
01/05/2018 ןדמוא - תויומכ בתכ
דף מס':     001 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
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 ר ג נ  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
1-נ סופיטמ תיטסוקא ,תיפנכ-דח ץע תלד     06.1.020

  8,000.00 2,000.00     4.00 .תורגנה תמישרב 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 . תורגנה תמישרב 2-נ סופיטמ ךא ל"נכ תלד 'חי  06.1.021
 10,000.00 תורגנ 1.60 כ"הס  
 10,000.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
1 ק ר פ  ת ת  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
תקרב םגדמ 'א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא     07.1.040
וא "הסרח" תרצות ןבל ןווג 683 ט"קמ םיכנל      
ללוכ טירבג יומס החדה לכימ תוברל ע"ש      
5.00.003.111 'סמ המגיס םגד עוביק ןקתמ      
םע, חקפמה י"ע רשואמ ע"ש וא מ"ס 21 יבועב      
02 'סמ המגיס טירבג ילדנו יטנא הלעפה ןצחל      
בשומ ללוכ, הטסורינ NS.988.511.1 ט"קמ      
יריצ םע ןומרח ליגר  דבכ קיטסלפ הסכמו      
קיטסלפמ רוניצ 2/1" םימ זרב ,הטסורינ      
לכה ,בויבו םימ יווקל םירוביח ,ןיירושמ      
םיקוזיחה ללוכ .הלעפהל ןכומו טלפמוק      
יופיח תוברל ריקל עוביקלו האישנל םישרדנה      
חולב הפצרה דע לכימה לש יקפואו יכנא      
תניפ ללוכ  ע"ש וא רובמט לש דרוברפוס      
תילכירדאה ידי לע רשואיש ןווגב םוינמולא      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומו תומלשב ןקתומ טלפמוק לכה   
      
םאתהב תמלשומ היצלטסניא תכרעמ     07.1.050
ןיב תללוכה הז קרפבו תוינכותב טרופמל      
,תרנצ ללוכ בויבו ןיחולד ,םימ תדוקנ :רתיה      
,הפצר ימוסחמ ,םיחפס ,םירוביח ,םירזיבא      
רמגל דע טלפמוק לכה .'וכו תרוקיב תודוקנ      
:ןוגכ( תועובק/םילכה רוביחל ןכומו םלשומ      

  1,360.00 1,360.00     1.00 'פמוק .ל"נה )'וכו הלסא ,ץופרטניא ,זרב  
      
תרצות קפרמ תידי םע םיכנ רויכל ךפוש זרב     07.1.060

    696.00   696.00     1.00 . ע"ש וא 348003 ט"קמ תמח 'חי   
      
'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.1.090
המלפ" םגד "הסרח"  תמגוד םיכנ יתורישל      
םירזיבאה לוכו ןופיס ללוכ 311 ט"קמ  "15      

    440.00   440.00     1.00 . םישרדנה 'חי   
  4,496.00 1 קרפ תת 1.70 כ"הס  
  4,496.00 האורבת תודובע 70 כ"הס  

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 
 
 
 

002/...   122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/05/2018
דף מס':     002 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ ו  ת ו ל ע ת  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמל םאתהב ועצובי תודובעה לכ      
תוברל יללכה ידרשמ ןיבה טרפמהו דחוימה      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ 80 קרפ      
תודובעה לכ שרופמב תרחא רמאנ םא אלא      
ויתונקתו למשחה קוח פ"ע ועצובי      
      
וילאמ הבכ ףכירמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.1.010

    720.00     4.80   150.00 הכישמ טוח םע מ"מ 02 דע הדימב רטמ   
      
הבוגבו מ"מ 002 בחורב םילבכל תשר תלעת     08.1.015
רזע דויצ לכו םיגרב , םיקוזיח תוברל מ"מ 08      

  3,840.00    96.00    40.00 . תמלשומ הדובע תלבקל שרדנה רחא רטמ   
      
וילאמ הבכ ףכירמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.1.025

    432.00     7.20    60.00 הכישמ טוח םע מ"מ 63 הדימב רטמ   
      
הסכמ םע מ"ס 001X002  תצרוחמ חפ תלעת     08.1.065

    480.00   120.00     4.00 . תנוולוגמ רטמ   
  5,472.00 םיליבומו תולעת 1.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ. םלשומ רוביח לולכי ךילומ וא\ו לבכ      
. חולב רוביח      
      

