
0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  150 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.150 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
םוקימ יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא      
      
גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא תפסות      
תטלחהל ק"מ/ח"ש 09-05 הנמטמב אוהש      
.םימיאתמ תלוספ ירתא ינותנ ךמס לע זוחמה      
רשואמ וניאש םוקמב הנמטה רובע םלושי אל      
תושרהו הביבסה תנגהל דרשמה י"ע      
.תימוקמה      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
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      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םוסרפ םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     051.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 44,400.00     3.70 12000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     051.01.0030

 35,640.00   216.00   165.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      

 80,040.00 10.150.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     002 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 80,040.00 מהעברה      
      
      
תוברל ,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     051.01.0040

  1,410.00   141.00    10.00 .קוליסו יוניפ ללוכ םישרוש 'חי   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     051.01.0090

  6,205.00   124.10    50.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
דע הבוגב תשר רדג לש הקתעהו ריהז קוריפ     051.01.0445
םיביכרה לכ תוברל רזוח שומישך 'מ 0.2      
לככ םינוקיתו רמוח תמלשה ,םידומעהו      
שדחה יאוותב רדגה תמלשהל שרדנש      

  7,920.00    79.20   100.00 .ךרוצה תדימב ינמזה הנוסחאו רטמ   
 95,575.00 1.15 קרפ 10.150 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.150 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הביצח/הריפח     051.02.0005
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל )היחמצתוברל(      
יופינ רחאל שרדייש קחרמ לכל הנמטה תורגא      
לא )םירחא לש( תלוספ קוליס וא/ו רמוחה ןוימו      
תושרה תולובגל ץוחמ השרומ הנמטה רתא      
תורגאו הלבוה, הסמעה ,הריפח תוברל      
חקפמהמ בתכב הארוה י"פע עוציב, םהינימל      
דדומ תדידמ י"פע תויומכה בושיח רחאלו      
גיצהל ןלבקה לע . עוציבה םרט ךמסומ      
תויומכ תא תוחיכומה קוליסה רתא לש תודועת      
תולבוהה יטרפ תוברל קלוס/רזחומש רמוחה      

 75,000.00    50.00  1500.00 .םולשתה תא תוחיכומה תוינובשחו ק"מ   
      
ק"תת תויתשת רותיאל הריהז שושיג תריפח     051.02.0154
תדובע ,ה"מצ ילכ תללוכה עקרק יגוס לכב      
תדידמ 'מ 5.1 דע קמועל ,ךרוצה תדימב םיידי      
דדומ י"ע )םוקימו םור( תויוקה תויתשתה      

150,000.00   200.00   750.00 .חטשב ןומיסו ,ךמסומ רטמ   
225,000.00 2.15 קרפ 20.150 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

320,575.00 15 קרפ 150 כ"הס  
קובץ: 136-6542   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     003 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

75 ק ר פ  750 ק ר פ       
      
1.75 ק ר פ  10.750 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      
לש לוחהתפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
םימ יווקל רזוח יולימ ךרוצל MSLC ב שומיש      
ןנכתמה רושיאב קרו ךא היהי בויב וא/ו      
דבלב בתכבו חוקיפהו      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
.יללכה טרפמב      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
ריחמב יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
לכמ "קמוע לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי      
יוניש ,םיקמועב יוניש ןוגכ היהתש הביס      
העצה תרגסמב תאז תחקל שי .'וכו יאוותב      
.זרכמל      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
םרטב תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה      
      
      
      
      

10.750.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 136-6542   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     004 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
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      
      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
וא\ו הריפח ללוכ םירזיבא את ריחמש שגדומ      
שיבכ תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב הביצח      
יולימ,שיש תומוקמב הכרדמ וא רוסינב טלפסא      
הנבמל דע תובכשב קדוהמ רזוח      
הנבמ  רוזחישו טרפה יפל הכרדמ\שיבכה      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמ\שיבכה      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
61" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     057.01.0538
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 22,175.00   443.50    50.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
 22,175.00 1.75 קרפ 10.750 כ"הס  

      
2.75 ק ר פ  20.750 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
ל"נה הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
.ש"בהשמ לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
פ"ערזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו      
יללכה טרפמב      

20.750.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 136-6542   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     005 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הדירי יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו      
החוש ירבחמ תוברל החונמ      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
.רתויב לודגה      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
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      
      
      

20.750.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 136-6542   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     006 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  7,965.00   159.30    50.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  7,112.00   177.80    40.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0096
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

  7,744.00   193.60    40.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0098
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 13,092.00   218.20    60.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0100
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 39,338.00   231.40   170.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0118
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

167,650.00   335.30   500.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0120
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

 17,730.00   354.60    50.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0122
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

 21,004.50   381.90    55.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0124
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

 22,407.00   407.40    55.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב רטמ   
      
0005 תוחישק ןיירושמ רטסאילופמ רונצ     057.02.0289
קמועבו מ"מ 006 רטוקב 'מטא 61 גרד ,לקספ      

 48,425.00   745.00    65.00 'מ 52.1 דע רטמ   
      
      
      

352,467.50 20.750.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2019
דף מס':     007 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

352,467.50 מהעברה      
      
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     057.02.0311
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      

 17,586.00    97.70   180.00 הנבמה רוזחש תוברל החיתפה רטמ   
      
בויבל הרקב תוחוש      
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירייבלש      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     057.02.0327
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 19,527.00 3,905.40     5.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     057.02.0328
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521Bלמרכ"  וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 25,296.60 4,216.10     6.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     057.02.0330
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 50,771.60 4,615.60    11.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
      
      
      

465,648.70 20.750.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2019
דף מס':     008 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

465,648.70 מהעברה      
      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     057.02.0331
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  5,059.10 5,059.10     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     057.02.0335
הרקת תוברל רטמ 52.4 דעו 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

  7,766.00 7,766.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש      
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 053      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
ףיעסב ךשמה ,םירזיבאה לכוםלוס/הכירד      
    57.002.0424  
      
ינש תוברל  - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0424
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב      

 48,700.00 48,700.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0432
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב      

 56,800.00 56,800.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ןוטבמ תוימורט תולוגע הרקב תוחושל תפסות     057.02.0442
יחטשמ רובע מ"ס 053 ימינפ רטוקב      
הקעמ ,)םיטסדופ( החונמ יחטשמ/םייניב      

110,000.00 5,500.00    20.00 דרפנב דדמת מ"בלפמ 'חי   
      
613 מ"בלפמ הקעמ רובע הרקב אתל תפסות     057.02.0444

 34,800.00 1,740.00    20.00 'פמוק 'מ 1.1 הבוגב  
728,773.80 20.750.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 136-6542   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2019
דף מס':     009 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

728,773.80 מהעברה      
      
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     057.02.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

  8,005.80   727.80    11.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     057.02.0480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

  8,733.60   727.80    12.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     057.02.0482
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

  1,499.50 1,499.50     1.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
קמוע לכבו רטוק לכב לוגע הרקב אתל תפסות     057.02.0484
שיבכ\הכרדמל דע ןורחא ןוילע רטמ יולימ רובע      

  4,224.00   528.00     8.00 .יטרדנטסה טרפה יפל MSLC ב 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     057.02.0486
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
קמוע לכבו מ"ס 001 רטוקב הרקב      
רוזחש תוברל אתה תחנה רחאלםנוקיתו      

    532.50   106.50     5.00 .הכרדמ וא/ו שיבכ הנבמה 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     057.02.0490
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 051 רטוקב הרקב      
שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה תחנה רחאל      

    230.60   230.60     1.00 .הכרדמ וא/ו 'חי   
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     057.02.0510
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

  2,663.70   887.90     3.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
יולימ רובע םייק הרקב אתל רוביחל תפסות     057.02.0522
הנבמל דע ןוילעה רטמ לש MSLC ב רזוח      
יטרדנטסה טרפל םאתהב הכרדמה ואו שיבכה      

    712.80   237.60     3.00 הרקב אתל 'חי   
      
      
      

755,376.30 20.750.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/12/2019
דף מס':     010 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

755,376.30 מהעברה      
      
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     057.02.0524
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
ירבחמ תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
שררדנה לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש      
תועשב הדובע ,בויבה תמירז תינמז הקספהל      
לכה )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש אל      

  3,276.30 1,092.10     3.00 .הרקב אתל יטרדנטס טרפל םאתהב 'חי   
      
)ןומיס דומע ללוכ( בויב יווק רוביחל תונכה      
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     057.02.0532
    8NS   לכבו מ"מ 002 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכו רדג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

  5,703.00   190.10    30.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ   
      
תלחשה רובע 982.2.75 ףיעסל תפסות     057.02.0901
ןקתוהש שדח הדלפ לוורש ךותב רוניצה      

 71,500.00 1,100.00    65.00 תווצקה םוטיאו ךמס ילדנס תוברל הקיחדב רטמ   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0902
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 52.7 דעו 'מ 57.6 לעמ קמועב      

 72,000.00 72,000.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0903
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 57.8 דעו 'מ 52.8 לעמ קמועב      

 89,000.00 89,000.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0904
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 52.01 דעו 'מ 57.9 לעמ קמועב      

428,000.00 107,000.00     4.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
      
      
      
      

1,424,855.60 20.750.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     011 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,424,855.60 מהעברה      
      
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0905
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 57.01 דעו 'מ 52.01 לעמ קמועב      

113,000.00 113,000.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0906
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 52.11 דעו 'מ 57.01 לעמ קמועב      

121,000.00 121,000.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0907
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 57.11 דעו 'מ 52.11 לעמ קמועב      

132,000.00 132,000.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0908
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 52.21 דעו 'מ 57.11 לעמ קמועב      

145,000.00 145,000.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0909
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 57.21 דעו 'מ 52.21 לעמ קמועב      

156,000.00 156,000.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
2,091,855.60 2.75 קרפ 20.750 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 136-6542   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     012 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

