
 
 
02.60.71 ןוכדע
 
 

בקעי ראב תימוקמ הצעומ     מזמין: 
ןיפירצ יוניפ ימחתמ      אתר: 

 

17/06/2020 י ב י צ ק ת    ן ד מ ו א
דף מס':     001 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ם י צ ע  ת ת י ר כ       
      
,םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     01.01.0010
לע .רדוסמ יוניפ רתאל קוליסו יוניפ ללוכ      
לע רושיא טקיורפה להנמל קפסל ןלבקה      
יאשר היהי תרוכה .תלוספה רתאל יוניפה      

 16,000.00   800.00    20.00 .םיעזגה תא תחקל 'חי   
      
תוברל ,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     01.01.0020
יוניפ רתאל קוליסו יוניפ ללוכ ,םישרוש      
טקיורפה להנמל קפסל ןלבקה לע .רדוסמ      
היהי תרוכה .תלוספה רתאל יוניפה לע רושיא      

 10,200.00   510.00    20.00 .םיעזגה תא תחקל יאשר 'חי   
 26,200.00 קוריפו הנכה תודובע 10.10 כ"הס  

      
י ו נ י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב ,תוינכותב שרדנה לכ תא ללוכ ריחמה      
.ףיעס לכב ןיוצמכו      
      
52 דע יבועב הבכשב רצחה חטשב ףושיח     01.02.0010
ללוכ ,לעופב עצובמה חטשה יפל ריחמה .מ"ס      
קחרמ לכל ,ןלבקה תוירחאב ,רמוחה קוליס      
ומורעו רפעה ןוימ וא השרומ רתאל שרדיש      
'סמ ףיעס יפל( שומיש תארקל רתאב      

 15,000.00     2.50 6,000.00 .)ג ףיעס תת 10.00.10 ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,000.00 20.10.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     002 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,000.00 מהעברה      

      
      
תוכירבה סיסבב קמוע לכב הביצח/הריפח     01.02.0020
לכימל הרצאמהו הביאשה ןוכמ הנבמ סיסבבו      
יחטשמ ןכו גפוס רוב קוליסל ,םייק םאו קלד      
תלוספהו ףדועה רמוחה קוליסו ,רצחה      
שרדיש קחרמ לכל ןלבקה לש האלמ תוירחאב      
י"ע רשואמ רתאל וא יושר תלוספ רתאל      
שרדנש ,םייק םא ,רמוח ןוימ ללוכ ,ןימזמה      
הריפחה תונורדמ בוציע .הנמטמל חולשל      
תיעקרק בוציע,תינכתה פ"ע תיתש קודיהו      
עוציבל םישרדנה םיסלפמה פ"ע הריפחה      
ןיוממה רפעה םורעו ןוימ ,קדוהמ רזוח יולימ      
תת 10.00.10 'סמ ףיעס יפל( יולימל שרדנכ      
תינמז הדירי ךרד )תריפח( תנכה ,)ב ףיעס      
,הביאשה ןוכמלו תוכירבל הריפחה תיעקרקל      
בשחת התרומתו םלושת אלו דדמית אל      

240,000.00    20.00 12,000.00 .הזוחה יריחמב הלולככ ק"מ   
      
,םיכמות תוריקו רדגל דוסיל הביצח/הריפח     01.02.0030
רתאל רפע יפדוע קוליסו  תיתש קודיהו בוציע      
לכב ןימזמה י"ע רשואמ רתאל וא יושר תלוספ      
יפל( רזוח שומישל םורעו ןוימ וא שרדיש קחרמ      
ללוכ ריחמה .)ב ףיעס תת 10.00.10 ףיעס      

 52,500.00    35.00 1,500.00 .תיתש קודיה ק"מ   
      
לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא רובע םולשת     01.02.0040
ךמס לע זוחמה תטלחהל ,הנמטמב אוהש גוס      
לש הרקמב .םימיאתמ תלוספ ירתא ינותנ      
ןיגב הרגא תפסות רובע ק"מל הגירח תולע      
גיצהל שי ,רפע תודובע וא ,תלוספ תנמטה      
הנמטמה רובע םלושי אל .םימיאתמ םיכמסמ      
תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ וניאש םוקמב      
ללוכ םולשתה .תימוקמה תושרהו הביבסה      

 45,000.00    90.00   500.00 %5 לש רועישב תורגאה רובע ןלבק חוור ק"מ   
      
אבוימ ילוח וא ימוקמ רפעמ קדוהמ יולימ     01.02.0050
תפצרו הביאשה ןוכמ ,תוכירבה תפצרל תחתמ      
רפעה תלבוה ללוכ ריחמה .שרדי םא ,הרצאמה      
וקודיה ,ושוביי וא ותבטרה ,וחוטיש ,םורעמ      
.)א ףיעס תת 10.00.10 ףיעס יפל( וסוליפו      
תיתחתל תינמזה הדיריה ךרד יוסיכל יולימה      
דדמי אל ,הביאשה ןוכמלו הכירבל הריפחה      
יריחמב הלולככ בשחת הרומתהו םלושי אלו      

 50,000.00    10.00 5,000.00 .הזוחה ק"מ   
      
      
      
      
      
      

402,500.00 20.10.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     003 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
402,500.00 מהעברה      

      
      
,'א גוס עצמ לש קודיהו יולימ ,הקפסה     01.02.0060
001% לש תופיפצל מ"ס 02 יבועב תובכשב      
תחתמ .וה.ש.א.א דייפידומ יפל תיברימהמ      
יכרד ללוכ ,רצחה חטש לכבו םינבמ תופצרל      
שרדנכ קדוהמה יולימה חפנ יפל ריחמה .השיג      
יפל( בתכב חקפמה רושיאב גירח וא תוינכתב      

244,000.00   122.00 2,000.00 .)ב ףיעס תת 10.00.10 'סמ ףיעס ק"מ   
      
תפצרל תחתמ קדוהמ יולימ ךרוצל רפע אובי     01.02.0070
ףיעס( טרפמב שרדנכ ביטב רפעה .הכירבה      
רושיא רחאל קר חטשל אבויו )2.31.00 'סמ      
,רפעה תשיכר :םג לולכי ריחמה .חקפמה      
תולע .קחרמ לכמ רתאל ותלבוהו ותיירכ      
תולולכ הכירבה תפצר חטשמל תחתמ קודיהה      
םאתהב חפנה תדידמ .0500.20.00 ףיעסב      
חקפמה רושיאב לעופב אלומש חטשה תודימל      

 59,500.00    35.00 1,700.00 .)ה ףיעס תת 10.00.10 'סמ ףיעס האר( ק"מ   
      
לדוגב םיצוחר םיטגרגא יולימ תחנהו הקפסה     01.02.0080

  1,500.00   100.00    15.00 .מ"מ 04-51 ןיבש ק"מ   
      
לע מ"ס 5 יבעב )½"( טלפסא חטשמ עוציב     01.02.0090
טלפסאה חטשמ םושיי ינפל .קדוהמ עצמ      
01SM תינמוטיב היסלומאמ רמירפ עצובי      
10.00.10 'סמ ףיעס( ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב      

112,880.00    40.00 2,822.00 )ז ףיעס תת ר"מ   
      
ןייטשרקא תרצות הפש ןבא תנקתהו הקפסה     01.02.0100

 17,500.00    70.00   250.00 .ע"ש וא 0103 יגולטק 'סמ רטמ   
      
עקרקל העגה דע מ"ס 06 רטוקב זוקינ חודיק     01.02.0110
ללוכ ריחמה .'מ 01 רעושמ קמוע .תירלונרג      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק .ץוחר םוסמוס טגרגאב חודיקה יולימ  
      
חטשב 8"-ו 6" רטוקב הדלפ תורוניצ קורפ     01.02.0120
ךותיח ,הריפח :ללוכ ריחמה .ותברקבו רתאה      
םמורע ,חקפמה תייחנה יפ לע םיכרואל רוניצה      
,ןיפוליחל וא חקפמה הרויש םוקמב רתאב      
יפל לכה .הצעומה לש רתאב םנוסחאו םתלבוה      

 12,250.00    35.00   350.00 .חקפמה תייחנה רטמ   
      
ריחמה .רשואמ הפשא רתאל תורוניצה תלבוה     01.02.0130

  3,500.00    10.00   350.00 .תשרדנ הרגא לכו הפשאה רתאל םולשת לולכי רטמ   
861,630.00 יוניפו רפע תודובע 20.10 כ"הס  
887,830.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
      
      
      

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 
 

קובץ: בריכות ג06   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     004 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח       
      
תפצרל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.02.0010

  7,800.00    52.00   150.00 .)51-ב( דסמ תורוק וא ןוטבה ר"מ   
      
ףתרמה תפצרו םירבוע תודוסיב ןוטב תקיצי     02.02.0020

 43,200.00 1,080.00    40.00 .)03-ב( ןוטב תוריקל תחתמ ק"מ   
      

  4,480.00 1,120.00     4.00 )03-ב( םידדוב תודוסיב ןוטב תקיצי ק"מ  02.02.0030
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 )03-ב( רשק תרוקיב ןוטב תקיצי ק"מ  02.02.0040
      
ףתרמב מ"ס 22 יבועב ןוטב תוריק תקיצי     02.02.0050
'מ +78.0 ןיבל 'מ -93.2 םיסלפמ ןיב הנבמה      

 43,875.00 1,170.00    37.50 )03-ב( ק"מ   
      
,06/02 ,56/02 תודימב תורוקב ןוטב תקיצי     02.02.0060
תא תללוכ תומכה - 03-ב( ,021/04 001/03      
תוריקה תא םג תללוכ תומכה .)הפצרה קלח      

 45,500.00 1,300.00    35.00 םיאנש רדחב ק"מ   
      
82 ;03 ;54 יבועב היולת הפצרב ןוטב תקיצי     02.02.0070
,)03-ב(  'מ +71.1- 'מ+23.1 סלפמב מ"ס      
למשח תוחולל תוהבגהו םיחתפ בוציע ללוכ      

 67,600.00 1,300.00    52.00 .רצחהמ הנבמל הסינכ יכרדמו רוטרנג לזידו ק"מ   
      
םיאנש רדח ףתרמב היולת הפצרב ןוטב תקיצי     02.02.0090
מ"ס 72-02 ןוטבה יבוע .'מ -41.0 סלפמב      

  5,200.00 1,300.00     4.00 )03-ב( ק"מ   
      
'מ +71.1-ב הפצר סלפמ ןיב תוגרדמ תקיצי     02.02.0100

  3,500.00 1,750.00     2.00 )03-ב( הנבמה ףתרמ ןיבל ק"מ   
      
ךותב םינודומעו םידומע תורוגחב ןוטב תקיצי     02.02.0110

 30,000.00 1,500.00    20.00 .)03-ב(מ"ס 02 בחורב םיקולב תוריק ק"מ   
      
23-02 יבועב הביאשה ןוכמ גגב ןוטב תקיצי     02.02.0120
,)03-ב( 'מ +79.4 - +58.4 ןיבש סלפמב מ"ס      
ןוילעה חטשמב םיעופישו םיחתפ בוציע ללוכ      
םירשואמ םילגרס תכרעמ תועצמאב גגה לש      
םימ ףא תנכה ללוכ ריחמה .חקפמה ידי לע      

 52,000.00 1,300.00    40.00 .גגה ףקיהב ק"מ   
      
י"ע הביאשה ןוכמ לש גגהו הפצרה ינפ תקלחה     02.02.0130

  6,875.00    25.00   275.00 ע"ש וא "רטפוקילה" ר"מ   
      
      

312,430.00 20.20.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     005 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
312,430.00 מהעברה      

      
      
תווהמה תורוקה לש ןוילעה ןפה תקלחה     02.02.0140

    300.00    15.00    20.00 הביאשה ןוכמ תוגגב תוקעמ ר"מ   
      
םיפוטע מ"ס 02 יבעב "בכוכ" יזגרא עצמ     02.02.0150
תפצרמ קלחו דוסי תורוק תחת ןליתאילופב      

  7,500.00    50.00   150.00 הנבמה ר"מ   
      
מ"ס 03 בחורבו מ"מ 6 יבעב יס.יו.יפ תוחול     02.02.0160

  1,800.00    60.00    30.00 .)לעופב חול א"מ בשוחי( ,דסמ תורוק ידצב רטמ   
      

112,470.00 4,890.00    23.00 ןוטבה ןויזל םיקלחו םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  02.02.0170
      
הריגא תוכירב      
      

 66,560.00    52.00 1,280.00 .מ"ס 6-ו 5 יבועב )02-ב-ו 51-ב( הזר ןוטב ר"מ  02.02.0180
      

 32,400.00 1,080.00    30.00 )04-ב( מ"ס 05 רטוקב םידומעל תודוסי תקיצי ק"מ  02.02.0190
      
עופיש םע מ"ס 81 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.02.0200
ףקהב מ"ס 08-ו 06-ל יוביעו זכרמה יפלכ      
ינפב םיעופש תריצי ללוכ ריקל דוסיכ הפצרה      

352,000.00 1,100.00   320.00 )04-ב( הפצרה ק"מ   
      
הקלחה רובע הפצרה ריחמל תפסות     02.02.0210

 32,000.00    25.00 1,280.00 "רטפוקילה"ב ר"מ   
      
הקפסהו זוקינ תרנצל תופיטעב 03-ב ןוטב     02.02.0220

 56,000.00   800.00    70.00 הכירבה תפצרל תחתמ תרבועה ק"מ   
      
הבוגבו מ"ס 05 -כ רטוקב םידומע תקיצי     02.02.0230

 57,600.00 1,600.00    36.00 )04-ב( 'מ 5.9-כ ק"מ   
      
,םייוביעו מ"ס 53 יבועב הכירבה ריק תקיצי     02.02.0240
תכתמ תינבתב עצובת הקיציה .)הכירד ידומע(      
דיחא ןווג ילעב םינפ יחטשמ תלבקל ץוחו םינפ      
ןוטב( םיינוצחה ריקה ינפב הדיחא הרוטסקטו      
םע ןותחת דבור תקיצי לולכי ריחמה .)ףושח      
טרפמב תולולכה תושירדה לכו הילופ אלל ןוטב      
המילשמ הקיציו )ןליפורפילופ יביסו 04-ב(      
תודובע רמג רחאל הכירדה ידומע ידצב      
ימטא .הקיצי ירפת תנכה ללוכ ריחמה .הכירדה      

1,540,000.00 2,750.00   560.00 .דרפנב ומלושי 3 ורפ הקיסו ןפרואינ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      

2,571,060.00 20.20.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     006 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,571,060.00 מהעברה      

      
      
8-11 יבעב "גניפוט" ללוכה הכירבה גג תקיצי     02.02.0250
לעמ תיפקיה הרוק ,)הילופ אלל ןוטב( ,מ"ס      
תורוקה לעמ הקיצי תמלשה ,הכירבה ריק      
ןיקתהל ןתינ אלש ןכיה גגה תוניפבו תוכורדה      
יביסו 04-ב( ,תוכורד תוימורט תוטלפ      
םימ ףא בוציע ללוכ ריחמה .)ןליפורפילופ      

252,000.00 1,800.00   140.00 .גגה ףקיהב ק"מ   
      
תורונצ ביבס גגה ג"ע ןוטב יוביע תקיצי     02.02.0260

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק )03-ב( תינכות יפל רורוואה  
      
תוהבגה ללוכ הכירבל הסינכ יחתפ ינש בוציע     02.02.0270

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק )03-ב( תינכות יפל ,וביבס  
      
הקלחה י"ע ןוטבה גג לש ינוצח דוביע     02.02.0280

 23,000.00    20.00 1,150.00 "רטפוקילה"ב ר"מ   
      
תכתורמ הדלפ תשר לש הנקתהו הקפסה     02.02.0290

 30,000.00 5,000.00     6.00 גגב רקב הכושמ ןוט   
      
לש תומכב ןוולוגמ ןויז ללוכ ,עלוצמו לוגע לזרב     02.02.0300

635,700.00 4,890.00   130.00 ןוט 5.2 דע ןוט   
      

 40,000.00 20,000.00     2.00 'פמוק תוכירבה תומיטאל ןחבמ 02.02.0310
      

  4,000.00    10.00   400.00 .מ"מ 5.0 יבועב ןליתאילופ ר"מ  02.02.0320
      

 30,000.00    50.00   600.00 .הכירבה גגב הקידס תנווכה ירפת רטמ  02.02.0330
      
ת י פ ק י ה  ר ד ג       
      
תוריק ,רעשלו רדגל דסמו רבוע דוסי תקיצי     02.02.0340

231,000.00 1,100.00   210.00 )03-ב( רדגה תנקתהל תונכה ללוכ םיכמות ק"מ   
      

 78,240.00 4,890.00    16.00 ןוטבה ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  02.02.0350
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק חודיקל ריחמ תפסות 02.02.0360
      
.טרפ פ"ע מ"ס 06 רטוקב םיסנולכ עוציב     02.02.0370
ןויז תנקתהו הקפסה ןוטב תקיצי ללוכ ריחמה      

 18,500.00   185.00   100.00 .)04-ב( רטמ   
      
תועצמאב םבוצייו םיסנולכ עוציב ךא ,ל"נכ     02.02.0380

 28,500.00   285.00   100.00 .טיינוטנב רטמ   
      
דסמ תורוק סוסיבל מ"ס 53 רטוקב םיסנולכ     02.02.0390

 25,000.00   200.00   125.00 .ןוטב תקיצי ללוכ ,תיפקיה רדגל רטמ   
3,983,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  

      
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
 

קובץ: בריכות ג06   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     007 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו ר ד ו  ם ו ר ט  ן ו ט ב  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
לש  הכרבה גגב הנקתהו הלבוה ,הקפסה     02.03.0010
יבעב ע"ש וא "ללכ" ךורד ימורט ןוטב תוחול      
ךרואב ר"מ/ג"ק 051 ליעומ סמעל שרדנכ      
טרפמה תושירד רתיו ,)05-ב( 'מ 05.6 יברימ      
סייד םושייו הקפסה ללוכ ריחמה .תוינכתהו      
םע תוחולה עגמ חטשמב ירמילופ ןוטבמ      
.שרדנכ תוחולה תוצקב ןוטב יולימו תובשותה      

324,000.00   300.00 1,080.00 .גגה לע ןקתוהש תוחולה חטש םולשתל בשוחי ר"מ   
      
לש  הכרבה גגב הנקתהו הלבוה ,הקפסה     02.03.0020
מ"ס 55/24 תודימב תוכורד תימורט תורוק      
תכימתל 01C01359 תינכתב 4-ו 3 םיסופיט      
הקפסה לולכי ריחמה .)05-ב( הכירבה גג      
יצוקל ביבסמו םידומעה ינפב סייד םושיו      

 26,000.00 6,500.00     4.00 תורוקב ןוגיעה 'חי   
      
תורוק לש הכרבה גגב הנקתהו הלבוה הקפסה     02.03.0030
1 סופיט מ"ס 55/24 תודימב תוכורד תוימורט      
הכירבה גג תכימתל 01C01359 תינכתב 2-ו      
ינפב סייד םושיו הקפסה לולכי ריחמה .)05-ב(      

128,000.00 8,000.00    16.00 תורוקב ןוגיעה יצוקל ביבסמו  םידומעה 'חי   
      
תפצרל ריקה ןיב הנקתהו הלבוה ,הקפסה     02.03.0040
הביל םע מ"מ 23 רטוקב לבכ לש הכרבה      
40C01359 'סמ תינכותב טרופמכ ,תיביס      
הקפסהו תשרדנה הרוצל לבכה בוציע ללוכ      

