
למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 

11/05/2017 זרכמ
דף מס':     001 7102 ג"בתנ ץוח תרואת תקזחא זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ו  ה ק ז ח א  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.010
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תיינח תובחר -1 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 3 לנימרטל ביבסמ םיסוטמ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.020
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תורש ישיבכ -2 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 יריוואה חטשב תוריש שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.030
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
שיבכ RLM -3 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 יספלמ בר שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.040
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
םינוינח -4 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 םירוקמ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.050
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
יזכרמה ןגה -5 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 )3 לנימרט( שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.060
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
םינוינח -6 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 3 לנימרטב םיחותפ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.070
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
השיג ישיבכ -7 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 3 לנימרטל שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.080
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תוינומ ןוינח -8 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 )3 לנימרט( םיסובוטואו שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.090
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תוינח תבחר -9 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 תונשי םיסוטמ שדוח  
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז תאורת חוץ   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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11/05/2017
דף מס':     002 7102 ג"בתנ ץוח תרואת תקזחא זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.100
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
םישיבכ -01 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 ךמתה רוזאב םינוינחו שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.110
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תבחר -11 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 )1T לומ םיסוטמ תיינח( B םיסוטמ תוינח שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.120
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
השיג שיבכ -21 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 2-1 לנימרטל שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.130
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
הסינכ רעש -31 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 םילשורי ת"פ ןוויכמ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.140
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
הסינכ רעש -41 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 א"ת ןוויכמ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.150
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
חווט ןוינח -51 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 ךורא שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.160
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
הרוקמ ןוינח -61 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 1 לנימרט םידבוע שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.170
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
ירוביצ ןוינח -71 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 1 לנימרט שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.180
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      

                   12.00 םולש רעש -81 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.190
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תיזח -91 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 1 לנימרט שדוח  
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז תאורת חוץ   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
3342579-30:סקפ 4348579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
11/05/2017
דף מס':     003 7102 ג"בתנ ץוח תרואת תקזחא זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.200
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תיזח-גג -02 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 1 לנימרט ןשי םיאצוי םלוא ,ינופצה שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.210
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
גג תרואת -12 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 1 לנימרט E הנחת שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.220
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
הבכמ רגנה -22 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 1לנימרט קזב יוביכ תנחת יוביכ תנחת שא שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.230
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תבחר -32 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 )72 א"חב( לגיס םיסוטמ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.240
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
רעש תככס -42 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 3 לנימרט ןומיר שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.250
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תוככס -52 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 3 לנימרט םינוינחל הסינכ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.260
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תוככס -62 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 5 הנבמו ,עוניש ,ראוד :ללוכ יחרזמה ךמתב שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.270
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
ךתמ -72 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 םיחותפ םינוינחו םירעש :יברעמה שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.280
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
א"חב רדג -82 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 27 שדוח  
      
      
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז תאורת חוץ   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



למשח ףגא לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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11/05/2017
דף מס':     004 7102 ג"בתנ ץוח תרואת תקזחא זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.290
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תיפקה רדג -92 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 קזב יוביכ תנחת דע דרו שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.300
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
ןוימ תלעת-03 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 1 לנימרט שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.310
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
רבעמ תנחת-13 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 תלוספ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.320
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
רבעמ תנחת-23 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 תלוספ שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.330
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
הסינכ-33 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 3 לנימרט ןוימ תלעתל שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.340
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
בקוע שיבכ -43 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 1 לנימרטל יחרזמ ךמת שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.350
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      

                   12.00 44 הנבמ -53 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.360
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
תורכשה -63 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 השיג ישיבכו בכר שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.370
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      

                   12.00 רוטקיו +ץח -73 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב שדוח  
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.380
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      
םחתמ -83 הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב      

                   12.00 םינלבק שדוח  
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז תאורת חוץ   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
האלמ תוירחאו ןוקית ,לופיט ,הקוזחת ,תורש     08.1.390
טרופמש יפכ רואמה ינקתמ לכל ,תפטושו      

                   12.00 E הקזחא רוזיאל ינכטה טרפמב שדוח  
למשח תודובעו הקזחא 1.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: מכרז תאורת חוץ   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/05/2017 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     006 7102 ג"בתנ ץוח תרואת תקזחא זרכמ

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ   
  
למשח תודובעו הקזחא 1.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מכרז תאורת חוץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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