,מ"ס  
     
,מ"ס 06 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ את    57.3.015
05 רטוק .ב.ב הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו     

1,066.00       1.00 .ץצח תפצרו ,)ןוט B )5.21-521 ןיממ ,מ"ס 'חי   
     
מ"ס 08 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ את    57.3.020
05 רטוק .ב.ב הסכמ םע 'מ 0.1 דע קמועבו     

1,422.00       1.00 'פמוק .ץצח תפצרו ,)ןוט B )5.21-521 ןיממ ,מ"ס  
     
מ"ס 001 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ את    57.3.025
05 רטוק .ב.ב הסכמ םע 'מ 52.1 דע קמועבו     

1,659.00       1.00 'פמוק .ץצח תפצרו ,)ןוט B )5.21-521 ןיממ ,מ"ס  
     
מ"ס 001 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ את    57.3.030
05 רטוק .ב.ב הסכמ םע 'מ 57.1 דע קמועבו     

2,014.00       1.00 'פמוק .ץצח תפצרו ,)ןוט B )5.21-521  ןיממ ,מ"ס  
     
מ"ס 521 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ את    57.3.035
05 רטוק .ב.ב הסכמ םע 'מ 57.1 דע קמועבו     

2,187.00       1.00 'פמוק .ץצח תפצרו ,)ןוט B )5.21-521  ןיממ ,מ"ס  
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מ"ס 521 וא 001  רטוקב אתה ריחמל תפסות    57.3.040
  273.00       1.00 אתה קמוע לש ףסונ מ"ס 05.0 לכ רובע 'חי   

     
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םימ את ריחמל תפסות    57.3.045
.ב.ב הסכמו )הדבכ( םיקלח 3 הרקת רובע     
םוקמב )ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוקב     

  374.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ 'חי   
     

  456.00       1.00 .מ"ס 001 רטוקב םימ אתל ךא ,ל"נכ 'חי  57.3.050
     

  547.00       1.00 .מ"ס 521 רטוקב םימ אתל ךא ,ל"נכ 'חי  57.3.055
     
מ"ס 001 רטוקב םימ את לש ריחמל תפסות    57.3.060
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת רובע     
   521-B )5.21 05 רטוקב הסכמ םוקמב )ןוט  

  383.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ מ"ס 'חי   
     
מ"ס 521 רטוקב םימ את לש ריחמל תפסות    57.3.065
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת רובע     
   521-B )5.21 05 רטוקב הסכמ םוקמב )ןוט  

  365.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ מ"ס 'חי   
     
מ"ס 001 רטוקב םימ את לש ריחמל תפסות    57.3.070
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת רובע     
   004-D )04 מ"ס 05 רטוקב הסכמ םוקמב )ןוט  

  383.00       1.00 )ןוט D )04-004 ןיממ 'חי   
     
מ"ס 521 רטוקב םימ את לש ריחמל תפסות    57.3.075
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת רובע     
   004-D )04 מ"ס 05 רטוקב הסכמ םוקמב )ןוט  

  529.00       1.00 )ןוט D )04-004 ןיממ 'חי   
     
רובע מ"ס521 רטוקב אתה ריחמל תפסות    57.3.080
D-004 ןיממ מ"ס 06  רטוקב הסכמו הרקת     

  529.00       1.00 )ןוט 04( 'חי   
     
יבוע ,םירזיבאל 02-ב ןוטבמ ינבלמ הרקב את    57.3.085
דדמנה( הדלפ הסכמ םע מ"ס 51 תוריק     
מ"ס 08/08 תוימינפה אתה תודימ .)דרפנב     

1,540.00       1.00 'פמוק 'מ 0.1 דע קמועבו  
     
יבוע ,םירזיבאל 02-ב ןוטבמ ינבלמ הרקב את    57.3.090
דדמנה( הדלפ הסכמ םע מ"ס 51 תוריק     

1,777.00       1.00 'פמוק .מ"ס 08/001 תוימינפ תודימב .)דרפנב  
     
מ"ס 001/001 תוימינפ תודימב את ךא ,ל"נכ    57.3.095

2,133.00       1.00 'פמוק 'מ 52.1 דע קמועבו  
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יבוע ,םירזיבאל 02-ב ןוטבמ ינבלמ הרקב את    57.3.100
דדמנה( הדלפ הסכמ םע מ"ס 51 תוריק     
מ"ס 021/001 תוימינפ תודימב .)דרפנב     

2,488.00       1.00 'פמוק 'מ 52.1 דע קמועבו  
     
אתל מ"ס 08/08 תודימב יפנכ וד הדלפ הסכמ    57.3.105
חירב ,םיריצ םע מ"מ 5 חפ יבוע ,ינבלמ     

  501.00       1.00 'פמוק לוענמו  
     
מ"ס 08/001 תודימב יפנכ וד הדלפ הסכמ    57.3.110
חירב ,םיריצ םע מ"מ 5 חפ יבוע ,ינבלמ אתל     

  592.00       1.00 'פמוק לוענמו  
     
מ"ס 001/001 תודימב יפנכ וד הדלפ הסכמ    57.3.115
חירב ,םיריצ םע מ"מ 5 חפ יבוע ,ינבלמ אתל     

  747.00       1.00 'פמוק לוענמו  
     
מ"ס 021/001 תודימב יפנכ וד הדלפ הסכמ    57.3.120
חירב ,םיריצ םע מ"מ 5 חפ יבוע ,ינבלמ אתל     

  857.00       1.00 'פמוק לוענמו  
     
,תויטרדנטס אל תודימב רתאב הקוצי,םימ את    57.3.125
תודובע תוברל,אוהש קמוע לכבו יבוע לכב     
ןויזה לזרב ,תורקתהו תוריקה תקיצי ,הריפחה     
םולשתה   )םיסכמ ללוכ אל( רזוחה יולימהו     

1,458.00       1.00 ןוטב ק"מ יפל ק"מ   
     
ב ו י ב  ת ר נ צ  4.75 ק ר פ  ת ת      
     
   =============================  
*** הדלפ תורונצ ***             
   =============================  
הריפח םיללוכ תרנצ יפיעס ריחמ )1 :תורעה     
קצומ עלסל טרפ( עקרקה יגוס לכב הביצח וא/ו     
בוצחה /רופחה רמוחה יפדוע קוליסו )ףוצר     
)2 .שרדייש קחרמ לכל השרומ ךפש  םוקמל     
ןיוצ םע אלא ,םיחפס םיללוכ תרנצ יריחמ     
תיליע תרנצ תחנה יריחמ )3 .ףיעסב תרחא     
םייתשורח תרנצ תיילת /הכימת יעצמא םיללוכ     
תומכ לכבו גוס לכמ )'דכו םיקבח ,תולוזנוק(     
.שרדיש     
     
יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.010
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     

  301.00       1.00 לוח דופיר תוברל ,'מ 52.1 ללוכו דע קמועב רטמ   
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יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.015
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב     

  305.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.020
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב     

  314.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.025
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב     

  328.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.030
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב     

  346.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.035
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב     

  378.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.040
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב     

  401.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.045
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב     

  424.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
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יופיצ םע 23/5X"6" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.050
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב     

  447.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.055
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     

  355.00       1.00 לוח דופיר תוברל ,'מ 52.1 ללוכו דע קמועב רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.060
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב     

  360.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.065
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב     

  369.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.070
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב     

  383.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.075
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב     

  401.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.080
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב     

  415.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
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יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.085
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב     

  447.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.090
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב     

  469.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"8" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.095
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב     

  492.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.100
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     

  406.00       1.00 לוח דופיר תוברל ,'מ 52.1 ללוכו דע קמועב רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.105
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב     

  410.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.110
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב     

  419.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.115
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב     

  433.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
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יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.120
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     

  451.00       1.00 . 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.125
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב     

  474.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.130
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב     

  497.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.135
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב     

  520.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
יופיצ םע 23/5X"01" רטוקב הדלפ תורוניצ    57.4.140
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ לש ימינפ     
תמגודכ ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ לש     
עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות     
תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב     

  542.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
תינוציח הפיטע רובע רוניצה ריחמל תפסות    57.4.145
תפיטע לעמ( מ"מ 91 יבועב סוחד ןוטב     

   59.00       1.00 6" רטוקב רוניצל - )יתבכש תלת ןליטאילופ רטמ   
     
תינוציח הפיטע רובע רוניצה ריחמל תפסות    57.4.150
תפיטע לעמ( מ"מ 91 יבועב סוחד ןוטב     

   77.00       1.00 .8" רטוקב רוניצל - )יתבכש תלת ןליטאילופ רטמ   
     
תינוציח הפיטע רובע רוניצה ריחמל תפסות    57.4.155
תפיטע לעמ( מ"מ 91 יבועב סוחד ןוטב     

  109.00       1.00 01" רטוקב רוניצל - )יתבכש תלת ןליטאילופ רטמ   
     
   =============================  
*** C.V.P. תורוניצ ***                 
   =============================  
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רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.160
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061     

  137.00       1.00 לוח דופיר תוברל ,'מ 52.1 ללוכו דע קמועב רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.165
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061     
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב     

  146.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.170
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061     
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב     

  160.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.175
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061     
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב     

  178.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
'מ 57.2 לעמ קמועב ךא ,ל"נכ CVP תורונצ    57.4.180

  201.00       1.00 לוח דופיר תוברל ,'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.185
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061     
תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב     

  232.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.190
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061     
תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב     

  260.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.195
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061     
תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב     

  287.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.200
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061     
תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב     

  324.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.205
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     

  164.00       1.00 לוח דופיר תוברל ,'מ 52.1 ללוכו דע קמועב רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.210
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב     

  173.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
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רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.215
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב     

  187.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.220
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב     

  205.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.225
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     
תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב     

  228.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.230
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     
תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב     

  255.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.235
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     
תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב     

  283.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.240
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     
תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב     

  319.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.245
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002     
תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב     

  355.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.250
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     

  210.00       1.00 לוח דופיר תוברל ,'מ 52.1 ללוכו דע קמועב רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.255
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב     

  219.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.260
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב     

  228.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
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רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.265
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב     

  246.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.270
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     
תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב     

  269.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.275
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     
תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב     

  292.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.280
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     
תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב     

  324.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.285
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     
תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב     

  351.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.290
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052     
תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב     

  383.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.295
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     

  319.00       1.00 לוח דופיר תוברל ,'מ 52.1 ללוכו דע קמועב רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.300
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב     

  328.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.305
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב     

  337.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.310
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב     

  360.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
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רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.315
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     
תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב     

  383.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.320
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     
תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב     

  410.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.325
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     
תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב     

  442.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.330
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     
תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב     

  474.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ    57.4.335
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 513     
תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב     

  510.00       1.00 לוח דופיר רטמ   
     
   =============================  
*** בויב יווק רוביח ***                 
   =============================  
הביצח /הריפח תודובע ללוכ ריחמה :הרעה     
לכבו )קצומ עלסל טרפ( עקרקה יגוס לכב     
עוציב ,)םידי תריפח תוברל( שרדנה קמוע     
תחידק תוברל ) תומלשב( רוביחה תודובע     
תרידח לש םוקמ ןוקית ,אתה ריקב חתפה     
תמלשה וא /ו ןוקית ,אתה ךותל תרנצ     
.'דכו )גי'צנב( אתה תיעקרקב םידוביעה     
     
הדלפמ וא CVP-מ שדח בויב רוניצ רוביח    57.4.345
החושל 4"- 6" וא מ"מ 011 -061 רטוקב     
.)קמוע לכבו רטוק לכב ,גוס לכמ( תמייק     
ודדמי םיכפש תייטה וא /ו הביאש תודובע     

  729.00       1.00 'פמוק דרפנב ומלושיו  
     
הדלפמ וא CVP-מ שדח בויב רוניצ רוביח    57.4.350
החושל 8"- 01" וא מ"מ 002 -052 רטוקב     
.)קמוע לכבו רטוק לכב ,גוס לכמ( תמייק     
ודדמי םיכפש תייטה וא /ו הביאש תודובע     

1,367.00       1.00 'פמוק דרפנב ומלושיו  
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הדלפמ וא CVP-מ שדח בויב רוניצ רוביח    57.4.355
תמייק החושל 21"-61"  וא מ"מ 513 רטוקב     
תודובע .)קמוע לכבו רטוק לכב ,גוס לכמ(     
ומלושיו ודדמי םיכפש תייטה וא /ו הביאש     

2,005.00       1.00 'פמוק דרפנב  
     
עוציב ךרוצל בויב ימ לש תינמז הביאש    57.4.360
תושקתה זוריזל םירמוחב שומישו ,הדובעה     
תודובע לכ תא ללוכ ריחמה .םייק םינוטבה     
םישורדה םירזיבאו תרנצ ,דויצ ,תוולנה     

  456.00       1.00 'פמוק תינמז הביאש תכרעמל  
     

  228.00       1.00 'פמוק ןוטב קקפ י"ע רטוק לכב בויב רוניצ קותינ 57.4.365
     
קקפ י"ע רטוק לכב בויב רוניצ לש ינמז קותינ    57.4.370

  182.00       1.00 'פמוק ךרוצל םאתהב קקפה תפילש תוברל ,חפנתמ  
     
   ============================= 57.4.375
***בויב ילפמ תיינב***                  

============================= רטמ                     
     
,קמוע לכבו )4"( מ"מ 011 רטוקב ימינפ לפמ    57.4.380
לעתימ דוביע תוברל ,CVP-מ םירזיבאו תרנצ     

  684.00       1.00 'דכו 'חי   
     

1,003.00       1.00 .)6"( מ"מ 061 רטוקב ךא ,ל"נכ ימינפ לפמ 'חי  57.4.385
     

1,185.00       1.00 .)6"( מ"מ 002 רטוקב ךא ,ל"נכ ימינפ לפמ 'חי  57.4.390
     
,קמוע לכבו )4"( מ"מ 011 רטוקב ינוציח לפמ    57.4.395
םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטבב תרנצ תפיטע םע     
תרנצ תרידח ,הריפח תודובע תוברל ,CVP-מ     
םוקמ לש רזוח ןוקית םע( אתה ךותל     

