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'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 

08/08/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     002 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.1.010

237,600.00    90.00  2640.00 .יראלסה תוריק ןיב רטמ 21-כ ק"מ   
      

 10,400.00   130.00    80.00 .מ"ס 02 לש תובכש יתשב 'א גוס קדוהמ עצמ ק"מ  01.1.020
      
םאתהב םוהת ימ תלפשה עוציבו ןונכת     01.1.030
םוטיאו רבעמ ללוכ ריחמה .גולורדיה תויחנהל      
הפצרה ךרד )הלפשהל םישמשמה( תורוניצ      

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק .םוטיאה תבכשו  
548,000.00 רפע תודובע 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

548,000.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: 5295   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     003 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
04-ב וניה הנבמה לכב ןוטבה גוס :הרעה      
ויהי םינוטבה לכ .דחוימה טרפמל םאתהב      
לולכ( "עבצל ןכומ" ףושח ןוטב לש המרב      
.)הדיחיה ריחמב      
      
םיקוצי תונוש תודימב םייוביעו ןוטב יסיסב     02.1.010

  5,700.00   950.00     6.00 .ןוטבה תפצר לעמ ק"מ   
      

 54,000.00 1,350.00    40.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.1.020
      

312,000.00 1,300.00   240.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.1.030
      

 25,000.00 1,250.00    20.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.1.040
      
הקיצי תוברל ,מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת     02.1.050

133,200.00   370.00   360.00 .'וכו םיחתפ ,םיעקש ,םיעופישב ר"מ   
      
הקיצי תוברל ,מ"ס 04 יבועב ןוטב תרקת     02.1.060

110,700.00   410.00   270.00 .'וכו םיחתפ ,םיעקש ,םיעופישב ר"מ   
      

  6,400.00 1,600.00     4.00 .תונוש תודימב םילדב ןוטב ידומע ק"מ  02.1.070
      

  9,800.00 1,400.00     7.00 .תונוש תודימב ןוטב תורוק ק"מ  02.1.080
      
יבועב תוגרדמ ירדחב םיירושימ ןוטב יחטשמ     02.1.090

  6,000.00   250.00    24.00 .מ"ס 02 ר"מ   
      

  9,000.00    75.00   120.00 .תינכותה יפל תודימב ןוטב תוגרדמ ישלושמ רטמ  02.1.100
      
הקלחה רובע ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות     02.1.110

 18,000.00    25.00   720.00 .רטפוקילהב ר"מ   
      
יביס תפסוה רובע ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות     02.1.120
לש םינוטבל ק"מ/םרג 006 לש תומכב ןוליינ      

 18,000.00    45.00   400.00 .הנבמה ג"ק   
      
םימ הנבמל םאתומ 04-ב ןוטב רובע תפסות     02.1.130

 36,300.00    55.00   660.00 .03-ב םוקמב טרפמל םאתהב ק"מ   
      
םירטקבו םיגוסמ הדדלפ תותשרו תוטומ     02.1.140
תוריקל םיצוק חודיק ללוכ ,ןוטב ןויזל םינוש      

785,400.00 5,100.00   154.00 .תוינכותל םאתהב יראלסה ןוט   
      
תלעתב ץווכתמ יתלב ןוטבב םיעופיש דוביע     02.1.150

  2,000.00   200.00    10.00 .בוגמ ק"מ   
      
      

1,531,500.00 1.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     004 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,531,500.00 מהעברה      
      
      
ריקו הפצר רוביחב םיחפנתמ םיימיכ םימ ירצע     02.1.160

 38,400.00   160.00   240.00 .תויכנאהו תויקפואה הקיציה תקספה לכבו רטמ   
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     02.1.170
קמועבו מ"ס 08 רטוק ,הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

 75,168.00   522.00   144.00 .רטמ 21 לש רטמ   
      
ףקיהב מ"ס 001/041 תודימב ןוטב תרוק     02.1.180

101,480.00 1,180.00    86.00 .ריפה ק"מ   
      

 21,960.00 1,220.00    18.00 .מ"ס 08/08 תודימב ןוטב תורוק ק"מ  02.1.190
      
לע הקוצי 04-ב רטמ 1 יבועב ןוטב תפצר     02.1.200

140,000.00   700.00   200.00 .עקרקה תפלחה ר"מ   
1,908,508.00 ןוטב תודובע 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,908,508.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 5295   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     005 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ה נ ו ת ח ת  ה פ צ ר  ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
      

 11,000.00    55.00   200.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  05.1.010
      
- תיפקיהה הרוקל דומצה רפתה ךרואל     05.1.020
"AFFUTIB" גוסמ ןויז אלל תועירי 2 תמחלה      

  7,800.00   150.00    52.00 .תחא לכ מ"מ 4 יבועב ע"וש וא רטמ   
      
ע"וש וא "0002B ריפס" גוסמ ינמוטיב רמיירפ     05.1.030
גוסמ םח ןמוטיב + ר"מ/םרג 003 תומכב      
העירי + ר"מ/ג"ק 2 תומכב ע"וש וא "52/57"      
ע"וש וא "R4 CETIVULP" גוסמ תינמוטיב      
גוסמ תינמוטיב הזתה תוברל מ"מ 4 יבועב      
תארקל מ"ס 5 לש יבועב ע"וש וא "סקלפדיפר"      

 22,000.00   110.00   200.00 .ןופידה ריקו םייכנא םיחטש ר"מ   
      
תבורעתב מ"ס 5 יבועב םוטיאה תנגהל הדמ     05.1.040

 10,000.00    50.00   200.00 .הצחמל תילזונ ר"מ   
 50,800.00 הנותחת הפצר םוטיא 1.50 כ"הס  

      
י ר א ל ס  ן ו פ י ד  ר י ק  ם ו ט י א  2.50 ק ר פ  ת ת       
      
חטשה לכ לע חיט תבכש תוברל חטש תנכה     05.2.010
תפסותב םימו לוח 3 ,טנמצ 1 תבורעתב      
    "041-M RIPAS" 3:1 םימב ללודמ( ע"וש וא(  
תנכה .מ"ס 3-2 לש ילמינימ הבכש יבועב      
ביבסו םייראלסה םיטנמלאה ןיב םירוביחה      

 33,600.00    60.00   560.00 .םינגועה ר"מ   
      
,ריהמ טנמצב המיתס םימ תרידח תודוקנב     05.2.020
ע"וש וא "GULPRETAW" גוסמ תושבייתה      
חפנתמ רמוח תקרזהו תויפ תסנכה תוברל      
תומכ תכרעה( ע"וש וא "MAOF EFAS" גוסמ      

 10,000.00 1,000.00    10.00 .)רוחמת ךרוצל 'קנ   
      
ע"וש וא "סקלפדיפר" גוסמ תינמוטיב הזתה     05.2.030
יוביע תוברל מ"מ 6 לש הבכש יבוע תלבקל דע      
מ"מ 8 לש הבכש יבועל ינמוטיבה רמוחה      

 69,600.00   120.00   580.00 .םייראלסה םיטנמלאה ןיב םירוביחה הבוגל ר"מ   
      
חפנתמ םימ רצע תעוצר הקיצי תקספה לכב     05.2.040
וא "POTS RETAW ETITNOC" גוסמ      
- תומכ תכרעה( מ"מ 52X02 לש תודימב ע"וש      

  9,360.00    90.00   104.00 .)רוחמת ךרוצל רטמ   
122,560.00 יראלס ןופיד ריק םוטיא 2.50 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 5295   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     006 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ח ת  ג ג  ם ו ט י א  3.50 ק ר פ  ת ת       
      
וברל ,םיעופישב קוצי מ"ס 5 יבועב 02-ב ןוטב     05.3.010
02/02 תצבשמב רטמ 4 רטוקב תכתורמ תשר      

 20,250.00    75.00   270.00 .רטפוקילה תקלחה רמג ,מ"ס ר"מ   
      
ינמוטיב רמיירפ תחירמ י"ע תוגג םוטיא     05.3.020
4 יבועב תללכושמ תינמוטיב העירי תמחלהו      
,העיריה ינפ לע עבטומ ןבלומ ץצח םע מ"מ      

 21,870.00    81.00   270.00 .תוקלורב "קוזיח" תועירי תוברל ר"מ   
      
הגמוא ליפורפ "ע הקעמל םוטיא תועירי קוזיח     05.3.030
דימע המיטא קיטסמב םוטיאו םוינימולאמ      

  1,680.00    28.00    60.00 .שמשה תנירקב רטמ   
 43,800.00 הנחת גג םוטיא 3.50 כ"הס  

      
ם י נ פ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  4.50 ק ר פ  ת ת       
      
םירדחה לש הפצרו םינפ תוריק םוטיא     05.4.010
לש תובכש יתש תחירמ תועצמאב םיבוטרה      
פוט הקיס" תמגודכ שימג ילוארדיה טנמצ      

 38,350.00    65.00   590.00 .תוריקה תנכהו יוקינ תוברל ,"701 ר"מ   
 38,350.00 םינפ תוריק םוטיא 4.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

255,510.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: 5295   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     007 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 50.1-01.1 הבוגב 613 הטסורינ תוקעמ     06.1.010
יטוחמ האולימ תוברל תירוביצ הביבסל      

 72,000.00 1,200.00    60.00 .תולכירדאה תוינכתב טרפ י"פע הטסורינ רטמ   
      
םיריצ תוברל 01.1*8.0 תודימב הטסורינ רעש     06.1.020

  1,450.00 1,450.00     1.00 .םיבוטר תורובב הליענו 'חי   
 73,450.00 תוקעמ 1.60 כ"הס  

      
ת ו מ ל ו ס  2.60 ק ר פ  ת ת       
      

 16,500.00 1,100.00    15.00 טרפ יפ לע 613 מ"בלפ םלוס רטמ  06.2.010
      
תביל םע קיטסלפמ םייושע הכירד יבלש     06.2.020

    500.00    50.00    10.00 .מ"ס 03 ץוח הגרדמ בחור .הדלפ 'חי   
 17,000.00 תומלוס 2.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ ו  ס ל ג ר ב י פ  י ס כ מ  3.60 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 08.1*00.2 הדימב םוטא סלגרביפ ךרדמ     06.3.010
וא "ןוגלוס" תרצותמ  תמגוד מ"מ 05 יבועב      
תעבוקמ 613  הטסורינ תרגסמ תוברל ע"ש      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .הנחתה תפצרב 'חי   
      
תרצותמ 041/07 תודימב סלגרביפ הסכמ     06.3.020

  5,000.00 2,500.00     2.00 .תמאות תרגסמ תוברל ע"ש וא טיילרביפ 'חי   
      
תרצותמ מ"ס 07/07 תודימב סלגרביפ הסכמ     06.3.030

  3,000.00 1,500.00     2.00 .תמאות תרגסמ תוברל ע"ש וא טיילרביפ 'חי   
      
ריווא תסנכה/תאצוה חתפב קירפ תשר הסכמ     06.3.040

  3,750.00   250.00    15.00 .תוליענו העיבצ ,תרגסמ תוברל  טרפ יפ לע ר"מ   
      
יחטשמ יושע יפנכ וד סלגרביפ הסכמ     06.3.050
ןוגלוס תרצותמ 1-180705 תמגוד סלגרביפ      
,םיריצ תוברל רטמ 5.1/5.2 תודימב ע"ש וא      
תכרעמו ,403 הטסורינמ םיירפסמו תוידי      

  3,200.00 3,200.00     1.00 .לוענמ תוברל הליענ 'חי   
      
מ"ס 52 בחורב זוקינ תלעת לע זוקינ תכבש     06.3.060

 10,200.00   850.00    12.00 .ע"ש וא ןמפלוו תרצותמ "ןדרי" תמגוד רטמ   
 26,250.00 הדלפו סלגרביפ יסכמ 3.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 5295   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     008 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ל ח ו  ת ו ת ל ד  4.60 ק ר פ  ת ת       
      
ואו םיפוקשמ לולכת תותלדה תנקתה      
עוציב תעב ונקתויש םירווע םירווע םיפוקשמ      
.םינוטבה      
      
לוזרפ 012/001  תודימב תיפנכ דח שא תלד     06.4.010

  3,200.00 3,200.00     1.00 .ע"ש וא "לגניר.א" תמגוד העש LU -1 'חי   
      
לוזרפ 012/021 תודימב תיפנכ וד שא תלד     06.4.020

 19,500.00 6,500.00     3.00 .ע"ש וא לגניר .א תמגוד העש LU- 1  'חי   
      
החיתפ תלעב דויצ תסנכה תלד עוציבו ןונכת     06.4.030
-כ תודימב תילמשח/תיטמואנפ הריגסו      
,ןנכתמה לצא םירושיא תוברל מ"ס  002/052      
הקעמ תוברל ,המודכו תוחיטב ירושיא      
רקבל תרבוחמ הרקב תכרעמו  םמורתמ/חתפנ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .הנחתה  
      
לעמ תממורתמ הסינכ תלד עוציבו ןונכת     06.4.040
הסינכ תעינמל הליענ רעש םע תוגרדמה      
תולפקתמ/תוממורתמ תוידיצ תונגה םע ץוחבמ      
תוברלו תילמשח/תיטמואינפ תכרעמ תוברל      
חתפה דילש דומעהמ הריגסו החיתפ ןדוק      
תא טוויחו רוביח תוברל ,הנחתה רקבל רוביחו      
הריגסו החיתפל ,הרקבהו למשחה תוחול      
תעינמל הליענ רעש ןונכת תוברל ,םינפבמ      

