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

 

11/02/2018 זרכמ
דף מס':     001 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     01.01.0010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                 4140.00 .'סנוק םיטנמלאל תחתמ קוליסו יוניפ ר"מ   
      
סוסיב רובע עקרקה יגוס לכב הביצח/הריפח     01.01.0020

                 4950.00 .םיפצרמו ןוטב תורדג וא/ו ךמת תוריק ,םינבמ ק"מ   
      
השק ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     01.01.0030
לקשמב תויתיוז םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא      
ןבא לדוגב ,)ק"מ/ןוט 5.2 'נימ שבי יבחרמ      
רוזיפב ,םיקד אללו א"כ מ"ס 5-51 תילמיסקמ      
יללכה טרפמב שרדנה יפל .תחא הבכש      

                 4500.00 21.40.15 ףיעס 15 קרפ ידרשמניבה ר"מ   
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.01.0040
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
ידרשמניבה יללכה טרפמב שרדנה יפל רקובמ      

                 5400.00 .תינכת יפל )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ ק"מ   
רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 03   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     002 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ףיעסב תרחא רמאנ םא אלא 03-ב םינוטבה לכ      
.)תינכת(      
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.01.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

                  430.00 תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   
      
םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב     02.01.0020

                   36.00 מ"ס 5 יבועב ק"מ   
      

                   23.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0030
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0040
ג"ע םיקוצי,םינותחת םייוביע ללוכ םהשלכ      

                  117.00 .םיקדוהמ םיעצמ ק"מ   
      

                   36.00 .תינכת יפל הנתשמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.0050
      
02  יבועב )היולת הפצר( 03-ב ןוטב תרקת     02.01.0060

                    6.00 .מ"ס ק"מ   
      

                    5.50 .מ"ס 02  יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0070
      

                  630.00 .יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות ר"מ  02.01.0080
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0090

                   54.00 .םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      
תואסנולכ ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0100

                   36.00 .םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת יפל ןוט   
      
ללוכ )הדרפה יקשמ( תוטשפתה יקשימ תריצי     02.01.0110

                  100.00 .תוריקב ןהו םיפצרמב ןה ,םוטיא רטמ   
      
רדג רובע עצמ יבג לע קוצי דסמ תורוק     02.01.0140
תריצי ללוכ ,תינכת יפל 03-ב ןוטבמ תינוחטב      
ידומע תליתשל םימאתומה הרוקה ינפב םירוח      

                  130.00 .הדלפ רדג ק"מ   
      
ע"ש וא "דיבילופ" לש הריזג תולעת עצמ     02.01.0150
תחתמ מ"ס 22 הבוגב ףצקומ ןריטסאילופמ      

                  280.00 .)'כת יפל( מ"ס 03 בחורב דסמ תורוקל רטמ   
      
      
      

10.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     003 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
מ"ס 04 הבוגבו מ"מ 5 יבועב דרוב טנמצ חול     02.01.0160

                  560.00 .דוסיה תורוק ידיצב רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 03   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     004 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
תבכש ללוכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      
P-03 ןריטסילופ תוחולמ םוטיא לע הנגה      

                 2160.00 .מ"מ 20 יבועב ר"מ   
םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 03   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     005 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
021 קמועבו מ"ס 04 בחורב הלעת תריפח     08.01.0005
בצמה תרזחהו הכרדמב וא/ו םייק שיבכב ,מ"ס      
תווצק לש אמייק רב ןומיס תוברל ותומדקל      

                 2500.00 .םילוורשה רטמ   
      
021 קמועבו מ"ס 06 בחורב הלעת תריפח     08.01.0010
בצמה תרזחהו הכרדמב וא/ו םייק שיבכב ,מ"ס      
תווצק לש אמייק רב ןומיס תוברל ותומדקל      

                 1050.00 .םילוורשה רטמ   
      
08 רטוקב ןוטב תוילוח יושע לוגע הרקב את     08.01.0025
,521B ןיממ הסכמה .מ"ס 021 קמועבו מ"ס      

                   36.00 M.S.L.C-ב יולימ ללוכ 'חי   
      
תודימב קזב 'בח לש A2 תמגודכ הרקב את     08.01.0030
םע 004D ןיממ הסכמ םע מ"ס 312/761/511      
רזבואמ ."תרושקת" ,"למשח" םיאתמ ןומיס      

                   24.00 'פמוק M.S.L.C-ב יולימ ללוכ ,קזב תושירד יפל  
      
תודימב קזב 'בח לש P תמגודכ הרקב את     08.01.0035
םע 004D ןיממ הסכמ םע מ"ס 021/19/19      
רזבואמ ."תרושקת" ,"למשח" םיאתמ ןומיס      

                   22.00 'פמוק M.S.L.C-ב יולימ ללוכ ,קזב תושירד יפל  
      
,6 גרד ,235 י"ת יפל ,חישק יטסלפ רוניצ     08.01.0040
ללוכ ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 011 רטוקב      

                 8000.00 M.S.L.C-ב יולימ רטמ   
      
,6 גרד ,235 י"ת יפל ,חישק יטסלפ רוניצ     08.01.0045

                  800.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      
,5.31 ע"קי ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0050