115,000.00 1,250.00    92.00 'מ 71.9 לבכה ךרוא M.D.P.E לוורש תנקתהו 'חי   
      
לש הכירד ללוכ הנקתה ,הלבוה ,הקפסה     02.03.0050
תינכתב טרופמכ הכירבה ריקב םילידגו םילבכ      
הקפסה לולכי ריחמה .70C01359 'סמ      
יולימ ןכו םיקובד אל הכירד ילבכ תנקתהו      
יבגל םינקתבו טרפמב תוטרופמה תושירדה      

382,500.00 25,500.00    15.00 תוחיטב יעצמאו תודידמ ,תוקידב ןוט   
      
לולכי הז קרפב תודובעה לש ריחמה :הרעה      
ןלבקה סדנהמ י"ע םיטנמלאה ןונכת      

975,500.00 ךורדו םורט ןוטב 30.20 כ"הס  
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח  ה נ ב מ       
      
תוריקב טיט ללוכ מ"ס 02 יבועב ןוטב יקולב     02.04.0010

 30,625.00   175.00   175.00 םינבמה ר"מ   
 30,625.00 הינב תודובע 40.20 כ"הס  

      
      
      
      

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 

קובץ: בריכות ג06   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     008 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח       
      
עוציבו םינשו עבשל תוירחא ןתמ ללוכ ריחמה      
עוציב לע םירמוחה יקפס לש ןוילע חוקיפ      
.טרפמב שרדנכ לכה - םוטיאה      
      
תת תוריק לש םיינוציח םיחטשמ םוטיא     02.05.0010
תינכותב טרופמכ תומח תוחירמב םייעקרק      

 70,000.00    70.00 1,000.00 10A01359 'סמ ר"מ   
      
תוינמוטיב תועירי תכרעמב גגה םוטיא     02.05.0020
יבועב PPA רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלפ      
ריחמה .ע"ש וא R4 טסלפילופ גוסמ מ"מ 4      
יכנא וא יקפוא ןכומ גג חטשמ ר"מ יפל      

 13,500.00    90.00   150.00 )תוקלור( ר"מ   
      
תכרעמב - תוריקו הפצר - הרלכה רדח םוטיא     02.05.0030

 15,000.00   250.00    60.00 Denber ר"מ   
      
ה ר י ג א ה  ת ו כ י ר ב       
      
לש ידצה ןפב ע"ש וא "ליסורוט" לש החירמ     02.05.0040
חטשמבו המדא םע עגמב אבה הכירבה דוסי      

 54,000.00    30.00 1,800.00 .הזרה ןוטבה לעו רפעה םע עגמב הכירבה ריק ר"מ   
      
קיטסלא ליספוט 701 הקיס לש החירמ     02.05.0050
גגו תפצר ,תוריק לש םיימינפה םיחטשמב      
רושיאבו תומיטא תקידב ירחא עצובי( הכירבה      
חטשמ עוציב ללוכ ריחמה .)חקפמה לש בתכב      

 75,000.00    50.00 1,500.00 יופיחה עוציב ינפל ר"מ 0.4 לדוגב המגדה ר"מ   
      
701 הקיס לבא ,0400.50.20 ףיעס ל"נכ     02.05.0060

 75,000.00    50.00 1,500.00 יטסלא אל ליספוט ר"מ   
      
הכירבה ריק לש ינוציחה חטשמה סוסיר     02.05.0070
,055 דראג הקיסב רדגל ןוטבה דסמ יחטשמו      

126,000.00    60.00 2,100.00 .תובכש יתשב ר"מ/רג 005 ר"מ   
      
32 בחורב ןרפואינ םטא לש הנקתהו הקפסה     02.05.0080
ללוכ .הכירבה ריקל הפצרה ןיבש רפתב מ"ס      
םיפסונ םיטרפ .אלמ םוטיאל רוביחב המחלה      

 82,500.00   250.00   330.00 90C01359 'סמ תינכותב רטמ   
      
51 בחורב ןרפואינ םטא לש הנקתהו הקפסה     02.05.0090
תודוסיו הכירבה תפצר ןיבש רפתב מ"ס      

  8,000.00   100.00    80.00 םידומעה רטמ   
      
      
      
      

519,000.00 50.20.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     009 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
519,000.00 מהעברה      

      
      
51/05 תודימב ןרפואנ לש הקבדהו הקפסה     02.05.0100
ללוכ ריחמה .גגהו הכירבה ריק ןיב רובחב מ"מ      

 33,000.00   200.00   165.00 .הקבדהה ינפל םינוטבה ינפ תקלחה רטמ   
      
02/57 תודימב ןרפואנ לש הקבדהו הקפסה     02.05.0110
ריחמה .הפצרל הכירבה ריק ןיב רובחב מ"מ      

 49,500.00   300.00   165.00 הקבדה ינפל םינוטב תקלחה ללוכ רטמ   
      
12/051/001 תודימב םינייוזמ ןרפואנ יכמס     02.05.0120
.הכירבה ריק לע גגה תורוק תנעשהל מ"מ      

 14,400.00   600.00    24.00 הקבדהו ןוטבה תקלחה לולכי ריחמה 'חי   
      
םע M.D.P.E גופס תעוצר תקבדהו יולימ     02.05.0130
51x081-ו מ"מ 02/022 תודימב םטוא םורק      
הפצרה ןיבו גגהו הכירבה תוריק ןיב רפתב      

 20,000.00    50.00   400.00 גגב ןוגיע תוטומ תפיטע ללוכ תוריקל רטמ   
      
םע M.D.P.E גופס תעוצר תקבדהו יולימ     02.05.0140
םידדובה תודוסיה ןיבש רוביחב םטוא םורק      

  2,000.00    50.00    40.00 .הכירבה ידומעו רטמ   
      
גגב גניפוטב מ"מ 3x02 תודימב ץירח עוציב     02.05.0150
סיסב לע רמוחב םיצירחה יולימו הכירבה      

 24,000.00    60.00   400.00 .)הקידס תנווכה ירפת( ידיפלוסילופ רטמ   
      
סופיטמ ינתירוילופ סופיטמ קיטסמ םטא     02.05.0160
תפצר ןיבש רפתה לש ימינפה דצב לבטומ      

  8,000.00    50.00   160.00 .ריקל הכירבה רטמ   
      
ריקל הכירבה תפצר ןיב ןיב ףסונ םוטיא     02.05.0170
העירי תועצמאב )ימינפה דצב( הכירבה      
52 בחורב ע"ש וא XELFIBMOC השימג      

 11,050.00   130.00    85.00 .ןרציה תויחנה פ"ע םושייה .תוחפל מ"ס רטמ   
      
01x02 ךתחב Z.B.B חפנתמ םטא תנקתה     02.05.0180

  7,500.00    75.00   100.00 .מ"מ רטמ   
      
ןיקתה ןלבקהש ןכיה הכירבה ריק םטיא     02.05.0190
3 ורפ הקיסב שרדנכ )קחרמ ירמוש( םינקחוד      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .תשרדנה תומיטאה תלבקל דע  
738,450.00 םוטיא תודובע 50.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 
 

קובץ: בריכות ג06   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     010 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י נ ק ת מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  60.20 ק ר פ  ת ת       
ת ר נ צ       
      
,םיפוקשמה לכ תא תללוכ הדובעה :יללכ      
קפסי ןלבקה .טרפמה יפל תושירדהו םימטאה      
.רושיאל םיטרפו עוציבל הדובע תוינכות      
ןוגיע םגו רצומה תנקתהו הקפסה ללוכ ריחמה      
.שרדנש ןיכה העיצבו ןווליג ,תורגסמה יקלח      
היזורוק תעינמל תכרעמ םשוית הרלכה רדחב      
.סדנהמה רושיאב וא טרפמה יפ לע      
      
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח       
      

  6,000.00 6,000.00     1.00 הנבמל דוסי תקראה 'חי  02.06.0010
      
ריחמה .הביאשה אתב חתפ ביבס ףלשנ הקעמ     02.06.0020
תקפסה ,ןוטבב םיחפו תורוניצ ןוגיע ללוכ      

  4,000.00   400.00    10.00 .ונווליגו הקעמה יקלח לכ תבכרהו רטמ   
      
ןוולוגמ ,ףלשנ וניאש עובק הקעמ ךא ,ל"נכ     02.06.0030
הבוגב םיאת ביבסו הביאשה את גגב עובצו      

 36,000.00   400.00    90.00 מ"ס 08 הקעמה רטמ   
      
וא יקפוא ,הדלפ הקעמ תנקתהו הקפסה     02.06.0040
'מ 50.1 לעמ הבוגב ,)תוגרדמ ךלהמל( עפושמ      
לולח ינבלמ ליפורפמ זחאמה ,'מ 31 דעו      
דע קרחמב םידומעה ,מ"מ 2/52/05 תודימב      
תיתחתב .מ"מ 2/05/05 ליפורפמ 'מ 5.1      
ליפורפלו זחאמל .חוטש ליפורפ הקעמה      
תודימב םיחוטש לזרב תוטומ םיכתורמ חוטשה      
ןוולוגמ הקעמה .מ"ס 01 לכ מ"מ 2/02/02      

  6,000.00   600.00    10.00 .ןקתה יפל הבוגב ןוטבב ןגועמ ,עובצו רטמ   
      
ידודל םינגוע לש הנקתהו ןוגיע ,הקפסה     02.06.0050
סלפמ( 61/5x"02" הדלפ רוניצמ תובאשמ      

  4,000.00 1,000.00     4.00 .)'מ -00.2 'חי   
      
.הנגהל םינוטב תוניפב ןגועמ 4x04L ןתיווז     02.06.0060

  3,000.00    75.00    40.00 .ןוולג לולכי ריחמה רטמ   
      
תוגרדמ לש םינוטבל ןוגיעו הנקתה ,הקפסה     02.06.0070
-כ לש רועישב ללוכ הבוגבו מ"ס 001 בחורב      
הקעמ ללוכ ,העוצבו תנוולוגמ הדלפמ 'מ 0.1      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .םידעסמו  
      
גג לא םלוס לש ןוגיעו הנקתה ,הקפסה     02.06.0080
שרדנכ ןוגימ תפטעמ םע ןוולוגמ ,הנבמה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק מ"בלפ לכה .הליענו 10A01359 'סמ תינכותב  
      
םימאתומ ןיירושמ רטסאילופמ הכילה יחטשמ     02.06.0090

 18,000.00 1,200.00    15.00 ר"מ/ג"ק 004 לש רועישב סמועל ר"מ   
 93,000.00 60.20.10 קרפ תתב הרבעהל

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 
 

קובץ: בריכות ג06   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     011 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 93,000.00 מהעברה      

      
      

  7,500.00 15,000.00     0.50 ןוכילה תכימתל םינוולוגמ הדלפ יליפורפ ןוט  02.06.0100
      
רטסאילופמ םיסכמ 6 תנקתהו הקפסה     02.06.0110
ללוכ ריחמה .תינכותב טרפ יפ לע גגב ןיירושמ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק תונוולוגמ תורגסמ/תובשות ןוגיעו הנקתה  
      
תונולח לש העיבצו ןווליג ,הנקתה ,הקפסה     02.06.0120

 12,000.00 1,500.00     8.00 תינכותב ראותמכ ,1-ח סופיטמ 'חי   
      
תלד לש העיבצו ןווליג ,הנקתה ,הקפסה     02.06.0130

 13,500.00 4,500.00     3.00 הנבמב תימינפ 'חי   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 םיאנש רדחל תינוציח תלד ךא ,ל"נכ 'חי  02.06.0140
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 רוטרנג רדחל תינוציח תלד ךא ,ל"נכ 'חי  02.06.0150
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 הרלכה רדחל תינוציח תלד ךא ,ל"נכ 'חי  02.06.0160
      

  7,500.00 7,500.00     1.00 למשח רדחל תינוציח תלד ךא ,ל"נכ 'חי  02.06.0170
      
ת ו כ י ר ב ה       
      
21" רטוק הכירבה גגב רורווא ןקתמ תקפסה     02.06.0180

 35,000.00 3,500.00    10.00 תינכותה יפ לע ןוולוגמ 'חי   
      
,תינכותה יפ לע הכירב גגב 613 מ"בלפ הסכמ     02.06.0190

 24,000.00 6,000.00     4.00 ןוטבל הנוגעו הכירבה גגב תרגסמ ללוכ 'חי   
      
מ"בלפ וא רטסאילופמ הכירבל ימינפ םלוס     02.06.0200
    613-L יפקיה ןוגימ ללוכ תינכותה יפ לע  

 25,000.00 12,500.00     2.00 ןוטבל םינוגיעו 'חי   
      
יפ לע 613 מ"בלפ ,הכירבל ינוציח םלוס     02.06.0210
ריחמה .)טרפ יפל הליענ זגרא ללוכ( תינכותה      

 40,000.00 20,000.00     2.00 ןוטבל םינוגיעו יפקיה ןגמ הטעמ לולכי 'חי   
      
לכ ךותב ןיירושמ רטסאילופמ )טסדופ( ןוכילה     02.06.0220
הקפסה - הכירבה ריקב םדא חתפ לומ הכירב      

 25,000.00 12,500.00     2.00 'פמוק )61C01359 'סמ תינכות( הכירבב הנקתהו  
      

  1,000.00   500.00     2.00 תינכותה יפ לע ,ןוולוגמ 2" רטוק םילבכל רוניצ 'חי  02.06.0230
      

 70,000.00   400.00   175.00 הכירבה גגב 'מ 50.1 הבוגב ןוולוגמ הקעמ רטמ  02.06.0240
      

 16,000.00 8,000.00     2.00 הכירבל דוסי תקראה 'חי  02.06.0250
      
      
      
      

399,500.00 60.20.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     012 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
399,500.00 מהעברה      

      
      
ןיירושמ רטסאילופמ הכבס תנקתהו הקפסה     02.06.0260
הקפסהו הכירבה יולימ תורוניצל הסינכב      

 12,000.00 3,000.00     4.00 'פמוק הכירבה תפצרב ,הכירבהמ  
      
החיתפ ןונגנמ ללוכ ,תיטמוטוא החיתפל ןולח     02.06.0270

  5,900.00 5,900.00     1.00 'פמוק מ"טמב 20.80.60 ףיעס יפל ילמשח  
      
ללוכ ,ףתרמהמ םירזיבא תמרהל לירונומ     02.06.0280

 10,500.00 10,500.00     1.00 'פמוק ןוט 0.1 סמועל תינדי תלגלג ןכו תינכות תשגה  
      
ר ד ג       
      
יפ לע תנוולוגמ ןקתמה רצחל תיפקיה רדג     02.06.0290

110,000.00   400.00   275.00 רונתב העובצו 05.2 גרוס הבוג ,תינכותה רטמ   
      
תינכותה יפ לע ןוולגומ ,ןקתמה רצחל רעש     02.06.0300

  9,000.00 9,000.00     1.00 'מ 0.5 בחורב 'חי   
      
טלשב לעפומ ילוזנוק רעש תנקתהו הקפסה     02.06.0310
,הריפח ,רתאב הקפסה ללוכ ריחמה .בוחר      
'סמ תינכות האר( ןיוזמ ןוטב תקיצי      

 40,000.00 40,000.00     1.00 95310C30) 'חי   
      
רדגה תנוכתמב תוינכותה יפ לע ןוולוגמ שפשפ     02.06.0320

  4,000.00 2,000.00     2.00 רדגה דוקדוק הבוגבו תעצומה 'חי   
590,900.00 תרנצ ינקתמו ןמוא תורגסמ 60.20 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.20 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח       
      
יפוקשמ ללוכ הביאשה ןוכמ תוריקל ינוצח חיט     02.09.0010

 51,750.00   225.00   230.00 .ינוציח טכילשו תוחלדו תונולח יפסו ר"מ   
      
ןוכמ גגבו הביאשה ןוכמ תוריקל םינפ חיט     02.09.0020

 52,500.00   125.00   420.00 .םיפסו םיפוקשמ ללוכ הביאשה ר"מ   
      
וא לירקרפוסב הביאש ןוכמב םינפ חיט תעיבצ     02.09.0030

 15,400.00    40.00   385.00 ע"ש ר"מ   
      
ע"ש וא REBNED עבצ תכרעמב העיבצ     02.09.0040

  8,750.00   175.00    50.00 .טרפמה יפ לע הרלכה רדחב ר"מ   
      
רדחב םיימינפה תרוקיב יחטשמ תעיבצ     02.09.0050

  6,500.00    50.00   130.00 טרפמב שרדנכ 'מ 0.2 הבוגב תונוכמה ר"מ   
134,900.00 חיט תודובע 90.20 כ"הס  

      
      
      

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 

קובץ: בריכות ג06   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     013 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ו צ י ר  01.20 ק ר פ  ת ת       
      
גוס 03x03 הפצר יחיראב הביאשה ןוכמ ףוציר     02.10.0010
ריק יחיראבו ןימזמה פ"ע ןווגב ההכ עקר 'א      

 22,000.00   200.00   110.00 מ"ס 0.8 הבוגב ר"מ   
      
מ"ס 4 יבועב ןבל טנמצ סיסב לע וצרט חטשמ     02.10.0020

  1,500.00   300.00     5.00 .תותלד יפסכ 'חי   
      
לע מ"ס 52x52 ןלצרופ טינרג הקימרק יחירא     02.10.0030
'מ 02.2 הבוג דע הפצרהמ ריקה יחטשמ      

 16,000.00   200.00    80.00 .)ר"מ/ח"ש 06 הקפסה דוסי ריחמ( ר"מ   
      
תוריק לש םיינוציחה םיחטשמה תעיבצ     02.10.0040

 85,000.00    50.00 1,700.00 055  דראג הקיסב תוכירבה ר"מ   
124,500.00 ףוציר 01.20 כ"הס  

6,577,875.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
.'מטא 61 הדובע ץחלל ויהי תרנצה ירזיבא לכ      
,םיחפס ,תורוניצ ,הקפסא וללכי םיריחמה לכ      
תוירחאו העיבצ ,הנקתה ,הלבוה      
      

  3,200.00   400.00     8.00 09 - "4 ךותירל תשק 'חי  07.0010
      

    360.00   120.00     3.00 09 - "2 ךותירל תשק 'חי  07.0020
      
זרב םע 1" רטוקב "קרב" ריווא םותסש     07.0030

    600.00   600.00     1.00 1" תותשק יתשו ינוסכלא 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 4" רטוקב םינבא תדוכלמ 'חי  07.0040
      

  2,100.00 1,050.00     2.00 4" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  07.0050
      

    450.00   450.00     1.00 2" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.0060
      

  3,200.00 3,200.00     1.00 4" רטוקב ח"זמ 'חי  07.0070
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 3x"2" הקנסה תפעס 'חי  07.0080
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 4" ףקז לע ץרוטס רבחמ םע 3" טנרדיה 'חי  07.0090
      

    250.00   250.00     1.00 "2/4" רטוק רבעמ 'חי  07.0100
      
ךותב 01 גרד ,מ"מ 04 רטוק א"פ וק עוציב     07.0110
שארל דעו תורישה וק טרפממ ןגמ לוורש      
ירוביחו יוסיכ ,הריפח ללוכ ,הייקשהה תכרעמ      

 11,050.00   130.00    85.00 .הצק רטמ   
      
      

 24,110.00 00.70.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     014 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,110.00 מהעברה      

      
      
ףיעס תת 10.11.70 ףיעס יפל שא יוביכ זגרא     07.0120

  2,300.00 2,300.00     1.00 מ"טמב 'ב 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 4/3" רטוקב ןג זרב 'חי  07.0130
      