  1,024.00    12.80    80.00 ר"ממ CVP  61 ידדובמ תשוחנ יכילומ רטמ  08.2.050
      

  1,920.00    48.00    40.00 YX2N61X5  לבכ רטמ  08.2.140
      

    448.00    11.20    40.00 YX2N5.2X3  לבכ רטמ  08.2.240
      

    480.00     9.60    50.00 YX2N5.1X3  לבכ רטמ  08.2.250
      

    768.00    12.80    60.00 8.0X2X01 ןופלט לבכ רטמ  08.2.280
      

    640.00    12.80    50.00 7TAC RODAGIG  בשחמ לבכ רטמ  08.2.290
  5,280.00 םיכילומו םילבכ 2.80 כ"הס  

      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
רדגומ אלש תומוקמב םייק ןוטב ריקב רבעמ     08.3.040
לש שארמ רושיאו השירד י"פע הדוקנכ      
לכבו אוהש גוס לכמ ריקב רבעמה. חקפמה      
היצלטסניאו םילבכ רבעמל שרדנה רטוק      
רבעמה , מ"ס 51X53 רבעמה לדוג- תילמשח      
ודדמיי אל , דבלב תולעת תרבעהל שמשי      

    448.00   224.00     2.00 'פמוק . םילבכ וא-ו תרנצ ירבעמ  
    448.00 תוינבו תוקיצי תוריפח 3.80 כ"הס  

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 
 

003/...   122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/05/2018
דף מס':     003 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש ךתחב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.4.040
    04X4 אספוק ךותב ,םידדובמ ג"ע ,מ"מ  
,וילא הקראהה יכילומ לכ רוביח תוברל ,תנגומ      
תאוושה ספמ הקראה ךילומ רוביח תוברל      
81 דעל  היהי ספה ישארה םילאיצנטופה      

    224.00   224.00     1.00 'פמוק .םיגרב  
      
תוברל למשח ןקתמב םילאיצנטופ תאוושה     08.4.070
, תויטסוקא תורקתל הקראה יכילומ רוביח      
תרנצ , תופצ תופצר , בויב תרנצ , םימ תרנצ      
גוזימ תולעת , תשר תולעת , םירלקנירפס      
תורש לכו הנבמה לש םייתכתמ םיטרפ , ריווא      
לכל תילמשח תופיצר תחטבא, רחא יתכתמ      
תורבחתה לולכת הדובעה , יתכתמ תורש      
, תולש , הקראה ךילומ תוברל , יתכתמ תורשל      
ךילומ . םישרדנ רוביח יעצמאו םירושיג      
םילאיצנטופה תאוושה ספל רבחמה הקראה      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק . דרפנב דדמיי  
    624.00 תונגהו תוקראה 4.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
NOTAE תרצותמ היהי חולב תונגהה דויצ לכ      
    BBA תרצותמ היהי גותימ דויצ ,   רדיינש  וא  
היהי םיט"מאמ לש קותינ רשוכ , קינכמלט 'בח      
םיז"אמ לש קותינה רשוכ , א"ק 52 תוחפל      
. א"ק 01 תוחפל היהי      
      
2 יבועב טירפוקד חפמ A36X3 צ"פ םע   חול     08.5.015
ומיאתי רשא תודימב טרפמה פ"ע ,תוחפל מ"מ      
ריחמה .םייוניש עוציב אלל רתאב ותנקתהל      
תוברל חולב ימינפה דויצה לכ תא ללוכ      
ןומיסל ןבל םודא ץיבדנס יטלש צ"פ ,םיקדהמ      
עגמ ינפב הנגהל סנקיטרפ תנגה ,םילגעמ      
םישורדה םירזבאה ראשו ,םיכילומה ,ירקמ      
הנגהוגותימה ירזבא  ללוכ םלשומ חול תלבקל      
ללוכ ריחמה . רושיאה רחאל חולה תינכת יפל      
םירזבאה תוברל ריקה לע חולה תנקתה תא      
.חקפמה י"ע ןייוציש םוקמב ,ךכל םישורדה      
"SA EDAM" תוינכות חולל ףרצי ןלבקה      