                 1500.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב רטמ   
      
,5.31 ע"קי ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0055

                 1100.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
יפל ,הלופכ ןפוד לעב ,ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0060
הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב ,42 קלח 6816 י"ת      

                  300.00 תיעקרק תת רטמ   
      
יפל ,הלופכ ןפוד לעב ,ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0065
הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב ,42 קלח 6816 י"ת      

                 3510.00 תיעקרק תת רטמ   
      
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     006 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םריחמב םיללוכ הרואת ידומעל תודוסי :הרעה      
סדנהמ י"ע דוסיה רושיאו ןונכת תא      
תודובע לכ ,ןלבקה םעטמ היצקורטסנוק      
תא ןכו ןויזה לזרבו ןוטב ,תושרדנה הריפחה      
דוסיה יגרב ןוטיב ,ןומיס ,תואסנולכה חודיק      
םילוורשה לכ עוציב ,ןימזמה י"ע וקפוסיש      
.םישרדנה הקראההו      
      
טסמ -ייה גוסמ הרואת דומעל טלפמוק דוסי     08.01.0070
    )tsum-hgih( 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 81 הבוגב  
.רוטקורטסנוקה ןונכתל םאתהב תודימב      
תביצח וא/ו הריפח ללוכ הז ףיעסב ריחמה      
,טיינוטנבב תואסנולכה חודיק ,דוסיה רוזיא      
,םינוילעה רטמ ינשל ןוטרק לוורש ,03-ב ןוטב      
יגרב ללוכ תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םיכתורמ םירבוחמ דוסי      
ללוכ וניא ריחמה .טלפמוק םישורדה םירמוחהו      

                   10.00 'פמוק .דרפנב ודדמיש הקידב תרנצו ןויז לזרב  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0075
ללוכ ,מ"ס 031/001/001 תודימב 03-ב      

                   35.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה  
      
קוצי 'מ 21-11 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0080
ללוכ ,מ"ס 071/001/001 תודימב 03-ב ןוטבמ      

                    6.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה  
םילבומ 10.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

                   90.00 ר"ממ 3X5.2 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0005
      

                  180.00 ר"ממ 5X5.2 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0010
      

                  270.00 ר"ממ 5X01 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0015
      

                 3650.00 ר"ממ 5X61 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0020
      
4X042 ךתחב RF-YX2AN סופיטמ לבכ     08.02.0025

                  270.00 ר"ממ רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.0030
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                 3650.00 לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
םילבכו םיכילומ 20.80 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: 03   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     007 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
======== B רליפ חול      
      
תודימב ןיירושמ רטסאילופ דסמ     08.05.0010
    633X009X608 חתפנ תיזח לנפ םע מ"מ,  
דסמה .תינוציח הנקתהב למשח חול לש ןוראל      

                    1.00 'פמוק ןוראה ןרצי לש ירוקמ  
      
רטסאילופ ןוראמ B רליפ למשח חולל הנבמ     08.05.0015
"הידמח-רבנע" תרצות 00 םגד ןיירושמ      
הנגה תגרדו מ"ס 633X001,1X608 תודימב      

                    1.00 'פמוק 56PI. תינוציח הנקתהל חולה  
      
םרזל רפמא B.C.C.M(,3X061.( קוצי ת"מאמ     08.05.0025

                    2.00 Ak52 רצק 'חי   
      
רפמא 3x36  דע )B.C.C.M.( קוצי ת"מאמ     08.05.0030

                    1.00 Ak52 רצק םרזל 'חי   
      
רפמא 3x04  דע )B.C.C.M.( קוצי ת"מאמ     08.05.0035

                    3.00 Ak52 רצק םרזל 'חי   
      

                    4.00 אוהש לדוג לכב קוצי ת"מאמל הדובע לילס 'חי  08.05.0040
      
םרזל רפמא 3X4.2 יטמוטוא יצח ינדי ענתמ     08.05.0045

                    1.00 Ak52 רצק 'חי   
      
יפל ,Ak01 רצק םרזל ,רפמא 3X52 דע ז"אמ     08.05.0050

                   10.00 89806 י"ת 'חי   
      
יפל ,Ak01 רצק םרזל ,רפמא 1X52 דע ז"אמ     08.05.0055

                    2.00 89806 י"ת 'חי   
      
םיבצמ 4 ,רפמא 1X61 ררוב ירלודומ קספמ     08.05.0060

                    2.00 )הדובע יבצמ 3( 'חי   
      
לכל(B Ak001 םגד םיבטק 4-ל רתי חתמ ןגמ     08.05.0065

                    1.00 ג"נע םיכיתנ קתנמ תוברל ,)בטוק 'חי   
      

                    3.00 3CA ,רפמא 3X04 דע ןעגמ 'חי  08.05.0070
      

                    2.00 דחא ץורע לעב ,ימונורטסא דוקיפ ןועש 'חי  08.05.0075
      

                    3.00 DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.05.0080
      

                    3.00 A 5/036, 5.0.lc םרז יאנש 'חי  08.05.0085
      
תרצותמ MP-031 םגד ינורטקלא דדומ בר     08.05.0090

                    1.00 SATEC 'חי   
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     008 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לש הדובע ילילס 3-ל דוקיפ תדיחי - ץצוח     08.05.0095