תת 10.11.70 ףיעס יפל הדידמ טרפמ עוציב     07.0140

  5,800.00 5,800.00     1.00 'פמוק מ"טמב 'א ףיעס  
      

  2,700.00   270.00    10.00 4" רטוקב יעקרק תת וק עוציב רטמ  07.0150
      

    750.00   150.00     5.00 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.0160
      
50.61.70 ףיעס יפל תובאשמה רדחב םיחופמ     07.0170

 19,600.00 9,800.00     2.00 לקספ 56 ,'ש/ק"מ 000,6 לש הקיפסל מ"טמב 'חי   
      
02 לש הקיפסל טירולכופיהל ןונימ תבאשמ     07.0180

 29,000.00 14,500.00     2.00 מ"טמב 4.30.91.70 ףיעס יפל העש/רטיל 'חי   
      
יפל ותונכתו ידועי רקב םע רולכ תרקב תכרעמ     07.0190

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק מ"טמב 6.50.91.70 ףיעס  
      

 26,000.00 13,000.00     2.00 'פמוק 5.50.91.75 ףיעס יפל ףיצר רולכ דמ 07.0200
      
ףיעסב טרופמכ רולכ תרנצ ירזיבא     07.0210

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק 07.19.03.7  
      
םוגיד ימ ףוסיאל תיזאפ שדח הבאשמו לכימ     07.0220

  6,800.00 6,800.00     1.00 'פמוק מ"טמב 9.30.91.70 ףיעס יפל  
      
יפל ק"מ 5.1 חפנב טירולכופיהל הרצאמו לכימ     07.0230
תרנצ עוציב ללוכ ,מ"טמב 01.30.91.70 ףיעס      

  3,400.00 3,400.00     1.00 'פמוק ריהמ רבחמו הנבמל ץוחמ לא יולימ  
      
חפנב %-21%01 זוכירב טירולכופיה יולימ     07.0240

  1,950.00     1.30 1,500.00 ק"מ 5.1 ג"ק   
      
11.30.91.70 ףיעס יפל םייניע תפיטש ןקתמ     07.0250

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םימ וקל רוביח ללוכ ,מ"טמב  
      
גרד מ"מ 61 רטוקב א"פ רולכ תקפסא רוניצ     07.0260

  5,250.00    75.00    70.00 מ"טמב 8.30.91.70 ףיעס יפל לוורש םע 01 רטמ   
      

  1,950.00    65.00    30.00 מ"מ 21 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  07.0270
      
םע 01 גרד מ"מ 02 רטוקב םוגיד ימ רוניצ     07.0280

  5,950.00    85.00    70.00 'ב ףיעס תת 8.30.91.70 ףיעס יפל לוורש רטמ   
      

    750.00    75.00    10.00 6 גרד מ"מ 05 רטוקב זוקינ ימ וק רטמ  07.0290
      

178,630.00 00.70.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     015 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
178,630.00 מהעברה      

      
      

  3,000.00   100.00    30.00 לוורש םע 6 גרד מ"מ 23 רטוקב וק רטמ  07.0300
      
הבאשמהמ האיציב 1" רטוקב רזוח לאו ףוגמ     07.0310

    450.00   450.00     1.00 'פמוק םוגיד ימל  
      
ףיעס תת 21.30.91.70 ףיעס יפל תוריכע דמ     07.0320

 40,800.00 13,600.00     3.00 'פמוק מ"טמב 'א  
      
'ב ףיעס תת 21.30.91.70 ףיעס יפל HP דמ     07.0330

  8,900.00 8,900.00     1.00 'פמוק מ"טמב  
      
ףיעס יפל זוקינו רגנ ימל םינטלוק     07.0340

 19,000.00 3,800.00     5.00 מ"ומב 30.80.41.70 'חי   
      
תת 90.41.70 ףיעס יפל םיפוגמל תרוקיב את     07.0350
קמועו מ"מ 001 רטוקב מ"טמב 'א ףיעס      

  6,400.00 3,200.00     2.00 הכרדמל הסכמ ללוכ ,'מ 52.2-57.1 'חי   
      
תת 90.41.70 ףיעס יפל השילגל תרוקיב את     07.0360

 10,500.00 10,500.00     1.00 מ"ס 051x081 תודימב 'ב ףיעס 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק אתל ביבסמ תוחיטב הקעמ 07.0370
      

    600.00   600.00     1.00 הרלכהה רדחב מ"ס 04 בחורב הצחר רויכ 'חי  07.0380
      
ןכו רויכל זרב + םימ רוביחל היצלטסניא עוציב     07.0390
ללוכ ,לוחלחה תחוש לא מ"מ 08? םיחולד וק      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ריק רבעמ  
      
ריק לע 3" רטוקב הדלפ הקינס וק עוציב     07.0400
ריק רבעמו 2" ריהמ רבחמ ללוכ ,ףתרמב      

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק רצחל האיציל  
      
תחושל דע עקרקל תחתמ 3" הדלפ רוניצ     07.0410

  5,250.00   350.00    15.00 לוחלחה רטמ   
      
דע קמועב מ"ס 011 רטוקב בויב יווק עוציב     07.0420

 17,500.00   350.00    50.00 םייעקרק תת 8NS-CVP 'מ 57.1 רטמ   
      
דע קמועב מ"ס 08 רטוקב בויבל הרקב תחוש     07.0430

  7,600.00 3,800.00     2.00 שיבכל דבכ הסכמ ללוכ ,'מ 57.1 'חי   
      
ץוחמ מ"ס 36 רטוקב דירולכופיה יולימ וק     07.0440
,3" ףוגמ ,ריהמ רבחמ ללוכ ,הרלכהה רדחל      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק רולכה לכימל דעו ריק רבעמ  
      
א"פ מ"ס 05 רטוקב ריווא ימותסש ,זוקינ רוניצ     07.0450

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק ריק רבעמ ללוכ ,'מ 0.4 ךרוא ,4 גרד  
307,530.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 
 

קובץ: בריכות ג06   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     016 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ן ב א  ת ו ד ו ב ע ( ח ט ש ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
- :ללוכ ריחמ .תועלסמ עוציבל ןבא תקפסה     40.0010
- .'מ 0.1x6.0x0.2 -כ לדוגב ןבא תקפסה      
ר"מ\םרג 003 לקשמב ליטסקטואיג דב תחנה      
.שרדנכ העלסמה תחנה - .העלסמה תיתשב      
הצקמ עפושמה חטשה ינפ העלסמה תולע      
המדאה ינפ חטשמ דע הנוילעה העלסמה תניפ      
חטשמה ינפ םולשתל דדמי אל ,רדסומה      

 25,000.00   200.00   125.00 .ןוילעה יקפואה ר"מ   
 25,000.00 )ןבא תודובע( חטשה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
יוסיכ ,הריפח תוללוכ הייקשהה תודובע לכ      
תרנצ .ןואסלפ גוסמ םיינקת רוביח ירזיבאו      
4.2-1.2 הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפטה      
יפל 'מ 0.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב שול      
.תכתממ ןוגיע יוו תוברל ,ןנכתמה תשירד      
      
םאתהב תכרעמ שארל את + תכרעמ שאר     41.01.0010

 14,000.00 14,000.00     1.00 טרפמלו טרפל 'חי   
      

    900.00    30.00    30.00 4/23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0020
      

  2,400.00    12.00   200.00 57/3.2/61.1 ףוטפט רוניצ רטמ  41.01.0030
      

  1,400.00    35.00    40.00 4" רטוקב חישק יס.יוו.יפ לוורש רטמ  41.01.0040
      

  5,600.00    70.00    80.00 ףוטפט תיחולש 'חי  41.01.0050
 24,300.00 הייקשה 10.14 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
לע תחנומ 02/01 תודימב תיתננג הפש ןבא     41.02.0010
,דוסי עוציב ,הריפח ללוכ ריחמה .ןוטב דוסי      

  8,100.00    60.00   135.00 .םינוש םיגוסמ ןבא תודובע רטמ   
      
רושיאב תימוקמ הרמח גוסמ ןג תמדא יולימ     41.02.0020

 14,300.00    65.00   220.00 .חקפמה ק"מ   
      

 40,000.00   500.00    80.00 תוכומס 2 ללוכ 2" רטוקב םיצע 'חי  41.02.0030
      

 14,000.00    40.00   350.00 רטיל 4 ןב לכימב םיחיש 'חי  41.02.0040
 76,400.00 ןוניג 20.14 כ"הס  
100,700.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
      
      

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 

קובץ: בריכות ג06   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     017 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ר צ ח ב  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  10.75 ק ר פ  ת ת       
ה ב י א ש ה  ן ו כ מ ב ו       
      
61 לש הדובע ץחלל ומיאתי םירזיבאה לכ      
ללוכ ריחמה .61DN םינגוא ללוכ ,'מטא      
,הלעפה ,הנקתה ,ךותיר ,הלבוה ,הקפסא      
םיכותיר ביט תקידב ,ץחל תוקידב ,העיבצ      
.תוירחאו םייופיצו      
      
יפל 02" רטוקב ירטנצקא לבד רפרפ ףוגמ     57.01.0010

102,000.00 34,000.00     3.00 מ"טמב 1.40.90.75 ףיעס 'חי   
      
ףיעס יפל ילמשח ליעפמ רובע ריחמ תפסות     57.01.0020

 36,000.00 18,000.00     2.00 מ"טמב 2.40.90.75 'חי   
      

168,000.00 28,000.00     6.00 61" רטוקב ירטנצקא לבאד רפרפ ףוגמ 'חי  57.01.0030
      

 51,000.00 17,000.00     3.00 ילמשח ליעפמ רובע ריחמ תפסות 'חי  57.01.0040
      
3.40.90.75 ףיעס יפל 21" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0050

 51,200.00 6,400.00     8.00 מ"טמב 'חי   
      

 34,300.00 4,900.00     7.00 01" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0060
      

  8,200.00 4,100.00     2.00 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0070
      

  5,250.00 1,050.00     5.00 3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0080
      

 14,400.00 4,800.00     3.00 2" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0090
      
ףיעס יפל 01" רטוקב רזוח לא םותסש     57.01.0100

 56,000.00 14,000.00     4.00 מ"טמב 4.40.90.75 'חי   
      

 21,600.00 10,800.00     2.00 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0110
      
ףיעס יפל 61" רטוקב הכירב ףוגמ     57.01.0120

 90,000.00 45,000.00     2.00 מ"טמב 8.40.90.75 'חי   
      
ףיעס יפל 21" רטוקב ילוארדיה ףוגמ     57.01.0130
תרימשל ,מ"טמב 2 ףיעס תת 8.40.90.75      

 27,000.00 27,000.00     1.00 הלעמב ץחל 'חי   
      
יפל 2" רטוקב )המודמ ןכרצ( ילוארדיה ףוגמ     57.01.0140

  3,400.00 3,400.00     1.00 מ"טמב 3 ףיעס תת 8.40.90.75 ףיעס 'חי   
      
ףיעס יפל ןגואמ 3" רטוקב ריווא םותסש     57.01.0150

  6,000.00 1,500.00     4.00 מ"טמב 6.40.90.75 'חי   
      
      

674,350.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     018 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
674,350.00 מהעברה      

      
      
זרב ללוכ ,2" רטוקב ךא ,ל"נכ ריווא םותסש     57.01.0160

  7,700.00 1,100.00     7.00 ינוסכלא 'חי   
      
ףיעס יפל יכרד תלת זרב םע רטמונמ     57.01.0170

  5,400.00   900.00     6.00 מ"טמב 7.40.90.75 'חי   
      
יפל 01" רטוקב יטנגמ-ורטקלא הקיפס דמ     57.01.0180

 46,400.00 11,600.00     4.00 מ"טמב 5.40.90.75 ףיעס 'חי   
      

 18,400.00 9,200.00     2.00 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0190
      
םע 'מטא 61 הדובע ץחלל ילג דח שימג רבחמ     57.01.0200

  8,400.00 2,100.00     4.00 01" רטוקב םיליבגמ תוטומ 'חי   
      

  3,600.00 1,800.00     2.00 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0210
      
רטוקב 0002 םגד "סוארק" תמגוד ןגוא רבחמ     57.01.0220

 11,400.00 3,800.00     3.00 "20 'חי   
      

 11,200.00 2,800.00     4.00 61" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0230
      

 12,600.00 2,100.00     6.00 21" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0240
      

  6,400.00 1,600.00     4.00 01" רטוקב א ל"נכ 'חי  57.01.0250
      

  2,600.00 1,300.00     2.00 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0260
      
ףיעס יפל 02" רטוקב רזוח לא ףדמ     57.01.0270

 36,000.00 18,000.00     2.00 מ"טמב 9.40.90.75 'חי   
      
יפל 61" רטוקב )וק ןנסמ( םינבא תדוכלמ     57.01.0280

 22,000.00 11,000.00     2.00 01.40.90.75 ףיעס 'חי   
      

 30,000.00 3,000.00    10.00 09 - "02 רטוקב ךותירל תשק 'חי  57.01.0290
      

 20,800.00 2,600.00     8.00 54 - "02 רטוקב ךותירל תשק 'חי  57.01.0300
      

 25,300.00 2,300.00    11.00 .09 - "61 רטוקב ךותירל תשק 'חי  57.01.0310
      

  8,000.00 2,000.00     4.00 .54 - "61 רטוקב ךותירל תשק 'חי  57.01.0320
      

  8,000.00 1,600.00     5.00 09 - "21 רטוקב תשק 'חי  57.01.0330
      

  1,250.00 1,250.00     1.00 09 - "01 רטוקב תשק 'חי  57.01.0340
      

  4,200.00   300.00    14.00 09 - "3 רטוקב תשק 'חי  57.01.0350
      

  3,200.00   200.00    16.00 09 - "2 רטוקב תשק 'חי  57.01.0360
      

967,200.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     019 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
967,200.00 מהעברה      

      
      

  4,200.00 2,100.00     2.00 42"/02" ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  57.01.0370
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 02"/61" ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  57.01.0380
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 02"/21" ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  57.01.0390
      

    300.00   150.00     2.00 3"/2" ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  57.01.0400
      

  3,100.00 1,550.00     2.00 02"/61" ירטנצקא רטוק רבעמ 'חי  57.01.0410
      

 13,800.00 6,900.00     2.00 02x"42x"42" ךותירל T 'חי  57.01.0420
      

  5,200.00 5,200.00     1.00 02x"02x"02" ךותירל T 'חי  57.01.0430
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 61x"61x"61" ךותירל T 'חי  57.01.0440
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 42" רוניצ לע ךותירל 61" רטוקב ףקז 'חי  57.01.0450
      

 12,600.00 2,100.00     6.00 42" רוניצ לע ךותירל 21" רטוקב ףקז 'חי  57.01.0460
      

  4,000.00 2,000.00     2.00 02" רוניצ לע ךותירל 01" רטוקב ףקז 'חי  57.01.0470
      

  3,800.00 1,900.00     2.00 02" רוניצ לע ךותירל 8" רטוקב ףקז 'חי  57.01.0480
      

  3,600.00 1,800.00     2.00 02" רוניצ לע ךותירל 4" רטוקב ףקז 'חי  57.01.0490
      

  4,800.00 1,600.00     3.00 02" רוניצ לע ךותירל 3" רטוקב ףקז 'חי  57.01.0500
      
ףיעס יפל 02"/61" רטוקב יולימ טרפמ     57.01.0510

 61,000.00 30,500.00     2.00 'פמוק 57.09.05.1  
      
אבוהש ףעסמל 4/1x42" הקפסא וק תמלשה     57.01.0520

 34,000.00 1,700.00    20.00 'מ 0.2 קמועב םירחא ידי לע רטמ   
      
4/1x"02" רטוקב םייעקרק תת הדלפ יווק     57.01.0530
1.60.90.75 ףיעס יפל 'מ 5.2 דע קמועב      

351,000.00 1,300.00   270.00 מ"טמב רטמ   
      
תפיטע םע 4/1x"02" רטוקב יליע הדלפ וק     57.01.0540
    3-CPA ותנקתה ללוכ ,תוכירבהמ השילגל  
הדיריל דעו ןוטבב ונכוהש ריק ירבעמל ורוביחו      

 27,500.00 1,100.00    25.00 .עקרקה ינפמ רטמ   
      

  5,000.00 2,500.00     2.00 30C01359 טוטרש יפל רוניצל הכימת ןקתמ 'חי  57.01.0550
      
דע 61" דלופינמהמ 4/1x"61" ףקוע וק עטק     57.01.0560

 21,600.00   900.00    24.00 מ"טמב 2.60.90.75 ףיעס יפל הנחתה הנבמל רטמ   
      

  9,000.00 4,500.00     2.00 ריקל ונוגיעו 02" רוניצל ףתרמב ריק רבעמ 'חי  57.01.0570
1,542,500.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 

קובץ: בריכות ג06   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     020 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,542,500.00 מהעברה      

      
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 61" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0580
      
,42" דלופינמל דעו ריקה רבעממ 02" וק עטק     57.01.0590

 19,000.00 9,500.00     2.00 'פמוק ףוגמה תבכרה ללוכ  
      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק 61 " רטוקב ךא ל"נכ 57.01.0600
      
יפל 'מ 0.7 ךרואבו 42" רטוקב הקיני דלופינמ     57.01.0610

 39,000.00 39,000.00     1.00 'פמוק מ"טמב 2.50.90.75 ףיעס  
      

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק םיקלח ינשל דלופינמה תקולחל ריחמ תפסות 57.01.0620
      
42" דלופינמ ןיב 21" רטוקב הקיני יווק     57.01.0630

 24,600.00 4,100.00     6.00 'פמוק מ"טמב 3.50.90.75 ףיעס יפל ,תובאשמל  
      
יפל 02" דלופינמ דע 01" רטוקב הקינס יווק     57.01.0640

 63,200.00 15,800.00     4.00 'פמוק מ"טמב 4.50.90.75 ףיעס  
      
5.50.90.75 ףיעס יפל 8" רטוקב ךא ל"נכ     57.01.0650

 26,400.00 13,200.00     2.00 'פמוק מ"טמב  
      
יפל 'מ 0.01 -כ ךרואב 4/1x"02" דלופינמ     57.01.0660

 45,100.00 45,100.00     1.00 'פמוק 6.50.90.75 ףיעס  
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק 7.50.90.75 יפל המודמ ןכרצ טרפמ 57.01.0670
      

  2,000.00   200.00    10.00 הקיניה וק לא רוביחו 3" רטוקב יעקרק תת וק רטמ  57.01.0680
      

 11,900.00   850.00    14.00 ןוטב סיסב םע הדלפמ תננווכתמ לגר 'חי  57.01.0690
      
ישאר הקינס וק לע 02" רטוקב יתשורח ץויח     57.01.0700

 14,000.00 14,000.00     1.00 םינגוא םע טוקורוק הפוצמ מ"ס 06 ךרואב 'חי   
      
בושיל הקפסאה לע 21" רטוקב ךא ל"נכ     57.01.0710

 18,000.00 9,000.00     2.00 מ"ס 04 ךרואב הקיניה וקל רוביחו קיתווה 'חי   
1,823,400.00 הביאשה ןוכמבו רצחב תרנצ תודובע 10.75 כ"הס  

      
ך ו ת ב  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  20.75 ק ר פ  ת ת       
ה כ י ר ב ה       
      
תקפסה תא ללוכו טלפמוק ריחמה :הרעה      
,ןגמ ייופיצ ,םיכותיר םוליצ ,ותעיבצ ,רוניצה      
םירזיבא תוברל ,תכרעמה לכ תנקתהו תקפסה      
,)םיגרוס( ןיירושמ רטסאילופו הדלפמ םיחפסו      
סמ תינכותבו טרפמכ ,שרדנה יפ לע      
    95310C03  
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     021 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יולמ רונצ עטק לש העיבצו הנקתה ,הקפסה     57.02.0010

