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

 

21/05/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ח ט ש  ת ר ש כ ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      

  6,400.00     8.00   800.00 %7/6551MTSA 89תופיפצל  תיתש קודיה ר"מ  01.1.010
      
הפנ רבוע  םיקד 5%דע ידאו רמוחמ  יולימ     01.1.020
מ"ס 51 לש תובכשב 'עקרק חוד פ"ע 002#      
םומיסכמהמ 89% לש תופיפצל תוקדוהמ      

137,500.00   110.00 1,250.00 )סקמ "5.2 ןבא לדוג( ק"מ   
      

  3,000.00   120.00    25.00 .סנולכ ישארל הביצח הריפח ק"מ  01.1.030
      
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
הפצר תורוקל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     01.2.010
יולימ ללוכ ריחמה ,תונוש תודימב רשקו      
קוליסו רוזפו מ"ס 51 לש תובכשב קדוהמ      

  3,750.00    75.00    50.00 .ףדועה רמוחה ק"מ   
      
הפנ רבוע  םיקד %5 דע ידאו רמוחמ  יולימ     01.2.020
מ"ס 51 לש תובכשב 'עקרק חוד פ"ע 002#      
םומיסכמהמ 89% לש תופיפצל תוקדוהמ      

  5,500.00   110.00    50.00 )סקמ 5.2" ןבא לדוג( ק"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  0.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןכומו קלח ןוטבה ינפ רמג ,03-ב םינוטבה לכ      
ןיוצ םא אלא ,3 הפישח תמר ,עבצל ןכומו      
.תרחא ףיעסב      
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
,'השבי הטישב ,תואסנולכ תקיציו חודיק     02.1.010
ללוכ ריחמה .'מ 81 דע ךרואבו מ"ס 05 רטוקב      
תושירד, ךרוצה תדימב היידיוב שומיש :םג      

155,000.00   250.00   620.00 .עקרקה ץעוי ח"ודו םיטרפמה רטמ   
      
תטישב חודיק רובע 010.1.20 ל"נל תפסות     02.1.020

 62,000.00   100.00   620.00 דיינוטנב רטמ   
      
,'השבי הטישב ,תואסנולכ תקיציו חודיק     02.1.030
ללוכ ריחמה .'מ 81 דע ךרואבו מ"ס 06 רטוקב      
תושירד ,ךרוצה תדימב היידיוב שומיש :םג      

114,000.00   300.00   380.00 .עקרקה ץעוי ח"ודו םיטרפמה רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../002 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     002 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תטישב חודיק רובע 020.1.20 ל"נל תפסות     02.1.040

 45,600.00   120.00   380.00 .דיינוטנב רטמ   
      
תינכתה יפל תונוש תודימב תואסנולכ ישאר     02.1.050

 24,000.00 1,500.00    16.00 )04-ב( הזר ןוטבו תומוטק תוניפ ללוכ ק"מ   
      
םיפצרמ תיתחתב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.1.060

  2,000.00    50.00    40.00 .סנולכ ישארו ר"מ   
      
52 בחורב ,תוינבת םע תוקוצי הפצר תורוק     02.1.070

 56,000.00 1,400.00    40.00 דרפנב םידדמנה תרווכ יזגרא ג"ע .מ"ס 04 דע ק"מ   
      
"ןיכס תלעת"  גוסמ דיבילופ  יזגרא  עצמ     02.1.080

  5,700.00    30.00   190.00 תורוק תיתחתב מ"ס \ל"נל מ"ס 91 הבוגב רטמ   
      
14 בחורב ,תוינבת םע תוקוצי הפצר תורוק     02.1.090

 29,000.00 1,450.00    20.00 דרפנב םידדמנה תרווכ יזגרא ג"ע .מ"ס 08 דע ק"מ   
      
"ןיכס תלעת"  גוסמ דיבילופ  יזגרא  עצמ     02.1.100

  2,160.00    40.00    54.00 תורוק תיתחתב מ"ס ל"נל מ"ס 91 הבוגב רטמ   
      
לכל תינוס הקידבו תינוס הקידבל תונכה     02.1.110

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .תואסנולכה  
      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
יזגרא בג לע הקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר     02.2.010
םילולכה מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךתח דיבילופ      

 19,800.00   220.00    90.00 ריחמב ר"מ   
      
יזגרא בג לע הקוצי מ"ס 22 יבועב ןוטב תפצר     02.2.020
םילולכה מ"ס 91 הבוגב ןיכס ךתח דיבילופ      

 43,930.00   230.00   191.00 ריחמב ר"מ   
      
ת ו ק ע מ  ת ו ר י ק  ת ו ר ו ק  3.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ו מ ע ו       
      
52 דע מ"ס 02-מ הנתשמ יבועב ןוטב תוריק     02.3.010

 82,500.00 1,500.00    55.00 מ"ס ק"מ   
      
53 דע מ"ס 03-מ הנתשמ יבועב ןוטב תוריק     02.3.020

  3,900.00 1,300.00     3.00 מ"ס ק"מ   
      
םייונב תוריקב םיבלושמו םילדב ,המוק ידומע     02.3.030
תוריקמ תויכנא תוטילב ללוכ ,םינוש םיכתחב      

 52,500.00 1,500.00    35.00 )04 -ב(. תורוקמו ןוטב ק"מ   
      
02 בחורב םינוש םיכתחב ןוטבמ הרקת תורוק     02.3.040

 40,800.00 1,700.00    24.00 )04-ב(. מ"ס 53 דע ק"מ   
      
      

קובץ: אומדן   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     003 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 בחורב םינוש םיכתחב ןוטבמ הרקת תורוק     02.3.050

 40,800.00 1,700.00    24.00 )04-ב(. מ"ס 06 דע ק"מ   
      

 18,700.00 1,700.00    11.00 םינוש םיכתחב תויקפוא תורוק ק"מ  02.3.060
      
...וכו 03/02 ךתחב "תוטוו" תוריקמ תוטילב     02.3.070

  4,500.00 1,500.00     3.00 םידחול תנעשהל ק"מ   
      
םיכתחב ןוטבמ תוקעמ וא/ו תונוילע תורוק     02.3.080

 33,000.00 1,650.00    20.00 .תוטילבו םיעקש ללוכ ,םינוש ק"מ   
      
מ"ס 02 יבועב תויכנאו תויקפוא תורוגח     02.3.090

 30,000.00 2,000.00    15.00 .)02-ב( םיחתפ לעמו ביבס ,היינבב תובלושמ ק"מ   
      
מ"ס 01 יבועב תויכנאו תויקפוא תורוגח     02.3.100

  8,000.00 2,000.00     4.00 .)02-ב( םיחתפ לעמו ביבס ,היינבב תובלושמ ק"מ   
      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  4.20 ק ר פ  ת ת       
      

 72,800.00   260.00   280.00 .מ"ס 52 יבועב גג/הרקת ר"מ  02.4.010
      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
7 דע מ"ס 5 לש ילמינימ יבועב גניפוט תקיצי     02.5.010
תומלשה לעו תורוק לע םיכורד תוחול לע מ"ס      

 33,600.00    80.00   420.00 .רטפוקילה תקלחה ללוכ ריחמה  .הקיצי ר"מ   
      
תוימורט תוטלפל ביבסמו ןיב הקיצי תומלשה     02.5.020

  8,400.00 1,200.00     7.00 .םינוש םייבועב ק"מ   
      

  3,300.00 1,100.00     3.00 םידחול ןיב הקיצי תומלשה ק"מ  02.5.030
      
:םג ללוכ ריחמה ןוטב תוגג לע  תונוכמל סיסב     02.5.040
ידיצב מ"ס 5 יבועב  "ףצקומ ןריטסילופ" תוחול      
5.2 יבועב 541AG ביצלפ תוחול,םיסיסבה      
תועירי םע םוטיא ,םיסיסבה תיתחתב מ"ס      
תויומכב ןויזו םיטרפ יפל תוללכושמ תוינמוטיב      
ןוטבה חפנ יפל הדידמה.)ןוטב( ק"מ/ג"ק 08      

  2,200.00 1,100.00     2.00 סיסבב ק"מ   
      
ם י ל י פ ו ר פ ו  ן ו י ז  ת ד ל פ  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוטומ תוברל ,םיעלוצמ םיקלח הדלפ תוטומ     02.6.010
םירטקב לכה תכתורמ תשרו םיכיתר הדלפ      

370,500.00 4,750.00    78.00 .ןוטבה ןויזל םינוש ןוט   
      
םיצוק ןוגיע יגרב  ללוכ םינטובמ הדלפ יחפ     02.6.020
יקלח לכ תוינכתב םיטרפל םאתהב ,םיכתורמ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .טרפמל םאתהב םינבלוגמ תכתמה ןוט   
      
      

קובץ: אומדן   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     004 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ת ו פ צ ר  ה ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  1.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ט ל פ  ת ו ר י ק       
      
יבועב םיכורד םילולח תוחול תרקת וא/ו תפצר     03.1.010
ףסונ סמועל רטמ 1.7 דע יקנ חתפמב מ"ס 02      
)גניפוטו ימצע לקשמל טרפ(  ר"מ/ג"ק 008      
,ןויז ,תוקד 021 שאמ הנגה  :םג ללוכ ריחמה      
עוציב ,'וכו םידומעה דיל תוחולב םיכותיח      
ןוטב סייד יולימ ,תוחולב םיחתפו םירוח      
ךרוצל רתאל השיג יכרד תרדסה ,םיקשימב      

100,000.00   250.00   400.00 .)05-ב( הבכרהו הנסחא ,הלבוה ר"מ   
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב יקולבמ מ"ס 01  יבועב תוריק תיינב     04.1.010
ןקת ות םעו תיתחתו , םירוח ינש םע םילולח      

 44,800.00   140.00   320.00 .וטנ הדידמה, ר"מ   
      
ןוטב יקולבמ מ"ס 02  יבועב תוריק תיינב     04.1.020
ןקת ות םעו תיתחתו , םירוח ינש םע םילולח      

 25,500.00   170.00   150.00 .וטנ הדידמה, ר"מ   
      
יקולבמ מ"ס 22 יבועב ץוח תוריק תיינב     04.1.030
."עקש רקת" גוסמ מ"ס 22 יבועב גנוטיא      

150,000.00   200.00   750.00 וטנ הדידמה ר"מ   
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
תללכושמ תינמוטיב העירי  םע תוגג םוטיא     05.1.010
ללוכ .תוחפל מ"מ 5 לש יבועב תמחלומו      
לש תפסות וליכי תועיריה .יופיחו קוזיח תועירי      
S.B.S. ירמוטסלא רמילופ לש תוחפל 51%      
לקשמב רטסאילופ דבל ןויז םע הנייהת ןהו      
ןבל טגרגא תבכש ללוכ תוחפל ר"מ-ל םרג 052      
תא ללוכו הנוילעה הבכשה לע עבטומ      
ללוכ,ריקל תועירי עוביקל ליפורפו ,תוקלורה      
,םירמוחה לכו יופיח תעיריו קוזיח תועירי      
עוציבל םישרדנה רזעה ירמוחו םירזיבאה      

 39,000.00   130.00   300.00 .30-30 תינכתל םאתהב םלשומ ר"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     005 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  2.50 ק ר פ  ת ת       
      
יתשב  םיתורישו הצחר ירדח תופצר םוטיא     05.2.010
,ע"ש וא ,"ליסורוט" גוסמ םוטיא לש תובכש      
רושיי ללוכ .הבכשל ר"מ/ג"ק 3 לש תומכב      
םיטרפ יפל תוריקהו הפצרה חטשמ לש םידקמ      

  5,950.00    85.00    70.00 .20-30 'סמ תינכתב ר"מ   
      
ןוטבה תחירמ י"ע ןגומ בחרמ תפצר םוטיא     05.2.020
תובכש 2 + ןרציה תצלמה יפל רמיירפב הזרה      
SBS גוסמ תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      
הנגה תוחול םהיניבו טגרגא אלל מ"מ 5 יבועב      
יפל עוציב .מ"ס 4 יבועב 03P ןרטסילופמ      

  1,600.00    80.00    20.00 .31-30 תינכתב םיטרפ יפלו א"גה יטרפ ר"מ   
      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  3.50 ק ר פ  ת ת       
      
לוט רינ י"ע תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.3.010
55/45 ןמוטיב תבכש י"ע קבדומ יתבכש-וד      

  4,050.00    45.00    90.00 .10-30 תינכתב טרפ יפל רטמ   
      
יתשב ליסורוט  תחירמ י"ע דוסי תורוק םוטיא     05.3.020
זוקינו הנגה תעירי ללוכ ריחמה .תובכש      
"תויגולונכט רימדא" תרצותמ "ןיירדקנא"      
םיטרפ יפלו ,ןרציה תוארוה יפל תנקתומ      

 14,250.00    95.00   150.00 .10-30 תינכתב ר"מ   
      
י מ ר ת  ד ו ד י ב  4.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תוריק ,ןוטב תורוקב רוק ירשג דודיב     05.4.010
יבועב ףצקומ ןטרואילופ תוחולב ןוטב ידומעו      
תשר ללוכ ,"סקדא" תבכשב םיפוצמ ,מ"מ 03      
טרפ יפל ,םיקולבה ריק םע הפיפחב סלגרביפ      

  6,500.00    65.00   100.00 .10-30 תינכתב ר"מ   
      
תוחולב םיעופישה תבכש תחת תוגג דודיב     05.4.020
P-03 ףצקומ "I ןאפודנור" ףצקומ ןליתאילופ      
52/57ןמוטיב תבכש ללוכ ,מ"ס 3 יבועב      
יפל - רמיירפ תבכשו ר"מ\ג"ק 5.1 לש תומכב      

 15,000.00    50.00   300.00 30-30  תינכתב םיטרפ ר"מ   
      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
הפוצמ ריצ תחיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.1.010
.מ"ס 012/59 תודימב ,בנשא ללוכ ,הקיימרופ      

  4,400.00 2,200.00     2.00 )םיכנ יתורש( .תורגנה תמישרב 10-40 יפל 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     006 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הפוצמ ריצ תחיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.1.020
מ"ס 012/09 תודימב ,בנשא אלל ,הקיימרופ      
יפל .ינקת ןמש ריזחמ ללוכ .הדלפ ףוקשמ םע      
םיתורשל הסינכ(.תורגנה תמישרב 20-40      

  9,600.00 2,400.00     4.00 )תוחתלמלו 'חי   
      
הפוצמ ריצ תחיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.1.030
מ"ס 012/09 תודימב ,בנשא אלל ,הקיימרופ      
תמישרב 30-40 יפל .הדלפ ףוקשמ םע      

  6,000.00 2,000.00     3.00 )ןויקינ ,םיגוח ,םיטפוש/םינמאמ .ח(.תורגנה 'חי   
      
,הקיימרופ הפוצמ  תררגנ תיפנכ דח ץע תלד     06.1.050
ףוקשמ םע מ"ס 012/08 תודימב ,בנשא ללוכ      
יתורש (.תורגנה תמישרב 50-40 יפל .הדלפ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 )םיטפוש/םינמאמ.ח 'חי   
      