  866.00       1.00 'דכו לעתימ דוביע ,)הרידחה 'חי   
     

  766.00       1.00 .)6"( מ"מ 061 רטוקב ךא ,ל"נכ ינוציח לפמ 'חי  57.4.400
     

  866.00       1.00 .)8"( מ"מ 002 רטוקב ךא ,ל"נכ ינוציח לפמ 'חי  57.4.405
     

1,221.00       1.00 .)01"( מ"מ 052 רטוקב ךא ,ל"נכ ינוציח לפמ 'חי  57.4.410
     

1,331.00       1.00 .)21"( מ"מ 513 רטוקב ךא ,ל"נכ ינוציח לפמ 'חי  57.4.415
     
תרנצ רובע 6" רטוקב ינוציח לפמל תפסות    57.4.420

  137.00       1.00 .הדלפמ םירזיבאו 'חי   
     
תרנצ רובע 8" רטוקב ינוציח לפמל תפסות    57.4.425

  164.00       1.00 .הדלפמ םירזיבאו 'חי   
     
תרנצ רובע 01" רטוקב ינוציח לפמל תפסות    57.4.430

  182.00       1.00 .הדלפמ םירזיבאו 'חי   
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תרנצ רובע 21" רטוקב ינוציח לפמל תפסות    57.4.435
  205.00       1.00 .הדלפמ םירזיבאו 'חי   

     
   =============================  
***בויב יאתו תורוניצ םוליצו הפיטש ,יוקינ***     
   =============================  
     

    7.00       1.00 4"- 8" רטוקב בויב תורוניצ הפיטשו יוקינ רטמ  57.4.445
     

   11.00       1.00 01"- 21" רטוקב בויב תורוניצ הפיטשו יוקינ רטמ  57.4.450
     

   15.00       1.00 41"- 61" רטוקב בויב תורוניצ הפיטשו יוקינ רטמ  57.4.455
     
רטוק לכב ,גוס לכמ בויב יאת הפיטשו יוקינ    57.4.460

  273.00       1.00 קמוע לכבו 'חי   
     
תילמינימ הנמזה ( רטוק לכב בויב יווק םוליצ    57.4.465

    8.00       1.00 .) 'מ 001 רטמ   
     
   ============================= 57.4.470
***תרנצ שודיח***                   

============================= רטמ                     
     
תועצמאב 6" - 8" םירטוקב תרנצ שודיח    57.4.475
,לוורשה חופינ ,רוניצל לוורש תלחשה     
ןפוד ג"ע רחא יעצמא לכב וא רוטיקב ותחשקה     
םירמוחהו תודובעה לכ תוברל ,םוגפה רוניצה     

  597.00       1.00 שודיח לש םלשומ עוציבל םישורדה רטמ   
     

  715.00       1.00 01" - 21" םירטוקב תרנצ שודיח ךא ,ל"נכ רטמ  57.4.480
     

  952.00       1.00 41" - 61" םירטוקב תרנצ שודיח ךא ,ל"נכ רטמ  57.4.485
     
0053 לש חפנב ןלטילופמ םינמוש דירפמ רוב    57.4.486
תודובע ןכו םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ רטיל     

21,750.00       1.00 'פמוק .תושרדנה רפעה  
     

28,000.00       1.00 'פמוק רטיל 0065 לש חפנב ל"נכ 57.4.487
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)ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת  ת ו ר ו נ י צ  5.75 ק ר פ  ת ת      
ן ו ט ב מ      
     
   =============================  
י"ת(      ןיוזמ ןוטבמ )זוקינ( לועית תורוניצ***     
   ***(27  
   =============================  
םיפופכ הז קרפב םיפיעסה לכ )1 :תורעה     
ללוכ ,"ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב רמאנל     
)2 .ףיעסב תרחא ןיוצ םע אלא ,הדידמה ינפוא     
דויצה ,תודובעה לכ תא םיללוכ םיריחמה     
)3 .םלשומ עוציבל םישורדה רזעה ירמוחו     
וא/ו הריפח םיללוכ הריפחה יפיעס םיריחמ     
קצומ עלסל טרפ( עקרקה יגוס לכב הביצח     
םוקמל רופחה רמוחה יפדוע קוליסו )ףוצר     
.שרדייש קחרמ לכל השרומ ךפש     
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.002

  324.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04 רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורונצ    57.5.003
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 4י0     

  333.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.004
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  351.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.005
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  369.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורונצ    57.5.006
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  383.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.007
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  396.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.008
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  410.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.009
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  424.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.010

  337.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04 רטמ   
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רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.011
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  346.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.012
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  365.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.013
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  383.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.014
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  406.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.015
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  419.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.016
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  433.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.017
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  447.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.018

  365.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.019
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  374.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.020
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  392.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.021
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  410.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.022
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  433.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.023
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  447.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
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רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.024
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  460.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.025
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04     

  474.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.026

  365.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.027
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  374.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.028
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  392.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.029
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  410.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.030
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  433.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.031
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  456.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.032
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  479.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.033
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  501.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.034

  392.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05 רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.035
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  401.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.036
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  419.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
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רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.037
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  437.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.038
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  460.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.039
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  483.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.040
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  506.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.041
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  529.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.042

  437.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.043
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  447.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצצ    57.5.044
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05 רטוקב     

  465.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.045
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  483.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.046
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  506.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.047
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  529.00       1.00 'מ57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.048
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  551.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.049
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05     

  574.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
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רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.050
  465.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06 רטמ   

     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.051
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  474.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.052
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  492.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.053
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  510.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.054
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  533.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.055
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  556.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.056
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  579.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.057
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  602.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.058

  488.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06 רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.059
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  497.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.060
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  515.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.061
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  533.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.062
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  556.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
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רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.063
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  579.00       1.00 'מ57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.064
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  602.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.065
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  624.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.066

  510.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.067
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  520.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.068
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  538.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.069
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  556.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.070
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  579.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.071
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  602.00       1.00 'מ57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.072
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  624.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.073
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06     

  647.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.074

  620.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08 רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.075
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  629.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../299 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     299 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.076
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  647.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.077
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  665.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.078
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  688.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.079
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  711.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.080
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  743.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.081

  679.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08 רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.082
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  688.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.083
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  706.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.084
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  725.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.085
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  747.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.086
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  770.00       1.00 'מ57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.087
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  793.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.088
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  816.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../300 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     300 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.089
  770.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08 רטמ   

     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.090
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  779.00       1.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.091
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  798.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.092
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  816.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.093
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  839.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.094
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  861.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.095
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  884.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.096
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 08     

  907.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.097

  866.00       1.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001 רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.098
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

  884.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.099
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

  902.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.100
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

  925.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.101
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

  948.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../301 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     301 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.102
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

  971.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.103
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

  998.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.104

  966.00       1.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001 רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.105
דעו 'מ 57.1 לעמ עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

  984.00       1.00 'מ 52.2 רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.106
דעו 'מ 52.2 לעמ עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,003.00       1.00 'מ 57.2 רטמ   
     
051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצצ    57.5.107
'מ 57.2 לעמ עקרקב םיחנומ מ"ס 001 רטוקב     

1,025.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצצ    57.5.108
'מ 52.3 לעמ עקרקב םיחנומ מ"ס 001 רטוקב     

1,048.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.109
דעו 'מ 57.3 לעמ עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,071.00       1.00 'מ 52.4 רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.110
דעו 'מ 52.4 לעמ עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,098.00       1.00 'מ 57.4 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.111

1,130.00       1.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.112
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,148.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.113
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,167.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.114
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,189.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../302 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     302 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.115
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,212.00       1.00 'מ57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.116
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,235.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.117
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 001     

1,262.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.118

1,235.00       1.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521 רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.119
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,253.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.120
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,271.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.121
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,294.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.122
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,317.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.123
'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,340.00       1.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 021 גרד III סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.124
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,367.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.125

1,308.00       1.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521 רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.126
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,326.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.127
'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,344.00       1.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../303 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     303 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.128
'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,367.00       1.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.129
'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,390.00       1.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
     
רטוקב 051 גרד VI סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.130
'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,440.00       1.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.131

1,467.00       1.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.132
לעמ קמועב קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,486.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.133
לעמ קמועב קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,504.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.134
לעמ קמועב קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,536.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.135
לעמ קמועב קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,559.00       1.00 'מ57.3 דעו 'מ 52.3 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.136
לעמ קמועב קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,581.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 רטמ   
     
רטוקב 571 גרד V סאלק ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ    57.5.137
לעמ קמועב קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 521     

1,609.00       1.00 'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 רטמ   
     
72 י"ת ןיוזמ ןוטבמ רונצ לש ריחמל תפסות    57.5.138
םע ע"וש וא לייטורדיה ןיוזמ ןוטבמ רונצ רובע     

  100.00       1.00 מ"ס 04 רוניצה רטוק - ןומעפב הנבומ םטא רטמ   
     
72 י"ת ןיוזמ ןוטבמ רונצ לש ריחמל תפסות    57.5.139
םע ע"וש וא לייטורדיה ןיוזמ ןוטבמ רונצ רובע     

  118.00       1.00 מ"ס 05 רוניצה רטוק - ןומעפב הנבומ םטא רטמ   
     
72 י"ת ןיוזמ ןוטבמ רונצ לש ריחמל תפסות    57.5.140
םע ע"וש וא לייטורדיה ןיוזמ ןוטבמ רונצ רובע     

  137.00       1.00 מ"ס 06 רוניצה רטוק - ןומעפב הנבומ םטא רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../304 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     304 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

72 י"ת ןיוזמ ןוטבמ רונצ לש ריחמל תפסות    57.5.141
םע ע"וש וא לייטורדיה ןיוזמ ןוטבמ רונצ רובע     

  155.00       1.00 מ"ס 08 רוניצה רטוק - ןומעפב הנבומ םטא רטמ   
     
72 י"ת ןיוזמ ןוטבמ רונצ לש ריחמל תפסות    57.5.142
םע ע"וש וא לייטורדיה ןיוזמ ןוטבמ רונצ רובע     

  178.00       1.00 מ"ס 001 רוניצה רטוק - ןומעפב הנבומ םטא רטמ   
     
72 י"ת ןיוזמ ןוטבמ רונצ לש ריחמל תפסות    57.5.143
םע ע"וש וא לייטורדיה ןיוזמ ןוטבמ רונצ רובע     

  201.00       1.00 מ"ס 521 רוניצה רטוק - ןומעפב הנבומ םטא רטמ   
     
   =============================  
ןיוזמ יתלב ןוטבמ )זוקינ( לועית תורוניצ***     
***)72 י"ת(     
   =============================  
     
04 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.145

  150.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס רטמ   
     
05 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.146

  187.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס רטמ   
     
06 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.147

  251.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס רטמ   
     
08 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.148

  410.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס רטמ   
     
001 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.149

  583.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס רטמ   
     
521 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.150

  893.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס רטמ   
     
04 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.151
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  242.00       1.00 'מ 57.1 רטמ   
     
05 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.152
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  278.00       1.00 'מ 57.1 רטמ   
     
06 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.153
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  342.00       1.00 'מ 57.1 רטמ   
     
08 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.154
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  501.00       1.00 'מ 57.1 רטמ   
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001 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.155
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  674.00       1.00 'מ 57.1 רטמ   
     
521 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.156
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  984.00       1.00 'מ 57.1 רטמ   
     
04 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.157
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  490.00       1.00 'מ 52.2 רטמ   
     
05 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.158
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  314.00       1.00 'מ 52.2 רטמ   
     
06 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.159
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  378.00       1.00 'מ 52.2 רטמ   
     
08 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.160
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  538.00       1.00 'מ 52.2 רטמ   
     
001 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.161
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  711.00       1.00 'מ 52.2 רטמ   
     
521 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.162
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

1,021.00       1.00 'מ 52.2 רטמ   
     
04 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.163
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  424.00       1.00 'מ 57.2 רטמ   
     
05 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.164
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  369.00       1.00 'מ 57.2 רטמ   
     
06 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.165
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  433.00       1.00 'מ 57.2 רטמ   
     
08 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.166
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  592.00       1.00 'מ 57.2 רטמ   
     
001 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.167
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  766.00       1.00 'מ 57.2 רטמ   
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521 רטוקב 72 י"ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.168
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

1,076.00       1.00 'מ 57.2 רטמ   
     
04 רטוקב 72 .י.ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.169
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  378.00       1.00 'מ 52.3 רטמ   
     
05 רטוקב 72 .י.ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.170
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  415.00       1.00 'מ 52.3 רטמ   
     
06 רטוקב 72 .י.ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.171
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  479.00       1.00 'מ 52.3 רטמ   
     
08 רטוקב 72 .י.ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.172
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  638.00       1.00 'מ 52.3 רטמ   
     
001 רטוקב 72 .י.ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.173
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

  811.00       1.00 'מ 52.3 רטמ   
     
521 רטוקב 72 .י.ת ןיוזמ יתלב ןוטבמ תורוניצ    57.5.174
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס     

1,212.00       1.00 'מ 52.3 רטמ   
     
ןיוזמ יתלב ןוטבמ תרנצ תחנה ריחמל תפסות    57.5.175
רטמ 5.0 לש ףסונ קמוע לכל התחנה רובע     

   46.00       1.00 רטמ 52.3 לעמ 'חי   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועיתל תורוניצ    57.5.176
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
קמוע דע עקרקב םיחנומ מ"מ 004 רטוקב     

  301.00       1.00 'מ 52.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועיתל תורוניצ    57.5.177
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
קמוע דע עקרקב םיחנומ מ"מ 005 רטוקב     

  346.00       1.00 'מ 52.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועיתל תורוניצ    57.5.178
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
קמוע דע עקרקב םיחנומ מ"מ 006 רטוקב     

  387.00       1.00 'מ 52.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועיתל תורוניצ    57.5.179
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 004 רטוקב     

  319.00       1.00 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 רטמ   
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קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועיתל תורוניצ    57.5.180
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 005 רטוקב     

  360.00       1.00 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועיתל תורוניצ    57.5.181
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 006 רטוקב     