 24,000.00 12,000.00     2.00 רטסאילופ גרוס ללוכ ,02" רטוקב הכירבה 'חי   
      
השילגה ןקתמ לש העיבצו הנקתה ,הקפסה     57.02.0020
ללוכו דע 61/5" ןפוד יבוע 02" רטוק ואולמב      
הקפסה ללוכ ריחמה .השילגה אתל רוביח      
ךותב 03x"02" רטוק רבעמו תשק תנקתהו      

 40,000.00 20,000.00     2.00 ןיירושמ רטסאילופמ ,הכירבה 'חי   
      
רונצ עטק לש העיבצו הנקתה ,הקפסה     57.02.0030
,61/5" ןפוד יבוע 02" רטוק הכירבהמ הקפסה      

 30,000.00 15,000.00     2.00 ןוטב תפיטע הצקל דע 'חי   
      
זוקנ רונצ תכרעמ לש העיבצו הנקתה ,הקפסה     57.02.0040
ללוכ ריחמה .4/1" ןפוד יבוע הדלפ 01" רטוק      
תפצרב ןיוזמ ןוטבמ ןיירושמ רטסאילופמ גרוס      

 20,000.00 10,000.00     2.00 ןוטבה תפיטע הצקל דעו הכירבה 'חי   
      
"טירבג" מ"מ 08 רטוקב .א.פ תרנצ תוכרעמ     57.02.0050
ספתו רוניצה תיתחתב תיווז ללוכ ,ע"ש וא      
'מ 0.4-כ תכרעמ לכ ךרוא ,מ"בלפמ ריקל      

  8,000.00 1,000.00     8.00 .)בזרמ( 'חי   
      
תטילקל 6 גרד ,מ"מ 06 רטוקב CVP תורוניצ     57.02.0060

  2,000.00   100.00    20.00 .)בויב( םיחולד רטמ   
      
םיטוחמ סדרב םע םשג 'מ 613L ןטלוק     57.02.0070
ץבא חפ תחלצ תוברל ,4" רטוקב םינוולגומ      

  2,400.00   300.00     8.00 .למשח הנבמב גגב 41 'סמ 'חי   
      
:םינבמל תרנצו למשח ילבכ רבעמל םילוורש     57.02.0080
CVP-מ םייתבכש-וד םיירושרש תורוניצ      

    600.00    60.00    10.00 .3" רטוקב ע"ש וא הרבוק רטמ   
      

    800.00    80.00    10.00 .4" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.02.0090
      

  1,000.00   100.00    10.00 .6" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.02.0100
      

  1,500.00   150.00    10.00 .8" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.02.0110
130,300.00 הכירבה ךותב תרנצ תודובע 20.75 כ"הס  

1,953,700.00 םירזיבאו תרנצ תודובע 75 כ"הס  
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  99 ק ר פ       
      
ה ב י א ש  ד ו י צ  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
,רזע ירמוח ,הנקתה ,הלבוה ללוכ ריחמה      
תוירחאו הלעפה ,tuorG עוציב      

10.99.10 קרפ תתב הרבעהל          
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     022 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5-2 ת ו ב א ש מ       
      
ץיאמ ,הניברוט ,תיכנא תילגופירטנצ הבאשמ     99.01.0010
,'מ 55 ללוכ דמוע .'ש/ק"מ 053 הקיפס .רוגס      
םאתהב ,01" קופמ ללוכ ,ד"לבס 064,1-ב      

216,000.00 54,000.00     4.00 .דודה ךרואל 'חי   
      
01" רטוקב האיצי ,ילנויצנבנוק הבאשמ שאר     99.01.0020

108,400.00 27,100.00     4.00 .יטמוטוא הכיס רישכמו ינכמ םטא םע 'חי   
      
יבוע .'מ 0.4 -כ ךרוא ,42" רטוק ,הביאש דוד     99.01.0030
יופיצ ,ןגוא םע 21" רוניצ הסינכ ,מ"מ 8 ןפוד      

 60,000.00 15,000.00     4.00 .ץוחו םינפ יסקופא 'חי   
      
תורש םדקמ .ס"כ 001 יכנא ילמשח עונמ     99.01.0040
005,1 .שלושמ רוביחב טלוו 004 ,51.1      
םומיח ףוג ,רזוח-לא רגח םע ,ד"לבס      
םירוביח תספוק ,םגשו םוא םירוטסומרתו      
יפל ויהי םיעונמה .םילבכל םימטא םע תלדגומ      

274,000.00 68,500.00     4.00 .רדת הנשמ םע םילעפומה םיעונמל טרפמ 'חי   
      

  4,800.00 1,200.00     4.00 .ןרציה לש הקדבמב הבאשמ ןחבמ 'חי  99.01.0050
      
6 -ו  1 ת ו ב א ש מ       
      
ץיאמ ,הניברוט ,תיכנא תילגופירטנצ הבאשמ     99.01.0060
,'מ 55 ללוכ דמוע .'ש/ק"מ 002 הקיפס .רוגס      
םאתהב ,8" קופמ ללוכ ,ד"לבס 064,1-ב      

 90,000.00 45,000.00     2.00 .דודה ךרואל 'חי   
      
8" רטוקב האיצי ,ילנויצנבנוק הבאשמ שאר     99.01.0070

 45,000.00 22,500.00     2.00 .יטמוטוא הכיס רישכמו ינכמ םטא םע 'חי   
      
יבוע .'מ 0.4 -כ ךרוא ,02" רטוק ,הביאש דוד     99.01.0080
יופיצ ,ןגוא םע 21" רוניצ הסינכ ,מ"מ 8 ןפוד      

 28,000.00 14,000.00     2.00 .ץוחו םינפ יסקופא 'חי   
      
,51.1 תורש םדקמ .ס"כ 06 יכנא ילמשח עונמ     99.01.0090
םע ,ד"לבס 005,1 .שלושמ רוביחב טלוו 004      
םוא םירוטסומרתו םומיח ףוג ,רזוח-לא רגח      
םימטא םע תלדגומ םירוביח תספוק ,םגשו      
םיעונמל טרפמ יפל ויהי םיעונמה .םילבכל      

 96,000.00 48,000.00     2.00 .רדת הנשמ םע םילעפומה 'חי   
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ןרציה לש הקדבמב הבאשמ ןחבמ 'חי  99.01.0100
      
עוציב ללוכ ,ןימזמל תובאשמה שש תריסמ     99.01.0110

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .ןרציה תוחכונב רתאב ןחבמ  
      

928,600.00 10.99.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     023 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
928,600.00 מהעברה      

      
      

 16,200.00 2,700.00     6.00 טוטרשב טרפ יפל דודה תיתחתל הכימת סיסב 'חי  99.01.0120
      
דח ילרגטניא ףוצמ םע תדיינ זוקינ תבאשמ     99.01.0130
,'מ 01 דמועו 'ש/ק"מ 02 לש הקיפסל תיזאפ      

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק ילמשח עקתו 'מ 02 ךרואב הנזה לבכ ללוכ  
947,900.00 הביאש דויצ 10.99 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  20.99 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצ תכימתל םינוש םילדגב ןוטב תודוסי     99.02.0010
,ןויז לזרב ללוכ ,תינכותה יפל תונוש תודימב      

 37,800.00 2,100.00    18.00 דוסיל תחתמ תקדוהמ תיתש עוציב ק"מ   
      
,ןויז לזרב ללוכ ,קלד לכימל הרצאמ עוציב     99.02.0020

 17,600.00 3,200.00     5.50 הרצאמל תחתמ תקדוהמ תיתש ,ימינפ יופיצ ק"מ   
      
ינשב םידודה םוקמב הפצרב םיחתפ תריגס     99.02.0030

  6,000.00 1,000.00     6.00 םיעובצ הדלפ יחפ יאצח 'חי   
      

  4,000.00   400.00    10.00 יעוצקמ לעופ לש הדובע םוי ריחמ ע"י  99.02.0040
      

  9,500.00   950.00    10.00 יאנוכמ לש הדובע םוי ריחמ ע"י  99.02.0050
      
תודובעל רושכמ ללוכ ,ךותיר תווצ הדובע תעש     99.02.0060

  5,400.00   180.00    30.00 תויומכה בתכל ץוחמ ע"ש   
      
המוד וא BCJ גוסמ ןורפחמ לש הדובע תעש     99.02.0070

  4,000.00   200.00    20.00 תויומכה בתכל ץוחמ תודובעל ע"ש   
      
תודידמל רבעמ םידדומ תווצ לש הדובע םוי     99.02.0080
יפל הדובעה עוצילב תושרדנה תודידמל ץוחמ      

  6,400.00 3,200.00     2.00 םיטרפמה ע"י   
      
ינכטה טרפמה יפל הכירבה יוטיחו יוקינ     99.02.0090

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק .תואירבה דרשמ תושירדל םאתהב  
      

  1,200.00    80.00    15.00 שדחמ עוציבו טלפסא קורפ ר"מ  99.02.0100
      
הקעמ ללוכ ,02" הקינס וק לע רבעמ תוגרדמ     99.02.0110

  4,400.00 2,200.00     2.00 42W01359 טוטרשב טרפ יפל תוחיטב 'חי   
      
רדגב שערה תמר לש תכמסומ הדבעמ תקידב     99.02.0140
ח"וד תשגהו תיברעמ-ןופצהו תיחרזמ-ןופצה      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .שערה תמרל  
      
      
      
      

120,800.00 20.99.10 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     024 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
120,800.00 מהעברה      

      
      
שיבכמ רתאל השיגל תינמזה ךרדה תמאתה     99.02.0150
יפל םירורמת תבצה ןכו תודובע יכרצל 3134      
ץעוי לש DD-10-62-10-40-1003 'סמ תינכות      
טרופמכו )תיחרזא הסדנה .ד.ק( העונתה      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק מ"טמב 70.99 ףיעסב  
145,800.00 תונוש תודובע 20.99 כ"הס  

1,093,700.00 תונוש תודובע 99 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10,946,335.00 תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע כ"הס
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     025 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י נ ב  ,ת ו ר י פ ח  ,ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב י צ ח ו       
      
הז ףיעסב םיליבומ יבגל הדידמה :הרהבה      
םילולכ םניאש םיטירפל קרו ךא תסחייתמ      
60.80 ףיעסב תודוקנל הדיחיה יריחמב      
      
===ןורירמ תורונצ===      
      

    125.00     5.00    25.00 מ"מ 61 רטוקב ,נ"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  08.01.0020
      

    150.00     6.00    25.00 .מ"מ 32 רטוקב נ"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  08.01.0030
      
==="הרבוק" תורוניצ===      
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0040

  1,500.00    15.00   100.00 מ"מ 05 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0050

  3,400.00    85.00    40.00 מ"מ 522 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0060

  1,100.00    55.00    20.00 מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0070

  8,000.00    40.00   200.00 מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0080

  6,600.00    22.00   300.00 מ"מ 57 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
רטוקב למשח תרבח סופיטמ CVP תורוניצ     08.01.0090

  4,250.00    85.00    50.00 מ"מ 522 רטמ   
      
==="קזב" ןקת תורוניצ===      
      
רטוקב למשח תרבח סופיטמ CVP תורוניצ     08.01.0100

  3,000.00    60.00    50.00 מ"מ 061 רטמ   
      
05 רטוקב ,"קזב" ןקת 5.31 ע"קי יטסלפ רוניצ     08.01.0110

  2,400.00    20.00   120.00 .מ"מ רטמ   
      
===ןוולוגמ חפ תולעת===      
      
01X01 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     08.01.0120

  7,500.00    75.00   100.00 מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ   
      
01X02 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     08.01.0130

  4,000.00   100.00    40.00 מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ   
      

 42,025.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     026 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 42,025.00 מהעברה      

      
      
===ץרוחמ חפ תולעת===      
      
םע ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.0140
הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ,הסכמ      

  4,800.00    40.00   120.00 מ"ס 5.6X01 רטמ   
      
םע ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.0150
הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 יבועב ,הסכמ      

  5,400.00    45.00   120.00 מ"ס 5.6X02 רטמ   
      
םע ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.0160
הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1  יבועב ,הסכמ      

  3,300.00    55.00    60.00 מ"ס 5.6X03 רטמ   
      
םע ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.0170
הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1  יבועב ,הסכמ      

  2,800.00    70.00    40.00 מ"ס 5.6X04 רטמ   
      
===םילבכ תומלוס===      
      
בחורב ןוולוגמ יתרוצ לזרבמ םילבכל תומלוס     08.01.0180

  5,700.00    95.00    60.00 .מ"ס 52 לכ םיבלש,מ"ס 6 דצ הבוג ,מ"ס 03 רטמ   
      
===תוריפח===      
      
לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0190
מ"ס 021  דע  08 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04      

 30,000.00    40.00   750.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה תרזחה תוברל רטמ   
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.01.0200
02 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ תייצח רובע      

  1,000.00   100.00    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו מ"ס רטמ   
      

  3,000.00    60.00    50.00 .םיידי תדובעב הריפח רובע תפסות רטמ  08.01.0210
      
===ריק ירבעמ===     08.01.0220
ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח      
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ      

  1,000.00   250.00     4.00 .רוניצה תוברל ,'ץניא 2 דע רטוקב 'חי   
      
ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח     08.01.0230
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ      

  2,520.00   420.00     6.00 .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב 'חי   
      
===הרקב יאת===       
      
      
      
      

101,545.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     027 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
101,545.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 06 ימינפ רטוקב ןוטבמ לוגע הרקב את     08.01.0240
הסכמו ןוטבמ הרקת ללוכ מ"ס 021 קמועו      
תושרה למס ללוכ .ןוט 52  -ב הדימעל יוניב      
ללוכ .חקפמה תושירד יפל הסכמה לע תכתממ      
רובע האיצי יחתפו המדאב הביצח /הריפח      

  7,200.00 1,800.00     4.00 .תורוניצ 'חי   
      
קמועו מ"ס 06 ימינפ רטוקב לוגע הרקב את     08.01.0250
יוניב הסכמו ןוטב תרקת ללוכ ,מ"ס 051      
    004D הסכמה לע תכתממ תושרה למס ללוכ  
הביצח / הריפח ללוכ .חקפמה תושירד יפל      

  6,400.00 1,600.00     4.00 .תורוניצ רובע האיצי יחתיפו המדאב 'חי   
      
קמועו מ"ס 08 ימינפ רטוקב לוגע הרקב את     08.01.0260
יוניב הסכמו ןוטב תרקת ללוכ ,מ"ס 051      
    004D הסכמה לע תכתממ תושרה למס ללוכ  
הביצח / הריפח ללוכ .חקפמה תושירד יפל      

  8,000.00 2,000.00     4.00 .תורוניצ רובע האיצי יחתיפו המדאב 'חי   
      
===ןוטב תחמוג===      
      
מ"ס01 ןפוד יבועב "קזב"  ןוראל ןוטב תחמוג     08.01.0270
קמוע,'מ5.1 הבוג,'מ 06.0 דע יקנ בחור,תוחפל      
ןורא - ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל,מ"ס 05 דע יקנ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .דרפנב דדמנ קזב 'חי   
125,145.00 תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיעיפומה םילבכה יבגל הדידמה :הרהבה      
םניאש םילבכל קרו ךא תסחייתמ הז ףיעסב      
60.80 ףיעסב תודוקנל הדיחיה יריחמב םילולכ      
      
===YX2N םילבכ===       
      
ר"ממ 5.1X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0020
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

    600.00    12.00    50.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 5.2X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0030
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

    800.00    16.00    50.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 6X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0040
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

 12,000.00    30.00   400.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
      

 13,400.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     028 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,400.00 מהעברה      

      
      
ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0050
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  3,000.00    60.00    50.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 042X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0060
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

 25,000.00   250.00   100.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 07X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0070
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  8,550.00   190.00    45.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 53X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0080
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  3,000.00   120.00    25.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
===םיידיג בר םילבכ===      
      
ר"ממ 5.1X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0090
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  2,500.00    25.00   100.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
===םיככוסמ םילבכ===      
      
ךתחב תשוחנמ YCX2N גוסמ ךכוסמ םילבכ     08.02.0100
    53X4 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

  8,400.00   140.00    60.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ   
      
ךתחב תשוחנמ YCX2N גוסמ ךכוסמ םילבכ     08.02.0110
    07X4 םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ  

 33,600.00   280.00   120.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב רטמ   
      
===תשוחנ יכילומ===      
      

  1,500.00    15.00   100.00 .ר"ממ 61 ךתחב ייולג /דדובמ תשוחנ יכילומ רטמ  08.02.0120
      

  7,500.00    25.00   300.00 ר"ממ 53 ךתחב  יולג/ידדובמ תשוחנ יכילומ רטמ  08.02.0130
      
ךתחב ףושח/יס.יו.יפ ידדובמ םוינימולא יכילומ     08.02.0140

  3,000.00    60.00    50.00 ר"ממ 042 רטמ   
      
===םילאנגיס ילבכ===      
      
םגד רודלט תרצות ךכוסמו רוזש דוקיפ לבכ     08.02.0150

  1,500.00    30.00    50.00 2X(2X16AWG). רטמ   
110,950.00 םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס  

      
      
      

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 
 

קובץ: בריכות ג06   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     029 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתמה ללכל תמלשומ דוסי תקראה תכרעמ     08.03.0010
ינבמ ןיב םילאיצנטופ תאוושה ללוכ ןקתה      
רדח ללוכה הביאש תנחת הנבמ ,תוכירב      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .למשחה קוח תושירד יפל קלד לכימו רוטרנג  
      
פ"טת הנבמל תמלשומ דוסי תקראה תכרעמ     08.03.0020

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .למשחה קוח תושירד יפלו י"חח תושירד יפל  
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.03.0030

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .מ"מ 01X001 תשוחנמ  
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.03.0040

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .מ"מ 4X04 תשוחנמ  
      
ךילומ ללוכ םייתכתמ םיתורשל הקראה תדוקנ     08.03.0050
רזעה ירמוח לכו ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ      
הקראה גרוב ,יתכתמ קבח תוברל( םישורדה      

 10,000.00   200.00    50.00 .)'וכו לבכ לענ 'קנ   
      
הפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תדורטקלא     08.03.0060
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
ןוטב תחוש תוברל ,עקרקב תיכנא העוקת      
מ"ס 05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט קזוחב      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .ןוט 8 ןוטב הסכמ םע  
 31,300.00 תוקראה 30.80 כ"הס  

      
ד ו ק י פ  י ר ז י ב א ו  ר ו ש כ י מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
ה ק פ ס א ו       
      
חווטב םימ תרנצב הנקתהל דעוימ ץחל רמתמ     08.04.0010

 14,000.00 3,500.00     4.00 'פמוק ילוארדה ץעוי תויחנה יפל םישרדנ םיצחל  
      
תרקתב הבכרהל םאתומ ינוסרטלוא סלפמ דמ     08.04.0020
,הדידמה חווטל םאתומ ןשייח ללוכ רגאמ/רוב      
ןיב ילאגטניא לבכו חולב ןקתומ לנאפ ללוכ      

 17,000.00 8,500.00     2.00 'פמוק .לנאפל ןשייחה  
      
תרצות תמגודכ ,)SWN( םימ תוחכונ רישכמ     08.04.0030
    GAT, םימ רוניצב הנקתהל דעוימ ,ששג ללוכ,  
שבי עגמ ללוכ ,חולב הנקתהל לנאפ ללוכ      