183,000.00 61,000.00     3.00 'פמוק .םישרומ יתלב תסינכ  
      
תוברל 012/08 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     06.4.050

  2,500.00 2,500.00     1.00 .ע"ש וא לגניר.א תמגוד םיפוקשמו לוזרפ 'חי   
      
לע הריגסל העובצו תנוולוגמ הדלפ תכבש     06.4.060
תוברל טרפ יפ לע םייקפוא רורווא יחתפ      

  3,600.00   450.00     8.00 .ןוטבב ןוגיעו תורגסמ ר"מ   
236,800.00 תונולחו תותלד 4.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

353,500.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: 5295   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     009 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומלשב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
:ןוגכ םישורדה םירזיבאה תוברל תועובקה      
תויוז םיחפס ,לינ יזרב ,םימ ירוביחל תורוניצ      
,ב"ויכו םירויכל ןופיס ,ןיחולד רוביחל םייכרבו      
.יללכה טרפמב 70 קרפל םאתהב לכה      
      
לזרב יושע ,3" רטוק םימל רזוח לא םותסש     07.1.010
ןוילע חתפ םע ע"ש וא "RN-040" םגד הקיצי      
,תלוקשמו תלוקשמל עורז ,טלוב/ךרואמ ריצו      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 הדובע ץחלל      

  3,330.00 3,330.00     1.00 .ןוגיע יגרבו םימטא 'חי   
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 3" רטוק זירט ףוגמ     07.1.020
הדובע ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 21 לש 'חי   
      

  3,660.00 1,830.00     2.00 4" רטוק ףוגמ ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.030
      
לזרב יושע 4" רטוק םינבא תדוכלמ/וק ןנסמ     07.1.040
תשר םע ןגואמ ע"ש וא "152V" םגד הקיצי      
61 לש הדובע ץחלל ,403 מ"בלפמ תימינפ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 .םיידגנ םינגוא תוברל ,ןסליר יופיצ םע ,'מטא 'חי   
      
בטקוא" םגד 4" רטוק ינוסרטלוא םימ דמ     07.1.050
    005-R" 61 לש הדובע ץחלל םינגוא םע רוגס  

  7,360.00 7,360.00     1.00 .'מטא 'חי   
      
דרוקרה אלל הזנורבמ יושע ,1" ירודכ זרב     07.1.060

    920.00   230.00     4.00 דרפנב םלושמ 'חי   
      
םגד ןיירושמ ןוליינמ יושע 1" ח"זמ     07.1.070
    "005-RP" תוברל ,'מטא 01 הדובע ץחלל  

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ח"זמל הקידבו ןוגיע יגרב ,םימטא 'חי   
      
4X(04-PR( םגד ,הקיצי לזרב יושע 4" ח"זמ     07.1.080
יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע ץחלל ,ע"ש וא      

  9,340.00 9,340.00     1.00 .םיידגנ םינגוא תוברל ,יסקופא 'חי   
      
1" רטוקב םימל "קרב" בלושמ ריווא םותסש     07.1.090
לש הדובע ץחלל ,"D-040" םגד ,קיטסלפ יושע      

    510.00   510.00     1.00 .הסינכב ףוגמ ללוכ אל ,גירבת ,'מטא 61 'חי   
      
תוברל 1"-4" רטוקב הנחתל םימ תסינכ למג     07.1.100
טנמצ ימינפ יופיצ םע םיחפסו הדלפ תרנצ      
י"ע לכה 04 לוידקס תרנצו ,ינוציח העובצו      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .טרפ  
      

 38,670.00 1.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     010 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,670.00 מהעברה      
      
      
םע םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.1.110
רטוק )ע"ש וא P.S תמגוד( םוינימולא ןיערג      
םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 52      
רובע(.םיחפס תוברל םירבעמו תוריקב םייומס      

  2,106.00    78.00    27.00 )בוגמ תפיטשו האורבת רטמ   
      
,בשומ תוברל - 'א גוס ןבל סרחמ תולסא     07.1.120
קיטסלפמ החדה לכימו קיטסלפמ דבכ הסכמ      
וא "P203" ט"קמ "הסרח" תמגוד יתומכ וד      

    600.00   600.00     1.00 .ריק זרב תוברל ע"ש 'חי   
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.1.130
,ע"ש וא 901  יגולטק רפסמ  "75 תירונ" םגד      

    460.00   460.00     1.00 5.1" קובקב ןופיס תוברל 'חי   
      
"םתור" תרדסמ ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס     07.1.140
וא "תמח" תמגוד תבבותסמ הרצק היפ םע      
ירמוח לכ םע םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ,ע"ש      

    495.00   495.00     1.00 .רזעה 'חי   
      

     67.00    67.00     1.00 .4" רטוקב רורווא עבוכ 'חי  07.1.150
      
4" הליפנ - )תרוקיב תספוק( הפצר ףסאמ     07.1.160

    480.00   240.00     2.00 .ע"ש וא תוילוח" תמגוד ןליפורפילופמ 'חי   
      
ןליתאילופמ  מ"מ 011/002 הפצר םוסחמ     07.1.170

    920.00   920.00     1.00 זילפ תשר םע ההובג תופיפצב 'חי   
      
תרנצו 1" ירודכ ףוגמ תוברל ןסחדל םימ רוביח     07.1.180

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ  
 44,048.00 האורבת ינקתמ 1.70 כ"הס  

      
י ו ב י כ ל  ם י מ  י ו ק  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
תינדי וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םע םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ      
לעמ תויתשת תיצח ,תויתשתלתוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית,תחתמו      
,תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
      
      
      
      
      
      

2.70 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 5295   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     011 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
עוציבל םירודיסהו תונכההו תוקידבה      
,תוקידבל המרגורפל םאתהב תוקידבה      
, םימ בותיכ םע תשר/ןומיס טרס, לוח תפיטע      
קודיה,יטרדנטסה טרפ פ"ע רזוח יולימ      
,תותשק ןוגכ םירזיבאו םיחפסה לכ , תובכשב      
םירמוח יביכרמ לכו 'וכו םירבעמ ,תויופעתסה      
.יללכה טרפמב 70-ו  75 קרפ יפל הדובעו      
      
וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס רסה ןעמל      
לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי יריחמב יוניש      
יוניש ןוגכ הניהתש הביס לכמ "קמוע      
תאז תחקל שיו 'וכו יאוותב יוניש ,םיקמועב      
.זרכמל העצה תרגסמב      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
תוברל( קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
רפע יפדוע ,תלוספ לש )תורגאה לכ םולשת      
.קוליס שרודש המ לכו      
      
ןונכת םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו      
םיווק תחנה רשפאל מ"ע ךרוצה פ"עו שרדיש      
וא/ו םייק שיבכל םידומצה םינקתמו      
ךות תרחא תויתשת לכ וא/ו םימייקםינבמ      
.םתוביציו תוחיטב יללכ לע הרימש      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורניצל םירזיבאה לכ      
תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתשורח      
      
הפיטע םע 04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצ     07.2.010
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
    LAG-CPA יבוע 3" רוניצה רטוק ,ע"ש וא  

  9,600.00   320.00    30.00 .395 י"ת יפל רצוימ ,מ"מ 20.6 ןפוד רטמ   
      
חפ ןורא תללוכה תינקית שא יוביכ תדמע     07.2.030
םע ןולגלג תוברל , 03*09*071 לדוגב ינקת      
קנזמ םע 'מ 52 ךרוא 4/3" יטסלפ ימוג רונצ      
יוביכ זרב ,הריהמ החיתפ זרבו סוסיר ןוליס      
51 ךרואב  2" ימוג דבמ םיקונרז 2 ,2" שא      
הקבא יפטמ 2 ,2" סוסיר ןוליס קנזמ ,'מ      
תושירד י"פע שרדנה לכו א"כ ג"ק 6 השבי      

 26,000.00 6,500.00     4.00 .שא יבכמ 'חי   
 35,600.00 יוביכל םימ יוק 2.70 כ"הס  

      
      
      

 79,648.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: 5295   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     012 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי 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  1.80 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  08.1.003
      

    150.00     6.00    25.00 מ"מ 32 רטוקב ,נ"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  08.1.004
      
==="הרבוק" תורוניצ===      
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.1.005

    750.00    15.00    50.00 מ"מ 05 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.1.006

    200.00    20.00    10.00 מ"מ 57 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.1.007

  2,250.00    45.00    50.00 מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.1.008

 11,000.00    55.00   200.00 מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
==="קזב" ןקת תורוניצ===      
      
05 רטוקב ,"קזב" ןקת 5.31 ע"קי יטסלפ רוניצ     08.1.009

  2,000.00    20.00   100.00 .מ"מ רטמ   
      
===ןוולוגמ חפ תולעת===      
      
01X02 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     08.1.015

  2,000.00   100.00    20.00 מ"מ 5.1 יבועב מ"ס רטמ   
      
===ץרוחמ חפ תולעת===      
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.1.018

  4,500.00    45.00   100.00 מ"ס 5.6X02 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.1.019

  5,500.00    55.00   100.00 מ"ס 5.6X03 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.1.020

    700.00    70.00    10.00 מ"ס 5.6X04 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
===םילבכ תומלוס===      
      

 29,175.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     013 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,175.00 מהעברה      
      
      
בחורב ןוולוגמ יתרוצ לזרבמ םילבכל תומלוס     08.1.021

  3,800.00    95.00    40.00 .מ"ס 52 לכ םיבלש,מ"ס 6 דצ הבוג ,מ"ס 03 רטמ   
      
הפצרל מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ גורמ חפ הסכמ     08.1.022
תעינמל ספסוחמ ,למשח תלעת/הלופכ      
תולעת יוסיכל ,תולפקתמ תוידי ללוכ ,הקלחה      
תקפסא תוברל ,למשח רדחב למשח ילבכ      
ףקיה לכב םינוולוגמ תיוז ילזרב תנקתהו      
םיסכמ תנקתה רשפאל מ"ע ,הפיצרב תולעת      

  2,000.00   400.00     5.00 .הפצרה ינפ םע דחא סלפמב ר"מ   
      
===תוריפח===      
      
לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.1.024
מ"ס 021  דע  08 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04      

  6,000.00    60.00   100.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה תרזחה תוברל רטמ   
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.1.025
02 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ תייצח רובע      

  2,800.00   140.00    20.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו מ"ס רטמ   
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ  תפסות     08.1.026

  1,100.00   110.00    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו טלפסא תייצח רובע רטמ   
      
תייצח רובע תולעת תריפחל ריחמ תפסות     08.1.027
הכרדמ תופצרמב ףצורמ חטשמ /ליבש/הכרדמ      

    750.00    75.00    10.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      

  1,500.00    75.00    20.00 .םיידי תדובעב הריפח רובע תפסות רטמ  08.1.028
      
יבועב ריק רבעמ תביצח ===ריק ירבעמ===     08.1.029
יושע רוניצ רובע ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 04 דע      
תוברל ,'ץניא 2 דע רטוקב קיטסלפ וא הדלפ      

  1,000.00   250.00     4.00 .רוניצה 'חי   
      
ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח     08.1.030
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ      
יאת=== .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב      

  2,520.00   420.00     6.00 ===הרקב 'חי   
      
מ"ס 06 ימינפ רטוקב ןוטבמ לוגע הרקב את     08.1.031
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      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .תורוניצ 'חי   
      
      
      

 52,445.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     014 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 52,445.00 מהעברה      
      
      
קמועו מ"ס 08 ימינפ רטוקב לוגע הרקב את     08.1.032
יוניב הסכמו ןוטב תרקת ללוכ ,מ"ס 051      
    004D/ 521D לע תכתממ תושרה למס ללוכ  
/ הריפח ללוכ .חקפמה תושירד יפל הסכמה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .תורוניצ רובע האיצי יחתיפו המדאב הביצח 'חי   
      
===ןוטב תחמוג===      
      
היושע .ישאר קספמו ח"ח םינומ ןוראל החמוג     08.1.037
ילמינימ ןפוד יבוע תלעב 003 -ב ןייוזמ ןוטיב      
לדוג יפל יקנ בחורב ,תוחפל מ"ס 02 לש      
3.2 הבוג, מ"ס 002 -מ תוחפ אל ךא תוחולה      
דוסיל ןוגיע תוברל, מ"ס 08 דע יקנ קמוע,'מ      
ירודיסו םיימל תומוטא תכתמ תותלד ןוטב      
הז ףיעס ריחמ .למשח 'בח טרדנטס יפל הליענ      
י"ע תורגסמהו השינה לש עוציב ןונכת ללוכ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .חקפמה י"ע בתכב רושיא תלבקל דעו ןלבקה  
      
החטבא 'עמ חולו "קזב"  ןוראל ןוטב תחמוג     08.1.038
06.0 דע יקנ בחור,תוחפל מ"ס01 ןפוד יבועב      
תוברל,מ"ס 05 דע יקנ קמוע,'מ5.1 הבוג,'מ      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .דרפנב דדמנ קזב ןורא - ןוטב דוסיל ןוגיע 'חי   
 65,945.00 תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 1.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  2.80 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     08.2.002
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  1,200.00    12.00   100.00 עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 5.2X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.2.004
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

