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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     169 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  - 10 ק ר פ  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  02.10 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחה תרבעה םיללוכ הריפחה יריחמ :הרעה      
יפדוע לכ קוליס ,רתאב יולימל םיאתמה      
י"ע רשואמ ךפש םוקמל ולספנש הריפחה      
עקרק תקידב םיללוכ עקרקה יגוס לכ ,תושרה      
הביצח וא/ו הריפח  ןלבקה ח"ע      
      
תוריקל תודוסי רובע הביצח וא/ו הריפח     01.20.0010
דעו תובחרה ללוכ םירבוע תודוסיו םיכמות      

144,550.00    35.00 4,130.00 'מ 2 לש קמוע ק"מ   
      
םחטשש םידדוב תודוסיל הביצח וא/ו הריפח     01.20.0020

    900.00    45.00    20.00 'מ 2 דע 'מ1 ןיב ללוכ קמועל ר"מ 1 לעמ ק"מ   
      

 75,000.00    15.00 5,000.00 חטשב הביצחו הריפח ק"מ  01.20.0030
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020

 12,636.00   243.00    52.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  03 יבועב עקרקה ר"מ   
      
ת ו ר י ק  ם י פ צ ר מ  ה ז ר  ן ו ט ב  11.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ק ת ו       
      
םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.11.0010

133,224.00    52.00 2,562.00 םירבוע תודוסיו ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.11.0030

  4,094.00   178.00    23.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  02 יבועב עקרקה ר"מ   
      

 30,250.00 1,210.00    25.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.11.0040
      

 79,800.00 1,330.00    60.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.11.0050
      

 14,364.00   266.00    54.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.11.0060
      
ת ו א ס נ ו ל כ  י ש א ר ו  ת ו ד ו ס י  21.20 ק ר פ  ת ת       
      

949,400.00   940.00 1,010.00 'מ 1 לעמ בחורב 03-ב ןוטב םירבוע תודוסי ק"מ  02.12.0010
      

  8,534.50 1,010.00     8.45 'מ 1 דע בחורב 03-ב ןוטב םירבוע תודוסי ק"מ  02.12.0020
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../170 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     170 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינוש ךתח יחטשב 03-ב ןוטב םידדוב תודוסי     02.12.0030
 18,920.00   860.00    22.00 ר"מ 5.1 לעמ םחטשש ק"מ   

      
ם ע  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  31.20 ק ר פ  ת ת       
ט י י נ ו ט נ ב  ת ס י מ ת       
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     02.13.0010
לעמ קמועב 06 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

 28,640.00   358.00    80.00 'מ 02 דעו 'מ 01 רטמ   
      
תסימת םע םיקוצי תואסנולכל חודיקל תפסות     02.13.0020
)מ"ק 06 דע( הלבוה רובע ,טיינוטנב      
מ ןטק ללוכה הפקיהש הדובעל תונגראתהו      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק תואסנולכ 'מ 003  
      

 18,216.00 5,520.00     3.30 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  02.13.0030
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  41.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.14.0010

371,910.00 4,830.00    77.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.14.0011

 20,040.00 5,010.00     4.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  5 ק ר פ  50 ק ר פ       
      
1.5 ק ר פ  ת ת  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
ינמוטיב רמיירפ .תומח תוחירמב תוריק םוטיא     05.01.0010
בשונמ ןמוטיב תובכש 3 ,ר"מ/'רג003 תומכב      
5.4 תללוכ תומכב תומח תוחירמב 52/57      
הנגהו סלגרטניא תיכוכז תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק      
005 ןיירד זפ" גוסמ E.P.D.H תועירי י"ע      
    TLF " 51 ןיירדוטיב" וא-T " ריפס" וא  
5.0 יבועב ע"ש וא "ןיירדלוג" וא "ןיישקטורפ      

654,414.00    87.00 7,522.00 .מ"מ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../171 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     171 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
,ח ו ת י פ ו  ש ר ג מ  ת ר ו א ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת       
      
ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר .1 :תורעה      
ןכתיי .2 80. קרפ ,למשח ינקתמל יללכ טרפמו      
תויתשת וא/ו םייקלח םינקתמ עצבל טלחויו      
תליחת ינפל לכה ררבל ןלבקה לעו ,דבלב      
לכל םיפקת ויהי םיעצומה םיריחמה .עוציבה      
.3 .טלחוי ןהילעש עוציב תורוצ לכלו תומכ      
.דבלב אנדמוא ןה ןלהל תוניוצמה תויומכה      
ינפואלו תושירדל םאתהב תיפוס הדידמ      
לכ .התריסמו הדובעה רמג םע ךרעת ,הדידמה      
ןכ םא אלא הנקתהו הקפסה םיללוכ םיפיעסה      
.תרחא שרופמב ןיוצמ      
    ------------------------------------------------  
      
םילבכו תורונצ תחנהל הלעת תביצחו הריפח     08.01.0010
מ"ס 04 בחורב םייאבו םישיבכב ,תוכרדמב      
לש החנהו הקפסה ללוכ ,מ"ס 011 קמועבו      
ינפל א"כ מ"ס 01 יבוע תונויד לוח תובכש יתש      
טרס ללוכ םילבכהו תורונצה תחנה ירחאו      
תרבח שומשבש םגד יפל יטסלפ הרהזא      
לעמ מ"ס 03 ךרואה לכל ןקתומ למשחה      
קודיהו יוסיכ ,יולימ ללוכ ,םילבכלו תורונצל      