 12,600.00 2,100.00     6.00 .הערתהל ףילחמ 'חי   
      
,רוזח-לא םותסשל "בצמ הארמ" ןונגמ  לולכמ     08.04.0040
םע לובג קספמו תבשות ,הלעפה תיקסיד ללוכ      
,המירז רסוח ינפב הנגהל דעוימ ,ףילחמ עגמ      

  4,800.00   800.00     6.00 'פמוק .ע"ש וא RN-040 םגד .י.ר.א תרצות תמגודכ  
      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק .תינוציח הנקתהל דעוימ טטסומרט 08.04.0050
      

 49,200.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     030 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,200.00 מהעברה      

      
      
םוטא ,ע"וש וא THGILF תרצות לובט ףוצמ     08.04.0060
'מ 02 ךרואב ילרגטניא לבכ ללוכ ,םימל דעוימו      
רובב וא םימ רגאמב הנקתהל דעוימ תוחפל      

  7,200.00   600.00    12.00 'פמוק .ןיכפוש  
      
תויחנה יפל םישרדנ םיצחל חווטב ,טטסוסרפ     08.04.0070

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק .םימ תרנצב הנקתהל דעוימ ילוארדה ץעוי  
 58,800.00 הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 40.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
===חולל הנבמ===      
יאפוריא ןקתו י"ת יפל ועצובי תוחולה      
    1-93406CEI.הקפסא ללוכ חולה הנבמ ריחמ  
הנקתהו      
      
םאתומ ןוולוגמ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.05.0010
דע ,ינכטה טרפמב טרופמכ ,הנקתהה תביבסל      
    A0001 הריבצ יספ ללוכ , תותלד ללוכ .רפמא  
,טוויח ,תולעת :ןוגכ ,רזעה ירמוחו דויצה לכו      
ינפ עובר רטמ יפל דדמנ ,'וכו טוליש ,םיקדהמ      

 76,500.00 4,500.00    17.00 .חולה ר"מ   
      
===קזב תונורא===      
      
דע לדוגב קזב ןקת ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.05.0020
ץע תטלפ ,חירב בר לוענמ תוברל ,ר"מ 5.0      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .הקבדמו  
      
===םי-ז"אמ===      
      
,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.05.0030

  5,000.00    50.00   100.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ןגומ דחא בטוק 'חי   
      
2 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק וד  ז"אמ     08.05.0040

    480.00   120.00     4.00 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0050

  5,500.00   250.00    22.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 04 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0060

  3,000.00   300.00    10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
===תחפ ירסממו םיעקש===      
      

     90.00    45.00     2.00 .חולב הליסמ לע בכרומ י"ת יזאפ דח עקש 'חי  08.05.0070
      
      

 92,070.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     031 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 92,070.00 מהעברה      

      
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ רסממ     08.05.0080

    250.00   250.00     1.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.05.0090

    600.00   300.00     2.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
===םיעונמ תנגהל םי-ת"מאמ===      
      
הנגה םע רפמא 52X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0100
לדוגל םאתהב קותינ רשוכו השירד יפל תימרת      
לבגומ יתלב קותינ רשוכ( תימרתה הנגהה      
01 קותינ רשוכו רפמא 4 דע תימרת הנגהב      
.)רפמא 4 לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ      
ע"ש וא ,רדיינש תרצות VG םגד תמגודכ      

  4,000.00   400.00    10.00 .BA,SNEMIS תרצותמ 'חי   
      
===םיבטק 3 םי-ת"מאמ===      
      
הנגה םע רפמא 001X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0110
,רפמאוליק 52 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

  1,800.00   900.00     2.00 תיטנגמו תימרת הנגהב דייוצמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 061X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0120
051 וא 07  קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דייוצמ ,רפמאוליק      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רצק םרז תלבגהו 'חי   
      
הנגה םע רפמא 052X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0130
051 וא 07 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

 15,000.00 2,500.00     6.00 .תינורטקלא הנגהב דייוצמ ,רפמאול 'חי   
      
===םי-ת"מאמל םירזיבא===      
      
לש רפמא 0521X3 דע ם"יתמאמב תפסות     08.05.0140

  1,760.00   220.00     8.00 והשלכ גוסמ הקספה לילס 'חי   
      
גוסמ דוקיפל רזע עגמ לש ם"יתמאמב תפסות     08.05.0150

  2,640.00   110.00    24.00 )'דכו ,םידקמ ,רגוס ,חתופ( והשלכ 'חי   
      
-מ םייונבה םיפילחמ םרז יקספמל ינכמ בלוש     08.05.0160
3 ,רפמא 0521 דע ילמנימונ םרז ם"יתמאמ 2      
)ןרציה תוארוה יפ לע בולישה( םיבטק 4 וא      
םית"מאמה ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל      
בצמ תוברל ,םינוש הניז תורוקמל םירבוחמה      
הנקתהה .דחי םג ם"יתמאמה ינש לש קספומ      

    800.00   800.00     1.00 .דבלב םיקספמה תיזחב 'חי   
      
      

120,120.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     032 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
120,120.00 מהעברה      

      
      
וא A0521X3, 3 דע קספמ רובע הלעפה עונמ     08.05.0170

 10,000.00 5,000.00     2.00 םיבטק 4 'חי   
      
===םיבטק 4 םי-ת"מאמ===      
      
תונגה אלל רפמא 036X4 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.05.0180

  4,500.00 4,500.00     1.00 )קפסה יקתנמ( 'חי   
      
הנגה םע רפמא 0001X4 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.05.0190
05  קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

 11,000.00 11,000.00     1.00 .תינורטקלא הנגהב םידייוצמ ,רפמאוליק 'חי   
      
===קרב יקרופ===      
      
לש רצק םרזל C+B בלושמ קרב יקרופ טס     08.05.0200
    AK05 082-21 תמגודכTBPS תרבח לש  

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ETON  
      
AK02X4 2 SSALC 02/8 קרב יקרופ טס     08.05.0210
DRAUG" :םגד NHED תרצות תמגודכ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק NHED" ע"ש וא.  
      
ןוניס םע קפסה םרוג רופיש תכרעמ===      
===תוינומרה      
      
קפסה םרוג רופיש תכרעמ תונכיתו ןוויכ לויכ     08.05.0220
םייונישה לכ ללוכ ,דויצה קפס גיצנ י"ע      
תכרעמה תדימעל דע םישרדנה םינוקיתהו      
חקפמל ח"וד תשגה ללוכ .טרפמה תושירדב      
אללו תכרעמה םע ,תודידמה ינותנ םע      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תכרעמה  
      
,תוגרד 8-ל תוינומרה ןוניס תכרעמ רקב     08.05.0230
םינותנ תודידמ עוציבל דדומ בר םע בלושמ      
תלעפה ללוכ .תוינומרה יתוויע ללוכ םיילמשח      
םירוטקארו םילבק םיללוכה תוינומרה יננסמ      
ינומרהה תוויעהו קפסה םרוג תדידמ יפ לע      
,דרפנב הינומרה לכ לש תוויעהו ללוכה      
ללוכ 191MP םגד CETAS תרצות תמגודכ      
תרושקת טרופ וא תירוט תרושקת טרופ      
    PI/PCT, תרושקת לוקוטורפו SUBDOM.  
םישורדה רזעה ירזיבא לכו תרושקת ילבכ ללוכ      
הדידמ עוציב ,הלעפה ,רוביח ,הנקתהל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .תוינומרהה ןוניסו  ,תמלשומ 'חי   
      
      
      
      
      

155,720.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     033 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
155,720.00 מהעברה      

      
      
ןוניסל םירוטקארו םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0240
5 דע קפסהב - ZH981%  7 - תוינומרה      
.V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ .ר"אוק      
הקירפ ידגנ ללוכ .KKM תיגלונכטב רצוימ      
רוטקאר ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
דעוימ ןעגמ ללוכ .לבקה קפסהל םאתומ      
ללוכ .רזע יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק גותימל      
,גותימה תכרעמ לכ ללוכ .A61X3 דע ת"מאמ      
,םירסממ תוברלו היציזילנגיסהו דוקיפה      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ  
      
ןוניסל םירוטקארו םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0250
01 דע קפסהב - ZH981%  7 - תוינומרה      
.V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ .ר"אוק      
הקירפ ידגנ ללוכ .KKM תיגלונכטב רצוימ      
רוטקאר ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
דעוימ ןעגמ ללוכ .לבקה קפסהל םאתומ      
ללוכ .רזע יעגמו רוסרפוס ללוכ םילבק גותימל      
,גותימה תכרעמ לכ ללוכ .A02X3 דע ת"מאמ      
,םירסממ תוברלו היציזילנגיסהו דוקיפה      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ  
      
ןוניסל םירוטקארו םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0260
02 דע קפסהב - ZH981%  7 - תוינומרה      
.V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ .ר"אוק      
הקירפ ידגנ ללוכ .KKM תיגלונכטב רצוימ      
רוטקאר ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
דעוימ ןעגמ ללוכ .לבקה קפסהל םאתומ      
ללוכ .רזע יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק גותימל      
,גותימה תכרעמ לכ ללוכ .A04X3 דע ת"מאמ      
,םירסממ תוברלו היציזילנגיסהו דוקיפה      

  3,700.00 3,700.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ  
      
ןוניסל םירוטקארו םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0270
52 דע קפסהב - ZH981%  7 - תוינומרה      
.V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ .ר"אוק      
הקירפ ידגנ ללוכ .KKM תיגלונכטב רצוימ      
רוטקאר ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
גותימל דעוימ ןעגמ ללוכ לבקה קפסהל םאתומ      
ת"מאמ ללוכ .רזע יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק      
דוקיפה ,גותימה תכרעמ לכ ללוכ .A05X3 דע      
תוירונ םיגתמ ,םירסממ תוברלו היציזילנגיסהו      

 21,000.00 4,200.00     5.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .'וכו  
      
===קפסה םרוג רופיש תכרעמ===      
      
      
      
      

185,420.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     034 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
185,420.00 מהעברה      

      
      
םרוג רקב תללוכה קפסה םרוג רופישל תכרעמ     08.05.0280
עוציבל דדומ בר םע בלושמ תוגרד 8-ל קפסה      
יתוויע ללוכ םיילמשח םינותנ תודידמ      
תידידמ יפ לע םילבק תלעפה ללוכ .תוינומרה      
יפ לעו )ZH05( יסיסבה קפסהב ,קפסהה םרוג      
יקפסה תא ללוכה( יללכה קפסהה םרוג      
םגד CETAS תרצות תמגודכ .)תוינומרהה      
    8FP291C תרושקת טרופ ללוכ .ע"וש וא  
לוקוטורפו ,PI/PCT תרושקת טרופו תירוט      
לכו תרושקת ילבכ ללוכ .SUBDOM תרושקת      
,רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירזיבא      
םרוג רופיש ,תמלשומ הדידמ עוציב ,הלעפה      

  4,200.00 4,200.00     1.00 .קפסה 'חי   
      
ר"אוק 01 דע קפסהב םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0290
רצוימ V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ      
הקירפ ידגנ ללוכ ללוכ .KKM תיגולונכטב      
ןעגמ ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק גותימל דעוימ      
לכ ללוכ .A02X3 דע ת"מאמ ללוכ .רזע      
היציזילנגיסהו דוקיפה ,גותימה תכרעמ      
דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ ,םירסממ תוברלו      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ר"אוק 02 דע קפסהב םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0300
רצוימ V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ      
הקירפ ידגנ ללוכ ללוכ .KKM תיגולונכטב      
ןעגמ ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק גותימל דעוימ      
לכ ללוכ .A23X3 דע ת"מאמ ללוכ .רזע      
היציזילנגיסהו דוקיפה ,גותימה תכרעמ      
דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ ,םירסממ תוברלו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
===רואמו חכל הנזה ינעגמ===      
      
דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.0310
    CAV032 הדובע רטשמ ,טלוו "CA" 3 'סמ  
תולועפ ןוילימל ,רפמא 61  דע לש ףוצר םרזל      
גוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

  2,000.00   200.00    10.00 N.C+N.O 'חי   
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.0320
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ ,טלוו 032      
תולועפ ןוילימל ,רפמא 52  דע לש ףוצר      
גוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

  1,000.00   250.00     4.00 N.C+N.O 'חי   
      
===םיעונמ גותימל םינעגמ===      

199,120.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     035 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
199,120.00 מהעברה      

      
      
2 ללוכ )WK 55 )3CA עונמ גותימל ןעגמ     08.05.0330

  3,000.00 1,500.00     2.00 .ןעגמל רוסרפוס ללוכ ,CN+ON רזע יעגמ 'חי   
      
2 ללוכ )WK 09 )3CA עונמ גותימל ןעגמ     08.05.0340

  6,400.00 1,600.00     4.00 .ןעגמל רוסרפוס ללוכ ,CN+ON רזע יעגמ 'חי   
      
===רדת יריממ- תוריהמ ינשמ===      
      
דע לש קפסהב עונמל ילטיגיד תוריהמ תסוו     08.05.0350
    WK 55, תמגודכ ,חולל ץוחמ הנקתהל םאתומ  
.ךרע הווש וא SCA- 085 םגד BBA תרצות      
לוקוטורפב SR 584 תרושקת טרופ ללוכ      
    SUBDOM. תוינומרה ןוניס יעצמא ללוכ  
IFR ןנסמו הסינכב קנשמ ,םישער ןוניסו      
דגנ הנגה ללוכ ,םינבומ -האיציב      
תכתמ זראמ ללוכ ,טרפמב טרופמכ-היזורוק      

 52,000.00 26,000.00     2.00 .45PI םוטא 'חי   
      
,WK09 קפסהב עונמל ילטיגיד תוריהמ הנשמ     08.05.0360
תרצות תמגודכ ,חולל ץוחמ הנקתהל םאתומ      
    BBA םגד SCA הווש וא סופנד תרצות וא וא  
לוקוטורפב  תרושקת יסיטרכ ללוכ .ךרע      
    584SR SUBDOMPIP CT. יעצמא ללוכ  
זראמ ללוכ ,טרפמב טרופמכ תוינומרה ןוניס      

132,000.00 33,000.00     4.00 .45PI םוטא תכתמ 'חי   
      
=== היצזילנגיסו דוקפ תוכרעמ===      
      
תדיחיל היצזילאנגיסו דוקיפ תכרעמ     08.05.0370
ירזיבא לכ ללוכ ,תינכות יפל ,עונמ/הביאש      
,םיגתמ :תוברלו ,יוויחהו גותימה דוקיפה      
,דוקיפ ינועש ,הייהשה ירסממ ,םירסממ      
,טוויחה לכו ,תועש דמ ,תוירונ ,םינצחל      

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .םיוולינה םירזיבאהו םיקדהמה  
      
דוקיפ רובע ךא ל"נכ היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.05.0380
קפס לומ םואת תוברל גוס לכמ ילוארדיה ףוגמ      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק טלפמוק דדמנ ,תינכות יפל , ףוגמה  
      
דוקיפ רובע ךא ל"נכ היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.05.0390
קפס לומ םואת תוברל גוס לכמ ילמשח ףוגמ      

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק טלפמוק דדמנ ,תינכות יפל , ףוגמה  
      
דוקיפ רובע ךא ל"נכ היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.05.0400
דדמנ ,תינכות יפל , רוטרנג דוקיפו ףתושמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
      
      

416,220.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     036 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
416,220.00 מהעברה      

      
      
===דוקיפ ירזיבא===      
ךשמהבש םיטירפה לש הדידמה :הרהבה      
תוינכותב םיעיפומה דוקיפה יביכרל תסחייתמ      
דוקיפה תוכרעמב םיללכנ םניא רשאו      
ףתושמ דוקיפל וא/ו םיעונמל היצזילנגיסהו      
.ל"נה      
      
םיעגמ 4-ל טקוס םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.05.0410
CD וא CA V022 חתמל רפמא 5 םיפילחמ      

  3,150.00    90.00    35.00 .תינדי הלעפהו DEL תירונ ללוכ ,V42 'חי   
      
יעגמו רפמא 01-ל םיעגמ 4 םע דוקיפ רסממ     08.05.0420
םגד קינכמלט תרצות תמגודכ שרדנכ רזע      

    400.00   100.00     4.00 .3AC וא 2AC 'חי   
      
ןוויכל ןתינה ןמזל ינורטקלא הייהשה רסממ     08.05.0430
םיפילחמ םיעגמ 2 ללוכ ,H 01 דע CES 1-מ      
הלועפה ןפוא ,CD V42 וא CA V022 חתמל      
YALED NO ,YALED FFO    :יונישל ןתינ      

  1,200.00   200.00     6.00 .'וכו 'חי   
      
לש תינכימ הברזר לעב ירלודומ דוקיפ ןועש     08.05.0440
תימוי תינכות רובע םיעגמ 2 םע תועש 002      

    800.00   400.00     2.00 .תיעובש תינכותו 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 רפמא 61X1 דעצ רסממ 'חי  08.05.0450
      

    270.00   270.00     1.00 .חולה לע טלוו 42 הארתה םזמז 'חי  08.05.0460
      

    450.00   450.00     1.00 .R.V.N -הזאפ ךופיהו חתמ רסוח רקב 'חי  08.05.0470
      

  1,500.00   150.00    10.00 .רפמא 61 םיבצמ 3 דע יבטוק דח ררוב גתמ 'חי  08.05.0480
      
61 םיבצמ 4 דע םיבטק 3 דע ררוב גתמ     08.05.0490

    300.00   150.00     2.00 .רפמא 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 A61 םיבצמ 3 דע םיבטק 01 דע ררוב גתמ 'חי  08.05.0500
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.0510

    120.00   120.00     1.00 .רפמא 52 'חי   
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.0520

    150.00   150.00     1.00 .רפמא 04 'חי   
      

     90.00    90.00     1.00 רפמא 61 יבטוק -וד ירלודומ קתנמ 'חי  08.05.0530
      
ינועבצ ,תומוק יתש דע "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.05.0540

    550.00    55.00    10.00 .מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      

425,670.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     037 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
425,670.00 מהעברה      

      
      
תומוק עברא דע "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.05.0550

    450.00    75.00     6.00 .מ"מ 22 רטוקב ינועבצ 'חי   
      

    220.00   110.00     2.00 לעננ/לעננ אל גוסמ הירטפ שאר ןצחל 'חי  08.05.0560
      

     50.00    50.00     1.00 .1W1% םהואוליק 2 דגנ 'חי  08.05.0570
      
השדעמ הסכמ תוברל ,דליטלומ ןומיס תירונ     08.05.0580

  2,150.00    50.00    43.00 מ"מ 22 רטוקב ,תינועבצ 'חי   
      
ןורטגמ תרצות רתי יחתמ ינפב הנגה תדיחי     08.05.0590

  5,000.00   250.00    20.00 DGM םגד 'חי   
      
===חתמ תקפסא תוכרעמ===      
      
,בצוימ  ןעטמ/קפס לש חולב הנקתהו הקפסא     08.05.0600
    CDV42,  01 רוריק , הלקת עגמ םע .רפמא  
תמגודכ האיציבו הסינכב תונגהו יעבט      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 01-42SPH קינורטאמג.  
      