    320.00    16.00    20.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 6X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.2.007
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  1,050.00    30.00    35.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 01X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.2.008
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  4,800.00    80.00    60.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
      

  7,370.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     015 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,370.00 מהעברה      
      
      
ר"ממ 581X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.2.009
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

 40,000.00   200.00   200.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 042X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.2.010
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

 62,500.00   250.00   250.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
===תשוחנ יכילומ===      
      

    280.00    14.00    20.00 ר"ממ01 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ רטמ  08.2.014
      

  1,800.00    18.00   100.00 .ר"ממ 61 ךתחב םיולג תשוחנ יכילומ רטמ  08.2.015
      
53 ךתחב הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.2.016
הדורטקלאכ עקרקב תורישי ןקתומ ,ר"ממ      

  1,600.00    32.00    50.00 .תיקפוא רטמ   
      
021 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ םוינימולא יכילומ     08.2.017

  9,600.00    80.00   120.00 ר"ממ רטמ   
      
ךתחב ףוסח /יס.יו.יפ דדובמ םוינימולא יכילומ     08.2.018

  7,500.00    60.00   125.00 .ר"ממ 042 רטמ   
      
===םילאנגיס ילבכ===      
      
םגד רודלט תרצות ךכוסמו רוזש דוקיפ לבכ     08.2.019

  3,000.00    30.00   100.00 2X(2X16AWG). רטמ   
133,650.00 םיכילומו םילבכ 2.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.3.001

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .מ"מ 01X001 תשוחנמ  
      
ךילומ ללוכ םייתכתמ םיתורשל הקראה תדוקנ     08.3.002
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   
      
ש"ת ינבמל ,תמלשומ דוסי תקראה תכרעמ     08.3.003

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .תינכות יפל  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .י.ת  פ"ע, רשק תנטנא תקראה תכרעמ 08.3.004
      
      
      
      

 16,300.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     016 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,300.00 מהעברה      
      
      
הפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תדורטקלא     08.3.005
'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  
      
מ"מ 4X04 ךתחב תשוחנמ םיימוקמ פ"הפ     08.3.006
מ"מ 04 קחרמב ןולקוא ידדבמ לע םינקתומ      
,תוריק ךרד םידדובמ םירבעמ תוברל,ריקהמ      
דע ךתחב הקראה ךילומל רוביח תדוקנ ללוכ      
םימוא, גרוב תללוכ רוביחל הנכהה.ר"ממ 52      

    700.00   350.00     2.00 םוימדק םיפוצמ תוביישו 'חי   
 19,000.00 תוקראה 3.80 כ"הס  

      
ד ו ק י פ  י ר ז י ב א ו  ר ו ש כ י מ  4.80 ק ר פ  ת ת       
ה ק פ ס א ו       
      
םוטא ,ע"וש וא THGILF תרצות לובט ףוצמ     08.4.001
'מ 02 ךרואב ילרגטניא לבכ ללוכ ,םימל דעוימו      
רובב וא םימ רגאמב הנקתהל דעוימ תוחפל      

  7,200.00   600.00    12.00 'פמוק .ןיכפוש  
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .בויב תרנצל הנקתהל דעוימ ץחל רמתמ 08.4.002
      
תרקתב הבכרהל םאתומ ינוסרטלוא סלפמ דמ     08.4.004
.הדידמה חווטל םאתומ ןשייח ללוכ רגאמ/רוב      
ןיב ילאגטניא לבכו חולב ןקתומ לנאפ ללוכ      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק .לנאפל ןשייחה  
      
,רוזח-לא םותסשל "בצמ הארמ" ןונגמ  לולכמ     08.4.005
םע לובג קספמו תבשות ,הלעפה תיקסיד ללוכ      
,המירז רסוח ינפב הנגהל דעוימ ,ףילחמ עגמ      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא RN-040 םגד .י.ר.א תרצות תמגודכ  
      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .תינוציח הנקתהל דעוימ טטסומרט 08.4.006
      
עוציב ןונכת םיללוכ םינושה םיפיעסה יריחמ      
תוהמ .ךשמהב םיטרופמה םיפיעסה יפל      
ןתמ ,הדובע תוינכות תאצמה הניה ןונכתה      
תופתתשה ןימזמלו טקיורפה להנמל םירבסה      
,םיכמסמ תאצמה ,שרדיש לוככ תושיגפב      
םיזג רוטינו יוליג תכרעמ,םירושיאו םינקת      
      
םיאלג 4 -ל תוסינכ םע CGM 21-40 רקב     08.4.011
,דויצו תוארתה תלעפהל םיעגמ 5 -ל תואיציו      
תנגה םע ,םיאלגה תאירק לש DCL תגוצת םע      
584SP תרושקת ללוכ ,56PI קבאו םימ      

  4,130.00 4,130.00     1.00 'פמוק .תוינוציח תוכרעמל  
 32,430.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 5295   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     017 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,430.00 מהעברה      
      
      
תוסינכ 4 ללוכ PE-40-40-40 הבחרה לודומ     08.4.012

  1,152.00 1,152.00     1.00 'פמוק .תואיצי 5 -ו  
      
תונכתו לויכ ללוכ זג יוליג תכרעמ תלעפה     08.4.013
תימושיה הנכותה בתוכ ,ןנכתמה םע םואתו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ןימזמל הכרדהו הריסמו ש"ת לש  
      
הגוצת םע S2H MPP05 003 ןורטילופ יאלג     08.4.014
    DEL םימ תנגה םע ,דדמנה זגה זוכיר לש  
ללוכ Am 02-4 תיגולנא האיצי ,76PI קבאו      
ימיכורטקלא רונס ללוכ ,יאלגל ןוגיע ןקתמ      

 37,380.00 6,230.00     6.00 'פמוק .S2H -ל יפיצפס  
      
,םיזג יוליג תכרעמ י"ע דקופמ הרואת ףוג     08.4.018
ץעוי בותיכ םע םודאו קורי :תורונ 2 ללוכה      

    350.00   350.00     1.00 .תויחנה יפל תוחיטב 'חי   
 73,812.00 הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 4.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
י"ת יפל ועצובי תוחולה ===חולל הנבמ===      
חול===.1-93416CEI יאפוריא ןקתו 91416      
ריחמ===היינמ ןוראל דומצה ישאר קספמ      
הנקתהו הקפסא ללוכ חולה הנבמ      
      
קספמ/למשח חולל ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.5.002
,לקוצ תוברל ,ר"מ 5.1 דע לדוגב ינוציח ישאר      

  6,000.00 4,000.00     1.50 טולישו םיקדבמ ,דסמ ,הליענ רודיס ר"מ   
      
םע רפמא 0521X3 ילנימונ םרזל  ת"מאמ     08.5.003
05  קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת הנגה      
לילס ללוכ תינורטקלא הנגהב דיוצמ רפמאוליק      

 12,500.00 12,500.00     1.00 .הקספה 'חי   
      
םאתומ ןוולוגמ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.5.004
הבריק ,תויביזרוקה יאנת ,הנקתהה תביבסל      
A0001 דע ,ינכטה טרפמב טרופמכ ,'וכו םיל      
לכו הריבצ יספ ללוכ , תותלד ללוכ .רפמא      
,טוויח ,תולעת :ןוגכ ,רזעה ירמוחו דויצה      
ינפ עובר רטמ יפל דדמנ ,'וכו טוליש ,םיקדהמ      

 60,000.00 4,000.00    15.00 .חולה ר"מ   
      
===קזב תונורא===      
      
דע לדוגב קזב ןקת ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.5.005
ץע תטלפ ,חירב בר לוענמ תוברל ,ר"מ 5.0      

    910.00   910.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .הקבדמו  
      

 79,410.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     018 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 79,410.00 מהעברה      
      
      
===םי-ז"אמ===      
      
,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.5.006

  2,000.00    50.00    40.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ןגומ דחא בטוק 'חי   
      
2 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק וד  ז"אמ     08.5.007

    600.00   120.00     5.00 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.5.008

  4,000.00   200.00    20.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 04 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.5.009

  3,000.00   300.00    10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
,רפמא A36 דע ילנימונ םרזל םיבטוק וד ז"אמ     08.5.010

    350.00   350.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 3 'חי   
      
A05 דע ףוצר הדובע םרזל יבטק וד ז"אמ     08.5.011

  4,000.00   200.00    20.00 .CD רשי םרזב הדובע רובע 'חי   
      

     45.00    45.00     1.00 .חולב הליסמ לע בכרומ י"ת יזאפ דח עקש 'חי  08.5.012
      
===תחפ ירסממו םיעקש===      
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ רסממ     08.5.013

    250.00   250.00     1.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטק 4 תחפ ירסממ     08.5.014

    280.00   280.00     1.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.5.015

    300.00   300.00     1.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
===םיעונמ תנגהל םי-ת"מאמ===      
      
52X3 ילנימונ םרזל עונמל הנגה ת"מאמ     08.5.016
רשוכו השירד יפל תימרת הנגה םע רפמא      
רשוכ( תימרתה הנגהה לדוגל םאתהב קותינ      
רפמא 4 דע תימרת הנגהב לבגומ יתלב קותינ      
לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק 01 קותינ רשוכו      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ .)רפמא 4      
רנקולק תרצות OZKP םגד תמגודכ ,תנווכתמ      

  4,480.00   280.00    16.00 .ע"ש וא ,רלימ 'חי   
      
===םיבטק 3 םי-ת"מאמ===      
      
      
      
      

 98,715.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     019 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 98,715.00 מהעברה      
      
      
הנגה םע רפמא 001X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.5.017
,רפמאוליק 52 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

  3,000.00   750.00     4.00 תיטנגמו תימרת הנגהב דייוצמ 'חי   
      
אלל רפמא 001X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.5.018

    550.00   550.00     1.00 .)קפסה קתנמ( תונגה 'חי   
      
הנגה םע רפמא 061X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.5.019
,רפמאוליק 63 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

    950.00   950.00     1.00 .תינורטקלא הנגהב דייוצמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 004X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.5.020
רפמאוליק 05 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

 14,000.00 2,800.00     5.00 תינורטקלא הנגהב דייוצמ 'חי   
      
יבטוק-תלת יריווא ענוממ יטמוטוא םרז קספמ     08.5.021
AK56 קותינ רשוכ ,רפמא 0521 ילנימונ םרזל      
לילס ,הקספה לילס הלעפהל עונמ ללוכ      
תדיחי ללוכ CN/ON רזעה יעגמ קולב ,הלעפה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .תיסיסב הנגה 'חי   
      
יבטוק-עברא יריווא ענוממ יטמוטוא םרז קספמ     08.5.022
קותינ רשוכ ,רפמא 0521 ילנימונ םרזל      
    AK56, הקספה לילס ,הלעפהל עונמ ללוכ,  
ללוכ ,CN/ON 4 רזע יעגמ קולב ,הלעפה לילס      

 28,000.00 14,000.00     2.00 .תיסיסב הנגה תדיחי 'חי   
      
===םי-ת"מאמל םירזיבא===      
      
לש רפמא 0521X3 דע ם"יתמאמב תפסות     08.5.024

  1,540.00   220.00     7.00 והשלכ גוסמ הקספה לילס 'חי   
      
גוסמ דוקיפל רזע עגמ לש ם"יתמאמב תפסות     08.5.025

  1,540.00   110.00    14.00 )'דכו ,םידקמ ,רגוס ,חתופ( והשלכ 'חי   
      
וא A0521X3, 3 דע קספמ רובע הלעפה עונמ     08.5.026

  6,400.00 3,200.00     2.00 םיבטק 4 'חי   
      
===קרב יקרופ===      
      
לש רצק םרזל C+B בלושמ קרב יקרופ טס     08.5.028
    AK05 082-21 תמגודכTBPS תרבח לש  

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ETON  
      
AK02X4 2 SSALC 02/8 קרב יקרופ טס     08.5.029
DRAUG" :םגד NHED תרצות תמגודכ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק NHED" ע"ש וא.  
      