 12,480.00 12,480.00     1.00 'פמוק .ריחמ תפסות אלל םיקתוע השולשב  
      
תימרט הנגה םע לייכתמ A05X3 קספמ     08.5.070
חולב ונתקתה תוברל תינורטקלא תיטנגמו      
יוניש , הריבצה יספל ורוביח ללוכ םייק ישאר      
הדובע תלבקל שרדיי רשא לכ , טולישו םילנפב      

    720.00   720.00     1.00 תמלשומ 'חי   
 13,200.00 למשח תוחול 5.80 כ"הס  

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 
 
 
 

004/...   122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/05/2018
דף מס':     004 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודוקנה לכ תרחא רמאנ םא טרפ : הרעה      
םיכילומ 5 דע ר"ממ 5.2 ךתחב םילבכ תוללוכ      
, הדוקנה דעו חולהמ CVP תלעת וא-ו תרנצ ,      
."לרס" תמגוד תומוטא םירוביח תואספוק      
הנקתהה . ט"הת , "סיווג" תרצות  םירזיבא      
תוציחמו סבג תוציחמ , םיקולב , ןוטב תוריקב      
.דרפינב ודדמי תולעתו תומלוס  תוקירפ      
      
גוס לכמ , טלוו 032 הרואת ףוגל רואמ תדוקנ     08.6.010
וא-ו םיכילומ , CVP תלעת וא תרנצ :ללוכ      
הרואתה ףוגמ ר"ממ 5.1X6 דע ךתחב םילבכ      
תומוטא ירוביח תואספוקו למשח חולל דע      
וא-ו "סיווג" גוסמ ז"מ תוברל "לרס" תמגוד      
ףילחמ קיספמ וא-ו "סיווג" תרצות ראומ ןצחל      

  4,800.00   120.00    40.00 ."סיווג" תרצות 'קנ   
      
YX2N 5.1X2 לבכ תוברל םורח ןצחל תדוקנ     08.6.020
םע רזיבאו הדוקנל דע מ"מ 61 רונצב לחשומ      

    480.00   480.00     1.00 . קינכמלט םגד הריבש תיכוכז 'קנ   
      
'א 61 , תיזפ-דח ט"הת עקת-תיב תדוקנ     08.6.030
ירזיבא ינש דע ,YX2N 5.2X3 לבכ תללוכה      

  1,000.00   200.00     5.00 . תפתושמ תרגסמב "סיווג" תרצות ק"ח 'קנ   
      
תוברל םימ ןגומ "סיווג" רזיבא םע ק"ח תדוקנ     08.6.050

    672.00    96.00     7.00 . תפתושמ תרגסמב םירזיבא ינש דע 'קנ   
      
רטוקב קזב ןוראמ רוניצ תוברל ןופלט תדוקנ     08.6.100
תוברל 5.0X2X4 ןופלט לבכ םע מ"מ 32      

    320.00   160.00     2.00 . ט"הת "סיווג" גוסמ רזיבא 'קנ   
      
תוברל , תבלושמ הזירכו שא יוליג תודוקנ     08.6.110
תירונ ,רפוצ ,ןצחלל  ינקת שא יוליג לבכו תרנצ      
תזכרלו רזיבאל רוביחו יאלגו לוקמר, ןומיס      

  2,160.00   144.00    15.00 . יוליגה 'קנ   
      
רטוקב רוניצ תוברל םיבשחמ תרושקת תדוקנ     08.6.120
הדוקנל דע RODAGIG לבכ םע מ"מ 32      
רוביח ללוכ JR-54 תדיחי םע רזיבא תוברל      

    688.00   344.00     2.00 . לבכה לש ויתוצק ינשב 'קנ   
      
YX2N 4X3 דע לבכ תוברל  ןגזמל הדוקנ     08.6.130
דרפנב ורחמותש תשר חולעת ג"ע חנומ      
םרזל PI-56 םימ ןגומ "טקפ" ז"מ תוברלו      
דיל ןקתויש A52X2 יזאפ תלת ילנימונ      

  2,000.00   400.00     5.00 .דייאמ תדיחי דיל וא הבעמתדיחי 'קנ   
      
מ"מ 52 רטוקב רוניצ תוברל טטסומרט תדוקנ     08.6.140

    440.00    88.00     5.00 . הלחשהה טוח םע הדוקנל דע 'קנ   
      
      

