
מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 

24/05/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     006 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 קרפ תת      
      
מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     02.0010

409,500.00   300.00  1365.00 B+A םינינב והשלכ קמועל רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     02.0011

270,000.00   300.00   900.00 D+C םינינב - אוהשלכ קמועל רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     02.0012

111,000.00   300.00   370.00 הלהנימ הנבמ  - אוהשלכ קמועל רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     02.0013

 75,000.00   300.00   250.00 ןורשג- אוהשלכ קמועל רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     02.0014

 15,000.00   300.00    50.00 חותיפב ץוח תוגרדמ- אוהשלכ קמועל רטמ   
      
ךתח י"פע תונוש תודימב תואסנולכ ישאר     02.0020

 17,000.00 1,700.00    10.00 B+A םינבמ היצקורטסנוקה תוינכתב ק"מ   
      

  6,800.00 1,700.00     4.00 D+C םינבמ תונוש תודימב סנולכ ישאר ק"מ  02.0021
      

  3,400.00 1,700.00     2.00 הלהנימ הנבמ תונוש תודימב סנולכ ישאר ק"מ  02.0022
      

  8,500.00 1,700.00     5.00 ןורשיג תונוש תודימב סנולכ ישאר ק"מ  02.0023
      
םיבחרמ :םוקימ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.0030

  4,500.00    45.00   100.00 םינגומ ר"מ   
      

218,500.00   190.00  1150.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב ףצרמ ר"מ  02.0050
      

 42,000.00   210.00   200.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב ףצרמ ר"מ  02.0060
      

 75,000.00 1,500.00    50.00 מ"ס 02 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0070
      

 12,000.00 1,200.00    10.00 מ"ס 52 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0080
      

  2,500.00 1,250.00     2.00 מ"ס 53-03 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0090
      

 22,000.00 1,100.00    20.00 מ"ס 04 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0100
      

  8,000.00 1,600.00     5.00 מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0110
      

165,000.00 1,500.00   110.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0120
      

 44,800.00 1,400.00    32.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0130
      

 32,500.00 1,300.00    25.00 מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0150
1,543,000.00 00.20.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     007 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,543,000.00 מהעברה      

      
      

200,000.00 1,250.00   160.00 מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0160
      

126,000.00 1,800.00    70.00 םיינבלמ ןוטב ידומע ק"מ  02.0170
      
םג ללוכ( מ"ס 02 בחורב תונותחת ןטב תורוק     02.0180

 42,500.00 1,700.00    25.00 )םינוש םיסלפמ ןיב תורשגמה ק"מ   
      
,מ"ס 02 בחורב םיקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.0210

277,500.00 1,500.00   185.00 .גג תוקעמב ןוילע זיזו ןותחת עקש תוברל ק"מ   
      

 25,000.00   200.00   125.00 מ"ס 51 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0211
      

127,500.00   300.00   425.00 מ"ס 02 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0220
      

450,125.00   325.00  1385.00 מ"ס 52 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0230
      

  3,500.00   350.00    10.00 מ"ס 02-51 יבועב םייקפוא םיטסדופ ר"מ  02.0231
      

 15,750.00   350.00    45.00 מ"ס 02-51 יבועב תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.0260
      

  2,700.00   900.00     3.00 תוגרדמ ישלושמ ק"מ  02.0270
      

722,200.00 4,600.00   157.00 םינוטב ןויזל לזרב ןוט  02.0280
      
תוחול תקבדה ידי לע רוק ירשג ימרת דודיב     02.0290
תשר תוברל מ"ס 2 יבועב סקדא רקלק      

 32,000.00    40.00   800.00 סלגרביפ ר"מ   
      
3 יבועב רקלק תוחול ידי לע םירפת יולימ     02.0300

  2,800.00    40.00    70.00 מ"ס ר"מ   
      
ןש ןיב הדרפהל מ"ס 03 בחורב מ"מ 3 ןרפואנ     02.0310

    720.00    60.00    12.00 רשגל הנבמב רטמ   
      
תודימב ןוטב תוריקמ "ןש" תיקפוא הטולב     02.0320

  4,400.00 2,200.00     2.00 םינוש ךתח ק"מ   
      
מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךותיח דיבילופ יזגרא     02.0330

 82,200.00    50.00  1644.00 תופצר תחת ןליתאילופ םיפוטע ר"מ   
      
מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךותיח דיבילופ יזגרא     02.0340
בחור י"פע תורוק תחת ןליתאילופ םיפוטע      
י"פע תורוק ידיצב לגילופ תוחול ללוכ , הרוקה      

 26,250.00    50.00   525.00 תינכותב טרפ רטמ   
      

  8,400.00 1,200.00     7.00 תינכותב ךתח י"פע תספרמל הקעמ ק"מ  02.0370
3,692,545.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
קובץ: אורים  מאי 2016   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     008 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 קרפ תת      
      
תורוגח ללוכ מ"ס 01 יבועב םיקולב תוריק     04.0010
ןויז ללוכ םיחתפ לעמו תוריק ידיצבו לעמ      

  4,800.00   160.00    30.00 היצקורטסנוקה תינכותב עיפומה ךתח י"פע ר"מ   
      
םירוח 4 םילולח ןוטב יקולבמ םיימינפ תוריק     04.0020
ידיצבו לעמ תורוגח ללוכ מ"ס 02 יבועב      
ךתח י"פע ןויז ללוכ םיחתפ לעמו תוריק      

136,000.00   200.00   680.00 היצקורטסנוקה תינכותב עיפומה ר"מ   
      
יבוע םירוח 8 סימופ יקולבמ םיינוציח תוריק     04.0030
,םיחתפ ידיצב ןוטב תורוגח ללוכ מ"ס 22      

122,200.00   235.00   520.00 תינכותב טרפ י"פע ןויז ללוכ םיחתפ לעמו ר"מ   
263,000.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 קרפ תת      
      
דוסי תורוקו תויעקרק תת תוריק םוטיא     05.0010
גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב הנבמה ףקיהב      
יתשב ר"מ/ג"ק 4 תללוכ תומכב ליסורוט      
תוארוה יפלו ןהיניב סלגרביפ תשר םע תובכש      

 57,000.00    50.00  1140.00 ןרציה ר"מ   
      
תוחול י"ע תורוקו תוריק םוטיא לע הנגה     05.0020
,מ"ס 5 תוחולה יבוע ,םיליגר ףצקומ ןרטסילופ      

 34,200.00    30.00  1140.00 .ק"מ/'גק 03 יבחרמ לקשמ ר"מ   
      
לש  תחא הבכשב תוקלור ללוכ תוגג םוטיא     05.0030
,גגל תומחלומ תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      
ימורטסלא רמילופ 51% תפסות תוליכמה      
    S.B.S, דבל ןויז םע מ"מ 5 העיריה יבוע  
,סורג טגרגאו ר"מ/'רג 053 לקשמב רטסאילופ      
תומחלומ תועיריה .מ"ס 7/7 תוקלור תוברל      
גוסמ ינמוטיב רמירפ ללוכ , תיתשתל      
ומכ .ר"מ/רג 003 לש תומכב "101 טוקמיירפ"      
,תוקלורב קוזיחו יוסיכ תועירי ללוכ ריחמה ןכ      
יפל הדידמה .קיטסמב םוטיא עוביק לגרס      

108,900.00    90.00  1210.00 .תוקעמה ינפ ןיב וטנ חטש ר"מ   
      
0021 לש יבחרמ לקשמב )ףצקומ( לק ןוטב     05.0040
קוצי הנבמה גג ג"ע 04  קזוח ק"מ\ג"ק      
עצוממ יבועב לכירדאה תינכות יפל עופישב      

162,400.00   580.00   280.00 ..מ"ס - 02כ לש ק"מ   
      
      

362,500.00 00.50.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     009 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
362,500.00 מהעברה      

      
      
, F-03 ףצקומ ןריטסילופ י"ע תוגג דודיב     05.0050

 42,350.00    35.00  1210.00 .מ"ס 4 יבועב ר"מ   
      
רדחו חבטמו ,םיתוריש .ח תופצר םוטיא     05.0060
ינמוטיב רמיירפ :תומח תוחירמב הפשא      
ןמוטיב לש תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב      
תללוכ תומכב תומח תוחירמב 52/57 בשונמ      
סלגרטניא תיכוכז תותשר 2,ר"מ/ג"ק 5.4 לש      
ריינ תקבדה י"ע םוטיאה תובכש לע הנגהו      
לע הילע תללוכ הדובעה .053 יתבכש וד תפז      
51 הבוג דע םיבוטרה םירדחה לש תוריקה      

 12,000.00    80.00   150.00 .מ"ס ר"מ   
      
קוליס ללוכ םינבמה ןיב הדרפה רפת םוטיא     05.0070
קיטסמו יוביג ליפורפ ,מ"ס 3-כ קמועל רק-לק      

  7,600.00    80.00    95.00 יטננופמוק-וד רטמ   
424,450.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
0.6 ק ר פ  ת ת  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
0.6 קרפ תת      
      
תודובעה ירואתש תאזב שגדומ :הרעה      
םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב ןייוצמכ      
תא תוהזל קרו ךא םיאבו רתויב םייטמכסו      
לש אלמה רואתה   טירפה וא/ו רצומה      
תוינכתב אצמנ םיטירפה וא/ו םירצומה      
וא/ו םירצומה לכ .לכירדאה תומישרו      
עוצבל שרדנה לכ תא וללכי ןלהל םיטירפה      
לכ ,םיפוקשמה תוברל תודובעה לש םלשומ      
יריזחמו הפצר יריצ תוברל שורדה לוזרפה      
החיתפל תונכהו הלהב תוידי ,םינוילע תלד      
םייולמ ,העיבצהו עבצה לכ .תילמשח      
יופצה ירמוח לכ ,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא      
תוינכתב ןייוצמכ לכה - המיטאה ירמוח      
םהינימל םיטרפמה םיללוכ ןכ ומכ .םיטרפמבו      
ןלבקה לעש תומילשמ תויחנהו תוארוה      
ותעצה בתכ תא ןיכיש תעב ןובשחב ןתחקל      
תושרה ול הקנעה םאב ומצע עוצבה תעב ןכו      
.דחוימ ינכט טרפמ םג האר .עצבל      

0.6 קרפ תת 00.60 כ"הס            
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     010 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ י"פע 021X002 תודימב קיחמ התיכ חול     06.01.0002

    600.00   600.00     1.00 -7גנ 'חי   
      
דבל חיטש םע הציענ חולו קיחמ התיכ חול     06.01.0003

 16,800.00 1,200.00    14.00 -6גנ טרפ י"פע 021X08+042+08 לדוגב 'חי   
      
מ"ס 06X06 תודימב טנוברקילופ גוסמ הארמ     06.01.0004

  3,200.00   400.00     8.00 4-גנ טרפ 'חי   
      
טנוברקילופ גוסמ םיכנ יתורישב הטומ הארמ     06.01.0005

  3,850.00   550.00     7.00 -5גנ טרפ יפל לכה   06*09  לדוגב תרגסמ+ 'חי   
      

 20,000.00   100.00   200.00 -9גנ טרפ י"פע 02X2 תודימב ריק ןגמ רטמ  06.01.0006
      

  4,550.00    70.00    65.00 -8גנ טרפ י"פע תודובע תיילתל לגרס רטמ  06.01.0007
      
רורוואו ןוניס תכרעמ  לע הנגהל  LPH תציחמ     06.01.0008
טרפ י"פע ,מ"ס501X046 'מ 8.1 הבוגב      

  7,000.00 7,000.00     1.00 -41גנ 'חי   
      
תודימב ןוניס תכרעמ לע הנגהל LPH תציחמ     06.01.0009

  4,000.00 4,000.00     1.00 -81גנ טרפ י"פע,מ"ס 501X081X064 'חי   
      
רורווא ןוניס תכרעמ לע הנגהל ץעמ הציחמ     06.01.0010
י"פע ,מ"ס 501X081X572 תודימב ןוניסו      

  6,000.00 3,000.00     2.00 -61גנ טרפ 'חי   
      
ןוניסו רורווא תכרעמ לע הנגהל ץעמ הציחמ     06.01.0011

  2,500.00 2,500.00     1.00 -71גנ טרפ י"פע 501X081X032 תודימב 'חי   
      
תודימב רויכל תחתמ ןותחת ןורא     06.01.0012

 22,000.00 2,000.00    11.00 11-גנ טרפ פ"ע ,מ"ס09/56/081 'חי   
      
יושע הקימרק תתיכב ןותחת חבטמ ןורא     06.01.0013
022 ךרואב  הקימרופו ןימלמ הפוחמ ץיודנס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 12-גנ טרפ פ"ע ,מ"ס 'חי   
      
09/56/021 תודימב רויכל תחתמ חבטמ ןורא     06.01.0014

  1,500.00 1,500.00     1.00 22-גנ טרפ פ"ע ,מ"ס 'חי   
      
הקימרק תתיכב 0022 ט"קמ רסיק ןבא חטשמ     06.01.0015
הנותחת הנקתה,םירויכ ינשל חתפ ללוכ      
םימ ףאו חטשמה הצקב ההבגה,םיזרבל      

  2,600.00 2,600.00     1.00 .מ"ס 022/56 תודימב 'חי   
      
רויכל חתפ ללוכ 0022 ט"קמ רסיק ןבא חטשמ     06.01.0016
הצקב ההבגה,םיזרבל הנותחת הנקתה,      

 22,000.00 2,000.00    11.00 .מ"ס 081/56 תודימב םימ ףאו חטשמה 'חי   
      

119,100.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     011 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
119,100.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 04X002 תודימב חותפ ןוילע ןורא     06.01.0017

  1,200.00   300.00     4.00 .02-גנ טרפ פ"ע מ"ס 03 קמועבו 'חי   
120,300.00 תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0010
    012X501 ןניאש תותלדב( רהוצ ללוכ מ"ס  

 75,900.00 2,300.00    33.00 .-1סמ טרפ פ"ע)םיתוריש תותלד 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח  תשעותמ חפ תלד     06.02.0020
    012X09 סמ טרפ פ"ע מ"ס-A1.ןוחבטמל  

  2,000.00 2,000.00     1.00 הרפסמ 'חי   
      
יתורישל הסינכ תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0030
,רורווא תפפר ללוכ 012X501 תודימב םיכנ      

 25,000.00 2,500.00    10.00 -2סמ טרפ י"פע יונפ סופת לוענמו הזיחא טומ 'חי   
      
םיתורשל הסינכ תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0040
לוענמ ,רורווא תפפר ללוכ 012X501 תודימב      

  2,200.00 2,200.00     1.00 -3סמ טרפ י"פע,יונפ-סופת 'חי   
      
תודימב רהוצ בוליש רובע חפ תותלדל תפסות     06.02.0050
8 יבועב טנוברקילופב גגוזמ מ"ס 03x02-כ      

 16,000.00   400.00    40.00 .יפקיה דוביעב תרגסמ תוברל ,מ"מ 'חי   
      
,012X001 תודימב  תיפנכ דח שא תלד     06.02.0060

  2,800.00 2,800.00     1.00 -4סמ טרפ האר, י"ת יפל שאב תודימע 'חי   
      
ןקתומ ילירקא רמוחמ רורוואו הרואת תפיכ     06.02.0070
הטנוו םיגרוס םילול תשר ללוכ ןוטב רוניצ לע      

  9,600.00 1,200.00     8.00 -5סמ טרפמ י"פע 'חי   
      
מ"ס 002X09 תודימב יפנכ וד  תוכרעמ ןורא     06.02.0080

  4,000.00 1,000.00     4.00 .-60סמ טרפ פ"ע 'חי   
      
6 מ"ס 002X023 תודימב  תוכרעמ ןורא     06.02.0090

  6,400.00 3,200.00     2.00 .-7סמ טרפ פ"ע םייפנכ 'חי   
      
4 מ"ס 002X532 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0100

  2,500.00 2,500.00     1.00 .-8סמ טרפ פ"ע םייפנכ 'חי   
      
י"פע061X55 תודימב תילעמל רורווא תפפר     06.02.0110

  1,900.00   950.00     2.00 - 21סמ טרפ 'חי   
      
י"פע  012/08 תודימב ןסחמל הסינכ תלד     06.02.0120

  2,000.00 2,000.00     1.00 -31סמ טרפ 'חי   
150,300.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     012 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
150,300.00 מהעברה      

      
      
תודימב םייפנכ 6 יתניפ תוכרעמ ןורא     06.02.0130

  3,200.00 3,200.00     1.00 -51סמ טרפ י"פע םייפנכ 002/041 'חי   
      
002/582 תודימב םייפנכ 4 תוכרעמ ןורא     06.02.0140

  2,500.00 2,500.00     1.00 -41סמ טרפ י"פע םייפנכ 'חי   
156,000.00 תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס  
276,300.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו ע ו ב ק ל  ב ו י ב ו  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו י א ו ר ב ת       
      
היצלטסניא תרנצ תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     07.01.0010
רוביחו החדה לכימ םע הלסא תנקתהל האלמ      
לש ימינפה לובגבש בויבהו םימה תכרעמל      
םירקה םימה תרנצ תא ללוכ ל"נה .הנבמה      
ןיכפושהו ןיחולדה תרנצ תא ,דודיב ,םימחהו      
ללוכ ןטלוקל רוביחל דע בויבה תרנצ תאו      
לכב םירזיבאה לכ תא ןכ ומכ  .ןטלוקה      
תואספוק ,הריגסה יזרב תא ,םירטקה      
םירזיבאה לכו םינגואה ,םימטאה ,תרוקיבה      
תכרעמה .טרפמב ראותמכ לכה ,טלפמוק      
םימה תרנצל ןכו ירטינסה ילכל רוביח לולכת      
תרנצ .ל"נה ילכה לש רוביחה תדוקנב בויבהו      
יווק ,"לורילופ" וא P.S. תורוניצמ היהת םימה      
ןיכפושה תרנצו ןליפורפילופמ ןיחולדה      
ירמוח ,ל"נה לכ .EPDH םייטסלפ םירמוחמ      
טרופמה יפל בויבו םימל םירזיבאה ,רזעה      

 20,150.00 1,550.00    13.00 'פמוק .תוינכתבו טרפמב  
      
הצחר רויכ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0020
םימה תכרעמל רוביחו בוריע זרב ללוכ      
ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ .בויבהו      
לכה ,תרנצהו םירזיבאה לש המאתהבו      

 31,500.00 1,500.00    21.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תחלקמ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0030
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  7,500.00 1,500.00     5.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
חבטמ רויכ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0050
.בויבהו םימה תכרעמל רוביחו בוריע זרבו      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ      

 43,500.00 1,500.00    29.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      

102,650.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     013 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
102,650.00 מהעברה      

      
      
חידמ 'קנ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0060
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו םילכ      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
"4 ימת" תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0070
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

 24,000.00 1,500.00    16.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
"םוחיגשמ" תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0080
טלפמוק תכרעמ .דבלב םימה תכרעמל רוביחו      
םירזיבאה לש המאתהבו ליעל ראותמכ      

  2,250.00   750.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו  
      
םימ לכימ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0090
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו ק"ממב      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  9,000.00 1,500.00     6.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
יוביכ תדמע תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0100
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו שא      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  7,500.00 1,500.00     5.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
תכרעמ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0110
תכרעמ .םימה תכרעמל רוביחו תירלוס      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ     07.01.0120
ךא םינגזמ זוקינ 'קנל תרנצהו םירזיבאה      

 32,250.00   750.00    43.00 'פמוק .דבלב בויבה תכרעמל רוביח  
      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ     07.01.0130
לצופמ רק-ימ רוביחל תרנצהו םירזיבאה      
'חיה ןיב רשק תרנצ ללוכ ,םימלו בויבל      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה היזרבל  
188,150.00 תויאורבת תועובקל בויבו םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     014 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
יתורשל היולת הלסא לש הנקתהו הקפסה     07.02.0010
םגד "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ םיכנ      
הסכמ ,הילת ןקתמ ללוכ "הרטיו" וא 3296      
וד קיטסלפמ יולגהחדה לכימ ,םידבכ בשומו      
טרופמכ טלפמוק לכה,החדה רוניצו יתומכ      

 25,000.00 2,500.00    10.00 'פמוק .טרפמב  
      
הליגר היולת הלסא לש הנקתהו הקפסה     07.02.0020
ןקתמ ללוכ "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ      
יולג החדה לכימ ,םידבכ בשומו הסכמ ,הילת      
וא 'א גוס החדה רוניצו יתומכ וד קיטסלפמ      
טלפמוק לכה,P203 םגד "הרטיו" תרצות      

  6,300.00 2,100.00     3.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ  
      
ןבל סרחמ הצחר רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0030
ןופיס ללוכ "תירונ" םגד "הסרח" תרצותמ ומכ      
םימחו םירק םימל בוריע זרב ללוכ ,תוילתו      
יזרבללוכ ,"תמסקמ" םגד "תמח" תרצותמ ומכ      

 13,000.00 1,000.00    13.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק לכה ,םישימג לינ  
      
הרפסמב הצחר רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0040
ןופיס ללוכ "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ      
םימחו םירק םימל ריק תללוס ללוכ ,תוילתו      
ףלזמ םע "טסרווא" םגד "תמח" תרצותמ ומכ      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ ,שימג רוניצו      

  3,260.00 1,630.00     2.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
ןבל סרחמ הצחר רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0050
תרצותמ ומכ הקיסומב היפרת תתיכב      
זרב ללוכ ,שישל תחתמ ןופיס ללוכ ,"הסרח"      
"תמח" תרצותמ ומכ םימחו םירק םימל בוריע      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ ,"תמסקמ" םגד      

  2,300.00 1,150.00     2.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
תחלקמל ריק תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0060
םגד "תמח" תרצות תמגודכ ךרד 3 ץופרטנוא      
הנקתה תכרעמ ללוכ ,ע"ש וא טסרווא"      
תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ      
,הקנתמ ףלזמ ,טומ ללוכ תחלקמל הכרע ,ריק      
טלפמוק לכה ,'מ 2 ךרואב שימג רוניצו      

  5,500.00 1,100.00     5.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ  
      
      
      
      
      
      
      
      

 55,360.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     015 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,360.00 מהעברה      

      
      
ןבל סרחמ חבטמ רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0070
לכ םע םלשומ ןקתומ ,"הסרח" תרצותמ ומכ      
תחתמ הנקתהל ןופיס ,םיולנה םירזיבאה      
ומכ םימחו םירק םימל זרב ללוכ ,שישל      
ףלזמ םע "תמסקמ" םגד "תמח" תרצותמ      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ "חרפ" םגד ףלשנ      

 50,750.00 1,750.00    29.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
4/3" רטוקב ילד זרב לש הנקתהו הקפסה     07.02.0080

    120.00   120.00     1.00 .םילכ חידמל 'חי   
      
םימ 'פמט ליבגמ זרב לש הנקתהו הקפסה     07.02.0100
לכה ,"ביגש" תרצותמ ומכ "םוחיגשמ" םימח      

  2,100.00   700.00     3.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
שא יוביכ תדמע לש הנקתהו הקפסה     07.02.0130
"X 52 4/3 ןולגלג + 2" יוביכ זרבמ תבכרומה      
2" םיקונרז + 2 ריהמ זרבו קנזמ םע 'מ      
+ 2 ישומיש בר קנזמ + א"כ 'מ 51 ךרואב      

 14,000.00 2,800.00     5.00 .ג"ק .B.F C.6םיפטמ רטמ   
      
תללוכה תירלוס תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0140
יופיצ םע א"כ רטיל 051 םימח םימ ידוד 2      
יטלוק 2 ,קוצי ןטירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא      
תא ,ןוטב גג לע דמעמ ,םיאתמ חטשב שמש      
,םומיח ץיאמ ,ןוחטיב םותסש ,םירזיבאה      
םימ 'פמט תסוו ,תבש ןועש רורחס תבאשמ      
םימח ,םירק םימל בלושמ רוביח ,םימח      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .למשחו  
      
תלצופמ רק-ימ תייזרב לש הנקתהו הקפסה     07.02.0160
    002HPL תקוש ללוכ "ביגש ימ" תרצותמ  
ללוכ ,תלצופמ רוריק 'חיו םיזרב 3 היתש      
טלפמוק לכה ,היזרבל 'חיה ןיב רשק תרנצ      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ  
158,330.00 תויאורבת תועובק 20.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
)טירבג( EPDH תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0010
הפצרל תחתמ םינקתומ בויב יווקל 4" רטוקב      
רוניצה ךרוא לכל ןוטיב ללוכ 'מ 0.1 דע קמועב      

 27,000.00   270.00   100.00 .םינוש םירזיבאו רטמ   
      
תיליבוממ הפצר ימוסחמ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0020
עובצ זילפמ תשר עבורמ הסכמ םע 8"/4"      

  6,090.00   870.00     7.00 .לכירדאה י"ע רחביש ןווגב 'חי   
 33,090.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     016 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,090.00 מהעברה      

      
      
ךרואבו מ"ס 02 בחורב הטסורינמ זוקינ תלעת     07.03.0030
מ"ס 02 - 01 םינתשמ םיקמועב 'מ 06.6-כ      
ללוכ ,טלפמוק לכה ,הטסורינמ הכבש ללוכ      

 13,200.00 6,600.00     2.00 'פמוק .8"/4" .ר.מל הרוביח  
      
ךרואבו מ"ס 02 בחורב הטסורינמ זוקינ תלעת     07.03.0040
מ"ס 02 - 01 םינתשמ םיקמועב 'מ 06.2-כ      
ללוכ ,טלפמוק לכה ,הטסורינמ הכבש ללוכ      

  5,200.00 2,600.00     2.00 'פמוק .8"/4" .ר.מל הרוביח  
 51,490.00 רורויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
ומכ 4" רטוקב םשג טלוק לש הנקתהו הקפסה     07.05.0010

  7,300.00   730.00    10.00 .ךרע הוש וא "רמלד" תרצותמ 'חי   
      
)טירבג( EPDH תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.05.0020
תוריק ,םידומעב םינקתומ ,םשג ימל 4" רטוק      

  5,600.00   140.00    40.00 .םירזיבא תוברל יולג וא רטמ   
      
ןבלוגמ רוניצמ םייכרב לש הנקתהו הקפסה     07.05.0030

  1,890.00   210.00     9.00 .בזרמה אצומב 4" רטוקב 'חי   
      
2/4" רטוקב םשג טלוק לש הנקתהו הקפסה     07.05.0040

  1,200.00   400.00     3.00 .ךרע הוש וא "רמלד" תרצותמ ומכ 'חי   
 15,990.00 םשג ימ זוקינ 50.70 כ"הס  
413,960.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     017 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
)א :תוללוכ ללכה ןמ אצוי אלל תודוקנה לכ      
ללח ךותב תודוקנ רובע וילאמ הבכ ליבומ      
,ט"הת תודוקנ רובע ליגר וא תיטסוקא הרקת      
4 ןופלט לבכ ,למשחל YX2N לבכב טוויח )ב      
לוקמרל דחוימ לבכ ,)ןופלט תודוקנ( תוגוז      
תדוקנ( הכישמ טוח וא/ו ,)לוקמר תדוקנ(      
    .V.T םוקרטניא ,םיבשחמ ,רוגס לגעמב,  
+ 55תואספוק )ג ,)'וכו ,תוילוק-רוא תוכרעמ      
רזעה ירמוחו םירזיבאה לכ )ד ,הסכמ      
יקספמ הרואת תודוקנ רובע )ה ,םישורדה      
םילופכ ,םיפלחמ ,םיליגר :םינוש הרואת      
:םייזפ-דח עקת יתב רובע )ו ,'וכו םימ ינגומו      
םימ ינגומ וא/ו םיבכרהב וא/ו םיליגר םירזיבא      
םגד ,dnargeL תרצות םירזיבאה לכ )ז      
    Mosaic  
      

 43,000.00   100.00   430.00 רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.0020
      

 10,800.00   100.00   108.00 םורח תרואתל רואמ 'קנ 'קנ  08.01.0030
      
ןולח םע הספוק ךותב םורח ןצחל תדוקנ     08.01.0040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ץוח תנקתהל ,תיכוכז  
      
אספוק ללוכ ,יתתיכ הקוצמ ןצחל תדוקנ     08.01.0050

  2,850.00   150.00    19.00 הרוגס 'קנ   
      
,ט"הע וא ט"הת הנקתהל ,עקת תיב תדוקנ     08.01.0060

 30,480.00   120.00   254.00 םימ ןגומ וא לופכ וא ליגר רזיבא תללוכ 'קנ   
      
קספמ תללוכ ,רורוויא חופמ וא/ו ןגזמל הדוקנ     08.01.0070
,תניירושמו המוטא אספוקב A02x3 "טקפ"      
דיל קתנמ ללוכ ,5.2x5YX2N לבכב טוויח      

  7,500.00   300.00    25.00 'פמוק רמייט םע TS/PS ללוכ ,תינוציחה הדיחיה  
      

  3,150.00   150.00    21.00 'פמוק YX2N 5.2x3 לבכו יזאפ-דח לבא ל"נכ 08.01.0080
      
,םימח םימ דוד וא/ו ריווא חופמל הדוקנ     08.01.0090
המוטא אספוקב A02x3 "טקפ" קספמ תללוכ      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק 5.2x5YX2N לבכב טוויח ,תניירושמו  
      

  2,000.00   250.00     8.00 'פמוק יבטוק-תלת EEC  ק"ח אצומ 'קנ לבא ל"נכ 08.01.0100
      

 25,000.00   100.00   250.00 7TAC הגי'ג לבכ ,בשחמ 'קנ ,ל"נכ 'קנ  08.01.0110
      

    800.00   100.00     8.00 VT/ס"מט תדוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0120
      

126,230.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     018 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
126,230.00 מהעברה      

      
      

  7,900.00   100.00    79.00 ןשע/שא יוליג תכרעמ תדוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0130
      

  1,900.00   100.00    19.00 ןרקמל הדוקנ 'קנ  08.01.0140
      

  6,800.00   100.00    68.00 לוקמר תדוקנל דבלב ל"נכ 'קנ  08.01.0150
      

  1,400.00   100.00    14.00 תומלצמ/דאמ ךומנ חתמ תונוש תודוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0160
      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק C.T. 'קנ 08.01.0170
144,930.00 תודוקנ 10.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ו  ם י ר ז י ב א  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

  4,250.00    50.00    85.00 03 תשר תלעת רטמ  08.02.0010
      

  2,550.00    30.00    85.00 02 תשר תלעת רטמ  08.02.0020
      

  7,200.00    90.00    80.00 YX2N 61/53x3 לבכ רטמ  08.02.0030
      

  2,000.00    25.00    80.00 ר"ממ 53 תשוחנ דיג רטמ  08.02.0040
      

  3,200.00    40.00    80.00 הקי 3" רוניצ רטמ  08.02.0050
      
תודוקנ 3 ,ק"ח 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0060

 15,400.00   350.00    44.00 'פמוק טלפמוק לכה תוינכתב עיפומכ תרושקת  
      
תודוקנ 2 ,ק"ח 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0070

 19,950.00   350.00    57.00 'פמוק טלפמוק לכה תוינכתב עיפומכ תרושקת  
      
'קנ 1 ,םיעקש 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0080

    350.00   350.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה תוינכתב עיפומכ םיעקת  
      
לכה םיעקש 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0090

    600.00   150.00     4.00 'פמוק טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 55,500.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     019 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,500.00 מהעברה      

      
      
ןורא 'חי 1 :תללוכה A םגד תרושקת תכרעמ     08.02.0100
    44-U eriwnertseW דצ תותלדב לוענמ ללוכ  
4+תררוחמ חפ תלד+הרוטרפמט גצו םע      
8 למשח ספ 'חי 2 :ןוראה תלוכת .םיררוואמ      
תואיצי 7TAC 42 לנפ 'חי 6 תחפ+םיעקש      
.יתוכיא חוטש תורעש לנפ 'חי 21 .יתוכיא קיר      
.A2779J 84G EOP ט"קמ 0352PH תזכר 2      
A3779J 42G ט"קמ 0352PH תזכר 'חי 2      
    EOP. 6 חי' BG 1 REVIECSNART PH  
    C9584J. 01 8.1 דומ לגניס יטפוא רשגמ 'חי  
TAC-7 יתיווז M3 רוטקנוק 'חי 002 . 'מ      
'חי 1 .ליגר  M3 7-TAC רוטקנוק 'חי  002      
'חי  IVDA  MR0503PRPEC. 002 קספ לא      
רשגמ 'חי 002 יתוכיא A6TAC 'מ 5.0 רשגמ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק A6TAC 'מ 5.1  
      
ןורא 'חי 1 :תללוכה B םגד תרושקת תכרעמ     08.02.0110
    44-U eriwnertseW דצ תותלדב לוענמ ללוכ  
4+תררוחמ חפ תלד+הרוטרפמט גצו םע      
8 למשח ספ 'חי 2 :ןוראה תלוכת .םיררוואמ      
תואיצי 7TAC 42 לנפ 'חי 6 תחפ+םיעקש      
.יתוכיא חוטש תורעש לנפ 'חי 21 .יתוכיא קיר      
.A2779J 84G EOP ט"קמ 0352PH תזכר 2      
A3779J 42G ט"קמ 0352PH תזכר 'חי 2      
    EOP. 6 חי' BG 1 REVIECSNART PH  
    C9584J. 01 8.1 דומ לגניס יטפוא רשגמ 'חי  
TAC-7 יתיווז M3 רוטקנוק 'חי 002 . 'מ      
'חי 1 .ליגר  M3 7-TAC רוטקנוק 'חי  002      
'חי  IVDA  MR0503PRPEC. 002 קספ לא      
רשגמ 'חי 002 יתוכיא A6TAC 'מ 5.0 רשגמ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק A6TAC 'מ 5.1  
      