9.75 ק ר פ  90.750 ק ר פ  ת ת       
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
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      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי  יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
םירושיאה לכ תלבקל םישורדה םימואיתה      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
ירדסה לכ לש לעופב עוציב תוברל םתומלשב      
ךורכה לכ םע עוציבה ןמזב םישורדה העונתה      
.ךכמ עמתשמו      
      
לכ םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
הדובע תועש רוציק םיבייחמו ןוחטיבה יביכרמ      
.'וכו תרבגומ החטבא ,םויב      
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     057.09.0070
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
קוליסו רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
.קוחכ רשואמ םוקמל קחרמ לכלתלוספה      
אתה קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו הדימב(      
קוליסו ללחה יולימ תיתחתה תוברל ואולמב      

 10,116.00   843.00    12.00 .)ליעל ןייוצש יפכ 'חי   
      
רטוק לכב ,גוס לכמ רוניצ לש םיעטקב קוריפ     057.09.0170
קחרמ לכל רמוחה קוליס תוברל קמוע לכבו      
תרחא הארוה יפל וא\ו קולחכ רשואמ םוקמלו      
הנתומ םולשתהו עוציבה(  דיגאת\ תושר לש      
ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב      

  9,375.00    62.50   150.00 .)הדובע רטמ   
      
42"-82" רטוקב עקרקב יקפוא חודיק עוציב     057.09.0230
יבוע םעו שרדנכ רטוקב הדלפ לוורש תוברל      
עקרקה יאנת פ"ע חודיקה עוציבל םיאתמ ןפוד      
,דויצה לכ ,רוב תריפח ,תונגראתה תוברל      
,םרוג לכ םע םואית ,םישורדה םירמוחו הדובע      
טרפל םאתהב לוורשה ךותב רוניצ תחנה      
עוציבל שרדנה לכו ותומדקל חטשה תרזחה      

2,348,276.00 2,396.20   980.00 וקה תחנהו חודיקה לש םלשומ רטמ   
      
      

2,367,767.00 90.750.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     013 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,367,767.00 מהעברה      
      
      
הקיחד עוציב רובע 032.9.75 ףיעסל תפסות     057.09.0901
מ"ס 05 רטוקב ןוטב רוניצ םע TM תטישב      
תויחנה יפ לעו )מ"ס 66 ץוח רטוק( םינפ      

4,117,500.00 4,500.00   915.00 דחוימה טרפמה רטמ   
      
הקיחד עוציב רובע 032.9.75 ףיעסל תפסות     057.09.0902
לעו 42" רטוקב הדלפ רוניצ םע TM תטישב      

208,000.00 3,200.00    65.00 דחוימה טרפמה תויחנה יפ רטמ   
      
עוקיש לכימ לש תומלשב הנקתהו הקפסא     057.09.0951
WPN-00051-TS םגד תמגוד ןיוזמ ןוטבמ      
עבצ תוברל תוכיא הווש וא "ןמפלוו" תרבח לש      
תוילוח ,םיסכמ 3 ,תורקת ,םינפ יסקופא      
הבוג ,'מ 03.7 ךרוא - ץוח תודימ .ההבגה      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק .'מ 59.1 בחור ,'מ 82.2  
6,793,267.00 9.75 קרפ 90.750 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,907,297.60 75 קרפ 750 כ"הס  

9,227,872.60 "אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ כ"הס
קובץ: 136-6542   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     014 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  800 ק ר פ       
      
י ל ל כ  00.800 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ      
      
ןלהל טרופמה לכ תא עצביו ןיקתי קפסי ןלבקה      
תמלשהל םישורדה רזעה ירמוח לכ ללוכ      
תרחא ןיוצ םא אלא ,טלפמוק טרופמכ עוציבה      
שרופמב      

יללכ 00.800 כ"הס            

      
י ש א ר  ל מ ש ח  ח ו ל  10.800 ק ר פ  ת ת       
      
55PI הלועמ ביטמ ןירושמ רטסאילופ חול     008.01.0010
בחורב ירלודומ IGF תמגוד ,תינוציח הנקתהל      
ןוטב חטשמ לע הנקתהל םיאתמ הבוגבו      
הרימש כ"ות ןרציה י"ע השעיי תוחולה רוביח(      
תרצותמ חולה ,)תשרדנה תומיטאה תמר לע      
תלד ,ןוגג ללוכ ,רשואמ ע"וש וא רבנע-וקרא      
הילת לוענמ י"ע הליענ רודיסו תידי םע המוטא      
ןורא לכ ,דיגאתה תושירדל םאתהב רדנליצ וא      
תלדה )תינוציחו תימינפ( הלופכ תלד םע      
ללוכ חולה ,טרופמכ דויצ תנקתהל תימינפה      
,דויצהו תוביתה תנקתהל תימינפ חפ תטלפ      
ללוכ ,ינשמ םילאיצנטופ תאושה ספ ,םיקוזיח      
,דיתעב דויצ 03% לש תפסותל רומש םוקמ      

 30,000.00 10,000.00     3.00 טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
םוחת A36X3 דע ילנימונ םרז ם"יתמאמ     008.01.0020
הנגהב םידייוצמ AK52 קותינ רשוכ שרדנכ      

  1,580.00   790.00     2.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת 'חי   
      
םוחת A08X3 דע ילנימונ םרז ם"יתמאמ     008.01.0030
הנגהב םידייוצמ AK52 קותינ רשוכ שרדנכ      

  1,850.00   925.00     2.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת 'חי   
      
דע םרזל םיבטוק 4 םיפילחמ םרז יקיספמ     008.01.0040

    400.00   400.00     1.00 םיבצמ 3,טלוו 004 חתמ,רפמא 001 'חי   
      

  1,050.00   210.00     5.00 אוהשלכ לדוגב ת"מאמל רזע יעגמ קולב 'חי  008.01.0050
      

    170.00   170.00     1.00 אוהשלכ לדוגב ת"מאמל הקספה לילס 'חי  008.01.0060
      
תידי רובע קפסה קתנמל ריחמ תפסות     008.01.0070

    250.00   250.00     1.00 הליענל תיבוביס 'חי   
      
      
      
      

 35,300.00 10.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     015 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,300.00 מהעברה      
      
      
לעב ,רפמא 6 דע לדוגב יטמוטוא לגעמ קתנמ     008.01.0080
תרתיל תימרט הנגה ,תידיימ תיטנגמ הנגה      
,שרדנכ םינוש םימוחתב ןוויכל תנתינ םרז      

    250.00   250.00     1.00 טלפמוק טרופמכ ,רצק םרז ליבגמ סופיטמ 'חי   
      
וא 61 וא 01 לדוגב ל"נכ יטמוטוא לגעמ קתנמ     008.01.0090

    520.00   260.00     2.00 טלפמוק טרופמכ ,רפמא 52 'חי   
      
ינש( יטמוטוא לגעמ קתנמל רזע יעגמ קולב     008.01.0100
,םימדוק םיפיעסב םלוש ורובע ,)םיעגמ      

    165.00    55.00     3.00 טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ     008.01.0110

    540.00    45.00    12.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 2 ז"אמ     008.01.0120

    552.00    92.00     6.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     008.01.0130

    950.00   190.00     5.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
05 דע 23-מ ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     008.01.0140
01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 3 רפמא      

    540.00   270.00     2.00 רפמאוליק 'חי   
      
םיז"אמה דחא לש הדיחיה ריחמל תפסות     008.01.0150
יעגמ קולב רובעב ,םדוק ףיעסב םלוש ורובע      
טרופמכ הליענ ןקתה ,)רוגס+חותפ( רזע      

    195.00    65.00     3.00 טלפמוק 'חי   
      
ןיד ספ לע הנקתהל ז"אמ יומד דוקיפ קספמ     008.01.0160

    195.00    65.00     3.00 רפמא 02X2 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 4 תחפ ירסממ     008.01.0170

    315.00   315.00     1.00 A EPYT רפמאילימ 03 'חי   
      
61 םיבצמ 3 םייבטוק דח םיררוב םיקספמ     008.01.0180

    120.00    60.00     2.00 רפמא 'חי   
      
61 םיבצמ 3 םייבטוק-וד םיררוב םיקספמ     008.01.0190

    160.00    80.00     2.00 רפמא 'חי   
      
C.A.3- )1 םיאנתב ס'כ 5.5 קפסהל ןעגמ     008.01.0200
רזע יעגמ ללוכ יזפ תלת תוחפל )תולועפ ןוילימ      
טרופמכ ןיוצמכ הדובע חתמל לילסו שרדנכ      

    150.00   150.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
      

 39,952.00 10.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     016 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,952.00 מהעברה      
      
      
C.A.3- )1 םיאנתב ס"כ 04 קפסהל ןעגמ     008.01.0210
רזע יעגמ ללוכ יזפ תלת תוחפל )תולועפ ןוילימ      

  1,360.00   680.00     2.00 ןיוצמכ הדובע חתמל לילסו שרדנכ 'חי   
      
ןוילימ C.A.1- )1 םיאנתב A52X3 םרזל ןעגמ     008.01.0220
חתמל לילס ,שרדנכ רזע יעגמ ללוכ ) תולועפ      

    140.00   140.00     1.00 טלפמוק טרופמכ ,ןייוצמכ 'חי   
      
ידגנ אלל( ר'אוק 5.7  לבקל ,יזפ תלת ןעגמ     008.01.0230
רזע יעגמ ללוכ ,)תולועפ ןוילמ 1( )הניעט      

    200.00   200.00     1.00 טלפמוק טרופמכ ןייוצמכ חתמל לילסו שרדנכ 'חי   
      
םילבקה לש הריהמ הקירפל םידגנ תכרעמ     008.01.0240
יעגמ לע םירבוחמ םדוק ףיעסב םלושמ םרובע      
טרופמכ םדוק םלושמ ורובע ןעגמה לש רזעה      

    125.00   125.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
טלוו 044 ץרה 05 ,תוזאפ 3 ,ר"אוק 5 םילבק     008.01.0250
ינפמ הנגה ןונגנמו הקירפ ידגנ תוברל      