 12,560.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
005/...   122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/05/2018
דף מס':     005 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,560.00 מהעברה      
      
      
'וכו חפנ יאלג ןוגכ הצירפה תכרעמ לש הדוקנ     08.6.160
הדוקנל דע מ"מ 91 רטוקב רונצ תוברל      

  1,144.00    88.00    13.00 . םירחא י"ע ועצובי םירוביחהו טוויחה. 'קנ   
      
םילבכ 2 תוברל עקש בר  תדוקנ     08.6.190
    YX2N5.2X3 מ"מ 91  תורוניצב  םילחשומ  
רזיבאו  מ"מ 32 ףכירמ תורוניצ 2 , ףכירמ      
ט"הת וא ת"הע הנקתהל טסלפ .א.ד.ע גוסמ      
,   םינבל םיעקש   העברא ללוכה D-71 םגד      
רזיבאל םימאתמ ללוכ JR-54 יעקש ינש      

  6,480.00   720.00     9.00 בשחמ תדוקנ לכל 7TAC לבכ תוברל JR-54 'קנ   
      
םע YX2N5.2X3 לבכ תוברל ןרקמ תדוקנ     08.6.280
תדוקנו תיטסוקאה הרקתה ללחב N-1 עקש      
ינשו JR-54 רזיבאו 7TAC לבכ םע בשחמ      
םע הצרמה תדמעל ןרקמהמ מ"מ 92 תורוניצ      

    480.00   480.00     1.00 הלשחהה יטוח 'קנ   
      
םע YX2N5.2X3 לבכ תוברל IFIW תדוקנ     08.6.285
תדוקנו תיטסוקאה הרקתה ללחב N-1 עקש      

    384.00   384.00     1.00 JR-54 רזיבאו 7TAC לבכ םע בשחמ 'קנ   
      
לבכ תוברל ילמשח ךסמ ןא ילמשח ךסמ תדוקנ     08.6.300
    YX2N 5.1X3 דרוה םרה יבצמ וד קספמל דע  
וא ןוליו עונמל דע YX2N5.1X4 לבכ ונממו      

    360.00   360.00     1.00 עונמה דיל N-1 עקש ללןכ ךסמ 'חי   
 21,408.00 םירזיבאו תודוקנ 6.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
יבגל ינכט טורפ העצה םע שיגהל שי :הרעה      
הרואת יפוג ,תינכותב םיעיפומה הרואת יפוג      
. החגשה ןמיס / ןקת ות ילעב תויהל םיבייח      
      
ןוסחא  , הלבוה ,הקפסה וללכי הרואת יפוג      
רוביחו הנקתה . דבלב  ןלבקה תוירחא ןתמו      
דרפנ ףיעסב ודדמיי      
      
תבצעמ ידי לע ורשואיו ורחביי הרואת יפוג      
למשחה ץעוי ידי לעו  טקיורפה לש םינפ      
      
תמגוד W 04 קפסהב דל לנפ גוסמ הרואת ףוג     08.7.010

  6,000.00   240.00    25.00 דלטנפ םגד שעג תרצות 'חי   
      
דל תרונ םע תיטסוקא הרקתב עוקש ת"וג     08.7.041

    512.00   256.00     2.00 522 דלסקיפ םגד שעג תרצות W02 'חי   
      
תרצות W3 יתילכת דח םוריח ת"וג     08.7.071

  1,824.00   304.00     6.00 XULYX  םגד  LLEWCAM 'חי   
  8,336.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 

006/...   122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/05/2018
דף מס':     006 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,336.00 מהעברה      
      
      
תרצות האיצי טלש םע יתילכת  וד םוריח ת"וג     08.7.081

    360.00   360.00     1.00 MACWELL 'חי   
  8,696.00 הרואת יפוג 7.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךומנ חתמ ןקתמל קדוב סדנהמ תרוקב     08.8.040
"רזוע יאלמשח" תוחפל לש תוחכונב      
לכל ( תואצוהה לכ ללוכ ,"ךמסומ יאלמשח"-ו      