ןורא 'חי 1 :תללוכה C םגד תרושקת תכרעמ     08.02.0120
    44-U eriwnertseW דצ תותלדב לוענמ ללוכ  
4+תררוחמ חפ תלד+הרוטרפמט גצו םע      
8 למשח ספ 'חי 2 :ןוראה תלוכת .םיררוואמ      
תואיצי 7TAC 42 לנפ 'חי 7 תחפ+םיעקש      
.יתוכיא חוטש תורעש לנפ 'חי 61 .יתוכיא קיר      
.A2779J 84G EOP ט"קמ 0352PH תזכר 4      
A3779J 42G ט"קמ 0352PH תזכר 'חי 2      
    EOP. 4 חי' BG 1 REVIECSNART PH  
    C9584J. 01 8.1 דומ לגניס יטפוא רשגמ 'חי  
TAC-7 יתיווז M3 רוטקנוק 'חי 002 . 'מ      
'חי 1 .ליגר  M3 7-TAC רוטקנוק 'חי  002      
'חי  IVDA  MR0503PRPEC. 002 קספ לא      
רשגמ 'חי 002 יתוכיא A6TAC 'מ 5.0 רשגמ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק A6TAC 'מ 5.1  
100,500.00 םילבכו םירזיבא 20.80 כ"הס  

קובץ: אורים  מאי 2016   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     020 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הנקתה םג ,הקפסא םג ללוכ ריחמה :הרעה      
,תורונ םג ללוכו ,הרואת ףוג לש רוביח םג      
לפכ רופישל םייתישעת םוילבקו ,תצמ ,קנשמ      
:ךרוצה יפל ,קפסה      
      

 19,950.00   350.00    57.00 'פמוק לדנו יטנא שעג ורטסקא ,W62x2 ת"ג 08.03.0020
      
תרצות ,ינקת טוליש ללוכ ,DEL ,םורח ת"ג     08.03.0030

  7,350.00   350.00    21.00 'פמוק ץח םגד ,שעג  
      
תרצות תוקד 081-ל עוקש W3 םורח ת"ג     08.03.0040

 26,100.00   300.00    87.00 'פמוק שעג  
      

  1,280.00   160.00     8.00 שעג לש W62 LP2 ללוכ ,סוקסיד ת"ג 'חי  08.03.0050
      
יוסיכ ללוכ ,טיילסקיפ W62x2/W81x2 ת"ג     08.03.0060

 21,840.00   240.00    91.00 שעג לש תיכוכז 'חי   
      

  5,760.00   240.00    24.00 .םימ ןגומ לבא ל"נכ 'חי  08.03.0061
      

 64,200.00   300.00   214.00 שעג טיילסקיפ W41x4 ת"ג 'חי  08.03.0070
      

 18,000.00   300.00    60.00 טלקמל םוטא לבא ל"נכ 'חי  08.03.0080
164,480.00 הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ ,)ישאר( םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0010

    800.00   400.00     2.00 'פמוק מ"מ 01x04x006 תודימב ,תיטילורטקלא  
      
תרנצ ,םירק םימ ,םימח םימ תרנצ תקראה     08.04.0020
52 רוזשו יולג תשוחנ טוח תועצמאב ,זג      
דיג ךותיח תעינמל "ידנק" רבעמ יקדהו ר"ממ      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הקראה  
      
תרנצ ,תרושקת תונורא ,א"מ תולעת תקראה     08.04.0030
רוזשו יולג תשוחנ ךילומ םע ,םירלקנירפס      
תעינמל "ידנק" יקדהמו ר"ממ 61 ךתחב      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הקראה דיג ךותיח  
      
יולג תשוחנ ךילומ םע ,תשר תולעת תקראה     08.04.0040
"ידנק" רבעמ יקדהו ר"ממ 61 ךתחב רוזשו      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקראה דיג ךותיח תעינמל  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הנבמל דוסי תקראה תכרעמ 08.04.0050
  2,600.00 תוקראה 40.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     021 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
BA ן י נ ב ב  D ל מ ש ח  ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
רצק םרזל םיט"מאמ G.M. תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק C.T םע A001 לויכל ןתינ .ז.מ 08.06.0010
      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.06.0020
      

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק A04x3 דע ט"מאמ 08.06.0030
      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק A52x3 דע ט"מאמ 08.06.0040
      

  2,350.00    50.00    47.00 'פמוק A52x1 דע ט"מאמ 08.06.0050
      

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק רפמאילימA04x4  03 תחפ קספמ 08.06.0060
      

    300.00   300.00     1.00 A04x3 ןעגמ 'חי  08.06.0070
      

    270.00    90.00     3.00 דעצ רסממ 'חי  08.06.0080
      

    300.00   150.00     2.00 A52x3 דע ןעגמ 'חי  08.06.0090
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק A6/23 FM  יזאפ-תלת 08.06.0100
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק יבטוק-תלת ןצחל 08.06.0110
      

    270.00    90.00     3.00 'פמוק חתמה תלעפהל דגנ םע ןומיס תירונ 08.06.0120
      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.06.0130
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול .חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק YPE TEST1419T  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק זג לכימ ללוכ ,םיזתמ ללוכ חולל יוביכ תכרעמ 08.06.0140
      
לש ילמשחו ינאכמ רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.06.0150

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה  
 19,240.00 BA ןינבב D למשח חול 60.80 כ"הס  

      
BA ן י נ ב ב  C ל מ ש ח  ח ו ל  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
רצק םרזל םיט"מאמ G.M. תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק C.T םע A002 לויכל ןתינ .ז.מ 08.07.0010
      

  1,200.00 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     022 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,200.00 מהעברה      

      
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק C.T םע A001 לויכל ןתינ .ז.מ 08.07.0020
      

  1,800.00   900.00     2.00 'פמוק A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.07.0030
      

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק A04x3 דע ט"מאמ 08.07.0040
      

  1,800.00   150.00    12.00 'פמוק A52x3 דע ט"מאמ 08.07.0050
      

  2,250.00    50.00    45.00 'פמוק A52x1 דע ט"מאמ 08.07.0060
      

  2,800.00   400.00     7.00 'פמוק רפמאילימA04x4  03 תחפ קספמ 08.07.0070
      

    600.00   300.00     2.00 A04x3 ןעגמ 'חי  08.07.0080
      

    270.00    90.00     3.00 דעצ רסממ 'חי  08.07.0090
      

    300.00   150.00     2.00 A52x3 דע ןעגמ 'חי  08.07.0100
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק A6/23 FM  יזאפ-תלת 08.07.0110
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק יבטוק-תלת ןצחל 08.07.0120
      

    270.00    90.00     3.00 'פמוק חתמה תלעפהל דגנ םע ןומיס תירונ 08.07.0130
      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.07.0140
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול .חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק YPE TEST1419T  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )ףיעס חסונ תתל(חולל יוביכ תכרעמ 08.07.0150
      
לש ילמשחו ינאכמ רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.07.0160

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה  
 22,540.00 BA ןינבב C למשח חול 70.80 כ"הס  

      
BA ן י נ ב ב  E ל מ ש ח  ח ו ל  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
רצק םרזל םיט"מאמ G.M. תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק C.T םע A001 לויכל ןתינ .ז.מ 08.08.0010
      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.08.0020
      

  2,400.00   300.00     8.00 'פמוק A04x3 דע ט"מאמ 08.08.0030
  4,500.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     023 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,500.00 מהעברה      

      
      

  1,950.00   150.00    13.00 'פמוק A52x3 דע ט"מאמ 08.08.0040
      

  3,000.00    50.00    60.00 'פמוק A52x1 דע ט"מאמ 08.08.0050
      

  2,800.00   400.00     7.00 'פמוק רפמאילימA04x4  03 תחפ קספמ 08.08.0060
      

    600.00   300.00     2.00 A04x3 ןעגמ 'חי  08.08.0070
      

    270.00    90.00     3.00 דעצ רסממ 'חי  08.08.0080
      

    300.00   150.00     2.00 A52x3 דע ןעגמ 'חי  08.08.0090
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק A6/23 FM  יזאפ-תלת 08.08.0100
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק יבטוק-תלת ןצחל 08.08.0110
      

    270.00    90.00     3.00 'פמוק חתמה תלעפהל דגנ םע ןומיס תירונ 08.08.0120
      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.08.0130
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול .חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק YPE TEST1419T  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )ףיעס חסונ תתל(חולל יוביכ תכרעמ 08.08.0140
      
לש ילמשחו ינאכמ רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.08.0150

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה  
 22,440.00 BA ןינבב E למשח חול 80.80 כ"הס  

      
ם י ל ו צ ל י צ ו  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
BA ן י נ ב       
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הז בלשב תינמז הנקתהו 'ב בלשמ הזירכ 'עמ 08.09.0010
      
ןבל לגועמ ריקל יביטרוקד לוקמר     08.09.0020

  8,400.00   200.00    42.00 10W/100V5" 'חי   
      

  9,000.00   300.00    30.00 רפוש לוקמר 'חי  08.09.0030
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק 1x2 הזירכל ינקית לבכב טוויח 08.09.0040
 24,900.00 BA ןינב םילוצליצו הזירכ תכרעמ 90.80 כ"הס  

      
י ו ב י כ ו  ן ש ע  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  01.80 ק ר פ  ת ת       
BA ן י נ ב  ש א       
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תינמז ןקתות 'ב בלשמ תזכר 08.10.0010
  2,500.00 01.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     024 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,500.00 מהעברה      

      
      
חתפמו הכישמ תידי םע ינדי הלעפה ןצחל     08.10.0020
םגד "רייפלט" תרצות "TESER"-ל      

  1,200.00   300.00     4.00 .תבותכ תדיחי ללוכ ע"וש וא 1029-9902 'חי   
      
לש עגרב חולב למשח תקספהל הלעפה רסממ     08.10.0030
רוביחה( םיקדהמו הספוק ללוכ יוביכ תלעפה      

    300.00   150.00     2.00 .)יאלמשחה י"ע CT-ל 'חי   
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .ךכוסמו לתופמ ידיג וד לבכב טוויח 08.10.0040
      

 27,650.00   350.00    79.00 ןשע יאלג 'חי  08.10.0050
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הנשמ ל"נכ 08.10.0060
 39,650.00 BA ןינב שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 01.80 כ"הס  
541,280.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
הרקת ללוכ םיירושימ םיחטשמ לע םינפ חיט     09.01.0001
יקוזיח ללוכ ,םינוויכ 2-ב לגרס תובכש 2-ב      
04.2 הבוגל MPX תשר ינתיווזב תועוצקמ      

207,000.00    90.00  2300.00 (.הרוחש הטכילש( דיס אלל היינש הבכש ,'מ ר"מ   
      

 10,800.00    90.00   120.00 םינגומ םיבחרמב "רגב" יטטניס חיט ר"מ  09.01.0002
      
םיירושימ םיחטש לע מ"ממל םינפ לק חיט     09.01.0003
תרצות לק טגרגא סיסב לע ,הרקתה ללוכ      
תוברל מ"מ 51 יבועב ע"וש וא "ריקומרת"      
.רפושמ רמגב טכילשו תשר ,לק חיט ,הצברה      

 38,400.00    80.00   480.00 ןוולוגמ  חפמ הניפ טרפ ללוכ ר"מ   
      
ףסומ ללוכ הצברה תבכש םע םטוא טלמ חיט     09.01.0004
רמג ,חקפמה ידי לע רשואמ תוביטר דגנ      

 31,500.00    70.00   450.00 הקימרק תקבדהל רוחש טכילש ר"מ   
287,700.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכה םיירושימ םיחטשמ לע ץוח חיט     09.02.0001
תריחבל גוסמ םטוא ףסומ םע הנותחת      
טכילש רמג,תרשיימ חיט תבכשו לכירדאה      

190,000.00   100.00  1900.00 הקלחהו ר"מ   
      
      
      

190,000.00 20.90.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     025 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
190,000.00 מהעברה      

      
      
גגה הקעמ לש ימינפה דצה לע טנמצ חיט     09.02.0002

 18,450.00    90.00   205.00 )תובכש  יתשב( ר"מ   
      
לעב ןדועמ הארמב ןידע ילירקא טכילש תבכש     09.02.0003
קרב לעב ןווג מ"מ 1 לש תושימגו 1371 ןקת      
יעבט ןווגב םוינימולא יליפורפ ללוכה טמ      
חיטב ובלושי םיספ ,מ"מ 2X03X03 תודימב      
הז ליפורפ ןומיס .מ"ס 07 לכ בחור יספכ      

 66,000.00   100.00   660.00 .תותיזח ןויליגב היהי קיודמה ומוקימו ר"מ   
      
לעב ןדועמ הארמב ןידע ילירקא טכילש תבכש     09.02.0004
קרב לעב ןווג מ"מ 1 לש תושימגו 1371 ןקת      

 86,800.00    70.00  1240.00 .תותיזח ןויליגב קייודמ םוקימ האר ,טמ ר"מ   
361,250.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  
648,950.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
ם י י ו פ י ח ו  ם י פ ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
0.01 קרפ תת      
      
)םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ      
.מ"ס 5 יבועב םוסמוס ץצח עצמ םיללוכ      
      
תריחב יפ לע ישאר ןווגב םוסמוס וצרט ףוציר     10.0004
תודימב ,ע"ווש וא גנוטיא לש לכירדאה      
    03X03 תודגנתה תוגרד ןבל טנמצ סיסב לע  

241,500.00   230.00  1050.00 ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ 01R ר"מ   
      
ישאר ,םינווג ינשב  םוסמוס וצרט ףוציר     10.0005
"טמחש" תמגודב  לכירדאה תריחב יפל ינשמו      
לדוגב ע"ווש וא גנוטיא לש ףוציר תינכת י"פע      
    03X03 תודגנתה תגרד ןבל טנמצ סיסב לע  

 20,700.00   230.00    90.00 .ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ .01R ר"מ   
      
גנוטיא לש ישאר ןווגב םוסמוס וצרט ילופיש      10.0006
מ"מ 41 קקודמ מ"ס 03X01 תודימב ע"וש וא      

 51,000.00    60.00   850.00 .ןבל טנמצ ב"ע רטמ   
      
לדוגב םיתורישב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.0007
    53X53 םגדמ ikak anitnemec תגרדב  
דוסי ריחמ ע"ווש וא ינולא לש 11R תודגנתה      

 55,200.00   240.00   230.00 ח"ש 08 ר"מ   
      
ףוצירה ןווגל םאות  מ"ס 5 יבועב וצרט ףס     10.0008

  7,440.00   120.00    62.00 מ"ס 02 בחורב  ישארה רטמ   
      
      

375,840.00 00.01.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     026 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
375,840.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 02X02 םיחיראב םיתורישב תוריק יופיח     10.0009
82B259 :םינווגב ע"ווש וא ינולא לש      
)זיקרוט( 82B93R ,)בוהצ(82B33R,)'זב(      
08 דוסי ריחמב ע"ש וא תוסירפ ןוילג י"פע      

 70,400.00   220.00   320.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
דגונמ ןווגב םוסמוס וצרטמ הארתה יחטשמ     10.0010
ע"ווש וא גנוטיא תרצות ישארה ףוצירה ןווגל      
תילעמו תוגרדמ ימרג ,תוישאר תוסינכ ינפל      
תספסוחמ הרוטסקטב ףוציר תינכת יפל      

  1,750.00   350.00     5.00 .ר"מ/ח"ש 003 דוסי ריחמב םיחיראמ ר"מ   
      
םינוחבטמב הדובע יחטשמ לעמ תוריק יופיח     10.0011
ע"ווש וא ינולא לש מ"ס 02X02 םיחיראב      
11גנ טרפב הסירפ י"פע )'זב( 82B259 ןווגב      

  2,160.00   180.00    12.00 22גנ-ו ר"מ   
      
םיחיראב םיידומיל םיחבטמב תוריק יופיח     10.0012
ינולא לש מ"ס 02X02  5 'סמ מ"ממל הסינכבו      

 18,000.00   180.00   100.00 הסירפ י"פע לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ווש וא ר"מ   
      
םוינימולא יליפורפמ םיפסב הדרפה יספ     10.0015

  1,200.00    60.00    20.00 ןגלואמ רטמ   
469,350.00 םייופיחו םיפוציר 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תורקתו תוריק םיירושימ םיחטשמב העיבצ     11.01.0001
,םינפ חיט ג"ע תובכש -3ב .ד.מ לירקרפוסב      

 64,200.00    30.00  2140.00 ןוטבו סבג ר"מ   
      
חיט ג"ע לונירקאב תורקתו תוריק תעיבצ     11.01.0003
רמג תלבקל תובכש רפסמב סבג וא םינפ      

 21,000.00    35.00   600.00 .םלשומ ר"מ   
      
יפל ע"וש וא טלרינ יעבצב תושינ תעיבצ     11.01.0004

  3,900.00    30.00   130.00 .-41א ןוילגב תטרופמה הסירפ ר"מ   
      
יטטניס דיסב תוריש יחטשב תורקת תעיבצ     11.01.0005

  2,340.00    18.00   130.00 םלשומ רמג תלבקל תובכש רפסמב ר"מ   
 91,440.00 םינפ עבצ 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     027 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ע ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
דצה ג"ע תובכש -3ב .ד.מ לירקרפוסב העיבצ     11.02.0001

  6,525.00    29.00   225.00 גגה הקעמ לש ימינפה ר"מ   
  6,525.00 ץוח עבצ 20.11 כ"הס  
 97,965.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמכ תודובעה ירואתש תאזב שגדומ      
םייטמכסו םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב      
וא/ו רצומה תא תוהזל קרו ךא םיאבו רתויב      
וא/ו םירצומה לש אלמה רואתה  . טירפה      
.לכירדאה תומישרו תוינכתב אצמנ םיטירפה      
לכ תא וללכי ןלהל םיטירפה וא/ו םירצומה לכ      
תוברל תודובעה לש םלשומ עוצבל שרדנה      
יריצ תוברל שורדה לוזרפה לכ ,םיפוקשמה      
,הלהב תוידי ,םינוילע תלד יריזחמו הפצר      
החיתפל תונכהו םיסירת יזגרא ,םיסירת      
םייולמ ,העיבצהו עבצה לכ .תילמשח      
יופיצ ,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא      
הנגה יליפורפ ,קוזיח ינודומע  ,זילפ/הטסורינ      
לכה - המיטאה ירמוח יופצה ירמוח לכו      
םיללוכ ןכ ומכ .םיטרפמבו תוינכתב ןייוצמכ      
תויחנהו תוארוה םהינימל םיטרפמה      
תעב ןובשחב ןתחקל ןלבקה לעש תומילשמ      
ומצע עוצבה תעב ןכו ותעצה בתכ תא ןיכיש      
תורבוח האר ,עצבל תושרה ול הקנעה םאב      
לש תורגסמ יטרפו תונורא ,תותלד תמישר      
.דחוימ ינכט טרפמ םג האר .לכירדאה      
      
072X002 תודימב תותיכב תגגוזמ הדיחי     12.01.0001
הדיחי ,הליגר החיתפ תיפנכ דח תלד תללוכה      
ראותמכ ןוילע פיק ןולחו,הזזה ןולח העובק      

 72,900.00 8,100.00     9.00 -1לא טירפב 'חי   
      
552X002 תודימב תותיכב תגגוזמ הדיחי     12.01.0002
תודיחי ,ףנכ לע ףנכ הזזה ןולח תללוכה      

 30,600.00 7,650.00     4.00 -2לא טירפב ראותמכ פיק ןולחו תועובק 'חי   
      
לע ףנכ הזזה ןולח ללוכה 061X09 לדוגב ןולח     12.01.0003

 46,500.00 3,100.00    15.00 -3לא טירפב ראותמכ העובק הדיחיו ףנכ 'חי   
      
לע ףנכ הזזה ןולח ללוכה 061X09 לדוגב ןולח     12.01.0004
ראותמכ תיבלח תיכוכז+ העובק הדיחיו ףנכ      

  6,200.00 3,100.00     2.00 A3-לא טירפב 'חי   
      
      

156,200.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     028 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
156,200.00 מהעברה      

      
      
פ"ע מ"ס 001X001 תודימב ידסומ ףדה ןולח     12.01.0005

 20,000.00 2,000.00    10.00 .-4לא טרפ 'חי   
      
תיכוכז 05X55 תודימב םיתורישל פיק ןולח     12.01.0006

    800.00   800.00     1.00 -5לא טרפ י"פע תיבלח 'חי   
      

  2,700.00 1,350.00     2.00 -81לא טרפ י"פע 09X001 תודימב  פיק ןולח 'חי  12.01.0007
      
תודימב העובק הדיחי םע הזזה ןולח     12.01.0008

  5,000.00 2,500.00     2.00 -33לא טירפ פ"ע 09X511 'חי   
      
542X033 תודימב תותיכב תגגוזמ הדיחי     12.01.0009
תודיחיו ,ףנכ לע ףנכ הזזה ןולח תללוכה      

 24,400.00 12,200.00     2.00 -71לא טירפב ראותמכ תועובק 'חי   
      
יבג לע תחא םייפנכ יתש ןוילע הזזה ןולח     12.01.0011
003/06 תודימב B+A םינבמ תוגגב,הינשה      

 96,000.00 6,000.00    16.00 13-לא טרפ פ"ע ,מ"ס 'חי   
      
תינוויכ דח הארמב גגוזמ עובק ימינפ ןולח     12.01.0020
לכה המיטאו גוגיז ילגרס ףוקשמ תוברל      
י"ע םירשואמ עוציב יטרפ יפל תומלשב      

112,000.00 2,800.00    40.00 מ"ס 051x001 :תוילנימונ תודימ .חקפמה 'חי   
417,100.00 תונולח 10.21 כ"הס  

      
ת ו נ י ר ט י ו  20.21 ק ר פ  ת ת       
      

הנירטיו רטמ                            12.02.0001
      
תללוכה 072X572 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0002
תונולחו תועובק תודיחי ,תיפנכ וד טולימ תלד      
בחור לכל הלהב ןונגנמ ללוכ  םינוילע פיק      

 11,000.00 11,000.00     1.00 -8לא טירפב ראותמככ ףנכה 'חי   
      
תללוכה 072X044 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0003
תונולחו תועובק תודיחי ,תיפנכ וד טולימ תלד      
בחור לכל הלהב ןונגנמ ללוכ  םינוילע פיק      

 17,800.00 17,800.00     1.00 -9לא טירפב ראותמככ ףנכה 'חי   
      
תללוכה 072X522 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0004
תונולחו תועובק תודיחי ,תיפנכ וד טולימ תלד      
בחור לכל הלהב ןונגנמ ללוכ  םינוילע פיק      

  9,100.00 9,100.00     1.00 -01לא טירפב ראותמככ ףנכה 'חי   
      
,072X041 תודימב תיתניפ תגגוזמ הדיחי     12.02.0005
    072X581 ראותמכ תועובק תודיחי  תללוכה  

 14,800.00 14,800.00     1.00 - 11לא טירפב 'חי   
 52,700.00 20.21.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     029 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,700.00 מהעברה      

      
      
החיתפ-יטמוטוא ןשע רורחש ןונגנמ תפסות     12.02.0006

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תונולח תחיתפל תזכר ללוכ תולעמ 09ב  
      
תללוכה 072X552 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0007
ןולחו תועובק תודיחי ,תיפנכ וד טולימ תלד      
ףנכה בחור לכל הלהב ןונגנמ ללוכ הזזה      

 10,350.00 10,350.00     1.00 -21לא טירפב ראותמכ 'חי   
      
תללוכה 062X082 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0008
הזזה תונולחו תועובק תודיחי ,תיפנכ וד תלד      

 15,100.00 15,100.00     1.00 -61לא טירפב ראותמכ 'חי   
      
תללוכה 062X002 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0009
הזזה ןולחו תועובק תודיחי ,תיפנכ דח  תלד      

 23,400.00 7,800.00     3.00 -51לא טירפב ראותמכ 'חי   
      
מ"ס 041/051 תודימב ףנכ לע ףנכ הזזה ןולח     12.02.0010

  3,150.00 3,150.00     1.00 72-לא טרפ פ"ע 'חי   
105,700.00 תונירטיו 20.21 כ"הס  
522,800.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ם י נ ד א  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולמ מ"ס 02 ללוכו דע בחורב ןולח ינדא     14.01.0001
5 יבועב יעבט ןווגב  תרסונמ תינורבח ןבא      

  9,750.00   150.00    65.00 .םימה זוקינל עופישו םימ ףא םע מ"ס רטמ   
      
רסונמ יעבט ןווגב תינורבח ןבא חול גניפוק     14.01.0002
ףא ללוכ מ"ס 5/03 תודימב תוגגב בוכרכל      

 37,700.00   130.00   290.00 .םימ רטמ   
 47,450.00 םינדא 10.41 כ"הס  
 47,450.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ן ק ת מ  51 ק ר פ       
      
A ה נ ב מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
FRV רטרווניא יוביע 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0010
ומכ )PMUP TAEH( רוריק וא םומיחל      
H/UTB לש הקופתל ע"ש וא GL תרצותמ      
רוביחל 4E#025BURA םגד 008,694      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק .טרפמבו תוינכתב ראותמכ דויאה תודיחי  
      
      
      

150,000.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     030 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
150,000.00 מהעברה      

      
      
ל"נה 'חיל םיעוזעז ימלוב לש הנקתהו הקפסה     15.01.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןרציה תוארוה יפל  
      

  1,640.00   820.00     2.00 .ל"נה תודיחיל רוביח טיק 'חי  15.01.0030
      
FRV 'חי תלעפהל חול לש הנקתהו הקפסה     15.01.0040
רוזאב הלעפהל רמייט ללוכ ,ןומיס תורונ ללוכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .גזוממה  
      
תרתסנ תיקפוא דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0050
ומכ H/UTB 004,67 לש הקופתל חצ ריואל      
ללוכ 2Z8BG67UNRA םגד GL תרצותמ      

 12,100.00 12,100.00     1.00 .םישימג םירוביח 'חי   
      
'חיל ינוציח 'פמט שגר לש הנקתהו הקפסה     15.01.0060

    185.00   185.00     1.00 .ל"נה 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0070
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,63 לש      

 46,200.00 4,200.00    11.00 URNU36VKCA2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0080
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,42 לש      

 18,756.00 3,126.00     6.00 ARNU24GSCL2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0090
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 0069 לש      

  9,424.00 2,356.00     4.00 ARNU09GSBL2. 'חי   
      
תיטוח הלעפה תיחול לש הנקתהו הקפסה     15.01.0100
'חי תלעפהל טטסומרט ללוכ ריקב העוקש      

 13,750.00   625.00    22.00 'פמוק .'חיל דע ילמשח טוויח ללוכ ,דויאה  
      

  3,960.00   360.00    11.00 .םיירוקמ םילצפמ גוז לש הנקתהו הקפסה 'חי  15.01.0110
      
'חי ןיב רשק תרנצ לש הנקתהו הקפסה     15.01.0120
,תולעת ללוכ טלפמוק לכה ,דויאה 'חיל יוביעה      
םילצפמ ,דודיב ,תוכימת ,החנהל תשר      

 48,600.00 48,600.00     1.00 'פמוק .רטמ 072 -כ תרנצה ךרוא .םילניגרוא  
310,615.00 A הנבמ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ה נ ב מ  ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
    A  
      
ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסה     15.02.0010
הלעתה תודימ יפל חפ יבועו תונוש תודימב      

  6,000.00   100.00    60.00 .תוילתו תוכימת ללוכ ר"מ   
  6,000.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     031 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,000.00 מהעברה      

      
      
יטסוקא ימרט דודיב לש הנקתהו הקפסה     15.02.0020
רמצמ 1" יבועב ל"נה חפה תולעתל ימינפ      

  3,000.00    50.00    60.00 .ןרפואינ תזתה םע יאקירמא תיכוכז ר"מ   
      
יריק ריוא רזפמ לש הנקתהו הקפסה     15.02.0030
מ"ס 02X04 לש ראווצ תודימב םוינימולאמ      
"דעי ירזפמ" תרצותמ ומכ תויומכ תסוו ללוכ      
תשירד יפל עובצ וא ןגלואמ ךרע הוש וא      

  1,080.00   180.00     6.00 .חקפמה 'חי   
      
תודימב חצ ריוא סירת לש הנקתהו הקפסה     15.02.0040
    04X09 וא "דעי ירזפמ" תרצותמ  ומכ מ"ס  

    540.00   540.00     1.00 .ריוא תויומכ תסוו ללוכ ךרע הוש 'חי   
 10,620.00 A הנבמ ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
B ה נ ב מ  ד ו י צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
FRV רטרווניא יוביע 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0010
ומכ )PMUP TAEH( רוריק וא םומיחל      
H/UTB לש הקופתל ע"ש וא GL תרצותמ      
רוביחל 4E#084NURA םגד 006,854      

139,000.00 139,000.00     1.00 'פמוק .טרפמבו תוינכתב ראותמכ דויאה תודיחי  
      
ל"נה 'חיל םיעוזעז ימלוב לש הנקתהו הקפסה     15.03.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןרציה תוארוה יפל  
      

  1,640.00   820.00     2.00 .ל"נה תודיחיל רוביח טיק 'חי  15.03.0030
      
FRV 'חי תלעפהל חול לש הנקתהו הקפסה     15.03.0040
רוזאב הלעפהל רמייט ללוכ ,ןומיס תורונ ללוכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .גזוממה  
      
תרתסנ תיקפוא דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0050
ומכ H/UTB 004,67 לש הקופתל חצ ריואל      
ללוכ 2Z8BG67UNRA םגד GL תרצותמ      

 12,100.00 12,100.00     1.00 .םישימג םירוביח 'חי   
      
'חיל ינוציח 'פמט שגר לש הנקתהו הקפסה     15.03.0060

    185.00   185.00     1.00 .ל"נה 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0070
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,63 לש      

 42,000.00 4,200.00    10.00 URNU36VKCA2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0080
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,42 לש      

  6,252.00 3,126.00     2.00 ARNU24GSCL2. 'חי   
207,177.00 30.51.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     032 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
207,177.00 מהעברה      

      
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0090
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 001,91 לש      

  3,031.00 3,031.00     1.00 ARNU18GSCL2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0100
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 004,51 לש      

  5,546.00 2,773.00     2.00 ARNU15GSBL2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0110
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 0069 לש      

 18,848.00 2,356.00     8.00 ARNU09GSBL2. 'חי   
      
תיטוח הלעפה תיחול לש הנקתהו הקפסה     15.03.0120
'חי תלעפהל טטסומרט ללוכ ריקב העוקש      

 15,000.00   625.00    24.00 'פמוק .'חיל דע ילמשח טוויח ללוכ ,דויאה  
      

  4,320.00   360.00    12.00 .םיירוקמ םילצפמ גוז לש הנקתהו הקפסה 'חי  15.03.0130
      
'חי ןיב רשק תרנצ לש הנקתהו הקפסה     15.03.0140
,תולעת ללוכ טלפמוק לכה ,דויאה 'חיל יוביעה      
םילצפמ ,דודיב ,תוכימת ,החנהל תשר      

 50,400.00 50,400.00     1.00 'פמוק .רטמ 082 -כ תרנצה ךרוא .םילניגרוא  
304,322.00 B הנבמ דויצ 30.51 כ"הס  

      
ה נ ב מ  ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
    B  
      
ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסה     15.04.0010
הלעתה תודימ יפל חפ יבועו תונוש תודימב      

  6,000.00   100.00    60.00 .תוילתו תוכימת ללוכ ר"מ   
      
יטסוקא ימרט דודיב לש הנקתהו הקפסה     15.04.0020
רמצמ 1" יבועב ל"נה חפה תולעתל ימינפ      

  3,000.00    50.00    60.00 .ןרפואינ תזתה םע יאקירמא תיכוכז ר"מ   
      
יריק ריוא רזפמ לש הנקתהו הקפסה     15.04.0030
מ"ס 02X04 לש ראווצ תודימב םוינימולאמ      
"דעי ירזפמ" תרצותמ ומכ תויומכ תסוו ללוכ      
תשירד יפל עובצ וא ןגלואמ ךרע הוש וא      

  1,080.00   180.00     6.00 .חקפמה 'חי   
      
תודימב חצ ריוא סירת לש הנקתהו הקפסה     15.04.0040
    04X09 וא "דעי ירזפמ" תרצותמ  ומכ מ"ס  

    540.00   540.00     1.00 .ריוא תויומכ תסוו ללוכ ךרע הוש 'חי   
 10,620.00 B הנבמ ריוא רוזיפ תכרעמ 40.51 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     033 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י פ ד נ מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
תדלפ יושע ףדנמ לש הנקתהו הקפסה     15.05.0010
תודימבו מ"מ 2 יבועב 403 הטסורינ דלח-לא      
    00.1X01.1 תימינפ הרואתו םיננסמ ללוכ ,'מ  

 23,200.00 2,900.00     8.00 'פמוק .תוינכתב ראותמכ  
      
הקיניל ילגופרטנצ חופמ לש הנקתהו הקפסה     15.05.0020
לש ץחל דגנ ד"למר 0053 לש הקיפסל ףדנממ      
ךשמב C004 -ב דימע ,םימ דמוע 2/11"      

 32,000.00 8,000.00     4.00 'פמוק .םייתעש  
      
ילגופרטנצ חופמ לש הנקתהו הקפסה     15.05.0021
0004 לש הקיפסל םיפדנמל ריוא תקפסהל      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק .םימ דמוע 1" לש ץחל דגנ ד"למר  
      
ריוא תקיני תולעת לש הנקתהו הקפסה     15.05.0030
ללוכ מ"מ 5.1 יבועב רוחש חפמ םיפדנממ      

 21,000.00   300.00    70.00 .רורוויא יחתפו תוילתו תוכימת ר"מ   
      
חפ תויושע מ"ס 06X06 ל"נה הלעתל תותשק     15.05.0040

  3,600.00   450.00     8.00 .מ"מ 5.1 רוחש 'חי   
      
תוימרק תוכימש י"ע חפ תולעת לע הנגה     15.05.0050

 31,200.00   400.00    78.00 .תוינקת ר"מ   
      
ןוולגמ חפמ ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסה     15.05.0060
הלעתה תודימ יפל חפ יבועו תונוש תודימב      