302/531 תודימב תורש ןוראל תיפנכ-וד תלד     06.1.060
םיפדמ 3 ללוכ .היינב החמוגב תבכרומ מ"ס      
ץעו ,יולג קוב ץעמ תרגסמ היושע ,םיימינפ      
.מ"מ 52 ףנכ יבוע  .הקיאמרופ הפוצמ דובל      
-תישאר האובמ( .תורגנה תמישרב 60-40 יפל      

  3,600.00 3,600.00     1.00 ) שא יובכ ןורא 'חי   
      
302/011 תודימב תורש ןוראל תיפנכ-וד תלד     06.1.070
םיפדמ 3 ללוכ .היינב החמוגב תבכרומ מ"ס      
ץעו ,יולג קוב ץעמ תרגסמ היושע ,םיימינפ      
.מ"מ 52 ףנכ יבוע  .הקיאמרופ הפוצמ דובל      
תאובמ( .תורגנה תמישרב 70-40 יפל      

  6,000.00 3,000.00     2.00 )תוחתלמ 'חי   
      
302/06 תודימב תורש ןוראל תיפנכ-דח תלד     06.1.080
םיפדמ 3 ללוכ .היינב החמוגב תבכרומ מ"ס      
ץעו ,יולג קוב ץעמ תרגסמ היושע ,םיימינפ      
.מ"מ 52 ףנכ יבוע  .הקיאמרופ הפוצמ דובל      
תודימב( גגוזמ בנשא  ףנכה לש ןוילעה קלחה      
תוכרעמ תושירדל םאתהב      
הפוקש תיכוכזב )הארתה/תרושקת/למשחה      
תמישרב 80-40 יפל .מ"מ 5 יבועב תמסוחמ      
לנאפ תרושקת-תישאר האובמ( .תורגנה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 )םיאבכ 'חי   
      
הפוצמ ריצ תחיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.1.090
מ"ס 002/09 תודימב ,בנשא אלל ,הקיימרופ      
תלד לש םאתומ הדלפ ףוקשמ ג"ע תבכרומ      
תמישרב 90-40 יפל .מ"ממל הסינכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 )מ"ממ /לועפת .ח(.תורגנה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     007 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ץ ע  ת ו נ ו ר א  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןותחת תונורא ללוכ ,בלושמ חבטמ ןורא     06.2.010
ןוילע  לע ןוראו מ"ס 38/75/082 :תודימב      
יונב .תוסוכ ףדמ םע מ"ס 06/03/082 :תודימב      
קוב ץע טנאק + הקיאמרופ הפוצמ דובל ץעמ      
40-40 יפל .תונוראה יפנכ תיזחב יפקיה יולג      

  7,000.00 7,000.00     1.00 )האובמב ןוחבטמ (.תורגנה תמישרב 'חי   
      
י ט ס ו ק א  ץ ע  י ו פ י ח  3.60 ק ר פ  ת ת       
      
םייטסוקא תוחולב טרופסה םלוא תוריק יופיח     06.3.010
,"טילקרה" תמגודכ םיקבדומ ץע יביס םייושע      
תוחולה .)"הקיטסוקא סקנוס" 'בח י"ע קוושמ(      
ריקה לא ורבוחי ,מ"מ 53/006/0021 תודימב      
ונגועי ,מ"ס 06 הבוגב תויקפוא תועוצרב      
תרוצב םוינימולא יליפורפ תועצמאב תוריקל      
םיחוורמב ורבוחי רשא ,םירחאו "הגמוא"      
- תוחולה רמג .תוחולה תווצקבש םיעוקשה      
יפל .לכירדאה תריחב יפל ןווגו הרוטסקט      

 78,000.00   650.00   120.00 .01-40 תינכתב םיטרפ ר"מ   
      
ן ג ו מ  ב ח ר מ ל  ת ו ר ג ס מ  4.60 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  ת ו ת ל ד ו       
      
ןגומ בחרמל מ"מ 3+3 תידסומ ףדה תלד     06.4.010
וא "חירב-בר" תרצות מ"ס 702/001 :תודימב      
תמישרב 10-50 יפלו י"ת ות תאשונ ,ע"וש      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .תורגסמה 'חי   
      
42 ררגנ יפנכ דח ידסומ ןגומ בחרמל ףדה ןולח     06.4.020
יפל ,י"ת ות אשונ מ"ס 001/001 תודימב מ"מ      

  3,100.00 3,100.00     1.00 תורגסמה תמישרב 20-50 תינכת 'חי   
      
30-50 יפלו ,י"ת ות אשונ ,8" רורוויא רוניצ     06.4.030

  1,500.00   500.00     3.00 .תורגסמה תמישרב 'חי   
      
30-50 יפלו ,י"ת ות אשונ ,4" רורוויא רוניצ     06.4.040

    500.00   500.00     1.00 .תורגסמה תמישרב 'חי   
      
ןגועמ רטיל  57  יטסלפ םימ לכימל דמעמ     06.4.050

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .מ"ממה תוריקל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     008 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ ו  ת כ ת מ  ת ו ת ל ד  5.60 ק ר פ  ת ת       
      
למשח ןוראל תיפנכ-וד חפ תותלד תכרעמ     06.5.010
גגוזמ בנשא ללוכ .מ"ס 302/09 :תודימב ישאר      
םוקימבו תודימב מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכזב      
יפל רונתב עבצב רמג .עוציבה ןמזב ועבקייש      
תמישרב 40-50 יפ .לכירדאה תריחב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .תורגסמה 'חי   
      
ןסחמו ,טרופס דויצ ןסחמ( תיפנכ וד שא תלד     06.5.020
תרצות ,מ"ס 042/002 תודימב )םינורזמ      
03-לו ,דודיב תוקד 03 -ל ,ע"וש וא "חירב-בר"      
. 2121 י"ת יפ לע תוביציו יליחת לשכ תוקד      
יפל לכירדאה תריחב יפל רונתב עבצב רמג      

 15,000.00 7,500.00     2.00 .תורגסמה תמישרב 60-50 'חי   
      
ם י נ ו ש  ת כ ת מ  י ר ז י ב א  6.60 ק ר פ  ת ת       
      
תוידי ללוכ ,םיכנ יתורשל הזיחא תוטומ תכרעמ     06.6.010
50-50 יפל  .םיתורשה תלד ףנכ לע הזיחא      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תורגסמה תמישרב  
      
טומ םיללוכה ,מ"ממ יתורשל הזיחא תוטומ     06.6.020
םייושע ,א"כ מ"ס 06 ךרואב יכנא טומו יקפוא      
תוריקל ןגועמ ,מ"מ 03 רטוק הטסורינ רוניצמ      
תמישרב 50-50 יפל .ינקת הבוגב ןוטבה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
תמישרב 70-50 יפל םילגדל הילת דמעמ     06.6.030

    650.00   650.00     1.00 .תורגסמה 'חי   
      
וגולו תליא תייריע וגול םע הטסורינ טלש     06.6.040
ללוכ ,םלואה תמקהב ועייס רשא םיפסונ םיפוג      
ינפל ורסמייש םיטרפ יפל םיבותיכו הקיפרג      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .עוציב 'חי   
      
:תודימב יתשק ךתחב תונולחל הללצה טנמלא     06.6.050
051=בחור ,מ"ס 06=קמוע ,מ"ס061=הבוג      
SHR הדלפ יליפורפמ תרגסמ יושע ,מ"ס      
חפ תאולימ םע םילגרועמ מ"מ 4.2/03/05      
םע מ"מ 2.1 יבועב 4RAC םגד תמגודכ בוקנ      
."תכתמ תוישעת בגש" 'בח לש ,%51  רוריח      
יטרפ יפל הנבמה ריקל ןוגיע ללוכ      
רונתב עובצו ןבלוגמ רמג .רוטקורטסנוקה      
תמישרב 80-50 יפל .לכירדאה תריחבל ןווגב      

 30,800.00 1,100.00    28.00 .תורגסמה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../009 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     009 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ג ר ו ס  7.60 ק ר פ  ת ת       
      
-רודילירט" גוסמ עובק ,תונולחל הדלפ גרוס     06.7.010
יפל תונוש תודימב ,רשואמ ע"ש וא "קיסאלק      

  9,000.00   180.00    50.00 .ןרציה יטרפו תורגסמה תמישרב 90-50 ר"מ   
      
תרוצב( חתפנ ,תותלדל הדלפ גרוס     06.7.020
ע"ש וא "קיסאלק -רודילירט" גוסמ )"ןוידרוקא"      
תמישרב 90-50 יפל תונוש תודימב ,רשואמ      

  2,640.00   220.00    12.00 .ןרציה יטרפו תורגסמה ר"מ   
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  10 ק ר פ  ת ת  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירבוחמ "לגלפ" תרצות ןליטובילופמ תורונצ     07.1.040

  4,500.00   150.00    30.00 .מ"מ 36 רטוקב ךותירב 'חי   
      
םירק םימל בלוצמ ןליתאילופמ םישימג תורונצ     07.1.050
תוברל מ"מ X   3.2  מ"מ 61 רטוקב םימחו      

 36,000.00    60.00   600.00 .תוריקבו הפצרה יולימב םינקתומ .לעתמ 'חי   
      
םימל  בלוצמ ןליתאילופמ םישימג תורונצ     07.1.060
,מ"מ X 5.5 מ"מ 04 רטוקב םימחו םירק      
הפצרה יולמב םינקתומ ,לעתמ תוברל      

  5,500.00   110.00    50.00 .תוריקבו 'חי   
      
םע 4/3"  רטוקב תשוחנ תקיצימ םימל קלחמ     07.1.070

  3,240.00   180.00    18.00 .מ"מ 61 רטוקב  רונצל תואיצי 4 'חי   
      
זרבל רוביחו שימג רונצ הצק םויסל אספוק     07.1.080

  4,320.00    60.00    72.00 .הללוס וא ךפוש 'חי   
      

    320.00   160.00     2.00 .םינגוא םע 36" רטוקב C.V.P ףוגמ 'חי  07.1.090
      

    480.00   120.00     4.00 .םינגוא םע 04" רטוקב C.V.P ףוגמ 'חי  07.1.100
      

  1,980.00   110.00    18.00 .52" רטוקב ףוגמ 'חי  07.1.110
      
שרדנכ  הלוכת .ןורא אלל שא יוביכ תדמע     07.1.130

  5,000.00 2,500.00     2.00 .םיטוטרשבש C 10-20-70 טרפב 'חי   
      
ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  20 ק ר פ  ת ת  2.70 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו א ו       
      
תרצותמ )EPDH( חישק ןליטאלופ תורונצ     07.2.020
    "TIRRBEG" תוברל ,ןיינבב מ"מ 011 רטוקב  

 12,800.00   160.00    80.00 .םירזיבאו םיחפס 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../010 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     010 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצותמ )EPDH( חישק ןליטאלופ תורונצ     07.2.030
    "TIRRBEG" תוברל ,ןיינבב מ"מ 05 רטוקב  

  5,400.00    90.00    60.00 .םירזיבאו םיחפס 'חי   
      
תרצותמ )EPDH( חישק ןליטאלופ תורונצ     07.2.040
    "TIRRBEG" תוברל ,ןיינבב מ"מ 04 רטוקב  

  2,800.00    70.00    40.00 .םירזיבאו םיחפס 'חי   
      
רטוקב )EPDH( ןליתאילופמ הפציר םוסחמ     07.2.050

  2,800.00   200.00    14.00 .זילפמ תשר הסכמ םע מ"מ 001 'חי   
      
מ"מ 001 רטוקב ןליפורפילופמ יפות םוסחמ     07.2.060
זילפ תרגסמו זילפמ גרבתמ הסכמ םע      

    400.00   200.00     2.00 .זילפ הפוצמ תעבורמ 'חי   
      
)EPDH( ןליטאילופמ )ףסאמ( תרוקיב תספוק     07.2.070
זילפמ גרבתמ הסכמ  םע מ"מ 001 רטוקב      

  6,000.00   200.00    30.00 .זילפ הפוצמ תעבורמ  זילפ תרגסמו 'חי   
      
חישק CVP םייושע ריוא גוזימל זוקינ תורוניצ     07.2.080
01-05 רטוקב ,הקבדהב םינקתומ ,ןפוד הבע      

  4,200.00    70.00    60.00 .מ"מ 'חי   
      
ת ו ע ו ב ק  30 ק ר פ  ת ת  3.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת א ו ר ב ת       
      

 32,500.00 2,500.00    13.00 .יומס לכימ םע ,1  -ק היולת אסכ תיב תלסא 'חי  07.3.010
      
לכימ םע ,D 1 היולת ,םיכנל אסכ תיב תלסא     07.3.020

  2,800.00 2,800.00     1.00 .יולג 'חי   
      

  4,800.00   600.00     8.00 .5 -ק סרחמ הצחר רויכ 'חי  07.3.030
      

    600.00   600.00     1.00 .A5 -ק סרחמ ,םיכנל הצחר רויכ 'חי  07.3.040
      

  1,800.00   600.00     3.00 .5B -ק סרחמ הצחר רויכ 'חי  07.3.050
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .8 -ק סרחמ חבטמ ףטשמ 'חי  07.3.060
      

 11,000.00 1,000.00    11.00 .51 - ק תחלקמ 'חי  07.3.070
      

  6,400.00   800.00     8.00 .5 -ק הצחר רויכל 2/1" הללוס 'חי  07.3.080
      

  2,400.00   800.00     3.00 .B5 -ק הצחר רויכל 2/1" הללוס 'חי  07.3.090
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .8 -ק חבטמ רויכל 2/1" הללוס 'חי  07.3.100
      

    900.00   900.00     1.00 .קפרמ םע ,5A - ק  הצחר תקושל 2/1" הללוס 'חי  07.3.110
      

 13,200.00 1,200.00    11.00 .51-ק תחלקמל 2/1" הללוס 'חי  07.3.120
      

קובץ: אומדן   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     011 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    540.00    90.00     6.00 .2/1" רטוקב T זרב 'חי  07.3.130

      
הכירצ  ימ םומחל תינופיס-ומרט תכרעמ     07.3.140
,רטיל 0516 חפנב ילמשח הריגא לכימ :תוברל      
דמעמ ,םוי/ל"קק 051 :לש הקופתב טלוק      
לכו תוקלור םע ןוטב יסיסב ,טלוקלו לכימל      

 14,000.00 3,500.00     4.00 .רזעה תודובע 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .זרב ללוכ   מ"ממל ינקת רטיל 57 םימ לכימ 'חי  07.3.150
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ןוליו ללוכ מ"ממל ינקת ימיכ אסיכ תיב 'חי  07.3.160
      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40 ק ר פ  ת ת  4.70 ק ר פ  ת ת       
      
חישק ןליטאילופ תורונצמ )תומשג( םיבזרמ     07.4.010
    )EPDH( תרצותמ "TIREBEG" 011 רטוקב  