  410.00       1.00 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועיתל תורוניצ    57.5.182
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 008 רטוקב     

  684.00       1.00 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועיתל תורוניצ    57.5.183
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 0001 רטוקב     

  957.00       1.00 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועתל תורוניצ    57.5.184
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 006 רטוקב     

  410.00       1.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועתל תורוניצ    57.5.185
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 008 רטוקב     

  592.00       1.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 רטמ   
     
קזוחמ ןליתאילופמ יעקרק תת לועתל תורוניצ    57.5.186
"סקלפנק" םינוכמה ינבמ ןפוד ילעב הדלפב     
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 0001 רטוקב     

  839.00       1.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 רטמ   
     
   =============================  
**)סלגרביפ(  ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ**     
   =============================  
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.187
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 05 רטוקב ,לקספ 0005     

  793.00       1.00 רטמ 52.1 דע קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.188
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 05 רטוקב ,לקספ 0005     

  802.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.189
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 05 רטוקב ,לקספ 0005     

  820.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב רטמ   
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ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.190
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 05 רטוקב ,לקספ 0005     

  839.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.191
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 05 רטוקב ,לקספ 0005     

  857.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.192
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 05 רטוקב ,לקספ 0005     

  880.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.193
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 05 רטוקב ,לקספ 0005     

  902.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב רטמ   
     
רטוקב ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצל תפסות    57.5.194
םוקמב לקספ 00001 ץחלל םידעוימ מ"ס 05     

   82.00       1.00 לקספ 0005 רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.195
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 06 רטוקב ,לקספ 0005     

  939.00       1.00 רטמ 52.1 דע קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.196
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 06 רטוקב ,לקספ 0005     

  948.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.197
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 06 רטוקב ,לקספ 0005     

  966.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.198
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 06 רטוקב ,לקספ 0005     

  984.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.199
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 06 רטוקב ,לקספ 0005     

1,012.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.200
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 06 רטוקב ,לקספ 0005     

1,030.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.201
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 06 רטוקב ,לקספ 0005     

  146.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב רטמ   
     
רטוקב ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצל תפסות    57.5.202
םוקמב לקספ 00001 ץחלל םידעוימ מ"ס 06     

  109.00       1.00 לקספ 0005 רטמ   
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ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.203
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 08 רטוקב ,לקספ 0005     

1,395.00       1.00 רטמ 52.1 דע קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.204
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 08 רטוקב ,לקספ 0005     

1,404.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב רטמ   
     
'מ 57.1 לעמ קמועב םיחנומ ,א ,ל"נכ תורוניצ    57.5.205

1,422.00       1.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.206
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 08 רטוקב ,לקספ 0005     

1,440.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.207
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 08 רטוקב ,לקספ 0005     

1,467.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.208
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 08 רטוקב ,לקספ 0005     

1,486.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.209
עקרקב םיחנומ ,מ"ס 08 רטוקב ,לקספ 0005     

1,513.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב רטמ   
     
רטוקב ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצל תפסות    57.5.210
םוקמב לקספ 00001 ץחלל םידעוימ מ"ס 08     

  191.00       1.00 לקספ 0005 רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.211
םיחנומ ,מ"ס 001 רטוקב ,לקספ 0005     

1,805.00       1.00 רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.212
םיחנומ ,מ"ס 001 רטוקב ,לקספ 0005     

1,823.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.213
םיחנומ ,מ"ס 001 רטוקב ,לקספ 0005     

1,841.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.214
םיחנומ ,מ"ס 001 רטוקב ,לקספ 0005     

1,868.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.215
םיחנומ ,מ"ס 001 רטוקב ,לקספ 0005     

1,868.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
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ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.216
םיחנומ ,מ"ס 001 רטוקב ,לקספ 0005     

1,887.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.217
םיחנומ ,מ"ס 001 רטוקב ,לקספ 0005     

1,914.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
רטוקב ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצל תפסות    57.5.218
םוקמב לקספ 00001 ץחלל םידעוימ מ"ס 001     

  301.00       1.00 לקספ 0005 רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.219
םיחנומ ,מ"ס 521 רטוקב ,לקספ 0005     

2,288.00       1.00 רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.220
םיחנומ ,מ"ס 521 רטוקב ,לקספ 0005     

2,306.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.221
םיחנומ ,מ"ס 521 רטוקב ,לקספ 0005     

2,306.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.222
םיחנומ ,מ"ס 521 רטוקב ,לקספ 0005     

2,324.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.223
םיחנומ ,מ"ס 521 רטוקב ,לקספ 0005     

2,342.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.224
םיחנומ ,מ"ס 521 רטוקב ,לקספ 0005     

2,370.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.225
םיחנומ ,מ"ס 521 רטוקב ,לקספ 0005     

2,388.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
רטוקב ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצל תפסות    57.5.226
םוקמב לקספ 00001 ץחלל םידעוימ מ"ס 521     

  501.00       1.00 לקספ 0005 רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.227
םיחנומ ,מ"ס 051 רטוקב ,לקספ 0005     

3,345.00       1.00 רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.228
םיחנומ ,מ"ס 051 רטוקב ,לקספ 0005     

3,363.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
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ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.229
םיחנומ ,מ"ס 051 רטוקב ,לקספ 0005     

3,381.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.230
םיחנומ ,מ"ס 051 רטוקב ,לקספ 0005     

3,400.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.231
םיחנומ ,מ"ס 051 רטוקב ,לקספ 0005     

3,418.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.232
םיחנומ ,מ"ס 051 רטוקב ,לקספ 0005     

3,445.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
ץחלל )סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצ    57.5.233
םיחנומ ,מ"ס 051 רטוקב ,לקספ 0005     

3,464.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב רטמ   
     
רטוקב ןיירושמ רטסאילופמ תורוניצל תפסות    57.5.234
םוקמב לקספ 00001 ץחלל םידעוימ מ"ס 06     

  665.00       1.00 לקספ 0005 רטמ   
     
)סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ יתשק רוניצ    57.5.235
חנומ ,מ"ס 05 רטוקב ,לקספ 00001 ץחלל     

5,742.00       1.00 והשלכ קמועב עקרקב רטמ   
     
)סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ יתשק רוניצ    57.5.236
חנומ ,מ"ס 06 רטוקב ,לקספ 00001 ץחלל     

6,654.00       1.00 והשלכ קמועב עקרקב רטמ   
     
)סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ יתשק רוניצ    57.5.237
חנומ ,מ"ס 08 רטוקב ,לקספ 00001 ץחלל     

9,479.00       1.00 והשלכ קמועב עקרקב רטמ   
     
)סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ יתשק רוניצ    57.5.238
חנומ ,מ"ס 001 רטוקב ,לקספ 00001 ץחלל     

15,403.00       1.00 והשלכ קמועב עקרקב רטמ   
     
)סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ יתשק רוניצ    57.5.239
חנומ ,מ"ס 521 רטוקב ,לקספ 00001 ץחלל     

22,422.00       1.00 והשלכ קמועב עקרקב רטמ   
     
)סלגרביפ( ןיירושמ רטסאילופמ יתשק רוניצ    57.5.240
חנומ ,מ"ס 051 רטוקב ,לקספ 00001 ץחלל     

29,440.00       1.00 והשלכ קמועב עקרקב רטמ   
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ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  י ו ק ל  ם י א ת  6.75 ק ר פ  ת ת      
     
   =============================  
***בויב תוכרעמ יאת ***                
   =============================  
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.010
מ"ס 08 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
)ינוניב( 1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ     
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא     
דע קמועבו ,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05     

2,187.00       1.00 'מ 52.1 ללוכו 'חי   
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.015
001 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

2,324.00       1.00 'מ 52.1 ללוכו דע קמועבו 'חי   
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.020
001 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

2,552.00       1.00 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 לעמ קמועבו 'חי   
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.025
001 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

2,825.00       1.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועבו 'חי   
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.030
001 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

3,053.00       1.00 'מ 57.2 דע 'מ 52.2 לעמ קמועבו 'חי   
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.035
521 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

3,509.00       1.00 'מ 52.3 דע 'מ 57.2 לעמ קמועבו 'חי   
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תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.040
001 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

3,965.00       1.00 'מ 57.3 דע 'מ 52.3 לעמ קמועבו 'חי   
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.045
521 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

4,694.00       1.00 'מ 52.4 דע 'מ 57.3 לעמ קמועבו 'חי   
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.050
521 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

5,514.00       1.00 'מ 57.4 דע 'מ 52.4 לעמ קמועבו 'חי   
     
תוקוצי וא תוימורט ,תולוגע הרקב תוחוש    57.6.055
521 ימינפ רטוקב ,הדירי יבלש םע ,רתאב     
1.2.401 ןיממ הרקת םע ,ןייוזמ ןוטבמ מ"ס     
הסכמו תינוניב םיקלח 2 הרקת וא )ינוניב(     
,)ןוט B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

6,426.00       1.00 'מ 52.5 דע 'מ 57.4 לעמ קמועבו 'חי   
     
רתאב תוקוצי ,לועיתו בויבל הרקב תוחוש    57.6.060
קמוע לכב ,יבוע לכב תויטרדנטס אל תודימב     
תקיצי ,הריפחה תודובע לכ תוברל ,אוהש     
ןויזה לזרב ,תורקתהו תוריקה ,תופצרה     
תומלוס/הדירי יבלש ללוכ אל( רזוחה יולימהו     
יפל םולשתה .)דרפנב ודדמיש םיסכמו הדירי     

1,458.00       1.00 ןוטב ק"מ ק"מ   
     
ימינפ רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש    57.6.065
תרצות תמגודכ ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08     
הסכמ םע L8018C-6020 ט"קמ "תיפוח"     

1,413.00       1.00 ע"וש וא N6CL-0120 ט"קמ קיטסלפ 'חי   
     
ימינפ רטוקב ןליטאילופמ תולוגע הרקב תוחוש    57.6.070
תרצות תמגודכ ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08     
B-521 ןיממ ןוטב הסכמ םע ע"וש וא "תיפוח"     

1,732.00       1.00 )ןוט 5.21( 'חי   
     
ימינפ רטוקב ןליטאילופמ תולוגע הרקב תוחוש    57.6.075
, 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 לעמ קמועבו מ"ס 001     
הסכמ םע ע"וש וא "תיפוח" תרצות תמגודכ     

2,005.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ ןוטב 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../314 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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ימינפ רטוקב ןליטאילופמ תולוגע הרקב תוחוש    57.6.080
,'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועבו מ"ס 001     
הסכמ םע ע"וש וא "תיפוח" תרצות תמגודכ     

2,552.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ ןוטב 'חי   
     
ימינפ רטוקב ןליטאילופמ תולוגע הרקב תוחוש    57.6.085
,'מ 57.2 דע 'מ 52.2 לעמ קמועבו מ"ס 001     
הסכמ םע ע"וש וא "תיפוח" תרצות תמגודכ     

3,008.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ ןוטב 'חי   
     
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.090
תרצות טסלפונגמ םגד ןליתאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 08 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

2,324.00       1.00 'מ 52.1 ללוכו דע קמועב ,)ןוט 'חי   
     
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.095
תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 001 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

2,753.00       1.00 'מ 52.1 ללוכו דע קמועב ,)ןוט 'חי   
     
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.100
תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 001 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

3,135.00       1.00 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 לעמ קמועב ,)ןוט 'חי   
     
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.105
תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 001 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

3,473.00       1.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב,)ןוט 'חי   
     
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.110
תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 001 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

3,810.00       1.00 'מ 57.2 דע 'מ 52.2 לעמ קמועב ,)ןוט 'חי   
     
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.115
תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 521 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

4,092.00       1.00 'מ 52.3 דע 'מ 57.2 לעמ קמועב ,)ןוט 'חי   
     
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.120
תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 521 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

4,612.00       1.00 'מ 57.3 דע 'מ 52.3 לעמ קמועב ,)ןוט 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../315 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.125
תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 521 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

5,095.00       1.00 'מ 52.4 דע 'מ 57.3 לעמ קמועב ,)ןוט 'חי   
     
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש    57.6.130
תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו ןוטב     
תוברל ,מ"ס 521 רטוקב ע"וש וא "ןמפלוו"     
B )5.21-521 ןיממ  מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמ     

5,569.00       1.00 'מ 57.4 דע 'מ 52.4 לעמ קמועב ,)ןוט 'חי   
     
   =============================  
***זוקינ תוכרעמ יאת ***              
   =============================  
     
08 רטוקב 02-ב ןוטבמ תוקוצי תולוגע תוחוש    57.6.135
רטוקב .ב.ב שיבכ הסכמו עוקיש את םע מ"ס     
דע קמועב ,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05     

2,105.00       1.00 'מ 52.1 'חי   
     
רטוקב 02-ב ןוטבמ תוקוצי תולוגע תוחוש    57.6.140
.ב.ב שיבכ הסכמו עוקיש את םע מ"ס 001     
קמועב ,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוקב     

2,406.00       1.00 'מ 57.1 דע 'חי   
     
רטוקב 02-ב ןוטבמ תוקוצי תולוגע תוחוש    57.6.145
.ב.ב שיבכ הסכמו עוקיש את םע מ"ס 001     
קמועב ,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוקב     

2,862.00       1.00 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ 'חי   
     
רטוקב 02-ב ןוטבמ תוקוצי תולוגע תוחוש    57.6.150
.ב.ב שיבכ הסכמו עוקיש את םע מ"ס 521     
קמועבו ,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוקב     

3,108.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.155
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/001 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

3,372.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.160
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/001 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

3,737.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.165
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/001 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

3,965.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../316 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     316 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.170
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

3,646.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.175
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

3,874.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.180
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

4,329.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.185
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

4,876.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.190
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

5,469.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.195
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

6,061.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.200
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

6,380.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.205
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

4,284.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.210
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

4,557.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.215
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

4,922.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 'חי   
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../317 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.220
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

5,286.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.225
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

5,924.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.230
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

6,654.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.235
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

7,292.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.240
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

6,745.00       1.00 'מ 52.1 דע קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.245
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

6,927.00       1.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.250
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

7,383.00       1.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.255
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

7,838.00       1.00 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.260
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

8,385.00       1.00 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב 'חי   
     
תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.265
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