  3,000.00   100.00    30.00 .תוילתו תוכימת ללוכ ר"מ   
130,000.00 םיפדנמ 50.51 כ"הס  
766,177.00 ריוא גוזימ ןקתמ 51 כ"הס  

      
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמב תוריצע 3 תעצבמ תילעמ- A הנבמב      
    B תוריצע 2 תעצבמ תילעמה  
      
םוכיסל אל -4,004.40     1.00 'פמוק הנחת תתחפה 17.01.0040
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.71.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אורים  מאי 2016   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     034 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיעסונ - 8 ל - SSELRAEG-K LRM תילעמ     17.01.0130
V.V.V.F - ב ש/מ 0.1 , תונחת 3 ג"ק 036 ,      
הטסורינ תיזח ללוכ ,בוריקב 'מ 8 המרה הבוג      
הטסורינב אתה םינפ יופיצ שיש ףוציר      
תונפד שולשב די זחאמ ,הארמ  ,תשרבומ      
( תצמואמ הלועפל תלד ןונגנמ ררוואמ ,אתה      
    YVAEH YTUD( תותלד ילסרבינוא דוקיפ  
,ירטקלא וטופ את םע ,מ"ס 09-08 בחור      
לכ תא ללוכ .תונחתבו אתב תומוק הארמ      
ךא םיטרופמ םניאש םירמוחהו םיקלחה      
םיכנל קיפוא םיציחל לנפו שומישל םיצוחנ      
םלושמ םוגיפ ( תחא הנשל אלמ תוריש ללוכו      

212,737.44 212,737.44     1.00 'פמוק .)דרפנב  
      
םיעסונ - 8 ל - SSELRAEG-K LRM תילעמ     17.01.0131
V.V.V.F - ב ש/מ 0.1 , תונחת 3 ג"ק 036 ,      
הטסורינ תיזח ללוכ ,בוריקב 'מ 8 המרה הבוג      
הטסורינב אתה םינפ יופיצ שיש ףוציר      
תונפד שולשב די זחאמ ,הארמ  ,תשרבומ      
( תצמואמ הלועפל תלד ןונגנמ ררוואמ ,אתה      
    YVAEH YTUD( תותלד ילסרבינוא דוקיפ  
,ירטקלא וטופ את םע ,מ"ס 09-08 בחור      
לכ תא ללוכ .תונחתבו אתב תומוק הארמ      
ךא םיטרופמ םניאש םירמוחהו םיקלחה      
םיכנל קיפוא םיציחל לנפו שומישל םיצוחנ      
םלושמ םוגיפ ( תחא הנשל אלמ תוריש ללוכו      
םוכיסל אל 212,737.44     1.00 'פמוק .)דרפנב  
      
תועצמאב םג תילעמה תלעפה רובע תפסות     17.01.0140
יארוק תנקתה ללוכ םיטנגמ םיסיטרכ ארוק      
גתמו הברק יסיטרכ ,אתבו תומוקב םיסיטרכ      
יארוקל תילעמה תלעפהל )ררוב( חתפמ      
תושירדל םאתב לכה ,םינצחל / םיסיטרכ      

 14,078.21 14,078.21     1.00 'פמוק .ןימזמה  
      
תועצמאב םג תילעמה תלעפה רובע תפסות     17.01.0141
יארוק תנקתה ללוכ םיטנגמ םיסיטרכ ארוק      
גתמו הברק יסיטרכ ,אתבו תומוקב םיסיטרכ      
יארוקל תילעמה תלעפהל )ררוב( חתפמ      
תושירדל םאתב לכה ,םינצחל / םיסיטרכ      
םוכיסל אל 14,078.21     1.00 'פמוק .ןימזמה  
      
תפוקתב תורש ללוכו ראותמכ לכה תוירחא     17.01.0150

 10,513.90 10,513.90     1.00 תוירחאה 'חי   
      
תפוקתב תורש ללוכו ראותמכ לכה תוירחא     17.01.0151
םוכיסל אל 10,513.90     1.00 תוירחאה 'חי   
      

237,329.55 10.71.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     035 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
237,329.55 מהעברה      

      
      
תודימב תילעמ תותלד רובע ריחמ תפסות     17.01.0160

  4,778.70 4,778.70     1.00 .מ"ס 09 םוקמב מ"ס 011 בחור 'חי   
      
תודימב תילעמ תותלד רובע ריחמ תפסות     17.01.0161
םוכיסל אל 4,778.70     1.00 .מ"ס 09 םוקמב מ"ס 011 בחור 'חי   

242,108.25 תוילעמ 10.71 כ"הס  
242,108.25 תוילעמ 71 כ"הס  

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
ןסחמב תרנצ תריגסל( תויקפוא סבג תולעת     22.00.0002
,ןוולוגמ חפמ הדליש יבג לע )םיחבטמה      
.תויתכתמ תוניפ י"ע תוניפ קוזיח תוברל      

    300.00   150.00     2.00 .מ"ס 07 בחורבו מ"ס 02 הבוג יפל הדידמה רטמ   
      
לע )'דכו תרנצ תריגסל( תויכנא סבג תולעת     22.00.0003
תוניפ קוזיח תוברל ,ןוולוגמ חפמ הדליש יבג      
ןפודה ךרוא יפל הדידמה .תויתכתמ תוניפ י"ע      

  3,000.00   150.00    20.00 .מ"ס 03 ללוכו דע בחורב רטמ   
      
תונורא לעמ תויקפואו תויכנא סבג תוריגס     22.00.0004
חפ תדליש ג"ע שרדיש םוקמ לכבו ,למשח      
חטש יפל הדידמה .םינוולוגמ םיליפורפמ      

 11,000.00   200.00    55.00 .סבג יופיצ תסירפ ר"מ   
      
םיסלפמב םירדוסמ סבג תוחולמ תורקת     22.00.0005
תורחא תורקת ךותב םיבלושמ ,םינוש      
םירשי םיוקב תורצ תועוצרבו םינטק םיעטקב      
תוברל )"םיזינרק" תיתחתב ללוכ( םילגועמו      
,העיבצל תונכה ,םירפת יוחיא ,הילת תכרעמ      
תוברל ריוא גוזמו למשח תוכרעמל תומאתה      
לכה .'דכו תונוש תורוצו תודימב םיחתפ      
י"ע םירשואמ םיטרפו טרפמה יפל תומלשב      
םיקלחה לכ :ןלבקה בל תמושתל .חקפמה      
אלל הז ףיעס יפל תודדמנ תורקתב םייקפוא      

 29,250.00   150.00   195.00 .םכרואו םבחור ,םלדוגל רשק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

 43,550.00 00.22.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     036 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 43,550.00 מהעברה      

      
      
הבוג ירשגמ( תורקתב םייכנא םיטנמלא     22.00.0006
םיגוס ןיב םירשגמ ,הרואתו תונוליו ירותסמו      
לע סבג תוחולמ םייושע )תורקתה לש םינוש      
דוביעו הנכה תוברל הדלפ חפ תדליש יבג      
םולשתל הדידמ הבוג ,תוכרעמ יטרפל םיחתפ      
ללוכ/דע הבוגב ,ןיעל הארנ יופיצה הבוג יפל      

 18,750.00   150.00   125.00 .מ"ס 52 רטמ   
      
םגדמ םיילרנימ תוחולמ תויטסוקא תורקת     22.00.0007
06*06 תודימב ע"ש וא "דנוברוא" לש "בלחס"      
םע תוחפל 58.0 יטסוקא םדקמ םע מ"ס      
ריחמה .Z+L יליפורפו 51T הילת יליפורפ      

141,100.00   170.00   830.00 .תכרעמל תונכהל הילת תכרעמ ללוכ ר"מ   
      
בחור רוריח אלל םוינימולא חפ ישגמ תרקת     22.00.0008

 13,500.00   150.00    90.00 .Z+L הצק טרפ .יטסוקא דודיב ללוכ מ"ס 03 ר"מ   
      
עוציב רובע תובתות תורקית יריחמל תפסות     22.00.0009
דוקיפ לש תושירדל םאתהב םינגומ םיבחרמב      

  5,400.00    30.00   180.00 .ףרועה ר"מ   
      
LPH היושע תלד ללוכ תירלודומ הציחמ     22.00.0010
-1גנ טרפ י"פע םיאת  3, מ"מ 31 יבועב      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק 012X572 תודימב  
226,800.00 0.22 קרפ תת 00.22 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  4 ק ר פ  ת ת  40.22 ק ר פ  ת ת       
      
הפוצמ תכתמ םילילג -3ל טלאוט ריינ קיזחמ     22.04.0010

  5,250.00   350.00    15.00 'חי/ח"ש 051 דוסי ריחמב הליענ םע ליאמא 'חי   
      
ריחמב ריקה לע הטסורינמ ריינ תובגמל ןקתמ     22.04.0020

  5,720.00   440.00    13.00 'חי/ח"ש 051 לש דוסי 'חי   
      
דוסי ריחמב ,ריקה לע הטסורינמ ןותפשא     22.04.0030

  5,200.00   400.00    13.00 1'חי/ח"ש 051 'חי   
      
תודימב רטיל 6.0 תלוביק ילזונ ןובסל הינובס     22.04.0040
051 דוסי ריחמב ,הטסורינמ 02/01/01      

  2,080.00   160.00    13.00 'חי/ח"ש 'חי   
      
.מ"ס 06 ךרואב םיכנ אתב תלדל רשי די זחאמ     22.04.0050
וא 426083RD תמגודכ ,טמ הטסורינ :רמוח      

  9,600.00   800.00    12.00 .ע"וש 'חי   
      
      
      

 27,850.00 40.22.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     037 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,850.00 מהעברה      

      
      
יתורשל תממורתמ עורזו הזיחא טומ תכרעמ     22.04.0060
לכה 6308+6408 ט"קמ  לנמ י"פע םיכנ      

 13,200.00 1,100.00    12.00 ריקל הרוביחו תידיה ןיב םיגרב אלל הטסורינ 'חי   
      
תודימב םיכנ תוחלקמב תולעמ 09 די זחאמ     22.04.0070
תמגודכ הטסורינ :רמוח 08/06      

  4,500.00   900.00     5.00 ע"ווש וא B kcirbob-0200-53-6085 'חי   
      
רויכל חתפו ןותחת ףדמ םע הטסורינ ןחלוש     22.04.0080
.מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 06X09 תודימב זרבו      
חבטמ רויכ לש הנקתהו הקפסה ללוכ      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ ,הטסורינמ      
ומכ םימחו םירק םימל זרב ללוכ ,םיולנה      
ףלזמ םע "תמסקמ" םגד "תמח" תרצותמ      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ "חרפ" םגד ףלשנ      

  5,600.00   700.00     8.00 .טרפמב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
רויכל חתפו ןותחת ףדמ םע הטסורינ ןחלוש     22.04.0090
הבוגבו מ"ס 06X041 תודימב ויכ ללוכ ,זרבו      
חבטמ רויכ לש הנקתהו הקפסה ללוכ.מ"ס 09      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ ,הטסורינמ      
ומכ םימחו םירק םימל זרב ללוכ ,םיולנה      
ףלזמ םע "תמסקמ" םגד "תמח" תרצותמ      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ "חרפ" םגד ףלשנ      

  4,000.00 1,000.00     4.00 .טרפמב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
תודימב הטסורינ יושע הדובע חטשמ     22.04.0100

  6,000.00   600.00    10.00 .מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 07X051 'חי   
      
תודימב םילפסל ףדמ םע םילכ שובייל ןקתמ     22.04.0110

  1,600.00   200.00     8.00 .מ"ס 04 קמועבו מ"ס 23X55 'חי   
 62,750.00 םירזיבא 4 קרפ תת 40.22 כ"הס  
289,550.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
. 10.92 ק ר פ  ת ת       
      
21X21 תודימב תוכרעמ תונורא לע טוליש     29.01.0002
םוינימולא חול ג"ע םילמסו תויתוא יושע מ"ס      

    600.00    50.00    12.00 .היומס הנקתהב מ"מ 5 יבועב עובצ 'חי   
    600.00 . 10.92 כ"הס  
    600.00 טוליש 92 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     038 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
.ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
פ"ע מ"ס 002/001 תודימב תידסומ ףדה תלד     59.01.0001

  8,250.00 2,750.00     3.00 .-1ממ טרפ פ"ע ףרועה דוקיפ ןקת 'חי   
      
פ"ע מ"ס 001/001 תודימב ידסומ ףדה ןולח     59.01.0002

 22,000.00 2,200.00    10.00 .-2ממ טרפ פ"ע ףרועה דוקיפ ןקת 'חי   
      
טרפ פ"ע א"גה ןקת פ"ע 8" רטוקב ריווא רונצ     59.01.0003

  6,300.00   420.00    15.00 .-3ממ 'חי   
      
א"גה ןקת פ"ע 8" רטוקב ריווא תסינכ רונצ     59.01.0004

  2,520.00   420.00     6.00 .-4ממ טרפ פ"ע 'חי   
      
טרפ פ"ע א"גה ןקת פ"ע 8" רטוקב ריווא רונצ     59.01.0005

  2,520.00   420.00     6.00 .-5ממ 'חי   
      
פ"ע ,א"גה ןקת פ"ע א"מ רובע 4" רטוקב רונצ     59.01.0006

  1,980.00   330.00     6.00 .-6ממ טרפ 'חי   
      
י"ע שרדנה י"פע ןגומה בחרמה טולישו ןומיס     59.01.0007

  2,550.00   850.00     3.00 'פמוק .הריסמב רושיא ללוכ ףרועה דוקיפ  
      
םינגומ םיבחרמב ימיכ שומיש תיבל דוגרפ     59.01.0008

  4,050.00   450.00     9.00 'פמוק .הרתסה ןוליוו םוינימולא תיצקורטסנוק ללוכה  
      

  7,350.00   350.00    21.00 'פמוק .תורונצל םיירלודומ םימטא תפסות 59.01.0009
      
ומכ כ"בא ןוניס תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     59.01.0010
"חנ תבית" םגד "לא תיב" תוישעת תרצותמ      
    006/0061 HAF תסינכו ףדה םותסש ללוכ  
,כ"בא דגנ ישאר ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא      
תינדי הלעפהו ילמשח עונמ לע לעופה חופמ      
,םוריח ןמשב למשח תקספה לש הרקמל      
ףדה םותסש ,ריווא תומכ דמ ,םוריח תרואת      
הנקתה ,טלקמהמ ריווא תאצוהל ץחל רורחשו      

111,000.00 37,000.00     3.00 'פמוק תחא ץחל לע תקידבו ינקת טלקמב הליגר  
      
ומכ כ"בא ןוניס תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     59.01.0011
"חנ תבית" םגד "לא תיב" תוישעת תרצותמ      
    003/008 HAF תסינכו ףדה םותסש ללוכ  
דגנ ישאר ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא      
הלעפהו ילמשח עונמ לע לעופה חופמ,כ"בא      
ןמשב למשח תקספה לש הרקמל תינדי      
,ריווא תומכ דמ ,םוריח תרואת ,םוריח      
ריווא תאצוהל ץחל רורחשו ףדה םותסש      
תקידבו ינקת טלקמב הליגר הנקתה ,טלקמהמ      

 57,000.00 19,000.00     3.00 'פמוק תחא ץחל לע  
225,520.00 10.95.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     039 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
225,520.00 מהעברה      

      
      
חפנב םימ תריגא לכימ לש הנקתהו הקפסה     59.01.0012
דמעמ ללוכ ןליתאילופ יושע רטיל 001      
יולימ ףוצמ ללוכ ,מ"ס 08 לש הבוגב ותבצהל      
4" רטוק זוקינ תכרעמ ללוכ,הכיפש זרבו      
הרוביחו ףרועה דוקיפ ינקת פ"ע םירזיבאו      

  5,400.00 1,800.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה הבורק המיאתמ זוקינ תדוקנל  
      
חפנב םימ תריגא לכימ לש הנקתהו הקפסה     59.01.0013
דמעמ ללוכ ןליתאילופ יושע רטיל 002      
יולימ ףוצמ ללוכ ,מ"ס 08 לש הבוגב ותבצהל      
4" רטוק זוקינ תכרעמ ללוכ,הכיפש זרבו      
הרוביחו ףרועה דוקיפ ינקת פ"ע םירזיבאו      

  6,600.00 2,200.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה  הבורק המיאתמ זוקינ תדוקנל  
237,520.00 .םינגומ םיבחרמ 10.95 כ"הס  
237,520.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,934,005.25 )ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש כ"הס
קובץ: אורים  מאי 2016   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     040 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

הדידמל תויתשתו חותיפ 'א בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל ב כ ו  ם י ר ז י ב א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

 22,400.00   280.00    80.00 YX2N 07/021x3 לבכ רטמ  08.01.0010
      

  2,800.00    70.00    40.00 YX2N 61/53x3 לבכ רטמ  08.01.0020
      

 19,500.00    65.00   300.00 חישק 4" רוניצ רטמ  08.01.0030
      
תחנה ללוכ ,םילבכ תלעת לש הביצח/הריפח     08.01.0040
ללוכ ,לוח דופיר ללוכ ,דרפנב בשוחת תרנצ      

  6,300.00    90.00    70.00 למשחל ןומיס טרס רטמ   
      

  9,900.00    90.00   110.00 הינח שרגמ תרואתל ל"נכ רטמ  08.01.0050
      

 14,000.00    70.00   200.00 קזבל ל"נכ רטמ  08.01.0060
      

 12,000.00    40.00   300.00 תרושקתל הקי 4" רוניצ רטמ  08.01.0070
      

  8,000.00 2,000.00     4.00 'פמוק הסכמ ללוכ ,י"חח ןקת יפל למשחל החוש 08.01.0080
      

 40,000.00 8,000.00     5.00 'פמוק הסכמ ללוכ ,קזבל החוש 08.01.0090
      

  4,000.00    40.00   100.00 הרואתל הקי 3" רוניצ רטמ  08.01.0100
      

  2,800.00    20.00   140.00 תרושקת לבכ רטמ  08.01.0110
      
02x03x08 תודימ ,ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.01.0120
הנקתהל ,ץע בג ללוכ ,55PI הנגה תגרד ,מ"ס      

    400.00   400.00     1.00 קזב תושירד יפל ,החמוג ללוכ ,ריקה לע 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק C.T. םע A036 לויכל ןתינ .ז.מ 08.01.0130
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק C.T. םע A0002 לויכל ןתינ .ז.מ 08.01.0140
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק C.T. םע A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.01.0150
      
,ליעלד םירזיאה תא ליכיש םוטא ינוציח ןורא     08.01.0160

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק י"חח םואתב ןוטב תחוש ללוכ  
155,600.00 םילבכו םירזיבא 10.80 כ"הס  
155,600.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      

175,000.00    25.00  7000.00 תידסומה רדגה תולובג ךותב תיללכ הריפח ק"מ  40.01.0010
      
      

175,000.00 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     041 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

הדידמל תויתשתו חותיפ 'א בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
175,000.00 מהעברה      

      
      
רדגה תולובגל ץוחמ יללכ יולימ וא/ו הריפח     40.01.0020

 50,000.00    25.00  2000.00 )דבלב ינוציח ןוינח רמולכ( תידסומה ק"מ   
      
)הריפח תיעקרק( תיתשת לש רקובמ קודיה     40.01.0030
לש תופיפצ תגרדל םייעבט עקרק ינפ וא      
- םינבמ ללוכ אל םיחותפ םיחטש( 69%      

 24,000.00     6.00  4000.00 )היינחה ללוכ אל רמולכ ,תידסומ רדג תולובגב ר"מ   
      
)הריפח תיעקרק( תיתשת לש רקובמ קודיה     40.01.0040
לש תופיפצ תגרדל םייעבט עקרק ינפ וא      
תידסומ רדג תולובגל ץוחמ הינח( 69%      

  8,400.00     6.00  1400.00 )דבלב ר"מ   
      
02 לש תובכשב ימוקמ הריפח רמוחב יולימ     40.01.0050
םירבעמ 5 י"ע רקובמ אל קודיה תוברל ,מ"ס      

120,000.00    60.00  2000.00 ןוט 1 ילכ לש ק"מ   
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.0060
ללוכ 89% לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש      

270,000.00    90.00  3000.00 )ףוציר( רוזיפו הקפסא ק"מ   
      
05-כ לש קמוע/הבוגל חטשה סוליפו רושיי     40.01.0070

 20,000.00     5.00  4000.00 .מ"ס ר"מ   
      

 12,000.00     3.00  4000.00 םיירושימ םיחטש קודיה ר"מ  40.01.0080
      
יריפ ,תואסנולכ ישארל תולעתו תורוב תריפח     40.01.0090

 17,500.00    70.00   250.00 .דוסי תורוקו תוילעמ ק"מ   
      
םינבאמ תננוסמ תימוקמ עקרקמ  ןג תמדא      40.01.0100
ר"מל רטיל,  04 לש תומכב טסופמוק תפסותב      
חטשב רושייו רוזיפ ללוכ  מ"ס 04 יבועב      

 36,000.00    60.00   600.00 )ןוניג( .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה ר"מ   
732,900.00 רפע תודובע 10.04 כ"הס  
732,900.00 הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב 01 גרד CVP רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0001

  4,050.00    90.00    45.00 .ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטמ   
  4,050.00 היקשה תרנצ 20.14 כ"הס  
  4,050.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     042 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

הדידמל תויתשתו חותיפ 'א בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
בלוצמ ןליתאילופ תורוניצמ םירק םימ וק     57.01.0010
011 ינוציח רטוק 61 גרד "לוגסקפ" תמגודכ      
'מ 08.0 דע קמועב עקרקב םיחנומ )4"( ,מ"מ      
ןוגכ םירזיבאה לכו הביצח וא/ו הריפח ללוכ      

 22,050.00   245.00    90.00 .'וכו תויופעתסה ,תותשק רטמ   
      
ןליתאילופ תורוניצמ םיטנרדיהל םימ וק     57.01.0020
ינוציח רטוק 61 גרד "לוגסקפ" תמגודכ בלוצמ      
08.0 דע קמועב עקרקב םיחנומ )3"( ,מ"מ 09      
ןוגכ םירזיבאה לכו הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ      

 48,400.00   220.00   220.00 .'וכו תויופעתסה ,תותשק רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ תורוניצמ הכירצל םימ וק     57.01.0030
רטוקב "לורילופ" וא P.S. םוינימולא ןיערג םע      
קמועב עקרקב םיחנומ )2"( ,מ"מ 36 ינוציח      
לכו הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 08.0 דע      

 15,500.00   155.00   100.00 .'וכו תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םירזיבאה רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ תורוניצמ הכירצל םימ וק     57.01.0040
רטוקב "לורילופ" וא P.S. םוינימולא ןיערג םע      
עקרקב םיחנומ )4/11"( ,מ"מ 04 ינוציח      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 08.0 דע קמועב      

  4,725.00   135.00    35.00 .'וכו תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םירזיבאה לכו רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ תורוניצמ הכירצל םימ וק     57.01.0050
רטוקב "לורילופ" וא .P.S םוינימולא ןיערג םע      
קמועב עקרקב םיחנומ )1"( ,מ"מ 23 ינוציח      
לכו הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 08.0 דע      

  2,975.00    85.00    35.00 .'וכו תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םירזיבאה רטמ   
 93,650.00 םימ תרנצ 10.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
6" רטוק ,בויבל "הבע" םותכ C.V.P. רוניצ     57.02.0010
הריפח ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ      

 40,000.00   160.00   250.00 .הביצח וא/ו רטמ   
      
6" רטוק ,בויבל "הבע" םותכ C.V.P. רוניצ     57.02.0020
הריפח ללוכ 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב חנומ      

 11,900.00   170.00    70.00 .הביצח וא/ו רטמ   
      
6" רטוק ,בויבל "הבע" םותכ C.V.P. רוניצ     57.02.0030
הריפח ללוכ 'מ 52.2 דע קמועב עקרקב חנומ      

  2,775.00   185.00    15.00 .הביצח וא/ו רטמ   
      
      

 54,675.00 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     043 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

הדידמל תויתשתו חותיפ 'א בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 54,675.00 מהעברה      

      
      
ןוטבמ תוימורט תוילוחמ הלוגע בויב תחוש     57.02.0040
םע 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוקב      
521B הסכמו םירזיבאה לכו תינוניב הרקת      
תרצותמ ומכ ינוניב ןיממ מ"ס 05 רטוקב      

 73,750.00 2,950.00    25.00 ."ןמפלו" 'חי   
      
ןוטבמ תוימורט תוילוחמ הלוגע בויב תחוש     57.02.0050
'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 ימינפ רטוקב      
הסכמו םירזיבאה לכו תינוניב הרקת םע      
    521B ומכ ינוניב ןיממ מ"ס 06 רטוקב  

 20,000.00 4,000.00     5.00 ."ןמפלו" תרצותמ 'חי   
      
ןוטבמ תוימורט תוילוחמ הלוגע בויב תחוש     57.02.0060
'מ 52.2 דע קמועבו מ"ס 001 ימינפ רטוקב      
הסכמו םירזיבאה לכו תינוניב הרקת םע      
    521B ומכ ינוניב ןיממ מ"ס 06 רטוקב  

  9,000.00 4,500.00     2.00 ."ןמפלו" תרצותמ 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ הלוגע לפמ בויב תחוש     57.02.0070
דע קמועבו מ"ס 521 ימינפ רטוקב ןוטבמ      
םירזיבאה לכו תינוניב הרקת םע 'מ 57.4      
ומכ ינוניב ןיממ מ"ס 06 רטוקב 521B הסכמו      

  8,660.00 8,660.00     1.00 ."ןמפלו" תרצותמ 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ הלוגע לפמ בויב תחוש     57.02.0080
דע קמועבו מ"ס 521 ימינפ רטוקב ןוטבמ      
םירזיבאה לכו תינוניב הרקת םע 'מ 52.5      
ומכ ינוניב ןיממ מ"ס 06 רטוקב 521B הסכמו      

  9,860.00 9,860.00     1.00 ."ןמפלו" תרצותמ 'חי   
      
םגד AN-004D הסכמ רובע החושל תפסות     57.02.0090
    KCOL KCILC םע תיציפק הליענו ריצ םע  

 17,930.00 1,630.00    11.00 ."ןמפלו" תרצותמ ומכ למס 'חי   
      
ןליתאילופמ ןמוש דירפמ לש הנקתהו הקפסה     57.02.0100
ללוכ "דלומור" תרצותמ ומכ ק"מ 1 לש חפנב      

  6,650.00 6,650.00     1.00 'פמוק .םיסכמו םירזיבאה לכ  
200,525.00 בויב תרנצ 20.75 כ"הס  

      
ה נ ב מ ה  ת ו ר ב ח ת ה  30.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו י ת ש ת ל       
      
6" רטוק ,בויבל "הבע" םותכ C.V.P. רוניצ     57.03.0010
הריפח ללוכ 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב חנומ      

  3,570.00   170.00    21.00 .הביצח וא/ו רטמ   
      
      

  3,570.00 30.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     044 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

הדידמל תויתשתו חותיפ 'א בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,570.00 מהעברה      

      
      
תחנה ךרוצל תבלתשמ ןבא םע הכרדמ קוריפ     57.03.0020
08 דע בחורב הכרדמה תא הצוחה בויב תרנצ      

  2,400.00   300.00     8.00 .םדוקה בצמל הרזחהו מ"ס רטמ   
      
בויב תרנצ תחנה ךרוצל ףצורמ ליבש קוריפ     57.03.0040
הרזחהו מ"ס 08 דע בחורב ליבשה תא הצוחה      

    900.00   300.00     3.00 .םדוקה בצמל רטמ   
      
,ףצורמ ליבש הצוחה ,ל"נה בויב רוניצ תחנה     57.03.0050
תחתמ 01" רטוקב הדלפ רוניצמ לוורש ךותב      

  1,620.00   540.00     3.00 .םייק ינוריע םימ וקל רטמ   
      
תמייק החושל 6" רטוקב בויב רוניצ רוביח     57.03.0060
דוביעו םישורדה םירמוחהו תודובעה לכ ללוכ      
לכה ,הייריעה םע םואת ללוכ ,ןוגלזמה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
  9,690.00 תומייק תויתשתל הנבמה תורבחתה 30.75 כ"הס  

303,865.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,196,415.00 הדידמל תויתשתו חותיפ 'א בלש כ"הס
קובץ: אורים  מאי 2016   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     045 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 קרפ תת      
      
םיבחרמ :םוקימ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.0030

  4,500.00    45.00   100.00 םינגומ ר"מ   
      

198,550.00   190.00  1045.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב ףצרמ ר"מ  02.0050
      

 33,600.00   210.00   160.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב ףצרמ ר"מ  02.0060
      

 60,000.00 1,500.00    40.00 מ"ס 02 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0070
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 מ"ס 52 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0080
      

  3,750.00 1,250.00     3.00 מ"ס 53-03 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0090
      

 16,500.00 1,100.00    15.00 מ"ס 04 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0100
      

 16,000.00 1,600.00    10.00 מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0110
      

345,000.00 1,500.00   230.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0120
      

 14,000.00 1,400.00    10.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0130
      

 13,000.00 1,300.00    10.00 מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0140
      

 13,000.00 1,300.00    10.00 מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0150
      

168,750.00 1,250.00   135.00 מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0160
      

104,400.00 1,800.00    58.00 םיינבלמ ןוטב ידומע ק"מ  02.0170
      
םג ללוכ( מ"ס 02 בחורב תונותחת ןטב תורוק     02.0180

144,500.00 1,700.00    85.00 )םינוש םיסלפמ ןיב תורשגמה ק"מ   
      
םג ללוכ( מ"ס 52 בחורב תונותחת ןטב תורוק     02.0190

  1,600.00 1,600.00     1.00 )םינוש םיסלפמ ןיב תורשגמה ק"מ   
      
,מ"ס 51 בחורב םיקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.0200

  1,550.00 1,550.00     1.00 .גג תוקעמב ןוילע זיזו ןותחת עקש תוברל ק"מ   
      
,מ"ס 02 בחורב םיקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.0210

112,500.00 1,500.00    75.00 .גג תוקעמב ןוילע זיזו ןותחת עקש תוברל ק"מ   
      

 34,500.00   300.00   115.00 מ"ס 02 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0220
      

284,375.00   325.00   875.00 מ"ס 52-22 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0230
      

 66,400.00   415.00   160.00 מ"ס 04 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0240
      

1,637,675.00 00.20.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     046 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,637,675.00 מהעברה      

      
      

  3,500.00   350.00    10.00 מ"ס 92-51 יבועב םייקפוא םיטסדופ ר"מ  02.0250
      

  3,500.00   350.00    10.00 מ"ס 02-51 יבועב תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.0260
      

    900.00   900.00     1.00 תוגרדמ ישלושמ ק"מ  02.0270
      

690,000.00 4,600.00   150.00 םינוטב ןויזל לזרב ןוט  02.0280
      
תוחול תקבדה ידי לע רוק ירשג ימרת דודיב     02.0290

 28,000.00    40.00   700.00 סלגרביפ תשר תוברל סקדא רקלק ר"מ   
      
3 יבועב רקלק תוחול ידי לע םירפת יולימ     02.0300

  3,400.00    40.00    85.00 מ"ס ר"מ   
      
ןש ןיב הדרפהל מ"ס 03 בחורב מ"מ 3 ןרפואנ     02.0310

    720.00    60.00    12.00 רשגל הנבמב רטמ   
      
תודימב ןוטב תוריקמ "ןש" תיקפוא הטולב     02.0320

  4,400.00 2,200.00     2.00 םינוש ךתח ק"מ   
      
מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךותיח דיבילופ יזגרא     02.0330

 61,000.00    50.00  1220.00 תופצר תחת ןליתאילופ םיפוטע ר"מ   
      
מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךותיח דיבילופ יזגרא     02.0340
בחור י"פע תורוק תחת ןליתאילופ םיפוטע      
י"פע תורוק ידיצב לגילופ תוחול ללוכ , הרוקה      

 19,250.00    50.00   385.00 תינכותב טרפ רטמ   
      
מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךותיח דיבילופ יזגרא     02.0350

 10,250.00    50.00   205.00 ןוטב ריק תחת ןליתאילופ םיפוטע ר"מ   
2,462,595.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
. 10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םירוח 4 םילולח ןוטב יקולבמ םיימינפ תוריק     04.01.0020
ידיצבו לעמ תורוגח ללוכ מ"ס 02 יבועב      
ךתח י"פע ןויז ללוכ םיחתפ לעמו תוריק      

 78,000.00   200.00   390.00 היצקורטסנוקה תינכותב עיפומה ר"מ   
      
יבוע םירוח 8 סימופ יקולבמ םיינוציח תוריק     04.01.0030
ידיצבו לעמ ןוטב תורוגח ללוכ מ"ס 22      
טרפ י"פע ןויז ללוכ םיחתפ לעמו ,תוריקה      

 72,850.00   235.00   310.00 תינכותב ר"מ   
      
      

150,850.00 10.40.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     047 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
150,850.00 מהעברה      

      
      
תורוגח ללוכ מ"ס 01 יבועב 0 םיימינפ תוריק     04.01.0040
ןויז ללוכ םיחתפ לעמו תוריקה ידיצבו לעמ      

 12,480.00   160.00    78.00 .היצקורטסנוק תוינכותב עיפומה ךתח פ"ע ר"מ   
163,330.00 . 10.40 כ"הס  
163,330.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 קרפ תת      
      
דוסי תורוקו תויעקרק תת תוריק םוטיא     05.0010
גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב הנבמה ףקיהב      
יתשב ר"מ/ג"ק 4 תללוכ תומכב ליסורוט      
תוארוה יפלו ןהיניב סלגרביפ תשר םע תובכש      