  5,200.00   130.00    40.00 .םירזיבאהו םיחפסה לכ תוברל ,מ"מ רטמ   
      
יפל 4" רטוקב רונצל גגה לע םשג ימ טלוק     07.4.020

  4,000.00 1,000.00     4.00 .םיטוטרשב טרפ 'חי   
      
תלעתל 011" רטוקב םשג ימ רוניצ תורבחתה     07.4.030

  2,400.00   600.00     4.00 .זוקינ 'חי   
      
54 לזרב תקציימ םיבזרמל אצומ תותשק     07.4.040

  1,200.00   150.00     8.00 .4" רוניצה רטוק תולעמ 'חי   
      
מ"ס 06X03 תודימב םיבזרמל ןוטב תוינגא     07.4.050

    640.00    80.00     8.00 .מ"ס 01 יבועבו 'חי   
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ד ו ס י  ת ק ר א ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב הנבמה לש ןויזה לזרבמ רושיג תעבט     08.1.010
    mm01 תילמשח תופיצר תחטבה ללוכ ,תוחפל  
םיקדהמב וא ךותיר ידי-לע ,םיעטקה ןיב      
לזרבב ושעיי םירוביחה ,םיגרבב וא םידחוימ      
תואסנולכל רוביח ללוכ ,תוחפל mm01? לוגע      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק הנבמה ףקיהב תואצמנה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../012 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     012 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תאוושה ספ לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.1.020
.הקראה יכילומ םירבחתמ וילאש םילאיצנטופ      
יבוע mm4 תודימב תשוחנמ היהי ספה      
רוביח יגרב ונקתוי ובו ,תוחפל בחור mm04-ו      
רפסמב רוביחה יכילומו הקראה יכילומל      
םיגרב 2 תפסותב ,וילא םירבוחמה םיכילומ      
יגרב 7-מ תוחפ אלו דיתעה שומישל .תוחפל      
הקפסא ללוכ ספה ריחמ .ספ לכל רוביח      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק תינאכמ העיגפמ הנגה יוסיכ לש הנקתהו  
      
הקראה יכילומ לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.1.030
תאוושה ספ ןיבל רושיגה תעבט ןיבש עטקב      
mm01? רטוקב לזרב טוממ םילאיצנטופה      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק תוחפל  
      
םיתורשה לכל הקראה עוציבו הנקתה ,הקפסא     08.1.050
הסינכ ןוגכ ,הנבמה ךותב םיאצמנה םייתכתמה      
זג תרנצ תסינכ ,םירק םימ תרנצ לש תישאר      
ידי-לע,תונקתה ץבוקב טרופמכ ,'וכו תיזכרמ      
רוניצ ךותב ²mm61 ךתחב תשוחנ טוח      
    ?mm32 ללוכ ,םילאיצנטופ תאוושה ספמ  

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק דעיבו אצומה וקה רוביח  
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוניצב רואמ 'קנ לש עוציבו הנקתה ,הקפסא     08.2.010
YX2N לבכו mm61 וילאמ הבכ ףיפכ      
    ²mm5.1X5-3 קנ דעו הדוקנהמ תשוחנ'  
ריחמב .הקולחה חול דע וא הבורקה םירוביחה      
לש ט"הת יביטרוקד ןצחל / םרז קספמ לולכ      
הרואת ףוג רבוע תפסות ןתנית אל דנרגל      
'סמ הקילדמה 'קנ וא תומוקמ רפסממ קלדומה      
הבוגב הדובע רובע תפסות ןתנית אל .}םיפוג      

 22,000.00   200.00   110.00 6m 'קנ   
      

 18,400.00   230.00    80.00 ר"ממ 5.2 טוח ךא ל"נכ ותוא 'קנ  08.2.015
      
רוניצב ריק רוביחל 'קנ עוציבו הנקתה ,הקפסא     08.2.020
לבכ ללוכ ,רטוק מ"מ 61 וילאמ הבכ ףיפכ      

 11,200.00   280.00    40.00 וקסינ לש אצומ 'קנ ללוכ ,YYN5.2x3 'קנ   
      

    400.00   100.00     4.00 ק"ח 2 ללוכה הדיחי ק"חל תפסות 'קנ  08.2.030
      

    240.00   120.00     2.00 ק"ח 2 םימ ןגומ ק"חל תפסות 'קנ  08.2.040
      
ישאר חולמ ר"ממ 4*5 לבכ יזאפ תלת הנזה     08.2.110
עקש ללוכ. האובמ ריוא גוזימ רובע הנבמה גגל      
    A52*5 יסחי קלחו   גוזימה תדיחיל עבוקמ  

    800.00   800.00     1.00 תשרה תולעתב 'חי   
      
      

קובץ: אומדן   .../013 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     013 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע םורח ןצחל 'קנ עוציבו הנקתה, הקפסא     08.2.130
הסכמ םע אספוק ללוכ ,למשח תקספה דוקיפ      

    250.00   250.00     1.00 תיכוכז 'חי   
      
לבכו ןשע תונולח תלעפהל קספמ םע ךא ל"נכ     08.2.140

    250.00   250.00     1.00 שא ןיסח 3*5.1 'חי   
      
ללוכ ,mm32 רוניצ ללוכ ןופורקימל 'קנ ל"נכ     08.2.150

    150.00   150.00     1.00 הכישמ טוח 'קנ   
      
תדוקנ תללוכה תינכות יפ לע המלצמל  הדוקנ     08.2.180
תרצות הגיג 0021 לבכ לוחכ 52 רוניצב תשר      
לע עקש םע למשח תדוקנו 7TAC  רודלת      

  2,500.00   500.00     5.00 חיטה תחת 'קנ   
      
הכישמ טוח ללוכ ,הצירפ תכרעמל  הדוקנ     08.2.190

  1,040.00   130.00     8.00 לוחכ ר"ממ61 רוניצב 'קנ   
      
רובע ינקת טוח  רפוצ, שא ןצחל,שא יאלגל      08.2.200

  3,900.00   130.00    30.00 םודא ר"ממ 61 רוניצב ןקתותש יוליגה תכרעמ 'קנ   
      
(שא ןיסח לבכ ללוכ ,ןשע תחיתפ ןולחל הדוקנ     08.2.210
תרגסמב ודדמי החיתפ ינונגנמ)םותכ3*5.2      

  2,000.00   500.00     4.00 םוינוימולא תודובע 'קנ   
      

    600.00   300.00     2.00 םומיח רונתל וא/ו םימ דודל 'קנ עוציב 'חי  08.2.260
      
W002 הרונ ללוכ ,םוטא ןומעפ  ת"ג     08.2.270
900G תמגודכ תוירחא תונש 5 היצקודניא      
טאוו 051 דל תרואת ףוג וא." יב תא דל "ןאובי      
ךרע הוושו תמגודכ תולעמ 06 רוזיפ      
ןונגנמ K55-W051-FBHV772-d-06ל      
ןאובי תירבה תוצרא היפמילוא תרצות  ספיליפ      
היצקורטסנוקל רבוחי הרואתה ףוג . יב תא דל      
רזיבאל טרפ הדלפמ החטבה לבכ םע עובקה      

 28,980.00 1,380.00    21.00 היילתה 'חי   
      

 11,200.00   700.00    16.00 דל ראטס שעג תרצות , דל ץוח ת"ג 'חי  08.2.280
      
םגד ,העוקש הנקתהל טאוו03 06*06 דל ת"ג     08.2.290

  8,500.00   250.00    34.00 שעג ןייל ןייפ דלנאפ 'חי   
      

  1,000.00   250.00     4.00 ד"ממל ןקת ךא ל"נכ ת"ג 'חי  08.2.300
      

  2,250.00   250.00     9.00 שעג K0004 הרקת עוקש 42 לוגע דלוקד ת"ג 'חי  08.2.310
      

  8,400.00   200.00    42.00 9 רטוק ךא ל"נכ ותוא 'חי  08.2.320
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     014 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3 דל הרקתב עוקש רותפכ םורח תרואת ףוג     08.2.321
תמגודכ טלפמוק ףוגל אלמ ןקת לעב טאוו      

  8,100.00   450.00    18.00 קטלנא 'חי   
      
תשדע םע טאוו 3*2 דל םורח תרואת ףוג     08.2.330
םגד תמגודכ רטמ 5.8 הנקתה הבוגל רוזיפ      

  7,500.00   500.00    15.00 טיילורטקלא P516 'חי   
      

    900.00   180.00     5.00 שעג 2*81 תוירנופלפ לוגע ת"ג 'חי  08.2.370
      

  2,100.00   700.00     3.00 'פמוק ,תרושקת 'קנ 3 ,ק"ח 4 תללוכהD-71 תדמע 08.2.400
      
ןיא / האיצי טלש םע DEL תרונ םע םורח ת"ג     08.2.410
םגד ,טיילורטקלא תרצות ,יתילכת-וד ,האיצי      

  1,120.00   280.00     4.00 EL608  LED 'חי   
      

  5,000.00    50.00   100.00 ר"ממ 57 תשוחנ דיג רטמ  08.2.430
      
לכו הנקתה ללוכ  01*01 ץרוחמ חפ  תלעת     08.2.440

 13,500.00    50.00   270.00 םישרדינה םירזיבאה רטמ   
      
בחורב תנוולוגמ תשר תלעת ךא ל"נכ ותוא     08.2.460

  3,400.00   170.00    20.00 40* 10 רטמ   
      
ישאר חולמ ר"ממ 61*5 לבכ יזאפ תלת הנזה     08.2.470
עקש ללוכ. האובמ ריוא גוזימ רובע הנבמה גגל      
    A36*5 יסחי קלחו   גוזימה תדיחיל עבוקמ  

  7,000.00 1,400.00     5.00 'פמוק תשרה תולעתב  
      
תדוקנ תללוכה תינכות יפ לע המלצמל  הדוקנ     08.2.480
תרצות הגיג 0021 לבכ לוחכ 52 רוניצב תשר      
םימ ןגומ עקש  למשח תדוקנו 7TAC  רודלת      

  4,800.00   600.00     8.00 תינוציח הנקתהל 'קנ   
      
ך ו מ נ  ח ת מ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ל"נכ W8 8" םילוקמר הנקתהו הקפסא     08.5.040

  4,500.00   500.00     9.00 .תונורדסמו םיירוביצ םיחטשל 'חי   
      

  3,750.00   750.00     5.00 W03  ימינפ/ינוציח רפוש לוקמר לבא ל"נכ 'חי  08.5.050
      
םע םירוזיא 8 הזירכ תדמע הנקתהו הקפסא     08.5.060

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םירוזיא 21 -ל הבחרה תורשפא  
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק םורח ןופורקמל ל"נכ 08.5.070
      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק הציפ AVK3 CPA קספ לא הנקתהו הקפסה 08.5.080
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק 1X2 לבכב םילוקמרל טוויח 08.5.090
      
      

קובץ: אומדן   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     015 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    300.00   300.00     1.00 'פמוק .ןופורקימ לבכ טוויח 08.5.100

      
תנש ללוכ תכרעמה לש הצרהו הלעפה     08.5.110

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תוירחא  
      
בושחמו תרושקת תוכרעמל יטוחלא בתנ ה"וא     08.5.111
ץרה.מ0021 רודלט לבכ תשר תדוקנ ללוכ      
עיפומה יפ לע חייטה תחת עקשו למשח,      
חקפמה ידי לע עבקי יפוס הבוג.תינכותב      

  3,000.00   750.00     4.00 רתאב 'חי   
      
לנפ ללוכ 91" דויצ ןורא הנקתהו הקפסא     08.5.140

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .רוטינומ  
      
ראותמכ W052x2 רבגמ הנקתהו הקפסא     08.5.150

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק גנוג תדיחי ללוכ ,טרפמב  
      
ש ד ח  A ל מ ש ח  ח ו ל  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
רצק םרזל םיט"מאמ BBA תרצות דויצה לכ      
רוביחו הנקתהה ,הקפסאה ,ריחמה .א.ק 01      
ילמשח ינאכמ      
      

    480.00   120.00     4.00 'פמוק A5/A002 םרז ינשמ 08.6.010
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק CETAS תדיחי 08.6.020
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק C.T ללוכ ,A002 לויכל ןתינ .ז.מ 08.6.030
      

  2,000.00 1,000.00     2.00 A001 לויכל ןתינ .ז.מ 'חי  08.6.050
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 A061 לויכל ןתינ .ז.מ 'חי  08.6.070
      

  3,300.00   300.00    11.00 A04x3 דע ט"מאמ 'חי  08.6.080
      

    400.00   200.00     2.00 רפמא 3*52 ךא ל"נכ ותוא 'חי  08.6.085
      

    750.00   150.00     5.00 A61x3 דע ט"מאמ 'חי  08.6.090
      

    600.00   150.00     4.00 A02x3 דע ט"מאמ 'חי  08.6.100
      

    630.00    45.00    14.00 A01x1 ט"מאמ 'חי  08.6.120
      

  2,200.00    55.00    40.00 A61x1 ט"מאמ 'חי  08.6.140
      

    110.00   110.00     1.00 ןומיס תורונמ הלעפה ןצחל 'חי  08.6.170
      

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק A04x4  Am03 תחפ קספמ 08.6.180
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק תונגה ללוכ P4  AK22 קרב אלוכ 08.6.190
      

קובץ: אומדן   .../016 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     016 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    400.00   400.00     1.00 'פמוק A002x3 ןעגמ 08.6.200

      
    900.00   300.00     3.00 A04x3 םילבק תנגה ז.מ 'חי  08.6.210

      
    240.00    80.00     3.00 ןומיס תורונמ 'חי  08.6.220

      
    800.00   100.00     8.00 'פמוק םיבצמ 3 ררוב 08.6.230

      
    210.00    70.00     3.00 'פמוק םילבק DEL ןומיס תרונ 08.6.240

      
    240.00   120.00     2.00 םוריח קותינ ןצחל 'חי  08.6.260

      
  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק הקירפ ידגנ ללוכ ,rAVk01 םילבק ךרעמ 08.6.270

      
    750.00   250.00     3.00 'פמוק RAVK01 םילבקל יבטוק-תלת ןעגמ 08.6.280

      
  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק תוגרד 6 קפסה םרוג רקב 08.6.290

      
תשולשל הריבצ יספ ללוכ ,חפמ חול הנבמ     08.6.310
טוליש חולל הקראה ספ ,ספא ספ תוזאפה      
ראש לכו םיגרב ,םימוא ,ןבל רוחש ץיבדנס      
חול ,חולה תמלשהל םישרדנה םירזיבאה      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק EP TESTTY  
      
ינאכמ רוביחו הדמעה ,הנקתה ,הקפסא     08.6.320

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ליעלד חולה לש ילמשחו  
      
ה צ י ר פ  ת כ ר ע מ  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרטשמ ןקת יפ-לע הצירפ תכרעמל תזכר     08.8.010
לכה ,םורח ירבצמ ללוכ ,ןגייח ללוכ ,לארשי      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      

  3,300.00   150.00    22.00 'פמוק הצירפ יאלג 08.8.020
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק הצירפ תכרעמל טוויח 08.8.030
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
U-03   תינכות יפ לע  הסינכב השינב ןורא     08.9.010
    ERIWNRETSEW  דמ םירוואמ 2 ללוכה  
תחפ בלושמ םיעקש 8 ספ,פמט      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ררוחמ חפ תלד+ דצ תלדלםילוענמ+  
      