8,932.00       1.00 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב 'חי   
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תודימב םיימורט םיקלחמ תוינבלמ תוחוש    57.6.270
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ     
,)ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב     

9,570.00       1.00 'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב 'חי   
     
לזרבמ )הלוגע( טרדנטס תשר הכבס הסכמ    57.6.275

  820.00       1.00 )ןוט 04( מ"ס 05 רטוקב חתפ םע ,הקיצי 'חי   
     
,"ביבא-לת" תמגודכ ,ינבלמ תשר הכבס הסכמ    57.6.280
   06X06  רטוקב חתפ םע ,לזרב תקיצימ ,מ"ס  

  592.00       1.00 )ןוט 5.21( מ"ס 05 'חי   
     
תודימב ,02-ב ןוטבמ )דצ ןטלוק( הסיפת את    57.6.285
   08X011 תשר םע ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס  

2,370.00       1.00 .תדדוב לזרב 'חי   
     
הקוע םע מ"ס 08X012 תודימב הסיפת את    57.6.290

3,874.00       1.00 .'מ 52.2 דע קמועבו הלופכ לזרב תשר תכבסו 'חי   
     
הפש ןבא רובע הסיפת אתל ריחמ תפסות    57.6.295

  437.00       1.00 .)תדדוב( הקיצי לזרבמ 'חי   
     
   =============================  
*** תונוש - זוקינו בויב תוכרעמ יאת ***     
   =============================  
     
וא םורט ןוטבמ הרקב תחוש ריחמל תפסות    57.6.305
תורוניצל םישימג םירבחמ ינש רובע קוצי     
תועבטו חתפה תחידק תוברל 6"-8" רטוקב     

  365.00       1.00 'פמוק .הטסורינ  
     
וא םורט ןוטבמ הרקב תחוש ריחמל תפסות    57.6.310
תורוניצל םישימג םירבחמ ינש רובע קוצי     

  456.00       1.00 'פמוק .01" רטוקב  
     
וא םורט ןוטבמ הרקב תחוש ריחמל תפסות    57.6.315
תורוניצל םישימג םירבחמ ינש רובע קוצי     

  456.00       1.00 'פמוק .21" רטוקב  
     
םילעתמ לש שדחמ היינב וא/ו ידוסי ץופיש    57.6.320
,קמוע לכבו רטוק לכב ,תמייק החוש ךותב     
תושקתה זוריזל םירמוחב שומיש תוברל     

  365.00       1.00 'פמוק םינוטבה  
     
םילעתמ לש שדחמ היינב וא/ו ידוסי ץופיש    57.6.325
,קמוע לכבו רטוק לכב ,תמייק החוש ךותב     
תושקתה זוריזל םירמוחב שומיש תוברל     
קקפ תנקתה תללוכ הדובעה ,ןכ ומכ .םינוטבה     
וק תוברל ,תמדוקה החושמ  בויב תביאשו     

  775.00       1.00 'פמוק .וקה דרומב החושל דע ינמז הקינס  
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בויב תחושב םילעתמ תיינב/ץופישל תפסות    57.6.330
לע החושה תוילוחו הרקת קוריפ רובע תמייק     
שדחמ הנקתה תוברל ,חקפמה תטלחה יפ     
,ןכ ומכ .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו     
וא/ו הרקת תפלחה וא ןוקית תללוכ הדובעה     

1,458.00       1.00 'פמוק קוריפה ךלהמב ורבשנש תוילוח  
     
וא םורט ןוטבמ הרקב תחוש ריחמל תפסות    57.6.335
וק לע התיינב רובע ,מ"ס 08 לעמ רטוקב קוצי     
תיינב תוברל ,קמוע לכבו רטוק לכב םייק     
עוציב יכרוצל בויבה לש תינמז הביאשו לעתמ     
תושקתה זוריזל םירמוחב שומישו ,הדובעה     

2,256.00       1.00 םינוטבה 'חי   
     
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ החוש ריחמל תפסות    57.6.340
.ב.ב הסכמו )הדבכ( םיקלח 3 הרקת רובע     
םוקמב  )ןוט D )04-004 ןיממ מ"ס 05 רטוקב     

  374.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ 'חי   
     

  456.00       1.00 .מ"ס 001 רטוקב החושל ךא ,ל"נכ תפסות 'חי  57.6.345
     

  547.00       1.00 .מ"ס 521 רטוקב החושל ךא ,ל"נכ תפסות 'חי  57.6.350
     
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות    57.6.355
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת     
   521-B )5.21 05 רטוקב הסכמ םוקמב )ןוט  

  383.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ מ"ס 'חי   
     
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות    57.6.360
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת     
   521-B )5.21 05 רטוקב הסכמ םוקמב )ןוט  

  365.00       1.00 )ןוט B )5.21-521 ןיממ מ"ס 'חי   
     
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות    57.6.365
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת     
   004-D )04 מ"ס 05 רטוקב הסכמ םוקמב )ןוט  

  383.00       1.00 )ןוט D )04-004 ןיממ 'חי   
     
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות    57.6.370
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הרקת     
   004-D )04 מ"ס 05 רטוקב הסכמ םוקמב )ןוט  

  529.00       1.00 )ןוט D )04-004 ןיממ 'חי   
     
רובע םימ וא זוקינ ,בויב יאתל ריחמ תפסות    57.6.375
5.21 סמועל 'מס 06 רטוקב( הסכמ תנקתה     
לזרב תקצימ יושע תעבורמ תרגסמ םע ) ןוט     
תכרעמה גוסו ת"שר ילמס םע ).ב.ב םוקמב(     
תמגודכ , )הסכמה זכרב םימקוממ( הזנורבמ     

  447.00       1.00 'פמוק .תוכרדמב ג"בתנ חטשב םינקתומה םיסכמ  
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רובע םימ וא זוקינ ,בויב יאתל ריחמ תפסות    57.6.380
) ןוט 04 סמועל 'מס 06 רטוקב( הסכמ תנקתה     
לזרב תקצימ יושע תעבורמ תרגסמ םע     
תכרעמה גוסו ת"שר ילמס םע ).ב.ב םוקמב(     
תמגודכ , )הסכמה זכרב םימקוממ( הזנורבמ     

  738.00       1.00 'פמוק .תוכרדמב ג"בתנ חטשב םינקתומה םיסכמ  
     
זוקינ וא בויב אתל גוס לכמ הרקת תפלחה    57.6.385
קוליסו קוריפ ללוכ הסכמ םע 'מס 06 רטוקב     

  592.00       1.00 תמייק הרקת 'חי   
     
זוקינ וא בויב אתל גוס לכמ הרקת תפלחה    57.6.390
קוליסו קוריפ ללוכ הסכמ םע 'מס 08 רטוקב     

  702.00       1.00 ןוט 5.21 סמועל תמייק הרקת 'חי   
     
דע רטוקבו גוס לכמ תומייק תוחוש תהבגה    57.6.395
תקיצי וא ימורט תעבט י"ע( מ"ס 08 ללוכו     
תודובע ללוכ ,מ"ס 52 לכ לש הבוגב )ןוטב     
04 ללוכו דע ינקת  סמועל שרדנכ ןיוזמ ןוטב     

  251.00       1.00 ןוט 'חי   
     
001 רטוקבו גוס לכמ תומייק תוחוש תהבגה    57.6.400
)ןוטב תקיצי וא ימורט תעבט י"ע( הלעמו מ"ס     
ןיוזמ ןוטב תודובע ללוכ ,מ"ס 52 לכ לש הבוגב     

  337.00       1.00 ןוט 04 ללוכו דע ינקת סמועל שרדנכ 'חי   
     
לכמ תותשר 2 הטילק יאת ךא ,ל"נכ תהבגה    57.6.405

  360.00       1.00 תודימ לכבו גוס רטמ   
     
,רטוק לכבו גוס לכמ תומייק תוחוש הכמנה    57.6.410

  442.00       1.00 םינוש םיהבגב ,הטילק יאת תוברל 'חי   
     
סמועל והשלכ רטוקב )רגס( הסכמ תפלחה    57.6.415
תנקתהו םייק הסכמ קוליס תוברל ,ןוט 5.21     
תפלחה ךרוצה תדימבו ב.ב שדח הסכמ     

  643.00       1.00 תעבורמ תקצי תרגסמ 'חי   
     
סמועל והשלכ רטוקב )רגס( הסכמ תפלחה    57.6.420
תנקתהו םייק הסכמ קוליס תוברל ,ןוט 5.21     
ךרוצה תדימבו לזרב תקצימ שדח הסכמ     

1,012.00       1.00 תעבורמ תקצי תרגסמ תפלחה 'חי   
     
והשלכ רטוקב ודנור תשר םע הסכמ תפלחה    57.6.425
םייק הסכמ קוליס תוברל ,ןוט 5.21 סמועל     
תדימבו לזרב תקצימ שדח הסכמ תנקתהו     

  684.00       1.00 תעבורמ תקצי תרגסמ תפלחה ךרוצה 'חי   
     
04 סמועל והשלכ רטוקב )רגס( הסכמ תפלחה    57.6.430
הסכמ תנקתהו םייק הסכמ קוליס תוברל ,ןוט     
תרגסמ תפלחה ךרוצה תדימבו .ב.ב שדח     

  866.00       1.00 תעבורמ תקצי 'חי   
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04 סמועל והשלכ רטוקב )רגס( הסכמ תפלחה    57.6.435
הסכמ תנקתהו םייק הסכמ קוליס תוברל ,ןוט     
תפלחה ךרוצה תדימבו לזרב תקצימ שדח     

1,440.00       1.00 תעבורמ תקצי תרגסמ 'חי   
     
והשלכ רטוקב ודנור תשר םע הסכמ תפלחה    57.6.440
םייק הסכמ קוליס תוברל ,ןוט 04 סמועל     
תדימבו לזרב תקצימ שדח הסכמ תנקתהו     

1,185.00       1.00 תעבורמ תקצי תרגסמ תפלחה ךרוצה 'חי   
     
גוס לכמ השדח הרקתל תמייק הרקת תפלחה    57.6.445
08 ללוכו דע רטוקב החוש רובע סמוע לכלו     
רתאל תמייק הרקת קוליסו קוריפ תוברל ,'מס     

  784.00       1.00 השרומ תלוספ 'חי   
     
גוס לכמ השדח הרקתל תמייק הרקת תפלחה    57.6.450
'מס 001 רטוקב החוש רובע סמוע לכלו     
תמייק הרקת קוליסו קוריפ תוברל ,הלעמו     

  957.00       1.00 השרומ תלוספ רתאל 'חי   
     
)תוגרדמ( הכירד יבלש תפסוה וא הפלחה    57.6.455
,הדלפ תביל םע קיטסלפמ םיושע ,תונטובמ     
.תמייק תרוקיב תחוש ךותב מ"ס 03 בחורב     
עוציב ךרוצל בויב ימ תביאש ללוכ אל ריחמה     

  164.00       1.00 הדובעה 'חי   
     
ם י פ ו ג מ  ,ם י מ ו ת ס ש  7.75 ק ר פ  ת ת      
ב ו י ב  ת ו כ ר ע מ ל  ם י ל ו א ר ד י ה  ם י ר ז י ב א ו      
     
השילג רונצל 6" רטוקב הדלפמ ףדמ םותסש    57.7.005

  547.00       1.00 ידגנ ןגוא ללוכ 'חי   
     
השילג רונצל 8" רטוקב הדלפמ ףדמ םותסש    57.7.010

  729.00       1.00 ידגנ ןגוא ללוכ 'חי   
     
חתפ םע 3" רטוק בויבל רזוח לא םותסש    57.7.015
םינגואו תלוקשמ ,עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ     
,"I.R.A." תרצות RN-040 תמגודכ םיידגנ     

3,646.00       1.00 ע"וש וא 'מטא 61 הדובע ץחל 'חי   
     
חתפ םע 4" רטוק בויבל רזוח לא םותסש    57.7.020
םינגואו תלוקשמ ,עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ     
,"I.R.A." תרצות RN-040 תמגודכ םיידגנ     

5,013.00       1.00 ע"וש וא 'מטא 61 הדובע ץחל 'חי   
     
חתפ םע 6" רטוק בויבל רזוח לא םותסש    57.7.025
םינגואו תלוקשמ ,עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ     
,"I.R.A." תרצות RN-040 תמגודכ םיידגנ     

5,924.00       1.00 ע"וש וא 'מטא 61 הדובע ץחל 'חי   
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חתפ םע 8" רטוק בויבל רזוח לא םותסש    57.7.030
םינגואו תלוקשמ ,עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ     
,"I.R.A." תרצות RN-040 תמגודכ םיידגנ     

7,292.00       1.00 ע"וש וא 'מטא 61 הדובע ץחל 'חי   
     
רזוח לא םותסשל לובג קספמ רובע תפסות    57.7.035

  592.00       1.00 טלובה ריצה לע ןקתומ בויבל 'חי   
     
תמגודכ בויבל בלושמ יטמוטוא ריוא םותסש    57.7.040
61 הדובע ץחל ,ע"וש וא D-020 םגד "עלס"     

4,243.00       1.00 הסיכב ףוגמ אלל ,2" רטוק ,גרבומ ,'מטא 'חי   
     
תמגודכ ,בויבל בלושמ יטמוטוא ריווא םותסש    57.7.045
61 הדובע ץחל ,ע"וש וא D-020 םגד "עלס"     
,םיידגנ םינגוא תוברל ,2" רטוק ,ןגואמ ,'מטא     

4,658.00       1.00 הסיכב ףוגמ ללוכ אל 'חי   
     
תמגודכ ,בויבל בלושמ יטמוטוא ריוא םותסש    57.7.050
61 הדובע ץחל ,ע"וש וא D-020 םגד "עלס"     
,םיידגנ םינגוא תוברל ,3" רטוק ,ןגואמ ,'מטא     

4,771.00       1.00 הסיכב ףוגמ ללוכ אל 'חי   
     
תמגודכ ,בויבל בלושמ יטמוטוא ריוא םותסש    57.7.055
61 הדובע ץחל ,ע"וש וא D-020 םגד "עלס"     
,םיידגנ םינגוא תוברל ,4" רטוק ,ןגואמ ,'מטא     