 34,500.00    50.00   690.00 ןרציה ר"מ   
      
תוחול י"ע תורוקו תוריק םוטיא לע הנגה     05.0020
,מ"ס 5 תוחולה יבוע ,םיליגר ףצקומ ןרטסילופ      

 20,700.00    30.00   690.00 .ק"מ/'גק 03 יבחרמ לקשמ ר"מ   
      
לש  תחא הבכשב תוקלור ללוכ תוגג םוטיא     05.0030
,גגל תומחלומ תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      
ימורטסלא רמילופ 51% תפסות תוליכמה      
    S.B.S, דבל ןויז םע מ"מ 5 העיריה יבוע  
,סורג טגרגאו ר"מ/'רג 053 לקשמב רטסאילופ      
תומחלומ תועיריה .מ"ס 7/7 תוקלור תוברל      
גוסמ ינמוטיב רמירפ ללוכ , תיתשתל      
ומכ .ר"מ/רג 003 לש תומכב "101 טוקמיירפ"      
,תוקלורב קוזיחו יוסיכ תועירי ללוכ ריחמה ןכ      
יפל הדידמה .קיטסמב םוטיא עוביק לגרס      

 85,500.00    90.00   950.00 .תוקעמה ינפ ןיב וטנ חטש ר"מ   
      
0021 לש יבחרמ לקשמב )ףצקומ( לק ןוטב     05.0040
קוצי הנבמה גג ג"ע 04  קזוח ק"מ\ג"ק      
עצוממ יבועב לכירדאה תינכות יפל עופישב      

116,000.00   580.00   200.00 ..מ"ס - 02כ לש ק"מ   
      
, F-03 ףצקומ ןריטסילופ י"ע תוגג דודיב     05.0050

 33,250.00    35.00   950.00 .מ"ס 4 יבועב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

289,950.00 00.50.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     048 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
289,950.00 מהעברה      

      
      
רדחו חבטמו ,םיתוריש .ח תופצר םוטיא     05.0060
ינמוטיב רמיירפ :תומח תוחירמב הפשא      
ןמוטיב לש תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב      
תללוכ תומכב תומח תוחירמב 52/57 בשונמ      
סלגרטניא תיכוכז תותשר 2,ר"מ/ג"ק 5.4 לש      
ריינ תקבדה י"ע םוטיאה תובכש לע הנגהו      
לע הילע תללוכ הדובעה .053 יתבכש וד תפז      
51 הבוג דע םיבוטרה םירדחה לש תוריקה      

 12,000.00    80.00   150.00 .מ"ס ר"מ   
301,950.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
0.6 ק ר פ  ת ת  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
0.6 קרפ תת      
      
תודובעה ירואתש תאזב שגדומ :הרעה      
םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב ןייוצמכ      
תא תוהזל קרו ךא םיאבו רתויב םייטמכסו      
לש אלמה רואתה  . טירפה וא/ו רצומה      
תוינכתב אצמנ םיטירפה וא/ו םירצומה      
וא/ו םירצומה לכ .לכירדאה תומישרו      
עוצבל שרדנה לכ תא וללכי ןלהל םיטירפה      
לכ ,םיפוקשמה תוברל תודובעה לש םלשומ      
יריזחמו הפצר יריצ תוברל שורדה לוזרפה      
החיתפל תונכהו הלהב תוידי ,םינוילע תלד      
םייולמ ,העיבצהו עבצה לכ .תילמשח      
יופצה ירמוח לכ ,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא      
תוינכתב ןייוצמכ לכה - המיטאה ירמוח      
םהינימל םיטרפמה םיללוכ ןכ ומכ .םיטרפמבו      
ןלבקה לעש תומילשמ תויחנהו תוארוה      
ותעצה בתכ תא ןיכיש תעב ןובשחב ןתחקל      
תושרה ול הקנעה םאב ומצע עוצבה תעב ןכו      
.דחוימ ינכט טרפמ םג האר .עצבל      

0.6 קרפ תת 00.60 כ"הס            
      
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
דבל חיטש םע הציענ חולו קיחמ התיכ חול     06.01.0002

 13,200.00 1,200.00    11.00 -6גנ טרפ י"פע )021X)08+042+08 לדוגב 'חי   
      
דבל חיטש םע הציענ חולו קיחמ התיכ חול     06.01.0003

  3,000.00 1,000.00     3.00 A6-גנ טרפ י"פע )021X)08+042 לדוגב 'חי   
      
מ"ס 06X06 תודימב טנוברקילופמ הארמ     06.01.0004

  2,800.00   400.00     7.00 -4גנ טרפ י"פע 'חי   
 19,000.00 10.60.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     049 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,000.00 מהעברה      

      
      
טנוברקילופמ םיכנ יתורישב הטומ הארמ     06.01.0005
יטרפו רוזבא ללוכ תרגסמ+ 09X06 תודימב      

  2,200.00   550.00     4.00 -5גנ טרפ יפל  שרדנכ רומיג 'חי   
      

 14,000.00   100.00   140.00 -9גנ טרפ י"פע 02X2 תודימב ריק ןגמ רטמ  06.01.0006
      

  4,900.00    70.00    70.00 -8גנ טרפ י"פע תודובע תיילתל לגרס רטמ  06.01.0007
      
ןוניסו רורווא תכרעמ לע הנגהל LPH תציחמ     06.01.0008
טרפ י"פע מ"ס  ע 501X537 'מ8.1 הבוגב      

  8,500.00 8,500.00     1.00 -31גנ 'חי   
      
ןוניסו רורווא תכרעמ לע הנגהל LPH תציחמ     06.01.0009
מ"ס י"פע 501X087 תודימב 'מ 8.1 הבוגב      

  9,000.00 9,000.00     1.00 -21גנ טרפ 'חי   
      
ץיוודנס יושע תותיכב ןותחת ןוחבטמ ןורא     06.01.0010
תודימב הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ      

 26,000.00 2,000.00    13.00 -11גנ טרפ י"פע ,מ"ס 09/56/081 'חי   
      
יושע תויונמוא תתיכב ןותחת ןוחבטמ ןורא     06.01.0011
022 ךרואב הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ ץיוודנס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 -12גנ טרפ י"פע 'חי   
      
חתפ ללוכ , תויונמוא רדחב רסיק ןבא חטשמ     06.01.0014
ללוכ .םיזרבלו הנותחת הנקתה ,םירויכ ינשל      
תיתחתב םימ ףאו חטשמה הצקב ההבגה      

  2,600.00 2,600.00     1.00 .מ"ס 06/022 תודימב 'חי   
      
ט"קמ תויונמוא רדחב רסיק ןבא חטשמ     06.01.0015
הנקתה ,םירויכ ינשל חתפ ללוכ ,0022      
הצקב ההבגה ללוכ .םיזרבלו הנותחת      
06/022 תודימב תיתחתב םימ ףאו חטשמה      

  2,600.00 2,600.00     1.00 .מ"ס 'חי   
      
0022 ט"קמ םינוחבטמב רסיק ןבא חטשמ     06.01.0016
.זרבלו הנותחת הנקתה ,רויכל חתפ ללוכ      
,תיתחתב םימ ףאו חטשמה הצקב ההבגה      

 26,000.00 2,000.00    13.00 .מ"ס 56/081 תודימב 'חי   
117,300.00 תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0001
    012X501 ןניאש  ותלדב( רהוצ ללוכ מ"ס  
תיטסוקא תלדל ףוקשמ ללוכ)םיתוריש תותלד      

 46,000.00 2,300.00    20.00 .-1סמ טרפ פ"ע 'חי   
 46,000.00 20.60.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     050 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,000.00 מהעברה      

      
      
יתורישל הסינכ תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0002
,רורווא תפפר ללוכ 012X501 תודימב םיכנ      

 14,000.00 2,800.00     5.00 -2סמ טרפ י"פע יונפ סופת לוענמו הזיחא טומ 'חי   
      
םיתורשל הסינכ תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0003
לוענמ ,רורווא תפפר ללוכ 012X501 תודימב      

 11,000.00 2,200.00     5.00 -3סמ טרפ י"פע,יונפ-סופת 'חי   
      
ןקתומ ילירקא רמוחמ רורוואו הרואת תפיכ     06.02.0005
הטנוו םיגרוס םילול תשר ללוכ ןוטב רוניצ לע      

  4,800.00 1,200.00     4.00 -5סמ טרפמ י"פע 'חי   
      
מ"ס 002X09 תודימב יפנכ וד  תוכרעמ ןורא     06.02.0006

  2,000.00 1,000.00     2.00 .-60סמ טרפ פ"ע 'חי   
      
2 מ"ס 002X031 תודימב  תוכרעמ ןורא     06.02.0007

  1,500.00 1,500.00     1.00 .-A11סמ טרפ פ"ע םייפנכ 'חי   
      
6 מ"ס 002X582 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0008

  5,400.00 2,700.00     2.00 .-90סמ טרפ פ"ע םייפנכ 'חי   
      
6 מ"ס 002X091 תודימב תוכרעמ ןורא     06.02.0009

  2,000.00 2,000.00     1.00 .-01סמ טרפ פ"ע םייפנכ 'חי   
      
י"פע061X55 תודימב תילעמל רורווא תפפר     06.02.0010

    950.00   950.00     1.00 - 21סמ טרפ 'חי   
      
ךרואל הפפר תללוכה תיפנכ וד תורגסמ תלד     06.02.0011
טרפ פ"ע מ"ס 032X061 תודימב ףנכה לכ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 -71סמ 'חי   
      
4" רוניצ יושע,הפשא רדחב יפקיה ריק ןגמ     06.02.0012

  3,600.00   300.00    12.00 81-סמ קרפ פ"ע ריקל ןוגיע ללוכ רטמ   
 95,250.00 תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס  
212,550.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     051 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו ע ו ב ק ל  ב ו י ב ו  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו י א ו ר ב ת       
      
היצלטסניא תרנצ תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     07.01.0010
רוביחו החדה לכימ םע הלסא תנקתהל האלמ      
לש ימינפה לובגבש בויבהו םימה תכרעמל      
םירקה םימה תרנצ תא ללוכ ל"נה .הנבמה      
ןיכפושהו ןיחולדה תרנצ תא ,דודיב ,םימחהו      
ללוכ ןטלוקל רוביחל דע בויבה תרנצ תאו      
לכב םירזיבאה לכ תא ןכ ומכ  .ןטלוקה      
תואספוק ,הריגסה יזרב תא ,םירטקה      
םירזיבאה לכו םינגואה ,םימטאה ,תרוקיבה      
תכרעמה .טרפמב ראותמכ לכה ,טלפמוק      
םימה תרנצל ןכו ירטינסה ילכל רוביח לולכת      
תרנצ .ל"נה ילכה לש רוביחה תדוקנב בויבהו      
יווק ,"לורילופ" וא P.S. תורוניצמ היהת םימה      
ןיכפושה תרנצו ןליפורפילופמ ןיחולדה      
ירמוח ,ל"נה לכ .EPDH םייטסלפ םירמוחמ      
טרופמה יפל בויבו םימל םירזיבאה ,רזעה      

 23,250.00 1,550.00    15.00 'פמוק .תוינכתבו טרפמב  
      
הצחר רויכ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0020
םימה תכרעמל רוביחו בוריע זרב ללוכ      
ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ .בויבהו      
לכה ,תרנצהו םירזיבאה לש המאתהבו      

 24,000.00 1,500.00    16.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תחלקמ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0030
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
תנוכמ 'קנ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0040
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו הסיבכ      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
חבטמ רויכ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0050
.בויבהו םימה תכרעמל רוביחו בוריע זרבו      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ      

 19,500.00 1,500.00    13.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
חידמ 'קנ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0060
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו םילכ      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
      

 77,250.00 10.70.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     052 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 77,250.00 מהעברה      

      
      
"4 ימת" תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0070
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

 21,000.00 1,500.00    14.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
"םוחיגשמ" תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0080
טלפמוק תכרעמ .דבלב םימה תכרעמל רוביחו      
םירזיבאה לש המאתהבו ליעל ראותמכ      

  2,250.00   750.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו  
      
םימ לכימ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0090
.דבלב םימה תכרעמל רוביח ךא ק"ממב      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ      

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
יוביכ תדמע תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0100
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו שא      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
תכרעמ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0110
תכרעמ .םימה תכרעמל רוביחו תירלוס      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ     07.01.0120
ךא םינגזמ זוקינ 'קנל תרנצהו םירזיבאה      

 19,500.00   750.00    26.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דבלב בויבה תכרעמל רוביח  
      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ     07.01.0130
לצופמ רק-ימ רוביחל תרנצהו םירזיבאה      
'חיה ןיב רשק תרנצ ללוכ ,םימלו בויבל      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה היזרבל  
141,000.00 תויאורבת תועובקל בויבו םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
יתורשל היולת הלסא לש הנקתהו הקפסה     07.02.0010
םגד "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ םיכנ      
,הילת ןקתמ ללוכ  א גוס "הרטיו" וא 3296      
יולג החדה לכימ ,םידבכ בשומו הסכמ      
לכה,החדה רוניצו יתומכ וד  קיטסלפמ      

 17,500.00 2,500.00     7.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
      
      
      

 17,500.00 20.70.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     053 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,500.00 מהעברה      

      
      
הליגר היולת הלסא לש הנקתהו הקפסה     07.02.0020
ןקתמ ללוכ "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ      
יולג החדה לכימ ,םידבכ בשומו הסכמ ,הילת      
תאצות וא  א גוס,החדה רוניצו יתומכ וד      
טרופמכ טלפמוק לכהP203  םגד "הרטיו"      

 16,800.00 2,100.00     8.00 'פמוק .טרפמב  
      
ןבל סרחמ הצחר רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0030
ןופיס ללוכ "תירונ" םגד "הסרח" תרצותמ ומכ      
םימחו םירק םימל בוריע זרב ללוכ ,תוילתו      
יזרבללוכ ,"תמסקמ" םגד "תמח" תרצותמ ומכ      

 12,000.00 1,000.00    12.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק לכה ,םישימג לינ  
      
תוחא רדח הצחר רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0040
ןופיס ללוכ "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ      
םימל בוריע זרב ללוכ ,שישל תחתמ הנקתהל      
םגד "תמח" תרצותמ ומכ םימחו םירק      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ ,"תמסקמ"      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
תויונמוא תתיכ רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0050
ןופיס ללוכ "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ      
םימל בוריע זרב ללוכ ,שישל תחתמ הנקתהל      
םגד "תמח" תרצותמ ומכ םימחו םירק      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ ,"תמסקמ"      

  3,450.00 1,150.00     3.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
תחלקמל ריק תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0060
םגד "תמח" תרצות תמגודכ ךרד 3 ץופרטנוא      
הנקתה תכרעמ ללוכ ,ע"ש וא טסרווא"      
תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ      
,הקנתמ ףלזמ ,טומ ללוכ תחלקמל הכרע ,ריק      
טלפמוק לכה ,'מ 2 ךרואב שימג רוניצו      

  4,400.00 1,100.00     4.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ  
      
4/3" רטוקב ילד זרב לש הנקתהו הקפסה     07.02.0070
טרופמכ טלפמוק לכה ,הסיבכ תנוכמל ןופיסו      

    190.00   190.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
ןבל סרחמ חבטמ רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0080
לכ םע םלשומ ןקתומ ,"הסרח" תרצותמ ומכ      
תחתמ הנקתהל ןופיס ,םיולנה םירזיבאה      
ומכ םימחו םירק םימל בוריע זרב ללוכ ,שישל      
ףלזמ םע "תמסקמ" םגד "תמח" תרצותמ      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ "חרפ" םגד ףלשנ      

 25,350.00 1,950.00    13.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
      

 80,840.00 20.70.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     054 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 80,840.00 מהעברה      

      
      
4/3" רטוקב ילד זרב לש הנקתהו הקפסה     07.02.0090

    380.00   190.00     2.00 .םילכ חידמל 'חי   
      
םימ 'פמט ליבגמ זרב לש הנקתהו הקפסה     07.02.0110
לכה ,"ביגש" תרצותמ ומכ "םוחיגשמ" םימח      

  2,100.00   700.00     3.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
שא יוביכ תדמע לש הנקתהו הקפסה     07.02.0140
"X 52 4/3 ןולגלג + 2" יוביכ זרבמ תבכרומה      
2" םיקונרז + 2 ריהמ זרבו קנזמ םע 'מ      
+ 2 ישומיש בר קנזמ + א"כ 'מ 51 ךרואב      

 11,200.00 2,800.00     4.00 .ג"ק .B.F C.6םיפטמ רטמ   
      
תללוכה תירלוס תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0150
יופיצ םע א"כ רטיל 051  םימח םימ ידוד 2      
יטלוק 2 ,קוצי ןטירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא      
תא ,ןוטב גג לע דמעמ ,םיאתמ חטשב שמש      
,םומיח ץיאמ ,ןוחטיב םותסש ,םירזיבאה      
םימ 'פמט תסוו ,תבש ןועש רורחס תבאשמ      
םימח ,םירק םימל בלושמ רוביח ,םימח      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .למשחו  
      
תלצופמ רק-ימ תייזרב לש הנקתהו הקפסה     07.02.0160
    002HPL תקוש ללוכ "ביגש ימ" תרצותמ  
ללוכ ,תלצופמ רוריק 'חיו םיזרב 3 היתש      
טלפמוק לכה ,היזרבל 'חיה ןיב רשק תרנצ      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ  
130,520.00 תויאורבת תועובק 20.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
)טירבג( EPDH תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0010
הפצרל תחתמ םינקתומ בויב יווקל 4" רטוקב      
רוניצה ךרוא לכל ןוטיב ללוכ 'מ 0.1 דע קמועב      

 15,400.00   280.00    55.00 .םינוש םירזיבאו רטמ   
      
תיליבוממ הפצר ימוסחמ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0020
עובצ זילפמ תשר עבורמ הסכמ םע 8"/4"      

    950.00   950.00     1.00 .לכירדאה י"ע רחביש ןווגב 'חי   
 16,350.00 רורויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
ומכ 4" רטוקב םשג טלוק לש הנקתהו הקפסה     07.05.0010

  3,650.00   730.00     5.00 .ךרע הוש וא "רמלד" תרצותמ 'חי   
      
      

  3,650.00 50.70.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     055 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,650.00 מהעברה      

      
      
)טירבג( EPDH תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.05.0020
תוריק ,םידומעב םינקתומ ,םשג ימל 4" רטוק      

  3,500.00   140.00    25.00 .םירזיבא תוברל יולג וא רטמ   
      
ןבלוגמ רוניצמ םייכרב לש הנקתהו הקפסה     07.05.0030

  1,260.00   210.00     6.00 .בזרמה אצומב 4" רטוקב 'חי   
      
2/4" רטוקב םשג טלוק לש הנקתהו הקפסה     07.05.0040

    400.00   400.00     1.00 .ךרע הוש וא "רמלד" תרצותמ ומכ 'חי   
  8,810.00 םשג ימ זוקינ 50.70 כ"הס  

296,680.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
)א :תוללוכ ללכה ןמ אצוי אלל תודוקנה לכ      
ללח ךותב תודוקנ רובע וילאמ הבכ ליבומ      
,ט"הת תודוקנ רובע ליגר וא תיטסוקא הרקת      
4 ןופלט לבכ ,למשחל YX2N לבכב טוויח )ב      
לוקמרל דחוימ לבכ ,)ןופלט תודוקנ( תוגוז      
תדוקנ( הכישמ טוח וא/ו ,)לוקמר תדוקנ(      
    .V.T םוקרטניא ,םיבשחמ ,רוגס לגעמב,  
+ 55תואספוק )ג ,)'וכו ,תוילוק-רוא תוכרעמ      
רזעה ירמוחו םירזיבאה לכ )ד ,הסכמ      
יקספמ הרואת תודוקנ רובע )ה ,םישורדה      
םילופכ ,םיפלחמ ,םיליגר :םינוש הרואת      
:םייזפ-דח עקת יתב רובע )ו ,'וכו םימ ינגומו      
םימ ינגומ וא/ו םיבכרהב וא/ו םיליגר םירזיבא      
םגד ,dnargeL תרצות םירזיבאה לכ )ז      
    Mosaic  
      

 28,000.00   100.00   280.00 רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.0020
      

  6,800.00   100.00    68.00 םורח תרואתל רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.0030
      
ןולח םע הספוק ךותב םורח ןצחל תדוקנ     08.01.0040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ץוח תנקתהל ,תיכוכז  
      
אספוק ללוכ ,יתתיכ הקוצמ ןצחל תדוקנ     08.01.0050

  2,250.00   150.00    15.00 הרוגס 'קנ   
      
,ט"הע וא ט"הת הנקתהל ,עקת תיב תדוקנ     08.01.0060

 20,520.00   120.00   171.00 םימ ןגומ וא לופכ וא ליגר רזיבא תללוכ 'קנ   
      
      
      

 57,920.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     056 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 57,920.00 מהעברה      

      
      
קספמ תללוכ ,רורוויא חופמ וא/ו ןגזמל הדוקנ     08.01.0070
,תניירושמו המוטא אספוקב A02x3 "טקפ"      
דיל קתנמ ללוכ ,5.2x5YX2N לבכב טוויח      

  4,800.00   200.00    24.00 'פמוק קותינ םע TS/PS ללוכ ,תינוציחה הדיחיה  
      

    750.00   150.00     5.00 'פמוק YX2N 5.2x3 לבכו A61 יזאפ-דח ל"נכ 08.01.0080
      
,םימח םימ דוד וא/ו ריווא חופמל הדוקנ     08.01.0090
המוטא אספוקב A02x3 "טקפ" קספמ תללוכ      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק 5.2x5YX2N לבכב טוויח ,תניירושמו  
      

 12,300.00   100.00   123.00 7TAC הגי'ג לבכ ,בשחמ 'קנ ,ל"נכ 'קנ  08.01.0100
      

    300.00   100.00     3.00 VT/ס"מט תדוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0110
      

  5,500.00   100.00    55.00 ןשע/שא יוליג תכרעמ תדוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0120
      

  1,600.00   100.00    16.00 ןרקמל הדוקנ 'קנ  08.01.0130
      

  3,600.00   100.00    36.00 לוקמר תדוקנל דבלב ל"נכ 'קנ  08.01.0140
      

  1,000.00   100.00    10.00 תומלצמ/דאמ ךומנ חתמ תונוש תודוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0150
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק C.T. 'קנ 08.01.0160
 88,420.00 תודוקנ 10.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ו  ם י ר ז י ב א  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

  2,000.00    50.00    40.00 03 תשר תלעת רטמ  08.02.0010
      

  1,200.00    30.00    40.00 02 תשר תלעת רטמ  08.02.0020
      

  7,200.00    90.00    80.00 YX2N 61/53x3 לבכ רטמ  08.02.0030
      

  2,000.00    25.00    80.00 ר"ממ 53 תשוחנ דיג רטמ  08.02.0040
      

  3,200.00    40.00    80.00 הקי 3" רוניצ רטמ  08.02.0050
      
תודוקנ 3 ,ק"ח 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0060

  6,650.00   350.00    19.00 'פמוק טלפמוק לכה ,תוינכתב עיפומכ תרושקת  
      
תודוקנ 2 ,ק"ח 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0070

  7,700.00   350.00    22.00 'פמוק טלפמוק לכה ,תוינכתב עיפומכ תרושקת  
      
'קנ 1 ,ק"ח 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0080

    700.00   350.00     2.00 'פמוק טלפמוק לכה ,תוינכתב עיפומכ תרושקת  
      

 30,650.00 20.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     057 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,650.00 מהעברה      

      
      
ןורא 'חי 1 :תללוכה D םגד תרושקת תכרעמ     08.02.0090
    03-U eriwnertseW דצ תותלדב לוענמ ללוכ  
4+תררוחמ חפ תלד+הרוטרפמט גצו םע      
8 למשח ספ 'חי 1:ןוראה תלוכת .םיררוואמ      
תואיצי 7TAC 42 לנפ 'חי 3 תחפ+םיעקש      
.יתוכיא חוטש תורעש לנפ 'חי 8 .יתוכיא קיר      
.A2779J 84G EOP ט"קמ 0352PH תזכר 2      
A3779J 42G ט"קמ 0352PH תזכר 'חי 1      
    EOP. 4 חי' BG 1 REVIECSNART PH  
    C9584J. 5 8.1 דומ לגניס יטפוא רשגמ 'חי  
TAC  05-7 יתיווז M3 רוטקנוק 'חי 05 . 'מ      
קספ לא 'חי 1 .ליגר  M3 7-TAC רוטקנוק 'חי      
    MR0503PRP  ECIVDA. 001  רשגמ 'חי  

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק A6TAC  יתוכיא A6TAC 'מ 5.0  
      
ןורא 'חי 1 :תללוכה F םגד תרושקת תכרעמ     08.02.0100
    44-U eriwnertseW דצ תותלדב לוענמ ללוכ  
4+תררוחמ חפ תלד+הרוטרפמט גצו םע      
8 למשח יספ 'חי 2:ןוראה תלוכת .םיררוואמ      
תואיצי 7TAC 42 לנפ 'חי 5 תחפ+םיעקש      
.יתוכיא חוטש תורעש לנפ 'חי 21 .יתוכיא קיר      
.A2779J 84G EOP ט"קמ 0352PH תזכר 2      
A3779J 42G ט"קמ 0352PH תזכר 'חי 2       
    EOP. 6חי' BG 1 REVIECSNART PH  
    C9584J. 01 8.1 דומ לגניס יטפוא רשגמ 'חי  
TAC-7 יתיווז M3 רוטקנוק 'חי 001 . 'מ      
'חי  001 .ליגר  M3 7-TAC רוטקנוק 'חי 001      
'חי  001 .יתוכיא A6TAC 'מ 0.5 רשגמ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק יתוכיא A6TAC 'מ 5.1 רשגמ  
 60,650.00 םילבכו םירזיבא 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הנקתה םג ,הקפסא םג ללוכ ריחמה :הרעה      
,תורונ םג ללוכו ,הרואת ףוג לש רוביח םג      
לפכ רופישל םייתישעת םוילבקו ,תצמ ,קנשמ      
:ךרוצה יפל ,קפסה      
      

 12,950.00   350.00    37.00 'פמוק לדנו יטנא שעג ורטסקא ,W62x2 ת"ג 08.03.0020
      
תרצות ,ינקת טוליש ללוכ ,DEL ,םורח ת"ג     08.03.0030

  5,950.00   350.00    17.00 'פמוק ץח םגד ,שעג  
      
תרצות תוקד 081-ל עוקש W3 םורח ת"ג     08.03.0040

 15,300.00   300.00    51.00 'פמוק שעג  
      

  3,200.00   160.00    20.00 שעג לש W62 LP2 ללוכ ,סוקסיד ת"ג 'חי  08.03.0050
 37,400.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     058 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,400.00 מהעברה      

      
      
יוסיכ ללוכ ,טיילסקיפ W62x2/W81x2 ת"ג     08.03.0060

  8,880.00   240.00    37.00 שעג לש תיכוכז 'חי   
      

 57,300.00   300.00   191.00 W41x4 שעג טיילסקיפ ת"ג 'חי  08.03.0070
      

  9,600.00   300.00    32.00 טלקמל ןגומ םוטא לבא ל"נכ 'חי  08.03.0080
113,180.00 הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ ,)ישאר( םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0010

    400.00   400.00     1.00 'פמוק מ"מ 01x04x006 תודימב ,תיטילורטקלא  
      
תרנצ ,םירק םימ ,םימח םימ תרנצ תקראה     08.04.0020
52 רוזשו יולג תשוחנ טוח תועצמאב ,זג      
דיג ךותיח תעינמל "ידנק" רבעמ יקדהו ר"ממ      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הקראה  
      
תרנצ ,תרושקת תונורא ,א"מ תולעת תקראה     08.04.0030
רוזשו יולג תשוחנ ךילומ םע ,םירלקנירפס      
תעינמל "ידנק" יקדהמו ר"ממ 61 ךתחב      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הקראה דיג ךותיח  
      
יולג תשוחנ ךילומ םע ,תשר תולעת תקראה     08.04.0040
"ידנק" רבעמ יקדהו ר"ממ 61 ךתחב רוזשו      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקראה דיג ךותיח תעינמל  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הנבמל דוסי תקראה תכרעמ 08.04.0050
  2,200.00 תוקראה 40.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח ידי-לע למשח ןקתמ תוניקת תקידב     08.05.0010

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק םייוקיל ןוקית ללוכ ,למשח  
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק קזב תרבח הקידב תרבעה 08.05.0020
  2,200.00 תונוש 50.80 כ"הס  

      
DC ן י נ ב ב  A ל מ ש ח  ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
רצק םרזל םיט"מאמ G.M. תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

    480.00   120.00     4.00 'פמוק A5/002 םרז ינשמ 08.06.0010
      
      

    480.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     059 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    480.00 מהעברה      

      
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק CETAS תדיחי 08.06.0020
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק C.T ללוכ ,A002 לויכל ןתינ .ז.מ 08.06.0030
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק A002 קספמל דמצמ תידי 08.06.0040
      

  3,600.00   900.00     4.00 'פמוק A001 לויכל ןתינ .ז.מ 08.06.0050
      

  4,900.00   700.00     7.00 'פמוק A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.06.0060
      

  3,000.00   300.00    10.00 'פמוק A04x3 דע ט"מאמ 08.06.0070
      

  4,350.00   150.00    29.00 'פמוק A52x3 דע ט"מאמ 08.06.0080
      

  4,500.00    50.00    90.00 'פמוק A52x1 ט"מאמ 08.06.0090
      

  3,200.00   400.00     8.00 'פמוק A04x4  Am03 תחפ קספמ 08.06.0100
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק LTL יבטוק-תלת A513 08.06.0110
      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק LTL 001/521 יבטוק-תלת 08.06.0120
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק P4  AK001 קרב אלוכ 08.06.0130
      

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק A36x3 דע ןעגמ 08.06.0140
      

  1,200.00   120.00    10.00 'פמוק A52x3 ןעגמ 08.06.0150
      

  2,000.00   100.00    20.00 'פמוק םיבצמ 3 ררוב 08.06.0160
      

  1,400.00    70.00    20.00 'פמוק DEL ןומיס תרונ 08.06.0170
      

    900.00    90.00    10.00 'פמוק דעצ רסממ 08.06.0180
      
ימוי 'עש 84 תינאכמ הברזר םע תבש ןועש     08.06.0190

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק יעובש  
      

  3,000.00   500.00     6.00 'פמוק הקירפ ידגנ ללוכ ,rAVk02 םילבק ךרעמ 08.06.0200
      

  1,500.00   250.00     6.00 'פמוק AVk03 לבקל ןעגמ 08.06.0210
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק תוגרד 8 קפסה םרוג רקב 08.06.0220
      

    400.00   200.00     2.00 יפוס-ןיא קותינ רשוכ ,A6-3-MKP 'חי  08.06.0230
      
      
      
      

 50,980.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     060 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,980.00 מהעברה      

      
      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.06.0240
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול  .חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק TEST14 19TYEP  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )שדחמ חוסינ( זג 08.06.0250
      
ינאכמ רוביחו הדמעה ,הנקתה ,הקפסא     08.06.0260

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה לש ילמשחו  
 65,980.00 DC ןינבב A למשח חול 60.80 כ"הס  

      
DC ן י נ ב ב  B ל מ ש ח  ח ו ל  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
רצק םרזל םיט"מאמ G.M. תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק C.T םע A001 לויכל ןתינ .ז.מ 08.07.0010
      

  3,600.00   900.00     4.00 'פמוק A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.07.0020
      

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק A04x3 דע ט"מאמ 08.07.0030
      

  1,350.00   150.00     9.00 'פמוק A52x3 דע ט"מאמ 08.07.0040
      

  2,500.00    50.00    50.00 'פמוק A52x1 דע ט"מאמ 08.07.0050
      

  2,800.00   400.00     7.00 'פמוק רפמאילימA04x4  03 תחפ קספמ 08.07.0060
      

    600.00   300.00     2.00 A04x3 ןעגמ 'חי  08.07.0070
      

    180.00    90.00     2.00 דעצ רסממ 'חי  08.07.0080
      

    450.00   150.00     3.00 A52x3 דע ןעגמ 'חי  08.07.0090
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק A6/23 FM  יזאפ-תלת 08.07.0100
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק יבטוק-תלת ןצחל 08.07.0110
      

    270.00    90.00     3.00 'פמוק חתמה תלעפהל דגנ םע ןומיס תירונ 08.07.0120
      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.07.0130
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול .חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק YPE TEST1419T  
 17,000.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     061 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,000.00 מהעברה      

      
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )ףיעס חסונ תתל(חולל יוביכ תכרעמ 08.07.0140
      
לש ילמשחו ינאכמ רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.07.0150

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה  
 23,500.00 DC ןינבב B למשח חול 70.80 כ"הס  

      
DC ן י נ ב ב  F ל מ ש ח  ח ו ל  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
רצק םרזל םיט"מאמ G.M. תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק C.T םע A001 לויכל ןתינ .ז.מ 08.08.0010
      

  3,600.00   900.00     4.00 'פמוק A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.08.0020
      

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק A04x3 דע ט"מאמ 08.08.0030
      

  1,350.00   150.00     9.00 'פמוק A52x3 דע ט"מאמ 08.08.0040
      

  2,500.00    50.00    50.00 'פמוק A52x1 דע ט"מאמ 08.08.0050
      

  2,800.00   400.00     7.00 'פמוק רפמאילימA04x4  03 תחפ קספמ 08.08.0060
      

    600.00   300.00     2.00 A04x3 ןעגמ 'חי  08.08.0070
      

    180.00    90.00     2.00 דעצ רסממ 'חי  08.08.0080
      

    450.00   150.00     3.00 A52x3 דע ןעגמ 'חי  08.08.0090
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק A6/23 FM  יזאפ-תלת 08.08.0100
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק יבטוק-תלת ןצחל 08.08.0110
      