    245.00   245.00     1.00 תימצע תוצצופתה 'חי   
      
עובק סמועל ,ינורטקלא , רדת / תוריהמ הנשמ     008.01.0260
    WK 0.03 הנתשמ סמועו WK 0.73, הנבמ  
    02 PI, יננסמ IFR תמגוד , האיציבו הסינכב  

 28,350.00 14,175.00     2.00 רשואמ ע"וש וא ,4SXC/NOCAV 'חי   
      
םיאנתב  A6 םיעגמ הנומש דוקיפ רסממ     008.01.0270
    11-CA שרדנכ םיעגמה גוס שרדנכ חתמל  

    340.00   170.00     2.00 טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
רפמא 4 םיפילחמ םיעגמ העברא דוקיפ רסממ     008.01.0280
ןצחל ,סיסב ,הפילשל הנבמ CA-11 םיאנתב      
חתמ ,DEL תרונ ,ינכמ הריגס ףונמ ,הלעפה      

  3,875.00   155.00    25.00 טלפמוק טרופמכ שרדנכ 'חי   
      
טלוו 032 חתמ ףדוע וא רסוחל םירסממ     008.01.0290
לש רועישב חתמ תיילע וא תליפנב םיביגמה      
דוקיפל םיעגמ 2 תוברל ,תוזפה תחאב 51%      

    475.00   475.00     1.00 DEL תורונ 2 ,םינוש םיגוסמ 'חי   
      
םע תיפוס וא תיתלחתה הייהשה ירסממ     008.01.0300
םיעגמ 2 םע השירד יפל הייהשה ןמז תוסיוו      
032 דע CA חתמל רפמא 5 םינוש םיגוסמ      

  1,040.00   260.00     4.00 טלוו 'חי   
      
      
      
      

 76,102.00 10.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     017 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,102.00 מהעברה      
      
      
םינמז ינש "בהבהמ" ל'נכ היהשה רסממ     008.01.0310
טרופמכ דוחל א'כ ןווכל םינתינ םידרפנ      

    420.00   210.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      
שרדנכ חתמל םירוטסימרט דוקיפ רסממ     008.01.0320
ךרע הווש וא TME-5 רלימ רנקלק תמגוד      

    630.00   315.00     2.00 טלפמוק טרופמכ חולב טווחמו ןקתומ ,רשואמ 'חי   
      
טסיר םע םגד רובעב םדוקה ףיעסל תפסות     008.01.0330
ךרע הווש וא BD/5/TME רלימ  תמגוד ינדי      

    190.00    95.00     2.00 רשואמ 'חי   
      
וקב רצק ינפב הנגה םע םגד רובעב תפסות     008.01.0340
וא KBD-TME רלימ  תמגוד םירוטסימרטה      

    350.00   175.00     2.00 רשואמ ךרע הווש 'חי   
      
II תמגוד עונמב תוחלו םוח תרקב רסממ     008.01.0350
    SACINIM -TGYLF עונמ תנגה רסממ וא  
טווחמו ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש המוד גוסמ      

  1,200.00   600.00     2.00 טלפמוק טרופמכ חולב 'חי   
      
ןמשה ןגאב תילמשח תוכילומ תרקב רסממ     008.01.0360
הרקב גצמ לש ROTTINOM LAES תמגוד      
חולב טווחמו ןקתומ ,רשואמ ךרע הווש וא      

  1,200.00   600.00     2.00 טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
הלקת בצמב לעופה עגמ םע "לגד" רסממ     008.01.0370
,תינדי הרזחה ,חתמ בצמב לעופה עגמו      
ךרע הווש וא 11EMR ELEUAM תמגוד      

    735.00   735.00     1.00 טלפמוק טרופמכ ,רשואמ 'חי   
      
ןומיס םע CAV42/032 הארתה קשממ רסממ     008.01.0380
וא KSP תרצות B655-OSI תמגוד תיזחב      

     80.00    80.00     1.00 רשואמ ע"וש 'חי   
      
גותימל ,ילטיגיד )ימונורטסא( תמא ןמז ןועש     008.01.0390
הרואתה תקספהו הלעפה רשפאמה הרואת      
,יפרגואיגה םוקימל םאתהב םויה ינמז יפל      
2POT246RT NEBEHT )2 תמגודכ      

  1,365.00 1,365.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא "זועלג" קוויש ,)םיצורע 'חי   
      

    350.00   175.00     2.00 ילטיגיד הדובע תועש הנומ 'חי  008.01.0400
      
,יעגר גוחמ 0.1% קויד  מ"מ 69X69 םרז דמ     008.01.0410
ספאתמ ןלחז ,העש עבר שוקיב איש גוחמ      

    420.00   210.00     2.00 טלפמוק טרופמכ ,תינדי 'חי   
      
      

 83,042.00 10.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     018 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 83,042.00 מהעברה      
      
      
םימרזל א'ו 5.7 קפסהל יסקופא קוצי םרז יאנש     008.01.0420

    250.00   125.00     2.00 טלפמוק טרופמכ A5/005 דע םינוש 'חי   
      
תוברל חולב תועוקש דליטלומ ןומיס תורונ     008.01.0430

  1,750.00    70.00    25.00 מ"מ 22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ 'חי   
      
וא וד וא יתמוק דח "קתנ" וא/ו "לעפה" ןצחל     008.01.0440

    975.00    65.00    15.00 מ"מ 22 רטוקב ינועבצ יתמוק תלת 'חי   
      

    115.00   115.00     1.00 לעננ אל גוסמ הירטפ שאר ןצחל 'חי  008.01.0450
      
0001 דעו 005 לעמ םילדבמ םישבי םיאנש     008.01.0460
טלוו 42 לע טלוו 032 םייזאפ דח רפמאטלוו      

    890.00   890.00     1.00 ץרה 05 'חי   
      
שרדנכ םיחתמל AV052-05 קפסהב יאנש     008.01.0470
טרופמכ ,תוינכתב הארומכ חתמ תוגרדו      

  1,160.00   580.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      
םיאנתב רפמא 6 ,טקפ יבוביס ,דוקיפ קספמ     008.01.0480
    11-CA טרופמכ ספא םע יבצמ דח יבטוק דח  

     85.00    85.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
ףילחמ יבטוק דח ,ל"נכ יבוביס דוקיפ קספמ     008.01.0490

    200.00   100.00     2.00 טלפמוק טרופמכ ,שרדנכ ספא ילב וא םע 'חי   
      
ינש יבטוק וד ,ל"נכ יבוביס דוקיפ קספמ     008.01.0500

    240.00   120.00     2.00 טלפמוק טרופמכ ,ספא+םיבצמ 'חי   
      
הנקתהל A61X1 ףילחמ עגמ םע לובג קספמ     008.01.0510

    300.00   150.00     2.00 תלגלגו עורז םע ,חולה ךותב 'חי   
      
תרונ םע םימ ןגומ חולה תראהל הרואת ףוג     008.01.0520

    360.00   180.00     2.00 טלפמוק הקלדה דויצ ללוכ ,LP W31 'חי   
      
תוברל ש/ק"מ 07 דע למשח חולל ררוואמ     008.01.0530
תודימב( ריוא ןנסמו חולב רורוא יסירת      

    890.00   445.00     2.00 )תוחפל מ"ס 31X31 'חי   
      
שגר םע תיטסלפ אספוקב ינכמ טטסומרט     008.01.0540
הרוטרפמט ןוויכל תסוו, ילרגטניא הרוטרפמט      
םיע,סויזלצ תולעמ 02-53 םוחתב היוצר      
סויזלצ תולעמ 5.1 לש עובק הדובע חוורמ      

    170.00    85.00     2.00 תוחפל 'חי   
      
      
      
      

 90,427.00 10.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     019 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 90,427.00 מהעברה      
      
      
)ספא + תוזאפ 3( יבטוק 4 רתי חתמ ןגמ     008.01.0550
רפמאוליק 02 םרזו vK53.1 לש המיטק חתמל      
ןכו תונגהה תלועפל יוויח ליכי ןקתהה . )02/8(      
וא XINEOHP 'בח תמגודכ רזע יעגמ      

  1,220.00 1,220.00     1.00 NEHD וא ,"OBO" 'חי   
      
רמוחמ םייושע,55PI םימ ינגומ עקת יתב     008.01.0560
גוס ,ילארשי םגד רפמא 61X3,חישק יטסלפ      
ןפוד וא לנפל הנקתה( חולב םיעוקש הנקתהה      

     40.00    40.00     1.00 )םיגרב 4 תרזעב חולה 'חי   
      
רמוחמ םייושע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     008.01.0570
EEC, 61X3 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      
תמגודכ ,חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא      

    150.00   150.00     1.00 Palazzoli 'חי   
      
רמוחמ םייושע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     008.01.0580
EEC,61X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      
תמגודכ ,|חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא      

    200.00   200.00     1.00 Palazzoli 'חי   
      
סלפמ תדידמ הרקב תכרעמ תנקתהו הקפסא     008.01.0590
ינוסרטלוא תובאשמ רקב - :תללוכה ינוסרטלוא      
041 תמגוד ,תנכותמ רקב   בלושמ םדקתמ      
    HTINEZ תרצות   RASLUP ע"וש וא  
52Bd תמגוד ינוסרטלוא שגר - .רשואמ      
לבכ - .רשואמ ע"וש וא RASLUP    תרצות      
לכל םלש   קפסה תצלמה י"פע םיאתמ ךכוסמ      
תבחרה - .תורישי למשחה חולל דע וכרוא      
תכרעמל   SR sabdoM 584 תרושקת סיטרכ      
    ARTLU רודישל   הצק תדיחיל רוביח ללוכ  
תונכת   ללוכ רבוחמו ןקתומ לכה ,ירלולס      
ףיעסב   תוטרופמה תושירדל םאתהב רקבה      
טרפומכ לעפומו ןווכמ ,טרפמב 92.80      
רובב ומצע שגרה תנקתה טעמל( טלפמוק      