                    1.00 שא יוליג תעב הקספהל םית"מאמ 'חי   
למשח תוחול 50.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
.ר"ממ 53 ךילומה ךתח .הדורטקלאל הקראה     08.06.0005
םע מ"ס 08 קמועבו מ"ס 04 רטוקב אתה      

                    3.00 'פמוק 521B ןיממ הסכמ  
      
005X4X04 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.06.0010

                    1.00 מ"מ 'חי   
תוקראה 60.80 כ"הס          

      
ה כ כ ס ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבומ      
      
והשלכ ןווגב ,וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.07.0010

                  100.00 מ"מ 05 רטוקב ,22 קלח 68316 י"ת יפל רטמ   
      
והשלכ ןווגב ,וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.07.0020

                  100.00 מ"מ 57 רטוקב  ,22 קלח 68316 י"ת יפל רטמ   
      
001X001 ךתחב ץרוחמ ןוולוגמ חפ תלעת     08.07.0030
תויחנה יפל העיבצ ללוכ ,הסכמ םע ,מ"מ      

                  100.00 הככסה תרקתל תנקתומ ,לכירדאה רטמ   
      
םילבכו םיכילומ      
      

                  100.00 ר"ממ 61 ךתחב רוזשו ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  08.07.0040
      
תוקראה      
      
בתות תורקת תויצקורטסנוקל פ"הפמ הקראה     08.07.0050
ןיב םירושיג תוברל ר"ממ 01 ךתחב ךילומ םע      
הככסל ריחמה .תויצקורטסנוקה יעטק      

                    1.00 'פמוק תומלשב  
      
תועצמאב םילבכ תומלוסו תולעת תקראה     08.07.0060
.יאוותב דחא םלוס/הלעת ךרואל חנומה ךילומ      
,םלוס/הלעתל ךילומה ירוביח ללוכ ריחמה      
םירחא תומלוס/תולעתל ךילומהמ םירושיג      
םלוס/הלעתה ךרואלש ךילומה .'וכו יאוותב      
יפל תומלשב הככסל ריחמה .דרפנב דדמנ      

                    1.00 'פמוק תינכות  
      

                    1.00 'פמוק תינכות יפל דוסי תקראה 08.07.0070
70.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 03   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     009 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הרואת יפוג      
      
ט"קמ דל יס םגד DEL תיגולונכטב הרואת ףוג     08.07.0080
    C-64001C5, mL0036, שעג" תרצותמ",  

                   12.00 הככסה תרקתל ןקתומ 'חי   
      

                    1.00 'פמוק תודוקנ 08.07.0085
      

                   12.00 ר"ממ 5.1 םיכילומה ךתח .רואמ תדוקנ 'קנ  08.07.0090
      
ךתח .יעפומ תלת לגעמב רואמ תדוקנ     08.07.0100

                    8.00 טוליש תרואתל הנכה ,ר"ממ 5.2 םיכילומה 'קנ   
      

                    8.00 )היזיוולט תמלצמל הנכה( תרושקת תדוקנ 'קנ  08.07.0110
הככסב למשח תודובע 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 03   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     010 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
יפל העובצו תנוולוגמ הדלפ תיצורטסנוק     19.01.0010
'סנוקה .לכירדאה י"ע רחבי ןווגה טרפמ      
4 לעמ יבועבו םינוש םיכתחב תכתמ יליפורפמ      

                   21.60 םיגרבו םירבחמ ללוכ ,מ"מ ןוט   
      
וא  001T KCOLD גוסמ "פיזלק" גג יוריק     19.01.0020

                  423.00 .ע"ש ר"מ   
      
ןיב ללוכה מ"מ 2 יבועב םשג יימ רובע תלחזמ     19.01.0030
תככס רובע ךרבו "4 רוניצ ,שאר טלוק ראשה      

                    1.00 'פמוק .תינכת יפל ,םינעטמ רעש  
      
ידומע רובע ןוגיע יגרב בולכ סוליפו ןוגיע     19.01.0040

                   42.00 .)םירחא י"ע קפוסמ םיגרב בולכ( הרואת 'חי   
      
תקחרה רובע )'וכו םיחתומ ,םילבכ( םיטנמלא     19.01.0050

                    1.00 'פמוק םינוי  
שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
קובץ: 03   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     011 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב י  ם י נ ב מ  12 ק ר פ       
      
ם י ל י ב י  ם י נ ב מ  10.12 ק ר פ  ת ת       
      
םחתמ רובע ליבי )7Y( הנבמ עוציבו ןונכת     21.01.0010
תינכת יפל םילארשי םיגהנל הנתמה      
,דחוימ טרפמו םירחא םיצעוי ,תולכירדא      

                    1.00 'פמוק .תויתשתל רוביחו סוסיב ,הלבוה ללוכ ריחמה  
      
ליבי ןגומ בחרמ  )8Y( הנבמ עוציבו ןונכת     21.01.0020
תינכת יפל םיגהנל הנתמה םחתמ רובע      
,דחוימ טרפמו םירחא םיצעוי ,תולכירדא      