 32,000.00    32.00 1,000.00 .הלעתה ריצ לש א"מ יפל הדידמה .טרופמכ רטמ   
      
םילבכו תורונצ תחנהל הלעת תביצחו הריפח     08.01.0020
מ"ס 06 בחורב םייאבו םישיבכב ,תוכרדמב      
לש החנהו הקפסה ללוכ ,מ"ס 021 קמועבו      
ינפל א"כ מ"ס 01 יבוע תונויד לוח תובכש יתש      
טרס ללוכ םילבכהו תורונצה תחנה ירחאו      
תרבח שומשבש םגד יפל יטסלפ הרהזא      
לעמ מ"ס 03 ךרואה לכל ןקתומ למשחה      
קודיהו יוסיכ ,יולימ ללוכ ,םילבכלו תורונצל      

 16,000.00    40.00   400.00 .הלעתה ריצ לש א"מ יפל הדידמה .טרופמכ רטמ   
      
- ןמסיו( "הרבוק" םגד יתבכש וד ירושרש רונצ     08.01.0030
ןקתומ חנומ ,מ"מ ?011 רטוקב )ןמדירפ      
תוסינכב ,םידומעל תוילעב ,תודוסיב ,תולעתב      
טוח ללוכ ,'וכו םישיבכ ירבעמב ,תויזכרמל      
ןכומ לכה ,םיקיר וראשיש תורוניצב הכישמ      

 26,400.00    22.00 1,200.00 .וכרד םילבכ תלחשהל רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../172 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     172 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ןמסיו( "הרבוק" םגד יתבכש וד ירושרש רונצ     08.01.0040
ןקתומ חנומ ,מ"מ ?57 רטוקב )ןמדירפ      
תוסינכב ,םידומעל תוילעב ,תודוסיב ,תולעתב      
טוח ללוכ ,'וכו םישיבכ ירבעמב ,תויזכרמל      
ןכומ לכה ,םיקיר וראשיש תורוניצב הכישמ      

  1,800.00    18.00   100.00 .וכרד םילבכ תלחשהל רטמ   
      
- ןמסיו( "הרבוק" םגד יתבכש וד ירושרש רונצ     08.01.0050
ןקתומ חנומ ,מ"מ ?05 רטוקב )ןמדירפ      
תוסינכב ,םידומעל תוילעב ,תודוסיב ,תולעתב      
טוח ללוכ ,'וכו םישיבכ ירבעמב ,תויזכרמל      
ןכומ לכה ,םיקיר וראשיש תורוניצב הכישמ      

  1,500.00    15.00   100.00 .וכרד םילבכ תלחשהל רטמ   
      

 35,200.00    16.00 2,200.00 .מ"מ ?05 רטוקב 5.31  .ע.ק.י רוניצ רטמ  08.01.0060
      

  2,000.00    20.00   100.00 .מ"מ ?57 רטוקב 5.31  .ע.ק.י רוניצ רטמ  08.01.0070
      
טרס ללוכ ח"ח טרדנטס 6" חישק CVP רוניצ     08.01.0080

 58,000.00    58.00 1,000.00 .הרהזא רטמ   
      

130,000.00   130.00 1,000.00 .YX2AN 042X4 םוינימולא לבכ רטמ  08.01.0090
      

 48,000.00    40.00 1,200.00 .05X4 YX2AN םוינימולא לבכ רטמ  08.01.0100
      

  2,000.00    40.00    50.00 .ר"ממ YX2N 01X5 תשוחנ לבכ רטמ  08.01.0110
      
דוקפ( .ר"ממ YX2N ²5.2X3 תשוחנ לבכ     08.01.0120

  8,000.00     8.00 1,000.00 .)רוטרנג רטמ   
      
,ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0130
ללוכ תורונצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
אלל ךילומה לופיק י"ע םידומעל הרידח      

 25,000.00    25.00 1,000.00 .וכותיח רטמ   
      
ללוכ מ"ס ?06X06 תודימב הקראה תחוש     08.01.0140
)4/3"?( מ"מ ?91 "דלוורפוק" הדורטקלא      
הסכמ ,הביצח ,הריפח ללוכ ,רטמ 0.3 ךרואב      
    T5.21 הרהזא טוליש ,קבח ,קוצי לזרבמ ,  
ךילומ .'וכו םירוביח ,ןגמ עבצ ידי לע הנגה      
תוחכונב עוצב .ר"ממ 53 ,תשוחנ רוביחה      

  3,000.00   750.00     4.00 .חקפמה 'חי   
      
051 קמועבו 001 רטוקב תרנצל רבעמ תחוש     08.01.0150
הכרדמ הסכמ ,הביצח ,הריפח ללוכ ,מ"ס      
רטוקב הדלפ תרגסמ םע ןוט 5.21 םגד ןוטבמ      
תורונצה תרידח ,טוליש ,זוקינ ,מ"ס 06      