===קפסה םרוג רופיש תכרעמ===      

171,295.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     020 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

171,295.00 מהעברה      
      
      
בר םע בלושמ תוגרד 8-ל קפסה םרוג רקב     08.5.035
ללוכ םיילמשח םינותנ תודידמ עוציבל דדומ      
יפ לע םילבק תלעפה ללוכ .תוינומרה יתוויע      
יסיסבה קפסהב ,קפסהה םרוג תידידמ      
    )05ZH( יללכה קפסהה םרוג יפ לעו )ללוכה  
תרצות תמגודכ .)תוינומרהה יקפסה תא      
    CETAS 8 םגדFP291C טרופ ללוכ .ע"וש וא  
,PI/PCT תרושקת טרופו תירוט תרושקת      
ללוכ .CLP רקבל םיאתמ תרושקת לוקוטורפו      
םישורדה רזעה ירזיבא לכו תרושקת ילבכ      
הדידמ עוציב ,הלעפה ,רוביח ,הנקתהל      
ןוניסו קפסה םרוג רופיש ,תמלשומ      

    900.00   900.00     1.00 .תוינומרהה 'חי   
      
ר"אוק 5.21 דע קפסהב םילבק תכרעמ לולכמ     08.5.036
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 .A52X3 דע ת"מאמ ללוכ .רזע      
היציזילנגיסהו דוקיפה ,גותימה תכרעמ      
דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ ,םירסממ תוברלו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
ר"אוק 52 דע קפסהב םילבק תכרעמ לולכמ     08.5.037
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 .A36X3 דע ת"מאמ ללוכ .רזע      
היציזילנגיסהו דוקיפה ,גותימה תכרעמ      
דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ ,םירסממ תוברלו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
ר"אוק 05 דע קפסהב םילבק תכרעמ לולכמ     08.5.038
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 .A521X3 דע ת"מאמ ללוכ .רזע      
היציזילנגיסהו דוקיפה ,גותימה תכרעמ      
דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ ,םירסממ תוברלו      

  5,600.00 1,400.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
===רואמו חכל הנזה ינעגמ===      
      
      
      
      

180,195.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     021 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

180,195.00 מהעברה      
      
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.5.043
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ ,טלוו 032      
תולועפ ןוילימל ,רפמא 52  דע לש ףוצר      
גוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

  3,000.00   200.00    15.00 N.C+N.O 'חי   
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.5.044
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ ,טלוו 032      
תולועפ ןוילימל ,רפמא 002  דע לש ףוצר      
רזע יעגמ 2 ילעב ,םיעונמ גותימ לש תוחפל      

 10,000.00 2,500.00     4.00 O.N+C.N גוסמ דוקיפל 'חי   
      
WK 002 קפסהב עונמל ילטיגיד ךר ענתמ     08.5.054
וא XD-SVR םגד "ןוקלוס" תרצות תמגודכ      
הנקתהל ,SR 584 תרושקת ללוכ ,ךרע הווש      

 56,000.00 14,000.00     4.00 .למשח חולב 'חי   
      
=== היצזילנגיסו דוקפ תוכרעמ===      
      
תדיחיל היצזילאנגיסו דוקיפ תכרעמ     08.5.055
ירזיבא לכ ללוכ ,תינכות יפל ,עונמ/הביאש      
,םיגתמ :תוברלו ,יוויחהו גותימה דוקיפה      
,דוקיפ ינועש ,הייהשה ירסממ ,םירסממ      
,טוויחה לכו ,תועש דמ ,תוירונ ,םינצחל      

  8,000.00 2,000.00     4.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .םיוולינה םירזיבאהו םיקדהמה  
      
דוקיפ רובע ךא ל"נכ היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.5.056
דדמנ ,תינכות יפל , רוטרנג דוקיפו ףתושמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
יוליג תכרעמל היצזילאנגיסו דוקיפ תוכרעמ     08.5.057
V42-ב גותימ תדיחיו הנגה קספמ תללוכה שא      
שא יוליג תכרעמל םיעגמ 02 דע גצמ לש      
.םיוולינה םירזיבאהו םיקדהמה ,טוויח תוברל      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ  
      
םע ףוגמ/ריסל היצזילאנגיסו דוקיפ תוכרעמ     08.5.058
,הקספה/הלעפה ירסממ ללוכה ילמשח ליעפמ      
ררוב קספמ ,תויצקידניא תלבקל םירסממ      
םיקדהמה ,טוויח תוברל ןומיס תויורונו      

  7,500.00   750.00    10.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .םיוולינה םירזיבאהו  
      
לש הדידמה :הרהבה ===דוקיפ ירזיבא===      
דוקיפה יביכרל תסחייתמ ךשמהבש םיטירפה      
םיללכנ םניא רשאו תוינכותב םיעיפומה      
וא/ו םיעונמל היצזילנגיסהו דוקיפה תוכרעמב      
.ל"נה ףתושמ דוקיפל      
      
      

267,795.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     022 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

267,795.00 מהעברה      
      
      
םיעגמ 4-ל טקוס םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.5.068
CD וא CA V022 חתמל רפמא 5 םיפילחמ      

    900.00    90.00    10.00 .תינדי הלעפהו DEL תירונ ללוכ ,V42 'חי   
      
יעגמו רפמא 01-ל םיעגמ 4 םע דוקיפ רסממ     08.5.069
םגד קינכמלט תרצות תמגודכ שרדנכ רזע      

    200.00   100.00     2.00 .3AC וא 2AC 'חי   
      
ןוויכל ןתינה ןמזל ינורטקלא הייהשה רסממ     08.5.070
םיפילחמ םיעגמ 2 ללוכ ,H 01 דע CES 1-מ      
הלועפה ןפוא ,CD V42 וא CA V022 חתמל      
YALED NO ,YALED FFO    :יונישל ןתינ      

    400.00   200.00     2.00 .'וכו 'חי   
      
לש תינכימ הברזר לעב ירלודומ דוקיפ ןועש     08.5.071
תימוי תינכות רובע םיעגמ 2 םע תועש 002      

    400.00   400.00     1.00 .תיעובש תינכותו 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 רפמא 61X1 דעצ רסממ 'חי  08.5.072
      

    270.00   270.00     1.00 .חולה לע טלוו 42 הארתה םזמז 'חי  08.5.073
      

    900.00   450.00     2.00 .R.V.N -הזאפ ךופיהו חתמ רסוח רקב 'חי  08.5.074
      

    500.00   100.00     5.00 .רפמא 61 םיבצמ 3 דע יבטוק דח ררוב גתמ 'חי  08.5.075
      
61 םיבצמ 4 דע םיבטק 3 דע ררוב גתמ     08.5.076

    750.00   150.00     5.00 .רפמא 'חי   
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.5.077

    120.00   120.00     1.00 .רפמא 52 'חי   
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.5.078

    150.00   150.00     1.00 .רפמא 04 'חי   
      

     90.00    90.00     1.00 רפמא 61 יבטוק -וד ירלודומ קתנמ 'חי  08.5.079
      
ינועבצ ,תומוק יתש דע "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.5.080

    550.00    55.00    10.00 .מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      
תומוק עברא דע "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.5.081

    375.00    75.00     5.00 .מ"מ 22 רטוקב ינועבצ 'חי   
      

    220.00   110.00     2.00 לעננ/לעננ אל גוסמ הירטפ שאר ןצחל 'חי  08.5.082
      

     50.00    50.00     1.00 .W1% 1 םהואוליק 2 דגנ 'חי  08.5.083
      
השדעמ הסכמ תוברל ,דליטלומ ןומיס תירונ     08.5.084

    400.00    40.00    10.00 מ"מ 22 רטוקב ,תינועבצ 'חי   
274,190.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 5295   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     023 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

274,190.00 מהעברה      
      
      
ןורטגמ תרצות רתי יחתמ ינפב הנגה תדיחי     08.5.085

  1,200.00   150.00     8.00 DGM םגד 'חי   
      
===חתמ תקפסא תוכרעמ===      
      
חתמ ,בצוימ יטמוטוא ןעטמ/קפס תדיחי     08.5.086
.רפמא 01  ,82-42 האיצי חתמ V032 הקפסא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הניעט םרז דמו חתמ דמ ללוכ  
      
,V42 , "לופיט אלל" המוטא םירבצמ תללוס     08.5.087
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   
      

    350.00   350.00     1.00 V42/032 - AV052 דוקיפ יאנש 'חי  08.5.088
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 V032/004 -AV0051 דוקיפ יאנש 'חי  08.5.089
      
===חול תרואת===      
      
את לכב תללוכה למשח חולל הרואת תכרעמ     08.5.090
רזעה ירמוח לכו לובג קספמו םוטא הרואת ףוג      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .םישרדנה  
      
===רורויא תכרעמ===      
      
תוברל ,תיטסלפ אספוקב ינורטקלא טטסומורט     08.5.091
לש קחרמל הקחרהל ןתינה הרוטרפמט שגר      
,םיירוקמ םידיג דמצ תועצמאב םירטמ 001 דע      
04-02 םוחתב היוצר הרוטרפמט ןוויכל תסוו      
בצמל יוויח תירונ תוברל ,סויזלצ תולעמ      

  1,600.00   400.00     4.00 .הדובע 'חי   
      
הטנו ,תללוכה למשח חולל רורוויא תכרעמ     08.5.092
ךרד ריוא תאיציו הסינכ יסירת  ,תידועי      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .את חכב םירטליפ  
      
===הדידמ ירישכמ===      
      
תרצות תמגודכ  תוילמשח תודידמ תדיחי     08.5.094
    CETAS 571 םגדMP טרופ ללוכ .ע"וש וא  
תרושקת טרופ ללוכ 584SR - תירוט תרושקת      
ללוכו ,PI/PCT  - ל תרושקת םאתמו      
רקבל םיאתמ SUBDOM תרושקת לוקוטורפ      
ימאתמו תרושקתה ילבכ לכ ללוכ .עצומה      
תונגה תוברל שורדה רזעה דויצו תרושקתה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ .םימיאתמ םיז"נשמו  
      
      

293,340.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     024 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

293,340.00 מהעברה      
      
      
תודימב תיראניל הלקס םע ימרת םרז דמ     08.5.095
    69X69 זוחא 5.1 קויד ,רפמא 0001 דע ,מ"מ,  

  1,000.00   250.00     4.00 .םיאתמ ז"נשמו ררגנ שוקיב איש גוחמ םע 'חי   
      

  2,000.00   500.00     4.00 .Am02-4 -ל A5 מ םרז רמתמ 'חי  08.5.096
      

    150.00   150.00     1.00 רפמא 5/0001  דע םרז הנשמ 'חי  08.5.097
      
===למשח תקפסא תכרעמל םירקב===      
      
הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב     08.5.098
לש םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא      
םגד "רדמא" 'בח תרצות תמגודכ ,רוטרנג-ח"ח      
    T- 035, 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===      
      
,טרפמב ראותמכ CLP תנכותמ רקב לולכמ     08.5.099
סיטרכ :ללוכ ,רדיינש תרצותמ M-043 תמגודכ      
    UPC, םיטרופ םע תרושקת )םי(סיטרכו  
SUBDOM-ב תרושקתל םילוקוטורפו      
    584SR ו - DOM -PI/PCTSUB, לכ רובע  
:ןוגכ רקבל תרושקתב םירבחתמה םיביכרה      
רקב ,תונכיתל בשחמ ,דדומ בר ,הלעפה לנפ      
טס ללוכ .)'וכו ירלולס/יטוחלא תרושקת      
חכ קפס ללוכ .03% לש הברזר םע תובשות      
,םיביכרה לכ ללוכו ,.י.ז טלוו 42 ןזומ      
םישורדה םילולכמהו םילבכה םירזיבאה      
יסיטרכ טעמל ,שורדה רזעה דויצ לכו הלועפל      
םיטרופמו דרפנב םידדמנה םיביכרהו O/I- ה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .ךשמהב  
      

  8,800.00 2,200.00     4.00 ID23 - CDV42 סיטרכ 'חי  08.5.100
      

  5,100.00 1,700.00     3.00 שבי עגמ - OD61 סיטרכ 'חי  08.5.101
      

  9,400.00 4,700.00     2.00 IA8 - Am02-4 סיטרכ 'חי  08.5.102
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

336,290.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     025 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

336,290.00 מהעברה      
      
      
,רקבל ימוקמ הלעפה לנפ - ליעפמ - גצ תדיחי     08.5.103
תרצות תמגודכ ,תוחפל 7" ינועבצ ,יפרג      
    ROXE םגד POINU 803-POTE, וא  
,TGTBX -0324 םגד רדיינש תרצות תמגודכ      
תרושקת טרופ ללוכ ,י"ז 42 חתמב ןזומ      
,PI/PCT-SUBDOM תרושקת לוקוטורפו      
תירוט תרושקת טרופ ללוכ      
    584SR-RETSAM-SUBDOM )היצפוא(.  