                    1.00 'פמוק .תויתשתל רוביחו סוסיב ,הלבוה ללוכ ריחמה  
      
תינכת יפל ,םוינימולא תולוגרפ עוציבו ןונכת     21.01.0030
,דחוימ טרפמו םירחא םיצעוי תולכירדא      

                    1.00 'פמוק .תויתשתל רוביחו סוסיב ,הלבוה ללוכ ריחמה  
      
הנבמ רובע ליבי )9Y( הנבמ עוציבו ןונכת     21.01.0040
םירחא םיצעוי ,תולכירדא תינכת יפל קדוב      
,הבכרה ,הלבוה ללוכ ריחמה ,דחוימ טרפמו      

                    3.00 'פמוק .תויתשתל רוביחו סוסיב  
      
רדח" רובע ליבי )01Y( הנבמ עוציבו ןונכת     21.01.0050
תינכת יפל ,םינעטמ רעש םחתמב "תרושקת      
.דחוימ טרפמו םירחא םיצעוי ,תולכירדא      
רוביחו סוסיב ,הבכרה ,הלבוה ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק .תויתשתל  
םיליבי םינבמ 10.12 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיליבי םינבמ 12 כ"הס          
קובץ: 03   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     012 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב      
      
שומיש םע 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0010
לוורש ללוכ ,מ''ס 07 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב      

                   64.80 .םינוילעה רטמ 2-ב )CVP/ןוטרק( רטמ   
      
שומיש םע 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0020

                   30.00 .מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב רטמ   
      
שומיש םע 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0030

                   30.00 .מ''ס 09 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב רטמ   
      
שומיש םע 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0040
לוורש ללוכ ,מ''ס 05 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב      
סוסיב רובע ,םינוילעה רטמ 2-ב )CVP/ןוטרק(      

                  288.00 .תינוחטיב רדג רטמ   
      
ךתורמ תינוסארטלוא תוקידבל הדלפ רוניצ     23.01.0050
קקפ םע רוגסו תיתחתב םוטא ,ןויזה בולכל      

                 1440.00 .טרפ יפל ,ןוילע רטמ   
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס          
קובץ: 03   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     013 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ה פ ש  י נ ב א ו  ם י פ ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוציר      
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
,מ"ס 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

                  360.00 .תינכת יפל ע"וש וא מ"ס 02/02 ר"מ   
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0200
,מ"ס 02/01 ,תינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ      

                  472.50 .תינכת יפל  ע"וש וא מ"ס 02/02 ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

                    9.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
וא ןייטשרקא תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס      

                  243.00 .ע"ש ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      
וא 01 הבוגב הכרדמל תומיאתמה הפש ינבא      
ןונכתל תויחנה"ה יפ לע העסמה לעמ מ"ס 51      
."םירעב תובוחר      
      
תנעשמו דוסי רתיה ןיב ללוכ הפש ינבא ריחמ      
.ןוטב      
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
םוטיקו םירסייפס םע מ"ס 05/52/52 תודימב      

                  225.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
81/04/05 תודימב תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560
םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע מ"ס      

                   45.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח רטמ   
      
הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.01.0570
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו      

                   22.50 .'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו 'חי   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( .מ"ס 32/001/32      

                   27.00 .)ןוטב רטמ   
10.04.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 03   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     014 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0660
דוסי ללוכ ריחמה( .מ"ס 32/52/32 תודימב      

                  360.00 .)ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0670
דוסי ללוכ ריחמה(  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

                 1368.00 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0680
ריחמה(   .רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב      

                   45.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

                   27.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      
ריחמה( רופא ןווגב  מ''ס 52/71 הפש-ןבא     40.01.9010

                 3500.00 )ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
הפש ינבאו םיפוציר 10.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 04 כ"הס          
קובץ: 03   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     015 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
טרפ יפל ,רפושמ תורדש גוסמ תשר רדג     44.01.0010
תוטוממ תכתורמ ,טרפמב 44 קרפל חפסנב      
תוצבשמו מ"מ 5.4 רטוקב םינוולוגמ הדלפ      
.הנוילע ןרק םע רדגה .מ"מ 051/05 לדוגב      
רדגה ידומע .רטמ 5.2 ןרקה תלחתה דע הבוג      
ךתחב םינוולוגמ SHR הדלפ יליפורפמ      
5.0 וכרואש ןוילע ףופיכ םע ,מ"מ 2.3/05/001      
.קקפ תוברל ,רטמ 5.2 לש םיחוורמבו ,רטמ      
ללוכה יטנמצ סיד י"ע הרוקב םידומעה ןוגיע      
יפל( תוכימת תוברל ,תוצווכתה ענומ ףסות      
ףסונ ןוילע ןרק ךתורמ דומע לכל .)תינכת      
ןוולוגמ SHR הדלפ ליפורפמ ,ינשה ןוויכב      
,מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 2.3/04/06 ךתחב      