    960.00   960.00     1.00 'פמוק .) דרפנב הנבמ  
      
תחיתפו רוביד  תדיחי םע םוקרטניא תדיחי     08.8.050
טוויחו חוכ קפס תוברל תינוציחו תימינפ תלד      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םלשומ  
  2,160.00 תונוש 8.80 כ"הס  
 57,288.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
1 ק ר פ  ת ת  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
33/33 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.020
תריחבל ןווגו " םגד ,גוסמ ,פילס יטנא , מ"ס      
לוח תוברל ,ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמב ןימזמה      
תוגופ ,ק"מל טנמצ ג"ק 002 תומכב בצוימ      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      

  6,000.00   200.00    30.00 .לכירדאה תריחבל ןווגב "IEPAM" תרצותמ ר"מ   
      
וא/ו סבג תוציחמ וא/ו םייונב תוריק יופיח     10.1.030
, תולסא לש םייומס םילכימ יופיחל סבג תוחול      
תודימב הקימרק / ןלצרופ טינרג יחיראב      
תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ , מ"ס 06/02      
תוברל ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמב ןימזמה      
,ןימזמה תריחבל םגד םוינמולאמ הניפ יליפורפ      
ידי לע רשואמו םיאתמ קבדב הקבדהב עוציבה      
תוריק לע תרשיימ חיט תבכש תוברל חקפמה      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,םייונב      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא      

  4,416.00   184.00    24.00 .לכירדאה ר"מ   
      
06 דוסי ריחמב היצנימל טקרפב ףוציר     10.1.040
תמרב , תילכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ/ח"ש      
םייקה ףוצירה ג"ע עוציבה .4C הקיחש      
תיתשת רושייל לטכפשה תובכש תוברל      
בר קבד םע הקבדהב עוציבה ,ףוצירה      
,ןויקינ( תיתשתה תנכה תא ללוכ ריחמה.ימעפ      

 14,400.00   144.00   100.00 .)הפיטשו קבא תביאש ר"מ   
      
      

 24,816.00 1.01 קרפ תתב הרבעהל
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
007/...   122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/05/2018
דף מס':     007 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,816.00 מהעברה      
      
      
ףוצירל םאות מ"ס 7 הבוגב רמילופ טקרפ לנפ     10.1.050

  3,024.00    33.60    90.00 .תילכירדאה תריחבל ןווגב לוגע ןוילע טנק םע רטמ   
      
לע טלפמוק םיכנ יתורשל ינקית םירזיבא טס     10.1.360
חישק קיטסלפ יופיצב םירזיבאמ ויביכרמ לכ      
עורז ,םירושימ 2 זחאמ ללוכה ,ןבל ןווגב      
,הלסאל ההבגהו תלדל רשי זחאמו תממורתמ      
לכ תוברל םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה      
ץעוי לש ורושיאבו תוריק/תוציחמל םיקוזיחה      
י"ע קוושמה "טילסרפ" תרצות לכה .תוחיטבה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא "ןוזניש"  
      
2 יבועב ע"ש וא רסיק ןבאמ הדובע חטשמ     10.1.370
, ןימזמה תריחבל ןווג חבטמ ןורא ג"ע מ"ס      
, ףקיהב שיש ילגרס ,רויכל רוח דוביע תוברל      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .)וטנ הדידמה(  ,זרבל רוח ר"מ   
 32,240.00 1 קרפ תת 1.01 כ"הס  
 32,240.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
תונכההו םינוקיתה לכ תא םיללוכו לכירדאה      
.הדובעה עוציבל םישרדנה      
      
לעו םימייק תוריק לע םייק םינפ עבצ שודיח     11.1.030
וא "לירקרפוס"ב  תושדח סבג תוציחמ יבג      
עבצ תרסה תוברל ,ןימזמה תריחבל ןווגב ע"ש      

  4,928.00    22.40   220.00 . ריקה שוטילו םירוח תמיתס ,ףפור ר"מ   
      
, הנבמל הסינכה ליבש ךרואל ריק לע ץוח עבצ     11.1.040
תריחבל ןווגב ע"ש וא ".ד.מ לירקרפוס"      
תובכש יתשב םימייק חפ תוריק לע ןימזמה      

  1,632.00    27.20    60.00 .תושרדנה תונכההו םינוקיתה לכ תוברל ר"מ   
  6,560.00 העיבצ תודובע 1.11 כ"הס  
  6,560.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

008/...   122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/05/2018
דף מס':     008 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
עובק מ"ס 011/021 תודימב םוינמולא ןולח     12.1.010
)סקלפירט( מ"מ 3+3 ןוחטיב תיכוכז ללוכ      
1 -א סופיטל םאתהב לכה הפוקשו הקלח      