 20,500.00 20,500.00     1.00 .)רחא ףיעסב םלושמ ורובע בוטרה 'חי   
      
,)RASLUP( ןרציה לש ירוקמ הנכות לבכ     008.01.0600
רקב לש םינותנ רגאממ םינותנ תפילש רובע      
גוסמ לבכ ,HTINEZ 041  םגדמ      
    and lead   and set up including instruc  
    logging softwaremanual, USB convertor  
    atad golartlU CP noit רזעה ירמוח ללוכ  

  2,000.00 2,000.00     1.00 טרופמכ 'חי   
      
      
      
      

114,537.00 10.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
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24/12/2019
דף מס':     020 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

114,537.00 מהעברה      
      
      
רמתמ לש למשחה חולב םלשומ טוויחו הנקתה     008.01.0610
ןלבקה י"ע קפוסמ ,ץחל דמ/הקיפס דמל גצו      

    200.00   200.00     1.00 טרופמכ רזעה ירמוח ללוכ ,ישארה 'חי   
      
רובע EFAS YLLACISNIRTNI רסממ     008.01.0620
תמגוד )Am02-4 )REIRRAB יגולנא תוא      
תרצות 1XE-4CTS-2DFK םגדה      
    SHCUF LREPPEP יתוכיא ךרע הווש וא  

  1,650.00 1,650.00     1.00 טלפמוק טרופמכ חולב טווחמו ןקתומ ,רשואמ 'חי   
      
רובע EFAS YLLACISNIRTNI רסממ     008.01.0630
םגדה תמגוד )REIRRAB( םישבי םיעגמ      
    W.2XE-2RS-2DFK תרצות  
    SHCUF LREPPEP יתוכיא ךרע הווש וא  

  4,800.00 1,200.00     4.00 טלפמוק טרופמכ חולב טווחמו ןקתומ ,רשואמ 'חי   
121,187.00 ישאר למשח חול 10.800 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ל  ה צ ק  ת ד י ח י  20.800 ק ר פ  ת ת       
ת י ר ל ו ל ס       
      
תרושקת תדיחי לש הנקתהו הקפסא     008.02.0010
ןקתה י"פע עדימ תחטבא תללוכה תיראלולס      
הדיחיה ,ןימזמה תויחנהל םאתהבו שרדנה      
תויגולנא/תוילטיגיד תואיציו תוסינכ לולכת      
תרושקת יצורע םג לולכת ,שרדנל םאתהב      
    ,Modbus RS485 ,ETHERNET TCP/IP  
    232SR םאתהב רחא תרושקת ץורע לכ וא  
,ןנכתמה וא/ו הצעומ/דיגאתה יגיצנ י"ע שרדנל      
קרופ ,MIS סיטרכ ,יוביג ירבצמ ,חכ קפס ללוכ      
הנטנאל לבכו הנטנא ללוכ ,םיקרב/םיקייפס      
םישרדנה םימאתמה לכו שרדנה ךרואב      
לש תיזכרמה הרקב תכרעמל תרושקת רוביחל      
תושרדנה תונכותה לכ ללוכ ,הצעומ/דיגאתה      
ןימזמה תשירד י"פע םינותנ ףוסיא ךרוצל      
טרופמכ םלשומ לכה הרקבה זכרמל םרודישו      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
םיאתמ ATAD-MMIS לש הקפסאו השיכר     008.02.0020
לש הקוזחתה ישנא שומישב תירלולסה תשרל      
תפוקתב ל"נל ישדוח םולשת םג ללוכ דיגאתה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק )םישדוח 21( תוירחאה  
      
,ATAD-MMIS ב שומיש רובע ישדוח םולשת     008.02.0030

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק תוירחאה תנשל רבעמ תפסונ הנשל  
      
טרופמכ למשחה חולב תדיחי טוויחו רוביח     008.02.0040

    300.00   300.00     1.00 'פמוק דיגאתה יגיצנ תויחנהל םאתהבו תוינכתב  
 10,500.00 20.800.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 136-6542   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     021 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,500.00 מהעברה      
      
      
םרז קפסל םיאתמ רשי םרזל V42 ,בצוימ קפס     008.02.0050
יכיתנ ללוכ A5 ילנימונ םרזל יגולנא לגעמל      
וא "אדמל" תמגוד ,הדובע ןומיס תוירונ ,הנגה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 טלפמוק טרופמכ רשואמ ע"וש 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 )3KO( םיעקש 3 תכרעמ 'חי  008.02.0060
      
תואיציו תוסינכ רובע םיקרב דגנ הנגה תדיחי     008.02.0070
G/H-KRS םגדה תמגוד ,תנכותמה רקבל      

    250.00   250.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ,לבמא קוויש OBO תרצות 'חי   
      
םייוניש עוציבל תנכתמ לש י'גר הדובע תועש     008.02.0080

    540.00   180.00     3.00 שרדנכ רקבה תנכת ןוכדעו ע"ש   
 12,940.00 תירלולס תרושקתל הצק תדיחי 20.800 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ ו  ם י כ י ל ו מ  ,ם י ל ב כ  30.800 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו ריקל הנקתה ללוכ לבכה ריחמ :הרעה      
תרנצב לחשומ וא/ו היצקורטסנוקל וא/ו הרקתל      
םילבכ םלוס לע וא/ו םילבכ תולעתב וא/ו הנגה      
תולעתה וא תרנצה רובע( עקרקב הריפחב וא/ו      
םלושמ עקרקב תוריפחה וא תומלוסה וא      
ידי לע וא/ו תרחא תרגסמב ועצובי וא דרפנב      
טלפמוק טרופמכ )םירחא      
      

    160.00     8.00    20.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  008.03.0020
      

    180.00     9.00    20.00 ר"ממ 5.1X4 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  008.03.0030
      

    100.00    10.00    10.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  008.03.0040
      

  2,400.00    16.00   150.00 ר"ממ 5.1X7 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  008.03.0050
      

    400.00    20.00    20.00 ר"ממ 5.1X01 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  008.03.0060
      

    480.00    12.00    40.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  008.03.0070
      

    150.00    15.00    10.00 ר"ממ 6X3 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  008.03.0080
      

  9,750.00    65.00   150.00 ר"ממ 52X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ םילבכ רטמ  008.03.0090
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס     008.03.0100

    380.00   190.00     2.00 ר"ממ 61X5 דע םילבכל םימ 'חי   
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס     008.03.0110

    700.00   350.00     2.00 ר"ממ 07X4 דע ר"ממ 52X4 -מ םילבכל םימ 'חי   
      

 14,700.00 30.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     022 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,700.00 מהעברה      
      
      

     55.00    11.00     5.00 ר"ממ 01 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  008.03.0120
      

    280.00    14.00    20.00 ר"ממ 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  008.03.0130
      

     85.00    17.00     5.00 ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  008.03.0140
      

  2,850.00    19.00   150.00 ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  008.03.0150
      
52 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     008.03.0160

    220.00    22.00    10.00 ר"ממ רטמ   
      
םישימג םידיג, ר"ממ 0.1X7 דוקיפ לבכ     008.03.0170
יופיצ םע C.V.P. דודיב, ךכוסמ, םירפסוממו      

    140.00    14.00    10.00 יעקרק תת רטמ   
      
םישימג םידיג, ר"ממ 0.1X2X2 דוקיפ לבכ     008.03.0180
יופיצ םע C.V.P. דודיב, ךכוסמ, םירפסוממו      

    510.00    17.00    30.00 יעקרק תת רטמ   
      
םישימג םידיג, ר"ממ 0.1X2X4 דוקיפ לבכ     008.03.0190
יופיצ םע C.V.P. דודיב, ךכוסמ, םירפסוממו      

    230.00    23.00    10.00 יעקרק תת רטמ   
      
םיטרופמה םיווקהו תודוקנה לכ :הרעה      
ךרואבו ןיוצמכ םילבכ םייושע ויהי ךשמהב      
,הנגה תרנצב וא/ו םילבכ תולעתב .שרדנכ      
רובע( שרדנכ ףכירמ וא ןורירמ תרנצ ללוכ      
,)דרפנב םלושמ תיתכתמה תרנצהו תולעתה      
רבוחמ ןקתומ לכה ,ןיוצמכ םירזיבא ללוכ      
טלפמוק טרופמכ םלושמו      
      
5.1X4 לבכב  ,ירטקלאוטופ אתל תמלשומ 'קנ     008.03.0210
את ללוכ ,למשחה חולמ רישי וק ר"ממ      
ןקתומ לכה תינוציח הנקתהל ירטקלאוטופ      

    400.00   400.00     1.00 טלפמוק טרופמכ םלשומ רבוחמו 'קנ   
      
RF/YX2N 5.2X5 לבכב ןרוגעל תמלשומ 'קנ     008.03.0220
קספמ ללוכ ,למשחה חולמ רישי וק ר"ממ      
    A52X3 ,56PI ומצע ןרוגעה רוביח ללוכ ריקל,  

    400.00   400.00     1.00 טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ לה 'קנ   
      
לבכ היושע םורח תקספה ןצחלל תמלשומ 'קנ     008.03.0230
    RF/YX2N 5.1X5 למשחה חולמ תורישי,  
לכה ,יבטוק וד ,56PI ץופינ יתכתמ ןצחל ללוכ      

    735.00   735.00     1.00 טלפמוק טרופמכ ,םלשומו רבוחמ ןקתומ 'קנ   
      
      
      

 20,605.00 30.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     023 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,605.00 מהעברה      
      
      
רוניצו ר"ממ x 3 5.1 לבכב םורח ןצחל תדוקנ     008.03.0240
הביתב ןקתומ םודא הירטפ ןצחל ללוכ מ"מ 52      

    220.00   220.00     1.00 ט"הע וא ט"הת הנקתהל םימ תנגומ 'חי   
      
לע הצירפ תנגהל הנכה 'קנ     008.03.0250
היושע הסינכ רעש/םיסכמ/תונולח/תותלד      
רטוק מ"מ 02 ןורירמ וא מ"מ 23 ףיפכ רוניצ      
וא/ו הצירפ תנגה חולמ רישי ,הכישמ טוח םע      