,V42 , "לופיט אלל" המוטא םירבצמ תללוס     08.05.0610
לכל תועש 84-ל יוביג רובע המיאתמ תלוביקב      
.תוחפל hA001 ,תודידמהו דוקיפה ילגעמ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .המיאתמ תבשותו םילבכ ללוכ 'חי   
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 V032/004 -AV0051 דוקיפ יאנש 'חי  08.05.0620
      

    350.00   350.00     1.00 V42/032 - AV052 דוקיפ יאנש 'חי  08.05.0630
      
===חול תרואת===      
      
ת.ג תללוכה אתל חולב אתל הרואת תכרעמ     08.05.0640
W51 דע לש קפסהב DEL סופיטמ הרונ ןגומ      
-הלט לובג עגמו ילרגטניאה דויצה לע ללוכ      

  3,000.00   300.00    10.00 'פמוק .תלד תחיתפב תקלדהל קינכמ  
      
===רורויא תכרעמ===      
      
תללוכה  למשח חולב אתל רורויא תכרעמ     08.05.0650
תסינכ סירת ,הדובע בצמ יוויח םע טטסומורט      
ריוא תאיצי סירתו םוטא ןנסמו חופמ םע ריוא      

  7,500.00   750.00    10.00 'פמוק .ןנסמ םע  
      
===הדידמ ירישכמ===      
      
      
      
      
      

450,290.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     038 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
450,290.00 מהעברה      

      
      
תרצות תמגודכ  תוילמשח תודידמ תדיחי     08.05.0660
    CETAS םגד HE571MP ללוכ .ע"וש וא  
טרופ ללוכ 584SR - תירוט תרושקת טרופ      
ללוכו ,PI/PCT  - ל תרושקת םאתמו תרושקת      
רקבל םיאתמ SUBDOM תרושקת לוקוטורפ      
ימאתמו תרושקתה ילבכ לכ ללוכ .עצומה      
תונגה תוברל שורדה רזעה דויצו תרושקתה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ .םימיאתמ םיז"נשמו  
      
תרצות תמגודכ  תוילמשח תודידמ תדיחי     08.05.0670
    CETAS םגד HE531MP ללוכ .ע"וש וא  
טרופ ללוכ 584SR - תירוט תרושקת טרופ      
ללוכו ,PI/PCT  - ל תרושקת םאתמו תרושקת      
רקבל םיאתמ SUBDOM תרושקת לוקוטורפ      
ימאתמו תרושקתה ילבכ לכ ללוכ .עצומה      
תונגה תוברל שורדה רזעה דויצו תרושקתה      

 12,000.00 2,000.00     6.00 'פמוק טלפמוק דדמנ .םימיאתמ םיז"נשמו  
      

    300.00   150.00     2.00 רפמא 5/0001  דע םרז הנשמ 'חי  08.05.0680
      
===למשח תקפסא תכרעמל םירקב===      
      
הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב     08.05.0690
לש םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא      
םגד "רדמא" 'בח תרצות תמגודכ ,רוטרנג-ח"ח      
    D-035MA, רזעה ירזיבא לכ ללוכ ,ע"ש וא  
דדמנ .תיטמוטוא הפלחהל שרדנה טוויחהו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
===CLP - תנכותמ רקב לולכמ===      
      
בתוכל עויס םיללוכ הרקבה דויצ יריחמ :הרעה      
הנכותה      
      
הרקב ןלבק י"ע עצובי תימושיי הנכותה עוציב      
תללוכ םיפיעסה תולע. ןימזמה י"ע רשואמה      
,םירושיא תלבק ללוכ הלורוטומ 'בח םע םואת      
עוציבו ויביכר לכ לע רקבה לולכמ טוויח תקידב      
לועפתל דע רשק תונורתפ ןתמו רשק תוקידב      
.תכרעמה לש םלשומ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

471,590.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     039 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
471,590.00 מהעברה      

      
      
,טרפמב ראותמכ CLP תנכותמ רקב לולכמ     08.05.0710
:ללוכ ,M-085 םגד רדיינש תרצות תמגודכ      
םע תרושקת )םי(סיטרכו , UPC סיטרכ      
SUBDOM-ב תרושקתל םילוקוטורפו םיטרופ      
    584 SR ו - SUBDOM -PI/PCT, לכ רובע  
:ןוגכ רקבל תרושקתב םירבחתמה םיביכרה      
רקב ,תונכיתל בשחמ ,דדומ בר ,הלעפה לנפ      
טס ללוכ .'וכו ירלולס/יטוחלא תרושקת      
לש הברזר םע הבחרה תובשותו תובשות      
ללוכו ,.י.ז טלוו 42 ןזומ חכ קפס ללוכ .03%      
םילולכמהו םילבכה םירזיבאה ,םיביכרה לכ      
שורדה רזעה דויצ לכו הלועפל םישורדה      
ה יסיטרכ טעמל, םירוטקנוקו םירבחמ תוברל      
    -O/I םיטרופמו דרפנב םידדמנה םיביכרהו  

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .ךשמהב  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םילבכ ללוכ הבחרהל םיצירח 8 תבשות 08.05.0720
      

 10,000.00 2,500.00     4.00 .ID23 סיטרכ 'חי  08.05.0730
      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .OD61 סיטרכ 'חי  08.05.0740
      

 18,800.00 4,700.00     4.00 .IA8 Am02-4 סיטרכ 'חי  08.05.0750
      

 11,000.00 5,500.00     2.00 .OA4 Am02-4 סיטרכ 'חי  08.05.0760
      
'עמ לש הנקתהו הקפסא ,רשק תוקידב עוציב     08.05.0770
דע  ןרות ללוכ ,תמלשומ תיטוחלא תרושקת      
םייקה רדתב תינווכ-בר הנטנא ,תוחפל 'מ 11      
תחטבאל ,וידר תסדנה ללוכו הרקבה 'עמ לש      
הרקבה זכרמ לומ תוחפל 9.99% רשק תוכיא      
לכו תרושקת לבכ ללוכ ,םימה לדגמ לומו      
ועצובי רשקה תוקידב .םישורדה רזעה ירזיבא      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ןלבקה ןובשח-לע הלורוטומ י"ע  
      
,רקבל ימוקמ הלעפה לנפ - ליעפמ - גצ תדיחי     08.05.0780
תרצות תמגודכ ,תוחפל9" ינועבצ ,יפרג      
ללוכ ,י"זב םזומ ,OTG IMH 0134 רדיינש      
תרושקת לוקוטורפו תרושקת טרופ      
    DOMPIPCT-S/UB, תרושקת טרופ ללוכ  
584SR-RETSAM-SUBDOM תירוט      
דדמנ.רקבל תרושקת לבכ ללוכ .)היצפוא(      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
תואיצי 8 ,להונמ יתיישעת HCTIWS תדיחי     08.05.0790
תרצות תמגודכ ,54JR תשוחנ      
    MUIXENNOC, תרושקתה ילבכ לכ ללוכ  

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .םיילאירפירפה םיביכרל  
      

554,890.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     040 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
554,890.00 מהעברה      

      
      
תואיצי 61 ,להונמ יתיישעת HCTIWS תדיחי     08.05.0800
תרצות תמגודכ ,54JR תשוחנ      
    MUIXENNOC, תרושקתה ילבכ לכ ללוכ  

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .םיילאירפירפה םיביכרל  
      
תללוכה תבלושמ תיתיישעת תרושקת תדיחי     08.05.0810
תמגודכ רקבה תושירדל המיאתמה בתנו םדומ      
סיטרכ ללוכ ARREIS תרצותמ 05VR םגד      
    MIS ךשמל תרושקתה תולע לע םולשתו  

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק םייתנש  
      
חול ,דרשמ חול לש הנקתהו  הלבוה ,הקפסא     08.05.0820

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק B 0004/1892 תינכות יפל  
      
:ללוכ ישאר למשח חול לש הנקתהו הלבוה;     08.05.0830
ללוכ .ומוקמב ותבצהו ותסנכה ,רתאל הלבוה      
,חכ ,םיילמשחהו םיינכמה םירוביחה לכ עוציב      
חולה תקידב ללוכ .'וכו םילאנגיס ,דוקיפ      
םילויכ עוציבו 93416  :לארשי ןקתל םאתהב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמל הריסמו הלעפהו  
      
הלעפהב הסונמו החמומ יאלמשח תופתתשה     08.05.0840
בתוכ םע  דחי הרקבה תכרעמ לש הצרהו      
תויחנה יפל תוקידבו  םינוכדיע ללוכ ,הנכותה      

  4,800.00 1,200.00     4.00 ןנכתמה ע"י   
      
ןקתמה לש תנכותמ רקבל תימושיי הנכות     08.05.0850
,טו-הרטמ 'בח -  ץעויה י"ע עצובתש      
לכ תנכה ללוכ ןקתמה לש תימוקמ היצמוטואל      
תנכה תוברל ,הרקבה זכרמל תרושקתל עדימה      
תנכה ללוכ ,עוציבל רשואמ טרופמ מ"פת      
לש דוסי ריחמב .עוציב יפל םלשומ דועית      

 34,000.00 34,000.00     1.00 'פמוק .ח"ש 008,82  
      
,הלעפה לנפ בולישל ,ל"נכ תימושי הנכות     08.05.0860

 10,500.00 10,500.00     1.00 'פמוק ח"ש 000,9 דוסי ריחמב  
      
זכרמ יבשחמב IMH ה תנכותב תימושיי הנכות     08.05.0870
לכ לש םושייו ,דיגאתה ידרשמבש ישאר הרקב      
לועפתה ,הגוצתה ,הרקבה ,דוקיפה תויצקנופ      
תוערתה םיפרג םיכסמ 5 דע ללוכ ,חווידהו      
    SMS, ןימזמה י"ע לבוקמה יפל רחא וא ל"אוד  

 14,200.00 14,200.00     1.00 'פמוק ח"ש 00811 לש דוסי ריחמב  
      
רישכמ/ביכר לש 584SR תרושקתב רוביח     08.05.0880
דוסי ריחמב םינותנ 5 דע הקיפס דמ ןוגכ      

 10,500.00 1,500.00     7.00 'פמוק רזיבאל ח"ש 0521  
      
      

644,590.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     041 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
644,590.00 מהעברה      

      
      
בתוכ י"ע הרקבה תכרעמ לש הצרהו הלעפה     08.05.0890
הלעפהל דע שרדנכ םינוכדיע ללוכ ,הנכותה      
םוי/ח"ש 005,2 לש דוסי ריחמב ,תמלשומ      

 13,750.00 2,750.00     5.00 .הדובע ע"י   
      
לש דוסיי ריחמב ,תנכתמל י'גרב הדובע תעש     08.05.0900

  2,500.00   250.00    10.00 .ע"של ח"ש 022 ע"ש   
      
:ללוכ ישאר למשח חול לש הנקתהו הלבוה;     08.05.0910
ללוכ .ומוקמב ותבצהו ותסנכה ,רתאל הלבוה      
,חכ ,םיילמשחהו םיינכמה םירוביחה לכ עוציב      
חולה תקידב ללוכ .'וכו םילאנגיס ,דוקיפ      
םילויכ עוציבו 93416  :לארשי ןקתל םאתהב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמל הריסמו הלעפהו  
663,840.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
- ת ו נ ק ת ה ו  ט ו ו י ח  ת ו ד ו ב ע  60.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ק נ ו  ם י ר ז י ב א       
      
===תונקתהו תוקפסא -למשח ירזיבא===      
      
,XUL022-02 םוחתב ןווכמ ,ירטקלא וטופ את     08.06.0010
המוטא אספוקב ןקתומ ,רוא ןשייח ללוכ      

    750.00   750.00     1.00 .חולל ץוחמ-55PI 'חי   
      
אספוק לש רוביחו טוויח הנקתה הקפסא     08.06.0020
םירזיבא ילבכ תכראהל 55P המוטא םירוביח      
לכו תודובעה לכו םיקדהמ ללוכ .)םיפוצמ ןוגכ(      

  4,800.00   800.00     6.00 'פמוק .םישורדה םירזיבאהו םירמוחה  
      
תספוקב 46PI םימ ןגומ םורח ןצחל תדיחי     08.06.0030
SAX םגד CN+ON ,הריבשל תיכוכז      

    480.00   240.00     2.00 'פמוק .רושק שיטפ ללוכ ,קינכמלט  
      
2 ללוכ הליענ ילב/םע םודא עבצ הירטיפ ןצחל     08.06.0040

    720.00   120.00     6.00 .55PI המוטא הספוקב CN/ON םיעגמ 'חי   
      
"תופאלק" ללוכ תיתילכת-בר םיעקש תספוק     08.06.0050
A52,03 תחפ רסממ ,C-A52X3 ת"מאמ      
דח עקש ,C-A61 םית"מאמ 2 ,רפמאילימ      
,EEC A61 יזאפ-דח עקש A61 י"ת יזאפ      

  2,750.00   550.00     5.00 'פמוק EEC.A23 יזאפ-תלת עקש  
      
הנבמב 'א 52 דע יזאפ-תלת טקפ קספמ     08.06.0060

    140.00   140.00     1.00 'פמוק .לופכ דודיבו םוטיא ןיירושמ יטסלפ  
      
      
      

  9,640.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     042 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,640.00 מהעברה      

      
      
םינפ תודימב תכתממ הביתב ןופלט ןורא     08.06.0070
    06X04 ספ ,מ"מ 02 יבועב ץע בג ללוכ ,מ"ס  

    850.00   850.00     1.00 'פמוק .הקראה  
      
===םימוטיא===      
      
ילבכ םירבוע םהב םיחתפ / םירבעמ תמיטא     08.06.0080
םיסלפמ ןיב תוריק וא/ו הפצרב הרקבו למשח      
בכעמ ףצקומ רמוחב םינוש םירדח וא ,םינוש      

  1,800.00   900.00     2.00 .תועש 3 שא ר"מ   
      
===הנזה יוק===      
      
ןיסח לבכב רקבל הצירפ יוליג תזכרל הנזה וק     08.06.0090

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .5.2X3 שא  
      
שא ןיסח לבכב  שא יוליג תזכרל הנזה וק     08.06.0100

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .3X2.5  
      
,הנקתה תודוקנ=====םיעונמ רוביח===      
==רוביחו טוויח ,הלחשה      
רוניצ( ליבומ ,לבכ :ללוכ הדוקנה ריחמ :הרעה       
לכו ,הלעפהו הקידב רוביחו טוויח ,)הלעת וא/ו      
,םישורדה רזעה ירמוחו םירזיבאה תודובעה      
תוישאר תולעת טעמל ,חולל דע רזיבאהמ      
.טלפמוק דדמנ .דרפנב תודדמנה      
===דוקיפ ירזיבאו רושכמ רוביח תודוקנ===      
      
טרפמב ראותמכ ,WK01 דע עונמ רוביח     08.06.0110

  1,750.00   250.00     7.00 'פמוק 'פמוק - רזע ירמוחו תודובע ללוכ ,ינכטה  
      
טרפמב ראותמכ WK001  דע עונמ רוביח     08.06.0120

  3,900.00   650.00     6.00 'פמוק 'פמוק - רזע ירמוחו תודובע ללוכ ינכטה  
      
וא/ו רישכמ לש טוויחו רוביח הנקתה תדוקנ     08.06.0130
,ילטיגיד וא יגולנא ,הרקב וא דוקיפ רזיבא      
הקידב ללוכ )דרפנב דדמנ ותקפסא ריחמש(      

  2,500.00   250.00    10.00 .ןרציה תויחנהו תוינכות יפל לויכו 'קנ   
      
,V.R.N-רזוח לא דוקיפ תכרעמ רוביח תדוקנ     08.06.0140

  1,500.00   250.00     6.00 .רזיבאה ןוויכ ללוכ 'קנ   
      

    400.00   200.00     2.00 טטסומרתל רוביח תדוקנ 'קנ  08.06.0150
      

    800.00   200.00     4.00 .ץחל רמתמל רוביח תדוקנ 'קנ  08.06.0160
      
ללוכ ינוס הרטלוא סלפמ דמל רוביח תדוקנ     08.06.0170

  2,000.00 1,000.00     2.00 לאנגיס לבכו הנזה לבכ 'קנ   
      

 25,740.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     043 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 25,740.00 מהעברה      

      
      

  6,000.00   500.00    12.00 .חולל דעו רזיבאהמ ,ףוצמל רוביח תדוקנ 'קנ  08.06.0180
      
GAT -  םימ תוחכונ שגר/רישכמל תדוקנ     08.06.0190

  1,200.00   200.00     6.00 .חולל דעו רזיבאהמ 'קנ   
      
,הנזה לבכ ללוכ ,הקיפס דמל רוביח תדוקנ     08.06.0200

  3,500.00   500.00     7.00 .םיסלופ לאנגיס לבכו יגולנא לאנגיס לבכ 'קנ   
      
ילבכ ללוכ ילמשח רגס/ףוגמל רוביח תדוקנ     08.06.0210

  3,000.00 1,000.00     3.00 .חטשב םואת תוברל ,לאנגיסו דוקיפ ,הנזה 'קנ   
      
אוהש גוס לכמ( ילוארדיה ףוגמל רוביח תדוקנ     08.06.0220
,הנזה ילבכ ללוכ  ) 'דכו ץחל רמוש/הנשמ ללוכ      

  2,000.00   500.00     4.00 .חטשב םואת תוברל ,לאנגיסו דוקיפ 'קנ   
      

    800.00   200.00     4.00 .טטסוסרפל רוביח תודוקנ 'קנ  08.06.0230
      
===חכו רואמ תודוקנ===      
      
תולעת וא/ תורוניצ תוברל רואמל רוביח תדוקנ     08.06.0240
ללוכ ר"ממ 5.1X5 דע ךתחב YX2N  לבכו      

 18,000.00   200.00    90.00 םייפוס רזיבא 'קנ   
      
תולעת וא/ו תורונצ תוברל ,חכ רוביח תדוקנ     08.06.0250
ללוכ ,ר"ממ 5.2X3 דע ךתחב YX2N לבכו      

  2,500.00   250.00    10.00 םייפוס רזיבא 'קנ   
      
תוברל ,יפוס רזיבא אלל חכ רוביח תדוקנ     08.06.0260
6X5 וא דע ךתחב YX2N לבכו תולעת תורונצ      
דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביחו ללוכ ,ר"ממ      

  1,750.00   350.00     5.00 טרופמכ 'קנ   
      
לבכ ,רוניצ תוברל ,םוריח ןצחלל רוביח תדוקנ     08.06.0270
יפוס רזיבאל רוביחו,שרדנכ,ר"ממ 5.1X5 דע      

  1,600.00   200.00     8.00 טרופמכ דרפנב דדמנה 'קנ   
      
6X5 דע לבכ ,רוניצ ללוכ ,ןגזמל רוביח תדוקנ     08.06.0280

    700.00   350.00     2.00 .יפוס רזיבא ללוכ ,ר"ממ 'קנ   
      
תורונצ תוברל ילמשח רעשל רוביח תדוקנ     08.06.0290
,ר"ממ 6X5 דע ךתחב YX2N לבכו תולעת      
םירזיבאה לכו טקפ קספמ EEC עקש ללוכ      

  1,500.00   750.00     2.00 .םישרדנה 'קנ   
      
4X5 דע לבכ ,רוניצ ללוכ ,חופמל רוביח תדוקנ     08.06.0300

  1,050.00   350.00     3.00 .יפוס רזיבא ללוכ ,ר"ממ 'קנ   
      
==="שלח םרז" תודוקנ===      
      

 69,340.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     044 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 69,340.00 מהעברה      

      
      
,תרושקת( מ"נמ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.06.0310
32  דע רטוקב רוניצ ללוכ  )'דכו א"ג ,החטבא      
טוח ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח תזכרמ מ"מ      
עוציבל ינכטה טרפמב  שרדנה לכו הכישמ      

  8,750.00   175.00    50.00 .תודוקנ 'קנ   
      
ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ ןופלט תדוקנ     08.06.0320
ןופלט רזיבאו גוז 3 ינקת ןופלט ילבכ 2 ,תורונצ      