  3,520.00 1,760.00     2.00 . םוינמולאה תמישרב 'חי   
  3,520.00 תונולח 1.21 כ"הס  
  3,520.00 םוינמולא תודובע 21 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ר י ו א  ג ו ז מ  י נ ק ת מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ ,תמלשומ הנקתהו הלבוה הקפסא      
ללוכ ,ידסומ/יתרקת/יליע לצופמ ןגזמל שרדנה      
הנקתהו הלבוה הקפסא .דייאמה תיילת      
/יליע לצופמ ןגזמל שרדנה לכ ללוכ ,תמלשומ      
.דייאמה תיילת ללוכ ,ידסומ /יתרקת      
      
000,81H/UTB  לש הקופתל , יזאפ דח ,יליע     15.2.050

  7,200.00 3,600.00     2.00 'פמוק .תוחפל  
      
000,92H/UTB  לש הקופתל , יזאפ דח ,יליע     15.2.080

  5,760.00 5,760.00     1.00 'פמוק .תוחפל  
 12,960.00 ריוא גוזמ ינקתמ 2.51 כ"הס  
 12,960.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  22 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  1.22 ק ר פ  ת ת       
      
, ןוטב תרקת הבוג דע תיטסוקא סבג תציחמ     22.1.020
לש ללוכ יבועב םידדצה ינשב תימורק וד      
הנותחתו הנוילע הליסמ םע מ"מ 041      
מ"מ 6.0 יבועבןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
ריק טרפל םאתהב לכה .  ולג ןירג תבכש ללוכ,      
ללוכ העיבצל ןכומ םלשומ רמג דע יטסוקא      
ליפרובמט דוסי תבכש תוברל לירקרפוס עבצ      

  7,680.00   192.00    40.00 . ע"ש וא לירקרפוס תובכש יתשו ע"ש וא ר"מ   
      
רבעמל תמייק תיטסוקא הרקת תחיתפ     22.1.030
תוציחמ עוצב רחאל התמלשהו סבג תוציחמ      
,םייקה ומכ רמגו האישנ יטנמלא ללוכ סבגה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .L+Z  
      
י"ע יטסוקא דודיב רובע סבג תציחמל תפסות     22.1.050

  1,600.00    40.00    40.00 .ק"מ/ג"ק 08 לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ ר"מ   
 10,880.00 תונושו סבג תוציחמ 1.22 כ"הס  
 10,880.00 סבג תוציחמ 22 כ"הס  

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 
 

009/...   122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



01/05/2018
דף מס':     009 . היסדרפ תימוקמ הצעומ םייתרבח םיתורישל הקלחמה - תוליעפו םילופיט ירדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ס י ר ה ו  ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  1.42 ק ר פ  ת ת       
      

    800.00   200.00     4.00 ףוקשמו ףנכ ללוכ גוס לוכמ תלד קוריפ 'חי  24.1.010
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק סבג תוציחמ קוריפ 24.1.020
  2,400.00 םיקוריפ 1.42 כ"הס  

      
ת ו ס י ר ה  2.42 ק ר פ  ת ת       
      

  2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק ןוטב קולב תויונב תוציחמ תסירה 24.2.010
  2,400.00 תוסירה 2.42 כ"הס  
  4,800.00 תוסירהו םיקוריפ 42 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
1 ק ר פ  ת ת  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
, םייקה תמגודכ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.010
'א עצמ תוברל ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
םינווג בוליש ,קודיה ,לוח עצמ , שרדנכ קדוהמ      
, ףוצירה תולובגב ןוטב תורוגח ,תואמגודו      

  2,240.00   112.00    20.00 .'וכו תויומס  תורוגח ר"מ   
      
04/06/52 תודימב " תיקוצ" גוסמ ןוטב יקולב     40.1.020

  2,560.00   160.00    16.00 . תיננג המדאב םיקולבה יללח יולימ תוברל 'חי   
  4,800.00 1 קרפ תת 1.04 כ"הס  
  4,800.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

 
  

לכה ךס  
   147,544.00  יללכ כ"הס  

     25,082.48 מ"עמ %71  
    172,626.48 מ"עמ ללוכ כ"הס  

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

122B :קובץ 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