    270.00    90.00     3.00 'פמוק חתמה תלעפהל דגנ םע ןומיס תירונ 08.08.0120
      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.08.0130
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול .חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק YPE TEST1419T  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )ףיעס חסונ תתל(חולל יוביכ תכרעמ 08.08.0140
      
לש ילמשחו ינאכמ רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.08.0150

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה  
 23,500.00 DC ןינבב F למשח חול 80.80 כ"הס  

      
קובץ: אורים  מאי 2016   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     062 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו צ ל י צ ו  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
DC ן י נ ב       
      
ןבל לגועמ ריקל יביטרוקד לוקמר     08.09.0010

  5,200.00   200.00    26.00 10W/100V5" 'חי   
      

  9,000.00   300.00    30.00 רפוש לוקמר 'חי  08.09.0020
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק 1x2 הזירכל ינקית לבכב טוויח 08.09.0030
 19,200.00 DC ןינב םילוצליצו הזירכ תכרעמ 90.80 כ"הס  

      
י ו ב י כ ו  ן ש ע  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  01.80 ק ר פ  ת ת       
DC ן י נ ב  ש א       
      
חתפמו הכישמ תידי םע ינדי הלעפה ןצחל     08.10.0010
םגד "רייפלט" תרצות "TESER"-ל      

    900.00   300.00     3.00 .תבותכ תדיחי ללוכ ע"וש וא 1029-9902 'חי   
      
לש עגרב חולב למשח תקספהל הלעפה רסממ     08.10.0020
רוביחה( םיקדהמו הספוק ללוכ יוביכ תלעפה      

    450.00   150.00     3.00 .)יאלמשחה י"ע CT-ל 'חי   
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .ךכוסמו לתופמ ידיג וד לבכב טוויח 08.10.0030
      

 17,150.00   350.00    49.00 ןשע יאלג 'חי  08.10.0040
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הנשמ תזכר 08.10.0050
 26,500.00 DC ןינב שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 01.80 כ"הס  
425,330.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
הרקת ללוכ םיירושימ םיחטשמ לע םינפ חיט     09.01.0001
יקוזיח ללוכ ,םינוויכ 2-ב לגרס תובכש 2-ב      
04.2 הבוגל MPX תשר ינתיווזב תועוצקמ      

110,400.00    80.00  1380.00 (.הרוחש הטכילש( דיס אלל היינש הבכש ,'מ ר"מ   
      

  5,950.00    70.00    85.00 םינגומ םיבחרמב "רגב" יטטניס חיט ר"מ  09.01.0002
      
םיירושימ םיחטש לע מ"ממל םינפ לק חיט     09.01.0003
תרצות לק טגרגא סיסב לע ,הרקתה ללוכ      
תוברל מ"מ 51 יבועב ע"וש וא "ריקומרת"      
.רפושמ רמגב טכילשו תשר ,לק חיט ,הצברה      

 13,500.00    90.00   150.00 ןוולוגמ  חפמ הניפ טרפ ללוכ ר"מ   
      
      
      

129,850.00 10.90.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     063 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
129,850.00 מהעברה      

      
      
ףסומ ללוכ הצברה תבכש םע םטוא טלמ חיט     09.01.0004
רמג ,חקפמה ידי לע רשואמ תוביטר דגנ      

 33,250.00    70.00   475.00 הקימרק תקבדהל רוחש טכילש ר"מ   
163,100.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכה םיירושימ םיחטשמ לע ץוח חיט     09.02.0001
תריחבל גוסמ םטוא ףסומ םע הנותחת      
טכילש רמג,תרשיימ חיט תבכשו לכירדאה      

128,000.00   100.00  1280.00 הקלחהו ר"מ   
      
גגה הקעמ לש ימינפה דצה לע טנמצ חיט     09.02.0002

 16,200.00    90.00   180.00 )תובכש  יתשב( ר"מ   
      
לעב ןדועמ הארמב ןידע ילירקא טכילש תבכש     09.02.0003
קרב לעב ןווג מ"מ 1 לש תושימגו 1371 ןקת      
יעבט ןווגב םוינימולא יליפורפ ללוכה טמ      
חיטב ובלושי םיספ ,מ"מ 2X03X03 תודימב      
הז ליפורפ ןומיס .מ"ס 07 לכ בחור יספכ      

 53,000.00   100.00   530.00 .תותיזח ןויליגב היהי קיודמה ומוקימו ר"מ   
      
לעב ןדועמ הארמב ןידע ילירקא טכילש תבכש     09.02.0004
קרב לעב ןווג מ"מ 1 לש תושימגו 1371 ןקת      

 75,000.00   100.00   750.00 .תותיזח ןויליגב קייודמ םוקימ האר ,טמ ר"מ   
272,200.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  
435,300.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
ם י י ו פ י ח ו  ם י פ ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
0.01 קרפ תת      
      
תריחב יפ לע ןווגב םוסמוס וצרט ףוציר     10.0003
תודימב ,ע"ווש וא גנוטיא לש ,לכירדאה      
    03X03 תודגנתה תוגרד ןבל טנמצ סיסב לע  

154,100.00   230.00   670.00 ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ 01R ר"מ   
      
תריחב יפ לע םינווג ינשב םוסמוס וצרט ףוציר     10.0004
"טמחש" תמגודב  ינשמו ישאר ,לכירדאה      
לדוגב ע"ווש וא גנוטיא לש ףוציר תינכת י"פע      
    03X03 תודגנתה תגרד ןבל טנמצ סיסב לע  

 55,200.00   230.00   240.00 .ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ .01R ר"מ   
      
גנוטיא לש ישאר ןווגב םוסמוס וצרט ילופיש      10.0005
מ"מ 41 קקודמ מ"ס 03X01 תודימב ע"ווש וא      

 37,800.00    60.00   630.00 .ןבל טנמצ ב"ע רטמ   
      

247,100.00 00.01.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     064 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
247,100.00 מהעברה      

      
      
רדחבו םיתורישב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.0006
ikak anitnemec םגדמ 53X53 לדוגב הפשא      
ע"ווש וא ינולא לש 11R תודגנתה תגרדב      

 32,400.00   240.00   135.00 ח"ש 08 דוסי ריחמ ר"מ   
      
ישארה ףוצירה ןווגל םאות םוסמוס וצרט ףס     10.0007

  5,500.00   220.00    25.00 מ"ס 02 בחורב רטמ   
      
מ"ס 02X02 םיחיראב םיתורישב תוריק יופיח     10.0008
,)בוהצ(82B33R,)'זב( 82B259 :םינווגב      
    82B93R )לש 'מ 02.2 הבוג דע,)זיקרוט  
ןוילג י"פע םינווג רפסמב ע"וש וא ינולא      

 57,200.00   220.00   260.00 .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב ע"ש וא תוסירפ ר"מ   
      
םימאות םוסמוס וצרטמ הארתה יחטשמ     10.0009
ינפל  ע"ווש וא גנוטיא לש וצרטה ףוצירל      
יפל תילעמו תוגרדמ ימרג ,תוישאר תוסינכ      
ןווגבו תספסוחמ הרוטסקטב ףוציר תינכת      
003 דוסי ריחמב םיחיראמ ישארה ןווגל דגונמ      

  1,750.00   350.00     5.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
םינוחבטמב הדובע יחטשמ לעמ תוריק יופיח     10.0010
ןווגב גנוטיא לש מ"ס 02X02 םיחיראב      
    82B259 )טרפב הסירפ י"פע  ע"ווש וא )'זב  

  3,600.00   180.00    20.00 12גנ-ו 11גנ ר"מ   
      
הקימרק יחיראב הפשא רדחב תוריק יופיח     10.0011
)'זב( 82B259 ןווגב ,מ"ס 02X02 תודימב      
רדח :םוקימ .ר"מ/ח"ש 56 דוסי ריחמבו      

  9,000.00   180.00    50.00 הפשא ר"מ   
      
םוינימולא יליפורפמ םיפסב הדרפה יספ     10.0012

    900.00    60.00    15.00 .ןגלואמ רטמ   
357,450.00 םייופיחו םיפוציר 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תורקתו תוריק םיירושימ םיחטשמב העיבצ     11.01.0001
,םינפ חיט ג"ע תובכש -3ב .ד.מ לירקרפוסב      

 43,500.00    30.00  1450.00 ןוטבו סבג ר"מ   
      
חיט ג"ע לונירקאב תורקתו תוריק תעיבצ     11.01.0003
רמג תלבקל תובכש רפסמב סבג וא םינפ      

  8,400.00    35.00   240.00 .םלשומ ר"מ   
      

 51,900.00 10.11.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     065 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 51,900.00 מהעברה      

      
      
יפל ע"וש וא טלרינ יעבצב תושינ תעיבצ     11.01.0004

  3,900.00    30.00   130.00 .-41א ןוילגב תטרופמה הסירפ ר"מ   
      
יטטניס דיסב תוריש יחטשב תורקת תעיבצ     11.01.0005

  1,530.00    18.00    85.00 םלשומ רמג תלבקל תובכש רפסמב ר"מ   
 57,330.00 םינפ עבצ 10.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
דצה ג"ע תובכש -3ב .ד.מ לירקרפוסב העיבצ     11.02.0001

  7,685.00    29.00   265.00 גגה הקעמ לש ימינפה ר"מ   
  7,685.00 ץוח עבצ 20.11 כ"הס  
 65,015.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמכ תודובעה ירואתש תאזב שגדומ:הרעה      
םייטמכסו םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב      
וא/ו רצומה תא תוהזל קרו ךא םיאבו רתויב      
וא/ו םירצומה לש אלמה רואתה   טירפה      
.לכירדאה תומישרו תוינכתב אצמנ םיטירפה      
לכ תא וללכי ןלהל םיטירפה וא/ו םירצומה לכ      
תוברל תודובעה לש םלשומ עוצבל שרדנה      
תוברל שורדה לוזרפה לכ ,םיפוקשמה      
,הלהב תוידי ,םינוילע תלד יריזחמו הפצריריצ      
החיתפל תונכהו םיסירת יזגרא ,םיסירת      
םייולמ ,העיבצהו עבצה לכ .תילמשח      
יופיצ ,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא      
הנגה יליפורפ ,קוזיח ינודומע ,זילפ/הטסורינ      
לכה - המיטאה ירמוח יופצה ירמוח לכו      
םיללוכ ןכ ומכ .םיטרפמבו תוינכתב ןייוצמכ      
תויחנהו תוארוה םהינימל םיטרפמה      
תעב ןובשחב ןתחקל ןלבק ה לעש תומילשמ      
ומצע עוצבה תעב ןכו ותעצה בתכ תא ןיכיש      
תורבוח האר ,עצבל תושרה ול הקנעה םאב      
לש תורגסמ יטרפו תונורא ,תותלד תמישר      
.דחוימ ינכט טרפמ םג האר .לכירדאה      
      
072X002 תודימב תותיכב תגגוזמ הדיחי     12.01.0001
הדיחי ,הליגר החיתפ תיפנכ דח תלד תללוכה      
ראותמכ ןוילע פיק ןולחו,הזזה ןולח העובק      

 56,700.00 8,100.00     7.00 -1לא טירפב 'חי   
      
      
      

 56,700.00 10.21.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     066 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 56,700.00 מהעברה      

      
      
552X002 תודימב תותיכב תגגוזמ הדיחי     12.01.0010
תודיחי ,ףנכ לע ףנכ הזזה ןולח תללוכה      

 22,950.00 7,650.00     3.00 -2לא טירפב ראותמכ פיק ןולחו תועובק 'חי   
      
לע ףנכ הזזה ןולח ללוכה 061X09 לדוגב ןולח     12.01.0020

 52,700.00 3,100.00    17.00 -3לא טירפב ראותמכ העובק הדיחיו ףנכ 'חי   
      
פ"ע מ"ס 001X001 תודימב ידסומ ףדה ןולח     12.01.0030

 12,000.00 2,000.00     6.00 .-4לא טרפ 'חי   
      
תיכוכז 55X05 תודימב םיתורישב פיק ןולח     12.01.0040

  4,800.00   800.00     6.00 - 50לא טירפ פ"ע תיבלח 'חי   
      
552X061 תודימב תותיכב תגגוזמ הדיחי     12.01.0050
תודיחיו,ףנכ לע ףנכ הזזה ןולח תללוכה      

  6,100.00 6,100.00     1.00 -60לא טירפב ראותמכ  תועובק 'חי   
      
552X013 תודימב תותיכב תגגוזמ הדיחי     12.01.0060
תודיחי ,ףנכ לע ףנכ הזזה ןולח תללוכה      

 11,600.00 11,600.00     1.00 -70לא טירפב ראותמכ תועובק 'חי   
      
י"פע 09X001 תודימב םיתוריש פיק ןולח     12.01.0070

  1,350.00 1,350.00     1.00 -81לא טרפ 'חי   
      
ינש תללוכה 55X002 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.01.0080

  1,900.00 1,900.00     1.00 -02לא טרפ פ"ע פיק תונולח 'חי   
      
041X001  תודימב ףנכ לע ףנכ הזזה ןולח     12.01.0090

  2,100.00 2,100.00     1.00 -12לא טרפ פ"ע 'חי   
      
)רוסרפמוק רדחמב( ףנכ לע ףנכ הזזה ןולח     12.01.0100

  1,100.00 1,100.00     1.00 -32לא טרפ י"פע 09X07 תודימב 'חי   
173,300.00 תונולח 10.21 כ"הס  

      
ת ו נ י ר ט י ו  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיתניפ תגגוזמ הדיחי     12.02.0002
    052X6401,052X105 תודיחי  תללוכה  
וד טולימ תלדו תיפנכ דח טולימ תלד ,תועובק      

 62,000.00 62,000.00     1.00 - 31לא טירפב ראותמכ תיפנכ 'חי   
      
תודימב תיתניפ תגגוזמ הדיחי     12.02.0003
    052X047,052X568 תודיחי  תללוכה  
וד טולימ תלדו תיפנכ דח טולימ תלד ,תועובק      

 59,200.00 59,200.00     1.00 - 41לא טירפב ראותמכ,תיפנכ 'חי   
      
      

121,200.00 20.21.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     067 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
121,200.00 מהעברה      

      
      
תללוכה 062X002 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0004
ןולחו תועובק תודיחי,תיפנכ דח טולימ תלד      

  7,800.00 7,800.00     1.00 -51לא טרפ פ"ע ףנכ לע ףנכ הזזה 'חי   
      
תללוכה 512X002 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0005
ןולחו תועובק תודיחי,תיפנכ דח טולימ תלד      

  7,800.00 7,800.00     1.00 A51-לא טרפ פ"ע ףנכ לע ףנכ הזזה 'חי   
      
תללוכה 062X033 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0006
ןולחו תועובק תודיחי,תיפנכ דח טולימ תלד      

 12,800.00 12,800.00     1.00 -91לא טרפ פ"ע ףנכ לע ףנכ הזזה 'חי   
      
החיתפ-יטמוטוא ןשע רורחש ןונגנמ תפסות     12.02.0007

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תונולח תחיתפל תזכר ללוכ תולעמ 09ב  
150,600.00 תונירטיו 20.21 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
ג"ע םוינימולא תופפר יושע הללצה טנמלא     12.03.0001

 42,000.00   700.00    60.00 23-לא טרפ פ"ע םוינימולא תייצקורטסנוק ר"מ   
 42,000.00 תונוש 30.21 כ"הס  
365,900.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ם י נ ד א  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולמ מ"ס 52 ללוכו דע בחורב ןולח ינדא     14.01.0001
מ"ס 5 יבועב יעבט ןווגב  תרסונמ טינרג ןבא      

 10,000.00   200.00    50.00 .םימה זוקינל עופישו םימ ףא םע רטמ   
      
רסונמ יעבט ןווגב תינורבח ןבא חול גניפוק     14.01.0002
ףא ללוכ מ"ס 5/03 תודימב תוגגב בוכרכל      

 46,400.00   160.00   290.00 .םימ רטמ   
 56,400.00 םינדא 10.41 כ"הס  
 56,400.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ן ק ת מ  51 ק ר פ       
      
C ה נ ב מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
FRV רטרווניא יוביע 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0010
ומכ )PMUP TAEH( רוריק וא םומיחל      
H/UTB לש הקופתל ע"ש וא GL תרצותמ      
רוביחל 4E#044BURA םגד 004,024      

127,500.00 127,500.00     1.00 'פמוק .טרפמבו תוינכתב ראותמכ דויאה תודיחי  
127,500.00 10.51.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     068 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
127,500.00 מהעברה      

      
      
ל"נה 'חיל םיעוזעז ימלוב לש הנקתהו הקפסה     15.01.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןרציה תוארוה יפל  
      

  1,640.00   820.00     2.00 .ל"נה תודיחיל רוביח טיק 'חי  15.01.0030
      
FRV 'חי תלעפהל חול לש הנקתהו הקפסה     15.01.0040
רוזאב הלעפהל רמייט ללוכ ,ןומיס תורונ ללוכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .גזוממה  
      
תרתסנ תיקפוא דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0050
ומכ H/UTB 004,67 לש הקופתל חצ ריואל      
ללוכ 2Z8BG67UNRA םגד GL תרצותמ      

 12,100.00 12,100.00     1.00 .םישימג םירוביח 'חי   
      
'חיל ינוציח 'פמט שגר לש הנקתהו הקפסה     15.01.0060

    185.00   185.00     1.00 .ל"נה 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0070
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,63 לש      

 46,200.00 4,200.00    11.00 URNU36GVKA2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0080
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,42 לש      

  9,378.00 3,126.00     3.00 ARNU24GSCL2. 'חי   
      
תיטוח הלעפה תיחול לש הנקתהו הקפסה     15.01.0090
'חי תלעפהל טטסומרט ללוכ ריקב העוקש      

  9,375.00   625.00    15.00 'פמוק .'חיל דע ילמשח טוויח ללוכ ,דויאה  
      

  2,520.00   360.00     7.00 .םיירוקמ םילצפמ גוז לש הנקתהו הקפסה 'חי  15.01.0100
      
'חי ןיב רשק תרנצ לש הנקתהו הקפסה     15.01.0110
,תולעת ללוכ טלפמוק לכה ,דויאה 'חיל יוביעה      
םילצפמ ,דודיב ,תוכימת ,החנהל תשר      

 31,500.00 31,500.00     1.00 'פמוק .רטמ 571 -כ תרנצה ךרוא .םילניגרוא  
246,398.00 C הנבמ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ה נ ב מ  ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
    C  
      
ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסה     15.02.0010
הלעתה תודימ יפל חפ יבועו תונוש תודימב      

  6,000.00   100.00    60.00 .תוילתו תוכימת ללוכ ר"מ   
      
יטסוקא ימרט דודיב לש הנקתהו הקפסה     15.02.0020
רמצמ 1" יבועב ל"נה חפה תולעתל ימינפ      

  3,000.00    50.00    60.00 .ןרפואינ תזתה םע יאקירמא תיכוכז ר"מ   
  9,000.00 20.51.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     069 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,000.00 מהעברה      

      
      
יריק ריוא רזפמ לש הנקתהו הקפסה     15.02.0030
מ"ס 02X04 לש ראווצ תודימב םוינימולאמ      
"דעי ירזפמ" תרצותמ ומכ תויומכ תסוו ללוכ      
תשירד יפל עובצ וא ןגלואמ ךרע הוש וא      

  1,080.00   180.00     6.00 .חקפמה 'חי   
      
תודימב חצ ריוא סירת לש הנקתהו הקפסה     15.02.0040
    04X09 וא "דעי ירזפמ" תרצותמ  ומכ מ"ס  

    540.00   540.00     1.00 .ריוא תויומכ תסוו ללוכ ךרע הוש 'חי   
 10,620.00 C הנבמ ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
D ה נ ב מ  ד ו י צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
FRV רטרווניא יוביע 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0010
ומכ )PMUP TAEH( רוריק וא םומיחל      
H/UTB לש הקופתל ע"ש וא GL תרצותמ      
רוביחל 4E#004BURA םגד 002,283      

109,000.00 109,000.00     1.00 'פמוק .טרפמבו תוינכתב ראותמכ דויאה תודיחי  
      
ל"נה 'חיל םיעוזעז ימלוב לש הנקתהו הקפסה     15.03.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןרציה תוארוה יפל  
      

  1,640.00   820.00     2.00 .ל"נה תודיחיל רוביח טיק 'חי  15.03.0030
      
FRV 'חי תלעפהל חול לש הנקתהו הקפסה     15.03.0040
רוזאב הלעפהל רמייט ללוכ ,ןומיס תורונ ללוכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .גזוממה  
      
תרתסנ תיקפוא דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0050
ומכ H/UTB 004,67 לש הקופתל חצ ריואל      
ללוכ 2Z8BG67UNRA םגד GL תרצותמ      

 12,100.00 12,100.00     1.00 .םישימג םירוביח 'חי   
      
'חיל ינוציח 'פמט שגר לש הנקתהו הקפסה     15.03.0060

    185.00   185.00     1.00 .ל"נה 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0070
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,63 לש      

 42,000.00 4,200.00    10.00 URNU36GVKA2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0080
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,42 לש      

  3,126.00 3,126.00     1.00 ARNU24GSCL2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0090
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 001,91 לש      

  6,062.00 3,031.00     2.00 ARNU18GSCL2. 'חי   
180,113.00 30.51.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     070 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
180,113.00 מהעברה      

      
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.03.0100
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 0069 לש      

  2,356.00 2,356.00     1.00 ARNU09GSBL2. 'חי   
      
תיטוח הלעפה תיחול לש הנקתהו הקפסה     15.03.0110
'חי תלעפהל טטסומרט ללוכ ריקב העוקש      

  9,375.00   625.00    15.00 'פמוק .'חיל דע ילמשח טוויח ללוכ ,דויאה  
      

  2,520.00   360.00     7.00 .םיירוקמ םילצפמ גוז לש הנקתהו הקפסה 'חי  15.03.0120
      
'חי ןיב רשק תרנצ לש הנקתהו הקפסה     15.03.0130
,תולעת ללוכ טלפמוק לכה ,דויאה 'חיל יוביעה      
םילצפמ ,דודיב ,תוכימת ,החנהל תשר      

 31,500.00 31,500.00     1.00 'פמוק .רטמ 571 -כ תרנצה ךרוא .םילניגרוא  
225,864.00 D הנבמ דויצ 30.51 כ"הס  

      
ה נ ב מ  ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
    D  
      
ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסה     15.04.0010
הלעתה תודימ יפל חפ יבועו תונוש תודימב      

  6,000.00   100.00    60.00 .תוילתו תוכימת ללוכ ר"מ   
      
יטסוקא ימרט דודיב לש הנקתהו הקפסה     15.04.0020
רמצמ 1" יבועב ל"נה חפה תולעתל ימינפ      

  3,000.00    50.00    60.00 .ןרפואינ תזתה םע יאקירמא תיכוכז ר"מ   
      
יריק ריוא רזפמ לש הנקתהו הקפסה     15.04.0030
מ"ס 02X04 לש ראווצ תודימב םוינימולאמ      
"דעי ירזפמ" תרצותמ ומכ תויומכ תסוו ללוכ      
תשירד יפל עובצ וא ןגלואמ ךרע הוש וא      

  1,080.00   180.00     6.00 .חקפמה 'חי   
      
תודימב חצ ריוא סירת לש הנקתהו הקפסה     15.04.0040
    04X09 וא "דעי ירזפמ" תרצותמ  ומכ מ"ס  

    540.00   540.00     1.00 .ריוא תויומכ תסוו ללוכ ךרע הוש 'חי   
 10,620.00 D הנבמ ריוא רוזיפ תכרעמ 40.51 כ"הס  
493,502.00 ריוא גוזימ ןקתמ 51 כ"הס  

      
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
תוריצע 2 תעצבמ תילעמה D+C הנבמב      
      
םוכיסל אל -4,004.40     1.00 'פמוק הנחת תתחפה 17.01.0040
      

10.71.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אורים  מאי 2016   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     071 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיעסונ - 8 ל - SSELRAEG-K LRM תילעמ     17.01.0130
V.V.V.F - ב ש/מ 0.1 , תונחת 3 ג"ק 036 ,      
הטסורינ תיזח ללוכ ,בוריקב 'מ 8 המרה הבוג      
הטסורינב אתה םינפ יופיצ שיש ףוציר      
תונפד שולשב די זחאמ ,הארמ  ,תשרבומ      
( תצמואמ הלועפל תלד ןונגנמ ררוואמ ,אתה      
    YVAEH YTUD( תותלד ילסרבינוא דוקיפ  
,ירטקלא וטופ את םע ,מ"ס 09-08 בחור      
לכ תא ללוכ .תונחתבו אתב תומוק הארמ      
ךא םיטרופמ םניאש םירמוחהו םיקלחה      
םיכנל קיפוא םיציחל לנפו שומישל םיצוחנ      
םלושמ םוגיפ ( תחא הנשל אלמ תוריש ללוכו      
םוכיסל אל 212,737.44     1.00 'פמוק .)דרפנב  
      
תועצמאב םג תילעמה תלעפה רובע תפסות     17.01.0140
יארוק תנקתה ללוכ םיטנגמ םיסיטרכ ארוק      
גתמו הברק יסיטרכ ,אתבו תומוקב םיסיטרכ      
יארוקל תילעמה תלעפהל )ררוב( חתפמ      
תושירדל םאתב לכה ,םינצחל / םיסיטרכ      
םוכיסל אל 14,078.21     1.00 'פמוק .ןימזמה  
      
תפוקתב תורש ללוכו ראותמכ לכה תוירחא     17.01.0150
םוכיסל אל 10,513.90     1.00 תוירחאה 'חי   
      
תודימב תילעמ תותלד רובע ריחמ תפסות     17.01.0200
םוכיסל אל 4,778.70     1.00 .מ"ס 09 םוקמב מ"ס 011 בחור 'חי   

תוילעמ 10.71 כ"הס            
תוילעמ 71 כ"הס            

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
לע )'דכו תרנצ תריגסל( תויכנא סבג תולעת     22.00.0003
תוניפ קוזיח תוברל ,ןוולוגמ חפמ הדליש יבג      
ןפודה ךרוא יפל הדידמה .תויתכתמ תוניפ י"ע      

  3,000.00   150.00    20.00 .מ"ס 03 ללוכו דע בחורב רטמ   
      
תונורא לעמ תויקפואו תויכנא סבג תוריגס     22.00.0004
חפ תדליש ג"ע שרדיש םוקמ לכבו,למשח      
חטש יפל הדידמה .םינוולוגמ םיליפורפמ      

  1,000.00   200.00     5.00 .סבג יופיצ תסירפ ר"מ   
      
      
      

  4,000.00 00.22.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     072 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,000.00 מהעברה      

      
      
םיסלפמב םירדוסמ סבג תוחולמ תורקת     22.00.0005
תורחא תורקת ךותב םיבלושמ ,םינוש      
םירשי םיוקב תורצ תועוצרבו םינטק םיעטקב      
תוברל )"םיזינרק" תיתחתב ללוכ( םילגועמו      
,העיבצל תונכה ,םירפת יוחיא ,הילת תכרעמ      
תוברל ריוא גוזמו למשח תוכרעמל תומאתה      
לכה .'דכו תונוש תורוצו תודימב םיחתפ      
י"ע םירשואמ םיטרפו טרפמה יפל תומלשב      
םיקלחה לכ :ןלבקה בל תמושתל .חקפמה      
אלל הז ףיעס יפל תודדמנ תורקתב םייקפוא      

 12,750.00   150.00    85.00 .םכרואו םבחור ,םלדוגל רשק ר"מ   
      
הבוג ירשגמ( תורקתב םייכנא םיטנמלא     22.00.0006
םיגוס ןיב םירשגמ ,הרואתו תונוליו ירותסמו      
לע סבג תוחולמ םייושע )תורקתה לש םינוש      
דוביעו הנכה תוברל הדלפ חפ תדליש יבג      
םולשתל הדידמ הבוג ,תוכרעמ יטרפל םיחתפ      
ללוכ/דע הבוגב ,ןיעל הארנ יופיצה הבוג יפל      

 18,750.00   150.00   125.00 .מ"ס 52 רטמ   
      
םגדמ תוילרנימ תוחולמ תויטסוקא תורקת     22.00.0007
06*06 תודימב ע"ש וא "דנוברוא" לש "בלחס"      
םע תוחפל 58.0 יטסוקא םדקמ םע מ"ס      
ריחמה .Z+L יליפורפו 51T הילת יליפורפ      

134,300.00   170.00   790.00 .תכרעמל תונכהל הילת תכרעמ ללוכ ר"מ   
      
עוציב רובע תובתות תורקית יריחמל תפסות     22.00.0008
דוקיפ לש תושירדל םאתהב םינגומ םיבחרמב      

  5,400.00    30.00   180.00 .ףרועה ר"מ   
      
LPH היושע תלד ללוכ תירלודומ הציחמ     22.00.0009
-2גנ טרפ י"פע םיאת  2, מ"מ 31 יבועב      

  5,300.00 5,300.00     1.00 'פמוק 012X013 תודימב  
      
LPH היושע תלד ללוכ תירלודומ הציחמ     22.00.0010
-3גנ טרפ י"פע םיאת  3, מ"מ 31 יבועב      

  6,600.00 3,300.00     2.00 'פמוק 012X091 תודימב  
187,100.00 0.22 קרפ תת 00.22 כ"הס  

      
4 ק ר פ  ת ת  40.22 ק ר פ  ת ת       
      
הפוצמ תכתמ םילילג -3ל טלאוט ריינ קיזחמ     22.04.0010

  5,250.00   350.00    15.00 'חי/ח"ש 051 דוסי ריחמב הליענ םע ליאמא 'חי   
      
ריחמב ריקה לע הטסורינמ ריינ תובגמל ןקתמ     22.04.0020

  4,400.00   440.00    10.00 'חי/ח"ש 051 לש דוסי 'חי   
      

  9,650.00 40.22.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     073 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,650.00 מהעברה      

      
      
דוסי ריחמב ,ריקה לע הטסורינמ ןותפשא     22.04.0030

  4,000.00   400.00    10.00 1'חי/ח"ש 051 'חי   
      
תודימב רטיל 6.0 תלוביק ילזונ ןובסל הינובס     22.04.0040
051 דוסי ריחמב ,הטסורינמ 02/01/01      

  1,600.00   160.00    10.00 'חי/ח"ש 'חי   
      
יתורשל תממורתמ עורזו הזיחא טומ תכרעמ     22.04.0050
לכה :רמוח 6308-6408 טקמ  לנמ י"פע םיכנ      
הרוביחל תידיה ןיב םיגרב אלל ,טמ הטסורינ      

  6,600.00 1,100.00     6.00 ריקל 'חי   
      
תודימב םיכנ תוחלקמב תולעמ 09 די זחאמ     22.04.0060
תמגודכ הטסורינ :רמוח 08/06      

  3,600.00   900.00     4.00 ע"ווש וא B kcirbob-0200-53-6085 'חי   
      
.מ"ס 06 ךרואב םיכנ אתב תלדל רשי די זחאמ     22.04.0070
וא 426083RD תמגודכ ,טמ הטסורינ:רמוח      

  4,800.00   800.00     6.00 ע"וש 'חי   
 30,250.00 4 קרפ תת 40.22 כ"הס  
217,350.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
. 10.92 ק ר פ  ת ת       
      
21X21 תודימב תוכרעמ תונורא לע טוליש     29.01.0002
םוינימולא חול ג"ע םילמסו תויתוא יושע מ"ס      

    300.00    50.00     6.00 .היומס הנקתהב מ"מ 5 יבועב עובצ 'חי   
    300.00 . 10.92 כ"הס  
    300.00 טוליש 92 כ"הס  

      
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
. 10.95 ק ר פ  ת ת       
      
פ"ע מ"ס 002/001 תודימב תידסומ ףדה תלד     59.01.0001

  5,500.00 2,750.00     2.00 .-1ממ טרפ פ"ע ףרועה דוקיפ ןקת 'חי   
      
פ"ע מ"ס 001/001 תודימב ידסומ ףדה ןולח     59.01.0002

 13,200.00 2,200.00     6.00 .-2ממ טרפ פ"ע ףרועה דוקיפ ןקת 'חי   
      
טרפ פ"ע א"גה ןקת פ"ע 8" רטוקב ריווא רונצ     59.01.0003

  4,620.00   420.00    11.00 .-3ממ 'חי   
      
      
      

 23,320.00 10.95.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     074 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,320.00 מהעברה      

      
      
א"גה ןקת פ"ע 8" רטוקב ריווא תסינכ רונצ     59.01.0004

  1,680.00   420.00     4.00 .-4ממ טרפ פ"ע 'חי   
      
טרפ פ"ע א"גה ןקת פ"ע 8" רטוקב ריווא רונצ     59.01.0005

  1,680.00   420.00     4.00 .-5ממ 'חי   
      
פ"ע ,א"גה ןקת פ"ע א"מ רובע 4" רטוקב רונצ     59.01.0006

  1,320.00   330.00     4.00 .-6ממ טרפ 'חי   
      
י"ע שרדנה י"פע ןגומה בחרמה טולישו ןומיס     59.01.0007

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק .הריסמב רושיא ללוכ ףרועה דוקיפ  
      
םינגומ םיבחרמב ימיכ שומיש תיבל דוגרפ     59.01.0008

  2,700.00   450.00     6.00 'פמוק .הרתסה ןוליוו םוינימולא תיצקורטסנוק ללוכה  
      

  4,900.00   350.00    14.00 'פמוק .תורונצל םיירלודומ םימטא תפסות 59.01.0009
      
ומכ כ"בא ןוניס תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     59.01.0010
"חנ תבית" םגד "לא תיב" תוישעת תרצותמ      
    006/0061 HAF תסינכו ףדה םותסש ללוכ  
,כ"בא דגנ ישאר ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא      
תינדי הלעפהו ילמשח עונמ לע לעופה חופמ      
,םוריח ןמשב למשח תקספה לש הרקמל      
ףדה םותסש ,ריווא תומכ דמ ,םוריח תרואת      
הנקתה ,טלקמהמ ריווא תאצוהל ץחל רורחשו      