 16,800.00 1,400.00    12.00 .'וכו תומיטא ,םילבכהו 'חי   
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../173 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     173 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

למשח ןורא ביבס ןוטב חטשמל תודוסי תקראה     08.01.0160
לע תואיצי 4 ללוכ תוינכותב ןמוסמכ תולובגב      
תאוושה ספל האציו ןבלוגמ לזרב ךאלפ ידי      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םילאיצנטופה  
      
ם י ד ו מ ע  ש ר ג מ  ת ר ו א ת  20.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ס נ פ ו       
      
יבג לע יושע רטמ 81 הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.02.0010
םיקוציו םיחודק תואסנולק 4-ו סנולק שאר      
רוטקורטסנוקה תינכת יפל לכה שרדייש קמועל      
סדנהמ י"ע עוצבה ינפל  ורשואש ןלבקה לש      
יגרב תכרעמ ללוכ ןימזמה לש רוטקורטסנוק      
,דומעה ןרצי י"ע םירצוימה םיירוקמ דוסי      
4X05 הדלפמ ןבלוגמ ספ ,ו'כו םימוא ,תויקסיד      
רובע ןויזלו דוסיה יגרבל ךותירב רבוחמ מ"מ      
םילוורש רפסמ ,ןויז ,לזרב ללוכ ,דוסי תקראה      
011 רטוקב ירושרש רונצמ שרדנל םאתהב      
,רוב תוביצח/תוריפח/סנולק/חודיק ללוכ מ"מ      
תקיצי ,דוסי יגרב תנקתה ,ץע תינבת תנכה      
םאתל ןלבקה לע .ו'כו קודיהו יולימ ,03-ב ןוטב      
סדנהמ םע םידומעה סיסב לש קיודמ םוקימ      
יפל סיסבה תהבגה ןנכתלו רוטקרטסנוקה      
סלפמב עצובת דוסיה תטלפש ךכ  ךרוצה      

 80,000.00 20,000.00     4.00 .)8,7,2,1 הרואת ידומע רובע( שרגמה 'חי   
      
יבג לע יושע רטמ 81 הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.02.0020
םיקוציו םיחודק תואסנולק 4-ו סנולק שאר      
רוטקורטסנוקה תינכת יפל לכה שרדייש קמועל      
סדנהמ י"ע עוצבה ינפל  ורשואש ןלבקה לש      
יגרב תכרעמ ללוכ ןימזמה לש רוטקורטסנוק      
,דומעה ןרצי י"ע םירצוימה םיירוקמ דוסי      
4X05 הדלפמ ןבלוגמ ספ ,ו'כו םימוא ,תויקסיד      
רובע ןויזלו דוסיה יגרבל ךותירב רבוחמ מ"מ      
םילוורש רפסמ ,ןויז ,לזרב ללוכ ,דוסי תקראה      
011 רטוקב ירושרש רונצמ שרדנל םאתהב      
,רוב תוביצח/תוריפח/סנולק/חודיק ללוכ מ"מ      
תקיצי ,דוסי יגרב תנקתה ,ץע תינבת תנכה      
םאתל ןלבקה לע .ו'כו קודיהו יולימ ,03-ב ןוטב      
סדנהמ םע םידומעה סיסב לש קיודמ םוקימ      
יפל סיסבה תהבגה ןנכתלו רוטקרטסנוקה      
סלפמב עצובת דוסיה תטלפש ךכ  ךרוצה      

 96,000.00 24,000.00     4.00 .)6,5,4,3 הרואת ידומע רובע( שרגמה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../174 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     174 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דע 'מ 81 הבוגב תועלצ בר םגדמ הרואת דומע     08.02.0030
ללוכ תנבלוגמ הדלפ יושע תספרמה תיתחת      
את ,דוסיה יגרבו דוסי תטלפ ,סופיט םלוס      
חול תודימל םאתומ הסכמ םע םירזיבא      
תוספרמל הנכה ללוכ ,וב ןקתומה למשחה      
יפל םיסנפה תומכ לכ תאשל תדעוימה      
םירזיבא תוביתו )דל יסנפ 02 -דע( ןנכותמה      
74 חור תוריהמ יפל בשוחמ לכה םהלש      
םח ץבאב םילובט דומעה יקלח לכ .הינש/'מ      
    )08 טרפמ יפ לע רצווי דומעה .)תוחפל  
דומעל צ"עמ טרפמו 218 לארשי ןקת ,דחוימ      
תרבוחמ םיקרב תטילקל תכרעמ לולכיו הרואת      
טרפ יפל לכה .תודוסי תקראהמ תואיציל      
י"ע תורשואמ עוצב תוינכת ללוכו תוינכתב      
הרואת דומע( ןלבקה לש רוטקרטסנוק סדנהמ      