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ.רקבל תרושקת לבכ ללוכ  
      
תואיצי 8 ,להונמ יתיישעת HCTIWS תדיחי     08.5.104
תמגודכ ,י"ז W42 חתמב ןזומ ,54JR תשוחנ      
ילבכ לכ ללוכ ,MUIXENNOC תרצות      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םיילאירפירפה םיביכרל תרושקתה  
      
תרצותמ )RETUOR( תרושקת בתנ תדיחי     08.5.106
NAL תאיצי ללוכ ,ץעויה י"ע ורשואיש םגדו      
    -PI/PCT תואיצי יתשו NAW: תרושקת תאיצי  
PI/PCT תאיציו )הנטנאו םדומ ללוכ( תירלולס      
תיטוחלא תרושקת תדיחיל רוביחל תמאתומ      
.'וכו NPV-PI קזב תורשקת וקל וא בחר ספב      
לכל רוביחו טוויחו תרושקתה ילבכ לכ ללוכ      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .םיביכרה 'חי   
      
לולכת הרקבה זכרמב הנכותה תביתכ     08.5.116
םירזיבאה ,ןקתמה לש DI&P םושיי      
תכרעמ יבג לע הבבגה יוניפ ינקתמו      
תוברל tcetlC 4.7 גוסמ דיגאתה לש הרקבה      
,SMS תכרעמב חולשמו תוערתה תרדגה      
רסמייש טרופמ ןויפיא יפ לע תוח"ודו םיפרג      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה י"ע  
      
תנחת תלעפהל תימושיי הנכות תביתכ     08.5.126
יוניפ ינקתמו םירזיבא תוברל הביאשה      
לע שא יוליגו ןוגימ תוכרעמ תוברלו הבבג      
רשואמ ילמשחו ילוארדיה מ"פת יפ      
.ןלבקה םעטמ תנכתמ ידי לע עצובתש      
גיצהל שרדיי ןלבקה םעטמ תנכתמה      
01-ו םינש 5 תוחפל לש םדוק ןויסינ      
.םינייפאמ םתוא ילעב בויבל ש"ת ינקתמ      
תפלחה לע תורוהל יאשר דיגאת      
ףיעסה .םיאתמ וניאו הימב תנכתמה      
,רקבה דוק לש דועיתה ללכ תריסמ ללוכ      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .םירואיתו OI תמישר  
      
,דדומ בר בולישל ל"נכ תימושיי הנכות     08.5.127

  4,250.00 4,250.00     1.00 'פמוק .ןלבקה םעטמ תנכתמ י"י עצובתש  
      
      

396,340.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     026 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

396,340.00 מהעברה      
      
      
,הלעפה לנפ בולישל ,ל"נכ תימושי הנכות     08.5.128

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ןלבקה םעטמ תנכתמ י"ע עצובתש  
      
בתוכ י"ע הרקבה תכרעמ לש הצרהו הלעפה     08.5.129
הלעפהל דע שרדנכ םינוכדיע ללוכ ,הנכותה      

  7,000.00 1,750.00     4.00 'פמוק .ןלבקה םעטמ תנכתמ י"ע עצובתש ,תמלשומ  
      
:ללוכ ישאר למשח חול לש הנקתהו הלבוה     08.5.131
ללוכ .ומוקמב ותבצהו ותסנכה ,רתאל הלבוה      
,חכ ,םיילמשחהו םיינכמה םירוביחה לכ עוציב      
חולה תקידב ללוכ .'וכו םילאנגיס ,דוקיפ      
םילויכ עוציבו 9141  :לארשי ןקתל םאתהב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמל הריסמו הלעפהו  
      
יושע רוטארנג הקולח חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.132
ללוכ ,הנקתהה תביבסל םאתומ ןוולוגמ חפמ      
לילס תפסות םע A0521 ישאר קספמ      
קספמ ,031CETAS דדומ בר ,הקספה      
    A0001 שא יוליג תכרעממ הקספה לילס םע  
A001 קספמו הביאש תנחת חול תנזהל      
חופמ חול תנזהל םינוש םילדגל םיננווכתמ      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק .1004/6182 'סמ תינכות יפל ןשע רורחש  
      
ןשע רורחש חופמ חול לש הנקתהו הקפסא     08.5.133
תכרעמ ללוכ ,2004/6182 'סמ תינכות יפל      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .רוטארנג - י"חח תונזה תפלחה  
471,340.00 למשח תוחול 5.80 כ"הס  

      
- ת ו נ ק ת ה ו  ט ו ו י ח  ת ו ד ו ב ע  6.80 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     08.6.001
המוטא אספוקב ןקתומ ,רוא ןשייח ללוכ      

    750.00   750.00     1.00 .חולל ץוחמ-55PI 'חי   
      
אספוק לש רוביחו טוויח הנקתה הקפסא     08.6.009
םירזיבא ילבכ תכראהל 55P המוטא םירוביח      
לכו תודובעה לכו םיקדהמ ללוכ .)םיפוצמ ןוגכ(      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק .םישורדה םירזיבאהו םירמוחה  
      
תספוקב 46PI םימ ןגומ םורח ןצחל תדיחי     08.6.010
SAX םגד CN+ON ,הריבשל תיכוכז      

    720.00   240.00     3.00 'פמוק .רושק שיטפ ללוכ ,קינכמלט  
      
2 ללוכ הליענ ילב/םע םודא עבצ הירטיפ ןצחל     08.6.011

    480.00   120.00     4.00 .55PI המוטא הספוקב CN/ON םיעגמ 'חי   
  5,150.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 5295   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     027 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,150.00 מהעברה      
      
      
"תופאלק" ללוכ תיתילכת-בר םיעקש תספוק     08.6.012
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      

  4,400.00   550.00     8.00 'פמוק EEC.A 23 יזאפ-תלת עקש  
      
הנבמב 'א 52 דע יזאפ-תלת טקפ קספמ     08.6.013

    140.00   140.00     1.00 'פמוק .לופכ דודיבו םוטיא ןיירושמ יטסלפ  
      
םינפ תודימב תכתממ הביתב ןופלט ןורא     08.6.014
    06X04 ספ ,מ"מ 02 יבועב ץע בג ללוכ ,מ"ס  

    850.00   850.00     1.00 'פמוק .הקראה  
      
===םימוטיא===      
      
שא ינפב םילבכ לע הנגהו םילבכ רבעמ םוטיא     08.6.017
םוטיא ירמוחו םוטיא תוטלפ תועצמאב םיזגו      
דע ר"מ 2.0 לעמ וחטישש חתפ ךרד,טרופמכ      

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק ר"מ 4.0  
      
ילבכ םירבוע םהב םיחתפ / םירבעמ תמיטא     08.6.018
םיסלפמ ןיב תוריק וא/ו הפצרב הרקבו למשח      
בכעמ ףצקומ רמוחב םינוש םירדח וא ,םינוש      

  2,700.00   900.00     3.00 .תועש 3 שא ר"מ   
      
===הנזה יוק===      
      
ןיסח לבכב רקבל הצירפ יוליג תזכרל הנזה וק     08.6.019

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .5.2X3 שא  
      
שא ןיסח לבכב  שא יוליג תזכרל הנזה וק     08.6.020

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .3X2.5  
      
===םיעונמ רוביח===      
      
טרפמב ראותמכ ,WK01 ללוכו דע עונמ רוביח     08.6.021

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק 'פמוק - רזע ירמוחו תודובע ללוכ ,ינכטה  
      
ינכטה טרפמב ראותמכ WK071  עונמ רוביח     08.6.022

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק 'פמוק - רזע ירמוחו תודובע ללוכ  
      
==רוביחו טוויח ,הלחשה ,הנקתה תודוקנ==      
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      
תודוקנ=== .טלפמוק דדמנ .דרפנב תודדמנה      
===דוקיפ ירזיבאו רושכמ רוביח      
      

 22,490.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     028 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,490.00 מהעברה      
      
      
וא/ו רישכמ לש טוויחו רוביח הנקתה תדוקנ     08.6.023
,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     08.6.024

  1,000.00   250.00     4.00 .רזיבאה ןוויכ ללוכ 'קנ   
      

    500.00   250.00     2.00 טטסומרתל רוביח תדוקנ 'קנ  08.6.025
      

    250.00   250.00     1.00 .ץחל רמתמל רוביח תדוקנ 'קנ  08.6.026
      
ללוכ ינוס הרטלוא סלפמ דמל רוביח תדוקנ     08.6.027

  1,000.00   500.00     2.00 לאנגיס לבכו הנזה לבכ 'קנ   
      

    500.00   250.00     2.00 ילמשח ןרוגעל רוביח תדוקנ 'קנ  08.6.028
      

  2,400.00   200.00    12.00 .חולל דעו רזיבאהמ ,ףוצמל רוביח תדוקנ 'קנ  08.6.029
      
,הנזה לבכ ללוכ ,הקיפס דמל רוביח תדוקנ     08.6.030

    500.00   500.00     1.00 .םיסלופ לאנגיס לבכו יגולנא לאנגיס לבכ 'קנ   
      
ילבכ ללוכה ילמשח ףוגמ/רגסל רוביח תדוקנ     08.6.031

  5,000.00   500.00    10.00 .לנגיסו דוקיפ ,הנזה 'קנ   
      

    900.00   225.00     4.00 S2H םיזג יאלגל רוביח תדוקנ 'קנ  08.6.037
      
===חכו רואמ תודוקנ===      
      
תולעת וא/ תורוניצ תוברל רואמל רוביח תדוקנ     08.6.038
ללוכ ר"ממ 5.1X5 דע ךתחב YX2N  לבכו      

 12,750.00   150.00    85.00 דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביח 'קנ   
      
תולעת וא/ו תורונצ תוברל ,חכ רוביח תדוקנ     08.6.039
ללוכ ,ר"ממ 5.2X5 דע ךתחב YX2N לבכו      

  1,360.00   170.00     8.00 יפוס רזיבא 'קנ   
      
תוברל , ילמשח רעש/תלדל הנזה תדוקנ     08.6.040
דע ךתחב YX2N לבכו תולעת וא/ו תורונצ      
    5.2X5 לש הנקתהו קספמל הנכה ,ר"ממ  

    750.00   250.00     3.00 תכרעמה קפס םע םואתב יפוס רזיבא 'קנ   
      
תוברל ,יפוס רזיבא אלל חכ רוביח תדוקנ     08.6.050
6X5 וא דע ךתחב YX2N לבכו תולעת תורונצ      
דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביחו ללוכ ,ר"ממ      

  2,800.00   350.00     8.00 טרופמכ 'קנ   
      
      
      

 54,700.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     029 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 54,700.00 מהעברה      
      
      
לבכ ,רוניצ תוברל ,םוריח ןצחלל רוביח תדוקנ     08.6.051
יפוס רזיבאל רוביחו,שרדנכ,ר"ממ 5.1X5 דע      

    700.00   100.00     7.00 טרופמכ דרפנב דדמנה 'קנ   
      
4X5 דע לבכ ,רוניצ ללוכ ,חופמל רוביח תדוקנ     08.6.052

    800.00   200.00     4.00 .יפוס רזיבאל רוביח ללוכ ,ר"ממ 'קנ   
      
==="שלח םרז" תודוקנ===      
      
רוניצ ללוכ שא יוליג תכרעמל הנכה תדוקנ     08.6.053
וא תופעתסה תביתמ ,מ"מ 32 דע רטוקב      
הכישמ טוח ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח תזכרמ      

  2,100.00    70.00    30.00 .תודוקנ עוציבל ינכטה טרפמב שרדנכ 'קנ   
      
32 רטוקב רוניצ ללוכ תרושקתל הנכה תדוקנ     08.6.054
טוח ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח תזכרמ מ"מ      
עוציבל ינכטה טרפמב  שרדנה לכו הכישמ      

 15,000.00   300.00    50.00 .תודוקנ 'קנ   
      
ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ ןופלט תדוקנ     08.6.055
ןופלט רזיבאו גוז 3 ינקת ןופלט ילבכ 2 ,תורונצ      

    300.00   150.00     2.00 ."שדח קזב" 'קנ   
      
לש ללוכ קפסהב תיזאפ תלת קספ לא תכרעמ     08.6.056
    AVK 5.7 ףקוע רודיסו הרישי הנזה תללוכה,  
,תכרעמב םינבומ תוינומרה ןוניסל םירטליפ      
םישבי םיעגמו SUBDOM PI/PCT תרושקת      
/הלקת יעגמ( תכרעמה סוטטס תרבעהל      
. ע"ש וא רוזנט תרצות תנגידכ )הלועפ      
רוזיאב הנקתהל תמאתומ היהת תכרעמה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק יתיישעת  
      
===י'גרב הדובע תועש===      
      

  1,200.00    60.00    20.00 .חקפמה רושיאב רזוע יאלמשח לש י'גרב ע"ש ע"ש  08.6.066
      
רושיאב ךמסומ יאלמשח לש י'גרב ע"ש     08.6.067

  2,000.00   100.00    20.00 .חקפמה ע"ש   
      
===םימואתו תוקידב===      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 88,800.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     030 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,800.00 מהעברה      
      
      
ללוכו( קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.6.068
ללוכ .)חטשב םיצולא יפל םיבלשב עוציב      
תוברל ,חקפמל הקידבה ינותנ ח"וד תשגה      
םירטמרפ תודידמ ,הקראה תויודגנתה ינותנ      
.תוינומרהו למשחה תוכיא ינותנו םילמשח      
ןקתמה תאבהל דע שורדה לופיטה לכ ללוכ      
ןקתה תושירדב הדימעו הניקת הלועפל דע      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טרפמהו  
      
םייארחאה םימרוגה םע למשח רוביח םואת     08.6.069
תנקתה,תוריפח םואת :ללוכ ,למשחה תרבחב      
תרוקיב תנמזה ,םינומ תנקתה ,םינומ ןורא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תרוקיבה ךלהמב עויסו  
      
תרבחמ NPV/PI - יתרפיס וק תנמזהב לופיט     08.6.079
תרושקתה בצק ןויפאו בושיח ללוכ ,קזב      
ללוכ ,טרפמה תושירדב הדימעל שרדנה      
תכרעמל רוביחו םימדומה תנקתהו הטילק      
םימואתה לכ ללוכ .הלעפהו הקידב ללוכ      
תושורדה .תויתשתה תנכהו םישרדנה      
טעמל - )'וכו רוביח תודוקנ ,םילבכ ,םיליבומ(      
אשי םהבש ,שומישה תויולעו הנמזהה תויולע      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .הצק תדוקנל טלפמוק דדמנ .ןימזמה  
 96,800.00 תודוקנו םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 6.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
םוטא ,טאוו 55X2 טנצסרואולפ הרואת ףוג     08.7.001
    56PI, טייליס" םגד "שעג" תרצות לבק + ינימ"  

 13,200.00   330.00    40.00 .תורונ ללוכ ע"ש וא 'חי   
      
תרצות תמגודכ יתילכת דח םורח הרואת ףוג     08.7.002
    T.S.Y 72 םגדמM AMSALP סופיטמ DEL  