    500.00   250.00     2.00 ."שדח קזב" 'קנ   
      
===י'גרב הדובע תועש===      
      

  1,800.00    90.00    20.00 .חקפמה רושיאב רזוע יאלמשח לש י'גרב ע"ש ע"ש  08.06.0330
      
רושיאב ךמסומ יאלמשח לש י'גרב ע"ש     08.06.0340

  3,000.00   150.00    20.00 .חקפמה ע"ש   
      
===םימואתו תוקידב===      
      
ללוכו( קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.06.0350
ללוכ .)חטשב םיצולא יפל םיבלשב עוציב      
תוברל ,חקפמל הקידבה ינותנ ח"וד תשגה      
םירטמרפ תודידמ ,הקראה תויודגנתה ינותנ      
.תוינומרהו למשחה תוכיא ינותנו םילמשח      
דע ןקתמה תאבהל דע שורדה לופיטה לכ ללוכ      
ןקתה תושירדב הדימעו הניקת הלועפל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טרפמהו  
      
םייארחאה םימרוגה םע למשח רוביח םואת     08.06.0360
תנקתה,תוריפח םואת :ללוכ ,למשחה תרבחב      
תרוקיב תנמזה ,םינומ תנקתה ,םינומ ןורא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תרוקיבה ךלהמב עויסו  
 88,890.00 תודוקנו םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
,56PI םוטא ,טאוו 55 דע קפסהב הרואת ףוג     08.07.0010
רוא ןווגב "דל יס" םגד "שעג" תרצות      

 10,560.00   330.00    32.00 .תורונ ללוכ K000,4 'חי   
      
לע ססובמה הנווכה טלש הרואת ףוג     08.07.0020
-ל םוריח יריבצמ תכרעמ םע דל תייגלונכט      
םגד תמגודכ םורח תרואת ףוגל י"ת לעב 081"      
. טיילורטקלא תרצותמ ,LE  2 617 ינור       

  3,600.00   600.00     6.00 .תוחיטבה ץעוי רושיאבו 'חי   
      
      
      

 14,160.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     045 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,160.00 מהעברה      

      
      
דל תייגלונכט לע ססובמה םוריח הרואת ףוג     08.07.0030
    W3*2 לעב 021" -ל םוריח יריבצמ תכרעמ םע  
םגד תמגודכ םורח תרואת ףוגל י"ת      
לכ ללוכו טיילורטקלא תרצותמ  1,137LEלט      

  6,400.00   400.00    16.00 עורז תוברל םישרדנה רזעה ירמוחו דויצה 'חי   
      
דע קפסהב DEL תייגולונכטב ץוח תרואת ףוג     08.07.0040
ראטס תמגודכ ילרגטניאה דויצ ללוכ טאוו 53      

 31,500.00   900.00    35.00 .שעג תרצותמ דל 'חי   
      
53 דע קפסהב DEL תייגולונכטב הרואת ףוג     08.07.0050
ילרגטניאה דויצה תאו חפנ יאלג ללוכ טאוו      
גג לע 'מ 5.1 דע הבוגב דומע לע ןקתומ      

  4,800.00   600.00     8.00 .הכירבה 'חי   
      
הנקתהל )הקלק'צ( תבהבהמ הרהזא הרונמ     08.07.0060

    750.00   750.00     1.00 .טלוו 032 חתמב תינוציח 'חי   
      
דומעל וא/ו הרואת דומעל שעותמ  ימורט דוסי     08.07.0070
תודימב , 003 - ב ןייוזמ ןוטב קוצי , רורמת      
,תינבת,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס021/08/08      
םירבוחמ דוסי יגרב ,ןבלוגמ הקראה ספ      
רזוח יולימ תוברל , הקראה ספ ,םינגומו      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו תובכשב קודיהו      

 11,250.00   750.00    15.00 טלפמוק םישורדה 'חי   
      
ןוולוגמ ינוק עורזל ינוק הדלפמ הרואת דומע     08.07.0080
"דנז" לוורש ,דוסי תטלפ ,םירזיבא את ללוכ      
עובצ ,קוזיחו הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכו      
תשירד יפל תיטטסורטקלא עבצב רונתב      
ה.ל.פ" תרצות  .יטרדנטס ןווגמ לכירדאה      

 16,500.00 1,100.00    15.00 ע"ש וא 5095 בל :םגד "הסדנה 'חי   
      

  7,500.00   500.00    15.00 ינוק הרואת דומע תמלשהל הלופכ ינוק עורז 'חי  08.07.0090
      
הפצהל DEL תייגולונכטב הרואת סנפ     08.07.0100
היהי הרואתה ףוג .הנבמ/דומע לע הנקתהל      
קפסהב ,םימ םוטא ,םוינימולא תקיצימ יושע      
תמגודכ ,ףלשנ ילרגטניא דויצו W08 דע לש      
    GTS16-1 תרצות "GNITHGIL REPOOC"  
ןווגמ לכירדאה תריחבל עבצ ,ע"ש וא      
רזעה ירזיבא לכו ימינפ טוויח ללוכ ,יטרדנטס      

 54,000.00 1,800.00    30.00 .הלעפהו הנקתהל םישורדה 'חי   
      
      
      
      
      
      

146,860.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     046 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
146,860.00 מהעברה      

      
      
םיז"אמ 2 תוברל הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.07.0110
רצק םרז , רפמא 01 ילנימונ םרזל םייבטוק -וד      
הקראה ספ,םיקדהמ,ספא קותינ םע א"ק 01      
מ"ס 10 ךרואבו  מ"מ 4X04 תודימב תשוחנמ      
שגמ ריחמ, םישורדה רזע ירמוח לכו טוויח ,      
דעו שגמהמ 5.2X3 YX2N םילבכ םג ללוכ      
שגמה. שרדנכ הקראה יכילומו הרואתה יפוגל      

  3,300.00   220.00    15.00 . א"כ טוו 0001 דע קפסהב תורונ 2 ל דעוימ 'חי   
150,160.00 הרואת 70.80 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
AVK לש קפסהב רוטרנג לזיד 'חי לש הקפסא     08.08.0010
רקב ללוכ רליפרטק תרצות תמגודכ 004      
.ינכטה טרפמב ראותמכ יטמוטוא הענתה      
רוטרנגה לש הנקתהו הלבוה )א :לולכי ריחמה      
הטילפ תכרעמ ,םירבצמ( הוולינה דויצה לכ לע      
)ב .)'וכו ימוי רלוס לכימ ,קלד תכרעמ ,רורקו      
,הוולנה דויצה לכו וירזיבא לכ לע דוקיפ חול      
'וטוא תופלחה תכרעמ ,דוקפו הנזהל םילבכ      
םילבכ ,רוטרנגה ןקתמל הקראה עוצב )ג .'וכו      
תושירדו ןנכתמה תויחנה יפל 'וכו פ"הפ ספמ      
םיזוזגא 'עמ לש לש הקפסא )ד .למשחה קוח      
לש הממדהל םיקספמ לש הקפסא )ה תינוריע      
עוציב )ו .רוטרנגה דילו ישאר חולב רוטרנגה      
תכרעמל הצרה תוקידבו םייוסנ תכרעמ      

180,000.00 180,000.00     1.00 'פמוק .תוארתה תקפסא לנפ )ז .רוטרנגה  
      
תינוציח הנקתהל ,רטיל 0005 קלד לכימ     08.08.0020
י"פע  ,הז ףיעסב הלולכ אלש ןוטב תרצאמב      
'עמ ,הלופכ הרצאמ םע ןקתהו קוחה תושירד      
.טוויחל תויצקידניאה .'וכו םיזרב ,םיפוצמ      
ךרואב קלדה תרנצ תא םג לולכת לכימה תולע      
רוטרנג דעל תובאשמו  'מ 05 דע לש ילמינימ      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק טרפמל ףופכב היביכר לכ לע  
      
תושירדל םאתהב רטיל 0002 ימוי קלד לכימ     08.08.0030
קלדב אלמ קלד דידמו הרצאמ ללוכו ןקתה      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .תולעפהו תוצרה רחאל הריסמה םויב  
      
םויס רחאל רטיל 0002 רלוס לכימ יולימ     08.08.0040
ח"ש 7 לש דוסי ריחמ יפל רוטרנגה תנקתה      

 16,000.00     8.00 2,000.00 רטילל רטיל  
      
רוטרנגה תנקתה םויס רחאל רלוס לכימ יולימ     08.08.0050

 40,000.00     8.00 5,000.00 רטילל ח"ש 7 לש דוסי ריחמ יפל רטיל  
      
      

321,000.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     047 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
321,000.00 מהעברה      

      
      
דרשמב יושירו רושיא רוטרנגה תרבעה     08.08.0060

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק היגרנאהו הדובעה  
324,500.00 רוטרנגלזיד 80.80 כ"הס  

1,553,585.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו תונכית ,רוביח הנקתה ,הקפסא     34.01.0010
םאתהב  תיתבותכ ,שא יוביכו יוליג היזכרמ      
. םינוויכו םיתוסיו תוברל טרפמה תושירדל      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק רייפלט תרבח תרצותמ היהת תזכרה  
      
לכ ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ ןשע יאלג     34.01.0020
םלשומ רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

  8,100.00   300.00    27.00 .יאלגה לש הלעפהו 'חי   
      
ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ הלעפה ינצחל     34.01.0030
רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

    750.00   150.00     5.00 ןצחלה לש םלשומ הלעפהו 'חי   
      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ ןומיס תרונמ     34.01.0040
רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      
'קנ ללוכ ןומיסה תרונמ לש םלשומ הלעפהו      

  1,400.00   140.00    10.00 .רוביח 'חי   
      
ןשע יוליג תכרעמל ץנצנ ללוכ הארתה רפוצ     34.01.0050
ירמוח לכ ללוכ ,הנבמל ץוחמ הנקתהל דעוימ      
הלעפהו רובח ,הנקתהל םישורדה רזעה      

    600.00   300.00     2.00 רפוצה לש םלשומ 'חי   
      
,יאלג :ןוגכ( שא יוליג , רזיבאל רוביח תדוקנ     34.01.0060
םודא ףכירמ רוניצ ללוכ )'וכו ןצחל רפוצ ,הרונמ      
יוליג לבכ ללוכו )מ"מ 32 וא מ"מ 61( שא ןיסח      
הנקתה ,הקפסא ללוכ ריחמה .ינקית ןשע      
קוזיח ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ הלחשהו      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכו מ"ס 06 לכ      

  9,000.00   200.00    45.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה 'קנ   
      
,002MF ינקית יוביכ זג ללוכ שא יוביכ לכימ     34.01.0070
    GK5 ירזיבא ללוכ תיקפוא וא תיכנא הנקתהל  
,םילניגרוא םיצפנ ללוכ םיילניגרוא ןוגיע      
יטמוטוא יוביכל םישורדה םירזיבאו תורוניצ      

  9,000.00 4,500.00     2.00 .למשח חולב 'חי   
      
      
      

 34,350.00 10.43.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     048 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 34,350.00 מהעברה      

      
      
תועובק תוטלקה 2 תורשפא םע יטמוטוא ןגייח     34.01.0080
היזכרמב רוביח ללוכ ,ןופלט ירפסמ 5-ל גויחו      

    600.00   600.00     1.00 .תרושקת וקלו 'חי   
      
ןוראו שא יוליג תייזכרמ ןיב תרושקת וק עוציב     34.01.0090
םואת ללוכ ,יטוח-לא רשק תדיחי וא/ו ןופלט      
תרבעה תקידבו תרושקת ישנא םע שורדה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .הטילקו םינותנ  
      
הקבאב יוביכ תכרעמ לש עוצב ןונכת     34.01.0100
תדמועו  APFN ןקת יפל םירוטארנגל      
הפצהב יוביכ לכימ ללוכ LU-4521 תושירדב      
תכרעמה ,תוינכותב עיפומש יפכ תודימב רדחל      
רוזיפ יריחנ, תיטמוטואו תינדי הלעפה תללוכ      
תיזכרמל תחוודמ תכרעמה .ןקת יפל תרנצו      
תכרעמל י"תמ רושיא .הלעפה ןמזב שא יוליגה      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .יוביכה  
      
ןוכמ י"ע ,שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמה תקידב     34.01.0110

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק י"תמ רושיא תלבק דע ,ילארשיה םינקתה  
 62,550.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס  
 62,550.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס  

      
- ת י נ ו ר ט ק ל א  ה ח ט ב א  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
ם י ר ת א ב  ה צ ק  ד ו י צ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ 53 קרפב םיפיעסה לכ לש םיריחמה      
ץוחמו הנבמ ךותב הדובעה תויולע לכ תא      
,טוויח ,הנקתה ,רזיבאה תקפסא ללוכ ,הנבמל      
לכ תוברל ,הלעפהו הקידב ,היצרגטניא ,רוביח      
םילבכה ,םירזיבאה ,םיקוזיחה ,םימאתמה      
לגעמ עוציב תוברלו ,םישורדה םיליבומהו      
לש למשחה חולמ דויצה לש תילמשח הנזה      
טוויח ,חולב ת"מאמ תפסוה תוברל( ןקתמה      
,םילאנגיסו תרושקת יטוויח ללוכ ,)'וכו םיקדהמ      
.טלפמוק דדמנ .שרדנכ טולישו ןומיס      
      
,53 קרפ ,הז קרפב םירדגומה םיריחמה      
ןובשחב תחקל ןלבקה לעו דוסי ריחמ םירדגומ      
תוכרעמ עוצבל ןימזמה לש ןייכזל תורשקתה      
בופ תכרעמב בלתשהל תורומואש החטבא      
תא וללכי ןלבקה יריחמ .ןימזמה לש ב"ושו      
.ינלבקה חוורהו תורוקתה      
      
      
      

10.53.20 קרפ תתב הרבעהל          
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     049 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תדיחי ללוכ םירוזא 61 החטבא תזכר לולכמ     35.01.0010
,קפס ,םוטא זראמ ,תקחורמ הגוצת - תדלקמ      

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק שרדנה דויצה לכו יוביגל תוללוס  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םירוזא 61  דעל ביחרמ סיטרכ 35.01.0020
      

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק 'א 5 דע חוכ קפס 35.01.0030
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .הנטנא ללוכ תירלולס תרושקתל םדומ 35.01.0040
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ריחמב ינוציח רפוצ 35.01.0050
      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תינוציח הנקתהל תבהבהמ הרונ - האושמ 35.01.0060
      

  2,700.00   450.00     6.00 'פמוק תימינפ הנקתהל יביספ .א.א יאלג 35.01.0070
      
םירעש ,םיחתפ/תונולח/תותלדל יטנגמ קספמ     35.01.0080

  8,000.00   400.00    20.00 'פמוק תינוציח וא תימינפ הנקתה -  
      

 20,000.00 1,000.00    20.00 'פמוק תינוציח הנקתהל יביספ .א.א יאלג 35.01.0090
      
הצירפה יוליג ,תכרעמב רתאה בולישל הנכות     35.01.0100
םינותנה סיסבב הרדגה ללוכ דיגאתה לש      
ללוכ רתאה ינותנ לכו תזכרה לש זכרמב      
- הרדגהו םיגתה ילעב תומושר תרדגה      
יוליג תזכר ןיב קשממ ללוכ ,תואשרהה      
לורטינ תלועפ עוציבל( הסינכה רקבל הצירפה      
יללוחמ תונכות לכב בוליש ללוכ  ,)הכירדו      
לש ןייכז י"ע עצובת הדובעה .םימושייה      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק ןימזמה תויחנהל םאתהב דיגאתה  
 40,650.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס  

      
ס "מ ט  ד ו י צ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
+ יגולנא - ידירביה תוטלקהו תומלצמ רקב     35.02.0010

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק תומלצמ 61 דעל - ילטיגיד  
      
,וק 045 ,תימינפ הנקתהל ,תינועבצ המלצמ     35.02.0020

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הליל + םוי  
      
ללוכ ,תינוציח הנקתהל ,תינועבצ המלצמ     35.02.0030

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק הליל + םוי ,וק 045 דוויז ןקתה  
      
PM 2 דע לש סופיטמ ,תינועבצ PI המלצמ     35.02.0040
תולוכיו דוויז ןקתה ללוכ תימינפ, הנקתהל      

 25,600.00 3,200.00     8.00 'פמוק הליל + םוי םוליצ  
      
      

 35,600.00 20.53.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     050 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 35,600.00 מהעברה      

      
      
PM 3 דע לש היצולוזרב תינועבצ המלצמ      35.02.0050
םוליצל תלוכי םע תימינפ הנקתל תדיינתמ      

 15,000.00 7,500.00     2.00 'פמוק RI סנפו הליל-םוי  
      
PM 2 דע לש סופיטמ ,תינועבצ PI המלצמ     35.02.0060
תולוכיו דוויז ןקתה ללוכ ,תינוציח הנקתהל      

 24,000.00 4,000.00     6.00 'פמוק הליל + םוי םוליצ  
      

  6,300.00 1,050.00     6.00 'פמוק דומע/הנבמ ריקל תינוציח המלצמ קוזיח ןקתה 35.02.0070
      

  3,400.00   200.00    17.00 RVN - ה תנכותב ס"מט תמלצמ תרדגה 'חי  35.02.0080
      
תכרעמה בולישל המלצמל ןוישיר תשיכר     35.02.0090
זכרמב השרומ ןייכז י"ע רתאה לש ס"מטה      
תונוישיר לש השיכר ללוכ דיגאת לש הרקבה      
י"ע עצובת הדובעה המלצמ לכל םימיאתמ      
תכרעמל דיגאתה ןייכזל םלשיש ןלבקה ןובשחו      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .תודובעה עוצבל ס"מט  
 87,100.00 ס"מט דויצ 20.53 כ"הס  

      
ה ס י נ כ  ת ר ק ב  ד ו י צ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      

  5,600.00   700.00     8.00 'פמוק .םיגת ארוק 35.03.0010
      
תותלד 4 דע לע הטילשל הסינכ/השיג רקב     35.03.0020

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק החיתפ ןצחל ללוכ  
      
לש סמועב הדימעל טנגמורטקלא גוסמ לוענמ     35.03.0030

 14,400.00 1,800.00     8.00 'פמוק .ג"ק 006 דע  
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .הסינכ תרקב תכרעמל טוויחו תיתשת עוצב 35.03.0040
      
תרקב תכרעמב תלדה תרדגהל הנכותו הרמוח     35.03.0050

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק 'דכו םיגאת הקפנה ללוכ ןימזמה לש הסינכה  
 32,000.00 הסינכ תרקב דויצ 30.53 כ"הס  

      
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע ו  ד ו י צ  40.53 ק ר פ  ת ת       
      
תרקב ,החטבאה דויצ לכל יוביג תכרעמ     35.04.0010
תועש 84-ל תרושקתהו ס"מטה ,הסינכ      
,S.P.U ןיפוליחל וא םירבצמ + קפס :תוברל(      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .)'וכו  
      
םידסמ ןורא לש טוויחו דוויז ,הנקתה ,הקפסא     35.04.0020
    "91 U44, למשחה דויצו תומלצמה רקב רובע,  
'חי לש דוויזו הנקתה ללוכ - יוביגהו תרושקתה      

  7,000.00 7,000.00     1.00 . תכרעמה יביכר לכל תילמשח הנזהו  S.P.U 'חי   
      

  9,500.00 40.53.20 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     051 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,500.00 מהעברה      

      
      