  1,250.00    25.00    50.00 'פמוק 3M תרבחTAC 7 עקש חי 05 08.9.020
      

  1,080.00   360.00     3.00 M3  תורשקת ןוראל קיר 7TAC לנפ חי 'חי  08.9.040
      

    120.00    30.00     4.00 3M תרושקת ןוראל תורעש לנפ חי 'חי  08.9.050
      
      

קובץ: אומדן   .../017 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     017 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,000.00 3,000.00     2.00 0392PH42 טרופ EOP 073 תזכר 'חי  08.9.060

      
    800.00   400.00     2.00 0392PH רובע דיחי דומ ירוקמ PH קיביג 'חי  08.9.070

      
    240.00    60.00     4.00 רטמ 8.1 דומ לגניס יטפוא רשגמ 'חי  08.9.080

      
    200.00    10.00    20.00 5.0 ךרואA6TAC  רשגמ  'חי  08.9.090

      
    300.00    15.00    20.00 רטמ 1 ךא ל"נכ ותוא 'חי  08.9.100

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמטוא "תיטנמצ הצברה" תבכש     09.1.010
מ"מ 6 לש ירעזמ יבועב ע"ש וא "ריקומרת"      

  5,400.00    15.00   360.00 .םיבוטר םירוזאב יופיח תחת ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.1.020

 58,500.00    65.00   900.00 .םיירושימ םיחטש ר"מ   
      
תרצות "הגו"ב תיתליהק האובמב םינפ חיט     09.1.030
תורוצבו םינוש םינווגב ע"וש וא "טל רינ"      
ללוכ ריחמה .ןרציה טרפמ פ"עו הריחבל תונוש      
,חיטב םיעוקש םוינימולאמ הדרפה ילגרס      

 16,500.00   110.00   150.00 .תוריקה לש הינש הבכש לטכפש תנכה ללוכו ר"מ   
      
יפל םושי ,ע"ש וא ריקומרת" "ק"ממל לק חיט"     09.1.040

  3,400.00    85.00    40.00 .רטסאלופ תשר ללוכ ,ןרציה תוצלמה ר"מ   
      
ץ ו ח  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה" תבכש ללוכ ,תובכש שולשב ץוח חיט     09.2.010
ע"ש וא "ריקומרת" תרצות תמטוא "תיטנמצ      
תרשיימ חיט תבכש,מ"מ 6 לש ירעזמ יבועב      

 23,450.00    70.00   335.00 .הרוחש הטכילש תבכשו ר"מ   
      
ע"ש וא "הנקסוט" שימג ינועבצ ילירקא טכילש     09.2.020
דדמנה( ץוח חיט לע ינוניב וא סג םקרמב      
טכילשו טכילשל דוסי תבכש תוברל ,)דרפנב      
םינווג ינשב ,ר"מ/ג"ק 0.2 לש תומכב ילירקא      

 15,075.00    45.00   335.00 .לכירדאה תריחבל םקרמבו ר"מ   
      
רמג ץוח תוריקו גג תוקעמ לע טלמ חיט      09.2.030

 14,000.00    70.00   200.00 .הרוחש הטכילש ר"מ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../018 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     018 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ת ו ע ו צ ק מ  ק ו ז י ח  3.90 ק ר פ  ת ת       
      
םינוולוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ קוזיח     09.3.010
חיטב 'מ 042/01.2 הבוגב C.V.P םיפוצמ      

  4,000.00    40.00   100.00 .םינפ 'חי   
      
םינוולוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ קוזיח     09.3.020
חיטב  ROTKETORP גוסמ C.V.P םיפוצמ      

  7,500.00    30.00   250.00 .ץוח רטמ   
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י מ ר ק  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
06/06 תודימב גגוזמ ןלצרופ יחיראב ףוציר     10.1.010
,"OVON"  תרדסמ R=01 פילס יטנא רמג      
    "NWOTDIM"   וא "הקימרק בגנ" תרצות  
עוציב .לכירדאה לש ףוצירה תוינכת יפל .ע"ש      
תוחתלמ ףוציר( .50-30 תינכתב םיטרפ יפל      

 18,400.00   200.00    92.00 )םיתורישו ר"מ   
      
06/06 תודימב גגוזמ ןלצרופ יחיראב ףוציר     10.1.020
,"OVON"  תרדסמ R=9 פילס יטנא רמג      
    "NWOTDIM"   וא "הקימרק בגנ" תרצות  
עוציב .לכירדאה לש ףוצירה תוינכת יפל .ע"ש      
,תואובמ ףוציר( .50-30 תינכתב םיטרפ יפל      

 17,480.00   190.00    92.00 )םיגוחו חפס ירדח ,םינסחמ ר"מ   
      

  4,025.00    35.00   115.00 7/06 תודימב ל"נל )םילנפ( םיילופיש יחירא רטמ  10.1.030
      
06/06 תודימב גגוזמ ןלצרופ יחיראב ףוציר     10.1.040
,"OVON"  תרדסמ R=11 פילס יטנא רמג      
    "NWOTDIM"   וא "הקימרק בגנ" תרצות  
ןוויכל םיקייודמ םיינוסכלא םיעופישב .ע"ש      
ףוצירה תוינכת יפל ,תוחלקמב זוקינה תדוקנ      
תינכתב םיטרפ יפל עוציב .לכירדאה לש      

  2,640.00   220.00    12.00 )תוחלקמ( .50-30 ר"מ   
      
תודימב םיגגוזמ הקימרק יחיראב  תוריק יופיח     10.1.050
ט"קמ רזייל ךותיח םישטולמ 51/06      
    20051DB ע"ש וא "הקימרק בגנ" תרצות.  
יפל תוריקב תואמגוד בוליש ללוכ ריחמה      
יפל עוציב .לכירדאה לש תושירפ תוינכת      
,םיתוריש יופיח( .50-30 תינכתב םיטרפ      

 68,400.00   190.00   360.00 )ןוחבטמו תוחתלמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../019 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     019 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הקימרק יחיראב םירבעמ  תוריק יופיח     10.1.060
רזייל ךותיח םישטולמ  03/06 תודימב םיגגוזמ      
וא "הקימרק בגנ" תרצות 20063TM ט"קמ      
עוציב .לכירדאה לש תושירפ תוינכת יפל .ע"ש      
.ריחמב לולכ מ"מ 01-8 בחורב תויקפוא תוגופ      

  4,200.00   210.00    20.00 )האובמ( .50-30 תינכתב םיטרפ יפל עוציב ר"מ   
      
ש י ש  י נ ת פ מ ו  י פ ס  2.01 ק ר פ  ת ת       
      
תונוראב מ"ס 7 הבוגב ההבגה דעב תפסות     10.2.010

  2,500.00   250.00    10.00 .02/02 הקימרק יחיראב ההבגהה ףוציר ללוכ רטמ   
      
,מ"ס 4 יבועב שטולמ ןומר שישמ תונולח ינדא     10.2.020

 29,900.00   230.00   130.00 70-30 תינכת יפל רטמ   
      
,םינפ ףוצירל םאות ןווגב שטולמ שישמ ףס     10.2.030

  4,400.00   220.00    20.00 .60-30 תינכת יפל מ"ס 4 יבועב רטמ   
      
תודימב םוינימולא ליפורפמ תותלד ינתפמ     10.2.040

  1,250.00    50.00    25.00 .מ"מ 5/05 רטמ   
      
,מ"ס 5 יבועב הרוסנ ןבא חולב גג הקעמ יופיח     10.2.050
ץירח ללוכ ע"ש וא "ןומר" .מ"ס 23 דע בחורב      
,"שיטלת" דוביעב תיזח רמג .ןוגיעו ןוטיב ,1/1      

  2,040.00   240.00     8.50 30-30 .תוינכתב םיטרפ יפל רטמ   
      
ש י ש  י ח ט ש מ  3.01 ק ר פ  ת ת       
      
"רסיק ןבא" גוסמ שיש חטשמ תנקתהו הקפסא     10.3.010
06 קמועב ,לכירדאה תריחב יפל םגדב  רויכל      
הבוגב ,ןותחת רניס םע מ"ס 2 יבועבו ,מ"ס      
הצק דוביעו ,רויכל םיכותיח ללוכ .'מ 03.0      
לכירדאה תינכת יפל .הלבוה ללוכ .לגועמ      

  9,240.00 1,200.00     7.70 .50-30 תינכתב םיטרפו רטמ   
      
"רסיק ןבא" גוסמ שיש חטשמ תנקתהו הקפסא     10.3.020
תריחב יפל םגדב ןותחת חבטמ ןוראל      
ללוכ  .מ"ס 2 יבועב מ"ס 06 קמועב לכירדאה      
חודיק ללוכ ,החוטש הנקתהב רויכל םיכותיח      
הצק דוביעו .םימ ןוניס םע הייתש ימ ןקתמל      
,לכירדאה תינכת יפל .הלבוה ללוכ .לגועמ      

  2,520.00 1,200.00     2.10 .50-30 תינכתב םיטרפו רטמ   
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ת ע י ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק לע ,ע"ש וא "0002 לירקרפוס"ב העיבצ     11.1.010
םינוש םינווגב .דוסי ללוכ ,םינפ תורקתו      

 21,000.00    28.00   750.00 .הריחבל ר"מ   
קובץ: אומדן   .../020 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     020 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ת ע י ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
לירקרפוס"ב ימינפה םדיצמ גג תוקעמ תעיבצ     11.2.010
.ע"ש וא "לורודנוב" דוסי תבכש ללוכ "ד.מ      

  5,600.00    28.00   200.00 .הריחבל ןווגב ר"מ   
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח ו  ת ו ת ל ד  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
"לילק" מ"ס 042/002 :תודימב  תיפנכ-וד תלד     12.1.010
ללוכ ,ינקת הלהב לוזרפ ללוכ ,ע"ש וא  0094      
ינשמ םיפוקש תועבצא יניגמ ללוכ ,ןמש ריזחמ      
10-60 יפל.הבוגה אולמלו םייפנכה ידיצ      
םלואמ םוריח תאיצי( .םוינימולאה תמישרב      

  7,500.00 7,500.00     1.00 )ישאר 'חי   
      
תישאר הסינכ תנירטיו  לש תבלושמ תכרעמ     12.1.020
,ע"ש וא 0094 "לילק" ,מ"ס 042/096 :תודימב      
.םיעובק+תיריצ החיתפל םייפנכ 3 תללוכה      
,ןמש יריזחמ ללוכ ,ינקת הלהב לוזרפ ללוכ      
ידיצ ינשמ םיפוקש תועבצא יניגמ ללוכ      
20-60 יפל .הבוגה אולמלו ,החיתפל םייפנכה      

 22,000.00 22,000.00     1.00 )הנבמל תישאר הסינכ( .םוינימולאה תמישרב 'חי   
      
"לילק" ,מ"ס 042/002  תודימב העובק הדיחי     12.1.030
תמישרב 30-60 יפל ,ע"ש וא 0094      

 19,200.00 4,800.00     4.00 )ברעמ.צ תיזח(.םוינימולאה 'חי   
      
םלואל הסינכ תנירטיו  לש תבלושמ תכרעמ     12.1.040
,ע"ש וא 0094 "לילק" ,מ"ס 042/563 :תודימב      
.םיעובק+תיריצ החיתפל םייפנכ 2 תללוכה      
,ןמש יריזחמ ללוכ ,ינקת הלהב לוזרפ ללוכ      
ידיצ ינשמ םיפוקש תועבצא יניגמ ללוכ      
40-60 יפל .הבוגה אולמלו ,החיתפל םייפנכה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 )םלואל הסינכ( .םוינימולאה תמישרב 'חי   
      
"לילק" ,מ"ס 003/002  תודימב העובק הדיחי     12.1.050
תמישרב 50-60 יפל ,ע"ש וא 0094      

 12,000.00 6,000.00     2.00 )ברעמ.צ תיזח(.םוינימולאה 'חי   
      
"לילק" מ"ס 021/474 :תודימב תבלושמ הדיחי     12.1.060
יפל םיעובק תונולח 3 תללוכה ע"ש וא ,0074      
םינוילע תונולח( .םוינימולאה תמישרב 60-60      

 33,000.00 5,500.00     6.00 .)ישאר םלואב 'חי   
      
.מ"ס 021/013 :תללוכ הדימב תבלושמ הדיחי     12.1.070
0074 "לילק" םגד .םיעובק תונולח 2 תללוכה      
.םוינימולאה תמישרב 70-60 יפל ,ע"ש וא      

 28,000.00 3,500.00     8.00 )ישאר םלואב םינוילע תונולח( 'חי   
      

קובץ: אומדן   .../021 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     021 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןשע רורחשל תיטמוטוא פיק תחיתפל ןולח     12.1.080
הנותחת החיתפ( ,ע"ש וא 0074 "לילק" םגד      
עונמ ללוכ .מ"ס 021/551 :תודימב )ץוח יפלכ      
ימסס" תמגודכ תיטמוטוא תילמשח החיתפל      
םישרדנה םירוביחה לכו ע"ש וא "תוכרעמ      
יפל .תויומכה .כב למשח 'בע ףיעסב טרופמכ      
םינוילע תונולח( .םוינימולאה תמישרב 1.7-60      

 11,000.00 2,750.00     4.00 )ישאר םלואב 'חי   
      
עובק םע המינפ הנוילע החיתפ פיק ןולח     12.1.090
וא 0074 "לילק"  מ"ס 042/08 :תודימב ןותחת      
.ח( .םוינימולאה תמישרב 80-60 יפל ,ע"ש      

  7,600.00 1,900.00     4.00 )םיגוח 'חי   
      
החיתפ פיק תונולח 2 תללוכה תבלושמ הדיחי     12.1.100
:תודימב םינותחת םיעובק םע המינפ הנוילע      
יפל ,ע"ש וא 0074 "לילק" מ"ס 042/052      

  5,600.00 5,600.00     1.00 )םיגוח .ח( .םוינימולאה תמישרב 90-60 'חי   
      
:תודימב םע המינפ הנוילע החיתפ פיק ןולח     12.1.110
יפל ,ע"ש וא 0054 "לילק"  מ"ס 06/021      
םיתורש( .םוינימולאה תמישרב 01-60      

  4,000.00   800.00     5.00 )םיגוח .חו ןויקנ .ח ,תוחתלמו 'חי   
      
החיתפ פיק תונולח3  תללוכה תבלושמ הדיחי     12.1.120
מ"ס 06/082 :תודימב םע המינפ הנוילע      
תמישרב 11-60 יפל ,ע"ש וא 0054 "לילק"      

  6,400.00 1,600.00     4.00 )תוחתלמו םיתורש( .םוינימולאה 'חי   
      
הפפר תונולח 3 תללוכה תבלושמ הדיחי     12.1.130
וא "ףר-לילק" מ"ס 06/052 :תודימב םיעובק      
ןסחמ( .םוינימולאה תמישרב 31-60 יפל .ע"ש      