 12,150.00   450.00    27.00 .םורח תרואתל ילארשי ןקת ות תוברל 'חי   
      
יתילכת-וד "האיצי" טוליש םע הרואת ףוג     08.7.003
המזלפ תמגודכ יוביג ירבצמ םע DEL סופיטמ      

  1,500.00   300.00     5.00 .TSY 'בח לש 'חי   
      
תורונ םע לוגע  טנסרואולפ 56PI םוטא ת.ג     08.7.004
    LP 81X2 וא "שעג" תרצות "ןומרח" םגד טוו  

    720.00   180.00     4.00 .תורונ ללוכ ע"ש 'חי   
      
הנקתהל )הקלק'צ( תבהבהמ הרהזא הרונמ     08.7.005

    750.00   750.00     1.00 .טלוו 032 חתמב תינוציח 'חי   
      
55X2 יטנסרואולפ תוצצופתה ןגומ הרואת ףוג     08.7.006

 14,400.00 1,800.00     8.00 56PI םוטא ,טאוו 'חי   
 42,720.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 5295   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     031 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,720.00 מהעברה      
      
      
םוטא ,םוינימולא תקיצימ יושע הרואת סנפ     08.7.007
ילרגטניא דויצו .ג.ל.ע W052 הרונ ללוכ ,םימ      
,ע"ש וא "רדרש" תרצות  "רבמא" :םגד ,ףלשנ      
ללוכ ,יטרדנטס ןווגמ לכירדאה תריחבל עבצ      
םישורדה רזעה ירזיבא לכו ימינפ טוויח      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .הלעפהו הנקתהל 'חי   
      
םיז"אמ 2 תוברל הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.7.008
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      

    220.00   220.00     1.00 . א"כ טוו 0001 דע קפסהב תורונ 2 ל דעוימ 'חי   
      
עורז + רטמ 8.8 הבוגב ןןלוגמ לזרב ידומע     08.7.009
ךותב םירזיבא אתל הנכה תוברל 02.1 ךרואב      
תטלפ תוברל ,תועורזה תסיפתל ןקתה ,דומעה      
,דוסי יגרב ,ק"מ 2 דע 03-ב ןוטב סיסב ,דוסי      
02 הבוגל דע מ"מ )4X04( ןוולוגמ לזרב ספ      
ילוורשו דוסיה לש יפוסה הבוגל לעמ מ"ס      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .רבעמ 'חי   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.7.010
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
אלל הקראה ספל רוביחו םידומעל הרידח      

    300.00    30.00    10.00 .ךותיח רטמ   
 49,140.00 הרואת 7.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 5295   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     032 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש קפסהב רוטרנג לזיד 'חי לש הקפסא     08.8.001
    AVK008 ריחמה .ינכטה טרפמב ראותמכ  
לכ לע רוטרנגה לש הנקתהו הלבוה .א :לולכי      
,רורקו הטילפ תכרעמ ,םירבצמ( הוולינה דויצה      
דוקיפ חול .ב .'וכו ימוי רלוס לכימ ,קלד תכרעמ      
הנזהל םילבכ ,הוולנה דויצה לכו וירזיבא לכ לע      
עוצב .ג 'וכו 'וטוא תופלחה תכרעמ ,דוקפו      
פ"הפ ספמ םילבכ ,רוטרנגה ןקתמל הקראה      
.למשחה קוח תושירדו ןנכתמה תויחנה יפל 'וכו      
זוזגא .ה ,הקתשה תכרעמ קפס םע םואת .ד        
שער תמרל עיגהל ידכב לכה קתשומ ינוריע      
הקפסא .ו .םירוגמ רוזיאל המיאתמה הריבס      
ישאר חולב רוטרנגה לש הממדהל םיקספמ לש      
תוקידבו םייוסנ תכרעמ עוציב.ז .רוטרנגה דילו      
םיתורש .ח  .רוטרנגה תכרעמל הצרה      
עוציבל תוינכות תנכה םיללוכה םייסדנה      
,קלדה תכרעמ ,עצומה רוטארנגה לש הנקתהל      
םיצעויהו חקפמה ,ןנכתמה םע עוציב םואת      

450,000.00 450,000.00     1.00 'פמוק .תוארתה תקפסא לנפ .ט .םינושה  
      
רדח דיל הנקתהל ,רטיל 0022 קלד לכימ     08.8.002
הרצאמ םע ןקתהו קוחה תושירד י"פע רוטרנג      
תויצקידניאה .'וכו םיזרב ,םיפוצמ 'עמ ,הלופכ      
קלדה תרנצ תא םג לולכת לכימה תולע .טוויחל      
ףופכב היביכר לכ לע רוטרנג דעל תובאשמו      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק טרפמל  
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק רוטרנגה תנקתה םויס רחאל לכימ יולימ 08.8.003
      
,הטסורנמ יושע רלוס תכרעמל ידועי ףוצמ     08.8.004
םע 'מ  2 דע לש ךרואב תוצצופתה ןגומ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק תונוש הבוג תודוקנ 6 לש הרבעהל תורשפא  
      
דרשמב יושירו רושיא רוטרנגה תרבעה     08.8.014

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .תויתשתה דרשמו הדובעה  
494,500.00 רוטרנגלזיד 8.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,404,187.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 5295   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     033 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.1.010
תשר ינתיוזב תועוצקמ קוזיח ללוכ ,ןוטב תוריק      

 86,800.00   217.00   400.00 C.V.P יופיצ םע ר"מ   
 86,800.00 חיט תודובע 1.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 86,800.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: 5295   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     034 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ו צ ר ט  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
רופא/ןבל טנמצ סיסב לע וצרט יחיראב ףוציר     10.1.010
מ"ס 03/03 תודימב םינוש םיטגרגאו םינווגב      
תרצות "ילארשי" תרדסמ מ"ס 3 יבועבו      
תודגנתה תמר ,ע"ש וא "גנוטיא"      
הקיחש תמר ,9722 י"ת יפל )X)01Rהקלחהל      

 74,000.00   200.00   370.00 .םילנפ ללוכ .1 ר"מ   
      
םור ,מ"ס 53/021 וצרט יחיראב תוגרדמ ףוציר     10.1.020

 21,250.00   250.00    85.00 הגרדמ לכב ץוריח תוברל ,חלשו ר"מ   
 95,250.00 וצרט יחיראב ףוציר 1.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  2.01 ק ר פ  ת ת       
      

 23,100.00   105.00   220.00 םיטסוקא םיחירא ר"מ  10.2.010
      
תודימב הקימרק יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.2.020

 82,250.00   350.00   235.00 .הדובע ללוכ ,מ"ס 02/02 ר"מ   
105,350.00 תוריק יופיח 2.01 כ"הס  

      
ם י נ פ  ע ב צ  3.01 ק ר פ  ת ת       
      
חיט יבג לע תובכש שולשב יטטניס דיס דויס     10.3.010
הבוג לכב ,תורקתל ע"ש וא "דיסילופ" תמגוד      

 40,500.00    27.00  1500.00 .דיינ םוגיפ וא םוגיפ לש קוריפו הבכרה תוברל ר"מ   
 40,500.00 םינפ עבצ 3.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

241,100.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: 5295   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     035 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ר ו ר ו ו א ( ר י ו ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ת ו ר ו נ י צ ו  ם י ח ו פ מ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
ש"קמ 006,6 לש הקיפסל רורווא חופמ     15.1.010

 15,000.00 5,000.00     3.00 LP5.0-T4-54-CTH םגד "ACEDOS" 'חי   
      
"ACEDOS" ש"קמ 575,4 ןשע תאצוה חופמ     15.1.020
תולעמ F-57.0-T2-04-THT 004-004 םגד      

  9,000.00 4,500.00     2.00 .םייתעשל סויסלצ 'חי   
      
מ"מ 4 ןפוד יבועב רורוואל CVP תלעת     15.1.030

  5,700.00   380.00    15.00 40*40 רטמ   
      
מ"מ 4 ןפוד יבועב רורוואל CVP  תלעת     15.1.040

 20,250.00   450.00    45.00 60*60 רטמ   
      
חפ יבועה הובג ץחלל ןוולוגמ חפמ תולעת     15.1.050

  3,340.00   167.00    20.00 מ"מ 0.1 רטמ   
      

  1,820.00   182.00    10.00 מ"מ 52.1 חפ יבועב תולעת ךא ,ל"נכ רטמ  15.1.060
      
מ"מ 006 רטוקב הביל אלל ילילג לוק קיתשמ     15.1.070
ע"ש וא .א.נ.ח תרצותמ םיגרבו םינגוא תוברל      

  7,500.00 2,500.00     3.00 .רשואמ 'חי   
      
אלל ,ס"כ 3 תוחפל לש יזכרמ ינימ ןגזמ     15.1.080
תורבחה תחאמ ,C-A יטגרנא גוריד ,רטרווניא      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .ילימפ וא ודנרוט ,ןארידת ,הרטקלא :תואבה  
      
סבגב מ"ס 06-ו מ"ס 04 רטוקב תולעת יופיח     15.1.090
ללוכ ,)קורי( םימב דימע וא )דורו( שא ןיסח      
,טכילש ,תויצקורטסנוק ,ץרוחמ סבג חול      

 15,950.00   290.00    55.00 .העיבצו לטכפש ר"מ   
      
תוברל מ"מ 006 רטוק ,DF ,שא רפמד     15.1.100

 24,000.00 6,000.00     4.00 .ב"ויכו עונמ ,םירוביח 'חי   
      
תוברל מ"מ 004 רטוק ,DS ,ןשע רפמד     15.1.110

 10,000.00 5,000.00     2.00 .ב"ויכו עונמ ,םירוביח 'חי   
120,560.00 תורוניצו םיחופמ 1.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,560.00 )רורווא( ריווא גוזימ 51 כ"הס  
קובץ: 5295   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     036 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר א ל ס  י ט נ מ ל א  32 ק ר פ       
      
י ר א ל ס  י ט נ מ ל א  1.32 ק ר פ  ת ת       
      
םאתומ 04-ב תוריקב ןוטבה גוס :הרעה      
.ףרוצמ טרפמל םאתהב יראלס תוריקל      
      
ףרוצמ טרפמל םאתהב 04-ב יראלס תוריק     23.1.010
עקרק ךותיח ,טיינוטנב תסימת םע םיקוצי      
דע קמועבו מ"ס 001 יבועב הקיציו )הריפח(      

2,366,800.00 1,220.00  1940.00 .רטמ 52 ק"מ   
      
םיטנמלא עוציב רובע יראלס תוריקל תפסות     23.1.020

412,300.00   217.00  1900.00 ."ר" ,T תרוצב ק"מ   
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     23.1.030

1,174,680.00 5,020.00   234.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
הנכהכ יראלסה תוריקב םיעובק הדלפ תורוניצ     23.1.040

115,500.00    70.00  1650.00 .תורוניצה סויד ללוכ תוינוס ארטלוא תוקידבל רטמ   
4,069,280.00 יראלס יטנמלא 1.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,069,280.00 יראלס יטנמלא 32 כ"הס  
קובץ: 5295   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     037 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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  1.43 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ .1 :תורעה      
.י"תמ רושיא תלבקו הקידבו לויכ ,הנקתה      
      
תוירחא תונש יתש םיללוכ םיריחמה לכ .2      
תזכרל םאתומ היהי דויצה לכ .3  .האלמ      
רשואמ ע"ש וא רייפלט גוסמ תיתבותכ      
      
לש הלעפהו תונכית ,רוביח הנקתה ,הקפסא     34.1.002
תללוכה תיתבותכ שא יוביכו יוליג היזכרמ      
תלוכי ןע תוחפל םירזיבא 721ל האלול      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .הבחרה  
      
יוביכו יוליג תכרעמל לנפ לש הנקתה ,הקפסא     34.1.003

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק .תוחיטבה ןוראב ןקתויש שא  
      
ראותמכ םוח/היצאזינוי ןשע גוסמ יתבותכ יאלג     34.1.013
םישורדה רזעה ירמוח לכ ללוכ ינכטה טרפמב      

 15,750.00   350.00    45.00 .יאלגה לש הלעפהו םלשומ רוביח ,הנקתהל 'חי   
      
ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ הלעפה ינצחל     34.1.014
רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

  2,000.00   250.00     8.00 ןצחלה לש םלשומ הלעפהו 'חי   
      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ ןומיס תרונמ     34.1.015
הנקתהל( הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      
םלשומ הלעפהו רוביח ללוכ )ריק ג"ע וא חולב      

  1,960.00   140.00    14.00 .רוביח 'קנ ללוכ ןומיסה תרונמ לש 'חי   
      
,002MF ינקית יוביכ זג ללוכ שא יוביכ לכימ     34.1.016
    GK5 ירזיבא ללוכ תיקפוא וא תיכנא הנקתהל  
,םילניגרוא םיצפנ ללוכ םיילניגרוא ןוגיע      
יטמוטוא יוביכל םישורדה םירזיבאו תורוניצ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 .למשח חולב 'חי   
      
,002MF ינקית יוביכ זג ללוכ שא יוביכ לכימ     34.1.017
    GK3 ירזיבא ללוכ תיקפוא וא תיכנא הנקתהל  
,םילניגרוא םיצפנ ללוכ םיילניגרוא ןוגיע      
יטמוטוא יוביכל םישורדה םירזיבאו תורוניצ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .למשח חולב 'חי   
      