4,881.00       1.00 הסיכב ףוגמ ללוכ אל 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,הדלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.060
תוברל ,XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     

2,210.00       1.00 4" רטוק ,םיידגנ םינגוא 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,הדלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.065
תוברל ,XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     

2,470.00       1.00 6" רטוק ,םיידגנ םינגוא 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,הדלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.070
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     

3,755.00       1.00 8" רטוק ,םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,הדלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.075
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     

4,648.00       1.00 01" רטוק ,םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,הדלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.080
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     

5,806.00       1.00 21" רטוק ,םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,הדלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.085
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     

8,194.00       1.00 41" רטוק ,םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש 'חי   
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,מ"בלפ רגס ,הדלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.090
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     

9,625.00       1.00 61" רטוק ,םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,מ"בלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.095
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     
,מ"בלפ םיגרבו םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש     

2,962.00       1.00 4" רטוק 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,מ"בלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.100
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     
,מ"בלפ םיגרבו םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש     

4,238.00       1.00 6" רטוק 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,מ"בלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.105
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     
,מ"בלפ םיגרבו םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש     

6,052.00       1.00 8" רטוק 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,מ"בלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.110
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     
,מ"בלפ םיגרבו םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש     

7,410.00       1.00 01" רטוק 'חי   
     
,מ"בלפ רגס ,מ"בלפ ףוג ,בויבל ןיכס ףוגמ    57.7.115
וא XE םגד XONIBRO תרצות תמגודכ     
,מ"בלפ םיגרבו םיידגנ םינגוא תוברל ,ע"וש     

9,516.00       1.00 21" רטוק 'חי   
     
יספ םע ,לוגע חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.120
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

8,750.00       1.00 6" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,לוגע חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.125
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

10,937.00       1.00 8" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,לוגע חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.130
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

12,578.00       1.00 01" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
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יספ םע ,לוגע חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.135
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

15,312.00       1.00 21" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,לוגע חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.140
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

17,500.00       1.00 41" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,לוגע חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.145
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

19,687.00       1.00 61" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,עבורמ חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.150
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

7,884.00       1.00 6" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,עבורמ חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.155
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

9,844.00       1.00 8" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,עבורמ חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.160
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

11,348.00       1.00 01" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,עבורמ חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.165
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

13,808.00       1.00 21" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
יספ םע ,עבורמ חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.170
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

15,768.00       1.00 41" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
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יספ םע ,עבורמ חתפל מ"בלפמ ריק רגס    57.7.175
ךתח לעב מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ ,הקלחה     
הבוצח תוברל ,רטמ 0.3 דא ךרואב אלמ     
םגד "T.E.Z." תרצות תמגודכ ,ינדי ליעפמו     

17,728.00       1.00 61" רטוקב ,ע"וש וא SC-PWZ 'חי   
     
מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ מ"בלפמ הלעת רגס    57.7.180
תמגודכ ,ינדי ליעפמו רטמ 0.3 דא ךרואב     
,ע"וש וא  SC-PWZ םגד "T.E.Z." תרצות     

19,687.00       1.00 מ"מ 0001 הבוגבו מ"מ 008 בחורב 'חי   
     
מ"בלפמ רשקמ ריצ ללוכ מ"בלפמ הלעת רגס    57.7.185
תמגודכ ,ינדי ליעפמו רטמ 0.3 דא ךרואב     
,ע"וש וא  SC-PWZ םגד "T.E.Z." תרצות     

25,156.00       1.00 מ"מ 0001 הבוגבו מ"מ 0001 בחורב 'חי   
     
,ת ו ל י ז נ  ן ו ק י ת  ,ם י מ  י ר ו ב י ח  8.75 ק ר פ  ת ת      
.ת ו י ת ש ת  ר ו ת י א  ,י ו ט י ח      
     
   =============================  
תרנצ ירוביחו תוליזנ ינוקית ,הקוזחת ***      
*** םימ תכרעמ לש      
   =============================  
י"ע הליזנ ינוקית יפיעסב )1      :הרעה     
קר שמתשהל שי םייק רוניצ עטק תפלחה     
הדימב .רטמ 0.5 דע עטקה ךרוא לש םירקמב     
ותפלחה רובע םולשתה ,ךורא רתוי עטקהו     
לש םייטנוולרה םיפיעסה תועצמאב עצובי     
.חקפמה תטלחהל םאתהב - תויומכה בתכ     
רזיבא תקפסא רובע םולשת )2               
/הבכרה ךרוצל( שרדייש גוס לכמ ילוארדיה     
יאנתל םאתהב עצובי ןלבקה י"ע )הפלחה     
חקפמה   רושיאו הזוחה     
     
   =============================  
***םימ יווק רוביח ***                    
   =============================  
ועצובי תשוחנ תורוניצ ירוביח )1 :תורעה     
)2 .דבלב ףסכ תמחלהב תופעתסה תועצמאב     
,ךותיר ףקז תועצמאב רוביח עוציב לע הטלחה     
דבלב חקפמל הרומש - הרידחב וא תופעתסה     
     
2" ללוכו דע רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.010
ריחמה .2" ללוכו דע רטוקב םייק יולג רוניצל     
/ו וקה ךותיח ,וקה ןוקיר( תוולנה תודובע ללוכ     
המחלה /ךותיר /הגרבה ,םישרדה םיקוריפ וא     
0.1 ללוכו דע ךרואב שדח רוניצ עטק ,)'דכו     
םישורדה רזעה ירמוחו תרנצה ירזיבא ,א"מ     

  237.00       1.00 'פמוק םלשומה רוביח עוציבל  
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4" - 3"  רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.015
ללוכ ריחמה .4" - 3" רטוקב םייק יולג רוניצל     
וא /ו וקה ךותיח ,וקה ןוקיר( תוולנה תודובע     
המחלה /ךותיר /הגרבה ,םישרדה םיקוריפ     
0.1 ללוכו דע ךרואב שדח רוניצ עטק ,)'דכו     
םישורדה רזעה ירמוחו תרנצה ירזיבא ,א"מ     

  442.00       1.00 'פמוק םלשומה רוביח עוציבל  
     
6" - 3" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.020
ללוכ ריחמה .6" רטוקב םייק יולג רוניצל     
וא /ו וקה ךותיח ,וקה ןוקיר( תוולנה תודובע     
המחלה /ךותיר /הגרבה ,םישרדה םיקוריפ     
0.1 ללוכו דע ךרואב שדח רוניצ עטק ,)'דכו     
םישורדה רזעה ירמוחו תרנצה ירזיבא ,א"מ     

  561.00       1.00 'פמוק םלשומה רוביח עוציבל  
     
8" - 3" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.025
ללוכ ריחמה .8" רטוקב םייק יולג רוניצל     
וא /ו וקה ךותיח ,וקה ןוקיר( תוולנה תודובע     
תרנצה ירזיבא ,)'דכו ךותיר ,םישרדה םיקוריפ     

  715.00       1.00 'פמוק םלשומה רוביח עוציבל םישורדה רזעה ירמוחו  
     
01" - 3" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.030
ללוכ ריחמה .01" רטוקב םייק יולג רוניצל     
וא /ו וקה ךותיח ,וקה ןוקיר( תוולנה תודובע     
תרנצה ירזיבא ,)'דכו ךותיר ,םישרדה םיקוריפ     

  957.00       1.00 'פמוק םלשומה רוביח עוציבל םישורדה רזעה ירמוחו  
     
21" - 3" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.035
ללוכ ריחמה .21" רטוקב םייק יולג רוניצל     
וא /ו וקה ךותיח ,וקה ןוקיר( תוולנה תודובע     
תרנצה ירזיבא ,)'דכו ךותיר ,םישרדה םיקוריפ     

1,094.00       1.00 'פמוק םלשומה רוביח עוציבל םישורדה רזעה ירמוחו  
     
41" - 3" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.040
ללוכ ריחמה .41" רטוקב םייק יולג רוניצל     
וא /ו וקה ךותיח ,וקה ןוקיר( תוולנה תודובע     
תרנצה ירזיבא ,)'דכו ךותיר ,םישרדה םיקוריפ     

1,408.00       1.00 'פמוק םלשומה רוביח עוציבל םישורדה רזעה ירמוחו  
     
2" ללוכו דע רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.045
.2" ללוכו דע רטוקב םייק יולג רזיבא וא רוניצל     
,המחלה /ךותיר /הגרבה עוציב ללוכ אל ריחמה     
ךותיח ,וקה ןוקיר( תוולנה תודובע ללוכ ךא     
ירזיבא ללוכ ךא )םישרדה םיקוריפ וא /ו וקה     
רוביח עוציבל םישורדה רזעה ירמוחו תרנצה     

  137.00       1.00 םלשומה 'חי   
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2" ללוכו דע רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.050
גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק רוניצל     
תודובע ללוכ ריחמה .2" ללוכו דע רטוקב     
,)םידי תריפח תוברל( םייק וק יוליגל הריפח     
,הריפחה ךותמ םילזונ תביאש ,וקה ןוקיר     
רוזחש ,גוס לכמ דודיב וא הפיטע תדרוה     
תפיטע ,רוביחה עוציב רחאל דודיב וא הפיטע     
יולימ ,הריפחה םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח     
ריחמה ,ןכ ומכ .'דכו תררבומ עקרק לש רזוח     
םויס רחאל ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ללוכ     
ירמוחו תוולנה תודובעה לכ תאו הדובעה     

  775.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל םישורדה רזעה  
     
4" - 3" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.055
גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק רוניצל     
הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 4" - 3" רטוקב     
ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק וק יוליגל     
תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ תביאש ,וקה     
וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ דודיב וא הפיטע     
תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה עוציב רחאל דודיב     
לש רזוח יולימ ,הריפחה םוחתב םירזיבאו     
ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ .'דכו .תררבומ עקרק     
םויס רחאל ותומדקל חטשה בצמ תרזחה     
ירמוחו תוולנה תודובעה לכ תאו הדובעה     

1,240.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל םישורדה רזעה  
     
4" - 3" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.060
גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק רוניצל     
יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 6" רטוקב     
,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק וק     
הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ תביאש     
דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ דודיב וא     
תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה עוציב רחאל     
לש רזוח יולימ ,הריפחה םוחתב םירזיבאו     
ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ .'דכו .תררבומ עקרק     
םויס רחאל ותומדקל חטשה בצמ תרזחה     
ירמוחו תוולנה תודובעה לכ תאו הדובעה     

1,531.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל םישורדה רזעה  
     
4" - 3" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.065
גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק רוניצל     
יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 8" רטוקב     
,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק וק     
הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ תביאש     
דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ דודיב וא     
תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה עוציב רחאל     
לש רזוח יולימ ,הריפחה םוחתב םירזיבאו     
ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ .'דכו .תררבומ עקרק     
םויס רחאל ותומדקל חטשה בצמ תרזחה     
ירמוחו תוולנה תודובעה לכ תאו הדובעה     

1,723.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל םישורדה רזעה  
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../328 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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דף מס':     328 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רוניצל 6" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.070
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
םייק וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 6"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל(     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

1,823.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
רוניצל 6" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.075
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
םייק וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 8"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל(     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

2,005.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
רוניצל 8" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.080
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
םייק וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 8"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל(     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

2,206.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
רוניצל 8" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח     57.8.085
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 01"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

2,589.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../329 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רוניצל 01" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.090
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 01"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

2,971.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
רוניצל 8" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.095
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 21"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

2,871.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
רוניצל 01" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.100
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 21"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

3,254.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
רוניצל 01" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.105
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 61"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

3,828.00       1.00 תמלשומ תורבחתהל 'חי   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../330 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רוניצל 21" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.110
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 21"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

3,874.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
רוניצל 21" רטוקב גוס לכמ שדח רוניצ רוביח    57.8.115
רטוקב גוס לכמ )עקרקה ךותב וא יומס( םייק     
וק יוליגל הריפח תודובע ללוכ ריחמה . 61"     
תביאש ,וקה ןוקיר ,)םידי תריפח תוברל( םייק     
דודיב וא הפיטע תדרוה ,הריפחה ךותמ םילזונ     
עוציב רחאל דודיב וא הפיטע רוזחש ,גוס לכמ     
םוחתב םירזיבאו תרנצל לוח תפיטע ,רוביחה     
.'דכו .תררבומ עקרק לש רזוח יולימ ,הריפחה     
חטשה בצמ תרזחה ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ     
לכ תאו הדובעה םויס רחאל ותומדקל     
םישורדה רזעה ירמוחו תוולנה תודובעה     

4,120.00       1.00 'פמוק תמלשומ תורבחתהל  
     
לכב "יח" םייק וקל 2"  דע רטוק שדח וק רוביח    57.8.120
יופיצ םע יתשורח בכור ךותיר תוברל ,רטוק     
ירודכ ףוגמ תנקתה ,תינוציח הפיטעו םינפ     
,דרוקר ,תוגרבה ,"םינובה" תמגוד אלמ רבעמ     
לש םלשומ עוציבל שורדה לכו חודיק תנוכמ     

  911.00       1.00 רוביחה 'חי   
     
לכב "יח" םייק וקל 2" רטוק שדח וק רוביח    57.8.125
יופיצ םע יתשורח ףקז ךותיר תוברל רטוק     
ימוג זירט ףוגמ תנקתה ,תינוציח הפיטעו םינפ     
לכו חודיק תנוכמ ,םינגוא ,אלמ רבעמל ךורא     

1,641.00       1.00 רוביחה לש םלשומ עוציבל שורדה 'חי   
     
לכב "יח" םייק וקל 3" רטוק שדח וק רוביח    57.8.130
יופיצ םע יתשורח ףקז ךותיר תוברל רטוק     
ימוג זירט ףוגמ תנקתה ,תינוציח הפיטעו םינפ     
לכו חודיק תנוכמ ,םינגוא ,אלמ רבעמל ךורא     

3,281.00       1.00 רוביחה לש םלשומ עוציבל שורדה 'חי   
     
לכב "יח" םייק וקל 4" רטוק שדח וק רוביח    57.8.135
יופיצ םע יתשורח ףקז ךותיר תוברל רטוק     
ימוג זירט ףוגמ תנקתה ,תינוציח הפיטעו םינפ     
לכו חודיק תנוכמ ,םינגוא ,אלמ רבעמל ךורא     