                  740.00 .קקפ תוברל רטמ   
      
תורוניצמ םידומע ללוכ 'מ 5.2 הבוגב תשר רדג     44.01.0110
תנוולוגמ תשר ,'מ 2 לכ 2" רטוקב םינוולוגמ      

                  200.00 .םיקוזיח ללוכ מ"ס 5/5 רטמ   
      
,הדלפמ תכתורמ תשר רדגמ יפנכ וד רעש     44.01.0160
םוריח בכרל ,'מ 5.2 הבוג ,רטמ 6 דע בחורב      

                    4.00 .תינכתב תניוצמה תודימב 'חי   
      

                    7.00 .'מ 1.2/5.1 תודימב שפשפ רעש 'חי  44.01.9010
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס          

      
ם י י ל מ ש ח  ם י ר ע ש  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 5.2 לע בחור 'מ 4 תודימב ילמשח רעש     44.02.0010

                    4.00 .תינכתב ןמוסמכ ,ןרק רטמ יצח + הבוג 'חי   
      
5.2 לע בחור 'מ 8 תודימב ילוזנוק ילמשח רעש     44.02.0020

                    1.00 .תינכתב ןמוסמכ ,ןרק רטמ יצח + הבוג 'מ 'חי   
םיילמשח םירעש 20.44 כ"הס          

      
י ל מ ש ח  ם ו ס ח מ  30.44 ק ר פ  ת ת       
      
לש תודימב YTUD YVAEH ילמשח םוסחמ     44.03.0010
5 לש המרה תוריהמ תיניע ללוכ ,רטמ 4 דע      
טלשו דל תורונב ןומיס רוזמר ללוכ ,תוינש      

                    5.00 .בהבהמ רוצע 'חי   
ילמשח םוסחמ 30.44 כ"הס          

      
      
      
      

הדלפ ילפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס          
קובץ: 03   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     016 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ .1      
רשואמ הכיפש רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
טעמל ,חקפמה רושיאבו והשלכ קחרמב      
בצמה תרזחהו ךרוצה תדימב הרגא םולשת      
.ותומדקל      
      
יחטשל הרבעהו הלבוה םיללוכ ע"ע יריחמ .2      
קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ      
רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ שרדייש      
.חקפמה רושיאבו תובכשב      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ .3      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב .4      
םוסרפ םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה      
      
תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא .5      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב םניה      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ .6      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
םוריע ,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה      
הדידמה .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו      
.ק"מב םולשתהו      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                20000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל ,לדוג לכב םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

                   10.00 .קוליסו יוניפ ללוכ ,םישרוש 'חי   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090

                  100.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.01.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

                 2000.00 50.20.14 ףיעס לוחכ ר"מ   
      
      

10.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     017 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.01.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

                 1600.00 .2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
      
דומע לע ןקתומה טלש וא\ו רורמת קוריפ     51.01.0170
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

                   20.00 .קוליסו 'חי   
      
םידומע ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

                    5.00 .קוליסו 'חי   
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

                   10.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

                   10.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

                  100.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0400

                  100.00 .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג ק"מ   
      
,אוהש גוס לכמ תשר רדג תקתעהו ריהז קוריפ     51.01.0440

                  350.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,תינמז וא הליגר רטמ   
      
לעמ תינמז רדג תקתעה וא/ו ריהז קוריפ     51.01.0441

                  350.00 .הקעמה ללוכ ןוטב הקעמל רטמ   
      
גוס לכמ תשר רדג לש הקתעהו ריהז קוריפ     51.01.0445
לכ תוברל רזוח שומישו 'מ 5.2 דע הבוגב      
םינוקיתו רמוח תמלשה ,םידומעהו םיביכרה      

                   20.00 .שדחה יאוותב רדגה תמלשהל שרדנש לככ רטמ   
      
םימ יריבעמ לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירה     51.01.0450
,םייפנכ ,הפצר ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע(      

                    2.00 'פמוק .קוליסו יוניפ תוברל שורדה לכו פרפיר  
      
,מ''ס 0.01-0.0 הנתשמ יבועב טלפסא ףוצרק     51.01.0510

                 1950.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל ר"מ   
      
תרבעה תוברל ,םייק לקשמ תקתעהו קוריפ     51.01.9010
ללוכ ריחמה .חקפמה הרויש םוקמל לקשמה      
,האלמ הלעפהו לקשמה לויכו הנסחא ,עוניש      

                    1.00 .םיטוויח תוברל 'חי   
      

                    3.00 םינבמ תקתעהו קוריפ 'חי  51.01.9020
      

10.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     018 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      

                    1.00 'פמוק םינוש םילדגב םירעש קוריפ 51.01.9030
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

                 6500.00 .עקרק יגוס לכב וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0030
      

                  500.00 .גוס לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0140
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
יולימ      
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0030
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

                 3500.00 .)קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
תיתשתו םיעצמ      
      
51-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס      

                 4800.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
      

                  100.00 םייק תיתשת וא/ו עצמ ינפ דוביע ר"מ  51.03.0121
      
רקובמ קודיהה רחאל ,תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.03.0140