 74,000.00 37,000.00     2.00 'פמוק תחא ץחל לע תקידבו ינקת טלקמב הליגר  
      
ומכ כ"בא ןוניס תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     59.01.0011
"חנ תבית" םגד "לא תיב" תוישעת תרצותמ      
    003/008 HAF תסינכו ףדה םותסש ללוכ  
דגנ ישאר ןנסמ ,ינושאר ןנסמ םע ריווא      
הלעפהו ילמשח עונמ לע לעופה חופמ,כ"בא      
ןמשב למשח תקספה לש הרקמל תינדי      
,ריווא תומכ דמ ,םוריח תרואת ,םוריח      
ריווא תאצוהל ץחל רורחשו ףדה םותסש      
תקידבו ינקת טלקמב הליגר הנקתה ,טלקמהמ      

 38,000.00 19,000.00     2.00 'פמוק תחא ץחל לע  
      
חפנב םימ תריגא לכימ לש הנקתהו הקפסה     59.01.0012
דמעמ ללוכ ןליתאילופ יושע רטיל 001      
יולימ ףוצמ ללוכ ,מ"ס 08 לש הבוגב ותבצהל      
4" רטוק זוקינ תכרעמ ללוכ,הכיפש זרבו      
הרוביחו ףרועה דוקיפ ינקת פ"ע םירזיבאו      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק .טלפמוק לכה הבורק המיאתמ זוקינ תדוקנל  
      
      
      
      

152,900.00 10.95.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     075 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
152,900.00 מהעברה      

      
      
חפנב םימ תריגא לכימ לש הנקתהו הקפסה     59.01.0013
דמעמ ללוכ ןליתאילופ יושע רטיל 002      
יולימ ףוצמ ללוכ ,מ"ס 08 לש הבוגב ותבצהל      
4" רטוק זוקינ תכרעמ ללוכ,הכיפש זרבו      
הרוביחו ףרועה דוקיפ ינקת פ"ע םירזיבאו      

  4,400.00 2,200.00     2.00 'פמוק .טלפמוק לכה  הבורק המיאתמ זוקינ תדוקנל  
157,300.00 . 10.95 כ"הס  
157,300.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,010,952.00 )ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש כ"הס
קובץ: אורים  מאי 2016   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     076 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 קרפ תת      
      
י"פע תונוש תודימ םילדגב םידומע תקיצי     02.0030

 16,800.00 1,400.00    12.00 תוינכותב םיכתח ק"מ   
      

 66,500.00   190.00   350.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב ףצרמ ר"מ  02.0040
      

 37,500.00 1,500.00    25.00 מ"ס 02 יבועב דוסי תורוק ק"מ  02.0050
      

 16,000.00 1,600.00    10.00 מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0060
      

135,000.00 1,500.00    90.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0070
      

 18,200.00 1,300.00    14.00 מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0080
      
,מ"ס 02 בחורב םיקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.0090

 60,000.00 1,500.00    40.00 ג"ג תוקעמב ןוילע זיזו ןותחת עקש תוברל ק"מ   
      

 15,000.00   300.00    50.00 מ"ס 02 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0100
      

192,000.00   400.00   480.00 מ"ס 03 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0110
      

  7,000.00   350.00    20.00 מ"ס 51 יבועב םייקפוא םיטסדופ ר"מ  02.0120
      

  7,700.00   350.00    22.00 מ"ס 51 יבועב תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.0130
      

  7,200.00   900.00     8.00 םיבשומב ללוכ ,תוגרדמ ישלושמ ק"מ  02.0140
      

253,000.00 4,600.00    55.00 םינוטב ןויזל לזרב ןוט  02.0150
      
תוחול תקבדה ידי לע רוק ירשג ימרת דודיב     02.0160

 13,600.00    40.00   340.00 סלגרביפ תשר תוברל סקדא רקלק ר"מ   
      
3 יבועב רקלק תוחול ידי לע םירפת יולימ     02.0170

    800.00    40.00    20.00 מ"ס ר"מ   
      
ןש ןיב הדרפהל מ"ס 03 בחורב מ"מ 3 ןרפואנ     02.0180

  1,200.00    60.00    20.00 רשגל הנבמב רטמ   
      
תודימב ןוטב תוריקמ "ןש" תיקפוא הטולב     02.0190

  2,200.00 2,200.00     1.00 םינוש ךתח ק"מ   
      
מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךותיח דיבילופ יזגרא     02.0200

 17,500.00    50.00   350.00 תופצר תחת ןליתאילופ םיפוטע ר"מ   
      
      
      
      
      

867,200.00 00.20.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     077 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
867,200.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךותיח דיבילופ יזגרא     02.0210
בחור י"פע תורוק תחת ןליתאילופ םיפוטע      
י"פע תורוק ידיצב לגילופ תוחול ללוכ , הרוקה      

  9,500.00    50.00   190.00 תינכותב טרפ רטמ   
876,700.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 קרפ תת      
      
תורוגח ללוכ מ"ס 01 יבועב םיקולב תוריק     04.0010
ךתח י"פע ןויז ללוכ םיחתפ לעמו תוריק ידיצב      

 19,200.00   160.00   120.00 היצקורטסנוקה תינכותב עיפומה ר"מ   
      
םירוח 4 םילולח ןוטב יקולבמ ץוח תוריק     04.0020
תוריק ידיצב תורוגח ללוכ מ"ס 02 יבועב      
עיפומה ךתח י"פע ןויז ללוכ םיחתפ לעמו      

 24,000.00   200.00   120.00 היצקורטסנוקה תינכותב ר"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 07 הבוגל ןוטב יקולבמ יונב הקעמ     04.0030

  1,080.00   180.00     6.00 ןוטב בוכרכ רטמ   
 44,280.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 קרפ תת      
      
דוסי תורוקו תויעקרק תת תוריק םוטיא     05.0010
גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב הנבמה ףקיהב      
יתשב ר"מ/ג"ק 4 תללוכ תומכב ליסורוט      
תוארוה יפלו ןהיניב סלגרביפ תשר םע תובכש      

 13,500.00    50.00   270.00 ןרציה ר"מ   
      
תוחול י"ע תורוקו תוריק םוטיא לע הנגה     05.0020
,מ"ס 5 תוחולה יבוע ,םיליגר ףצקומ ןרטסילופ      

  8,100.00    30.00   270.00 .ק"מ/'גק 03 יבחרמ לקשמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,600.00 00.50.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     078 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,600.00 מהעברה      

      
      
לש  תחא הבכשב תוקלור ללוכ תוגג םוטיא     05.0030
,גגל תומחלומ תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      
ימורטסלא רמילופ 51% תפסות תוליכמה      
    S.B.S, דבל ןויז םע מ"מ 5 העיריה יבוע  
,סורג טגרגאו ר"מ/'רג 053 לקשמב רטסאילופ      
תומחלומ תועיריה .מ"ס 7/7 תוקלור תוברל      
גוסמ ינמוטיב רמירפ ללוכ , תיתשתל      
ומכ .ר"מ/רג 003 לש תומכב "101 טוקמיירפ"      
,תוקלורב קוזיחו יוסיכ תועירי ללוכ ריחמה ןכ      
יפל הדידמה .קיטסמב םוטיא עוביק לגרס      

 29,250.00    90.00   325.00 .תוקעמה ינפ ןיב וטנ חטש ר"מ   
      
0021 לש יבחרמ לקשמב )ףצקומ( לק ןוטב     05.0040
קוצי הנבמה גג ג"ע 04  קזוח ק"מ\ג"ק      
עצוממ יבועב לכירדאה תינכות יפל עופישב      

 29,000.00   580.00    50.00 ..מ"ס - 02כ לש ק"מ   
      
, F-03 ףצקומ ןריטסילופ י"ע תוגג דודיב     05.0050

 11,375.00    35.00   325.00 .מ"ס 4 יבועב ר"מ   
      
רדחו חבטמו ,םיתוריש .ח תופצר םוטיא     05.0060
ינמוטיב רמיירפ :תומח תוחירמב הפשא      
ןמוטיב לש תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב      
תללוכ תומכב תומח תוחירמב 52/57 בשונמ      
סלגרטניא תיכוכז תותשר 2,ר"מ/ג"ק 5.4 לש      
ריינ תקבדה י"ע םוטיאה תובכש לע הנגהו      
לע הילע תללוכ הדובעה .053 יתבכש וד תפז      
51 הבוג דע םיבוטרה םירדחה לש תוריקה      

  2,000.00    80.00    25.00 .מ"ס ר"מ   
      
תועירי י"ע ףצורמ גגב םוטיא לע הנגה     05.0070

 10,400.00    65.00   160.00 ר"מ/'רג 004 לקשמב תוינכטואיג ר"מ   
103,625.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
0.6 ק ר פ  ת ת  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
0.6 קרפ תת      
      
0.6 קרפ תת      
      
      
      
      
      
      

00.60.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אורים  מאי 2016   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     079 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודובעה ירואתש תאזב שגדומ :הרעה      
םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב ןייוצמכ      
תא תוהזל קרו ךא םיאבו רתויב םייטמכסו      
לש אלמה רואתה   טירפה וא/ו רצומה      
תוינכתב אצמנ םיטירפה וא/ו םירצומה      
וא/ו םירצומה לכ .לכירדאה תומישרו      
עוצבל שרדנה לכ תא וללכי ןלהל םיטירפה      
לכ ,םיפוקשמה תוברל תודובעה לש םלשומ      
יריזחמו הפצר יריצ תוברל שורדה לוזרפה      
החיתפל תונכהו הלהב תוידי ,םינוילע תלד      
םייולמ ,העיבצהו עבצה לכ .תילמשח      
יופצה ירמוח לכ ,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא      
תוינכתב ןייוצמכ לכה - המיטאה ירמוח      
םהינימל םיטרפמה םיללוכ ןכ ומכ .םיטרפמבו      
ןלבקה לעש תומילשמ תויחנהו תוארוה      
ותעצה בתכ תא ןיכיש תעב ןובשחב ןתחקל      
תושרה ול הקנעה םאב ומצע עוצבה תעב ןכו      
.דחוימ ינכט טרפמ םג האר .עצבל      

0.6 קרפ תת 00.60 כ"הס            
      
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
היושע םיכנ יתורישב הטומ הארמ     06.01.0002
רוזבא ללוכ תרגסמ+ 09X06 טנוברקילופמ      

    550.00   550.00     1.00 -5גנ טרפ יפל לכה  שרדנכ רומיג יטרפו 'חי   
      
יפל מ"ס 06X06 תודימב טנוברקילופמ הארמ     06.01.0003

    400.00   400.00     1.00 -4גנ טרפ 'חי   
      
יושע םירומ רדחב ןוילעו ןותחת ןוחבטמ ןורא     06.01.0004
063 ךרואב הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ ץיוודנס      

  4,000.00 4,000.00     1.00 -01גנ טרפ י"פע מ"ס 'חי   
      
0022 ט"קמ םינוחבטמב רסיק ןבא חטשמ     06.01.0005
,זרבלו רויכל חתפ ללוכ 56/063 תודימב      
ףאו חטשמה הצקב ההבגה.הנותחת הנקתה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .תיתחתב םימ 'חי   
  8,950.00 תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0001
    012X501 ןניאש תותלדב( רהוצ ללוכ מ"ס  

  9,200.00 2,300.00     4.00 .-1סמ טרפ פ"ע )םיתוריש תותלד 'חי   
      
      
      

  9,200.00 20.60.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     080 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,200.00 מהעברה      

      
      
יתורישל הסינכב תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0002
תפפר ללוכ מ"ס 012X501 תודימב םיכנ      
יפ לע יונפ סופת לוענמו,הזיחא טומ,רורוויא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 -2סמ טרפ 'חי   
      
םיתורשל הסינכ תיפנכ דח תשעותמ חפ תלד     06.02.0003
לוענמ ,רורווא תפפר ללוכ 012X08 תודימב      

  2,200.00 2,200.00     1.00 -31סמ טרפ י"פע,יונפ-סופת 'חי   
      
מ"ס 002X041 תודימב יפנכ וד  תוכרעמ ןורא     06.02.0004

  1,600.00 1,600.00     1.00 .-11סמ טרפ פ"ע  'חי   
      
טרפ י"פע 002X09 תודימב שא יוביכ ןורא     06.02.0005

  1,400.00 1,400.00     1.00 -6סמ 'חי   
 16,900.00 תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס  
 25,850.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו ע ו ב ק ל  ב ו י ב ו  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו י א ו ר ב ת       
      
היצלטסניא תרנצ תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     07.01.0010
רוביחו החדה לכימ םע הלסא תנקתהל האלמ      
לש ימינפה לובגבש בויבהו םימה תכרעמל      
םירקה םימה תרנצ תא ללוכ ל"נה .הנבמה      
ןיכפושהו ןיחולדה תרנצ תא ,דודיב ,םימחהו      
ללוכ ןטלוקל רוביחל דע בויבה תרנצ תאו      
לכב םירזיבאה לכ תא ןכ ומכ  .ןטלוקה      
תואספוק ,הריגסה יזרב תא ,םירטקה      
םירזיבאה לכו םינגואה ,םימטאה ,תרוקיבה      
תכרעמה .טרפמב ראותמכ לכה ,טלפמוק      
םימה תרנצל ןכו ירטינסה ילכל רוביח לולכת      
תרנצ .ל"נה ילכה לש רוביחה תדוקנב בויבהו      
יווק ,"לורילופ" וא P.S. תורוניצמ היהת םימה      
ןיכפושה תרנצו ןליפורפילופמ ןיחולדה      
ירמוח ,ל"נה לכ .EPDH םייטסלפ םירמוחמ      
טרופמה יפל בויבו םימל םירזיבאה ,רזעה      

  3,100.00 1,550.00     2.00 'פמוק .תוינכתבו טרפמב  
      
הצחר רויכ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0020
םימה תכרעמל רוביחו בוריע זרב ללוכ      
ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ .בויבהו      
לכה ,תרנצהו םירזיבאה לש המאתהבו      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      

  6,100.00 10.70.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     081 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,100.00 מהעברה      

      
      
חבטמ רויכ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0030
.בויבהו םימה תכרעמל רוביחו בוריע זרבו      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
חידמ 'קנ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0040
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו םילכ      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
"4 ימת" תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0050
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
יוביכ תדמע תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0060
תכרעמ .בויבהו םימה תכרעמל רוביחו שא      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
תכרעמ תנקתהל ל"נכ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0070
תכרעמ .םימה תכרעמל רוביחו תירלוס      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,תרנצהו םירזיבאה  
      
לש המאתהבו ליעל ראותמכ טלפמוק תכרעמ     07.01.0080
ךא םינגזמ זוקינ 'קנל תרנצהו םירזיבאה      

  6,750.00   750.00     9.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דבלב בויבה תכרעמל רוביח  
 20,350.00 תויאורבת תועובקל בויבו םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
יתורשל היולת הלסא לש הנקתהו הקפסה     07.02.0010
םגד "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ םיכנ      
,הילת ןקתמ ללוכ  א גוס "הרטיו" וא 3296      
יולג החדה לכימ ,םידבכ בשומו הסכמ      
לכה,החדה רוניצו יתומכ וד  קיטסלפמ      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
הליגר היולת הלסא לש הנקתהו הקפסה     07.02.0011
ןקתמ ללוכ "הסרח" תרצותמ ומכ ןבל סרחמ      
יולג החדה לכימ ,םידבכ בשומו הסכמ ,הילת      
תאצות וא  א גוס,החדה רוניצו יתומכ וד      
טרופמכ טלפמוק לכהP203  םגד "הרטיו"      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק )הלהנמ יתורש(.טרפמב  
      
      

  4,900.00 20.70.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     082 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,900.00 מהעברה      

      
      
ןבל סרחמ הצחר רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0020
ןופיס ללוכ "תירונ" םגד "הסרח" תרצותמ ומכ      
םימחו םירק םימל בוריע זרב ללוכ ,תוילתו      
יזרבללוכ ,"תמסקמ" םגד "תמח" תרצותמ ומכ      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק לכה ,םישימג לינ  
      
ןבל סרחמ חבטמ רויכ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0030
לכ םע םלשומ ןקתומ ,"הסרח" תרצותמ ומכ      
תחתמ הנקתהל ןופיס ,םיולנה םירזיבאה      
ומכ םימחו םירק םימל בוריע זרב ללוכ ,שישל      
ףלזמ םע "תמסקמ" םגד "תמח" תרצותמ      
לכה ,םישימג לינ יזרב ללוכ "חרפ" םגד ףלשנ      

  1,750.00 1,750.00     1.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
4/3" רטוקב ילד זרב לש הנקתהו הקפסה     07.02.0040

    120.00   120.00     1.00 .םילכ חידמל 'חי   
      
שא יוביכ תדמע לש הנקתהו הקפסה     07.02.0060
"X 52 4/3 ןולגלג + 2" יוביכ זרבמ תבכרומה      
2" םיקונרז + 2 ריהמ זרבו קנזמ םע 'מ      
+ 2 ישומיש בר קנזמ + א"כ 'מ 51 ךרואב      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .ג"ק .B.F C.6םיפטמ רטמ   
      
תללוכה תירלוס תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0070
יופיצ םע א"כ רטיל 051  םימח םימ דוד      
טלוק ,קוצי ןטירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא      
תא ,ןוטב גג לע דמעמ ,םיאתמ חטשב שמש      
,םומיח ץיאמ ,ןוחטיב םותסש ,םירזיבאה      
םימ 'פמט תסוו ,תבש ןועש רורחס תבאשמ      
םימח ,םירק םימל בלושמ רוביח ,םימח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .למשחו  
 14,570.00 תויאורבת תועובק 20.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
)טירבג( EPDH תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0010
הפצרל תחתמ םינקתומ בויב יווקל 4" רטוקב      
רוניצה ךרוא לכל ןוטיב ללוכ 'מ 0.1 דע קמועב      

  2,800.00   280.00    10.00 .םינוש םירזיבאו רטמ   
  2,800.00 רורויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  
 37,720.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     083 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה ל ה נ מ -ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
)א :תוללוכ ללכה ןמ אצוי אלל תודוקנה לכ      
ללח ךותב תודוקנ רובע וילאמ הבכ ליבומ      
,ט"הת תודוקנ רובע ליגר וא תיטסוקא הרקת      
4 ןופלט לבכ ,למשחל YX2N לבכב טוויח )ב      
לוקמרל דחוימ לבכ ,)ןופלט תודוקנ( תוגוז      
תדוקנ( הכישמ טוח וא/ו ,)לוקמר תדוקנ(      
    .V.T םוקרטניא ,םיבשחמ ,רוגס לגעמב,  
+ 55תואספוק )ג ,)'וכו ,תוילוק-רוא תוכרעמ      
רזעה ירמוחו םירזיבאה לכ )ד ,הסכמ      
יקספמ הרואת תודוקנ רובע )ה ,םישורדה      
םילופכ ,םיפלחמ ,םיליגר :םינוש הרואת      
:םייזפ-דח עקת יתב רובע )ו ,'וכו םימ ינגומו      
םימ ינגומ וא/ו םיבכרהב וא/ו םיליגר םירזיבא      
םגד ,dnargeL תרצות םירזיבאה לכ )ז      
    Mosaic  
      

 10,600.00   100.00   106.00 רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.0020
      

  1,700.00   100.00    17.00 םורח רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.0030
      
ןולח םע הספוק ךותב םורח ןצחל תדוקנ     08.01.0040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ץוח תנקתהל ,תיכוכז  
      
אספוק ללוכ ,יתתיכ הקוצמ ןצחל תדוקנ     08.01.0050

    150.00   150.00     1.00 הרוגס 'קנ   
      
,ט"הע וא ט"הת הנקתהל ,עקת תיב תדוקנ     08.01.0060

  3,360.00   120.00    28.00 םימ ןגומ וא לופכ וא ליגר רזיבא תללוכ 'קנ   
      
קספמ תללוכ ,רורוויא חופמ וא/ו ןגזמל הדוקנ     08.01.0070
,תניירושמו המוטא אספוקב A02x3 "טקפ"      
דיל קתנמ ללוכ ,5.2x5YX2N לבכב טוויח      

  1,800.00   200.00     9.00 'פמוק TS/PS ללוכ ,תינוציחה הדיחיה  
      

    450.00   150.00     3.00 'פמוק יזאפ-דח ל"נכ 08.01.0080
      
,םימח םימ דוד וא/ו ריווא חופמל הדוקנ     08.01.0090
המוטא אספוקב A02x3 "טקפ" קספמ תללוכ      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק 5.2x5YX2N לבכב טוויח ,תניירושמו  
      

  3,000.00   100.00    30.00 7TAC הגי'ג לבכ ,בשחמ 'קנ ,ל"נכ 'קנ  08.01.0100
      

    400.00   100.00     4.00 VT/ס"מט תדוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0110
      

  2,200.00   100.00    22.00 ןשע/שא יוליג תכרעמ תדוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0120
      

 24,160.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     084 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,160.00 מהעברה      

      
      

    100.00   100.00     1.00 ןרקמל הדוקנ 'קנ  08.01.0130
      

  1,400.00   100.00    14.00 לוקמר תדוקנל דבלב ל"נכ 'קנ  08.01.0140
      

    600.00   100.00     6.00 תומלצמ/דאמ ךומנ חתמ תונוש תודוקנל ל"נכ 'קנ  08.01.0150
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק C.T. 'קנ 08.01.0160
 26,610.00 הלהנמ-תודוקנ 10.80 כ"הס  

      
ה ל ה נ מ -ם י ל ב כ ו  ם י ר ז י ב א  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

  2,500.00    50.00    50.00 03 תשר תלעת רטמ  08.02.0010
      

  1,500.00    30.00    50.00 02 תשר תלעת רטמ  08.02.0020
      
תודוקנ 3 ,ק"ח 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0030

  2,800.00   350.00     8.00 'פמוק תרושקת  
      
תודוקנ 2 ,ק"ח 4 תללוכה 71D המיס תספוק     08.02.0040

  1,050.00   350.00     3.00 'פמוק תרושקת  
      
ןורא 'חי 1 :תללוכה E םגד תרושקת תכרעמ     08.02.0050
    03-U eriwnertseW דצ תותלדב לוענמ ללוכ  
4+תררוחמ חפ תלד+הרוטרפמט גצו םע      
8 למשח ספ 'חי 1 :ןוראה תלוכת .םיררוואמ      
תואיצי 7TAC 42 לנפ 'חי 5 תחפ+םיעקש      
.יתוכיא חוטש תורעש לנפ 'חי 01 .יתוכיא קיר      
.A2779J 84G EOP ט"קמ 0352PH תזכר 1      
A3779J 42G ט"קמ 0352PH תזכר 'חי 1      
    EOP. 4 חי' BG 1 REVIECSNART PH  
    C9584J.5 מ 8.1 דומ לגניס יטפוא רשגמ 'חי'  
'חי  TAC  05-7 יתיווז M3 רוטקנוק 'חי 05 .      
קספ לא 'חי 1 .ליגר  M3 7-TAC רוטקנוק      
    MR0503PRP ECIVDA. 001  רשגמ 'חי  
5.1  רשגמ 'חי 001 יתוכיא A6TAC 'מ 5.0      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק A6TAC 'מ  
      
, המדא תודיער ינפמ הארתה תכרעמ  ה"וא     08.02.0060

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק ןינבב ןקתומו טלפמוק לכה םיביכרה לכ ללוכ  
 37,850.00 הלהנמ-םילבכו םירזיבא 20.80 כ"הס  

      
ה ל ה נ מ -ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הנקתה םג ,הקפסא םג ללוכ ריחמה :הרעה      
,תורונ םג ללוכו ,הרואת ףוג לש רוביח םג      
לפכ רופישל םייתישעת םוילבקו ,תצמ ,קנשמ      
:ךרוצה יפל ,קפסה      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אורים  מאי 2016   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     085 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

  8,050.00   350.00    23.00 'פמוק לדנו יטנא שעג ורטסקא ,W62x2 ת"ג 08.03.0020
      
תרצות ,ינקת טוליש ללוכ ,DEL ,םורח ת"ג     08.03.0030

  1,050.00   350.00     3.00 'פמוק ץח םגד ,שעג  
      
תרצות תוקד 081-ל עוקש W3 םורח ת"ג     08.03.0040

  4,200.00   300.00    14.00 'פמוק שעג  
      

    320.00   160.00     2.00 שעג לש W62 LP2 ללוכ ,סוקסיד ת"ג 'חי  08.03.0050
      
יוסיכ ללוכ ,טיילסקיפ W62x2/W81x2 ת"ג     08.03.0060

  3,840.00   240.00    16.00 שעג לש תיכוכז 'חי   
      

  9,000.00   300.00    30.00 שעג טיילסקיפ W41x4 ת"ג 'חי  08.03.0070
      

 23,800.00   680.00    35.00 שעג תרצותמ ויסינוי LW591x05 ת"ג 'חי  08.03.0080
 50,260.00 הלהנמ-הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
ה ל ה נ מ -ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ ,)ישאר( םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0010

    400.00   400.00     1.00 'פמוק מ"מ 01x04x006 תודימב ,תיטילורטקלא  
      
תרנצ ,םירק םימ ,םימח םימ תרנצ תקראה     08.04.0020
52 רוזשו יולג תשוחנ טוח תועצמאב ,זג      
דיג ךותיח תעינמל "ידנק" רבעמ יקדהו ר"ממ      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הקראה  
      
תרנצ ,תרושקת תונורא ,א"מ תולעת תקראה     08.04.0030
רוזשו יולג תשוחנ ךילומ םע ,םירלקנירפס      
תעינמל "ידנק" יקדהמו ר"ממ 61 ךתחב      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הקראה דיג ךותיח  
      
יולג תשוחנ ךילומ םע ,תשר תולעת תקראה     08.04.0040
"ידנק" רבעמ יקדהו ר"ממ 61 ךתחב רוזשו      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקראה דיג ךותיח תעינמל  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הנבמל דוסי תקראה תכרעמ 08.04.0050
  2,200.00 הלהנמ-תוקראה 40.80 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  G ל מ ש ח  ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
ה ל ה נ מ ה       
      
רצק םרזל םיט"מאמ G.M. תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

60.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אורים  מאי 2016   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     086 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

  1,800.00   900.00     2.00 'פמוק A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.06.0020
      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק A04x3 דע ט"מאמ 08.06.0030
      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק A52x3 דע ט"מאמ 08.06.0040
      

  1,500.00    50.00    30.00 'פמוק A52x1 דע ט"מאמ 08.06.0050
      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק רפמאילימA04x4  03 תחפ קספמ 08.06.0060
      

    600.00   300.00     2.00 A04x3 ןעגמ 'חי  08.06.0070
      

    180.00    90.00     2.00 דעצ רסממ 'חי  08.06.0080
      

    300.00   150.00     2.00 A52x3 דע ןעגמ 'חי  08.06.0090
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק A6/23 FM  יזאפ-תלת 08.06.0100
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק יבטוק-תלת ןצחל 08.06.0110
      

    270.00    90.00     3.00 'פמוק חתמה תלעפהל דגנ םע ןומיס תירונ 08.06.0120
      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.06.0130
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול .חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק YPE TEST1419T  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )ףיעס חסונ תתל(חולל יוביכ תכרעמ 08.06.0140
      
לש ילמשחו ינאכמ רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.06.0150

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה  
 15,100.00 הלהנמה ןינבב G למשח חול 60.80 כ"הס  

      
ם י ל ו צ ל י צ ו  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  70.80 ק ר פ  ת ת       
ה ל ה נ מ  ן י נ ב       
      
הפוקש תלד הפציר/הילתל )תינורא( דסמ     08.07.0010

  1,500.00 1,500.00     1.00 לוענמו 'חי   
      
הקיזומ/קימ תוסינכ הזירכ רבגמ     08.07.0020

  2,000.00 2,000.00     1.00 3x240W/100V/24V 'חי   
      

  3,125.00 3,125.00     1.00 5P רבגמל תימינפ דוקיפ תדיחי 'חי  08.07.0030
      
תרדיסל )ןופורקימל( הבורק הטילש תדחי     08.07.0040

    700.00   350.00     2.00 PMA 'חי   
  7,325.00 70.80.40 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     087 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,325.00 מהעברה      

      
      
הנגה ךיתנ זראמ ללוכ ,hA7/V42 ל'ג ירבצמ     08.07.0050

    250.00   250.00     1.00 רוביח לבכו 'חי   
      
קוצי סיסב שימג ראווצ ינחלוש ןופורקימ     08.07.0060

    880.00   440.00     2.00 רוביד ןצחלו 'חי   
      

  1,000.00   500.00     2.00 P4 ןופורקימל הקוחר הטילש תדיחי 'חי  08.07.0070
      
ןבל לגועמ ריקל יביטרוקד לוקמר     08.07.0080

    800.00   200.00     4.00 10W/100V5" 'חי   
      

  1,920.00   160.00    12.00 עוקש לוקמר 'חי  08.07.0090
      

    600.00   300.00     2.00 רפוש לוקמר 'חי  08.07.0100
      

    570.00   570.00     1.00 תוניגנמ 61 םיילקיסומ םילוצליצל תינומעפ 'חי  08.07.0110
      

    750.00   750.00     1.00 יעובש/ימוי בשחוממ םילוצליצ דוקיפל ןועש 'חי  08.07.0120
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 1x2 הזירכל ינקית לבכב טוויח 08.07.0130
 17,095.00 הלהנמ ןינב םילוצליצו הזירכ תכרעמ 70.80 כ"הס  

      
י ו ב י כ ו  ן ש ע  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ה ל ה נ מ  ן י נ ב  ש א       
      
תדעוימה "רייפלט" תרצות שא יוליג תייזכרמ     08.08.0010

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק תובותכ 052 -ל  
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .ןעטמו חכ קפס תדיחי 08.08.0020
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .םירבצמ תדיחי 08.08.0030
      

    600.00   600.00     1.00 .ילוק תועדוה ןגייח 'חי  08.08.0040
      
חתפמו הכישמ תידי םע ינדי הלעפה ןצחל     08.08.0050
םגד "רייפלט" תרצות "TESER"-ל      

    600.00   300.00     2.00 .תבותכ תדיחי ללוכ ע"וש וא 1029-9902 'חי   
      
לש עגרב חולב למשח תקספהל הלעפה רסממ     08.08.0060
רוביחה( םיקדהמו הספוק ללוכ יוביכ תלעפה      

    150.00   150.00     1.00 .)יאלמשחה י"ע CT-ל 'חי   
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .ךכוסמו לתופמ ידיג וד לבכב טוויח 08.08.0070
      

  9,100.00   350.00    26.00 ןשע יאלג 'חי  08.08.0080
 23,400.00 הלהנמ ןינב שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 80.80 כ"הס  

      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     088 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ל ו א -ת ו ד ו ק נ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
)א :תוללוכ ללכה ןמ אצוי אלל תודוקנה לכ      
ללח ךותב תודוקנ רובע וילאמ הבכ ליבומ      
,ט"הת תודוקנ רובע ליגר וא תיטסוקא הרקת      
4 ןופלט לבכ ,למשחל YX2N לבכב טוויח )ב      
לוקמרל דחוימ לבכ ,)ןופלט תודוקנ( תוגוז      
תדוקנ( הכישמ טוח וא/ו ,)לוקמר תדוקנ(      
    .V.T םוקרטניא ,םיבשחמ ,רוגס לגעמב,  
+ 55תואספוק )ג ,)'וכו ,תוילוק-רוא תוכרעמ      
רזעה ירמוחו םירזיבאה לכ )ד ,הסכמ      
יקספמ הרואת תודוקנ רובע )ה ,םישורדה      
םילופכ ,םיפלחמ ,םיליגר :םינוש הרואת      
:םייזפ-דח עקת יתב רובע )ו ,'וכו םימ ינגומו      
םימ ינגומ וא/ו םיבכרהב וא/ו םיליגר םירזיבא      
םגד ,dnargeL תרצות םירזיבאה לכ )ז      
    Mosaic  
      

  3,900.00   100.00    39.00 רואמ תדוקנ 'קנ  08.10.0020
      

     90.00    15.00     6.00 רואמ תדוקנל העובק הזפ תפסות 'קנ  08.10.0030
      
ןולח םע הספוק ךותב םורח ןצחל תדוקנ     08.10.0040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ץוח תנקתהל ,תיכוכז  
      
אספוק ללוכ ,יתתיכ הקוצמ ןצחל תדוקנ     08.10.0050

    150.00   150.00     1.00 הרוגס 'קנ   
      
קספמ תללוכ ,רורוויא חופמ וא/ו ןגזמל הדוקנ     08.10.0060
,תניירושמו המוטא אספוקב A02x3 "טקפ"      
דיל קתנמ ללוכ ,5.2x5YX2N לבכב טוויח      

  2,200.00   200.00    11.00 'פמוק תינוציחה הדיחיה  
      

  1,400.00   100.00    14.00 ןשע/שא יוליג תכרעמ תדוקנל ל"נכ 'קנ  08.10.0070
      

  1,200.00   100.00    12.00 לוקמר תדוקנל דבלב ל"נכ 'קנ  08.10.0080
      

    600.00   100.00     6.00 דאמ ךומנ חתמ תונוש תודוקנל ל"נכ 'קנ  08.10.0090
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק C.T. 'קנ 08.10.0100
 10,240.00 םלוא-תודוקנ 01.80 כ"הס  