    750.00   150.00     5.00 טלפמוק טרופמכ םלשומ לכה ,למשח חול 'קנ   
      
RF/YX2N לבכב ילמשח רעשל הנזה וק     008.03.0260
    5.2X5 םג ללוכ ,רטמ 06 דע לש ךרואב ר"ממ  
ךרואב ר"ממ RF/YX2N 5.1X7 דוקיפ לבכ      
םלשומ םהשכ ,למשחה חולמ תורישי ,ל"נכ      
מ"מ 05 רטוקב "הרבוק" סופיטמ שימג לוורשב      
דרפנב םלושמ הלעתה תריפחו לוורשה רובע(      
למשחה חולב רוביח ללוכ )םירחא םיפיעסב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 טלפמוק טרופמכ ,רעשל 'חי   
 24,075.00 תודוקנו םיכילומ ,םילבכ 30.800 כ"הס  

      
ם י י ע ק ר ק  ת ת  ם י א ו ו ת  40.800 ק ר פ  ת ת       
      
01.1 קמועב הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     008.04.0010
םי לוח תבכשב דופיר ,שרדנכ בחורבו רטמ      
וא/ו םילבכ תחנה ,מ"ס 01 יבועב הפונמ      
לוח תבכשב יסויכ דרפנב םלושמ םרובע ,תרנצ      
םייטסלפ ןומיס יטרס/טרס ,המוד יבועב      
הלעתה יסויכ ,הדרפה וא/ו ןגמ ינבל ,םיינקית      
,עקרק יפדוע קוליס ,קלמ קודיה ,תובכשב      

  5,200.00    65.00    80.00 טלפמוק טרופמכ רטמ   
      
קמוע לש םיפסונ מ"ס 03 לכל ריחמ תפסות     008.04.0020
בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפחל      

    160.00    16.00    10.00 תובכשב קודיהו יולימ ,מ"ס 08 דעו 04 לעמ רטמ   
      
קמועבו מ"ס 06 רטוקב םיימורט הרקב יאת     008.04.0030
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל ,מ"ס 08 דע      

    650.00   650.00     1.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי   
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב םיימורט הרקב יאת     008.04.0040
ףקומ ןוט 5.21 הסכמ תוברל מ"ס 001 דע      

  3,460.00 1,730.00     2.00 מ"ס 5 יבועב ץצח תפצרו הדלפ תעבט 'חי   
      
רובע םיימורט הרקב יאתל ריחמ תפסות     008.04.0050

    900.00   900.00     1.00 ןוט 04 הסכמ 'חי   
      
      

 10,370.00 40.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     024 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,370.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ לש םולהי חודיק     008.04.0060
וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ ןוטבמ      

  1,200.00   400.00     3.00 .רוניצה תוברל ,'ץניא 4 דע רטוקב קיטסלפ 'חי   
      
תורטמלו למשח תוחולל המדאב ןוטב תודוסי     008.04.0070
,03-ב ןוטבמ םיקוצי ,'מ 1 דע קמועב,תורחא      
מ"ס 03 יבועב ילאיצנטופיווקא חטשמ תוברל      
1 לש קחרמבו רטפוקילהב קלחומ ןייוזמ ןוטב      
תונכהו , חולה לש ףקיהבו תיזחהמ 'מ      
השירד יפל רטוקבו תומכב םילבכל םילוורשל      

    840.00   840.00     1.00 )דרפנב ודדמיי םילוורש( ק"מ   
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
םאתהב סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
ןכדועמ טרפ יפל י"חח םע םואת ,תוינכותל      
,רפעה תודובע תא םג ללוכו ,י"חח י"ע שרדנכ      
רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו יולימ ,הריפח      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,יאוולהו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
תודימב למשח תוחולל הרוקמ ןוטב תחמוג     008.04.0090
לכ ללוכ מ"ס 052 הבוגו מ"ס 55X051 םינפ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק שרדנה  
      
רטוקב"ןורירמ" "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     008.04.0100

    150.00    15.00    10.00 מ"מ 52 רטמ   
      

    270.00     9.00    30.00 מ"מ 52 רטוקב ד"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  008.04.0110
      

    300.00    10.00    30.00 מ"מ 23 רטוקב ,ד"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  008.04.0120
      

    440.00    11.00    40.00 מ"מ 04 רטוקב ,ד"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  008.04.0130
      
הפוצמ תנוולוגמ הדלפמ שימג יתכתמ רוניצ     008.04.0140
,4/3" רטוק ,וילאמ הבכ הבע .יס.יו.יפ תבכשב      

    230.00    23.00    10.00 מ"מ 2.12 ינוציח רטוק ,מ"מ 61 ימינפ רטוק רטמ   
      
הפוצמ תנוולוגמ הדלפמ שימג יתכתמ רוניצ     008.04.0150
,1" רטוק ,וילאמ הבכ הבע .יס.יו.יפ תבכשב      

  1,260.00    42.00    30.00 מ"מ 4.62 ינוציח רטוק ,מ"מ 8.02 ימינפ רטוק רטמ   
      
"הרבוק" םידבכ םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     008.04.0160

  1,120.00    16.00    70.00 מ"מ 05 רטוקב םייתבכש בר רטמ   
      
"הרבוק" םידבכ םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     008.04.0170

  3,400.00    17.00   200.00 מ"מ 57 רטוקב םייתבכש בר רטמ   
      
      

 21,580.00 40.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     025 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,580.00 מהעברה      
      
      
"הרבוק" םידבכ םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     008.04.0180

  2,700.00    27.00   100.00 מ"מ 011 רטוקב םייתבכש בר רטמ   
      
תמגוד רטוק מ"מ 05 יטסלפ רוניצ     008.04.0190
)RDS-5.31  גרד ןוא-וק םגד תבג-ורטסלפ      

     65.00    13.00     5.00 "קזב" טרפמ  )ע.ק.י-8 רטמ   
      
תמגוד רטוק מ"מ 57 יטסלפ רוניצ     008.04.0200
)RDS-5.31  גרד ןוא-וק םגד תבג-ורטסלפ      

     90.00    18.00     5.00 "קזב" טרפמ  )ע.ק.י-8 רטמ   
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     008.04.0210

    500.00    25.00    20.00 מ"מ 3.5 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 ינוציח רטמ   
 24,935.00 םייעקרק תת םיאוות 40.800 כ"הס  

      
ם י י ל י ע  ם י א ו ו ת  50.800 ק ר פ  ת ת       
      
2.1  613  מ"בלפ תצרוחמ ,חפמ םילבכ תלעת     008.05.0010
הסכמ םע ,מ"ס 01X01 תודימב ,יבוע מ"מ      
,םיתמצ ,תוינפ ללוכ ,םיגרבב קזוחמ ל"נכ חפמ      
הקראה תודוקנ ,הדרפה תציחמ ,םיכפשמ      
,תועורז ןכו )דרפנב םלושמ םילבכ רובע(      
,613 ם"בלפ יליפורפמ לוכה ,םיקוזיחו םיכמות      

  2,500.00   250.00    10.00 טלפמוק טרופמכ רטמ   
      
טרופמכ ,מ"ס 01X02 ךא ל"נכ םילבכ תלעת     008.05.0020

  3,950.00   395.00    10.00 טלפמוק רטמ   
      
טרופמכ ,מ"ס 01X03 ךא ל"נכ םילבכ תלעת     008.05.0030

  5,250.00   525.00    10.00 טלפמוק רטמ   
      
מ"ס 03 דע בחורב םילבכ תלעתל הסכמ     008.05.0040
403 מ"בלפ חפ יושע ,)דרפנב םלושמ הרובע(      
י"ע תנקתומ ,םיתמצ ,תותשק ,תוינפ ללוכ      
םישורדה םיקלחה רתי לכו מבלפ יגרב      

  1,650.00    55.00    30.00 טלפמוק טרופמכ ,תמלשומ הנקתהל רטמ   
      
403 מ"בלפ ,בחור ,מ'ס 02*8 םילבכ םלוס     008.05.0050
,מ"מ 5.2 יבועב םיפפוכמ םיליפורפמ יושע      
:ללוכ ,םיחתורמ םיבלש ,ההובג תוחישק לעב      
,תוינפ ,תותשק ,תועורז ,תוכימת ,םירבחמ      
םגד  רואנ תרצות תמגוד ירוקמ לכה ,םיתמצ      
    RN )לכה רשואמ ע"ש  וא  ,)מ"ס 8 הבוגב ךא  

  1,300.00   260.00     5.00 טלפמוק טרופמכ ןקתומ רטמ   
      
2.2 יבועב מ"ס 6X6 ךתחב קיטסלפמ תולעת     008.05.0060

    185.00    37.00     5.00 הסכמה םע מ"מ רטמ   
 14,835.00 50.800.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 136-6542   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     026 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,835.00 מהעברה      
      
      
וא ריקל ןקתומ , 4/3" רטוק 613 ם"בלפ רוניצ     008.05.0070
םלושמ ורובע לבכ לע ןגמ ,היצקורטסנוקל      
,רוניצ תויפוס ףתופומ ,תותשק ללוכ דרפנב      

    150.00    30.00     5.00 טלפמוק טרופמכ רטמ   
      

    210.00    42.00     5.00 טלפמוק טרופמכ , 1" רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  008.05.0080
      

    250.00    50.00     5.00 טלפמוק טרופמכ ,1½"  רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  008.05.0090
      
,םייתרוצ ,םינוש 613 ם"בלפ יליפורפ     008.05.0100
,םיכמותכ םישמשמ ,םינקתומ ,םידבועמ      
םלושמ םרובע םירזיבאל דועו םיקוזיח ,תועורז      

    550.00    55.00    10.00 טלפמוק טרופמכ ,דרפנב ג"ק   
      
ץבאב םינבלוגמ ,םייתרוצ ,םינוש לזרב יליפורפ     008.05.0110
םישמשמ ,םינקתומ ,םידבועמ ,הליבטב םח      
םירזיבאל 'דכו םיקוזיח ,תועורז ,םיכמותכ      