תללוכה תבלושמ תיתיישעת תרושקת תדיחי     35.04.0030
תלעב תיראלולס תשרל המיאתמה בתנו םדומ      
לש  תינוציח הנטנאל תילאירס  הסינכ רוביח      
    54-GR  לוקוטורפב טנרטניא ירוביח ,  
    PCT/PI תרבח תרצותמ NEVAR ע"וש וא  
תמאתומ יגי תנטנא לש הנקתהו הקפסא ללוכ      
לכו טוויח ללוכ MOC-L םגדמ ץוח יאנתל      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק האלמ הלעפהל שרדנה  
 16,000.00 תויללכ תודובעו דויצ 40.53 כ"הס  
175,750.00 םירתאב הצק דויצ - תינורטקלא החטבא תכרעמ 53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,791,885.00 למשח תודובע כ"הס
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     052 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

בקעי ראב תימוקמ הצעומ ידרשמב - הרקב זכרמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה נ ק ת ה ו  ט ו ו י ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא תוברל הרקבה זכרמ דויצ הנקתהו טוויח     01.01.0010
ללוכ ,תרושקת תודיחי ,םיבשחמ ,תרושקתה      
לכ תלעפהו הקידב ,תשרדנה הליבכה לכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םיביכרה  
  2,000.00 הנקתהו טוויח 10.10 כ"הס  
  2,000.00 תויללכ תודובע 10 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ה ו  ב ו ש ח מ ה  ך ר ע מ  20 ק ר פ       
ב "ו פ  ת כ ר ע מ  - ה ר ק ב ה  ז כ ר מ ב       
      
ת ר ו ש ק ת ו  ב ו ש ח מ  ד ו י צ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה :הרעה      
הליבכ ,תילמשח הנזה ,םיאתמה ביכרה      
,)רוביחו טוויח ,הלחשה ,ליבומ ,לבכ :תוברל(      
םישרדנה םימואתה לכ ללוכו תכרעמב הרדגה      
הקזחא ,הסדנהה ימרוג תוברל-ןימזמה םע      
קר םימייק םיליבומב שומיש .עדימ תוכרעמו      
.ןימזמה רושיאב      
      
שמתשמה קשממ תנכותל גתומ בשחמ     02.01.0010

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ."72DCL גצ ללוכ - הרקבה תכרעמל  
      
תועדוה רודישל תירלולס תרושקת םדומ     02.01.0020
    SMS , תרצות תמגודכ , 4 רוד ARREIS םגד  
    05VR , סיטרכ ללוכ MIS. תויולע :הרעה  

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמה ח"ע שומיש  
      
-להונמ גתמ - HCTIWS תרושקת תזכר     02.01.0030
הרדיסמ OCSIC תרצות תמגודכ      
    L-ST42-S0692C-SW, תואיצי 42 ללוכ  
    54-JR-0001/001/01 רוביחל תוסינכ 4 ללוכו  
םירבחמה לכ תוברל ,םייטפוא םיביס      
הליבכהו טוויחה לכ עוציב ללוכ ,םישרדנה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .םישרדנה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 23,000.00 10.20.30 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     053 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

בקעי ראב תימוקמ הצעומ ידרשמב - הרקב זכרמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,000.00 מהעברה      

      
      
הבוגב םידסמ ןורא לש טוויחו הנקתה ,הקפסא     02.01.0040
    U02 טוויחו דוויזל תומיאתמ תודימבו ,תוחפל  
.רומש םוקמ 52% תפסותב דויצה יביכר לכ      
דויצה תנזהל למשח יעקש ,םי-ז"אמ :ללוכ      
םישרדנה םינקתהה לכ ללוכ ,תרושקת יעקשו      
LENAP בותינ חול , תורעש לנאפ :תוברלו      
    HCTAP, ילבכ ,םימאתמ ,םירבחמ ,םירבגמ  
תילמשחהנזה עוציב ללוכ .'וכו רוביחו רושיג      
הליבכ ללוכ .ןימזמה םע םואתב למשח חולמ      
םימואתה לכ תוברל ,םיביכרה לכ ל טוויחו      
טולישו ןומיס ללוכ .ןימזמה יגיצנ םע םישרדנה      
םיביכרה טעמל .םילבכהו םיביכרה לכ לש      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .טלפמוק דדמנ .דרפנב םידדמנה רטמ   
      
51 -ל AVK5 קפסהב SPU קספ לא תדיחי     02.01.0050

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .יוביג תוקד  
      
הקידב ללוכ םייטפוא םיביס תשר רוביחו טוויח     02.01.0060
לכ תוברל ,הצקה ירתא לומ תשרה תלעפהו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תשרדנה הליבכהו םיביכרה םימאתמה  
 37,000.00 תרושקתו בושחמ דויצ 10.20 כ"הס  
 37,000.00 ב"ופ תכרעמ - הרקבה זכרמב תרושקתהו בושחמה ךרעמ 20 כ"הס  

      
ש מ ת ש מ ה  ק ש מ מ  ת ו נ כ ו ת  30 ק ר פ       
      
ם י מ ו ש י י  י ל ל ו ח מ  ת ו נ כ ו ת  10.30 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ ל       
      
היצרגטניא הנקתה הקפסא : םיללוכ םיריחמה      
.םישרדנה תונוישירה לכ תוברלו הלעפהו      
      
,םימושיי ללוחמ תנכות לש הנקתהו הקפסא     03.01.0010
8102 תמגודכ ,הרקבו דוקיפל      
    ORTSEAMLORTNOC,5LMTH ללוכ  
םע ,חותיפו הלעפה ,הציר תלוכי םע ןוישר      
ללוכ ,תוחפל םיגת 0002 לש תומכב הכימת      
םיקוחר םישמתשמ תורבחתהל BEW קשממ      
םישמתשמ 2 דעב הכימת :טנרטניאה ךרד      
,CPO קשממ ללוכ ,)םיפצ תונוישר( תינמז-וב      
ללוכ , IPA ECIVRES BEW  : קשממ ללוכ      
ללוכ ,םיצורע ינשב תרושקתב הכימת      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .הלעפהו היצרגטניא  
      
םינופלטל SMS תועדוה , תחילש רובע הנכות     03.01.0020
NOITIDE CISAB EMCU תמגודב ,םידיינ      
הנקתה ,הקפסא :ללוכ ,תלבגומ יתליב תומכל      
ללוחמ תנכות םע היצרגטניאו בשחמב      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק . םימושייה  
 41,000.00 10.30.30 קרפ תתב הרבעהל

6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ
 

קובץ: בריכות ג06   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     054 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

בקעי ראב תימוקמ הצעומ ידרשמב - הרקב זכרמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,000.00 מהעברה      

      
      
TROPER תמגודכ תוחוד ללוחמ תנכות     03.01.0030

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק MAERD ,ןוישיר ללוכ . םיגת 052 ל .  
      
תמגודכ - LLAW ERIF - "שא ריק" תנכות     03.01.0040
    ETAG YTROF, י"ע תרשואמה הסרגמ  
ללוכ ,םישרדנה הרמוחה יעצמא ללוכ ,ןימזמה      
תורדגה עוציב תוברל ,סוריו יטנא תנכות      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמה םע םואיתב עדימה תחטבא תואשרהו  
      
,םיתרשב -הרקבה זכרמ תונכות תנקתה     03.01.0050
תנכות ,םימושיה יללוחמ תונכות תוברל      
,היצרגטניא ללוכ .םינופלטל תועדוה תחילש      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הלעפהו הקידב  
 61,000.00 הרקבו דוקיפל םימושיי יללוחמ תונכות 10.30 כ"הס  
 61,000.00 שמתשמה קשממ תונכות 30 כ"הס  

      
ת י מ ו ש י י  ה נ כ ו ת  40 ק ר פ       
      
ק ש מ מ ל  ת י מ ו ש י י  ה נ כ ו ת  10.40 ק ר פ  ת ת       
ש מ ת ש מ ה       
      
- ץעויה י"ע עצובת תימושייה תנכותה : הרעה      
בתכב בוקנה דוסיה ריחמב , טו הרטמ 'בח      
.תויומכה      
      
םיכסמ -תונומת תרדגהל תימושיי הנכות     04.01.0010
קשממ תנכותב תויללכ תויצקנופו םייללכ      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק .ח"ש 000,3 לש דוסי ריחמב ,שמתשמה  
      
הביאשה תנחת רתא תרדגהל תימושיי הנכות     04.01.0020
, שמתשמה קשממ תנכותב ובולישו ןיפירצ      
, םינותנ תגוצת ךסמ , יפרג םישרת ללוכ      
, SMS תועדוה , תוערתה , םיפרג , םירטמרפ      

 14,375.00 14,375.00     1.00 'פמוק .ח"ש 00521 לש דוסי ריחמב . 'וכו  
      
8 דע - תוחודה ללוחמ תנכותב ח"וד םושיי     04.01.0030
ח"ש 005,4 לש דוסי ריחמב - ח"ודל םינותנ      

 20,000.00 5,000.00     4.00 'פמוק . ח"ודל  
      
21 דע - תוחודה ללוחמ תנכותב ח"וד םושיי     04.01.0040
ח"ש 000,6 לש דוסי ריחמב - ח"ודל םינותנ      

  6,700.00 6,700.00     1.00 'פמוק .חודל  
      
      
      
      
      
      

 44,525.00 10.40.30 קרפ תתב הרבעהל
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ     מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ

 
קובץ: בריכות ג06   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     055 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

בקעי ראב תימוקמ הצעומ ידרשמב - הרקב זכרמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 44,525.00 מהעברה      

      
      
שמתשמה קשממ תונכות לש הצרהו הלעפה     04.01.0050
ללוכ , הנכותה בתוכ י"ע הרקבה זכרמב      
ח"ש 055,2 לש דוסי ריחמב , שרדנכ םינוכדע      

 11,500.00 2,875.00     4.00 הדובע םויב ע"י   
 56,025.00 שמתשמה קשממל תימושיי הנכות 10.40 כ"הס  
 56,025.00 תימושיי הנכות 40 כ"הס  

      
ן ו ג י מ ה  ת כ ר ע מ ל  ש מ ת ש מ  ק ש מ מ  50 ק ר פ       
י נ ו ר ט ק ל א ה       
      
ה ק פ ס א  - ב "ו ש  ת נ כ ו ת  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם ו ש י י ו  ה נ ק ת ה       
      
- ב"וש - הרקבו הטילשל הנכות תליבח     05.01.0010
,"סיסנ'ג " תמגודכ ינורטקלאה ןוגימה תכרעמל      
הטילשל תדעוימ .םישרדנה תונוישירה לכ ללוכ      
לכב ,תוחפל םירתא 01 לש ףקיהב תכרעמ לע      
רקבו הסינכ רקב ,הצירפ יוליג תזכר רתא      
לופיט תלוכי .)RVN וא RVD( תומלצמ      
לכ ללוכ .תומלצמ 001 ,םיאלג 051 תוחפלב      
לודומ ,יפרג לודומ תוברלו םישרדנה םילודומה      
תקפה ,SMS תועדוה רודיש ,תוארתהב לופיט      
הנקתהו הקפסא ללוכ - טלפמוק דדמנ .תוחוד      
תורדגהה לכ תוברל ,םינותנ סיסב לש      
האלמ הכימתו הקזחאו תוריש ללוכ .תושרדנה      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .תחא הנשל  
 50,000.00 םושייו הנקתה הקפסא - ב"וש תנכות 10.50 כ"הס  

      
ה ר ק ב ה  ז כ ר מ  ת ר מ ו ח  20.50 ק ר פ  ת ת       
י נ ו ר ט ק ל א ה  ן ו ג י מ ה  ת כ ר ע מ ל       
      
תנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה ==הרעה==      
הליבכ ,תילמשח הנזה :ללוכ םיאתמה ביכרה      
,)רוביחו טוויח ,הלחשה ,ליבומ ,לבכ :תוברל(      
םישרדנה םימואתה לכ ללוכו תכרעמב הרדגה      
הקזחא ,הסדנה ימרוג תוברל-ןימזמה םע      
קר םימייק םיליבומב שומיש .עדימ תוכרעמו      
.ןימזמה רושיאב      
      
חוטש גצ ללוכ הדובע תנחתל בשחמ תדמע     05.02.0010

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק MVK גותימ תדיחי ללוכ ,72"  
      
הטילש תנכות רובע ,יזכרמ תרש בשחמ     05.02.0020

 15,000.00 15,000.00     1.00 .ינורטקלאה ןוגימה תכרעמל )ב"וש ( הרקבו 'חי   
      
תועדוה תרבעהל תירלולס תרושקת םדומ     05.02.0030

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .SMS  
      

 22,500.00 20.50.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: בריכות ג06   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     056 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

בקעי ראב תימוקמ הצעומ ידרשמב - הרקב זכרמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,500.00 מהעברה      

      
      
,4  רוד - יזכרמ תיראלולס תרושקת םדומ     05.02.0040
ינורטקלאה ןוגימה תכרעמ לומ תוירושיק רובע      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תיראלולסה הרבחה לומ םואית ללוכ.םירתאב  
 25,000.00 ינורטקלאה ןוגימה תכרעמל הרקבה זכרמ תרמוח 20.50 כ"הס  

      
ק ש מ מ  ת נ כ ו ת ב  ם ו ש י י  30.50 ק ר פ  ת ת       
ש מ ת ש מ ה       
      
קשממ הנכותב שרדנה םושייה לכ עוציב     05.03.0010
תוברל ינורטקלאה ןוגימה תכרעמל שמתשמה      
תומלצמ םיאלג ( םיביכרה לכו םירתאה תרדגה      
.SMS תועדוהו תוארתה תרדגה ללוכ )'וכו      
םוקימ ןויצ םע רתא לכל יפרג םישרת ללוכ      
סוטטס תלבט ךסמ ללוכ . תומלצמהו םיאלגה      
לכ רובע טלפמוק דדמנ . םיביכרה לכ לש      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .הלעפהו הקידב הצרה תוברל ,שרדנה םושייה  
 20,000.00 שמתשמה קשממ תנכותב םושיי 30.50 כ"הס  
 95,000.00 ינורטקלאה ןוגימה תכרעמל שמתשמ קשממ 50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

251,025.00 בקעי ראב תימוקמ הצעומ ידרשמב - הרקב זכרמ כ"הס
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קובץ: בריכות ג06   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
 
02.60.71 ןוכדע
 
 

בקעי ראב תימוקמ הצעומ     מזמין: 
ןיפירצ יוניפ ימחתמ      אתר: 

 

17/06/2020 )זוכיר( י ב י צ ק ת    ן ד מ ו א
דף מס':     057 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                              26,200.00 קוריפו הנכה תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                             861,630.00 יוניפו רפע תודובע 20.10 קרפ תת    
    

                887,830.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           3,983,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת    
    

                             975,500.00 ךורדו םורט ןוטב 30.20 קרפ תת    
    

                              30,625.00 הינב תודובע 40.20 קרפ תת    
    

                             738,450.00 םוטיא תודובע 50.20 קרפ תת    
    

                             590,900.00 תרנצ ינקתמו ןמוא תורגסמ 60.20 קרפ תת    
    

                             134,900.00 חיט תודובע 90.20 קרפ תת    
    

                             124,500.00 ףוציר 01.20 קרפ תת    
    

              6,577,875.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                307,530.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
)ןבא תודובע( חטשה חותיפ 04 קרפ      
    

                 25,000.00 )ןבא תודובע( חטשה חותיפ 04 כ"הס                
    
הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              24,300.00 הייקשה 10.14 קרפ תת    
    

                              76,400.00 ןוניג 20.14 קרפ תת    
    

                100,700.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
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קובץ: בריכות ג06   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     058 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םירזיבאו תרנצ תודובע 75 קרפ      
    

                           1,823,400.00 הביאשה ןוכמבו רצחב תרנצ תודובע 10.75 קרפ תת    
    

                             130,300.00 הכירבה ךותב תרנצ תודובע 20.75 קרפ תת    
    

              1,953,700.00 םירזיבאו תרנצ תודובע 75 כ"הס                
    
תונוש תודובע 99 קרפ      
    

                             947,900.00 הביאש דויצ 10.99 קרפ תת    
    

                             145,800.00 תונוש תודובע 20.99 קרפ תת    
    

              1,093,700.00 תונוש תודובע 99 כ"הס                
10,946,335.00 תינכמורטקלאו תיחרזא הסדנה תודובע 10 כ"הס                            

    
למשח תודובע 20 הנבמ     
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             125,145.00 תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                             110,950.00 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                              31,300.00 תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                              58,800.00 הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 40.80 קרפ תת    
    

                             663,840.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                              88,890.00 םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 60.80 קרפ תת    
תודוקנו            
    

                             150,160.00 הרואת 70.80 קרפ תת    
    

                             324,500.00 רוטרנגלזיד 80.80 קרפ תת    
    

              1,553,585.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ      
    

                              62,550.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                 62,550.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס                
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קובץ: בריכות ג06   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     059 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הצק דויצ - תינורטקלא החטבא תכרעמ 53 קרפ      
םירתאב         
    

                              40,650.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת    
    

                              87,100.00 ס"מט דויצ 20.53 קרפ תת    
    

                              32,000.00 הסינכ תרקב דויצ 30.53 קרפ תת    
    

                              16,000.00 תויללכ תודובעו דויצ 40.53 קרפ תת    
    

                175,750.00 הצק דויצ - תינורטקלא החטבא תכרעמ 53 כ"הס                
םירתאב         

 1,791,885.00 למשח תודובע 20 כ"הס                            
    
ראב תימוקמ הצעומ ידרשמב - הרקב זכרמ 30 הנבמ     
בקעי       
    
תויללכ תודובע 10 קרפ      
    

                               2,000.00 הנקתהו טוויח 10.10 קרפ תת    
    

                  2,000.00 תויללכ תודובע 10 כ"הס                
    
- הרקבה זכרמב תרושקתהו בושחמה ךרעמ 20 קרפ      
ב"ופ תכרעמ         
    

                              37,000.00 תרושקתו בושחמ דויצ 10.20 קרפ תת    
    

                 37,000.00 הרקבה זכרמב תרושקתהו בושחמה ךרעמ 20 כ"הס                
ב"ופ תכרעמ -         
    
שמתשמה קשממ תונכות 30 קרפ      
    

                              61,000.00 דוקיפל םימושיי יללוחמ תונכות 10.30 קרפ תת    
הרקבו            
    

                 61,000.00 שמתשמה קשממ תונכות 30 כ"הס                
    
תימושיי הנכות 40 קרפ      
    

                              56,025.00 שמתשמה קשממל תימושיי הנכות 10.40 קרפ תת    
    

                 56,025.00 תימושיי הנכות 40 כ"הס                
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קובץ: בריכות ג06   .../060 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/06/2020
דף מס':     060 תונוכמ רדחו םימ תוכירב-4.5 הלטמ-ןיפירצ יוניפ ימחתמל םימ תקפסא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ינורטקלאה ןוגימה תכרעמל שמתשמ קשממ 50 קרפ      
    

                              50,000.00 םושייו הנקתה הקפסא - ב"וש תנכות 10.50 קרפ תת    
    

                              25,000.00 תכרעמל הרקבה זכרמ תרמוח 20.50 קרפ תת    
ינורטקלאה ןוגימה            
    

                              20,000.00 שמתשמה קשממ תנכותב םושיי 30.50 קרפ תת    
    

                 95,000.00 ינורטקלאה ןוגימה תכרעמל שמתשמ קשממ 50 כ"הס                
   251,025.00 ראב תימוקמ הצעומ ידרשמב - הרקב זכרמ 30 כ"הס                            

בקעי       
 

  
לכה ךס  

12,989,245.00  יללכ כ"הס  
  2,208,171.65 מ"עמ %71  
 15,197,416.65 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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