100,000.00 25,000.00     4.00 'פמוק .(1,2,7,8  
      
דע 'מ 81 הבוגב תועלצ בר םגדמ הרואת דומע     08.02.0040
ללוכ תנבלוגמ הדלפ יושע תספרמה תיתחת      
את ,דוסיה יגרבו דוסי תטלפ ,סופיט םלוס      
חול תודימל םאתומ הסכמ םע םירזיבא      
תוספרמל הנכה ללוכ ,וב ןקתומה למשחה      
יפל םיסנפה תומכ לכ תאשל תדעוימה      
םירזיבא תוביתו )דל יסנפ 04 -דע( ןנכותמה      
74 חור תוריהמ יפל בשוחמ לכה םהלש      
םח ץבאב םילובט דומעה יקלח לכ .הינש/'מ      
    )08 טרפמ יפ לע רצווי דומעה .)תוחפל  
דומעל צ"עמ טרפמו 218 לארשי ןקת ,דחוימ      
תרבוחמ םיקרב תטילקל תכרעמ לולכיו הרואת      
טרפ יפל לכה .תודוסי תקראהמ תואיציל      
י"ע תורשואמ עוצב תוינכת ללוכו תוינכתב      
הרואת דומע( ןלבקה לש רוטקרטסנוק סדנהמ      

100,000.00 25,000.00     4.00 'פמוק .(3,4,5,6  
      
הכירד חטשמ םע הבוג 'מ 81 דומעל תספרמ     08.02.0050
02 דע לש הנקתהל תוליסמ ,דדנפסא תשרמ      
08( םח ץבאב לובט לכה ןנכותמכ דל יסנפ      
תוינכת ללוכ תינכתב םיטרפ יפל לכה .)תוחפל      
לש רוטקורטסנוק סדנהמ י"ע תורשואמ עוציב      

 32,000.00 8,000.00     4.00 'פמוק .)8,7,2,1 הרואת דומע( .טלפמוק לכה .ןלבקה  
      
הכירד חטשמ םע הבוג 'מ 81 דומעל תספרמ     08.02.0060
04 דע לש הנקתהל תוליסמ ,דדנפסא תשרמ      
08( םח ץבאב לובט לכה ןנכותמכ דל יסנפ      
תוינכת ללוכ תינכתב םיטרפ יפל לכה .)תוחפל      
לש רוטקורטסנוק סדנהמ י"ע תורשואמ עוציב      

 40,000.00 10,000.00     4.00 'פמוק .)6,5,4,3 הרואת דומע( .טלפמוק לכה .ןלבקה  
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../175 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/04/2018
דף מס':     175 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2P םגד ONASID תרצות DEL הרואת ףוג     08.02.0070
    MUROF- 5913 ירזיבא ללוכ ךרע הווש וא  
ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ )טווק 3,1( רזע      
תירושרש תיתכתמ תניירושמ תרנצ ךותב      
ידי לע דומעה לש היצקורטסנוקל תקזוחמ      
ףוגמ רוביח ירזיבא לכ ללוכ הטסורינמ םיקבח      
תופעתסה תביתו םירזיבא תבית דע הרואת      
לכו סנפה קוזיח ,קבח ללוכ ,דומעה תספרמ לע      

2,308,800.00 14,800.00   156.00 .טלפמוק- הלעפההו םירוביחה 'חי   
      
לע תנקתומ 66PI םימ תנגומ תופעתסה תבית     08.02.0080
ללוכ םיסנפה דיל הרואתה דומע לש תועורז      
םיסנכנה םילבכה לכ רובע דנרגל יקדהמ      

  5,000.00    50.00   100.00 .שרדיש יפל טוליש ללוכ ,םיאצויו 'חי   
      
לש למשח חולמ ר"מ YX2N 5,2X3 לבכ     08.02.0090
דיל דומעה תועורז לע - רוביחל דעו דומעה      
יתכתמ רונצ ללוכ רבוחמו קזוחמ לכה .םיסנפה      
תספרמה לע םיפושח םיעטקב ירושרש      
ידי לע דומעה לש היצקורטסנוקל םיקזוחמ      

 28,000.00     8.00 3,500.00 .הטסורינמ םיקבח רטמ   
      
לבכ ללוכ  EEC A61X3 םימ ןגומ עקת תיב     08.02.0100
    5.2X3 YX2N  לש תספרמה לע ןקתומ  

  2,800.00   350.00     8.00 )היזיוולט תמלצמ רובע( דומעה 'חי   
      
לכ לש שרגמב ןווכו תבשחוממ תינכת תנכה     08.02.0110
יפל תילמיטפוא האצות תלבקל דע םיסנפה      
טרופמ ח"וד תשגה ללוכ ןנכתמה י"ע שרדנה      
יפוסה רושיאל סנפו סנפ לכ לש ןווכה דועת םע      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ןימזמה לש  
      
טלשו  דל תורונ םע 56PI םוטא הרואת ףוג     08.02.0120
-ל תיתילכת וד םורח תדיחי ללוכ ינקת "האיצי"      
הווש וא טייל ורטקלא LE -026 םגד תוקד 06      

  5,400.00   900.00     6.00 מ"ס 02 תויתוא הבוג ךרע 'חי   
      
י ד ו מ ע  ל ש  ל מ ש ח  ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
,מ"ס 03 דע לש קמועב למשח חול רובע הנבמ     08.03.0010
םע ,'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחהמ השיג      
יספ ,הליענ רודיסו 56P תומוטא תותלד      
הדמעהל סיסב ללוכ רפמא 001 םרזל הריבצ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .חולה תודימ תמאות ןוטב תחמוגו עקרקה לע  
      