,ןשע יוליג תכרעמל ץנצנ ללוכ הארתה רפוצ     34.1.027
ירמוח לכ ללוכ ,הנבמל ץוחמ הנקתהל דעוימ      
הלעפהו רובח ללוכ ,הנקתהל םישורדה רזעה      

    300.00   300.00     1.00 רפוצה לש תמלשומ 'חי   
      
      
      

 41,110.00 1.43 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     038 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,110.00 מהעברה      
      
      
ןקת יפל םירוטארנגל הקבאב יוביכ תכרעמ     34.1.028
    APFN  4521 תושירדב תדמועו-LU  ללוכ  
'מ 4X6 תודימב רדחל הפצהב יוביכ לכימ      
תינדי הלעפה תללוכ תכרעמה 'מ 8.3 הבוגב      
.ןקת יפל תרנצו רוזיפ יריחנ, תיטמוטואו      
ןמזב שא יוליגה תיזכרמל תחוודמ תכרעמה      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .יוביכה תכרעמל י"תמ רושיא .הלעפה  
      
,יאלג :ןוגכ( שא יוליג , רזיבאל רוביח תדוקנ     34.1.029
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      

 17,400.00   200.00    87.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה 'קנ   
      
תועובק תוטלקה 2 תורשפא םע יטמוטוא ןגייח     34.1.030
היזכרמל רוביח ללוכ ,ןופלט ירפסמ 5-ל גויחו      

    800.00   800.00     1.00 .תרושקת וקלו 'חי   
      
ןוכמ י"ע יוביכה תכרעמו יוליגה תכרעמ תקידב     34.1.031

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק י"תמ רושיא תלבק דע ,ילארשיה םינקתה  
 79,810.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 1.43 כ"הס  

      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת כ ר ע מ  2.43 ק ר פ  ת ת       
      
31APFN ינקת יפל תכרעמה תנקתה      
תללוכ תרנצ תדידמ .6951 י"תו םייאקירמאה      
םיחפסה )'דכו העיבצ( תודובעה לכ תא      
לכ ללוכ ןכומכ ,תמלשומ הנקתהל םירזיבאהו      
,םיזיז תוכימת ,תוילת ,םירזיבאהו םיחפסה      
תוריקב םירבעמו םירוח תיישע ,םילוורש      
.'דכו םימייק      
      
רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.2.010
םירבוחמ תכמנומ הרקתב םייומס וא םייולג      
י"ע וא ,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב      

  4,140.00    92.00    45.00 1" רטוק ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח רטמ   
      
רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.2.020
םירבוחמ תכמנומ הרקתב םייומס וא םייולג      
י"ע וא ,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב      
רטוק ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח      

  3,810.00   127.00    30.00 "1.5 רטמ   
      
      
      
      

  7,950.00 2.43 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     039 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,950.00 מהעברה      
      
      
רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.2.030
םירבוחמ תכמנומ הרקתב םייומס וא םייולג      
י"ע וא ,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב      

  8,085.00   147.00    55.00 2" רטוק ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח רטמ   
      
רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.2.040
םירבוחמ תכמנומ הרקתב םייומס וא םייולג      
י"ע וא ,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב      

  7,260.00   242.00    30.00 3" רטוק ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח רטמ   
      
רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.2.050
םירבוחמ תכמנומ הרקתב םייומס וא םייולג      
י"ע וא ,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב      

  9,625.00   275.00    35.00 4" רטוק ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביח רטמ   
      
:)TNEDNEP( יולת רלקנירפס     34.2.060
    M GLASS BULB QUICK RESPONSE  
    LEDOM TFOSORCIM, mm 8.2 תרצות  
    GNIKIV רשואמ ע"ש וא LU/MF, ריחנ רטוק  

  4,712.00    76.00    62.00 "T=68C ,K=5.6 ,1/2 'חי   
      
תכרעמל 4" רטוקב הלעפה תנחת     34.2.070
ףוגמ ,4" רטוקב רזוח לא :ללוכ םירלקנירפס      
הלעפה ,זוקינ תדוקנ ,םוליב את ,ןומעפ ,4"      
פ"ע לכה ,םיידגנ םינגואו םינגוא ,תילמשח      
לכ ללוכ LU/MF םירשואמ םירזיבאה לכ .טרפ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .הנבמה תרקבל םיוויחה  
      
רטוקב םירלקנירפס תכרעמל לופכ הקנסה זרב     34.2.080
לא םותסש ללוכ יתשורח 4" ףקז לע 2*3"      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .LU/MF רשואמ לכה ,3" רטוקב ןגואמ רזוח 'חי   
      
תכרעמ רובע שא יוביכ ימ תונימז לש עוציב     34.2.090
תרבעהו תננכותמה רוביחה תדוקנב םיזתמה      
עוציב ירחאו יפל -ןימזמה ידיל םינותנה      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .ךכב החמתמה הרבח י"ע ,תודובעה  
      
עוציבו ןונכתל םירושיאו תוקידב לש עוציב     34.2.100
י"תמ - תרשואמ הדבעמ י"ע םיזתמה תכרעמ      

  6,875.00 6,875.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא  
      
ועצובש תוכרעמל EDAM-SA תוינכת עוציב     34.2.110
י"ע עוציבל רושיא ולביקו טקיורפה תרגסמב      

  4,370.00 4,370.00     1.00 'פמוק .עוציבה ךלהמב ןנכתמה/חקפמה  
      
      
      
      
      

 69,627.00 2.43 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     040 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 69,627.00 מהעברה      
      
      
תכרעמל תיתמוק הלעפה תכרעמ     34.2.120
תמגודכ טלפמוק 3" רטוקב םירלקנירפס      
תפלשנ הפלק םע J לדומ GNIKIV תרצות      
,ץחל ידמ םיזרב ,םולב את תוברל ,הקזחאל      
טטסוסרפ ,זוקינ יזרב ,םימ עונמ םע ןומעפ      
"םירט" תרנצ ,הרקב תכרעמל טווחמ ילמשח      
,המירז רישכמ ,3" ןגואמ רעש ףוגמ ,תנוולוגמ      

 22,000.00 11,000.00     2.00 'פמוק .תחא הדיחיכ לכה  
 91,627.00 םירלקנירפס תכרעמ 2.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

171,437.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס  
קובץ: 5295   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     041 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ה צ י ר פ  י ו ל י ג  -  מ "נ מ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
ס "מ ט       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת ז כ ר  ל ו ל כ מ  1.53 ק ר פ  ת ת       
      
םגד טנוקור תרצות תמגודכ הצירפ יוליג תזכר     35.1.001
    "821 SYSORP", קפס ללוכ ,םירוזיא 8-ל  
םישורדה רזעה ירזיבאה לכו םירבצמ ,חכ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .הלעפהו הנקתהל 'חי   
      

    700.00   700.00     1.00 .םיפסונ םירוזיא 8-ל הבחרה סיטרכ 'חי  35.1.002
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םיפסונ םירוזיא 61-ל הבחרה סיטרכ 'חי  35.1.003
      
ןקתומ הצירפ תכרעמל ינוציח לורטינ חתפמ     35.1.004

    250.00   250.00     1.00 .76PI אספוק ךותב 'חי   
      
תועובק תוטלקה 2 תורשפא םע יטמוטוא ןגייח     35.1.005
היזכרמב רוביח ללוכ ,ןופלט ירפסמ 5 -ל גויחו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .תרושקת וקלו 'חי   
      
הנקתהל )DROBYEK-םישקמ חול( דדקמ     35.1.006

  2,000.00 1,000.00     2.00 .ט"הע וא'ו ט"הת 'חי   
      
םישקמ חול( דדקמ רובע ריחמ תפסות     35.1.007
    DRAOBYEK( תינוציח הנקתה רובע  

  4,000.00 4,000.00     1.00 טילדנו יטנא תכתמ אספוקב 'חי   
 11,750.00 הצירפ יוליג תזכר לולכמ 1.53 כ"הס  

      
ם י א ל ג  2.53 ק ר פ  ת ת       
      

  1,500.00   250.00     6.00 .תימינפ הנקתהל חפנ יאלג 'חי  35.2.001
      

    700.00   700.00     1.00 .56PI םוטא תינוציח הנקתהל חפנ יאלג 'חי  35.2.002
      

  3,600.00   300.00    12.00 .תותלדל יטנגמ קספמ 'חי  35.2.003
      

    350.00   350.00     1.00 .56PI םוטא תינוציח הנקתהל ץנצנ םע רפוצ 'חי  35.2.004
  6,150.00 םיאלג 2.53 כ"הס  

      
ת ו נ ק ת ה ו  ט ו ו י ח  3.53 ק ר פ  ת ת       
      
ןוגכ הצירפ יוליג תכרעמ רזיבאל טוויח תדוקנ     35.3.001
ללוכ 'וכו קספמ ,ןצחל הרונמ רפוצ  ,יאלג      
וא/ו רונצב ינקת לבכ לש הלחשה/החנה      
ללוכ טרפמ יפל ,תושדח וא/ו תומייק תולעתב      

  4,800.00   200.00    24.00 .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ 'קנ   
      

    600.00   300.00     2.00 .DROBYEK-םישקמ חול  תזכר ןיב טוויח 'חי  35.3.002
  5,400.00 תונקתהו טוויח 3.53 כ"הס  

      
קובץ: 5295   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     042 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ש  ה ל ע פ ה  ת ו נ כ ת  4.53 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ר ח א ו       
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .חוקלל הכרדהו הקידב ,הלעפה ,תונכית 35.4.001
      
תכרעמל תפסונ תוירחאו תורש תנשל ריחמ     35.4.002

  8,000.00 1,000.00     8.00 .תוירחאה תפוקת רחאל הצירפ יוליג הנש   
  9,500.00 תוירחאו תורש הלעפה תונכת 4.53 כ"הס  

      
ס "מ ט  ד ו י צ  5.53 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא  OCLEP תרצותמ היהת תכרעמה      
תלוכי םי תיאמצע היהת תכרעמה .רשואמ      
יטנרטניא רתאב םימולצה תגצה      
      
+ יגולנא - ידירביה תוטלקהו תומלצמ רקב     35.5.002

 22,500.00 22,500.00     1.00 'פמוק .תומלצמ 61 -ל - ילטיגיד  
      
הנקתל תדיינתמ תיגולנא תינועבצ המלצמ     35.5.012

  8,800.00 2,200.00     4.00 'פמוק RI  סנפו הליל - םוי םוליצ תלוכי ללוכ תימינפ  
      
דע לש היצולוזרב תינועבצ המלצמ ךא ל"נכ      35.5.013
    PM 3 תלוכי םע תימינפ הנקתל תדיינתמ  

 10,800.00 5,400.00     2.00 'פמוק RI סנפו הליל-םוי םוליצל  
      
דע לש היצולוזרב תינועבצ המלצמ ךא ל"נכ      35.5.014

 16,800.00 8,400.00     2.00 'פמוק PM 3 תינוציח הנקתהל תדיינתמ  
      

  7,500.00 1,250.00     6.00 'פמוק .דומע/הנבמ ריקל תינוציח המלצמ קוזיח ןקתה 35.5.018
      
גזמ יעגפ ינפמ תינוציח המלצמל ןוגימ ןקתה     35.5.019

  4,200.00 1,050.00     4.00 'פמוק םיזגו ריוא  
      
הנזה ילבכ ללוכ תומלצמ תכרעמ טוויח     35.5.020
RVN -ה ןיב תרושקת ילבכו עונמהו המלצמל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תרושקתה ילבכו הדיחיל  
 72,600.00 ס"מט דויצ 5.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

105,400.00 ס"מט ,הצירפ יוליג -  מ"נמ תכרעמ 53 כ"הס  
קובץ: 5295   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     043 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ו  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 6 יבועבירכרוכ וטנרט ןבא י"ע ףוציר     40.1.010

  8,400.00   140.00    60.00 .לוח עצמ לש החנהו הקפסא תוברל ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב 03*03 הרופא ןבא י"ע ףוציר     40.1.020

 27,000.00    90.00   300.00 .לוח עצמ לש החנהו הקפסא תוברל ר"מ   
      

  6,000.00 1,200.00     5.00 תונוש תודימב  ןייוזמ ןוטב תרוגח ק"מ  40.1.030
 41,400.00 חותיפו ףוציר 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 41,400.00 חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: 5295   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     044 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ר נ צ ו  ד ו י צ  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ השבי הנקתהב הלובט הבאשמ     57.1.010
    "TGYLF" 084-3-507/1323 םגד PN  
ע"ש וא ,מ 83 דמועו ש"קמ 009 הקיפסל      

1,173,200.00 293,300.00     4.00 .הריסמו הלעפה ללוכ .טרפמב םיעצומה פ"ע 'חי   
      
םגדמ ףוצמ ללוכ תיזאפ דח זוקינ תבאשמ     57.1.020
    01-OMOD תרצותמ arawoL ע"ש וא  
ללוכ ,'מ 01 לש דמועו ש"קמ 01 לש הקיפסל      