    200.00    20.00    10.00 טלפמוק טרופמכ ,דרפנב םלושמ םרובע ג"ק   
 16,195.00 םייליע םיאוות 50.800 כ"הס  

      
ם י ר י ש כ מ  ,ם י ר ז י ב א  60.800 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
םידיג 5 דוקיפ רזיבא לש דבלב ילמשח רוביח     008.06.0010
תסינכ ללוכ דרפנב םלושמ ורובע וא םייק לבכל      
םע תכתמ ירושרש ןגמ רוניצו תיטסלפ לבכ      

    500.00   100.00     5.00 דוקיפה תוקידבו הלעפה ,יטסלפ הטעמ 'חי   
      
םידיג 01 דוקיפ רזיבא לש דבלב ילמשח רוביח     008.06.0020
ירושרש ןגמ רוניצו תיטסלפ לבכ תסינכ ללוכ      
תקידבו הלעפה ,יטסלפ הטעמ םע תכתמ      

    345.00   115.00     3.00 דוקיפה 'חי   
      
חולל הנזה וק וא עונמ לש ילמשח רוביח     008.06.0030
ורובע וא םייק לבכל ס'כ 5-0 קפסהב למשח      
רוניצו תיטסלפ לבכ תסינכ ללוכ דרפנב םלושמ      
הלעפה ,יטסלפ הטעמ םע תכתמ ירושרש ןגמ      

    310.00   155.00     2.00 דוקיפה תקידבו 'חי   
      
חולל הנזה וק וא עונמ לש ילמשח רוביח     008.06.0040
ורובע וא םייק לבכל ס'כ 04-12 קפסהב למשח      
רוניצו תיטסלפ לבכ תסינכ ללוכ דרפנב םלושמ      
הלעפה ,יטסלפ הטעמ םע תכתמ ירושרש ןגמ      

    550.00   275.00     2.00 דוקיפה תקידבו 'חי   
      
      
      

  1,705.00 60.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     027 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,705.00 מהעברה      
      
      
,הנזהל חול לש םלשומ רוביחו הנקתה     008.06.0050
001 דע חול ,םידוקיפל ,תוקראהל ,תואיציל      

    900.00   900.00     1.00 רפמא 'חי   
      
תוחולה תלבק רובעב םדוקה ףיעסל תפסות     008.06.0060
,הקירפ ,הלבוה ,הסמעה ,ןרציה לעפמב      
םיקלחה לכמ הבכרה( הנקתהה םוקמל הסנכה      
הסנכה וא/ו הלבוה ךרוצל קרופ הזו הדימב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 )הנקתהה םוקמל 'חי   
      
תנגומ הביתב ןקתומ A61X3 סמועב קספמ     008.06.0070
טרופמכ רבוחמו ןקתומ ,76PI המוטאו      

    600.00   300.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      
ינצחל תללוכה ,תיטסלפ ,םינצחל תבית     008.06.0080
56PI תנגומו המוטא הביתב ,םיראומ הלעפה      

    175.00   175.00     1.00 טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ לכה 'חי   
      
,םיז"אמל יציפק סירת םע תיטסלפ ק"ח תבית     008.06.0090
A02X3 ז"אמ .א :תללוכה ilozzalaP תמגוד      
    ,AK01 ז"אמ .ב 1 'חי A61X1 ,AK01 ג 1 'חי.  
ק"ח .ד 1 'חי A52X4 ,AM03 תחפ רסממ      
2 'חי       ,יציפק הסכמ םע A61X1 ילארשי      
1 'חי יציפק הסכמ םע ,A61X5 EEC ק"ח .ה      

    800.00   800.00     1.00 טלפמוק םלשומ לכה 'חי   
      
הנקתהל V032, 55PI ירטקלאוטופ את     008.06.0100
,ןווכל תנתינ תושיגר A2-V032 עגמ ,תינוציח      

    315.00   315.00     1.00 ךרע הווש וא "TEMMOC" תמגודכ עורז ללוכ 'חי   
      
)הלוזנוק( זיז ג"ע תבכרומ המודא האושמ     008.06.0110
,'מ 4 הבוגבו 2" רטוקב ןבלוגמ הדלפ רוניצמ      
םיקוזיחב ןוטבה תפצרל קזוחמ      
הנזה לבכ ללוכ ,םימיאתמ םייביטקורטסנוק      

    700.00   700.00     1.00 טלפמוק רבוחמו ןקתומ לכה טרופמכ םיאתמ 'חי   
      
תודימב 56PI תנגומו המוטא תופעתסה תבית     008.06.0120
לבכ תוסינכ ,םיקדהמ םע ,מ"ס 01/51/02       
לכ ,76PI תומיטא תגרד ,יטסלפ ןורגיטנא      

    180.00   180.00     1.00 טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
51/02/53 תודימב ךא ל"נכ תופעתסה תבית     008.06.0130

    250.00   250.00     1.00 טלפמוק טרופמכ מ"ס 'חי   
      
      
      
      
      

  6,625.00 60.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     028 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,625.00 מהעברה      
      
      
ליפורפ יושע דוקיפ יפוצמ לש רוביחו הנקתה     008.06.0140
הנקתה טרפל םאתהב ,613 מ"בלפמ םיאתמ      
םלשומ לכה ,תוינכתב טרופמה ינורקע      

    160.00   160.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
ינוס הרטלוא ששג לש דבלב רוביחו הנקתה     008.06.0150
םלושמ ורובע ,ע"וש וא BD-52 םגדה תמגודכ      
םיאתמ הלתמ ללוכ ,רחא ףיעסב דרפנב      
ינורקע טרפל םאתהב 613 מ"בלפ יליפורפמ      

    600.00   600.00     1.00 טלפמוק םלשומ לכה ,תוינכתב טרופמה 'חי   
      
ךרואב ילניגרוא לבכ םע סגא דוקיפ ףוצמ     008.06.0160
תרצות HNE-01 תמגוד ףילחמ עגמ ,שרדנכ      

  1,340.00   670.00     2.00 םיאתמ הטסורינ הלתמ ללוכ ,ע'ש וא TGYLF 'חי   
      
לגלג יושע ,רזוח לא םותסש לע ליבגמ קספמ     008.06.0170
ריצה לע בכרומ תערגמ םע זילפמ הלעפה      
לובג קספמו ,רזוח לאה םותסשה לש טלובה      
םילעפומה לגלגו עורז םע תוחפל 55PI יתכתמ      
ריצה לעש הלעפהה לגלגבש תערגמה י'ע      

  1,260.00   630.00     2.00 רשואמ ע'וש וא .י.ר.א :תמגוד טלובה 'חי   
      
וא/ו תינוציח הנקתהל 56PI לובג קספמ     008.06.0180
,הסינכ רעש/םיסכמ/תונולח/תותלד לע תימינפ      
דוקיפ וק ללוכ ילמשח רוביחו הנקתה ללוכ      

  2,000.00   400.00     5.00 טלפמוק טרופמכ םלשומ לכה הצקה תדיחיל 'חי   
      
הנגהו תיטנגמ הנגה םע ,A08X3 ת"מאמ     008.06.0190
ללוכ AK52 קותינ רשוכ ,ןוויכל םינתנ תימרט      
רטסאילופ חולב ןקתומ ,רזע יעגמ ךרעמ      
,56PI תינוציח הנקתהל םיאתמ לדוגב ןיירושמ      
הביתה תלד ,ימינפ יוסיכו הנקתה תטלפ ללוכ      
.הילת לוענמ תנקתהל םיאתמ רודיס םע      
חולל ךומסב למשח רדחב ןקתומ לולכמה      
למשחה חולל םילבכ ירוביח ללוכ ,םייק למשח      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק םלשומ לכה שרדנכ םייקה  
      
,תוחפל 2 גוס ןוישר לעב ,יטרפ קדוב תקידב     008.06.0200
,הקידב ח"וד תאצמה ,למשחה ןקתמ לכ לש      
תסנכה רושיא ,שורדו הדימב תרזוח הקידב      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק קוחב שרדנכ לכה ,חתמ  
      
,יעוצקמ למשח תוחול טווח לש י"גרב ע"ש     008.06.0210
למשח תוחולב םיוניש הנקתה ,טווחב ,רתאב      
קפוסמ וא/ו דרפנב םלושמ דויצ רובע( ,םימייק      
,םיכילומ( רזע ירמוח ללוכ ,)ןימזמה י"ע      

  1,040.00   130.00     8.00 )ו"כו טוליש ,טווח תולעת ,םיקדהמ ע"ש   
      

 20,725.00 60.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     029 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,725.00 מהעברה      
      
      
,רתאב ,רזוע תוחול טווח לש י"גרב ע"ש     008.06.0220
,םימייק למשח תוחולב םיוניש הנקתה ,טווחב      
י"ע קפוסמ וא/ו דרפנב םלושמ דויצ רובע(      
,םיקדהמ ,םיכילומ( רזע ירמוח ללוכ ,)ןימזמה      

    800.00   100.00     8.00 )'וכו טוליש ,טווח תולעת ע"ש   
      
יתלב לעופ וא רזוע יאלמשח לש יגרב ע'ש     008.06.0230

    700.00    70.00    10.00 חקפמה י'ע ןמויב בתכב תורשואמ יעוצקמ ע"ש   
      
בתכב תורשואמ ךמסומ יאלמשח לש יגרב ע'ש     008.06.0240

    800.00    80.00    10.00 הדובעה ןמויב חקפמה י'ע ע"ש   
 23,025.00 תונושו םירישכמ ,םירזיבא 60.800 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.800 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ עצובמ דוסי תקראה ןקתמ :הרעה      
תונקתה ץבוקל םאתהבו טרפמבו תוינכתב      
ילזרבלו ןויז ילזרבל ךותיר ללוכ 1724      
.תעבטה יאוותב תואסנולק      
      
תוינכתל םאתהב םלשומ דוסי תקראה ןקתמ     008.07.0020
4/04 לזרב ספ ידי לע עצובמ תונקתה ץבוקו      
תואיצי ,םיצוק ,תעבט ,הדורטקלא ללוכ מ"מ      
חטש יפל דדמנ טפלמוק לכה האוושה ספ ,ץוח      