1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.03.0020

  1,000.00    40.00    25.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../176 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/04/2018
דף מס':     176 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק תלת ז"אמ     08.03.0030
    200.00   200.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   

      
3 רפמא 36 ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.03.0040

    350.00   350.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטוק2 תחפ רסממ     08.03.0050

    250.00   250.00     1.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.03.0060

    900.00   450.00     2.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
,חולב תועוקש DELITLUM ןומיס תורונ     08.03.0070

    300.00   100.00     3.00 תגרבתמ תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל 'חי   
      
ינועבצ יתמוק תלת "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.03.0080

     60.00    60.00     1.00 מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      
הלעפה לילס ,CA-3 ,רפמא 36X3 דע ןעגמ     08.03.0090

  2,600.00   650.00     4.00 230V. 'חי   
      
םע ,ףוקש יטסלפ יוסיכ םע רוגס דוקיפ רסממ     08.03.0100
,עקת-עקש םגד A6 םיפילחמ םיעגמ השולש      
יציפק ןקתהו םיגרב םע טווחל סיסב ללוכ      
,ינדי ןולגדו DEL תורונ ללוכ רסממה קוזיחל      

    300.00   150.00     2.00 .)ןנכותמה יפל לילסה חתמ( 'חי   
      
תרצות 082MV :םגד AK02 רתי חתמ ןגמ     08.03.0110

    500.00   500.00     1.00 .תונגה ללוכ ךרע הווש וא "NHED" 'חי   
      

     30.00    30.00     1.00 .חולה תיזחב A61X5EEC עקת תיב 'חי  08.03.0120
      

    240.00    80.00     3.00 .A61X1 יבטוק דח דוקפ ררוב ז"מ 'חי  08.03.0130
      
תדיחי ללוכ רפמא 001X3 קפסה קתנמ     08.03.0140

    800.00   800.00     1.00 .קוחרמ הקספה 'חי   
      
ם י פ ס ו נ  ם י ד ו מ ע  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      

137,830.00 12,530.00    11.00 'פמוק .טלפמוק -םיפסונ םידומע תוחול 08.04.0010
      
רפמא 061X3 ישאר ז"מ רובע חולל תפסות     08.04.0020

  5,200.00 1,300.00     4.00 .קוחרמ הקספה לילס ללוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../177 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     177 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש א ר  ל מ ש ח  ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
0605 לש קמועב למשח חול רובע הנבמ     08.05.0010
,'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחהמ השיג ,מ"ס      
יספ ,הליענ רודיסו 56P תומוטא תותלד םע      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .רפמא 036 םרזל הריבצ  
      
1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.05.0020

    105.00    35.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
05 דע 23-מ ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0030
01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 3 רפמא      

  1,250.00   250.00     5.00 רפמאוליק 'חי   
      
3 רפמא A36 ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0040

  1,500.00   300.00     5.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
תרתי תדיחי םע רפמא 036 יטמוטוא-יצח ז"מ     08.05.0050
לויכו קוחרמ הקספה לילס ללוכ תימרט םרז      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .)A004036(.רוביחה לדוג יפל 'חי   
      
036 יטמוטוא יצח ז"מל יעבר בטוק תפסות      08.05.0060

  3,000.00 3,000.00     1.00 .רפמא 'חי   
      
רפמא 036 יטמוטוא יצח ז"מל עונמ תפסות     08.05.0070

  2,500.00 2,500.00     1.00 .םידוקפו טווחה לכ ללוכ 'חי   
      
םרז תדיחי םע רפמא 052 יטמוטוא יצח ז"מ     08.05.0080

  3,000.00 3,000.00     1.00 .קוחרמ הקספה לילס ללוכ תומרט 'חי   
      
052 יטמוטוא יצח ז"מל יעבר בטוק תפסות     08.05.0090

  1,000.00 1,000.00     1.00 .רפמא 'חי   
      
רפמא 052 יטמוטוא יצח ז"מל עונמ תפסות     08.05.0100

  2,000.00 2,000.00     1.00 .םידוקפו טווח לכ ללוכ 'חי   
      
ללוכ םרזה תורוקמ לש יטמוטוא הפלחה ןונגנמ     08.05.0110

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק )םילבכה ידי לע( ינכמ רוביח  
      
םע ,ףוקש יטסלפ יוסיכ םע רוגס דוקיפ רסממ     08.05.0120
,עקת-עקש םגד A6 םיפילחמ םיעגמ השולש      
יציפק ןקתהו םיגרב םע טווחל סיסב ללוכ      
,ינדי ןולגדו DEL תורונ ללוכ רסממה קוזיחל      

    300.00   150.00     2.00 .)ןנכותמה יפל לילסה חתמ( 'חי   
      
הנגה םע רפמא 001X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.05.0130
רפמאוליק 52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת      

 12,000.00 1,200.00    10.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ 'חי   
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../178 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/04/2018
דף מס':     178 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.05.0140
    350.00   350.00     1.00 רפמאילימ 03 'חי   