  3,500.00 1,750.00     2.00 )םינורזמו דויצ 'חי   
      
.מ"ס 001X001 :תודימב ןגומ בחרמל ןולח     12.1.140
תחיתפ ,"3854 "תיזג -" לילק" םגד      
י"ע רשואמ 2244 ילארשי ןקת יפל ."פיק-יירד"      

  3,200.00 3,200.00     1.00 .םוינימולאה תמישרב 41-60 יפל א"גה 'חי   
      
.מ"ס 021/026 :תללוכ הדימב תבלושמ הדיחי     12.1.150
0074 "לילק" םגד .םיעובק תונולח 3 תללוכה      
רורחשל תיטמוטוא פיק תחיתפל ןולחו ,ע"ש וא      
החיתפ( ,ע"ש וא 0074 "לילק" םגד ןשע      
.מ"ס 021/551 :תודימב )ץוח יפלכ הנותחת      
יעונמל תמלשומ המאתהו םירוביח ללוכ      
למשח 'בע ףיעסב טרופמכ םיילמשח החיתפ      
תמישרב 51-60 יפל .תויומכה .כב      

 30,000.00 7,500.00     4.00 )ישאר םלואב םינוילע תונולח( .םוינימולאה 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../022 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     022 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ת ו א ר מ  ,ת ו ל ל צ ה ( ת ו נ ו ש  3.21 ק ר פ  ת ת       
      
תיכוכז היושע ,06H/061 תודימב הארמ     12.3.020
קבדומ ףוקש C.V.P תבכש ללוכ תיגלב      
.םוינימולא תרגסמו ,ץופינ תעינמל ,רוחאמ      
יפל .לכירדאה תויחנה יפל הבוגב הבכרה      
תוחתלמ( .םוינימולאה תמישרב 02-60      

  2,000.00   500.00     4.00 )םיתורישו 'חי   
      
תיגלב תיכוכז היושע ,09H/05 תודימב הארמ     12.3.030
,רוחאמ קבדומ ףוקש C.V.P תבכש ללוכ      
הבכרה .םוינימולא תרגסמו ,ץופינ תעינמל      
תמישרב 02-60 יפל .+09.0 =ןותחת הבוגב      

    500.00   250.00     2.00 )םיכנ יתוריש(.םוינימולאה 'חי   
      
ת ו י ר ל ו ד ו מ  ת ו צ י ח מ  4.21 ק ר פ  ת ת       
"ה פ ס ר ט "      
      
םיאת 2 -ל - תיראלודומ םיתוריש יאת תכרעמ     12.4.010
תוחולמ תותלד יתשו תיזכרמ הציחמ הייושע      
תינכתה יפ לע מ"מ 31 יבועב "הפסרט"      
,ןרצי יטוטרש תללוכ הדובעה .תילכירדאה      
םרטב לכירדאה רושיאל ,לוזרפ יטרפ ללוכ      
.לכירדאה תריחבל םגד/ןווג  .הדובעה עוציב      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב 71-60 יפל  
      
םיאת 3 -ל - תיראלודומ םיתוריש יאת תכרעמ     12.4.020
תוחולמ תותלד יתשו תיזכרמ הציחמ הייושע      
תינכתה יפ לע מ"מ 31 יבועב "הפסרט"      
,ןרצי יטוטרש תללוכ הדובעה .תילכירדאה      
םרטב לכירדאה רושיאל ,לוזרפ יטרפ ללוכ      
.לכירדאה תריחבל םגד/ןווג .הדובעה עוציב      

 20,250.00 6,750.00     3.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב 61-60 יפל  
      
מ"ממב ןוניס/רורוויא תכרעמל הרתסה תציחמ     12.4.030
,מ"מ 31 יבועב "הפסרט" תוחולמ הייושע      
+ 002H/022 :תודימב תונפד יתש תללוכה      
    002H/001 הציחמב תבלושמ תלד ללוכ ,מ"ס  
םיאתמ לוזרפ םע ,מ"ס 08 בחורב הלודגה      
הדובעה .תילכירדאה תינכתה יפ לע .התריגסל      
רושיאל ,לוזרפ יטרפ ללוכ ,ןרצי יטוטרש תללוכ      
םגד/ןווג .הדובעה עוציב םרטב לכירדאה      
תמישרב 81-60 יפל .לכירדאה תריחבל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .םוינימולאה  
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../023 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     023 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
"ד נ ו ב ו ק ו ל א " י ו פ י ח  5.21 ק ר פ  ת ת       
      
יפיעסל םאתהב עצבתת תוריקה יופיח תדובע      
תליחת ינפל .1 :ןלהלכ םיבלשבו הלא הרעה      
ריקב תועיקש אדוול ,תודידמ ועצובי הנקתהה      
םאתהב םיקמוע תלבט טטרושתו דעוימה      
תלבטל םאתהב ,ריקה סלופי .2 .תודידמל      
.'דנובוקולא'ה תוחול תנקתהל הנכהכ םיקמועה      
הדלפ תויווז תנקתה י"ע עצבתי ריקה סוליפ .3      
ריקה לא ןעוביק ,םוינימולא וא תונוולוגמ      
."הכיס" גוסמ רמוח תועצמאב חדקה םוטיאו      
יגרב תועצמאב םוינימולא ליפורפ רוביח .4      
תוחול .ריקב ונגועש תויוזה לא תירוכסיא      
םוינימולאה ליפורפ לא ורבוחי דנובוקולאה      
.רתסנו קזוחמ ידועיי םוינימולא טינ תועצמאב      
םוינימולא תיתשת ג"ע שבלוי םוינימולא חפ .5      
ריקל ןגועת וז L תיווז .L . 6 תרוצב 05 לע 05      
"הכיס" םוטיא לע שגד םע ץח ובמ'ג י"ע      
לכ .7 .ריקה םינפל םימ תרידח תעינמל      
"תסלפתמ תיתשת" תטישב ןקותת תיתשת      
.lph לש היילת תוכרעמל המודב      
      
חפה תוחול ןוגיע ןפוא .8 :תופסונ תודוקנ      
.9 .היומס הגרבהב קרו ךא היהי םוינימולא      
ןרצי יטוטרש עוציב תללוכ הדובעה      
    )GNIWARD POHS( רושיאלו םואיתב  
העיבצב רמג .עוציב םרטב לכירדאה      
.01 .הריחבל ןווגב לעפמב תיטאטסורטקלא      
חפה תייצקורטסנוק לכ תא תללוכ הדובעה      
תוחול .11 .היקלח לכ לע יופיחה תא תאשונה      
ינבמ בייחמה שא ןקתב ב ודמעי 'דנובוקולא'ה      
.רוביצ      
      
4 יבועב םוינימולאמ םייכנא םילנאפב יופיח     12.5.030
,םידומע יבג לע "דנובוקולא" תמגודכ מ"מ      
.תותיזחה תוינכת יפ לע .הנבמה תוריקו תורוק      
ןרצי יטוטרש עוציב תללוכ הדובעה      
    )GNIWARD POHS( רושיאלו םואיתב  
העיבצב רמג .עוציב םרטב לכירדאה      
ריחמ .הריחבל ןווגב לעפמב תיטאטסורטקלא      
,תשרדנה היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ הדיחיה      

148,200.00   780.00   190.00 .'וכו םימוגיפ תוברל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../024 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     024 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ר ל ו ד ו מ  י מ י נ פ  ט ו ל י ש  6.21 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 51/51 תודימב תוכרעמ ןורא/תלדל טלש     12.6.010
םוינימולא סיסבמ "הרומק תיזח זגרא" יושע      
םירוחש קיטסלפ יליפורפמ דצ תונפד ןגלואמ      
)רויא( המרגוטקיפ/בותיכ ףד .םיגרבב םירגסנ      
,המישרל םאתהב ספדומ םרג 022 רינמ      
91-60 יפל .ףוקש יס-יו-יפמ יטסלפ הסכמו      
וא תלדה דצל הבכרהה .םוינימולאה תמישרב      

  1,440.00    80.00    18.00 .לכירדאה תעיבקל םאתהב ,תלדה ףנכ ג"ע 'חי   
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
דוביע םע ,הרוסנ ןבא תוחולב תוריק יופיח     14.1.010
ע"ש וא "תיז ריב" גוסמ ןבאה ,קלח רוסנ      
ןבל םינווג ינשבו ,תונוש תודימב מ"ס 3 יבועב      
י"ע תורשואמ תואמגוד יפל 'זב/רופאו      
הצברה" תבכש :תללוכ הדובעה .לכירדאה      
ע"ש וא "ריקומרת" תרצותמ תמטוא "תיטנמצ      
תרישק ,טרופמכ תנגועמ תנבלוגמ תשר      
ירוחאמ הקבדה רמוח וא ןוטב יולמ ,תוחולה      
םירפתה לוחיכו תוגופ יולימ ,תוחולה      
,םיפילג יופיח ללוכ יופחה ריחמ ,םיירקיעה      
עוציבל םישרדנה םירמוחהו םירזיבאה לכ תאו      
לע .D-A,90-30 תוינכתב םיטרפ יפל םלשומ      
תוגופה בחור םע ,תותיזח תוינכת יפ      
3 :תויכנאה תוגופהו .מ"מ 01-8 :תויקפואה      

137,350.00   410.00   335.00 .מ"מ ר"מ   
      
ןוגיעל ןבלוגמ ןתיוז רובע ל"נה יופחל תפסות     14.1.020

  9,600.00   120.00    80.00 .םיטרפל םאתהב ,יופיחה תוחול רטמ   
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת י מ  51 ק ר פ       
      
ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י  10 ק ר פ  ת ת  1.51 ק ר פ  ת ת       
ר י ו א ב       
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .1- פמ ילגופרטנצ חופמ 'חי  15.1.001
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .2-פמ ילגופרטנצ חופמ 'חי  15.1.002
      
ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  20 ק ר פ  ת ת  2.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו י א מ צ ע  ר י ו א       
      

260,000.00 65,000.00     4.00 1- .א.מ.י תמלשומ ריוא גוזמ תדיחי 'חי  15.2.001
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 2- .א.מ.י תמלשומ ריוא גוזמ תדיחי 'חי  15.2.002
      

קובץ: אומדן   .../025 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     025 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות תמלשומ ריוא גוזימ תכרעמ     15.2.003
:תוברל ,FRV itluM ytiC סופיטמ "ישיבוצימ"      
םגד ,UTB 002,532 לש הקופתל יוביע תדיחי      
    )YHUP P 006-BKSY-A1 )SB, 2 תודיחי  
P YFEP 001 HMV-E, 2  תויומס תוימינפ      
P YFEP 041  תויומס תוימינפ תודיחי      
    HMV-E זג תרנצ תכרעמ ,תויולג תודיחי 2-ו  
,למשח תכרעמ ןכו הקולח תספוקו תמלשומ      
רזעה תוכאלמו ירמוח לכ ,תמלשומ הרקבו חכ      

130,000.00 130,000.00     1.00 .הצרהו תוסיו ,הלעפה ןכו 'חי   
      
,FRV תכרעמל יזכרמ הלעפהו הטילש רקב     15.2.004

  5,000.00 5,000.00     1.00 .ילמשח טוויח תוברל 'חי   
      
ר ו ז י פ  ת ו כ ר ע מ  30 ק ר פ  ת ת  3.51 ק ר פ  ת ת       
ר י ו א       
      

 44,000.00   110.00   400.00 .ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת ר"מ  15.3.001
      
רטוקב "לקריפס" ןוולוגמ חפמ תולוגע תולעת     15.3.002
יטסוקא דודיב תוברל מ"מ 1 חפ יבוע ,מ"ס 08      

 44,000.00   550.00    80.00 .1" יבועב 'חי   
      
חפ יבוע( מ"ס 08 רטוקב הלוגע הלעתל תשק     15.3.003

  8,800.00 1,100.00     8.00 .1" יבועב יטסוקא דודיב תוברל ,)מ"מ 1 'חי   
      
ןוולוגמ חפמ הפיכ י"ע הלוגע הלעת הצק םויס     15.3.004
יטסוקא דודיב תוברל ,מ"ס 08 רטוקב הלעתל      

  2,200.00   550.00     4.00 .1" יבועב 'חי   
      
:תודימב תעבורמ הלעתמ ןוולוגמ חפמ רבעמ     15.3.005
    X05011 מ"ס 08 רטוקב הלוגע הלעתל מ"ס.  

  3,800.00   950.00     4.00 . 2" יבועב יטסוקא דודיב תוברל 'חי   
      
רובע ןינבל ץוחמ תויולג תולעת ריחמל תפסות     15.3.006

  6,000.00    30.00   200.00 .טרפמב שרדנכ המיטא ר"מ   
      

  4,000.00    50.00    80.00 .1" יבועב תיכוכז רמצמ ימרט דודיב ר"מ  15.3.007
      
ןקתומ 1" יבועב תיכוכז רמצמ יטסוקא דודיב     15.3.008

  5,000.00    50.00   100.00 .תינבלמ הלעתב ר"מ   
      
ןקתומ 2"  יבועב תיכוכז רמצמ יטסוקא דודיב     15.3.009

 20,000.00   100.00   200.00 .תינבלמ הלעתב ר"מ   
      
תונוש ראוצ תודימב םייתרקת ריוא ירזפמ     15.3.010
תסו תוברל מ"ס X 06 מ"ס 06 :ץוח תודימו      

  6,400.00   400.00    16.00 .תויומכ 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../026 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     026 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
X  9" "9 :ראוצ תודימב םייתרקת ריוא ירזפמ     15.3.011

    800.00   400.00     2.00 .תויומכ תסו תוברל 'חי   
      
11DO םגד "דעי" תרצות לוגע יתרקת רזפמ     15.3.012

 19,200.00   800.00    24.00 .מ"ס 05 רטוקב 'חי   
      
X  02 02 :ראווצ תודימב ריוא תקיני תכבש     15.3.013

  6,000.00   300.00    20.00 .מ"ס 'חי   
      

    750.00   750.00     1.00 .ר"מ 6.0 דע חטשב ריוא תרזחה תכבש 'חי  15.3.014
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ר"מ 1 דע חטשב ריוא תרזחה תכבש 'חי  15.3.015
      

  7,200.00 1,800.00     4.00 .ר"מ 5.1 דע חטשב ריוא תרזחה תכבש 'חי  15.3.016
      
1" יבועב הציחרל ןנסמ םע ריוא תרזחה תכבש     15.3.017
הליענ תידיו םיריצ  ,תויומכ תסוו :תוברל      

  1,400.00   350.00     4.00 .מ"ס X 06 06 :תודימב 'חי   
      
דע חטשב הלעתב בכרומ ינדי תוסיו ףדמ     15.3.018

  1,200.00   400.00     3.00 .ר"מ 52.0 'חי   
      
םשג דגנ ר"מ 5.0 חטשב ינוציח ריוא תכבש     15.3.019
םוינימולא תשר :תוברל ןגלואמ םוינימולאמ      