    840.00    14.00    60.00 הנבמה תפצר ר"מ   
      
ןוולוגמ לזרבמ תינוציח הקראה ץוק תדוקנ     008.07.0030
תקיצימ 7X21X51 תספוקב םויסו מ"מ 5/04      
,ריקב העוקש וא/ו ןוטבב הקוצי ,םוינימולא      

    220.00   110.00     2.00 עקרקל מ"מ רטוק 32 רוניצו טוליש ללוכ 'חי   
      
תאוושה ספל דוסי תקראה תעבט רוביח     008.07.0040
ל"נכ ץוק תדוקנ ,תוילעמ ספל וא םילאיצנטופ      

    330.00   165.00     2.00 אספוק אלל ךא 'חי   
      
תנמטומ 4/04 לזרבמ דוסי תקראה תדורטקלא     008.07.0050
רובע מ"ס 02X02 תודימב 04-ב ןוטב תרוקב      
ללוכ תיביזורוק וא הבוטר המדאב הנקתה      
תרוקו תיכרוא תכתורמ הדורטקלא הריפח      

  4,200.00   105.00    40.00 ןוטבה רטמ   
      
מ"מ 4/04 ןבלוגמ לזרב ספמ הקראה רשג     008.07.0060
לש םינבלוגמ הקראה םיצוק ןיב ךתורמ      
לש םינוש םיטנמלא וא םיימורט םיטנמלא      

    136.00    17.00     8.00 טרפ יפל הנבמה 'חי   
      
      

  5,726.00 70.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     030 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,726.00 מהעברה      
      
      
רטוקב דלוורפוק ,תינקית הקראה תדורטקלא     008.07.0070
םירזיבאה לכ ללוכ א"מ 6 ךרואב 4/3"      
,םורט ןוטבמ את ללוכ ,םישורדה םירוביחהו      
סמועל ,מ"ס 05 רטוקב אתה .הביצח/הריפח      

  1,210.00 1,210.00     1.00 טלפמוק העיבצו טוליש הסכמ ןוט 21.5 'חי   
      
4/04/006 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ     008.07.0080

    640.00   640.00     1.00 מ"מ 'חי   
      
האוושה ספמ הקראה תדוקנ     008.07.0090
ר"ממ 61 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל      
ללוכ רטוק מ"מ 02 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ      

    230.00   115.00     2.00 הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי   
      
האוושה ספמ הקראה תדוקנ     008.07.0100
ר"ממ 52 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל      
ללוכ רטוק מ"מ 02 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ      

    570.00   190.00     3.00 הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי   
      
האוושה ספמ הקראה תדוקנ     008.07.0110
ר"ממ 53 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל      
ללוכ רטוק מ"מ 32 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ      

    460.00   230.00     2.00 הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי   
  8,836.00 תונגהו תוקראה 70.800 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  80.800 ק ר פ  ת ת       
      
לכ םילולכ ,ןלהל םיטרופמה םיפיעסה ריחמב      
םישורדה הדובעהו רזעה ירמוח ,רזעה ירזיבא      
תריסמ םג לולכ ןכ ומכ ,הנקתהה תמלשהל      
תוחוכ יבושיח ללוכ םינוש םינותנו םיטרפ      
בושיח רשפאל תנמ לע ושרדיש לככ םיטנמומו      
טלפמוק טרופמכ ,ןוטבה דוסי      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ינוק      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב דומעה טלפמוק      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      
'מ 6 הבוגב      
      
דומעל מ"ס 08X07X07 תודימב ןוטב דוסי     008.08.0030
05 ךרואב דוסי יגרבו םילוורש ללוכ הרואת      

    730.00   730.00     1.00 1" - רטוקבו מ"ס 'חי   
      

    730.00 80.800.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     031 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    730.00 מהעברה      
      
      
ךתח לעבו ןוולוגמ רטמ 6 הדלפמ הרואת דומע     008.08.0040

  2,600.00 2,600.00     1.00 )218 י"ת( ילארשי ןקת-ות אשונ ינוק לוגע 'חי   
      
Z-20020720 םגדה תמגוד הפצה יסנפל עורז     008.08.0050
הפצה יסנפ 2 תנקתהל ,ע"וש וא .ה.ל.פ לש      

    580.00   580.00     1.00 .טלפמוק םלשומ לכה הרואת דומע שארב 'חי   
      
םינש שמחל תוירחאו הנקתה הלבוה ,הקפסא     008.08.0060
DEL תורונ תכרעמ םע הפצה סנפ לש תוחפל      
רטיפוי" םגדה תמגודכ W07, 56PI קפסהב      
םאתהב ,רשואמ ע"וש וא ,"שעג" תרצות "דל      

  2,000.00 1,000.00     2.00 ינכטה טרפמב טרופמל 'חי   
  5,910.00 ץוח תרואת 80.800 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

237,103.00 למשח תודובע 800 כ"הס  
קובץ: 136-6542   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     032 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

44 ק ר פ  440 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  10.440 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 2 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     044.01.0030
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

 20,240.00   506.00    40.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
      
'מ 2 הבוגבו רטמ 3 בחורב יפנכ וד רעש     044.01.0060
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      

  7,099.80 7,099.80     1.00 .עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו 'חי   
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב  שפשיפ רעש     044.01.0070
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      

  2,662.90 2,662.90     1.00 .עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו 'חי   
      
'מ 5.2 הבוג רובע 030.1.44 ףיעסל תפסות     044.01.0901
ןוחטב תויחנה יפ לעו עקרקב קרסמ תוברל      

 14,000.00   350.00    40.00 בויבו םימ תוכרעמ רטמ   
      
'מ 5.2 הבוג רובע 060.1.44 ףיעסל תפסות     044.01.0902
ןוחטב תויחנה יפ לעו עקרקב קרסמ תוברל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 בויבו םימ תוכרעמ 'חי   
      
'מ 5.2 הבוג רובע 070.1.44 ףיעסל תפסות     044.01.0903
ןוחטב תויחנה יפ לעו עקרקב קרסמ תוברל      

    450.00   450.00     1.00 בויבו םימ תוכרעמ 'חי   
 46,952.70 1.44 קרפ 10.440 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 46,952.70 44 קרפ 440 כ"הס  
קובץ: 136-6542   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     033 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  150 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.150 ק ר פ  ת ת       
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
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      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םוסרפ םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה      
      
דע הבוגב תשר רדג לש הקתעהו ריהז קוריפ     051.01.0445
םיביכרה לכ תוברל רזוח שומישך 'מ 0.2      
לככ םינוקיתו רמוח תמלשה ,םידומעהו      
שדחה יאוותב רדגה תמלשהל שרדנש      

    792.00    79.20    10.00 .ךרוצה תדימב ינמזה הנוסחאו רטמ   
    792.00 1.15 קרפ 10.150 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.150 ק ר פ  ת ת       
      
ק"תת תויתשת רותיאל הריהז שושיג תריפח     051.02.0154
תדובע ,ה"מצ ילכ תללוכה עקרק יגוס לכב      
תדידמ 'מ 5.1 דע קמועל ,ךרוצה תדימב םיידי      
דדומ י"ע )םוקימו םור( תויוקה תויתשתה      

  1,000.00   200.00     5.00 .חטשב ןומיסו ,ךמסומ רטמ   
      
דע לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     051.02.0180
רמוח( תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04      

  1,260.00     7.00   180.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     051.02.0200

    180.00     4.50    40.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
  2,440.00 2.15 קרפ 20.150 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.150 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     051.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

  9,760.00   122.00    80.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
      
      

  9,760.00 30.150.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     034 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,760.00 מהעברה      
      
      
,רזחוממ רמוחמ )'ג גוס עצמ( ררבנ יולימ     051.03.0120
,הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמה לעפממ      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      

  2,500.00    50.00    50.00 .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכהטרפמב ק"מ   
 12,260.00 3.15 קרפ 30.150 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,492.00 15 קרפ 150 כ"הס  
קובץ: 136-6542   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     035 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  250 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.250 ק ר פ  ת ת       
      
קודיהו רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     052.01.0100

  5,580.00    31.00   180.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
  5,580.00 1.25 קרפ 10.250 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,580.00 25 קרפ 250 כ"הס  
קובץ: 136-6542   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     036 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

75 ק ר פ  750 ק ר פ       
      
1.75 ק ר פ  10.750 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      
לש לוחהתפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
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      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
.יללכה טרפמב      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םיחפסה לכ      
תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתבכש תלת      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
םרטב תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      

10.750.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 136-6542   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     037 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדלפ תורוניצ      
      
העיבצ םע םייולג םינקתומ הדלפ תורוניצ      
תינוציח      
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      
וא ןוטב ינדא לע וא תוריק לע םיולג םינקתומ      
ןפוד יבועבו םינוש םירטקב ,םירחא םיטנמלא      
,שרדנכ םיגוסה לכמ םיחפס ללוכ( הנוש      
) 'וכו םיקבח ,תולוזנוק      
      
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע בויבל תרנצ      
      
םע 23/5" ןפוד יבועו 3" רטוקב הדלפ תורוניצ     057.01.0136
ןקתומ ,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      

    343.20   171.60     2.00 יולג רטמ   
      
םע 23/5" ןפוד יבועו 4" רטוקב הדלפ תורוניצ     057.01.0138
ןקתומ ,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      

  6,713.00   191.80    35.00 יולג רטמ   
      
םע 23/5" ןפוד יבועו 6" רטוקב הדלפ תורוניצ     057.01.0140
ןקתומ ,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      

  2,006.40   250.80     8.00 יולג רטמ   
      
םיפוגמ      
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      
ריצ םע בויב תכלוהל םימאתומה םיפוגמ      
דחוימה טרפמה תויחנה יפ לע 613 מ"בלפ      
      

  2,600.40   866.80     3.00 'פמוק 2" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 057.01.0314
      

  1,863.80 1,863.80     1.00 'פמוק 3" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 057.01.0316
      

  4,349.00 2,174.50     2.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 057.01.0318
      