      
     50.00    50.00     1.00 .חולה תיזחב A23X5 EEC עקת תיב 'חי  08.05.0150

      
     90.00    30.00     3.00 .חולה תיזחב A61X3 עקת תיב 'חי  08.05.0160

      
יעגמ 4 םע 3CA( WK04( יבטוק-תלת ןעגמ     08.05.0170

  2,400.00   600.00     4.00 .םירוגס וא םיחותפ רזע 'חי   
      
הווש RG TENLE תמגודכ ילטיגיד דדומ בר     08.05.0180
הנקתהל שורדה לכו םרז ינשמ ללוכ ךרע      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .הניקת 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 .תונכת 2 םע תועש 42 -ל הברזר םע ןועש 'חי  08.05.0190
      
למשחה חולב יטמוטוא יוביכו יוליג ןקתמ     08.05.0200
םינקתומ )תוחפל( םיאלג ינש- :ללוכה ישארה      
זג םע יובכ ילכימ- .חולה הנבמ תרקתב      
    002MF. - תכרעמ- .םימיאתמ םירזפמו תרנצ  
ןקתמ לש תיטמוטוא הלעפהו דוקפ תרקב      
דוקיפ ללוכ חולב הפירש תלחתה תעב יובכה      
ןיינבה לש )תישארה( שא יולג תיזכרמל הקעזא      
ריקה לע ןקתומ םימ ןגומ הקעזא רפוצ תלעפה      
קפס ללוכ ,ותנקתהו הקפסא ללוכ ןינבל ץוחמ      
ןעטמ ,םוימדק-לקינ הללוס תוברל תכרעמל חכ      
.םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו יטמוטוא      
םא קר השעת )זגה רוזיפ( יובכה תלועפ      
התואב )רתוי וא( םיאלג ינשמ תותיא לבקתי      
חולה( דבלב הערתא ליעפי דדוב יאלג לכ .תע      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .)רטמ 6.0X0.2X0.4 תורעושמ תודימב  
      
ר ו ט ר נ ג ל  ת ו ר ב ח ת ה  ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םוטא ןורא ךותב םוריח רוטרנגל רוביח חול     08.06.0010
יספ ללוכ ,ןוטבמ השינו דוסי לוכ סלגרבפמ      
לבכ רוביחל הנכהו רפמא 001 -ל הריבצ      
לכה -לוענמ םע תלד ,רוטרנגמ לבכו חולהמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../179 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     179 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל ע פ ה  ת כ ר ע מ  70.80 ק ר פ  ת ת       
    INSTABUS  
      
םירזיבאה                                   :הרעה      
"תנעוממ" הלעפהל םידעוימ ןלהלש      
    )ELBISSERDA( הרואתה ןקתמ לש  
לכ ןיב רבחמה תרושקת לבכ תועצמאב      
.הרקבהו הלעפהה ינוחולו תוחולה ,םינצחלה      
םינוויכ ,םירוביח ,הנקתה תללוכ הדובעה      
לכ ללוכ לכה ןימזמה תויחנה יפל הלעפהו      
.ךכל תושרדנה תוינכותה      
      
A01 תואיצי 6 דע הלעפהל ירלודומ רקב     08.07.0020
    V022 תוסינכ 2 ,שבי עגמ תוסינכ 2 ללוכ RI  
םגד רוא יאלגל הסינכו      

 30,000.00 2,500.00    12.00 .ךרע הוש וא D-01S4-ENSQ-NORTUL 'חי   
      
תרקבו ימונורטסא ןועש ללוכה יזכרמ דבעמ     08.07.0030
SQ-WH םגד SR-232 רוביחו םישיחרת      

  8,000.00 8,000.00     1.00 .ךרע הוש וא NORTUL 'חי   
      
םישיחרת תלעפהל םינצחל 5-2 םכח קספמ     08.07.0040
,ןצחל לכל תרוקיב תירונו ...תולעפה וא/ו      
HGIL KCAB םגדמ  HCUOT EES בותיכ      
    HW-NLRB5-2SWSQ NORTUL הוש וא  

  3,600.00 1,800.00     2.00 .ךרע 'חי   
      
תלעפהל  5.3" ינועבצ DCL יריק העיגנ ךסמ     08.07.0050

  7,200.00 7,200.00     1.00 .KR NORTUL-3 םגד םכח למשח 'חי   
      

  4,800.00    12.00   400.00 .mm 8.0X4 תרושקת לבכ רטמ  08.07.0060
      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ ןלהל םיטרופמה םיפיעסה לכ :הרעה      
יגוס לכ ,םיטווחה לכ ,תושרדנה תודובעה לכ      
וטרופ אל םא םג םירזיבא רתיו עקת יתב      
תרשואמו הניקת הלועפל שרדנה לכו שרופמב      
לכ .לארשי תרטשמ רושיא ללוכ תכרעמה לש      
.הכרדהו ןקתמה ירפס ,תושרדנה תוקידבה      
      
תינוציח הנקתהל W04-YAW2 רפוש לוקמר     08.08.0010
םגד הנקתה ירזיבא רתי לכו עורז ללוכ      