  3,200.00   800.00     4.00 .תויומכ תוסיוו ,םירופיצ דגנ ר"מ   
      

  6,000.00 1,500.00     4.00 .גגב תולעת תרידח םוקמב חפ ןומעפ 'חי  15.3.020
      

  5,600.00   700.00     8.00 .ינוציח ריקב הלעת רבעמ תמיטא 'חי  15.3.021
      
ריוא תקיניל מ"מ 5 יבועב SPP תולעת     15.3.022

 14,000.00   200.00    70.00 .םיתורישמ ר"מ   
      
ד ו ק י פ  ,ל מ ש ח  40 ק ר פ  ת ת  4.51 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב ו       
      
תמלשומ הלעפהו דוקיפ ירזיבא תכרעמ     15.4.001

  6,000.00 1,200.00     5.00 .א.מ.י תכרעמל 'חי   
      
תדיחי לכל( 1 - .מ.ה.ל קוחרמ הלעפה חול     15.4.002

  2,000.00 2,000.00     1.00 .)ריוא גוזימ 'חי   
      
דוקיפלו חכל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.4.003
תוחולו תכרעמה יקלח לכ ןיב )טוויחו תרנצ(      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .למשחה 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../027 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     027 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו כ ר ע מ  50 ק ר פ  ת ת  5.51 ק ר פ  ת ת       
ר ז ע  ת ו ד ו ב ע ו  ת ו נ ו ש       
      
העיקשל םייציפק תודיער ימלוב תכרעמ     15.5.001

  1,200.00   600.00     2.00 .םיחופמ רובע 1" תיטטס 'חי   
      
תיטטס העיקשל םיציפק תודיער ימלוב תכרעמ     15.5.002

  4,500.00   900.00     5.00 .ריוא גוזמ תדיחי רובע 1" 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .תכרעמה לכל הצרהו תוסיו ,הלעפה 'חי  15.5.003
      
תוכרעמ לכ לע הטילשל CDD תרקב תכרעמ     15.5.004
הרקבה תוכרעמל ףסונב ,טקייורפב ריוא גוזימ      
תינוריע הרקבל תורבחתהל הנכהכ ,תוליגרה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .ילמשח טוויח תוברל ,תיזכרמ 'חי   
      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  0.91 ק ר פ  ת ת       
      
רחא שרדנ םא אלא 063eF הדלפה יטנמלא לכ      
.תויומכב      
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  1.91 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ .ןוולוגמ רמוחמ םידגאל הדלפ 'סנוק     19.1.010
רישע עבצ ינוקיתו ןוגיע יגרבו תויחפ םינחתומ      

119,000.00 17,000.00     7.00 ץבא ןוט   
      
תוקד 06 תודימעל עבצ תכרעמ רובע תפסות     19.1.020

 25,200.00 3,600.00     7.00 שא ןוט   
      

 18,000.00 9,000.00     2.00 'וכו , תוכרעמ תיילתל 'סנוק ןוט  19.1.030
      
חפ "תוטסק" )א :תללוכה תכרעמב גג יופיח     19.1.040
1009  ןווגב  תועובצו תונוולוגמ תוררוחמ      
    lar0.1/006/541AK תמגודכ מ"מ  
    PPURKNESSYHT תיכוכז רמצ ינרזמ )ב  
םידא םוסחמ)ג 2" הרוחש הזיג םע קמ/ג"ק 42      
יזפרט חפ )ד מ"מ 5 יבועב CVP תעירימ      
ריחמה .מ"מ 57.0 יבועב FDVP עובצו ןוולוגמ      
דע לכה רוביח ירזיבאו םימטא םיגנושלפ ללוכ      

147,000.00   350.00   420.00 .םלשומ הדובע רמג ר"מ   
      
לש הסירפב מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפ תלחזמ     19.1.050
לוסירמ" תחירמ ללוכ ריחמה .מ"ס 051 דע      

 22,960.00   410.00    56.00 ר"מ/ג"ק 5.1 052" רטמ   
      
'מ 5.8 -כ ךרואב תנבלוגמ תכתמ 6"/ ג"מצ     19.1.060

  7,200.00 1,800.00     4.00 ןוטב 'ריזרז'ו האיצי ךרב תלחזמל רוביח ללוכ 'חי   
      

קובץ: אומדן   .../028 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     028 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ 'מ 4 -כ ךרואב תנבלוגמ תכתמ 4"/ ג"מצ     19.1.070

  3,600.00   900.00     4.00 ןוטב 'ריזרז'ו האיצי ךרב תלחזמל רוביח 'חי   
      
הדלפ דלש ללוכ - תישארה הסינכה לעמ ןוגג     19.1.080
,תירוכסיאב ךוכיס ,ןוגיע ירוביח, ןבלוגמ      
חפ ישגמב הנותחת הריגסו םיגנושלפ ,תלחזמ      
לש "ידו תחא העיבצ" עבצ רמגב .םיעובצ      
לכירדאה יטרפ יפל ,ע"ש וא "רובמט"      

 15,000.00 1,000.00    15.00 .71-30 'סמ תינכתבש ר"מ   
      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו י י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  1.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ר ל ו ד ו מ       
      
ןוולגמ חפ ישגממ היולת תיטסוקא הרקת     22.1.010
וא "ןיא-פורד" םגד םיררוחמ מ"מ 5.0 יבועב      
הזיג םע דודיב תוברל ,םיעוקש יצח ע"ש      
,מ"ס 16/16 תודימב מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא      
רמגו היילת יטנמלא  םיאשונה םיליפורפה ללוכ      
תוינכתב טרופמכ ,ףקיהה לכב Z+L ןתיוז      
םישורדה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכו      
םיטרפו 01-20 תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
יפוג אלל ,וטנ הדידמה .1.90-30 תינכתב      

  4,400.00   220.00    20.00 .סבגה ירניס אללו ,הרואת ר"מ   
      
4/3" יבועב םיילרנימ תוחול תיטסוקא הרקת     22.1.020
תרצותמ "ןאיגרו'ג" םגד ,מ"ס 16/16 תודימב      
    GNORTSMRA העוקש יצח הנקתה,ע"ש וא  
םישורדה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ      
םיטרפו 01-20 תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
,הרואת יפוג אלל וטנ הדידמה .90-30 תינכתב      

  5,400.00   180.00    30.00 .סבגה ירניס אללו ר"מ   
      
ח פ  י ס פ  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
חפס ,השבלה ירדחב( היולת  תיטסוקא הרקת     22.2.010
םינבלוגמ םיררוחמ ישגמ תכתממ )םיתורישו      
,מ"מ 6.0 יבועבו מ"ס 03 בחורב םיפפוכמ      
ינשמ הריחב יפל ןווגב רונתב יופא עבצב עובצ      
,ןבלוגמ חפ יליפורפמ היצקורטסנוק ,םידדצ      
ביבס םיכותיחהו םידובעה לכ ,היילת יטנמלא      
,הרואת יפוג ביבסו םידומע ,תוריק ,םיחתפ      
ףקיהב םיעובצ Z+L םיליפורפו םינתיוז      
תייצקורטסנוקל קזוחמ היהי שגמ לכ .הרקתה      
תינכת יפל .ויתווצק ינשב םיגרבב הרקתה      

 24,200.00   220.00   110.00 .2.90-30 תינכתב םיטרפו ,01-20 ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../029 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     029 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ס ב ג  ת ו ר ק ת  3.22 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 21 יבועב סבג תוחולמ הרקת     22.3.010
דוביע .הרקתל תקזוחמ ןוולגמ  היצקורטסנוק      
רמצ ינורזמו ,םיעוקש הרואת יפוג ביבס      
תוברל ,םלשומ רמגל דע לכה ,ל"נכ םיעלס      
תינכת יפל .העיבצל ןכומ ,יטסלא קרמו לטכפש      

  6,500.00   130.00    50.00 .01-30 תינכותב םיטרפו ,01-20 ר"מ   
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  4.22 ק ר פ  ת ת       
      
סוחד סבג תוחולמ  תימורק-וד  סבג תציחמ     22.4.010
,"רובמט" תרצות "םולהי סבג חול" תמגודכ      
תיצקורטסנוק תוברל מ"ס 01 לש ללוכ יבועב      
לכ עצובתש ,םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכ ללוכ ,מ"ס 06      
,'וכו עבצל הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
תיתחתל דע הנבית הציחמה .טלפמוק לכה      

  4,200.00   140.00    30.00 .ןוטבה תרקת ר"מ   
      
דודיבב יולימ רובע סבג תוציחמל תפסות     22.4.020

    750.00    25.00    30.00 ר"מ/ג"ק 06 לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצמ ר"מ   
      
ן י י נ ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
,ט ר ו פ ס  ם ל ו א  ת פ צ ר  1.03 ק ר פ  ת ת       
ה פ צ ר ב  ן ו ג ע  י ר ז י ב א ו  ם י נ ו מ י ס       
      
עוציב דעומ הנקתהו הלבוה םיללוכ םיריחמה      
תפצרל תורעה )1 .ןרציה םע םואתב      
יבג לע םשוית ןטירואילופה תפצר :ןטירואילופ      
3 דע לש סנרלוט( סלופמ ,קלחומ ןוטב עצמ      
ןוגיעל תונובירטב תונכה )2 .)'מ 3 -ל מ"מ      
רוטקורטסנוקה תויחנה יפ לע ושעיי םיבשומה      
טוטרש( ישארה ןלבקה תוירחאבו הנבמה לש      
)3 ).ןרציה ידי לע רבעוי תודימ םע הנקתה      
תורוגח( טרופסה ינקתמ ןוגיעל תוריקב תונכה      
תויחנה יפ לע םאתהב )ןוטב ידומע וא      
תונכה )4 עוציב .הנבמה לש רוטקורטסנוקה      
ןלבקה עוציבבו תוירחאב וניה ןוגיעל תוריקב      
לע רבעוי תודימ םע הנקתה טוטרש( .ישארה      
ינקתמ רובע למשח תונכה )5 )ןרציה ידי      
תויחנהל םאתהב ילמשחה דויצהו טרופסה      
.)ינורקע טוטרשו טוריפ קפסי ןרציה( ,ןרציה      
עוציבבו תוירחאב וניה למשחה תונכה עוציב      
.למשחה ןלבקו ישארה ןלבקה      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../030 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     030 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות elpaM tropSavlyS טקרפ תפצר     30.1.010
ץע היושע קרמנד "SREKCNUJ" תרבח      
טקרפה יבוע  ןושאר ןויממ לפיימ  ינשוג טקרפ      
.ןותחתהו ןוילעה וקלחב הכל הפוצמ  מ"מ 22      
.TAB EULB/TAB ONU -ה תטישב םושיי      
'מ 7.3 לש קיודמו עובק ךרואב טקרפה תוחול      
לע לפונה רוביחו המיאתמ תושימג רשפאל ידכ      
.לפיימ ץע םייושע ץעה תוחול ,ץעה תורוק יבג      
3A-4A םינקתב הדימע רושיא תלעב      
    40941NE23081 -ו NID תלעב .2 קרפ  
יבוע .מ"מ 85 תכרעמה יבוע .ABIF רושיא      
הנגהל וידיצ ינשמ הכל הפוצמ מ"מ 22 טקרפ      
7.3 טקרפה תוחול ךרוא .תוחל דגנכ תיבטימ      
טקרפה תוחול .םיהובג תודיחאו קזוחל ,רטמ      
תורישי הכל יופיצ ללוכ הנקתהל םינכומ ויהי      
רומיג חיטבמה רקובמ ךילהתב ןרציה לעפממ      
:תואבה תושירדב הדימע ףסונבו םלשומ      
הקיחשל ,הבהצה דגנכ ,ןקתה יפל ךוכיח תמרל      
ןקתה יפל שאל ,םיילענ ינמיסל ,טרופסב      
CSF רשואמ טקרפ  .טרופס ילכיהל ילארשיה      
ELPAMSSKCNUJUTLM "יל ןגמ" ט"קמ      

152,100.00   390.00   390.00 .רשואמ ע"ש וא ר"מ   
      
ץע יושע . טרופס טקרפ תפצרל יעוצקמ לנפ     30.1.020
רורווא יחתפ ללוכ הכל הפוצמ יקנ קוב      
תרתסהל עוקש   ץע יוסיכ ללוכ  ילארגטניא      
0877 "ילנגמ" ט"קמ .רוביחה יגרב      

  8,500.00    85.00   100.00 ע"וש וא KCNUJLM רטמ   
      
םלואב ינטירואילופ עבצב לסרודכ שרגמ ןומיס     30.1.030

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק ע"וש וא 00-5703HSLM "ילנגמ" ט"קמ  
      
ט"קמ .הריחבל ןווגב םינבלמ םיילוש תעיבצ     30.1.050

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ע"וש וא    P-NIGRAM-HSLM "ילנגמ"  
      
תטזור ,ןוגיע רזיבא ללוכה טקרפ תפצרל ןגוע     30.1.060
הפצרה גוסמ ףלשנ הסכמ ,תנגועמ םוינימולא      
"ילנגמ" ט"קמ .הנקתהו סוסיב הביצח ללוכ      

  1,800.00   900.00     2.00 'פמוק 00-5403HSLM רשואמ ע"וש וא.  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../031 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     031 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  2.03 ק ר פ  ת ת       
      
לעב ינורטקלא יפמילוא םגד 52.3 לס ןקתמ     30.2.010
הטילב .מ"מ 4 ןפוד יבוע 001*002 ליפורפ      
המרה תעוצר ריקל תילמשח לפקתמ מ"ס 523      
לש העירק סמועל האישנ תעוצר ללוכ ,הלופכ      
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת לעב.ןוט 9      
םילס-1 קלח ,טרופס - 5155 ןקתל ילארשיה      
רשואמ לעופב הנקתהה טוטרש ללוכ קפוסמ      
תמסוחמ תיכוכז חול ללוכ .הרבחה סדנהמ י"ע      
רוזיאב דחוימ יוניפ ללוכ .ABIF רושיא לעב      
הרקמל קיטסלפ תנגה ללוכ ,קושיחה      
רשפאמה ילמשח הבוג יוניש ןונגנמ ללוכ.רבש      
קושיח דחא ליעפמ י"ע לס טקל הבוג יוניש      
םיציפק השולש לעב יפמילוא םגד יציפק      
חול לש הריהמ הפלחהל היצפוא ללוכ.םיימינפ      
ידופיר ללוכ .דבלב םיגרב העברא י"ע לסה      
הליפנ םלוב  ללוכ .ןקתמה עורזלו חולל הנגה      
וא KLPEE523LM :יל ןגמ ט"קמ .ילגופורטנצ      

 84,000.00 42,000.00     2.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
םגד ביבסמ הנגה דופיר + ףערודכ ידומע גוז     30.2.020
י"תל המאתה תדועת לעב.תשר ללוכ יפמילוא      
:יל ןגמ ט"קמ ףערודכ- 2 קלח 5155      

  7,500.00 7,500.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא A-62740S-SSLM 'חי   
      