      
ם ל ו א -ם י ל ב כ ו  ם י ר ז י ב א  11.80 ק ר פ  ת ת       
      

    200.00   200.00     1.00 02x04x06 תרושקת ןורא 'חי  08.11.0010
      
חתמ תוכרעמל תינשמ תופעתסה תספוק     08.11.0020
תודימב ,חיטה תחת / חיטה לע הנקתה ,ךומנ      

    200.00   200.00     1.00 מ"ס 8x02x03 'חי   
      

    400.00 11.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     089 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    400.00 מהעברה      

      
      

  2,000.00    50.00    40.00 03 תשר תלעת רטמ  08.11.0030
      

  1,200.00    30.00    40.00 02 תשר תלעת רטמ  08.11.0040
      

  1,800.00    90.00    20.00 YX2N 61/53x3 לבכ רטמ  08.11.0050
      

    500.00    25.00    20.00 ר"ממ 53 תשוחנ דיג רטמ  08.11.0060
      

    800.00    40.00    20.00 הקי 3" רוניצ רטמ  08.11.0070
  6,700.00 םלוא-םילבכו םירזיבא 11.80 כ"הס  

      
ם ל ו א -ה ר ו א ת  י פ ו ג  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הנקתה םג ,הקפסא םג ללוכ ריחמה :הרעה      
,תורונ םג ללוכו ,הרואת ףוג לש רוביח םג      
לפכ רופישל םייתישעת םוילבקו ,תצמ ,קנשמ      
:ךרוצה יפל ,קפסה      
      

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק לדנו יטנא שעג ורטסקא ,W62x2 ת"ג 08.12.0020
      

    400.00   200.00     2.00 'פמוק W85 דע ןעטמ/ריממ ,ת"גל תפסות 08.12.0030
      
תרצות ,ינקת טוליש ללוכ ,DEL ,םורח ת"ג     08.12.0040

  1,050.00   350.00     3.00 'פמוק ץח םגד ,שעג  
      
תרצות תוקד 081-ל עוקש W3 םורח ת"ג     08.12.0050

    900.00   300.00     3.00 'פמוק שעג  
      

    320.00   160.00     2.00 שעג לש W62 LP2 ללוכ ,סוקסיד ת"ג 'חי  08.12.0060
      
יוסיכ ללוכ ,טיילסקיפ W62x2/W81x2 ת"ג     08.12.0070

  6,000.00   240.00    25.00 שעג לש תיכוכז 'חי   
      

  1,000.00   250.00     4.00 םימ ןגומ לבא ל"נכ ת"ג 'חי  08.12.0080
      

 13,500.00   300.00    45.00 W41x4 שעג טיילסקיפ ת"ג 'חי  08.12.0090
 24,570.00 םלוא-הרואת יפוג 21.80 כ"הס  

      
ם ל ו א -ת ו ק ר א ה  31.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ ,)ישאר( םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.13.0010

    400.00   400.00     1.00 'פמוק מ"מ 01x04x006 תודימב ,תיטילורטקלא  
      
תרנצ ,םירק םימ ,םימח םימ תרנצ תקראה     08.13.0020
52 רוזשו יולג תשוחנ טוח תועצמאב ,זג      
דיג ךותיח תעינמל "ידנק" רבעמ יקדהו ר"ממ      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הקראה  
    550.00 31.80.40 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     090 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    550.00 מהעברה      

      
      
תרנצ ,תרושקת תונורא ,א"מ תולעת תקראה     08.13.0030
רוזשו יולג תשוחנ ךילומ םע ,םירלקנירפס      
תעינמל "ידנק" יקדהמו ר"ממ 61 ךתחב      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק הקראה דיג ךותיח  
      
יולג תשוחנ ךילומ םע ,תשר תולעת תקראה     08.13.0040
"ידנק" רבעמ יקדהו ר"ממ 61 ךתחב רוזשו      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקראה דיג ךותיח תעינמל  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הנבמל דוסי תקראה תכרעמ 08.13.0050
  2,200.00 םלוא-תוקראה 31.80 כ"הס  

      
ב ר  ם ל ו א  G ל מ ש ח  ח ו ל  51.80 ק ר פ  ת ת       
י ת י ל כ ת       
      
רצק םרזל םיט"מאמ G.M. תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק A36 לויכל ןתינ .ז.מ 08.15.0020
      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק A04x3 דע ט"מאמ 08.15.0030
      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק A52x3 דע ט"מאמ 08.15.0040
      

    500.00    50.00    10.00 'פמוק A52x1 דע ט"מאמ 08.15.0050
      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק רפמאילימA04x4  03 תחפ קספמ 08.15.0060
      

    600.00   300.00     2.00 A04x3 ןעגמ 'חי  08.15.0070
      

    180.00    90.00     2.00 דעצ רסממ 'חי  08.15.0080
      

    300.00   150.00     2.00 A52x3 דע ןעגמ 'חי  08.15.0090
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק A6/23 FM  יזאפ-תלת 08.15.0100
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק יבטוק-תלת ןצחל 08.15.0110
      

    270.00    90.00     3.00 'פמוק חתמה תלעפהל דגנ םע ןומיס תירונ 08.15.0120
      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.15.0130
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול .חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק YPE TEST1419T  
      

  6,700.00 51.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     091 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,700.00 מהעברה      

      
      
לש ילמשחו ינאכמ רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.15.0140

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה  
  8,200.00 יתילכת בר םלוא G למשח חול 51.80 כ"הס  

      
ם י ל ו צ ל י צ ו  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  61.80 ק ר פ  ת ת       
י ת י ל כ ת  ב ר  ם ל ו א       
      
ןבל לגועמ ריקל יביטרוקד לוקמר     08.16.0010

    800.00   200.00     4.00 10W/100V5" 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק 1x2 הזירכל ינקית לבכב טוויח 08.16.0020
  2,800.00 יתילכת בר םלוא םילוצליצו הזירכ תכרעמ 61.80 כ"הס  

      
י ו ב י כ ו  ן ש ע  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  71.80 ק ר פ  ת ת       
י ת י ל כ ת  ב ר  ם ל ו א  ש א       
      
חתפמו הכישמ תידי םע ינדי הלעפה ןצחל     08.17.0010
םגד "רייפלט" תרצות "TESER"-ל      

    300.00   300.00     1.00 .תבותכ תדיחי ללוכ ע"וש וא 1029-9902 'חי   
      
לש עגרב חולב למשח תקספהל הלעפה רסממ     08.17.0020
רוביחה( םיקדהמו הספוק ללוכ יוביכ תלעפה      

    150.00   150.00     1.00 .)יאלמשחה י"ע CT-ל 'חי   
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .ךכוסמו לתופמ ידיג וד לבכב טוויח 08.17.0030
      

  1,400.00   350.00     4.00 ןשע יאלג 'חי  08.17.0040
  8,850.00 יתילכת בר םלוא שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 71.80 כ"הס  

236,075.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
הרקת ללוכ םיירושימ םיחטשמ לע םינפ חיט     09.01.0001
יקוזיח ללוכ ,םינוויכ 2-ב לגרס תובכש 2-ב      
04.2 הבוגל MPX תשר ינתיווזב תועוצקמ      

 70,200.00    90.00   780.00 (.הרוחש הטכילש( דיס אלל היינש הבכש ,'מ ר"מ   
      
ףסומ ללוכ הצברה תבכש םע םטוא טלמ חיט     09.01.0002
רמג ,חקפמה ידי לע רשואמ תוביטר דגנ      

  3,500.00    70.00    50.00 הקימרק תקבדהל רוחש טכילש ר"מ   
 73,700.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     092 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכה םיירושימ םיחטשמ לע ץוח חיט     09.02.0001
תריחבל גוסמ םטוא ףסומ םע הנותחת      
טכילש רמג,תרשיימ חיט תבכשו לכירדאה      

 62,500.00   100.00   625.00 הקלחהו ר"מ   
      
גגה הקעמ לש ימינפה דצה לע טנמצ חיט     09.02.0002

  3,150.00    90.00    35.00 )תובכש  יתשב( ר"מ   
      
לעב ןדועמ הארמב ןידע ילירקא טכילש תבכש     09.02.0003
קרב לעב ןווג מ"מ 1 לש תושימגו 1371 ןקת      
יעבט ןווגב םוינימולא יליפורפ ללוכה טמ      
חיטב ובלושי םיספ ,מ"מ 2X03X03 תודימב      
הז ליפורפ ןומיס .מ"ס 07 לכ בחור יספכ      

 48,000.00   100.00   480.00 .תותיזח ןויליגב היהי קיודמה ומוקימו ר"מ   
113,650.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  
187,350.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
ם י י ו פ י ח ו  ם י פ ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
0.01 קרפ תת      
      
)םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ      
.מ"ס 5 יבועב םוסמוס ץצח עצמ םיללוכ      
      

 54,000.00   200.00   270.00 יתילכת ברה םלואב ןתירואילופ תפציר תקיצי ר"מ  10.0003
      
תריחב יפ לע ןווגב םוסמוס  וצרט ףוציר     10.0004
תודימב ,ע"ווש וא גנוטיא לש  לכירדאה      
    03X03 תודגנתה תוגרד ןבל טנמצ סיסב לע  

 29,900.00   230.00   130.00 ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ 01R ר"מ   
      
גנוטיא לש ישאר ןווגב םוסמוס וצרט ילופיש      10.0005
מ"מ 41 קקודמ מ"ס 03X01 תודימב ע"ווש וא      

  7,200.00    60.00   120.00 .ןבל טנמצ ב"ע רטמ   
      
לדוגב םיתורישב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.0006
    53X53 םגדמ ikak anitnemec תגרדב  
דוסי ריחמ ע"ווש וא ינולא לש 11R תודגנתה      

  2,400.00   240.00    10.00 ח"ש 08 ר"מ   
      
ישארה ףוצירה ןווגל םאות  םוסמוס וצרט ףס     10.0007

    880.00   220.00     4.00 מ"ס 02 בחורב רטמ   
      
מ"ס 02X02 םיחיראב םיתורישב תוריק יופיח     10.0008
,)בוהצ(82B33R,)'זב( 82B259 :םינווגב      
    82B93R )לש 'מ 02.2 הבוג דעו ,)זיקרוט  
תוסירפ ןוילג י"פע םינווג 'סמב ע"וש וא ינולא      

  6,600.00   220.00    30.00 .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב ע"ש וא ר"מ   
100,980.00 00.01.40 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     093 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,980.00 מהעברה      

      
      
םימאות םוסמוס וצרטמ הארתה יחטשמ     10.0009
ינפל  ע"ווש וא גנוטיא לש וצרטה ףוצירל      
יפל תילעמו תוגרדמ ימרג ,תוישאר תוסינכ      
ןווגבו תספסוחמ הרוטסקטב ףוציר תינכת      
003 דוסי ריחמב םיחיראמ ישארה ןווגל דגונמ      

    700.00   350.00     2.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
ןוחבטמ ב הדובע יחטשמ לעמ תוריק יופיח     10.0010
ינולא לש מ"ס 02X02 םיחיראב םירומ רדח      
הסירפ י"פע ע"ווש וא )דרדרו( 12B768 ןווגב      

    900.00   180.00     5.00 - 01גנ טרפב ר"מ   
      
םוינימולא יליפורפמ םיפסב הדרפה יספ     10.0011

    840.00    60.00    14.00 .ןגלואמ רטמ   
103,420.00 םייופיחו םיפוציר 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תורקתו תוריק םיירושימ םיחטשמב העיבצ     11.01.0001
,םינפ חיט ג"ע תובכש -3ב .ד.מ לירקרפוסב      

 37,500.00    30.00  1250.00 ןוטבו סבג ר"מ   
      
חיט ג"ע לונירקאב תורקתו תוריק תעיבצ     11.01.0003
רמג תלבקל תובכש רפסמב סבג וא םינפ      

    770.00    35.00    22.00 .םלשומ ר"מ   
 38,270.00 םינפ עבצ 10.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
דצה ג"ע תובכש -3ב .ד.מ לירקרפוסב העיבצ     11.02.0001

  1,015.00    29.00    35.00 גגה הקעמ לש ימינפה ר"מ   
  1,015.00 ץוח עבצ 20.11 כ"הס  
 39,285.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     094 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמכ תודובעה ירואתש תאזב שגדומ      
םייטמכסו םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב      
וא/ו רצומה תא תוהזל קרו ךא םיאבו רתויב      
וא/ו םירצומה לש אלמה רואתה  טירפה      
.לכירדאה תומישרו תוינכתב אצמנ םיטירפה      
לכ תא וללכי ןלהל םיטירפה וא/ו םירצומה לכ      
תוברל תודובעה לש םלשומ עוצבל שרדנה      
יריצ תוברל שורדה לוזרפה לכ ,םיפוקשמה      
,הלהב תוידי ,םינוילע תלד יריזחמו הפצר      
החיתפל תונכהו םיסירת יזגרא ,םיסירת      
םייולמ ,העיבצהו עבצה לכ .תילמשח      
יופיצ ,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא      
הנגה יליפורפ ,קוזיח ינודומע  ,זילפ/הטסורינ      
לכה - המיטאה ירמוח יופצה ירמוח לכו      
םיללוכ ןכ ומכ .םיטרפמבו תוינכתב ןייוצמכ      
תויחנהו תוארוה םהינימל םיטרפמה      
תעב ןובשחב ןתחקל ןלבקה לעש תומילשמ      
ומצע עוצבה תעב ןכו ותעצה בתכ תא ןיכיש      
תורבוח האר ,עצבל תושרה ול הקנעה םאב      
לש תורגסמ יטרפו תונורא ,תותלד תמישר      
.דחוימ ינכט טרפמ םג האר .לכירדאה      
      
ראותמכ הדיחי ףנכ מכ55X05 לדוגב פיק ןולח     12.01.0003

  1,600.00   800.00     2.00 -5לא טירפב 'חי   
      
י"פע 002X001 תודימב הלהנמ תיזח ןולח     12.01.0005

  6,000.00 3,000.00     2.00 -43לא טרפ 'חי   
      
י"פע 002X05 תודימב הלהנמ תיזח ןולח     12.01.0006

  3,100.00 1,550.00     2.00 -53לא טירפ 'חי   
      
ינש ללוכה 061X502 תודימב תיזח ןולח     12.01.0007
תוללצה ללוכ עובק ןותחת קלחו פיק תונולח      
ראותמכ םוינימולא תפפר תויושע תועובק      

 44,100.00 4,900.00     9.00 -63לא טירפב 'חי   
      
ינשו עובק ןותחת קלח ללכ ,הלהנמ תיזח ןולח     12.01.0008
002X002 תודימב ףנכ לע ףנכ הזזה תונולח      

 42,000.00 6,000.00     7.00 -73לא טרפ יפ לע כ לע 'חי   
 96,800.00 תונולח 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     095 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ י ר ט י ו  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב יתילכת בר םלואב תגגוזמ הדיחי     12.02.0002
    062X074 תיפנכ וד טולימ תלד תללוכה,  
ןונגנמ ללוכ תועובק תודיחיו הזזה תונולח      

 36,600.00 18,300.00     2.00 -22לא טירפ פ"ע ףנכה בחור לכל הלהב 'חי   
      
תללוכה  062X531 תודימב תגגוזמ הדיחי     12.02.0004
עובק ןוילע ןולח  ,תיפנכ דח טולימ תלד      
טירפב ראותמכ ףנכה בחור לכל הלהב ןונגנמו      

 21,200.00 5,300.00     4.00 -42לא 'חי   
 57,800.00 תונירטיו 20.21 כ"הס  
154,600.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ם י נ ד א  20.41 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולמ מ"ס 02 ללוכו דע בחורב ןולח ינדא     14.02.0001
ףא םע מ"ס 5 יבועב יעבט ןווגב  תרסונמ ןבא      

  6,000.00   150.00    40.00 .םימה זוקינל עופישו םימ רטמ   
      
בוכרכל רסונמ יעבט ןווגב ןבא חול גניפוק     14.02.0002

 22,100.00   130.00   170.00 .םימ ףא ללוכ מ"ס 5/03 תודימב תוגגב רטמ   
 28,100.00 םינדא 20.41 כ"הס  
 28,100.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ן ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
FRV רטרווניא יוביע 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0010
ומכ )PMUP TAEH( רוריק וא םומיחל      
H/UTB לש הקופתל ע"ש וא GL תרצותמ      
רוביחל 4E#063BURA םגד 000,443      

 98,080.00 98,080.00     1.00 'פמוק .טרפמבו תוינכתב ראותמכ דויאה תודיחי  
      
ל"נה 'חיל םיעוזעז ימלוב לש הנקתהו הקפסה     15.01.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןרציה תוארוה יפל  
      

    820.00   820.00     1.00 .ל"נה תודיחיל רוביח טיק 'חי  15.01.0030
      
FRV 'חי תלעפהל חול לש הנקתהו הקפסה     15.01.0040
רוזאב הלעפהל רמייט ללוכ ,ןומיס תורונ ללוכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .גזוממה  
      
      
      
      

104,900.00 10.51.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     096 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
104,900.00 מהעברה      

      
      
תרתסנ תיקפוא דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0050
ומכ H/UTB 009,59 לש הקופתל חצ ריואל      
ללוכ 2Z8BG69UNRA םגד GL תרצותמ      

 13,264.00 13,264.00     1.00 .םישימג םירוביח 'חי   
      
תרתסנ תיקפוא דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0060
ומכ H/UTB 004,67 לש הקופתל חצ ריואל      
ללוכ 2Z8BG67UNRA םגד GL תרצותמ      

 12,100.00 12,100.00     1.00 .םישימג םירוביח 'חי   
      
'חיל ינוציח 'פמט שגר לש הנקתהו הקפסה     15.01.0070

    370.00   185.00     2.00 .ל"נה 'חי   
      
תרתסנ תיקפוא דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0080
תרצותמ ומכ H/UTB 006,45 לש הקופתל      
    GL 2 םגדARBG45UNRA םירוביח ללוכ  

 18,742.00 9,371.00     2.00 .םישימג 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0090
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 002,63 לש      

  8,400.00 4,200.00     2.00 ARNU36GVKA2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0100
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 001,91 לש      

  3,031.00 3,031.00     1.00 ARNU18GSCL2. 'חי   
      
הקופתל תיליע דויא 'חי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0110
םגד GL תרצותמ ומכ H/UTB 004,51 לש      

  5,546.00 2,773.00     2.00 ARNU15GSBL2. 'חי   
      
תיטוח הלעפה תיחול לש הנקתהו הקפסה     15.01.0120
'חי תלעפהל טטסומרט ללוכ ריקב העוקש      

  5,625.00   625.00     9.00 'פמוק .'חיל דע ילמשח טוויח ללוכ ,דויאה  
      

  1,440.00   360.00     4.00 .םיירוקמ םילצפמ גוז לש הנקתהו הקפסה 'חי  15.01.0130
      
'חי ןיב רשק תרנצ לש הנקתהו הקפסה     15.01.0140
,תולעת ללוכ טלפמוק לכה ,דויאה 'חיל יוביעה      
םילצפמ ,דודיב ,תוכימת ,החנהל תשר      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .רטמ 001 -כ תרנצה ךרוא .םילניגרוא  
191,418.00 דויצ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת לש הנקתהו הקפסה     15.02.0010
הלעתה תודימ יפל חפ יבועו תונוש תודימב      

 15,000.00   100.00   150.00 .תוילתו תוכימת ללוכ ר"מ   
 15,000.00 20.51.40 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     097 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,000.00 מהעברה      

      
      
יטסוקא ימרט דודיב לש הנקתהו הקפסה     15.02.0020
רמצמ 1" יבועב ל"נה חפה תולעתל ימינפ      

  7,500.00    50.00   150.00 .ןרפואינ תזתה םע יאקירמא תיכוכז ר"מ   
      
םוינימולאמ ריוא רזפמ לש הנקתהו הקפסה     15.02.0030
תויומכ תסוו ללוכ 51X"51" לש ראווצ תודימב      
ןגלואמ ךרע הוש וא "דעי ירזפמ" תרצותמ ומכ      

  1,890.00   210.00     9.00 .חקפמה תשירד יפל עובצ וא 'חי   
      
תודימב חצ ריוא סירת לש הנקתהו הקפסה     15.02.0040
    03X04 וא "דעי ירזפמ" תרצותמ  ומכ מ"ס  
סירת ללוכ ריוא תויומכ תסוו ללוכ ךרע הוש      

    800.00   400.00     2.00 .םשג דגנ 'חי   
      
תרצותמ רזוח ריוא סירת לש הנקתהו הקפסה     15.02.0050
תודימב םיסירתה .ךרע הוש וא "דעי ירזפמ"      
רויע ףוקשמ ללוכ ריחמה .תוינכתה יפל תונוש      
עובצו םירשואמ םיטרפ יפל לכהו ךרוצה יפל      

  2,530.00 1,150.00     2.20 .לכירדאה י"ע רחביש ןווגב ר"מ   
 27,720.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  
219,138.00 ריוא גוזימ ןקתמ 51 כ"הס  

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
לע )'דכו תרנצ תריגסל( תויכנא סבג תולעת     22.00.0003
תוניפ קוזיח תוברל ,ןוולוגמ חפמ הדליש יבג      
ןפודה ךרוא יפל הדידמה .תויתכתמ תוניפ י"ע      

  3,000.00   150.00    20.00 .מ"ס 03 ללוכו דע בחורב רטמ   
      
תונורא לעמ תויקפואו תויכנא סבג תוריגס     22.00.0004
חפ תדליש ג"ע שרדיש םוקמ לכבו ,למשח      
חטש יפל הדידמה .םינוולוגמ םיליפורפמ      

  1,000.00   200.00     5.00 .סבג יופיצ תסירפ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,000.00 00.22.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     098 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,000.00 מהעברה      

      
      
םיסלפמב םירדוסמ סבג תוחולמ תורקת     22.00.0005
תורחא תורקת ךותב םיבלושמ ,םינוש      
םירשי םיוקב תורצ תועוצרבו םינטק םיעטקב      
תוברל )"םיזינרק" תיתחתב ללוכ( םילגועמו      
,העיבצל תונכה ,םירפת יוחיא ,הילת תכרעמ      
תוברל ריוא גוזמו למשח תוכרעמל תומאתה      
לכה .'דכו תונוש תורוצו תודימב םיחתפ      
י"ע םירשואמ םיטרפו טרפמה יפל תומלשב      
םיקלחה לכ :ןלבקה בל תמושתל .חקפמה      
אלל הז ףיעס יפל תודדמנ תורקתב םייקפוא      

 22,500.00   150.00   150.00 .םכרואו םבחור ,םלדוגל רשק ר"מ   
      
םגדמ תוילרנימ תוחולמ תויטסוקא תורקת     22.00.0006
06*06 תודימב ע"ש וא "דנוברוא" לש "בלחס"      
םע תוחפל 58.0 יטסוקא םדקמ םע מ"ס      
ריחמה .Z+L יליפורפו 51T הילת יליפורפ      

 32,300.00   170.00   190.00 .תכרעמל תונכהל הילת תכרעמ ללוכ ר"מ   
 58,800.00 0.22 קרפ תת 00.22 כ"הס  

      
4 ק ר פ  ת ת  40.22 ק ר פ  ת ת       
      
הפוצמ תכתמ םילילג -3ל טלאוט ריינ קיזחמ     22.04.0010

    700.00   350.00     2.00 'חי/ח"ש 051 דוסי ריחמב הליענ םע ליאמא 'חי   
      
ריחמב ריקה לע הטסורינמ ריינ תובגמל ןקתמ     22.04.0020

    880.00   440.00     2.00 'חי/ח"ש 051 לש דוסי 'חי   
      
דוסי ריחמב ,ריקה לע הטסורינמ ןותפשא     22.04.0030

    800.00   400.00     2.00 1'חי/ח"ש 051 'חי   
      
תודימב רטיל 6.0 תלוביק ילזונ ןובסל הינובס     22.04.0040
051 דוסי ריחמב ,הטסורינמ 02/01/01      

    320.00   160.00     2.00 'חי/ח"ש 'חי   
      
יתורשל תממורתמ עורזו הזיחא טומ תכרעמ     22.04.0041
לכה :רמוח 6308-6408 טקמ  לנמ י"פע םיכנ      
הרוביחל תידיה ןיב םיגרב אלל ,טמ הטסורינ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק ריקל  
      
ךרואב םיכנ יתוריש אתב תלדל רשי די זחאמ     22.04.0050
תמגודכ ,טמ הטסורינ:רמוח.מ"ס 06      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק 426083RD םיגרב אלל זחאמ( ע"וש וא(  
  4,600.00 4 קרפ תת 40.22 כ"הס  
 63,400.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     099 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
. 10.92 ק ר פ  ת ת       
      
21X21 תודימב תוכרעמ תונורא לע טוליש     29.01.0002
םוינימולא חול ג"ע םילמסו תויתוא יושע מ"ס      

    150.00    50.00     3.00 .היומס הנקתהב מ"מ 5 יבועב עובצ 'חי   
    150.00 . 10.92 כ"הס  
    150.00 טוליש 92 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  03 ק ר פ       
      
ב ר  ם ל ו א ל  י ד ו ח י י  ט ו ה י ר  10.03 ק ר פ  ת ת       
י ת י ל כ ת       
      
ןתירואילופ תפצרב ףערודכ ידומעל לוורש     30.01.0001
תטזור ,מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ לוורש ללוכה       
הפצרה גוסמ ףלשנ הסכמ,תנגועמ םוינימולא      

  3,000.00   750.00     4.00 .הנקתהו סוסיב הביצח ללוכ 'חי   
      
גוז : ללוכה םוינימולא "4 ףערודכ ידומע     30.01.0002
ןחתומ םע 4" םוינמולאמ ףערודכ ידומע      
םילוורש לש 'חי +2 לבכ םע ףערודכ תשר+      

  5,000.00 5,000.00     1.00 )גוז='חי( .תשר + הסכמו הטזור ללוכ הפצרב 'חי   
      
ןווגב טרס תקבדהב ףערודכ שרגמ ןומיס     30.01.0003

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק בוהצ  
      
הרקתמ יולת הלילג ךסמ לש הנקתהו הקפסא     30.01.0004

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק תילמשח הלילג 00.2X00.2 לדוגב  
 14,200.00 יתילכת בר םלואל ידוחיי טוהיר 10.03 כ"הס  
 14,200.00 תונוש 03 כ"הס  

      
ב ר  ם ל ו א  ם י ל ו צ ל י צ ו  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  13 ק ר פ       
י ת י ל כ ת       
      
ם י ל ו צ ל י צ ו  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  10.13 ק ר פ  ת ת       
י ת י ל כ ת  ב ר  ם ל ו א       
      
ןבל לגועמ ריקל יביטרוקד לוקמר     31.01.0010

    800.00   200.00     4.00 10W/100V5" 'חי   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק 1x2 הזירכל ינקית לבכב טוויח 31.01.0030
  5,800.00 יתילכת בר םלוא םילוצליצו הזירכ תכרעמ 10.13 כ"הס  
  5,800.00 יתילכת בר םלוא םילוצליצו הזירכ תכרעמ 13 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     100 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ר  ם ל ו א  ד ו א מ  ך ו מ נ  ח ת מ  ת כ ר ע מ  23 ק ר פ       
י ת י ל כ ת       
      
י ו ב י כ ו  ן ש ע  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.23 ק ר פ  ת ת       
י ת י ל כ ת  ב ר  ם ל ו א  ש א       
      
חתפמו הכישמ תידי םע ינדי הלעפה ןצחל     32.01.0010
םגד "רייפלט" תרצות "TESER"-ל      

    300.00   300.00     1.00 .תבותכ תדיחי ללוכ ע"וש וא 1029-9902 'חי   
      
לש עגרב חולב למשח תקספהל הלעפה רסממ     32.01.0020
רוביחה( םיקדהמו הספוק ללוכ יוביכ תלעפה      

    150.00   150.00     1.00 .)יאלמשחה י"ע CT-ל 'חי   
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .ךכוסמו לתופמ ידיג וד לבכב טוויח 32.01.0030
      

  1,400.00   350.00     4.00 ןשע יאלג 'חי  32.01.0040
  8,850.00 יתילכת בר םלוא שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 10.23 כ"הס  
  8,850.00 יתילכת בר םלוא דואמ ךומנ חתמ תכרעמ 23 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,148,543.00 )ילשואפ(יתילכת בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש כ"הס
קובץ: אורים  מאי 2016   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     101 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ןורשג()ילשואפ( F ןיינב 'ב בלש 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 קרפ תת      
      

 45,000.00 1,500.00    30.00 ןורשג :םוקימ מ"ס 02 ןוטב תוריק ק"מ  02.0040
      
ץוח תוגרדמ :םוקימ מ"ס 02 ןוטב תוריק     02.0050

  7,500.00 1,500.00     5.00 חותיפב ק"מ   
      

  5,400.00 1,800.00     3.00 םילדב םיינבלמ םידומע ק"מ  02.0060
      

 12,000.00 2,000.00     6.00 םילדב םילוגע םידומע ק"מ  02.0070
      

 22,500.00 1,500.00    15.00 מ"ס 02 בחורב םיקעמו תונוילע ןוטב תורוק ק"מ  02.0080
      
דע יבועב ןייוזמ 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק     02.0090
לע רזוח יולימו םוטיא תודובע ללוכ מ"ס 04      

128,000.00 1,600.00    80.00 .תוינכות יפ ק"מ   
      
בוציע ,הריפח ,רבוע דוסי ללוכ םיכמות תוריק     02.0100

 77,500.00 1,550.00    50.00 םיזקנו םירפת ק"מ   
      

  3,400.00 1,700.00     2.00 14-20-31 ןויליג 1 ךתח האר ןוטב "ןש" ק"מ  02.0110
      

105,300.00   390.00   270.00 מ"ס 52 יבועב אלמ ןוטב תוגג/תורקת ר"מ  02.0120
      
םיעפושמ םיחטשמ ללוכ חותיפב תוגרדמ     02.0130

  2,700.00 1,350.00     2.00 םישלושמו ק"מ   
      

105,800.00 4,600.00    23.00 םינוטב ןויזל לזרב ןוט  02.0140
      
04-ב ןוטבמ ס"יב /הינחמ יעקרק תת רבעמ     02.0150
לכה .רזוח יולימו םוטיא תודובע ללוכ ןייוזמ      

147,200.00 1,600.00    92.00 םלשומ הדובע רמגל דע תינכות יפל ק"מ   
      
דע יבועב ןייוזמ 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק     02.0160
לע רזוח יולימו םוטיא תודובע ללוכ מ"ס 04      

128,000.00 1,600.00    80.00 .תוינכות יפ ק"מ   
      
תותשר וא םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.0170

 69,000.00 4,600.00    15.00 ןוטב ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תובתוכמ ןוט   
859,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     102 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ןורשג()ילשואפ( F ןיינב 'ב בלש 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  ר מ ג  40 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ר מ ג  20.40 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכ ,םיירושימ םיחטשמ לע ץוח חיט     04.02.0002
טכילש רמג .תרשיימ חיט תבכשו הנותחת      
תוריקו םירשגה תרקת יבג לע( .הקלחהו      

 60,300.00    90.00   670.00 )ךמת ר"מ   
      
שולשב שימג רפוס עבצב חיט ג"ע העיבצ     04.02.0003

 20,250.00    45.00   450.00 )םירשגה תרקת יבג ג"ע( .תובכש ר"מ   
      
הצברה ללוכ ,םיירושימ םיחטשמ לע ץוח חיט     04.02.0004
טכילש רמג .תרשיימ חיט תבכשו הנותחת      
ינש  ץוח תוקעמו םידומע יבג לע( .הקלחהו      

 38,000.00    95.00   400.00 )חותיפ תוריק ללוכ אל -םינוויכ ר"מ   
      
שולשב שימג רפוס עבצב חיט ג"ע העיבצ     04.02.0005
ינש  ץוח תוקעמו םידומע יבג לע( .תובכש      

 18,000.00    45.00   400.00 )חותיפ תוריק ללוכ אל -םינוויכ ר"מ   
      
לעב ןדועמ הארמב ןידע ילירקא טכילש תבכש     04.02.0006
קרב לעב ןווג מ"מ 1 לש תושימגו 1371 ןקת      
ג"ע( תותיזח ןויליגב קייודמ םוקימ האר ,טמ      
רפסה תיב תבחרל םינופה ןוטבמ ךמת תוריק      

 27,500.00   110.00   250.00 ) םינוויכ ינש -בוחרלו ר"מ   
164,050.00 תוריק רמג 20.40 כ"הס  
164,050.00 תוריק רמג 40 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ם י נ ד א  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
בוכרכל רסונמ יעבט ןווגב ןבא חול גניפוק     14.01.0002

 19,500.00   130.00   150.00 .םימ ףא ללוכ מ"ס 5/03 תודימב תוגגב רטמ   
 19,500.00 םינדא 10.41 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ו ג ר ד מ  20.41 ק ר פ  ת ת       
      
םיטסדופל DEMALF/תתתוסמ טינרג     14.02.0002
086 דוסי ריחמ,'מ 6.1 דע בחורב תוגרדמב      
תריחבל חלשה ןווג תא םאות, ר"מ/ח"ש      

 11,000.00 1,100.00    10.00 לכירדאה ר"מ   
      
,הגרדמה חלשל DEMALF/תתתוסמ טינרג     14.02.0003
תודימה,לכירדאה תריחבל אוהשכ ןווגב      
ספו הקלחה דגנ םיצירח ללוכ מ"ס 4/03/061      
ןווגב ,'מ/ח"ש 002 דע דוסי ריחמב ,הרהזא      

 99,000.00   450.00   220.00 41 חותיפ טרפ פ"ע טינרגה ןווגל דגונמ רטמ   
110,000.00 20.41.50 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אורים  מאי 2016   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     103 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)ןורשג()ילשואפ( F ןיינב 'ב בלש 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
110,000.00 מהעברה      

      
      