                 2000.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש ק"מ   
      
יבועב 'א גוס עצמב תאלוממ 21 יבועב תרווכ     51.03.0141

                24100.00 )הסירפו תרווכ ריחמ ללוכ( מ"ס 02 ללוכ ר"מ   
      
יבועב 'א גוס עצמב תאלוממ 21 יבועב תרווכ     51.03.0142

                24200.00 )הסירפו תרווכ ריחמ ללוכ( מ"ס 51 ללוכ ר"מ   
      

                24200.00 הסירפ ללוכ החישק תילאיסקאיב תשר ר"מ  51.03.0143
      

                26000.00 תיתיסרח תיתש ינפל רקובמ דוביעו הקלחה ר"מ  51.03.0144
אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.04.0100

                21860.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
      

40.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     019 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     51.04.0110

                65580.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
טלפסאמ  םיהבגומ םייאו םיליבש תוכרדמ     51.04.0330
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את      

                 6530.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטמולוד/יריג ר"מ   
      

                21860.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0380
      

                51000.00 .ר"מ/ג"ק 3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0390
תועסימב תויטלפסא תובכש 40.15 כ"הס          

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0036

                  500.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

                  216.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0176

                  180.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196

                   31.50 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0236

                  126.00 .'מ 0.2 דע קמועב  5 גרד רטמ   
      
מ"ס521 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0296

                  151.20 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
וק לע זוקינ את תמקה רובע ריחמ תפסות     51.06.0500

                    1.80 'פמוק .)דרפנב םלושי אתה( םייק  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

                   27.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
      
      
      

60.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     020 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב מ"ס 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

                   33.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
מ''ס 001X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0678
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                   20.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 041X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0688
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    1.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 041X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0698
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    4.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 041X021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0708
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    2.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 081X021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0718
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06  רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    1.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 081X081 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0728
תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דע 15.2 מ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב      

                    2.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 012X041 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0738
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06  רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    1.00 D-400. 'חי   
      
מ"ס 012X041 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0748
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2  לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06  רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    3.00 D-400. 'חי   
      
      
      
      

60.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     021 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
מ"ס 012X041 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0758
הסכמ ללוכ ,'מ 5.4 דעו 'מ 15.3  לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06  רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    1.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס  וא 012X012 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0768
הסכמ ללוכ ,'מ 5.4 דעו 'מ 15.3 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    3.00 D-400. 'חי   
      
מ"ס 001X001 תודימב רגנ ימ תטילקל תשר     51.06.0778

                    6.00 ינבלמ אתל 'חי   
      

                 1050.00 .לועית יווק םוליצ רטמ  51.06.0779
זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס          

      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  80.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
לע. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      

                   60.00 .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע 'חי  51.08.0030
      

                   65.00 .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת 'חי  51.08.0040
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.08.0050

                 2300.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .אלמ ןבל רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.08.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

                  850.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.08.0070

                  100.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

                   30.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.08.0080
      

                    4.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.08.0090
      

                 4100.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.08.0110
      
      
      

80.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     022 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ותיחתמ טקיורפה לכל םיינמז העונת ירדסה     51.08.0998
םאתהב ,םינושה םיבלשה לכלו ופוס דעו      

                    1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב 80.00 ףיעסב טרופמל  
      

                    1.00 'פמוק .םידומעו טוליש 51.08.1041
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 80.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הלילס 15 כ"הס          
קובץ: 03   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     023 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ק פ ס א ו  ב ו י ב  ת ו כ ר ע מ  30.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
לש רזוח יולימ םיללוכ הריפחה יריחמ :הרעה      
ץעוי תוארוה יפ לע םיאתמ רמוחב הלעתה      
.עקרקה      
      
חנומ מ''מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0010
57.1 דעו רטמ 62.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע .רטמ      

                   13.50 .לוח רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0020
52.2 דעו רטמ 67.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע  .רטמ      

                   54.00 .לוח רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0030
57.2 דעו רטמ 62.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע  .רטמ      

                   27.00 .לוח רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0040
52.3 דעו רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע  .רטמ      

                   81.00 .לוח רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0050
57.3 דעו רטמ 62.3 -מ לודגה קמועב עקרקב      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע  .רטמ      

                   36.00 .לוח רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0060
52.4 דעו רטמ 67.3 -מ לודגה קמועב עקרקב      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע  .רטמ      

                   58.50 .לוח רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0070
57.4 דעו רטמ 62.4 -מ לודגה קמועב עקרקב      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע  .רטמ      

                   36.00 .לוח רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0080
52.5 דעו רטמ 67.4 -מ לודגה קמועב עקרקב      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע  .רטמ      

                   40.50 .לוח רטמ   
      
      
      

30.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     024 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.03.0085
דעו רטמ 52.5 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      
דופירו תפיטע ללוכ 61-4 טרפ יפ לע  .'מ 57.5      

                   40.00 .לוח רטמ   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.03.0090
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

                    2.00 .רטמ 52.1 דע קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.03.0100
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

                    3.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.03.0110
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

                    2.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.03.0120
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

                    2.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.03.0130
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