םיבלש 41 - יעוצקמ לופכ ידבש םלוס     30.2.030
    052X081 ידומעו קוב ץע יבלש לעב מ"ס  
רומיג לעבו קלח שטולמ קוב ץע םייושע האישנ      
ללוכו המידק טלוב ןוילע שאר ללוכ ,הובג      
תעינמלו תוחיטבל ריקהמ תוירוחא תוקחרה      
םיבלש 41 לעב ,שומישה ןמזב ריקב העיגפ      
םידחוימ םיעקש ךותב תוסנכומ ןוגיעה תויוז,      
תוחיטבל וטלבי אלש ךכ ץעה לגרב םימסרוכמ      
םיגרב םיארנ אל הנקתהה רחאל ,תיברימ      
אלל הקלחו הייקנ םלוסה תיזחו םיטלוב      
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת לעב  .םיגרב      
- 3 קלח ,טרופס - 5155 ןקתל ילארשיה      
וא 80110S-SSLM :יל ןגמ ט"קמ תומלוס      

 12,600.00 2,100.00     6.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
51 אפלא ינורטקלא תואצות חול     30.2.060
51 אפלא" םגד א"ע+ מ"ס 081*001-מ"ס      
ללוכ DEL תירונ,מ"ס 51 תורפס הבוג ,"סולפ      
תוישיא תורבעו הצובק תוריבע ,ןמז ןועש      
ע"ש וא 1551BSM-TLHLM יל ןגמ ט"קמ      

 26,000.00 26,000.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../032 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     032 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דוקיפ+ מ"ס 51 אפלא םגד תוינש 42 תכרעמ     30.2.080
2 טס( מ"ס 51 תורפס הבוג מ"ס 04*03      
וא 515TS-TLHLM יל ןגמ ט"קמ .)תוגוצת      

  7,500.00 7,500.00     1.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
םע מ"מ 05 יבועב תוריק לע הנגה דופיר     30.2.120
שרדנכ(- ביבסמ ץע ליפורפו שא ןיסח חיטש      
"ילנגמ" ט"קמ .)ילארשיה ןקתה י"פע      

  9,600.00   400.00    24.00 .רשואמ ע"וש וא 00-1106HSLM ר"מ   
      
םיבלש 41 - יעוצקמ לופכ ידבש םלוס     30.2.130
    052X081 ידומעו קוב ץע יבלש לעב מ"ס  
רומיג לעבו קלח שטולמ קוב ץע םייושע האישנ      
ללוכו המידק טלוב ןוילע שאר ללוכ ,הובג      
תעינמלו תוחיטבל ריקהמ תוירוחא תוקחרה      
םיבלש 41 לעב ,שומישה ןמזב ריקב העיגפ      
םידחוימ םיעקש ךותב תוסנכומ ןוגיעה תויוז,      
תוחיטבל וטלבי אלש ךכ ץעה לגרב םימסרוכמ      
םיגרב םיארנ אל הנקתהה רחאל ,תיברימ      
אלל הקלחו הייקנ םלוסה תיזחו םיטלוב      
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת לעב  .םיגרב      
- 3 קלח ,טרופס - 5155 ןקתל ילארשיה      
וא 80110S-SSLM "יל-ןגמ" ט"קמ .תומלוס      

  3,800.00   950.00     4.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
ריקל רבוחמ ילוזנוק הנבמב תועבט ןקתמ     30.2.140
ילגלג יבג לע הענה הרקתל תולפקתמ הנבמה      
ךכ הלופכ החטבא תכרעמ ללוכ ,זילפ      
החטבאה תחא החטבאב לשכ לש הרקמבש      
תכרעמ ללוכ ,שמתשמה תליפנ ענמת הינשה      
הריהמ ,שומישל הלק תועבטה הבוג יונישל      
הנקתה טוטרש תקפסא תוברל ,הפיצרו      
לעב סדנהמ י"ע רשואמ עוציבה רתאל םאתומ      
קתל ילארשיה םינקתה ןוכממ המאתה תדועת      
ט"קמ .תועבט - 4 קלח ,טרופס - 5155      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא 00/0301HSLM  "יל-ןגמ" 'חי   
      
הנתשמ 'ג הנבמה ריקל ךמסנ חתמ ןקתמ     30.2.150
תונוש הבוג תודוקנ 41 לעב מ"ס 541-052מ      
רתאל םאתומ הנקתה טוטרש תקפסא תוברל,      
"יל ןגמ" ט"קמ .סדנהמ י"ע רשואמ עוציבה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק 00-0701HSLM רשואמ ע"וש וא.  
      
24 הבוגבו מ"ס 04 קמועב החתלמל לספס     30.2.160
מ"ס 081 דע( תונוש בחור תודימב ,מ"ס      
םייושע תוחולמ יונב לספסה .)ךרוא      
    LPH)"יושע בשומה ,מ"מ 21 יבועב )"הפסרט  
חוורמ םע םיליבקמ ל"נכ רמוחהמ תוחול 3      
תרצות תוחתלמל לספס תמגודכ .םהיניב      

  2,880.00   360.00     8.00 .לכירדא תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "ןיבמא" רטמ   
      
      

קובץ: אומדן   .../033 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     033 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 08 קמועב םיכנ יבשומל החתלמב לספס     30.2.170
םייושע תוחולמ יונב לספסה .מ"ס 24 הבוגבו      
    LPH)"יושע בשומה ,מ"מ 21 יבועב )"הפסרט  
חוורמ םע םיליבקמ ל"נכ רמוחהמ תוחול 6      
)הלתמ אלל( לופכ לספס תמגודכ .םהיניב      
ןווגב ע"ש וא "ןיבמא" תרצות תוחתלמל      

  1,728.00   720.00     2.40 .לכירדא תריחבל רטמ   
      
04 לע בחור מ"ס 03 תודימב  םירקול תדומע     30.2.180
.הבוגב םיאת 3 .הבוג מ"ס 381 לע קמוע מ"ס      
    3-XAM תריחבל ןווגב ע"ש וא "ןיבמא" תרצות  

 13,800.00   690.00    20.00 .לכירדא 'חי   
      
ת ל י א ב  ה נ ק ת ה ו  ה ל ב ו ה  3.03 ק ר פ  ת ת       
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק תליאב םינקתמה לכ תנקתהו תלבוה 30.3.010
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
י "ע  ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  1.43 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ת מ       
      
םינקתומ 04 לוידקס םירוחש הדלפ תורונצ     34.1.001
4" רטוקב CPA-3 תפיטע תוברל ,המדאב      

 16,000.00   320.00    50.00 .םיחפסו 'חי   
      
,4" רטוקב 01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ     34.1.002
תוברל ,חקפמה תריחב יפל ןווגב םיעובצ      

 15,400.00   220.00    70.00 .היילת ירזיבאו םיחפס רטמ   
      
רטוקב 01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ     34.1.003
,חקפמה תריחב יפל ןווגב םיעובצ ,2/11"      

 50,400.00   140.00   360.00 .היילת ירזיבאו םיחפס תוברל רטמ   
      
הבוגת ,םייולת וא םיבצינ הזנורב םיזתמ     34.1.004
לש הרוטרפמטל ,2/1" רטוקב ,K=6.5 הריהמ      

  3,000.00    60.00    50.00 .RQ תולעמ 86 'חי   
      
םורכ  יפוצמ )RELKNIRPS BLUB( םיזתמ     34.1.005
,RQ 2/1" K=6.5 ,הרקתב םיעוקש םייולת      

  2,400.00    80.00    30.00 .הלופכ הטזור תוברל 'חי   
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 4" רטוקב רעש ףוגמ 'חי  34.1.006
      
היצקידניא תוברל 4" רטוקב רפרפ ףוגמ     34.1.007

  1,800.00 1,800.00     1.00 .תילמשח 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../034 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     034 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4" רטוקב תיתמוק הלעפהו הארתה תדמע     34.1.008
,םיחפסה לכ תוברל םירלקנירפס( םיזתמל      
טרפמב שרדנכו רזעה תודובעו םירזיבאה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .םיטוטרשבו 'חי   
      
טרפ יפל 2" רטוקב תיתמוק יוסינו ןוקיר תדמע     34.1.009

    800.00   800.00     1.00 .תוינכותב 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 .םימ תרנצל ץחל דמ 'חי  34.1.010
      
רוניצ תוברל ,הרקתב םוקימל םיזתמ תמאתה     34.1.011

  3,600.00   120.00    30.00 .'מ 5.1 דע שימג 'חי   
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .הלופכ הקנסה תדמע 'חי  34.1.013
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .4" רטוקב רונצל המירז שגר 'חי  34.1.014
      
תנכה תוברל ,םירלקנירפס תכרעמ תקידב     34.1.015

  4,000.00 4,000.00     1.00 .ילארשיה םינקתה ןוכמ ח"וד 'חי   
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  2.43 ק ר פ  ת ת       
    ELBASSERDDA  ת י ג ו ל נ א  
      
ע"ש וא תיתבותכ רייפלט תמגודכ תכרעמ      
וא תיתבותכ רייפלט תמגודכ תכרעמרשואמ      
רשואמ ע"ש      
      
הרקב חול תלעפהו רוביח תנקתהו הקפסא     34.2.020
שאה יולג תכרעמל בתוכמו יגולנא יזכרמ      
ללוכ םלשומ לכה ןלהל דויצה רובע ןשעהו      
052 לש תילמינימ תלוביקל םירבצמו ןעטמ      
ללוכ ,גנינוז סורקב יוביכ תוכרעמ 2-לו תובותכ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ןגייח  
      
גוסמ ןשע יאלג רוביחו הנקתה ,הקפסא     34.2.030
תבלושמה תבותכ 'חי ללוכ יגולנא היצזינוי      

  7,700.00   350.00    22.00 םלשומ לכה טרפמב ראותמכ יאלגב 'חי   
      

  2,800.00   700.00     4.00 רוטקלפר + ןרק יאלג לבא ל"נכ 'חי  34.2.040
      
יוליג לבכ לש רוביחו הלחשהו הנקתה ,הקפסא     34.2.050
A יפל ל'נה תכרעמה רובע ךכוסמו ינקת שא      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק SSALC 2 - רוגס פולX5.1 ר"ממ.  
      

    600.00   300.00     2.00 ימינפ ץנצנ רפוצ תנקתהו תקפסא 'חי  34.2.060
      

    550.00   550.00     1.00 ינוציח ץנצנ רפוצ תנקתהו תקפסא 'חי  34.2.070
      
ללוכ תומלשב לכה םינקתה ןוכמ תרוקיב עוציב     34.2.080

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .רזועו קדוב  
      

קובץ: אומדן   .../035 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     035 טקיורפ ןדמוא

ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    300.00   100.00     3.00 שא יוליג תכרעמל ןצחל 'קנ לבא ל"נכ 'קנ  34.2.090

      
    300.00   100.00     3.00 רפוצל 'קנ לבא ל"נכ 'קנ  34.2.100

      
דוקיפ תכרעמ לש התלעפהו הנקתהו הקפסה     34.2.110
ןוכמ רושיא תלבק ללוכ ןשע תונולח הלעפהו      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק 80 קרפ ינכטה טרפמה יפ לעו יוביכו םינקת  
      
002MF  זגה למשח חולל שא יוביכ תכרעמ     34.2.120

  5,000.00 5,000.00     1.00 ותלעפהל שרדנה לכ ללוכ טלפמוק 'חי   
      
תכרעמל םלואה לש שאה יוליג תכרעמ רוביח     34.2.130

    500.00   500.00     1.00 'פמוק שא תקעזהו הלקתל תירפיס תיב שא יוליג  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,117,198.00 ילשואפ - הנבמ כ"הס
קובץ: אומדן   .../036 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     036 טקיורפ ןדמוא

הדידמל - חותיפ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ג מ ה  ך ו ת ב  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  0.04 ק ר פ  ת ת       
ה ס י ר ה ו       
      
רמוחה יוניפ ללוכ ,םימייק דבוכ  תוריק תסירה     40.0.010

 30,000.00   150.00   200.00 .חקפמה וילע הרויש םוקמל ק"מ   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
      

  5,100.00    15.00   340.00 %7/6551MTSA 89 תופיפצל  תיתש קודיה ר"מ  40.1.005
      
םוקמל הריפח ףדוע יוניפ תללוכ הדובעה      
הריפחה תדובע .תימוקמה תושרה י"ע רשואמ      
הנבמה תפצר הבוג .ףושיח םג תללוכ תיללכה      
= רפע תודובע םור +- 00.0 = 57.811 אוה      
.הנבמה תפצרמ - 54.0      
      
שומיש ללוכ  חטשב תיללכ הביצח / הריפח     40.1.020
ללוכ יולימה יחטשב יולמל רמוחהמ קלחב      

 40,000.00    40.00 1,000.00 חקפמה תוארוה יפל לכה  חטשה ףושיח ק"מ   
      
עקרק ינפ וא הריפח תיתחת לש רקובמ קודיה     40.1.040

  7,200.00     6.00 1,200.00 םייעבט ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'ב גוס עצמ     40.1.050
תופיפצהמ %89 ל .רקובמ קודיהו      

 43,200.00   120.00   360.00 .עקרקה ץעוי תוצלמהל םאתהבו תילמיסקמה ק"מ   
      
תרוצ ללוכ  תינכת יפל יולימו הכרדמב הריפח     40.1.070

 10,800.00    30.00   360.00 %89   -ל דע  קודיהו ךרד ר"מ   
      
תודימב רבוע דוסיל תולעת תביצח וא/ו הריפח     40.1.080
רזוח יולימ םג ללוכ ריחמ ,םינוש םיקמועבו      
רוזיפו ,ו.א.ש.א יפל -89% ל תובכשב קדוהמ      

 12,600.00    40.00   315.00 .ףדועה רמוחה קוליסו ק"מ   
      
לש תובכשב "עקרק חוד" פ"ע ררבנ עצמ יולימ     40.1.090
89% לש תופיפצל תוקדוהמ מ"ס 02      

 70,000.00   100.00   700.00 .םיכמות תוריק בגב םומיסקמהמ ק"מ   
      
ן ו ט ב  ך מ ת  ת ו ר י ק  ת ו ד ו ב ע  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
םירבוע תודוסיל תחתמ מ"ס 5 הזר ןוטב     40.2.040

 14,400.00    45.00   320.00 .םידדובו ר"מ   
      
תודימב ךמות ריקל 03  -ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.2.060
001 דע לש תומכב ןויז םג ללוכ ריחמה ,תונוש      

114,000.00   950.00   120.00 .םירפת עוציבו  ק"מ/ג"ק ק"מ   
      
      

קובץ: אומדן   .../037 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     037 טקיורפ ןדמוא

הדידמל - חותיפ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3" םיחדק ללוכ ריחמה ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.2.070
העירי ףוטע ץצח קקפ םע 4" םיזקנ ,תוקעמל      
ריק שאר דוביעו 'מ 2/2 לש תשרב תינכטואג      
ףיעסב לולכ אל ןבא יופיח(.לכירדאה יטרפ יפל      

360,000.00 1,500.00   240.00 )הז ק"מ   
      
,ידדצ דח יופיח םע טקל ןבאמ ךמות ריק     40.2.075
יפל .ריק שאר דוביע תוברל , 'מ 0.1 דע הבוגב      