4,102.00       1.00 רוביחה לש םלשומ עוציבל שורדה 'חי   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../331 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לכב "יח" םייק וקל 6" רטוק שדח וק רוביח    57.8.140
יופיצ םע יתשורח ףקז ךותיר תוברל רטוק     
ימוג זירט ףוגמ תנקתה ,תינוציח הפיטעו םינפ     
לכו חודיק תנוכמ ,םינגוא ,אלמ רבעמל ךורא     

5,013.00       1.00 רוביחה לש םלשומ עוציבל שורדה 'חי   
     
   =============================  
***תוליזנ ןוקית***                     
   =============================  
עטק תפלחה י"ע הליזנ ינוקית יפיעסב :הרעה     
ךרוא לש םירקמב קר שמתשהל שי םייק רוניצ     
רתוי עטקהו הדימב .רטמ 0.5 ללוכו דע עטקה     
עצובי ותפלחה  רובע םולשתה ,ךורא     
בתכ לש םייטנוולרה םיפיעסה תועצמאב     
חקפמה תטלחהל םאתהב - תויומכה     
     
גוס לכמ תרנצב םימ תליזנ לש ינמז ןוקית    57.8.150
ימוג םע בכור תנקתה י"ע 2" ללוכו דע רטוקו     
ללוכ ,יולג רוניצ רובע ,חפ ךותיר וא םטוא     

   82.00       1.00 ךרוצה תדימב וקה ןוקיר 'חי   
     
גוס לכמ תרנצב םימ תליזנ לש ינמז ןוקית    57.8.155
וא הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( 2" לעמ רטוקבו     
וא םטוא ימוג םע בכור תנקתה י"ע )תיטסלפ     
וקה ןוקיר ללוכ ,יולג רוניצ רובע ,חפ ךותיר     

  164.00       1.00 ךרוצה תדימב 'חי   
     
,הרוחש הדלפ( גוס לכמ רוניצ עטק תפלחה    57.8.160
תודובע ללוכ ,יולג חנומ )יטסלפ וא ,תוולוגמ     
,ןשי רוניצ עטק קוליסו ךותיח וא קוריפ ,ןוקיר     
םיחפסו םירוביח ,שדח רוניצ עטק תנקתה     
רטוק .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו םישורדה     

  191.00       1.00 2" ללוכו דע רוניצה רטמ   
     
גוס לכמ תרנצב םימ תליזנ לש ינמז ןוקית    57.8.165
ימוג םע בכור תנקתה י"ע 2" לעמ רטוקבו     
,יעקרק-תת רוניצ רובע ,חפ ךותיר וא םטוא     
וקה ןוקיר ,הריפח ,הליזנה םוקמ יוליג ללוכ     
רופחה רובהמ םימ תביאש ,)ךרוצה תדימב(     

  383.00       1.00 הליזנה ןוקיתל שרדנה לכו )ךרוצה תדימב( 'חי   
     
םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.170
הרוחש ,תנוולוגמ הדלפ( גוס לכמ יעקרק-תת     
תודובע הליזנה םוקמ יוליג תוברל )יטסלפ וא     
רובהמ םימ תביאש ,ןוקיר ,ךותיח ,הריפח     
םוגפ םייק רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצה הדימב(     
תמלשה ,הגרבה וא ךותיר תודובע ,שדחב     
,םייק רוניצל רוביחה ירוזיאב תינוציח הפיטע     
ובצמל חטש רוזחש ,רזוח יולימ ,לוח תפיטע     

  301.00       1.00 2" ללוכו דע רוניצה רטוק .םדוקה רטמ   
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םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.175
וא הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( גוס לכמ יליע     
םימ תביאש ,קוליס ,ןוקיר ,ךותיח )תיטסלפ     
םייק רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצ היהיו הדימב(     
,הגרבה וא ךותיר תודובע ,שדחב םוגפ     
ירוזיאב העיבצ וא תינוציח הפיטע תמלשה     
ובצמל חטש רוזחש ,םייק רוניצל רוביחה     

  346.00       1.00 6" ללוכו דע 3" -מ רוניצה רטוק .םדוקה רטמ   
     
םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.180
הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( גוס לכמ יעקרק-תת     
תודובע ,הליזנה םוקמ יוליג ללוכ )תיטסלפ וא     
םימ תביאש ,קוליס ,ןוקיר ,ךותיח ,הריפח     
רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצה הדימב( רובהמ     
תינוציח הפיטע תמלשה ,שדחב םוגפ םייק     
,לוח תפיטע ,םייק רוניצל רוביחה ירוזיאב     
רטוק .םדוקה ובצמל חטש רוזחש ,רזוח יולימ     

  447.00       1.00 6" ללוכו דע 3" -מ רוניצה רטמ   
     
םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.185
וא הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( גוס לכמ יליע     
םימ תביאש ,קוליס ,ןוקיר ,ךותיח )תיטסלפ     
םייק רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצ היהיו הדימב(     
,הגרבה וא ךותיר תודובע ,שדחב םוגפ     
ירוזיאב העיבצ וא תינוציח הפיטע תמלשה     
ובצמל חטש רוזחש ,םייק רוניצל רוביחה     

  374.00       1.00 8" רוניצה רטוק .םדוקה רטמ   
     
םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.190
הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( גוס לכמ יעקרק-תת     
תודובע ,הליזנה םוקמ יוליג ללוכ )תיטסלפ וא     
םימ תביאש ,קוליס ,ןוקיר ,ךותיח ,הריפח     
רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצה הדימב( רובהמ     
תינוציח הפיטע תמלשה ,שדחב םוגפ םייק     
,לוח תפיטע ,םייק רוניצל רוביחה ירוזיאב     
רטוק .םדוקה ובצמל חטש רוזחש ,רזוח יולימ     

  497.00       1.00 8" רוניצה רטמ   
     
םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.195
הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( גוס לכמ יעקרק-תת     
תודובע ,הליזנה םוקמ יוליג ללוכ )תיטסלפ וא     
םימ תביאש ,קוליס ,ןוקיר ,ךותיח ,הריפח     
רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצה הדימב( רובהמ     
תינוציח הפיטע תמלשה ,שדחב םוגפ םייק     
,לוח תפיטע ,םייק רוניצל רוביחה ירוזיאב     
רטוק .םדוקה ובצמל חטש רוזחש ,רזוח יולימ     

  524.00       1.00 01" רוניצה רטמ   
     
     
     
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../333 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     333 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.200
הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( גוס לכמ יעקרק-תת     
תודובע ,הליזנה םוקמ יוליג ללוכ )תיטסלפ וא     
םימ תביאש ,קוליס ,ןוקיר ,ךותיח ,הריפח     
רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצה הדימב( רובהמ     
תינוציח הפיטע תמלשה ,שדחב םוגפ םייק     
,לוח תפיטע ,םייק רוניצל רוביחה ירוזיאב     
רטוק .םדוקה ובצמל חטש רוזחש ,רזוח יולימ     

  570.00       1.00 01" רוניצה רטמ   
     
םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.205
וא הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( גוס לכמ יליע     
םימ תביאש ,קוליס ,ןוקיר ,ךותיח )תיטסלפ     
םייק רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצ היהיו הדימב(     
,הגרבה וא ךותיר תודובע ,שדחב םוגפ     
ירוזיאב העיבצ וא תינוציח הפיטע תמלשה     
ובצמל חטש רוזחש ,םייק רוניצל רוביחה     

  556.00       1.00 21" רוניצה רטוק .םדוקה רטמ   
     
םימ רונצ עטק תפלחה י"ע תרנצב הליזנ ןוקית    57.8.210
הרוחש ,תנוולוגמ ,הדלפ( גוס לכמ יעקרק-תת     
תודובע ,הליזנה םוקמ יוליג ללוכ )תיטסלפ וא     
םימ תביאש ,קוליס ,ןוקיר ,ךותיח ,הריפח     
רוניצ עטק תפלחה ,)ךרוצה הדימב( רובהמ     
תינוציח הפיטע תמלשה ,שדחב םוגפ םייק     
,לוח תפיטע ,םייק רוניצל רוביחה ירוזיאב     
רטוק .םדוקה ובצמל חטש רוזחש ,רזוח יולימ     

  647.00       1.00 21" רוניצה רטמ   
     
תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית וא תרנצ רוביח    57.8.215
בחורב "סוארק" תמגוד ילוארדיה קבח י"ע     
תוברל ,)ןוקיתלו רוביחל( חתפנ םגד ,מ"מ 082     

1,367.00       1.00 .3" רוניצה רטוק .ךרוצה תדימב וקה ןוקיר 'חי   
     
תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית וא תרנצ רוביח    57.8.220
בחורב "סוארק" תמגוד ילוארדיה קבח י"ע     
תוברל ,)ןוקיתלו רוביחל( חתפנ םגד ,מ"מ 082     

1,641.00       1.00 .4" רוניצה רטוק .ךרוצה תדימב וקה ןוקיר 'חי   
     
תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית וא תרנצ רוביח    57.8.225
בחורב "סוארק" תמגוד ילוארדיה קבח י"ע     
תוברל ,)ןוקיתלו רוביחל( חתפנ םגד ,מ"מ 082     

2,233.00       1.00 .6" רוניצה רטוק .ךרוצה תדימב וקה ןוקיר 'חי   
     
תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית וא תרנצ רוביח    57.8.230
בחורב "סוארק" תמגוד ילוארדיה קבח י"ע     
תוברל ,)ןוקיתלו רוביחל( חתפנ םגד ,מ"מ 082     

2,461.00       1.00 .8" רוניצה רטוק .ךרוצה תדימב וקה ןוקיר 'חי   
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תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית וא תרנצ רוביח    57.8.235
בחורב "סוארק" תמגוד ילוארדיה קבח י"ע     
תוברל ,)ןוקיתלו רוביחל( חתפנ םגד ,מ"מ 082     

2,643.00       1.00 .01" רוניצה רטוק .ךרוצה תדימב וקה ןוקיר 'חי   
     
תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית וא תרנצ רוביח    57.8.240
בחורב "סוארק" תמגוד ילוארדיה קבח י"ע     
תוברל ,)ןוקיתלו רוביחל( חתפנ םגד ,מ"מ 082     

3,099.00       1.00 .21" רוניצה רטוק .ךרוצה תדימב וקה ןוקיר 'חי   
     
ימניד קבח י"ע תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית    57.8.245
חתפנ םגד ,מ"מ 522 בחורב "סוארק" תמגוד     
תדימב וקה ןוקיר תוברל ,)דבלב ןוקיתל(     

  365.00       1.00 .2" ללוכו דע רוניצה רטוק .ךרוצה 'חי   
     
ימניד קבח י"ע תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית    57.8.250
חתפנ םגד ,מ"מ 003 בחורב "סוארק" תמגוד     
תדימב וקה ןוקיר תוברל ,)דבלב ןוקיתל(     

  684.00       1.00 3" רוניצה רטוק .ךרוצה 'חי   
     
ימניד קבח י"ע תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית    57.8.255
חתפנ םגד ,מ"מ 003 בחורב "סוארק" תמגוד     
תדימב וקה ןוקיר תוברל ,)דבלב ןוקיתל(     

  911.00       1.00 4" רוניצה רטוק .ךרוצה 'חי   
     
ימניד קבח י"ע תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית    57.8.260
חתפנ םגד ,מ"מ 003 בחורב "סוארק" תמגוד     
תדימב וקה ןוקיר תוברל ,)דבלב ןוקיתל(     

1,048.00       1.00 6" רוניצה רטוק .ךרוצה 'חי   
     
ימניד קבח י"ע תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית    57.8.265
חתפנ םגד ,מ"מ 003 בחורב "סוארק" תמגוד     
תדימב וקה ןוקיר תוברל ,)דבלב ןוקיתל(     

1,185.00       1.00 8" רוניצה רטוק .ךרוצה 'חי   
     
ימניד קבח י"ע תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית    57.8.270
חתפנ םגד ,מ"מ 003 בחורב "סוארק" תמגוד     
תדימב וקה ןוקיר תוברל ,)דבלב ןוקיתל(     

1,549.00       1.00 01" רוניצה רטוק .ךרוצה 'חי   
     
ימניד קבח י"ע תיליע תרנצב םימ תליזנ ןוקית    57.8.275
חתפנ םגד ,מ"מ 003 בחורב "סוארק" תמגוד     
תדימב וקה ןוקיר תוברל ,)דבלב ןוקיתל(     

1,732.00       1.00 21" רוניצה רטוק .ךרוצה 'חי   
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   =============================  
***םימ יווק יוטיח***                  
   =============================  
םיאבומה םימ יווק יוטיח יפיעס :הרעה      
בקע םיווק לש םוזי יוטיחל םיסחייתמ ךשמהב     
םימ יווק יוטיח תולע .תרחא הביס לכ וא םוהז     
תרנצ תחנה יריחמב הלולכ םישדח     
     
י"ע ךרוא לכבו רטוק לכב לכב םימ יווק יוטיח    57.8.285
הנמזה( תילאירטקב הקידב ללוכ ךמסומ ןלבק     

    9.00 ח"וד תאצוהו )'מ 051 תילמינימ רטמ             
     
הדבעמו םגוד י"ע תילאירטקב הקידב תכירע    57.8.290
םימרופילוק ,תיללכ הריפס ללוכ םיכמסומ     

  410.00 ח"וד תאצוהו םיקוקוליפטסו 'חי             
     
   =============================  
תוליזנו תויעקרק-תת תוכרעמ רותיא ***     
תכרעמ לש תילוארדיה הקידב .םימה תרנצב     
*** תמייק םימ     
   =============================  
לע ולטוי תויתשת יופימו רותיא יפיעס :הרעה     
חקפמה תמזויב - תדחוימ הדובעכ ןלבקה     
תודובע עוציב יכרצל תויתשת רותיא .דבלב     
לעו ותוירחאב היהי - הזוחה תרגסמב תונוש     
ןלבקה לש ונובשח     
     