הגרדמה םורל DEMALF/תתתוסמ טינרג     14.02.0004
דגונמו ההכ ןווגב ,מ"ס 3/5.21/061 תודימב      
טרפ פ"ע.לכירדאה תריחבל ,חלשה ןווגל      

 99,000.00   450.00   220.00 41 חותיפ רטמ   
      
ןווגל םאות קקודמ ןלצרופ טינרג לנאפ     14.02.0005

  9,000.00   300.00    30.00 41 חותיפ טרפ פ"ע תוגרדמה ר"מ   
218,000.00 ץוח תוגרדמ 20.41 כ"הס  
237,500.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,260,850.00 )ןורשג()ילשואפ( F ןיינב 'ב בלש כ"הס
קובץ: אורים  מאי 2016   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     104 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  30 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ץעו לזרב תקיצי יושע לספס     03.01.0020
ששמ בכרומ לספסה בשומ .36*08*091      
תמגוד .תוחול שמחמ תנעשמהו ץע תוחול      

 16,604.00 1,186.00    14.00 ."אכירא םחש" לש 'ןוליא' םגד 'חי   
      
םחש" תרצותמ "םתור" םגדמ ןותפשא     03.01.0030

  7,500.00   750.00    10.00 .שרדנה לכו ןוטב סיסב ללוכ ,"אכירא 'חי   
      
תשר היושע ,םימ למגל )הנגה בולכ( הרדג     03.01.0040
ללוכ ,'מ 5.0/2.1/4 תודימב הדלפ תורדג      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .הקוזחת ךרוצל החיתפל תותלד  
 26,604.00 ץוח טוהיר 10.30 כ"הס  
 26,604.00 ץוח טוהיר 30 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  40 ק ר פ       
      
ם י י ל מ ש ח  ם י ר ע ש  30.40 ק ר פ  ת ת       
      
בא(םירעש" תרבח לש ילמשח עורז םוסחמ     04.03.0001
תא םאותה ךרואב .ע"וש וא "מ"עב )רעש      

 10,000.00 5,000.00     2.00 .)'מ 05.4-01.4( שיבכה בחור 'חי   
 10,000.00 םיילמשח םירעש 30.40 כ"הס  

      
ט ו ל י ש  40.40 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב דומע יבג לע ולתי םירורמתה לכ      
.הרובחתה דרשמ תושירד תא םאותה      
      
פ"ע רוא ריזחמ מ"מ2 םוינימולא רורמת     04.04.0001
דח שיבכ" רורמת .הרובחתה דרשמ תונקת      
רורמת תמגודכ ,מ"ס 05/05 לדוגב "ירטיס      

    210.00   210.00     1.00 ע"וש וא "ןירפלה" יטלש לש 6-816'ג 'חי   
      
פ"ע רוא ריזחמ מ"מ2 םוינימולא רורמת     04.04.0002
ילכל הינח" רורמת .הרובחתה דרשמ תונקת      
רורמת תמגודכ ,מ"ס 05/05 לדוגב "בכר      

    420.00   210.00     2.00 ע"וש וא "ןירפלה" יטלש לש 1-626'ג 'חי   
      
פ"ע רוא ריזחמ מ"מ2 םוינימולא רורמת     04.04.0003
"הנימי עס" רורמת .הרובחתה דרשמ תונקת      
לש 24-602'ב רורמת תמגודכ ,מ"ס 05 רטוקב      

    420.00   210.00     2.00 ע"וש וא "ןירפלה" יטלש 'חי   
      
      
      

  1,050.00 40.40.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     105 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,050.00 מהעברה      

      
      
פ"ע רוא ריזחמ מ"מ2 םוינימולא רורמת     04.04.0004
תוכז ןת" רורמת .הרובחתה דרשמ תונקת      
63-103'ב רורמת תמגודכ ,שלושמ "המידק      

  1,050.00   210.00     5.00 ע"וש וא "ןירפלה" יטלש לש 'חי   
      
פ"ע רוא ריזחמ מ"מ2 םוינימולא רורמת     04.04.0005
הרוסא" רורמת .הרובחתה דרשמ תונקת      
תמגודכ ,מ"ס 05 רטוקב "בכר לכל הסינכה      

    840.00   210.00     4.00 ע"וש וא "ןירפלה" יטלש לש 2-204'ב רורמת 'חי   
      
פ"ע רוא ריזחמ מ"מ2 םוינימולא רורמת     04.04.0006
הינח" רורמת .הרובחתה דרשמ תונקת      
תמגודכ ,מ"ס 05 רטוקב "הכנ בכרל תידעלב      

  1,260.00   210.00     6.00 ע"וש וא "ןירפלה" יטלש לש 34-734'ג רורמת 'חי   
  4,200.00 טוליש 40.40 כ"הס  
 14,200.00 תונוש 40 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
:תללוכה םינבמ ןיב הבחרב הלוגרפ ךוכיס     06.01.0001
ןבל ןרוא ץעמ מ"ס 0.2/02 ךתחב םישירמ.1      
לופיט ורבעי םישירמהו תורוקה.2 .יתוכיא      
יתש.3 .היצנגרפמיא י"ע םיקיזממ יוטיחל      
יוסיכ.4 .ףוקש יצח ןבל רוזל עבצ לש תובכש      
פ"ע טלפוק לכה .מ"מ 01 יבועב ףוקש ןולפנד      

122,500.00   350.00   350.00 .תולכירדא יטרפ ר"מ   
      
C+D םינבמ ןיב הבחרב הלוגרפ ךוכיס     06.01.0002
מ"ס 01/04 ךתחב הנשמ תורוק.1 :תללוכה      
ךתחב םישירמ.2 .יתוכיא יתבכש בר ץעמ      
תורוקה.3 .יתוכיא ןבל ןרוא ץעמ מ"ס 0.2/02      
י"ע םיקיזממ יוטיחל לופיט ורבעי םישירמהו      
ןבל רוזל עבצ לש תובכש יתש.4 .היצנגרפמיא      
01 יבועב ףוקש ןולפנד יוסיכ.5 .ףוקש יצח      

 36,250.00   250.00   145.00 .תולכירדא יטרפ פ"ע טלפוק לכה .מ"מ ר"מ   
158,750.00 תורגנ 10.60 כ"הס  
158,750.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל ב כ ו  ם י ר ז י ב א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

 33,600.00   280.00   120.00 YX2N 07/021x3 לבכ רטמ  08.01.0010
      
      

 33,600.00 10.80.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     106 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,600.00 מהעברה      

      
      

 10,500.00    70.00   150.00 YX2N 61/53x3 לבכ רטמ  08.01.0020
      

 15,600.00    65.00   240.00 חישק 4" רוניצ רטמ  08.01.0030
      
תחנה ללוכ ,םילבכ תלעת לש הביצח/הריפח     08.01.0040
ללוכ ,לוח דופיר ללוכ ,דרפנב בשוחת תרנצ      

 10,800.00    90.00   120.00 למשחל ןומיס טרס רטמ   
      

  9,000.00    90.00   100.00 הינח שרגמ תרואתל ל"נכ רטמ  08.01.0050
      

  7,000.00    70.00   100.00 קזבל ל"נכ רטמ  08.01.0060
      

 12,000.00    40.00   300.00 הקי 4" רוניצ רטמ  08.01.0070
      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק הסכמ ללוכ ,י"חח ןקת יפל למשחל החוש 08.01.0080
      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק הסכמ ללוכ ,קזבל החוש 08.01.0090
      

  4,000.00    40.00   100.00 הרואתל הקי 3" רוניצ רטמ  08.01.0100
      

  2,400.00    20.00   120.00 תרושקת לבכ רטמ  08.01.0110
      

  7,000.00    70.00   100.00 הרואתל YX2N 61x5 לבכ רטמ  08.01.0120
      

  3,500.00    35.00   100.00 הרואתל ר"ממ 53 תשוחנ דיג רטמ  08.01.0130
      

  4,200.00 1,400.00     3.00 'פמוק ןמותמ 'מ 9 דומע 08.01.0140
      

  2,250.00   750.00     3.00 'פמוק ל"נה דומעל סיסב 08.01.0150
      

  1,350.00   450.00     3.00 'פמוק ל"נה דומעל תשלושמ עורז 08.01.0160
      

  9,900.00 1,100.00     9.00 'פמוק שעג לש .ג.ל.נ W052 ת"ג 08.01.0170
      

    480.00   120.00     4.00 'פמוק רואמ 'קנ 08.01.0180
      

    640.00   160.00     4.00 'פמוק W62x2 שעג תינומרח ת"ג 08.01.0190
154,220.00 םילבכו םירזיבא 10.80 כ"הס  
154,220.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     107 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ל ו ג ר פ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ 'טסנוקמ םיניינב ןיב חותיפ תלוגרפ     19.01.0010
וא םיררוחמ וא דטיילטסק I יליפורפמ תנוולגמ      
הרוקל 'מ 02-01 לש םיחתפמב ךבסמב      
ר"מ - 053כ תורוק ןיב 'מ 2 דע לש חוורמבו      
ללוכ , ןוטב הנבמל תורבחתה יטרפ ללוכ      
וא ררוחמ חפ גוסמ יוריק רובע רזע 'טסנוק      
ללוכ לקשמ רונתב עובצ מ"ס 8.0 יבועב םוטא      
םיטרפ ריבעהל ןלבקה לע .ןוט - 01כ ךרעומ      

150,000.00 15,000.00    10.00 .םיננכתמה רושיאל עוציבל ןוט   
150,000.00 הלוגרפ 10.91 כ"הס  
150,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ר י ק  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב ןוטב  טקל ןבא דבוכ גוסמ ךמות ריק     40.01.0003
הריפח ללוכ,תוינכותב םיטרפו םיכתח פ"ע      
,םיזקנ ללוכ,ריקה בגב רזוח יולימ      
שורדה לכו ןוטבמ  גניפוק ,דוסי,םירפת      

720,000.00   800.00   900.00 .תינכותה עוציבל ק"מ   
      
דצב-םינפ וד( חותיפ תוריק רמג רובע תפסות     40.01.0004
טקל ןבאמ )דבלב דבוכה תוריק לש ימינפה      

128,000.00   200.00   640.00 .תוריק תסירפ תינכות פ"ע תימוקמ ר"מ   
848,000.00 חותיפ תוריק 10.04 כ"הס  

      
,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  20.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       
      
)םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ      
עצמ,תיתש קודיה,הריפח ,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
ץצח עצמו מ"ס 51 יבועב קדוהמ 'א גוס      
ינבא לכ ריחמ.מ"ס 5 יבועב קדוהמ םוסמוס      
תוניפ/הצק תודיחי/םינושה ןהיגוס לע הפשה      
תנעשמו דוסי ג"ע החנה ללוכ םינוש םיגוסמ      
.תושרופמ תרחא םשרנ ןכ םא אלא ןוטב      
      
02X02  םיחיראב תובחרו ץוח יחטש ףוציר     40.02.0030
םינווג 4 -ב 6X02X02 תודימבב תתתוסמ      
תינכות פ"ע )בוהצו ןבל,רופא,םודא(      
וא ןייטשרקא תרבח תרצות,חותיפ      

295,800.00   120.00  2465.00 )ס"היב תולובג ךותב(.ע"וש ר"מ   
      
      

295,800.00 20.04.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     108 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
295,800.00 מהעברה      

      
      
ןוטב דוסי ג"ע 001/03/01 לוגע שאר ןג ןבא     40.02.0040
תרצות רופא ןווג 0230341 ט"קמ .-02ב      

 22,500.00    90.00   250.00 .ע"וש וא גנוטיא רטמ   
      
מ"ס 8/02/01 תודימב תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.02.0041
וא ןייטשרקא תרצות והשלכ ןווגב      

135,100.00   140.00   965.00 )דבלב העסמ(.ע"וש ר"מ   
      
מ"ס 8/02/01 תודימב תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.02.0042
בוהצ עבצב ןבאב ףוציר ללוכ והשלכ ןווגב      
וא ןייטשרקא תרצות תוינח ןומיסל      

 64,400.00   140.00   460.00 )דבלב ןוינח(.ע"וש ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.02.0043
,02/01 תינבלמ סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ      
ע"וש וא ןייטשרקא לש02/02,01/01 תויעוביר      

 92,000.00   115.00   800.00 .)דבלב תוכרדמ( ר"מ   
      
לע מ"ס 001/32/51 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     40.02.0044
ןוינח ביבס תוכרדמב( םיעטקב ןוטב דוסי      

 31,800.00    60.00   530.00 )העסמו רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש הפש ןבא     40.02.0045
םינוש םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

  2,400.00    80.00    30.00 )העסמו ןוינח ביבס תוכרדמב( רטמ   
      
לכ ללוכ םיחותפ םיחטשב יטטניס אשד תחנה     40.02.0050

 73,100.00   430.00   170.00 תמלשומ החנהל דע שרדנה ר"מ   
      
ימ זוקינו ףוסיאל םורט ןוטבמ תקוש טנמלא     40.02.0060

    994.00    71.00    14.00 םיבזרמ יאצומל תחתמ םיבכרומ םשג 'חי   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.02.0071
תרצות  מ"ס 6 יבועב ,ןבל ןווגב תוטילב      

  4,900.00   140.00    35.00 .ע"וש וא 17961ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל הנווכה ןבאב ףוציר     40.02.0081
תרצות  מ"ס 6 יבועב ,ןבל ןווגב םיספ      

  6,500.00   130.00    50.00 ע"וש וא 18961ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
לע מ"ס 001/03/51 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     40.02.0111
רדג תולובג ךותב( םיעטקב ןוטב דוסי      

 32,400.00    90.00   360.00 )תידסומ רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש הפש ןבא     40.02.0131
םינוש םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

  1,650.00   110.00    15.00 )תידסומ רדג תולובג ךותב( רטמ   
763,544.00 תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 20.04 כ"הס  

קובץ: אורים  מאי 2016   .../109 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     109 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ל צ ה ו  ת ו ק ע מ  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
לש 'ןויצ' םגדמ ,'מ 2 לש הבוגב תידסומ רדג     40.03.0130
חותיפ טרפ פ"ע .3001 ט"קמ ."ילרוא תורדג"      

 87,500.00   350.00   250.00 4 רטמ   
      
לש 'ןויצ' םגדמ ,'מ 4 לש הבוגב תידסומ רדג     40.03.0131

 42,000.00   600.00    70.00 עו"ש וא "ילרוא תורדג" רטמ   
      
מ"ס 002/022-062 תודימב יפנכ וד רעש     40.03.0140
.3002 ט"קמ ."ילרוא תורדג" לש 'ןויצ' םגדמ      
ןתינה ,ףנכ לכל לוענמ םע דרפנ חירב לעב      

 40,000.00 8,000.00     5.00 .ץוחבמו םינפבמ הליענל 'חי   
      
םגדמ מ"ס 002/064 תודימב יפנכ וד רעש     40.03.0150
לעב .3002 ט"קמ ."ילרוא תורדג" לש 'ןויצ'      
הליענל ןתינה ,ףנכ לכל לוענמ םע דרפנ חירב      
הליענל היצפוא ללוכ ץוחבמו םינפבמ      

 15,500.00 15,500.00     1.00 .קוחרמ הלעפה םע תילמשח 'חי   
      
םגדמ מ"ס 002/035 תודימב יפנכ וד רעש     40.03.0160
לעב .3002 ט"קמ ."ילרוא תורדג" לש 'ןויצ'      
הליענל ןתינה ,ףנכ לכל לוענמ םע דרפנ חירב      
הליענל היצפוא ללוכ ץוחבמו םינפבמ      

 16,000.00 16,000.00     1.00 .קוחרמ הלעפה םע תילמשח 'חי   
      
םגדמ מ"ס 021/011 תודימב יפנכ דח רעש     40.03.0221
לעב .3002 ט"קמ ."ילרוא תורדג" לש 'ןויצ'      
הליענל ןתינה ,ףנכ לכל לוענמ םע דרפנ חירב      

 14,000.00 3,500.00     4.00 .ץוחבמו םינפבמ 'חי   
      
טרפ יפ לע .יונב הקעמ לעמ תורגסמ הקעמ     40.03.0223

 40,000.00   250.00   160.00 .7 חותיפ רטמ   
      
יפ לע 02.1  הבוגב "ןויצ" םגדמ תידסומ רדג     40.03.0224

  8,750.00   350.00    25.00 .4 חותיפ טרפ רטמ   
      
יפ לע םיעפושמו םייקפוא םיעטקב די זחאמ     40.03.0225

 45,000.00   300.00   150.00 )חותיפ תוגרדמב( 8 רפסמ חותיפ טרפ רטמ   
308,750.00 תוללצהו תוקעמ 30.04 כ"הס  

1,920,294.00 הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס  
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.0002

    320.00     4.00    80.00 4 גרד מ"מ 61 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
      

    320.00 20.14.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אורים  מאי 2016   .../110 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     110 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    320.00 מהעברה      

      
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.0003

  1,440.00     8.00   180.00 4 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
רטוקב ףוטפט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.02.0004
תוילרגטניא וק תופטפט 4-6 אשונ ,מ"מ 61      

    128.00    16.00     8.00 .'מ 3 החולשה ךרוא .תותסוותמ 'חי   
      
ללוכה הרטמהו ףוטפטל 4/3" תכרעמ שאר     41.02.0005
זרב,םיננסמ, 4/3" ישאר ןוסכלא זרב      
,םיזרב 4,ץחל טסו,םוקאו/ריווא ררחשמ,ןג      
םיילוארדיה/םיילמשח      
ירזיבאו םידרוקר,םידיאונולוס,קיטסלפמ      
לכ ללוכ.ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ,רוביח      

 66,000.00 22,000.00     3.00 'פמוק המלשהל דע שרדנה  
 67,888.00 היקשה תרנצ 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
דרשמ תויחנה יפל לדוגו רטוק תרדגה     41.03.0001
,הלבוה ,הקפסא :תללוכ הדובעה .תואלקחה      
תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רטק תריפח      
ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש ,הטילקל      

    260.00    13.00    20.00 .רטיל0.1 'חי   
      
דרשמ תויחנה יפל לדוגו רטוק תרדגה     41.03.0002
,הלבוה ,הקפסא :תללוכ הדובעה .תואלקחה      
תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רטק תריפח      
ילכה לדוג 6 'סמ לדוג םיליתש ,הטילקל      

  1,000.00    50.00    20.00 .רטיל0.01 'חי   
      
דרשמ תויחנה יפל לדוגו רטוק תרדגה     41.03.0003
,הלבוה ,הקפסא :תללוכ הדובעה .תואלקחה      
תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רטק תריפח      

    700.00    35.00    20.00 .רטיל 4 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע ,הטילקל 'חי   
      
דרשמ תויחנה יפל לדוגו רטוק תרדגה     41.03.0004
,הלבוה ,הקפסא :תללוכ הדובעה .תואלקחה      
תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רטק תריפח      
עזג יבוע 9 'סמ לדוג םירגוב םיצע ,הטילקל      
רפסמ ,'מ 05.4 ילמינימ הבוג ,3" ילמינימ      

  6,000.00   600.00    10.00 .- 3 םידג 'חי   
  7,960.00 העיטנ 30.14 כ"הס  
 75,848.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: אורים  מאי 2016   .../111 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     111 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
םגד תרזוח המירז ענומ לש הנקתהו הקפסה     57.01.0060

  6,450.00 6,450.00     1.00 .ןוגיע יגרבו םימטא ,םיידגנ םינגוא םע LX "3 'חי   
      
ומכ םינבא תדוכלמ לש  הבכרהו הקפסה     57.01.0070
םינגוא םע 3" רטוקב 61 םגד TZ תרצותמ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .םיידגנ 'חי   
      
ומכ SRT זירט ףוגמ לש הנקתהו הקפסה     57.01.0080
םינגואו ןגוא רבחמ ללוכ "לאפר" תרצותמ      

  7,800.00 1,950.00     4.00 .תורפסומטא -61ל 3" רטוק ,םיידגנ 'חי   
      
ומכ SRT זירט ףוגמ לש הנקתהו הקפסה     57.01.0090
םינגואו ןגוא רבחמ ללוכ "לאפר" תרצותמ      

  1,650.00 1,650.00     1.00 .תורפסומטא -61ל 2" רטוק ,םיידגנ 'חי   
      
םיטנרדיהל הקנסה זרב לש הנקתהו הקפסה     57.01.0100
ןקתמו 4" ףקז ללוכ 3X"3X"4" רטוקב      

  6,200.00 3,100.00     2.00 .רזוח לא ללוכ ,הריבש 'חי   
      
,3" ינוציח הפירש זרב לש הנקתהו הקפסה     57.01.0110
ןוגיעל ןוטב שוג ,3" ףקז ללוכ םינגואב רבוחמ      

  5,400.00 2,700.00     2.00 'פמוק .ץרוטש דמצמו  
      
רטוקב םימ הנומל הנכה לש הנקתהו הקפסה     57.01.0130

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק .הנומ טעמל םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ 3"  
 30,300.00 םימ תרנצ 10.75 כ"הס  
 30,300.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  

      
מ "צ ב  99 ק ר פ       
      
מ "צ ב  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
תאמ בתכבו שארמ רושיא דגנכ םלושי -מ"צב     99.01.0001

250,000.00 250,000.00     1.00 'פמוק .להנמה  
250,000.00 מ"צב 10.99 כ"הס  
250,000.00 מ"צב 99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,780,216.00 )הדידמל( חותיפ 'ב בלש כ"הס
קובץ: אורים  מאי 2016   .../112 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 

24/05/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     112 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

)ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

              3,692,545.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                263,000.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                424,450.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

0.6 קרפ תת 00.60 קרפ תת                                           
    

                             120,300.00 תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                             156,000.00 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                276,300.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                             188,150.00 תויאורבת תועובקל בויבו םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                             158,330.00 תויאורבת תועובק 20.70 קרפ תת    
    

                              51,490.00 רורויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                              15,990.00 םשג ימ זוקינ 50.70 קרפ תת    
    

                413,960.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             144,930.00 תודוקנ 10.80 קרפ תת    
    

                             100,500.00 םילבכו םירזיבא 20.80 קרפ תת    
    

                             164,480.00 הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
    

                               2,600.00 תוקראה 40.80 קרפ תת    
    

                              19,240.00 BA ןינבב D למשח חול 60.80 קרפ תת    
    

                              22,540.00 BA ןינבב C למשח חול 70.80 קרפ תת    
    

                              22,440.00 BA ןינבב E למשח חול 80.80 קרפ תת    
קובץ: אורים  מאי 2016   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     113 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              24,900.00 BA ןינב םילוצליצו הזירכ תכרעמ 90.80 קרפ תת    
    

                              39,650.00 BA ןינב שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 01.80 קרפ תת    
    

                541,280.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             287,700.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                             361,250.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                648,950.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
םייופיחו םיפוציר 01 קרפ      
    

                469,350.00 םייופיחו םיפוציר 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              91,440.00 םינפ עבצ 10.11 קרפ תת    
    

                               6,525.00 ץוח עבצ 20.11 קרפ תת    
    

                 97,965.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             417,100.00 תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                             105,700.00 תונירטיו 20.21 קרפ תת    
    

                522,800.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              47,450.00 םינדא 10.41 קרפ תת    
    

                 47,450.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ ןקתמ 51 קרפ      
    

                             310,615.00 A הנבמ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              10,620.00 A הנבמ ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                             304,322.00 B הנבמ דויצ 30.51 קרפ תת    
    

                              10,620.00 B הנבמ ריוא רוזיפ תכרעמ 40.51 קרפ תת    
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     114 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             130,000.00 םיפדנמ 50.51 קרפ תת    
    

                766,177.00 ריוא גוזימ ןקתמ 51 כ"הס                
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                             242,108.25 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                242,108.25 תוילעמ 71 כ"הס                
    
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             226,800.00 0.22 קרפ תת 00.22 קרפ תת    
    

                              62,750.00 םירזיבא 4 קרפ תת 40.22 קרפ תת    
    

                289,550.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
טוליש 92 קרפ      
    

                                 600.00 . 10.92 קרפ תת    
    

                    600.00 טוליש 92 כ"הס                
    
םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
    

                             237,520.00 .םינגומ םיבחרמ 10.95 קרפ תת    
    

                237,520.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס                
 8,934,005.25 )ילשואפ( 1 ףגא+B+A םינבמ א בלש 10 כ"הס                            

    
הדידמל תויתשתו חותיפ 'א בלש 20 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             155,600.00 םילבכו םירזיבא 10.80 קרפ תת    
    

                155,600.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
הלילסו רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             732,900.00 רפע תודובע 10.04 קרפ תת    
    

                732,900.00 הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     115 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               4,050.00 היקשה תרנצ 20.14 קרפ תת    
    

                  4,050.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              93,650.00 םימ תרנצ 10.75 קרפ תת    
    

                             200,525.00 בויב תרנצ 20.75 קרפ תת    
    

                               9,690.00 תויתשתל הנבמה תורבחתה 30.75 קרפ תת    
תומייק            
    

                303,865.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
 1,196,415.00 הדידמל תויתשתו חותיפ 'א בלש 20 כ"הס                            

    
)ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

              2,462,595.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             163,330.00 . 10.40 קרפ תת    
    

                163,330.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                301,950.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

0.6 קרפ תת 00.60 קרפ תת                                           
    

                             117,300.00 תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                              95,250.00 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                212,550.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     116 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                             141,000.00 תויאורבת תועובקל בויבו םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                             130,520.00 תויאורבת תועובק 20.70 קרפ תת    
    

                              16,350.00 רורויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                               8,810.00 םשג ימ זוקינ 50.70 קרפ תת    
    

                296,680.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              88,420.00 תודוקנ 10.80 קרפ תת    
    

                              60,650.00 םילבכו םירזיבא 20.80 קרפ תת    
    

                             113,180.00 הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
    

                               2,200.00 תוקראה 40.80 קרפ תת    
    

                               2,200.00 תונוש 50.80 קרפ תת    
    

                              65,980.00 DC ןינבב A למשח חול 60.80 קרפ תת    
    

                              23,500.00 DC ןינבב B למשח חול 70.80 קרפ תת    
    

                              23,500.00 DC ןינבב F למשח חול 80.80 קרפ תת    
    

                              19,200.00 DC ןינב םילוצליצו הזירכ תכרעמ 90.80 קרפ תת    
    

                              26,500.00 DC ןינב שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 01.80 קרפ תת    
    

                425,330.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             163,100.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                             272,200.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                435,300.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
םייופיחו םיפוציר 01 קרפ      
    

                357,450.00 םייופיחו םיפוציר 01 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../117 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     117 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              57,330.00 םינפ עבצ 10.11 קרפ תת    
    

                               7,685.00 ץוח עבצ 20.11 קרפ תת    
    

                 65,015.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             173,300.00 תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                             150,600.00 תונירטיו 20.21 קרפ תת    
    

                              42,000.00 תונוש 30.21 קרפ תת    
    

                365,900.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              56,400.00 םינדא 10.41 קרפ תת    
    

                 56,400.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ ןקתמ 51 קרפ      
    

                             246,398.00 C הנבמ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              10,620.00 C הנבמ ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                             225,864.00 D הנבמ דויצ 30.51 קרפ תת    
    

                              10,620.00 D הנבמ ריוא רוזיפ תכרעמ 40.51 קרפ תת    
    

                493,502.00 ריוא גוזימ ןקתמ 51 כ"הס                
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

תוילעמ 10.71 קרפ תת                                           
    

תוילעמ 71 כ"הס                                          
    
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             187,100.00 0.22 קרפ תת 00.22 קרפ תת    
    

                              30,250.00 4 קרפ תת 40.22 קרפ תת    
    

                217,350.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../118 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     118 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טוליש 92 קרפ      
    

                                 300.00 . 10.92 קרפ תת    
    

                    300.00 טוליש 92 כ"הס                
    
םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
    

                             157,300.00 . 10.95 קרפ תת    
    

                157,300.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס                
 6,010,952.00 )ילשואפ( 2 ףגא+ D+C םינבמ ב בלש 30 כ"הס                            

    
בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 הנבמ     
)ילשואפ(יתילכת       
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                876,700.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                 44,280.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                103,625.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

0.6 קרפ תת 00.60 קרפ תת                                           
    

                               8,950.00 תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                              16,900.00 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                 25,850.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              20,350.00 תויאורבת תועובקל בויבו םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                              14,570.00 תויאורבת תועובק 20.70 קרפ תת    
    

                               2,800.00 רורויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                 37,720.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../119 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     119 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              26,610.00 הלהנמ-תודוקנ 10.80 קרפ תת    
    

                              37,850.00 הלהנמ-םילבכו םירזיבא 20.80 קרפ תת    
    

                              50,260.00 הלהנמ-הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
    

                               2,200.00 הלהנמ-תוקראה 40.80 קרפ תת    
    

                              15,100.00 הלהנמה ןינבב G למשח חול 60.80 קרפ תת    
    

                              17,095.00 ןינב םילוצליצו הזירכ תכרעמ 70.80 קרפ תת    
הלהנמ            
    

                              23,400.00 ןינב שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 80.80 קרפ תת    
הלהנמ            
    

                              10,240.00 םלוא-תודוקנ 01.80 קרפ תת    
    

                               6,700.00 םלוא-םילבכו םירזיבא 11.80 קרפ תת    
    

                              24,570.00 םלוא-הרואת יפוג 21.80 קרפ תת    
    

                               2,200.00 םלוא-תוקראה 31.80 קרפ תת    
    

                               8,200.00 יתילכת בר םלוא G למשח חול 51.80 קרפ תת    
    

                               2,800.00 בר םלוא םילוצליצו הזירכ תכרעמ 61.80 קרפ תת    
יתילכת            
    

                               8,850.00 םלוא שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 71.80 קרפ תת    
יתילכת בר            
    

                236,075.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              73,700.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                             113,650.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                187,350.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
םייופיחו םיפוציר 01 קרפ      
    

                103,420.00 םייופיחו םיפוציר 01 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../120 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     120 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              38,270.00 םינפ עבצ 10.11 קרפ תת    
    

                               1,015.00 ץוח עבצ 20.11 קרפ תת    
    

                 39,285.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              96,800.00 תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                              57,800.00 תונירטיו 20.21 קרפ תת    
    

                154,600.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              28,100.00 םינדא 20.41 קרפ תת    
    

                 28,100.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ ןקתמ 51 קרפ      
    

                             191,418.00 דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              27,720.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                219,138.00 ריוא גוזימ ןקתמ 51 כ"הס                
    
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                              58,800.00 0.22 קרפ תת 00.22 קרפ תת    
    

                               4,600.00 4 קרפ תת 40.22 קרפ תת    
    

                 63,400.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
טוליש 92 קרפ      
    

                                 150.00 . 10.92 קרפ תת    
    

                    150.00 טוליש 92 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     121 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 03 קרפ      
    

                              14,200.00 יתילכת בר םלואל ידוחיי טוהיר 10.03 קרפ תת    
    

                 14,200.00 תונוש 03 כ"הס                
    
יתילכת בר םלוא םילוצליצו הזירכ תכרעמ 13 קרפ      
    

                               5,800.00 בר םלוא םילוצליצו הזירכ תכרעמ 10.13 קרפ תת    
יתילכת            
    

                  5,800.00 יתילכת בר םלוא םילוצליצו הזירכ תכרעמ 13 כ"הס                
    
יתילכת בר םלוא דואמ ךומנ חתמ תכרעמ 23 קרפ      
    

                               8,850.00 םלוא שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמ 10.23 קרפ תת    
יתילכת בר            
    

                  8,850.00 יתילכת בר םלוא דואמ ךומנ חתמ תכרעמ 23 כ"הס                
 2,148,543.00 בר םלואו הלהנמ הנבמ 'ב בלש 40 כ"הס                            

)ילשואפ(יתילכת       
    
)ןורשג()ילשואפ( F ןיינב 'ב בלש 50 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                859,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
תוריק רמג 40 קרפ      
    

                             164,050.00 תוריק רמג 20.40 קרפ תת    
    

                164,050.00 תוריק רמג 40 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              19,500.00 םינדא 10.41 קרפ תת    
    

                             218,000.00 ץוח תוגרדמ 20.41 קרפ תת    
    

                237,500.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
 1,260,850.00 )ןורשג()ילשואפ( F ןיינב 'ב בלש 50 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     122 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

)הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 הנבמ     
    
ץוח טוהיר 30 קרפ      
    

                              26,604.00 ץוח טוהיר 10.30 קרפ תת    
    

                 26,604.00 ץוח טוהיר 30 כ"הס                
    
תונוש 40 קרפ      
    

                              10,000.00 םיילמשח םירעש 30.40 קרפ תת    
    

                               4,200.00 טוליש 40.40 קרפ תת    
    

                 14,200.00 תונוש 40 כ"הס                
    
תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                             158,750.00 תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                158,750.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             154,220.00 םילבכו םירזיבא 10.80 קרפ תת    
    

                154,220.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             150,000.00 הלוגרפ 10.91 קרפ תת    
    

                150,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
הלילסו רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             848,000.00 חותיפ תוריק 10.04 קרפ תת    
    

                             763,544.00 תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 20.04 קרפ תת    
תוגרדמו            
    

                             308,750.00 תוללצהו תוקעמ 30.04 קרפ תת    
    

              1,920,294.00 הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אורים  מאי 2016   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/05/2016
דף מס':     123 ב+'א בלש - סיב הנבמ תמקה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              67,888.00 היקשה תרנצ 20.14 קרפ תת    
    

                               7,960.00 העיטנ 30.14 קרפ תת    
    

                 75,848.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              30,300.00 םימ תרנצ 10.75 קרפ תת    
    

                 30,300.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
    
מ"צב 99 קרפ      
    

                             250,000.00 מ"צב 10.99 קרפ תת    
    

                250,000.00 מ"צב 99 כ"הס                
 2,780,216.00 )הדידמל( חותיפ 'ב בלש 60 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
22,330,981.25 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: אורים  מאי 2016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