 10,400.00 1,300.00     8.00 .ךרע הווש וא לוקלט-ןוטנפ-5723HP 'חי   
      
ללוכ W042 042AMP-NOTNEP רבגמ     08.08.0020

  3,800.00 1,900.00     2.00 .לוקלט ,P5CP דוקפ תדיחי 'חי   
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../180 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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26/04/2018
דף מס':     180 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הווש וא לוקלט CR01XM-NOTNEP רסקימ     08.08.0030
  1,600.00 1,600.00     1.00 .תוסינכ 4 ללוכ ךרע 'חי   

      
דע( טלפמוק םירבצמו ןעטמ ללוכ םורח תדיחי     08.08.0040

  2,500.00 2,500.00     1.00 .V42/A54-)למשח אלל תוקד 03 'חי   
      
דסמב תנקתומ MUCR הבורק הדיחי     08.08.0050
םיקוחר םינופורקמ רוביחל .לוקלט-םירבגמ      

    350.00   350.00     1.00 .םוריח תועדוהו 'חי   
      
טווחה לכ ללוכ םילגלג לע U51 םירבגמ דסמ     08.08.0060
לכה - םיעקת ,עקת יתב ,וב ןקתומה דויצ לכל      
טרפמ יפל הרטשמ י"ע רשואמו הלעפהל ןכומ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .52% -כ רומש םוקמ ללוכ .טלפמוק ,'א 061  
      
.הקוחר הדיחי ללוכ סיסב םע ינחלוש ןופורקימ     08.08.0070

    850.00   850.00     1.00 .טלפמוק לכה 'חי   
      
וא םיאבכ לנפב ןקתומ - םורח ןופורקימ     08.08.0080
,לוענמו ןולח םע חפ תבית ללוכ םירעשב      
PI-66 תומיטא תגרדב הקוחר הדיחי      

  6,600.00 1,100.00     6.00 .TTP ןופורקימו 'חי   
      
ךכוסמ דוקפ לבכ די לע )ןופורקימל( טווח     08.08.0090

    125.00     2.50    50.00 .5006 רודלט 5.0X2X3 רטמ   
      
5.2X4 שימג לבכ ידי לע םילוקמרל טווח     08.08.0100

 18,000.00    18.00 1,000.00 N2XY. רטמ   
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .3150 רוביח םע קטסיד טקפמוק 'חי  08.08.0110
      
תוכרעמו שא יוליג תכרעמל תכרעמה רוביח     08.08.0120

  1,700.00 1,700.00     1.00 .XOVCR רסממ ידי לע תורחא תונוש 'חי   
      
י א נ ש ה  ד י ל  ל מ ש ח  ח ו ל  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
)יאנשה דיל( ישאר למשח חול רובע הנבמ     08.09.0010
ןוראב הנבמה .רפמא 0001 ז"מ ללוכה      
יספו לוענמ ללוכ PI-56 םוטא רטסאילופ      
4 האיציו הסינכ םע רפמא 0001-ל הריבצ      
םע רפמא  0001  ז"מ .)042X4YX2N( םילבכ      
036-0001 תיטנגמו תימרט םרז תרתי לויכ      
םגד דדומ בר ללוכ ,Ak53 רצק םרז ,רפמא      
    TENLE - ETL, ןוטב תחמוג ךותב   לכה  

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק .לוענמ לע חפ תלד םע המיאתמ טלפמוק  
      
קפסהב םוטא ןמש יאנש לש דבלב הקפסא     08.09.0020
    AVK036, VK4,0/22 . םוקמל קפסי יאנשה  
להנמ תוארוה יפל תליא ריעה תולובגב      

 60,000.00 60,000.00     1.00 .טקייורפה 'חי   
קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../181 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/04/2018
דף מס':     181 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ס י  ת ק ר א ה  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוכרעמ לש חטשמו הנבמ לש תודוסי תקראה     08.10.0010
ספל תואיציו ץוח תואיצי ללוכ למשחו םימ      
לכה ןמצע ספהו םילאיצנטופה תאוושה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ם ו ר י ח  ר ו ט ר נ ג  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךשמתמ ילנימונ קפסה םוריח רוטרנג     08.11.0010
    AVK52) דוקיפ חול ללוכ )0,8 קפסה םדקמ  
ימינפ קלד לכימו םירבצמ ,תיטמוטוא הלעפהל      
,םירוביחה לכ ,אלמ סמועב הדובע תועש 8 -ל      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה -קלד תכרעמ  
      
טרופמכ AVK52 רוטרנגל הקתשה תפוח     08.11.0020
הדומעהל תדעוימ הפוחה .םדוקה ףיעסב      
לש קחרמב לוקה תמצוע .עקרקה לע תינוציח      
ןוגיה ללוכ BD07 לכ הלעת אל הדיחיהמ 'מ 1      
לכה -ןרותיא תדיחיו ןוטב תפצירל הדיחיה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
לכ ללוכה רוטרנג לש ינקת םוריח לנפ     08.11.0030
חולמ דוקיפ לבכ ללוכ תושרדנה תויצקדניאה      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םיאבכ לנפ דע קוטרנג  
      