םגד הקיצי לזרב יושע םימל רזוח לא םותסש      
    "D040-RN" ריצו ןוילע חתפ םע ע"ש וא  
ץחלל ,תלוקשמו תלוקשמל עורז ,טלוב/ךרואמ      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע      
ןוגיע יגרבו םימטא      
      

  7,380.00 3,690.00     2.00 'פמוק 4" רטוק רזוח לא םותסש 057.01.0362
 25,255.80 10.750.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 136-6542   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     038 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,255.80 מהעברה      
      
      
לש הדובע ץחלל םימל בלושמ ריווא םותסש      
הסינכב ףוגמ ללוכ וניא ריחמה 'מטא 61      
      
בויבל ריווא םותסש      
      

  6,391.50 2,130.50     3.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 057.01.0382
      
זירט ףוגמ רובע 813.1.75 ףיעסל תפסות     057.01.0901

    500.00   250.00     2.00 בויבל םיאתמה 'חי   
      
זירט ףוגמ רובע 613.1.75 ףיעסל תפסות     057.01.0902

    100.00   100.00     1.00 בויבל םיאתמה 'חי   
      
זירט ףוגמ רובע 413.1.75 ףיעסל תפסות     057.01.0903

    210.00    70.00     3.00 בויבל םיאתמה 'חי   
      
רובע 263.1.75 ףיעסל תפסות     057.01.0904

  2,900.00 1,450.00     2.00 בויבל םיאתמה רזוח לא םותסש 'חי   
      
ריווא םותסש רובע 283.1.75 ףיעסל תפסות     057.01.0905

  9,150.00 3,050.00     3.00 בויבל םיאתמה 'חי   
 44,507.30 1.75 קרפ 10.750 כ"הס  

      
2.75 ק ר פ  20.750 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
ל"נה הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
.ש"בהשמ לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב      
      
      

20.750.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 136-6542   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     039 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
ל"נה הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
.ש"בהשמ לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
פ"ערזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו      
יללכה טרפמב      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
פ"ערזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו      
יללכה טרפמב      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הדירי יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו      
החוש ירבחמ תוברל החונמ      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הדירי יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו      
החוש ירבחמ תוברל החונמ      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
      
      
      

20.750.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 136-6542   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     040 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
.רתויב לודגה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
.רתויב לודגה      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
      
      
      

20.750.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 136-6542   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     041 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
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      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
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      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.0126
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

  2,169.00   433.80     5.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ   
      
ןליתאילופ תורוניצ      
      
תמגודכ E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ      
    001 EP  )71 גרד-RDS )01 תוברל ע"ש וא  
תפיטעו דופיר ,ךותירה יחפסו תודובעה לכ      
עקרקב םיחנומ , רזוח יולימו לוח      
      
      
      

  2,169.00 20.750.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     042 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,169.00 מהעברה      
      
      
002 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     057.02.0162
57.1 דעו 62.1-מ קמועב  עקרקב םיחנומ,מ"מ      

 15,344.00   191.80    80.00 'מ רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     057.02.0311
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      

  1,465.50    97.70    15.00 הנבמה רוזחש תוברל החיתפה רטמ   
      
בויבל הרקב תוחוש      
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירייבלש      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו      
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש      
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 053      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
ףיעסב ךשמה ,םירזיבאה לכוםלוס/הכירד      
    57.002.0424  
      
ןוטבמ תוימורט תולוגע הרקב תוחושל תפסות     057.02.0442
יחטשמ רובע מ"ס 053 ימינפ רטוקב      
הקעמ ,)םיטסדופ( החונמ יחטשמ/םייניב      

 11,000.00 5,500.00     2.00 דרפנב דדמת מ"בלפמ 'חי   
      
613 מ"בלפמ הקעמ רובע הרקב אתל תפסות     057.02.0444

  3,480.00 1,740.00     2.00 'פמוק 'מ 1.1 הבוגב  
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     057.02.0510
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

    887.90   887.90     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
      
      
      

 34,346.40 20.750.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     043 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,346.40 מהעברה      
      
      
יולימ רובע םייק הרקב אתל רוביחל תפסות     057.02.0522
הנבמל דע ןוילעה רטמ לש MSLC ב רזוח      
יטרדנטסה טרפל םאתהב הכרדמה ואו שיבכה      

    237.60   237.60     1.00 הרקב אתל 'חי   
      
ינש תוברל - 2240.200.75 ףיעסמ ךשמה     057.02.0911
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 57.51 דעו 'מ 52.51 לעמ קמועב      

195,000.00 195,000.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
וקה תנקתה רובע 621.2.75 ףיעסל תפסות     057.02.0912

  3,750.00   750.00     5.00 'מ 5.51 דע קמועב רטמ   
233,334.00 2.75 קרפ 20.750 כ"הס  

      
י נ א כ מ ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  90.750 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
הנקתהו הקפסא ללוכ ינאכמ-ורטקלא דויצ      
רוביח ימוקמ למשח חול תוברל האלמ      
תנחת לש דוקיפהו הרקבה ,למשחה תכרעמל      
םיוולנה םירזיבאה לכ תוברל הביאשה      
תושרדנה תומאתההו      
      

  2,940.00   980.00     3.00 )רטמונמ( ץחל דמ 'חי  057.09.0001
      
תדיחי םע 6" רטוקב יטנגמ המירז דמ     057.09.0002

  7,600.00 7,600.00     1.00 דמה לע תנקתומ הקינורטקלא 'חי   
      
מ"מ 513 רטוקב ריק רגס תנקתהו הקפסא     057.09.0003

 45,000.00 45,000.00     1.00 ינאכמ ליעפמ םע 'מ 51.51 קמועבו 'חי   
      
טרפ יפל םייכריבל 613 מ"בלפמ ךמות דומע     057.09.0004

  4,000.00   800.00     5.00 17 'סמ 'טס 'חי   
      
תלגלגו עורז ןרוגע תללוכה המרה תכרעמ     057.09.0007

 80,000.00 80,000.00     1.00 'פמוק ג"ק 005 לש הדובע סמועל תילמשח המרה  
      
      
      
      
      
      
      
      

139,540.00 90.750.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 136-6542   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     044 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

139,540.00 מהעברה      
      
      
חותפ ץיאמ םע הלובט בויב תבאשמ     057.09.0008
    )XETROV( תוברל הביאשה רובב הנקתהל  
םגד תמגוד תשרשו המרה תוליסמ      
    D15.N.S.H25.2.002.08.08.VLS תרבח לש  
    SOFDNURG לש הקיפס .תוכיא הווש וא  

100,000.00 50,000.00     2.00 'מ 02 לש המרה דמועל העשל ק"מ 021 'חי   
239,540.00 תונושו ינאכמורטקלא דויצ 90.750 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

517,381.30 75 קרפ 750 כ"הס  

822,509.00 "יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש כ"הס
קובץ: 136-6542   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     045 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

"אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 הנבמ     
    
15 קרפ 150 קרפ      
    

                              95,575.00 1.15 קרפ 10.150 קרפ תת    
    

                             225,000.00 2.15 קרפ 20.150 קרפ תת    
    

                320,575.00 15 קרפ 150 כ"הס                
    
75 קרפ 750 קרפ      
    

                              22,175.00 1.75 קרפ 10.750 קרפ תת    
    

                           2,091,855.60 2.75 קרפ 20.750 קרפ תת    
    

                           6,793,267.00 9.75 קרפ 90.750 קרפ תת    
    

              8,907,297.60 75 קרפ 750 כ"הס                
 9,227,872.60 "אפורה ףסא" ישאר בויב ףסאמ 1 כ"הס                            

    
"יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 הנבמ     
    
למשח תודובע 800 קרפ      
    

יללכ 00.800 קרפ תת                                           
    

                             121,187.00 ישאר למשח חול 10.800 קרפ תת    
    

                              12,940.00 תירלולס תרושקתל הצק תדיחי 20.800 קרפ תת    
    

                              24,075.00 תודוקנו םיכילומ ,םילבכ 30.800 קרפ תת    
    

                              24,935.00 םייעקרק תת םיאוות 40.800 קרפ תת    
    

                              16,195.00 םייליע םיאוות 50.800 קרפ תת    
    

                              23,025.00 תונושו םירישכמ ,םירזיבא 60.800 קרפ תת    
    

                               8,836.00 תונגהו תוקראה 70.800 קרפ תת    
    

                               5,910.00 ץוח תרואת 80.800 קרפ תת    
    

                237,103.00 למשח תודובע 800 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 136-6542   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ  0258863  רשנ 'א 02 הליסמה
 

24/12/2019
דף מס':     046 3.ג זרכמ ,44 שיבכ ךרואל בויב ףסאמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

44 קרפ 440 קרפ      
    

                              46,952.70 1.44 קרפ 10.440 קרפ תת    
    

                 46,952.70 44 קרפ 440 כ"הס                
    
15 קרפ 150 קרפ      
    

                                 792.00 1.15 קרפ 10.150 קרפ תת    
    

                               2,440.00 2.15 קרפ 20.150 קרפ תת    
    

                              12,260.00 3.15 קרפ 30.150 קרפ תת    
    

                 15,492.00 15 קרפ 150 כ"הס                
    
25 קרפ 250 קרפ      
    

                               5,580.00 1.25 קרפ 10.250 קרפ תת    
    

                  5,580.00 25 קרפ 250 כ"הס                
    
75 קרפ 750 קרפ      
    

                              44,507.30 1.75 קרפ 10.750 קרפ תת    
    

                             233,334.00 2.75 קרפ 20.750 קרפ תת    
    

                             239,540.00 תונושו ינאכמורטקלא דויצ 90.750 קרפ תת    
    

                517,381.30 75 קרפ 750 כ"הס                
   822,509.00 "יבצ רינ" ש"תל ךומסב תינמז הביאש תחוש 2 כ"הס                            

 

  
לכה ךס  

10,050,381.60  יללכ כ"הס  
  1,708,564.87 מ"עמ %71  
 11,758,946.47 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 136-6542 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