  6,100.00 6,100.00     1.00 .הריסמו הלעפה 'חי   
      
,XAMEKAR םגד יטמוטוא ינוסכלא בוגמ     57.1.030
תרצותמ מ"מ 6 ןוניס חוורמ  ,רטמ 0.1 בחורב      
    REBUH גוסמ 613 הטסורינ ןסחדו PAW  
תיגרוב המרה תכרעמו ,REBUH תרצות      
הלעפה ללוכ LARIPS-HCTUD תרצותמ      
תוכיאו ע"ש וא טרפמה יפ לע לוכה .הריסמו      

575,000.00 575,000.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
onR/G RH 61NP יטנגמ הקיפס דמ     57.1.040
    "61F0002F/O תרצות ENHORK ללוכ  

 14,200.00 14,200.00     1.00 .הנקתה 'חי   
      
תבכרומ תילמשח ץחל תדידמ תכרעמ     57.1.050
תרצותמ 1" ץחל ירמתמ :םיאבה םירזיבאהמ      
    RAMS 192 םגד ,הגוצת ללוכSL, %2.0 קויד  
הטסורינ ץחל דמ ,רשואמ ע"ש וא 76PI ןגומ      
001 הגוצת רטוק ,52NP "1 ןירצילג אלמ      
ע"ש וא 02.232 םגד AKIW תרצותמ מ"מ      
וא SSOFNAD תרצותמ םיטטסוסרפ ,רשואמ      
םירמוח ,םירזיבאה לכ תוברל רשואמ ע"ש      
םלשומ עוציבל םישורדה הדובעה יביכרמו      

 60,000.00 15,000.00     4.00 .טרפל םאתהב 'חי   
      
ע"ש וא VLE םגד בכור יתרוק דח ןרוגע     57.1.060
תכרעמ ,דצ תוליסמ תוברל ,ןוט 2 סמועל      

118,100.00 118,100.00     1.00 .טרפמ י"פע ,תיטוחלא דוקיפ 'חי   
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 ג"ק 005 עובק ילמשח ןרוגע 'חי  57.1.070
      
,"ט.א.ז" תרצות 'מ 1 בחורב הלעת רגס     57.1.080

108,500.00 15,500.00     7.00 613 הטסורינ 'חי   
      
'מ 1 בחורב ילמשח עונמ םע הלעת רגס     57.1.090

 22,000.00 22,000.00     1.00 613 הטסורינ ,"ט.א.ז" תרצות 'חי   
      

 23,000.00 23,000.00     1.00 613 הטסורינ ,"ט.א.ז" תרצות 42" ריק רגס 'חי  57.1.100
      

2,120,100.00 1.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     045 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,120,100.00 מהעברה      
      
      

100,500.00 33,500.00     3.00 613 הטסורינ ,"ט.א.ז" תרצות 04" ריק רגס 'חי  57.1.110
      
,"ט.א.ז" תרצות 42" ילמשח עונמ םע ריק רגס     57.1.120

 36,500.00 36,500.00     1.00 613 הטסורינ 'חי   
      
לורטנל ןקתמ לש הנקתהו הקפסא ,ןונכת     57.1.130
רטליפ גנילקירטויב לודוממ יונבה תוחיר      
תרנצ תוברל טרפמה יפ לע רטליפויב לודומו      

750,000.00 750,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמהו ןונכתה י"פע םירפמדו ףוסיא  
      
.טרפ י"פע ינוסרטלוא סלפמ דמ תיילתל ןקתמ     57.1.140
,תידי ,8" רטוקב רוויע ןגוא+ןגוא תוברל      
םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכו תורוניצ      
תכתמה יקלח לכ .התומלשב הדובעה עוציבל      

  4,400.00 2,200.00     2.00 'פמוק .613 הטסורינמ  
      
וא SRT גוסמ "לאפר" תרצות 2"  זירט ףוגמ     57.1.150
ריצ רטסאילופ ינוציחו ליימא ימינפ יופיצ ע"ש      

 16,200.00 1,800.00     9.00 613 הטסורינ 'חי   
      

  4,100.00 4,100.00     1.00 ל"נכ SRT גוסמ "לאפר" תרצות 6" זירט ףוגמ 'חי  57.1.160
      

 27,200.00 6,800.00     4.00 ל"נכ SRT גוסמ "לאפר" תרצות 8" זירט ףוגמ 'חי  57.1.170
      
SRT גוסמ "לאפר" תרצות 01" זירט ףוגמ     57.1.180

 38,000.00 9,500.00     4.00 ל"נכ 'חי   
      
SRT גוסמ "לאפר" תרצות 61" זירט ףוגמ     57.1.190

 18,200.00 18,200.00     1.00 ל"נכ 'חי   
      
SRT גוסמ "לאפר" תרצות 81" זירט ףוגמ     57.1.200

 50,000.00 25,000.00     2.00 ל"נכ 'חי   
      

 29,000.00 29,000.00     1.00 .ע"ש וא "דמרב" תרצות 6" םלה םדקמ ףוגמ 'חי  57.1.210
      
RN-030 "י.ר.א"  2" ןגואמ רזוח לא םותסש     57.1.220

  3,700.00 3,700.00     1.00 .לובג קספמ תוברל ע"ש וא 'חי   
      
תרצות ןוילע חתפ םע 8" רזוח לא םותסש     57.1.230
תלוקשמ תוברל ע"ש וא RN-040 "י.ר.א"      

 42,800.00 10,700.00     4.00 . SL-010 לובג קספמו 'חי   
      
וא D-020 "י.ר.א" תרצות בויבל ריווא םותסש     57.1.240

 34,400.00 4,300.00     8.00 .ע"ש וא דמרב תרצות C-56  'חי   
      

  1,480.00   370.00     4.00 6" רוויע ןגוא 'חי  57.1.250
      

  2,400.00   600.00     4.00 8" רוויע ןגוא 'חי  57.1.260
      

3,278,980.00 1.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5295   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     046 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,278,980.00 מהעברה      
      
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 81" רוויע ןגוא 'חי  57.1.270
      

  7,000.00 3,500.00     2.00 02" רוויע ןגוא 'חי  57.1.280
      

    800.00   800.00     1.00 "סוארק" תרצות 6" רסרד יצח 'חי  57.1.290
      

  4,800.00 1,200.00     4.00 "סוארק" תרצות 8" רסרד יצח 'חי  57.1.300
      

  4,000.00   250.00    16.00 'טס תוינכת יפל םירזיבאל תוכימת 'חי  57.1.310
      
תורוניצ םיללוכה הנחתל םיחפסו הדלפ תרנצ     57.1.320
םירטקבו 23/5" ד.ע 6" -ו 2" םירטקב      
יופיצ םעו ץוח עובצ 61/3" .ד.ע 01",61",81"      
-כ לש ללוכ ךרואב הנימולא בר טנמצ ימינפ      
תורוניצל םירוביח ,רטוק ירבעמ ללוכ ,'מ 55      
.ב"ויכו תותשק ,םינגוא ,תופומ ,עט ,ןליתאילופ      
ללוכ ריחמה .םירזיבאו 04 לוידקס תרנצ ללוכ      
תונכה ,ימינפ יופיצ אללו םיעובצ ריווא תורוניצ      

 70,000.00 70,000.00     1.00 .המודכו הפשא רוניצ ומכ תרנצ 'חי   
      
רובע הפשא יחפל תיטמואנפ תילעמ תכרעמ     57.1.330
ינוציח ריווא ץחל ידי לע םיממורתמ םיחפ ינש      
תוברל  רטחפ .שו .ש תרצותמ      
תריצעו הייפה תזזהל בוגמה תכרעמל רושיק      
הרקבה תכרעמל רושיקו המרההו הסיחדה      
יחפ ינש לש הקפסא תוברל .הנחתב תישארה      

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק .א"כ ק"מ 1 חפנב תכתממ הפשא  
      
5.2 -כ לש ךרואבו רטמ 0.1 בחורב ינדי בוגמ     57.1.340
תוברל 613 הטסורינ מ"מ 02 ןוניס חוורמ רטמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 .בוגמה תמאות הטסורינ תפרגמ 'חי   
      
תרצותמ םיינוסרטלוא סלפמ ידמ תכרעמ     57.1.350
    raslup 01 םיששג ינש תללוכהBd  רקבו  
    5 artlu תקפוסמ הניאש( ררוב תספוק תוברל  

  8,500.00 8,500.00     1.00 .הלעפהו טוויח )ןורטגמ קפסה י"ע 'חי   
      

  6,300.00   350.00    18.00 םיטרפ תינכת יפע "ק'ג" םירזיבאל הכימת 'חי  57.1.360
      
מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ תורוניצ תכרעמ     57.1.370
רוביח תוברל ריווא ימותסשמ ססר ףוסיאל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תרנצו םירבחמ םימותסשה תויפל  
3,594,880.00 תרנצו דויצ 1.75 כ"הס  

      
      
      
      
      

3,594,880.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
קובץ: 5295   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     047 014 י.ב ש"ת

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד מ י מ  ת ל ת  ל ד ו מ  85 ק ר פ       
      
ד מ י מ  ת ל ת  ל ד ו מ  1.85 ק ר פ  ת ת       
      
לע ,TIVER תנכותב דמימ תלת לדומ עוציב     58.1.010
,ןנכתמהמ ולבקתיש דאקוטוא תוינכת סיסב      
תליחת וצ תלבקמ תועובש 3 ךות השגהל      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .הדובע  
 30,000.00 דמימ תלת לדומ 1.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 30,000.00 דמימ תלת לדומ 85 כ"הס  
קובץ: 5295   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 

08/08/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     048 014 י.ב ש"ת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                548,000.00 רפע תודובע 1.10 קרפ תת   
   

   548,000.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

              1,908,508.00 ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת   
   

 1,908,508.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                 50,800.00 הנותחת הפצר םוטיא 1.50 קרפ תת   
   

                122,560.00 יראלס ןופיד ריק םוטיא 2.50 קרפ תת   
   

                 43,800.00 הנחת גג םוטיא 3.50 קרפ תת   
   

                 38,350.00 םינפ תוריק םוטיא 4.50 קרפ תת   
   

   255,510.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 73,450.00 תוקעמ 1.60 קרפ תת   
   

                 17,000.00 תומלוס 2.60 קרפ תת   
   

                 26,250.00 הדלפו סלגרביפ יסכמ 3.60 קרפ תת   
   

                236,800.00 תונולחו תותלד 4.60 קרפ תת   
   

   353,500.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

                 44,048.00 האורבת ינקתמ 1.70 קרפ תת   
   

                 35,600.00 יוביכל םימ יוק 2.70 קרפ תת   
   

    79,648.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               
   
למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

                 65,945.00 תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 1.80 קרפ תת   
   

                133,650.00 םיכילומו םילבכ 2.80 קרפ תת   
   

                 19,000.00 תוקראה 3.80 קרפ תת   
קובץ: 5295   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     049 014 י.ב ש"ת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 73,812.00 הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 4.80 קרפ תת   

   
                471,340.00 למשח תוחול 5.80 קרפ תת   

   
                 96,800.00 תודוקנו םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 6.80 קרפ תת   

   
                 49,140.00 הרואת 7.80 קרפ תת   

   
                494,500.00 רוטרנגלזיד 8.80 קרפ תת   

   
 1,404,187.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס               

   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                 86,800.00 חיט תודובע 1.90 קרפ תת   
   

    86,800.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                 95,250.00 וצרט יחיראב ףוציר 1.01 קרפ תת   
   

                105,350.00 תוריק יופיח 2.01 קרפ תת   
   

                 40,500.00 םינפ עבצ 3.01 קרפ תת   
   

   241,100.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
)רורווא( ריווא גוזימ 51 קרפ    
   

                120,560.00 תורוניצו םיחופמ 1.51 קרפ תת   
   

   120,560.00 )רורווא( ריווא גוזימ 51 כ"הס               
   
יראלס יטנמלא 32 קרפ    
   

              4,069,280.00 יראלס יטנמלא 1.32 קרפ תת   
   

 4,069,280.00 יראלס יטנמלא 32 כ"הס               
   
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
   

                 79,810.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 1.43 קרפ תת   
   

                 91,627.00 םירלקנירפס תכרעמ 2.43 קרפ תת   
   

   171,437.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: 5295   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
08/08/2016
דף מס':     050 014 י.ב ש"ת

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ס"מט ,הצירפ יוליג -  מ"נמ תכרעמ 53 קרפ    
   

                 11,750.00 הצירפ יוליג תזכר לולכמ 1.53 קרפ תת   
   

                  6,150.00 םיאלג 2.53 קרפ תת   
   

                  5,400.00 תונקתהו טוויח 3.53 קרפ תת   
   

                  9,500.00 תוירחאו תורש הלעפה תונכת 4.53 קרפ תת   
   

                 72,600.00 ס"מט דויצ 5.53 קרפ תת   
   

   105,400.00 ס"מט ,הצירפ יוליג -  מ"נמ תכרעמ 53 כ"הס               
   
חותיפ 04 קרפ    
   

                 41,400.00 חותיפו ףוציר 1.04 קרפ תת   
   

    41,400.00 חותיפ 04 כ"הס               
   
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
   

              3,594,880.00 תרנצו דויצ 1.75 קרפ תת   
   

 3,594,880.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס               
   
דמימ תלת לדומ 85 קרפ    
   

                 30,000.00 דמימ תלת לדומ 1.85 קרפ תת   
   

    30,000.00 דמימ תלת לדומ 85 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

13,010,210.00  יללכ כ"הס  
  2,211,735.70 מ"עמ %71  
 15,221,945.70 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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