גוס לכמ תויעקרק-תת תויתשת יופימו רותיא    57.8.300
רותיא וא )'וכו תרושקת ,למשח ,בויב ,םימ(     
ןומיס תוברל ,םימה תרנצב )תוליזנ( םיצרפ     
ןימזמ י"ע קפוסתש עקר תינכת יבג לע ינדי     
היהת - הז ףיעס יפל הדובע עוציב .הדובעה     
הדיבו תויתשת רותיאב החמתמה תרבח י"ע     
.אשונב םינש 5 תוחפל לש ןויסינו שידח דויצ     
לבקל שי ןלבקה לע ,הדובעה תליחת ינפל     
.הרבחה תלעפהל חקפמהמ בתכב רושיא     
8 היהת הז ףיעס תרגסמב תילמינימ הנמזה     

  273.00       1.00 .תועש ע"ש   
     
גוס לכמ תויעקרק-תת תויתשת יופימו רותיא    57.8.305
רותיא וא )'וכו תרושקת ,למשח ,בויב ,םימ(     
ןומיס תוברל ,םימה תרנצב )תוליזנ( םיצרפ     
ןימזמ י"ע קפוסתש עקר תינכת יבג לע ינדי     
היהת - הז ףיעס יפל הדובע עוציב .הדובעה     
יפיצפס דויצב שומיש אלל עצבמה ןלבקה י"ע     
קר עצובת הדובעה .תוליזנ וא תרנצ יוליגל     
ןמזל םאתהב עצובי םולשתה .חקפמה רושיאב     

  137.00       1.00 לעופב הדובעה עוציב ע"ש   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../336 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     336 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  ת ע י ב צ  9.75 ק ר פ  ת ת      
ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק ו      
     
   =============================  
*** תרנצ תעיבצ ***                  
   =============================  
קרו ךא ולעפוי תרנצ תעיבצ יפיעס )1 :תורעה     
תרנצ לש המוזי העיבצ רובע חקפמה ותמזויב     
תרגסמב השדח תרנצ תעיבצ ריחמ )2  .תמייק     
יפיעסב לולכ - םיטקיורפו הדובע תונמזה     
תולע )3  .דרפנב םלושי אלו תרנצ תחנה     
העיבצ לש הרקמב ,םייתדוקנ עבצ ינוקית     
רוניצ ךרוא רטמ יצח יפל בשחל שי ,המוזי     
.רטוקל םאתהב ןוקית תדוקנל     
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.010
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םיליגר הביבס     
,1" ללוכו דע רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   18.00       1.00 העיבצל הנכה תוברל רטמ   
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.015
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םיליגר הביבס     
דע 1" לעמ רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   23.00       1.00 העיבצל הנכה תוברל ,2" ללוכו רטמ   
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.020
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םיליגר הביבס     
תוברל ,4" - 3" רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   41.00       1.00 העיבצל הנכה רטמ   
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.025
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םיליגר הביבס     
תוברל ,8" - 6" רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   59.00       1.00 העיבצל הנכה רטמ   
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.030
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םיליגר הביבס     
,21" - 01" רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   87.00       1.00 העיבצל הנכה תוברל רטמ   
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.035
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םישק הביבס     
,1" ללוכו דע רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   23.00       1.00 העיבצל הנכה תוברל רטמ   
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.040
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םישק הביבס     
דע 1" לעמ רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   32.00       1.00 העיבצל הנכה תוברל ,2" ללוכו רטמ   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../337 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
26/09/2017
דף מס':     337 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.045
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םישק הביבס     
תוברל ,4"- 3" רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   50.00       1.00 העיבצל הנכה רטמ   
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.050
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םישק הביבס     
תוברל ,8" - 6" רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

   87.00       1.00 העיבצל הנכה רטמ   
     
יאנתל תנוולוגמ וא הרוחש תרנצ תעיבצ    57.9.055
יפל דחוימ ינכט טרפמל םאתהב םישק הביבס     
,21" - 01"  רוניצה רטוק .רוניצ ךרוא רטמ     

  128.00       1.00 העיבצל הנכה תוברל רטמ   
     
םינוולוגמ וא םירוחש תכתמ יקלח תעיבצ    57.9.060
ינכט טרפמל םאתהב םיליגר הביבס יאנתל     

   77.00       1.00 .העיבצל הנכה תוברל ,ר"מב חטש יפל דחוימ ר"מ   
     
םינוולוגמ וא םירוחש תכתמ יקלח תעיבצ    57.9.065
ינכט טרפמל םאתהב םישק הביבס יאנתל     

  109.00       1.00 .העיבצל הנכה תוברל ,ר"מב חטש יפל דחוימ ר"מ   
     
. י 'ג ר ב  ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ      
     
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת      
     
,ןספט( :ןוגכ אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ    60.1.010
גוזימ יאנכט ,ברברש ,יאלמשח ,יאנב ,ןלזרב     
תורקת ביכרמ ,עבצ ,חיט ,רגנ ,ריוא     

   80.00       1.00 .)'וכו סבג תוציחמ/בתות ע"ש   
     
אוהש גוס לכמ רזוע וא יעוצקמ אל לעופ    60.1.020

   68.00       1.00 .ליעל טרופמכ ע"ש   
     

   99.00       1.00 .ליעפמ ללוכ ילמשח שיטפ ע"ש  60.1.030
     

  800.00 )רוסרפמוק( סחדמ ללוכ הביצח שיטפ ע"י            60.1.031
     

   70.00       1.00 )סחדמ ותוא לע( ףסונ הביצח שיטפ ע"ש  60.1.032
     

  138.00       1.00 תודורטקלאו תכתר ללוכ יעוצקמ ךתר ע"ש  60.1.040
     

   94.00       1.00 יעוצקמ ,ביכרמ רגסמ ע"ש  60.1.041
     
/ חפ יטנמלא ךותחל קסיד ללוכ יעוצקמ לעופ    60.1.042

   91.00       1.00 תורוניצ / לזרב ע"ש   
     
לוח יוקינל םלשומ דויצ ללוכ יעוצקמ לעופ    60.1.043

   94.00       1.00 .רתאב ע"ש   
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../338 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     338 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יאנכט / םילוענמ יאנכט / ןוישיר לעב ןלוענמ    60.1.044
  297.00       1.00 .השרומ לוזרפ ע"ש   

     
יאנכט / ןוישיר לעב ןלוענמ לש תורש תאירק    60.1.045
תועשב השרומ לוזרפ יאנכט / םילוענמ     

  704.00       1.00 'פמוק .תוגירח  
     
הקוזחת תודובע עוציבל )םישנא 2( תווצ    60.1.046
םילבח תשילג תועצמאב םיהבגב ןויקינו     

3,000.00       1.00 .)גנילפנס( ע"י   
     
ןוגיעל ,)גנילפנס( םילבח תשילגל עובק ןגוע    60.1.047
דבוע לכל .)הריזגב ג"ק 0051 לקשמ דע( םדא     
ןגועל וניה הדיחיה ריחמ - םינגוע 2 םישרדנ     

  150.00       1.00 .דחא 'חי   
     
סדנהמ רושיא לש ימעפ דח םולשת    60.1.048
רודמב ףקותב ןוישיר לעב היצקורטסנוק     

1,800.00       1.00 'פמוק םייח יווקו םינגוע עוביקל םינבמ  
     
םוריח רבש תאירק רובע ימעפ דח םולשת    60.1.050
תוליגרה תוליעפה תועשב אלש     
.םיגחו תותבשב ,הלילב ללוכ ,)00:71-00:7(     
יפל וקעזוהש עוצקמ ילעב רפסמ יפל םולשתה     

  500.00       1.00 .להנמה י"ע האירק 'חי   
     

2,750.00       1.00 .)םיינש וא דחא רזועו דדומ( הדידמ תווצ ע"י  60.1.052
     
21-9 לוביקב דחא ריצ םימ תילכימ תיאשמ    60.1.053

1,870.00       1.00 .ק"מ 9-מ תוחפ אל ק"מ ע"י   
     
81-51 לוביקב םיריצ ינש םימ תילכימ תיאשמ    60.1.054

2,200.00       1.00 .ק"מ 9-מ תוחפ אל ק"מ ע"י   
     

1,870.00       1.00 ףונמ םע רטמ 5 חטשמ תלעב תיאשמ ע"י  60.1.062
     
אל ק"מ 21-9 לוביקב זגרא םע הניכר תיאשמ    60.1.072

2,200.00       1.00 )ליווג יבא ללוכ( ק"מ 9-מ תוחפ ע"י   
     
אל ק"מ 81-51 לוביקב זגרא םע הניכר תיאשמ    60.1.073

2,530.00       1.00 ק"מ 51-מ תוחפ ע"י   
     
,ק"מ 22-02 לוביקב 4X8 הענה הניכר תיאשמ    60.1.074

2,860.00       1.00 ק"מ 02-מ תוחפ אל ע"י   
     
תלבוהל ךרוא 'מ 21 חטשמ ףונמ םע ררוג    60.1.075

3,432.00       1.00 .םידבוע 2 תמרהל דדובמ ינקת לס + םידומע ע"י   
     
059 םגד ק"דרי 5.2 ס"כ 541-521 ינפוא העי    60.1.082

  275.00       1.00 הלעמו 0891-מ ליבקמ וא ע"ש   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../339 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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26/09/2017
דף מס':     339 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד ק"דרי 4-3 ס"כ 081-051 ינפוא העי    60.1.092
  264.00       1.00 הלעמו 1891-מ ליבקמ וא B059 ע"ש   

     
L,F/059-021 םגד ס"כ 512-071 ינפוא העי    60.1.102

  297.00       1.00 3991-מ ע"ש   
     
L,F/669-051 םגד ס"כ 072-021 ינפוא העי    60.1.112

  319.00       1.00 2991-מ ע"ש   
     
םגד הזגלמ + ףכ ,ס"כ 001-מ יפוקסלט העי    60.1.122

  242.00       1.00 J.C.B 525 ע"ש   
     
ליבקמ וא G21 םגד - ס"כ 531-521 תסלפמ    60.1.132

  319.00       1.00 הלעמו 0891-מ ע"ש   
     
וא F/E/G41 םגד - ס"כ 631 לעמ תסלפמ    60.1.142

  341.00       1.00 ליבקמ ע"ש   
     
- רטור םע ק"דרי 5.2 ס"כ 071-051 ילחז העי    60.1.152

  308.00       1.00 הלעמו 1891-מ ליבקמ וא 369 ע"ש   
     
רטור םע ק"דרי 2 ס"כ 941-031 ילחז העי    60.1.162
9791-מ ליבקמ וא L559 םגד - ילוארדיה     

  319.00       1.00 הלעמו ע"ש   
     
רטור םע ק"דרי 2 ס"כ 921-011 ילחז העי    60.1.172
ליבקמ וא 359 םגד - תחתפנ ףכו ילוארדיה     

  308.00       1.00 הלעמו 1891-מ ע"ש   
     
21  יבוע דע ףוצרקל 'מ 05.1 בחורב תפצרקמ    60.1.177

11,000.00       1.00 רמוחה יוניפ אלל ,ילכה תלבוה תוברל מ"ס ע"י   
     
ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ    60.1.182

  330.00       1.00 ליבקמ וא 513 רליפרטק םגד ע"ש   
     
ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ    60.1.192

  363.00       1.00 ליבקמ וא 523 רליפרטק םגד ע"ש   
     
שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ ילחז ילוארדיה רפחמ    60.1.202

  407.00       1.00 033 רליפרטק םגד - ס"כ 091-022 ,הביצח ע"ש   
     
לקשמב )םילגלג( ינפוא ילוארדיה רפחמ    60.1.212

  363.00       1.00 הביצח שיטפ תוברל ןוט 12-61 ע"ש   
     
ףכו ילוארדיה שיטפ םע ס"כ 06 ינפוא ןורפחמ    60.1.222

  187.00       1.00 5991-מ B.C.J 4,3 םגד - מ"ס 06-04-02 ע"ש   
     
שיטפ מ"ס 04-02 ףכ + ילחז ןורפחמ ינימ    60.1.232

  187.00       1.00 0991-מ בו'גלפ םגד - עקרק חדקמו הריבש ע"ש   
     

15,000.00       1.00 תווצ ללוכ ןינב תלוספל הסירג תנוכמ ע"י  60.1.240
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../340 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     340 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ףכ םע ס"כ 03 ינפוא ןורפחמ ינימ    60.1.242
טקבוב םגד - אטאטמו עקרק חדקמ/ןורפחמ     

  187.00       1.00 5991-מ ע"ש   
     
םגד - ןוט 3-2 לקשמ ס"כ 23-26 ריעז ןורפחמ    60.1.252

1,650.00       1.00 357 טקבוב ע"י   
     

  517.00       1.00 רחא רזיבא וא חדקמ וא אטאטמ רובע תפסות ע"י  60.1.262
     
04-02 ףכו הריבש שיטפ םע ינפוא ןורפחמ    60.1.282

1,760.00       1.00 ליבקמ וא C3  B.C.J םגד מ"ס ע"י   
     
XC3 םגד מ"ס 04-02 ףכ םע ינפוא ןורפחמ    60.1.292

1,760.00       1.00 J.C.B ע"י   
     
אל( GNAMOB 57 םגד - ינדי ילילג שבכמ    60.1.302

  792.00       1.00 )ליעפמ ללוכ ע"י   
     
םומינימ הדלפ ילגלג 2 לע סדנט טטור שבכמ    60.1.312

1,375.00       1.00 ליבקמ וא GNAMOB-021 םגד - ןוט 2 ע"י   
     

1,485.00       1.00 .ןוט 9-7 הדלפ ילגלג 2 לע סדנט טטור שבכמ ע"י  60.1.322
     
312 םגד - ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ    60.1.332

1,760.00       1.00 BOMANG ע"י   
     
שבכ ילגלג םע ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ    60.1.342

1,793.00       1.00 GNAMOB 312 םגד - ע"י   
     
712 םגד - ןוט 71 לעמ ענוממ טטור שבכמ    60.1.352

1,837.00       1.00 ליבקמ וא  GNAMOB ע"י   
     
ןוט 71 לעמ שבכ ילגלג לע ענוממ טטור שבכמ    60.1.362

1,925.00       1.00 ליבקמ וא  GNAMOB 712 םגד - ע"י   
     

14,905.00       1.00 רוזיפ תווצ ללוכ לודג ינורטקלא )רשניפ( רמגמ ע"י  60.1.372
     

12,100.00       1.00 רוזיפ תווצ ללוכ ןטק ינורטקלא )רשניפ( רמגמ ע"י  60.1.382
     
ילוארדיה רטורו רופחד םע ס"כ 025 רוטקרט    60.1.392

  693.00       1.00 8891-מ N01D ע"ש   
     
ילוארדיה רטורו רופחד םע ס"כ 064 רוטקרט    60.1.402

  644.00       1.00 1891-מ L9D ע"ש   
     
תלוספה תקיני ללוכ םישיבכ יוקינל אטאטמ    60.1.403

2,420.00       1.00 .תלוספה קוליסו בכרה ידיצ ינשמ ע"י   
     
,םיילושב ףוסיא םע םישיבכ יוקינל אטאטמ    60.1.404

2,640.00       1.00 .מ"ק 05 ללוכ ע"י   
     
     
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../341 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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26/09/2017
דף מס':     341 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,הביאש ,הובג ץחל תבאשמ םע םימ ילכימ    60.1.405
2,200.00       1.00 .מ"ק 05 ללוכ םימ יריבעמ יוקינו הפיטש ע"י   