                    2.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.03.0136
-ו מ"ס 06 רטוקב םיסכמ ינשו הרקת םע מ"ס      
רטמ 57.3 -מ קמועב ןוט 5.21 סמועל מ"ס 05      

                    3.00 רטמ 52.4 דעו 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.03.0145
מ"ס 06 רטוקב םיסכמ ינשו הרקת םע מ"ס      
רטמ 62.4 קמועב ןוט 5.21 סמועל מ"ס 05-ו      

                    1.00 רטמ 57.4 דעו 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.03.0155
מ"ס 06 רטוקב םיסכמ ינשו הרקת םע מ"ס      
רטמ 67.4 קמועב ןוט 5.21 סמועל מ"ס 05-ו      

                    1.00 רטמ 52.5 דעו 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.03.0165
מ"ס 06 רטוקב םיסכמ ינשו הרקת םע מ"ס      
רטמ 52.5 קמועב ןוט 5.21 סמועל מ"ס 05-ו      

                    1.00 רטמ 57.5 דעו 'חי   
      
רובע מ''ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.03.0180

                    7.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
      

30.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     025 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רובע מ''ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.03.0190

                    4.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ''ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.03.0200

                    6.00 .ןוט 04 סמועל םידבכ םיסכמו הרקת 'חי   
      
8''-מ רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     57.03.0220
,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 01'' דע      
המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג      

                    2.00 .שרדנה יפ לע 'חי   
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 6'' רטוקב ינוציח לפמ     57.03.0230

                    2.00 .'מ 2 לעמ קמועב 'חי   
      
םירטקב םימייק בויב יווק לש הפיטשו יוקינ     57.03.0250

                  382.50 "8-"4. רטמ   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב בויב וק םוליצ     57.03.0260

                  382.50 D.C  +  חוד תקפסהו רטמ   
      

                  270.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  57.03.0270
םימ תקפסאו בויב תוכרעמ 30.75 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ  ך ר ע מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
:ןלהל רומאה לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא .1      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש .2      
םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו      
ןומיס טרס ,לוח תפיטע ,תוקידבל המרגורפל      
טרפ פ"ע רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע      
םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םירזיבאו      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
.יללכה טרפמב      
      
      
      
      
      

40.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     026 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ .3      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
ירדסה לש לעופב עוציב תוברל םתומלשב      
ךורכה לכ םע עוציבה ןמזב םישדח העונת      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת ,ךכמ עמתשמו      
.ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ עמתשמה      
      
יכמסמב רמאנל תפסותבו ףסונב .4      
וא\ו ןילתאילופ תורוניצ ריחמ הזוח\זרכמ      
לכ לע תוירחא םיללוכ בלוצמ ןילתאילופ      
)םירזיבאו תורוניצ( היביכרמ לכ םע תכרעמה      
תבוטל תרנצה ןרצי י"ע תוחפל םינש 10 ךשמל      
תרנצה ןיב רוביח ,דיגאת\תימוקמה תושר      
.דבלב ן'זויפורטקלא תועצמאב      
      
,םייק רוניצל שדח רוניצ תורבחתה יפיעס .5      
.םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע :םיללוכ      
תנקתה ,םייקה רוניצה ךותיח ,םייק וק קותינ      
,לוטיבל םיטנרדיה רובע רוויע ןגואו ןגוא      
רוביחל ,)ריחמב םילולכה( םיחפס תנקתה      
םירטקל םאתהב .םייקל שדחה רוניצה      
רוביחה תקידב ,ךותירב תינכתב / ףיעסבש      
.ותומדקל בצמה תרזחהו םימ ץחלל      
      
בותיכו הטסורינ\יתכתמ טוח םע ןומיס טרס .6      
תספוק ,ףוגמ את ךותב טרסה לש הילע ,םימ      
תועצמאב תופיצר תקידב ,הרוגס למשח      
הזוחה יכמסמב םוקמ לכב .רותיאל רישכמ      
ךכל ךרע הוושה )XEP (סקפ רוניצ עיפומש      
ןלבקה ןכל גרד ותואב 001EP רוניצ היהי      
.תפסות אלל תופולחה ןיב רוחבל ישאר      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע .7      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
םייק וקל שדח וק תורבחתה      
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
      

40.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     027 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רטוק ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.04.0110
רטוק ןליתאילופ רוניצמ םייק וקל מ"מ 002      
וקה יוליגל הריפח תודובע תוברל ,מ"מ 002      
תועצמאב םייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה      
ילמשח ךותירל הפומ/תשק/רטוק רבעמ ,ךותיר      
תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ אל ,)דמצמ(      
תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה םירזיבאהו      

                    3.00 ותומדקל בצמה 'חי   
      
תמגוד E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.04.0120
וא 61 גרד EP 11- RDS -001 "סקלפירמ"      
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש      
לכ ללוכ .מ"מ 011 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע      

                  113.40 .םישורדה םיחפסה רטמ   
      

                   31.50 מ"מ 09 רטוקב חא ל"נכ תורוניצ רטמ  57.04.0130
      

                  175.50 מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ תורוניצ רטמ  57.04.0140
      