  8,000.00 1,000.00     8.00 02-30 תינכתב םיטרפ ק"מ   
      
רפתו מ"ס 2 יבועב רקלק ללוכ יכנא רפת     40.2.080

 10,800.00   120.00    90.00 .מ"ס 04 לכ טרפ פ"ע יפוקסלט רטמ   
      

199,500.00 4,750.00    42.00 תותשרו עלוצמו לוגע ןויז ןוט  40.2.090
      
לע ,תימוקמ טקל ןבא  יופיח רובע תפסות     40.2.100
דבוכה תוריק תמגודכ ןוטבמ םיכמות תוריק      

 60,000.00   200.00   300.00 .רתאב םימייקה ר"מ   
      
,טרפ יפל וקרופש םייעבט עלס ישוגמ העלסמ     40.2.114
יפלו ,לכירדאה י"ע תרשואמ המגוד יפל      

 22,500.00   150.00   150.00 חקפמה תויחנה רטמ   
      
ה פ ש  י נ ב א ו  ת ו ג ר ד מ  ,ף ו צ י ר  3.04 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןוטב תופצרמב תובחרו םיליבש ףוציר     40.3.030
לכב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות "הטקש הנייס"      
םגדו ןווג לכבו תויומכ סחי לכב םייק לדוג      
תובכש תללוכ הדובעה ,ןנכתמה י"ע רחביש      

 32,500.00   130.00   250.00 72-30 תינכתב  טרפ יפל ,לוחו עצמ ר"מ   
      
02-ב ןוטב דוסי ג"ע 001/02/01 המורט ןג ןבא     40.3.050

  8,000.00    80.00   100.00 .טרפ יפל רטמ   
      
תודימב קחורל הציפקל הציר לולסמ עוציב     40.3.060
ןג ןבא ללוכ ,ןידע טלפסא לולס 'מ 5.1/52      
02-ב ןוטב דוסי ג"ע 001/02/01 המורט      
'מ 5.3/5.6 תודימב הציפק רוב + תיפקיה      
יפל .ל"נכ תיפקיה ןג ןבא םע םי לוחב אלוממ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טרפ  
      
.ה ד ל פ מ  ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  4.04 ק ר פ  ת ת       
      
"ןויצ" םגד תמגודכ מ"ס 002 הבוגב הדלפ רדג     40.4.020
וא/ו ךמות ריק לעמ ,ע"ש וא "ילרוא תורדג"      

 39,270.00   510.00    77.00 22-30 תינכת יפל .תנוולוגמ ,דוסי תרוק רטמ   
      
תמגודכ מ"ס501 הבוגל הדלפ הקעמ ,ל"נכ     40.4.030
לעמ ,ע"ש וא "ילרוא תורדג" "ןויצ" םגד רדג      

 26,100.00   450.00    58.00 13-30 תינכת יפל .עובצו ןוולוגמ ,ךמות ריק רטמ   
      

קובץ: אומדן   .../038 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     038 טקיורפ ןדמוא

הדידמל - חותיפ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י ק ש ה  5.04 ק ר פ  ת ת       
      
םירמוחה לכ תקפסא תוללוכ הייקשהה תודובע      
.דחוימה טרפמלו תינכתל םאתהב םירזיבאהו      
      

  1,800.00    10.00   180.00 6  גרד 52 רטוקב ק"תת ןליתאילופ רוניצ רטמ  40.5.020
      
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 ףוטפט רוניצ     40.5.040
ןיב םיקחרמב העשל רטיל 3.2- תותסוומ      

  4,500.00     6.00   750.00 .עקרקב 'מ 2 לכ םיקוזיח ללוכ ,'מ 0.1-5.0 רטמ   
      
6 םע 61 רוניצמ תבכרומ ץעל הייקשה תעבט     40.5.050

    234.00    18.00    13.00 תופטפט 'חי   
      
2  רובע ע"ש וא 4006-4CD  ןוקלג בשחמ     40.5.060
םירזיבא ,םימל םוטא זראמ ללוכ תולעפה      

  2,750.00 2,750.00     1.00 'פמוק .הנקתהו םישרדנ  
      
וא "רבנעIGF " םגד תכרעמ שארל הנגה את     40.5.070

  3,000.00 3,000.00     1.00 .עקרקל וא ריקל ןוגיעו לוענמ ללוכ ע"ש 'חי   
      
תולעפה 2 רובע 0.1"  רטוקב תכרעמ שאר     40.5.080
,ןוסכלא זרב ,ןג-זרב ,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ללוכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק . םימ רוקמל רוביח ללוכ ,םיילמשח םיפוגמו  
      
ן ו נ י ג  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
תריפח תוללוכ הליתשהו העיטנה תודובע לכ      
.טרפמה יפל ןושידו לוביז ,תורוב      
      
שירח ללוכ,  העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     40.6.020
לכ ללוכ ריחמה, רושייו חוחית, מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש:ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

  3,300.00     6.00   550.00 . 'וכו םיינכמ ר"מ   
      

  4,000.00    80.00    50.00 01  גרד 4" רטוקב c.v.p רוניצמ לוורש רטמ  40.6.030
      

  9,000.00    75.00   120.00 רוזיפ ללוכ ןג תמדא ק"מ  40.6.040
      

  4,500.00   300.00    15.00 הכימת ללוכ 8 לדוגב םיצע 'חי  40.6.050
      

  5,400.00    18.00   300.00 4 לדוגב םיחיש 'חי  40.6.060
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../039 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     039 טקיורפ ןדמוא

הדידמל - חותיפ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ב  ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  7.04 ק ר פ  ת ת       
ח ט ש       
      
לש  תבלתשמ ןבא תחיתפ/הביצח/הריפח     40.7.010
ללוכ רטמ 1 קמועבו מ"ס בחורב םילבכ תלעת      
יוסיכ }דרפנב בשוחת תרנצה{ תרנצ תחנה      
יוסיכ למשח תוריהז טרס תחנה,םי לוחב      
יפ לע תאז לכ.ותומדקל חטשה תרזחהו קודיהו      

 22,500.00   150.00   150.00 חטשב חקפמה תויחנהו תינכות  רטמ   
      
לוחכ  05 רוניצ לש החנהו הנקתה ,הקפסא     40.7.012
)הריפח התואב תודיחי 3( רטמ 051 ךרוא      
טוח ללוכ תרושקת תנזהל וילאמ  הבכ רוניצ      

 11,250.00    25.00   450.00 .  הכישמ רטמ   
      
07+021X3 רפס תיב ישאר חול הנזה לבכ     40.7.050

 42,000.00   280.00   150.00 N2XY רטמ   
      
הקראה ךילומ לש עוציבו הנקתה ,הקפסא     40.7.051
תאוושה ספמ ²mm07 ךתח תשוחנמ      

  9,000.00    60.00   150.00 הנשמ חולל  רפס תיב ישאר םילאיצנטופ רטמ   
      
ןורקימ 9.0 יטפוא ביס  לש ה"וא     40.7.460
    EDOM2 תנקתב ללוכ םיביס 21 ןיירושמ  
2ב םיביסה 21 לכ ךותיר+ תויטפוא תוריגמ      
. תווצקב םיפסונ רטמ 3 תראשהו םידדצה      
05 רוניצב רפסה תיב דעו תרושקת חולמ      

 10,500.00    70.00   150.00 טרפנ ףיעסב דדמנש רטמ   
      
ללוכ טוליש ללוכ הסכמ ללוכ מ"ס 08 החוש      40.7.471

  3,150.00 1,050.00     3.00 .טלפמוק לכהה" למשח,זוקינ 'חי   
      
רפסה תיבל םלואה ןב תרושקתל P  תחוש     40.7.472

  3,150.00 1,050.00     3.00 'פמוק ךומנ חתמ רובע  
      
לבח םע םותכ ספ 4 " רוניצ לש הריפחב ה"וא     40.7.482

 22,500.00   150.00   150.00 למשחה תנזה רובע הכישמ רטמ   
      
ס "ה י ב  ל מ ש ח  ח ו ל ב  ת פ ס ו ת  8.04 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ C.T. ללוכ A002 .ז.מ תנקתהו הקפסה     40.8.020
תועשב טרופס םלוע רובע םייק חולב הנקתה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק רפס תיב תוליעפ רסוח  
      
תרבעהו רפמא 3*005ל רוביח תלדגה תנמזה     40.8.030

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק טרופסה םלואל למשח תרבח תרוקיב  
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק טרופסה םלואל למשח קדוב תרוקיב תרבעה 40.8.040
      
      
      

קובץ: אומדן   .../040 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     040 טקיורפ ןדמוא

הדידמל - חותיפ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חולב שדח ישאר קספמ לש הנקתהו הקפסה     40.8.050
036 גוסמ םייקה קספמה םוקמב רפסה תיב      
    XPDהיה רשא םוקמב רבוחי( קותינ לילס םע  
רפמאל 005 לויכ )קרופש קספמה רבוחמ      
תיב חולב תושקדנה תומאתהה לכ עוציבו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק רפמא 005 לש רוביחל רפסה  
      
ח ו ת י פ ב  ה א ו ר ב ת  ת ו י ת ש ת  9.04 ק ר פ  ת ת       
ח ט ש       
      
מ"מ 36 רטוקב EP08 ןליטאילופ תורוניצ     40.9.010
לכ תוברל ,המדאב םיחנומו ךותירב םירבוחמ      

 28,800.00   180.00   160.00 .םירזיבאהו םיחפסה 'חי   
      
מ"מ 09 רטוקב EP08 ןליטאילופ תורוניצ     40.9.020
לכ תוברל ,המדאב םיחנומו ךותירב םירבוחמ      

 16,800.00   210.00    80.00 .םירזיבאהו םיחפסה 'חי   
      
מ"מ 011 רטוקב EP08 ןליטאילופ תורוניצ     40.9.030
לכ תוברל ,המדאב םיחנומו ךותירב םירבוחמ      

  7,800.00   260.00    30.00 .םירזיבאהו םיחפסה 'חי   
      
תוברל ,3" רטוקב לופכ הקנסה םותסש     40.9.120
"ץרוטש" רבחמ ,4" רטוקב רזוח לא םותסש      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .םיקקפו 'חי   
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .םייק רוניצל תורבחתה 'חי  40.9.140
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב הבע CVP רוניצ     40.9.210

 22,400.00   280.00    80.00 .המדאב 'חי   
      

  7,500.00 2,500.00     3.00 .'מ 6.0 רטוקב ימורט ןוטבמ הרקב תחוש 'חי  40.9.290
      

 12,000.00 3,000.00     4.00 .'מ 8.0 רטוקב ימורט ןוטבמ הרקב תחוש 'חי  40.9.300
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .תמייק בויב תחושל תורבחתה 'חי  40.9.310
      
םינקתומ 04 לוידקס םירוחש הדלפ תורונצ     40.9.401
4" רטוקב CPA-3 תפיטע תוברל ,המדאב      

 16,000.00   320.00    50.00 .םיחפסו 'חי   
      
רובע הכרדמ/שיבכ תחיתפ רובע ריחמ תפסות     40.9.412
הכרדמ/שיבכה תריגס ,המדאב רוניצ תנקתה      

  6,600.00   220.00    30.00 .החיתפה ינפלש בצמל הבשהו רטמ   
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .הלופכ הקנסה תדמע 'חי  40.9.413
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../041 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     041 טקיורפ ןדמוא

הדידמל - חותיפ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ג מ ל  ץ ו ח מ  ח ו ת י פ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
ינבא ,תובלתשמ םינבאמ םימייק םיליבש קורפ     51.1.003
השרומ רתאל רמוחה יוניפ ללוכו ןג ינבאו הפש      

  5,250.00    35.00   150.00 חקפמה תויחנה י"פע רזוח שומיש וא ר"מ   
      

  2,800.00    35.00    80.00 היוניפו תמייק רדג קורפ רטמ  51.1.004
      

  1,750.00    35.00    50.00 טלפסא רוסינ רטמ  51.1.005
      

  1,250.00     5.00   250.00 תיתש קודיה ר"מ  51.1.006
      

    600.00   200.00     3.00 תמייק החוש הבוג תמאתה 'חי  51.1.019
      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  - ה ל י ל ס  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ א"כ מ"ס 02 לש תובכשב 'א גוס עצמ     51.3.001
דומ 001% תופיפצ תגרדל רקובמ קודיה/רוזיפ      

 25,000.00   100.00   250.00 .ןלבק י"ע ועצובי קודיהה תוקידב לכ .ואשאא ק"מ   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  - ה ל י ל ס  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 6 יבועב שיבכל תאשונ טלפסא תבכש     51.4.001
ללוכ ,תוחפל 3.4% ןמוטיב תלוכת םע 2/1"      

  5,500.00    55.00   100.00 קודיהו רוזיפ ר"מ   
      

    200.00     2.00   100.00 ר"מ\ג"ק 1 תומכב 01SM ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.4.004
      
6 יבועב 02*01 תבלתשמ ןבאב הכרדמ ףוציר     51.4.005
הרוגח ללוכ .םייקה תמגודכ ,ליטקוק ןווגב מ"ס      

 16,500.00   110.00   150.00 .ריקל הכרדמה רוביחב היומס ר"מ   
      
ה פ ש  ן ב א   5.15 ק ר פ  ת ת       
      
תנעשמו דוסי ללוכ 51\03\001 הפש ןבא     51.5.001

  4,000.00    80.00    50.00 תכמנומ .ש.א תחנה ללוכ ריחמה .ןוטב רטמ   
      
מ "צ ב  99 ק ר פ       
      
י "ג ר  ת ו ד ו ב ע  1.99 ק ר פ  ת ת       
      

 12,000.00    60.00   200.00 טושפ לעופ ע"ש  99.1.010
      

 14,000.00    70.00   200.00 'דכו 'קיניובלכ' ,יעבצ ,ףצר ללוכ יעוצקמ לעופ ע"ש  99.1.020
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../042 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
21/05/2017
דף מס':     042 טקיורפ ןדמוא

הדידמל - חותיפ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ "צ ב  2.99 ק ר פ  ת ת       
      
םלושי הז ףיעס , תופסונ תודובעל יפסכ בצקה     99.2.010
שארמ חקפמה רושיאו ריחמ חותינ דגנכ      

275,000.00 275,000.00     1.00 'פמוק בתכבו  
      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  3.99 ק ר פ  ת ת       
      
שומיש י"ע ריווא גוזימ תכרעמ תולעב התחפה     99.3.010
םוקמב םייזכרמ ינימו םילצופמ םינגזמב      
2 כ"הס .הקופת התואבו FRV תכרעמ      
םוכיסל אל -60,000.00     1.00 'פמוק .םייזכרמ ינימ 2-ו םייליע םילצופמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,784,854.00 הדידמל - חותיפ כ"הס
קובץ: אומדן   .../043 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 

21/05/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     043 טקיורפ ןדמוא

  
הנבמ ךס  

 5,117,198.00 ילשואפ - הנבמ 1 הנבמ  
  

 1,784,854.00 הדידמל - חותיפ 2 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 6,902,052.00  יללכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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