     
רובע םימ ילכימ/אטאטמ יפיעסל ריחמ תפסות    60.1.406

    4.00       1.00 .מ"ק 05-ל רבעמ ףסונ מ"ק לכ מ"ק   
     

  150.00       1.00 מ"ס 05 דע רטוקב בהל שיבכ רוסמ ע"ש  60.1.407
     

1,700.00 מ"ס 001 דע רטוקב בהל שיבכ רוסמ ע"י            60.1.408
     
םוקישל םידבוע 3 תללוכה הדובע תצובק    60.1.412
,תימוקמ הרואת ,רוטרנג תוברל ןוטב יחטשמ     
,קבא באוש ,ילמשח לברע ,ילמשח שיטפ     
שורדה רחא דויצ לכו םולהי קסיד ,חופמ     
ןוטבה םוקישל רמוחה .הדובעה תמלשהל     

3,685.00       1.00 .דרפנב דדמי ע"י   
     
תבורעת לש הנתשמ יבועב הקיציו הקפסא    60.1.422
MSLC תמגודכ רקובמ קזוח תלעב יולימ     

  400.00       1.00 .ע"ש וא "טירקומיכ" תרצות ק"מ   
     
יביס רובע אוהש גוס לכמ ןוטבל ריחמ תפסות    60.1.432
ע"ש וא "HSAMREBIF" תמגודכ ןליפורפילופ     

  611.00       1.00 .ק"מ/ג"ק 9.0 תומכב ג"ק   
     
גוסמ יביכר וד רמוח לש דבלב הקפסא    60.1.442
תמגודכ םינוטבב םיקזנ ןוקיתל "יסקופא"     
   "004-PE AROCEP" 25 רודקיס" וא"  
ע"ש וא "ראליג"/"ינולא-בגנ" י"ע קוושמה     

   96.00       1.00 .הדובעה עוציב תדוקנל דע הלבוה תוברל ג"ק   
     
לש ג"ק 7.22 לקשמב קש לש דבלב הקפסא    60.1.452
רמוחה ,םינוטב םוקישל תורשקתה ריהמ רמוח     
02 לש הציחל קזוח לעב טנמצ סיסב לע     
RV" תמגודכ תועש 3 רחאל ס"פגמ     
   EHCTAP DIPAR-LASNOB" י"ע קוושמה  
תדוקנל דע הלבוה תוברל ע"ש וא "קוויש .צ.א"     

  248.00       1.00 .הדובעה עוציב 'חי   
     
תמגודכ יטטניס רמיירפ לש דבלב הקפסא    60.1.462
   "ETERC-DNOB-DRATWR" י"ע קוושמה  
תדוקנל דע הלבוה תוברל ע"ש וא "דראטר"     

   57.00       1.00 .הדובעה עוציב ג"ק   
     
לש ג"ק 52 לקשמב קש לש דבלב הקפסא    60.1.472
רמוחה ,םינוטב םוקישל תורשקתה ריהמ רמוח     
02 לש הציחל קזוח לעב טנמצ סיסב לע     
55B" תמגודכ תועש 21 רחאל ס"פגמ     
   TUORG TNEMIDDA" י"ע קוושמה  
תדוקנל דע הלבוה תוברל ע"ש וא "דראטר"     

  198.00       1.00 .הדובעה עוציב 'חי   
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דף מס':     342 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוטא טגרגא וא ץרווק לוח לש דבלב הקפסא    60.1.482
תוברל מ"מ 9 דע רגרג לדוג ,ףוטש רחא     

   57.00       1.00 .הדובעה עוציב תדוקנל דע הלבוה ג"ק   
     
דע הבאשמה עורז ,הבאשמ םע ןוטב תביאש    60.1.483

  792.00       1.00 'פמוק .םינושאר ק"מ 01 דע ללוכ ריחמה  ,'מ 22  
     

   26.00       1.00 .ל"נל ףסונ ק"מ לכ תביאש ק"מ  60.1.484
     
דע הבאשמה עורז ,הבאשמ םע ןוטב תביאש    60.1.485

  880.00       1.00 'פמוק .םינושאר ק"מ 01 דע ללוכ ריחמה ,'מ 82  
     

   28.00       1.00 .ל"נל ףסונ ק"מ לכ תביאש ק"מ  60.1.486
     
הבאשמה תועורז 4 ,הבאשמ םע ןוטב תביאש    60.1.487

  979.00       1.00 'פמוק .םינושאר ק"מ 01 דע ללוכ ריחמה ,'מ 23 דע  
     

   30.00       1.00 .ל"נל ףסונ ק"מ לכ תביאש ק"מ  60.1.488
     
דע הבאשמה עורז ,הבאשמ םע ןוטב תביאש    60.1.489

1,221.00       1.00 'פמוק .םינושאר ק"מ 01 דע ללוכ ריחמה ,'מ 63  
     

   33.00       1.00 .ל"נל ףסונ ק"מ לכ תביאש ק"מ  60.1.490
     
ריחמ - א"מ 02 דע תרנצ וק םע וקיימ תבאשמ    60.1.491

1,122.00       1.00 'פמוק .םינושאר ק"מ 01 דע  
     

   28.00       1.00 ל"נל ףסונ ק"מ לכ תביאש ק"מ  60.1.492
     

   28.00       1.00 .ל"נה תרנצל ףסונ 'מ לכ רובע ריחמ תפסות רטמ  60.1.493
     
הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש    60.1.494
דע לש הבוגל תינקית המרה תמב לש )םויב     
הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל ,'מ 8.7     

1,925.00       1.00 .)דבלב ןימזמה תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( 'חי   
     
הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש    60.1.495
דע לש הבוגל תינקית המרה תמב לש )םויב     
הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל ,'מ 01     

2,090.00       1.00 .)דבלב ןימזמה תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( 'חי   
     
הדובע תועש 9 דע( ירדנלק הדובע עובש    60.1.496
דע לש הבוגל תינקית המרה תמב לש )םויב     
הדובעה רתאל המבה תלבוה תוברל ,'מ 41     

2,200.00       1.00 .)דבלב ןימזמה תטלחה יפל שמומי הז ףיעס( 'חי   
     
,'מ 41 עורז ךרוא ,ןוט 62 ףונמ םע תיאשמ    60.1.500

4,000.00       1.00 ליעפמ תוברל ,ןוט 2.1 המרה רשוכ ע"י   
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דף מס':     343 םינושה ת"שר ינקתמב הקזחאו םיצופיש ,יוניב תודובעל תרגסמ םכסה

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטמ 6 עורז ךרוא ,ןוט 03 ףונמ םע תיאשמ    60.1.501
רשוכל רטמ 01 עורז וא /ו ןוט 4 המרה רשוכל     
רשוכל רטמ 41 עורז וא /ו ןוט 3.2 המרה     

5,200.00       1.00 ליעפמ תוברל ,ןוט 5.1 המרה ע"י   
     
רטמ 6 עורז ךרוא ,ןוט 06 ףונמ םע תיאשמ    60.1.502
רטמ 01 עורז וא /ו ןוט 6.8 המרה רשוכל     
רטמ 41 עורז וא /ו ןוט 4 המרה רשוכל     

7,000.00       1.00 ליעפמ תוברל ,ןוט 3.3 המרה רשוכל ע"י   
     

   80.00       1.00 אוהש הבוג לכל לוח תביאש ןוט  60.1.503
     
ת ו נ ט נ א  י א ש ו נ  ם י נ ק ת מ  76 ק ר פ      
     
ת ו נ ט נ א  י א ש ו נ  ם י נ ק ת מ  1.76 ק ר פ  ת ת      
     
הרואת דומע/הנטנא ןרותל הקזחא לופיט    67.1.001
30.76 ףיעסל םאתהב 'מ 01 דע והבוגש     

2,795.00       1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב  
     
הרואת דומע/הנטנא ןרותל הקזחא לופיט    67.1.002
ףיעסל םאתהב 'מ 81-ל 'מ 01 ןיב והבוגש     

8,388.00       1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב 30.76  
     
הרואת דומע/הנטנא ןרותל הקזחא לופיט    67.1.003
ףיעסל םאתהב 'מ 52-ל 'מ 81 ןיב והבוגש     

12,582.00       1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב 30.76  
     
דע והבוגש הרואת דומע/הנטנא ןרות תעיבצ    67.1.004
40.76 ףיעסב טרופמכ םינוש םינווגב 'מ 01     

3,495.00       1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב  
     
ןיב והבוגש הרואת דומע/הנטנא ןרות תעיבצ    67.1.005
ףיעסב טרופמכ םינוש םינווגב 'מ 81-ל 'מ 01     

8,388.00       1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב 40.76  
     
ןיב והבוגש הרואת דומע/הנטנא ןרות תעיבצ    67.1.006
ףיעסב טרופמכ םינוש םינווגב 'מ 52-ל 'מ 81     

12,582.00       1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב 40.76  
     
רונצל רבוחמה הנטנא לש םייק רתימ קותינ    67.1.007
,מ"מ 6 תוקטלפ ללוכ גגל רובחה םימ     

2,097.00       1.00 'פמוק .שרדנה לכו םוטיא ינוקית ,½" םיספיליפ  
     

  209.00       1.00 הדלפ ידומע ןיב םירתימ תחיתמ 'חי  67.1.008
     
י"ע גגל ןרות ירתימ לש שדחמ עוביק    67.1.009

  281.00       1.00 .½" רטוקב םיספיליפ 'חי   
     
8 רטוקב ןוולוגמ הדלפ לבכ י"ע רתימ עוציב    67.1.010

  167.00       1.00 מ"מ רטמ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי   .../344 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םילבכ תנקתהו ןרותב הדלפ ילבכ קוריפ    67.1.011
ףיעס יפל ,מ"מ 21 רטוקב םישדח םינוולוגמ     

  251.00       1.00 .דחוימה טרפמב 50.76 רטמ   
     
םילבכ תנקתהו ןרותב הדלפ ילבכ קוריפ    67.1.012
ףיעס יפל ,מ"מ 8 רטוקב םישדח םינוולוגמ     

  209.00       1.00 .דחוימה טרפמב 50.76 רטמ   
     
ךרואבו 4" רטוקב רוניצמ ןרות תיילוח קורפ    67.1.013
העיבצ ללוכ השדח הילוחב ותפלחהו 'מ 21     

2,795.00       1.00 'פמוק .שורדה לכו םיגרב םינגוא  
     
בצינב הנטנאל םינוולוגמ םישדח םילבכ    67.1.014

  251.00       1.00 מ"מ 8 רטוקב םימייקל רטמ   
     
,תוקטלפ ללוכ הפצרל םנוגעו ןרותל לבכ רובח    67.1.015

  350.00       1.00 .שורדה לכו לבכ יקדהמ ,םינחתומ ,םיספיליפ 'חי   
     
םירבחמב הנטנאב םידולח םיגרב תפלחה    67.1.016
וא ,םינוולוגמו םייקל םיהז םיגרבב - םייק ריקל     
תשירדל םאתהב םישדח םיספיליפ עוציב     

   70.00       1.00 חקפמה 'חי   
     
םינגועב - 'מ 8 דע ךרואב םינגוע תפלחה    67.1.017
םאתהב םישדח ,םייקל םיהז םינוולוגמ     

  209.00       1.00 חקפמה תשירדל 'חי   
     
םייקה תמגודכ םירסח סופיט יבלש תמלשה    67.1.018

  167.00       1.00 .שורדה לכו העיבצ תוברל ןרותב 'חי   
     

  112.00       1.00 םינרתב םימוקע סופיט יבלש רושיי 'חי  67.1.019
     
הדלפ תורוניצמ םייושע ןרותל הנגה ידומע    67.1.020
ןוטבב םיאלוממ 'מ 3 ךרואבו 4" רטוקב     
מ"ס 03 רטוקב ןוטב תודוסיב 'מ 5.1 םינטובמו     
ידומע תעיבצ ,ןויזה תוברל 'מ 5.1 קמועבו     
ןבל םודא ןווגב ןיעל הארנה קלחב הנגה     

  769.00       1.00 .ןיגורסל 'חי   
     
ר"מ 06.0 דע חטשב חפ תטלפ תעיבצ    67.1.021
טרופמכ ,תונטנאל ןוגע סיסב תשמשמה     

   56.00       1.00 דחוימה טרפמב 40.11 ףיעסב 'חי   
     
תובכשב קודיה תוברל תימוקמ המדא יולימ    67.1.022
דוסי לעמו ביבס ינויצרביו יעצמאב מ"ס 02 לש     

   37.00       1.00 .הנטנאל ק"מ   
     
הנטנא ןרות לש דוסי ינפ יוליג ךרוצל הריפח    67.1.023
םימ תקחרהל עקרק יעופיש תרדסה תוברל     

  153.00       1.00 .ןרותה רוזאמ ק"מ   
     

קובץ: הסכם מסגרת ע בינוי 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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