                  676.80 מ"מ 002 רטוקב ךא ל"נכ תורוניצ רטמ  57.04.0150
      
ךותירב הדלפ תרנצל ןליתאילופ ןוראווצ רוביח     57.04.0160

                    3.00 'פמוק .הדלפ ןגוא ללוכ 4" םינפ  
      

                    6.00 'פמוק 6" רטוקב ךא ל"נכ 57.04.0170
      

                   13.00 'פמוק 8" רטוקב ךא ל"נכ 57.04.0180
      

                    6.00 .םיגרבו םימטא תוברל ךותירב 6" רטוקב ןגוא 'חי  57.04.0190
      

                    1.00 .םיגרבו םימטא תוברל ךותירב 8" רטוקב ןגוא 'חי  57.04.0200
      
םיגרב תוברל ,ךותירב 6" רטוקב רוויע ןגוא     57.04.0210

                    6.00 .תידיתע הנכה-םימטאו 'חי   
      
םיגרב תוברל ,ךותירב 8" רטוקב רוויע ןגוא     57.04.0220

                    1.00 .תידיתע הנכה-םימטאו 'חי   
      
ןליתאילופמ רותיאל ןתינ ינועבצ ןומיס טרס     57.04.0230
050" גוסמ רזחוממ אלו תרפוע לוטנ      
    YLENAW" יבועבו מ"ס 51 בחורב ע"ש וא  
יפל( הטסורינ יטוח ינש םירוזש ובו מ"מ 21.0      

                 1073.00 )0530.602.75 לקד ףיעס רטמ   
      
רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.04.0240
    "3X2, ןגמ תפיכ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ  
שוג ,4" רטוק ףקז תוברל ,החיתפ ןיפ תלעב      

                   19.00 'פמוק םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב  
      

40.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 03   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     028 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      

                   19.00 הפצה תעינמל ,4" רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ 'חי  57.04.0250
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     57.04.0260
םינקתומ יתשורח םודא םיעובצ םימחו םירק      
4" רטוק .ךותירב םירבוחמ ,םייומס וא םייולג      

                   45.00 .םישורדה םיחפסה לכ ללוכ .הפיטע אלל רטמ   
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     57.04.0270
םינקתומ יתשורח םודא םיעובצ םימחו םירק      
6" רטוק .ךותירב םירבוחמ ,םייומס וא םייולג      

                   65.00 .םישורדה םיחפסה לכ ללוכ .הפיטע אלל רטמ   
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     57.04.0280
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
,ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רטוק שימג רוניצ םע ןולגלג ,םימה וקל רוביח      

                    5.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,'מ 03 ךרואב 4/3"  
      
,תלעונ תלד םע חפמ שא יוביכ דויצל ןורא     57.04.0290
וא ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב      
ןלבקה י"ע קפוסיש תכתמ דמעמ ג"ע חנומ      
,יוביכ יפטמ ינשו 4/3" ןולגלג תנקתהל דעוימ(      

                    5.00 'פמוק )דרפנב םימלושמה  
      
09 רטוק ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.04.0300
002 רטוק ןליתאילופ רוניצמ םייק וקל מ"מ      
,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע תוברל ,מ"מ      
,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ      
ילמשח ךותירל הפומ/תשק/רטוק רבעמ      
תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ אל ,)דמצמ(      
תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה םירזיבאהו      

                    2.00 ותומדקל בצמה 'חי   
      
י"ע תקפוסמה ןגמ תפיכ תחיתפל חתפמ     57.04.0310

                    3.00 ןגמה תפיכ קפס/ןרצי 'חי   
שא יוביכ ךרעמ 40.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ יווק 75 כ"הס          
30 זרכמ ןדריה רהנ - כ"הס        

קובץ: 03   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 

11/02/2018 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     029 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

  
כ"הס  

30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
םילבומ 10.80 קרפ תת     
  
םילבכו םיכילומ 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת     
  
תוקראה 60.80 קרפ תת     
  
הככסב למשח תודובע 70.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
םיליבי םינבמ 12 קרפ    
  
םיליבי םינבמ 10.12 קרפ תת     
  
םיליבי םינבמ 12 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 03   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     030 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

  
כ"הס  

סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ    
  
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת     
  
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס    
  
רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
הפש ינבאו םיפוציר 10.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס    
  
הדלפ ילפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת     
  
םיילמשח םירעש 20.44 קרפ תת     
  
ילמשח םוסחמ 30.44 קרפ תת     
  
הדלפ ילפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס    
  
הלילס 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
תועסימב תויטלפסא תובכש 40.15 קרפ תת     
  
זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת     
  
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 80.15 קרפ תת     
  
הלילס 15 כ"הס    
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
םימ תקפסאו בויב תוכרעמ 30.75 קרפ תת     
  
שא יוביכ ךרעמ 40.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ יווק 75 כ"הס    
30 זרכמ ןדריה רהנ - 10 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 03   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
11/02/2018
דף מס':     031 יברעמ השיג שיבכ - 30 -  זרכמ - ןדריה רהנ ףוסמ

  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 03 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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