ח ו ת י פ  ת ר ו א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר .1 :תורעה      
ןכתיי .2 80. קרפ ,למשח ינקתמל יללכ טרפמו      
תויתשת וא/ו םייקלח םינקתמ עצבל טלחויו      
תליחת ינפל לכה ררבל ןלבקה לעו ,דבלב      
לכל םיפקת ויהי םיעצומה םיריחמה .עוציבה      
.3 .טלחוי ןהילעש עוציב תורוצ לכלו תומכ      
.דבלב אנדמוא ןה ןלהל תוניוצמה תויומכה      
ינפואלו תושירדל םאתהב תיפוס הדידמ      
לכ .התריסמו הדובעה רמג םע ךרעת ,הדידמה      
ןכ םא אלא הנקתהו הקפסה םיללוכ םיפיעסה      
.תרחא שרופמב ןיוצמ      
    ------------------------------------------------  
      
57 רטוק יתבכש וד ירושרש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.12.0010
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

 41,400.00    18.00 2,300.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
05 רטוק יתבכש וד ירושרש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.12.0020
טרסו הכישמ טוח  ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

 10,500.00    15.00   700.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../182 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/04/2018
דף מס':     182 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רוניצמ תינכומ הריפחב שיבכ תיצח לוורש     08.12.0030
ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ      
תווצקב ןומיסו הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52.3      

 10,080.00    33.60   300.00 .ינקת ןומיס טרסו לוורשה רטמ   
      
םיידיב וא םילכב םילבכ תולעת תביצח הריפח     08.12.0040
, הריפחה יולימ  ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ      
המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
4 תחנהל בחורו מ"ס  09  קמועב הלעתה      

 72,000.00    30.00 2,400.00 .)רוניצ  אלל( תחא הרושב 4" לש םינק רטמ   
      
םיידיב וא םילכב םילבכ תולעת תביצח הריפח     08.12.0050
, הריפחה יולימ  ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ      
המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
4 תחנהל בחורו מ"ס 021  קמועב הלעתה      

  5,700.00    38.00   150.00 .)רוניצ  אלל( תחא הרושב 4" לש םינק רטמ   
      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.12.0060
שיבכה ןוקית ,הלעתה יולימו הביצח/הריפח      

  3,600.00   180.00    20.00 .ותומדקל בצנמה תרזחהו 'חי   
      
תורוניצ תחנה ךרוצל ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.12.0070
ןוקית ,הלעתה יולימו הביצח/הריפח ללוכ      

  2,040.00   102.00    20.00 .ותומדקל בצנמה תרזחהו שיבכה 'חי   
      
ב ןוטבמ קוצי 'מ 01 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.12.0080
תריפח ללוכ מ"ס 09/09/041 תודימב  03 -      
יפל רבעמ ילוורש תנכה , רובה תביצח/      
ספ ,םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ , תינכות      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו הקראה      

 65,000.00 1,300.00    50.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
      
- ב ןוטבמ קוצי 'מ 4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.12.0090
תריפח ללוכ מ"ס 06/06/08 תודימב  03      
יפל רבעמ ילוורש תנכה , רובה תביצח/      
ספ ,םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ , תינכות      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו הקראה      

 31,680.00   660.00    48.00 .טלפמוק םישורדה 'חי   
      
ר"ממ  53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.12.0100
תורוניצל ליבקמב  עקרקב  תורישי  ןקתומ      

 70,000.00    25.00 2,800.00 .םידומעל הרידח ללוכ רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.12.0110
ללוכ הביצח  /הריפח ללוכ מ"ס 021 קמועב      

 21,600.00 1,200.00    18.00 .טלפמוק ינוניב גוסמ הסכמ 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../183 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/04/2018
דף מס':     183 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     08.12.0120
הקיציב עובט הייריעה למס  ללוכ  ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו      

  4,140.00   230.00    18.00 .ןוט 5.21 ל הסכמה ןקלוו תקציימ תעבורמ 'חי   
      
םח ץבאב לובט הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.12.0130
ףוגל הטלפ ןיב  םיקוזיח םע  ,דוסי תטלפ ללוכ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה  תבצהל םישורדה      
רטמ 01 הבוגו ינוק ךתח לעב דומעה . ושארב      
הקראה גרוב תוברל טלפמוק תינכות יפל      

305,000.00 6,100.00    50.00 .תוחפל 8/3" רטוקב זילפמ 'חי   
      
םח ץבאב לובט הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.12.0140
ףוגל הטלפ ןיב  םיקוזיח םע  ,דוסי תטלפ ללוכ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה  תבצהל םישורדה      
רטמ 4 הבוגו ינוק ךתח לעב דומעה . ושארב      
הקראה גרוב תוברל טלפמוק תינכות יפל      

103,680.00 2,160.00    48.00 .תוחפל 8/3" רטוקב זילפמ 'חי   
      

  5,650.00   113.00    50.00 .םילגד 2 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.12.0150
      
ןירושמ  עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.12.0160
וד יטמטוא יצח  םרז  קספמ תפסות  תוברל      
לבכו םירזיבא שגמ לע א"ק 01 'א 61 יבטוק      
- עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  5.2X3 רוביח      

  8,500.00   170.00    50.00 .טלפמוק 'חי   
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ     08.12.0170
'מ 4 לש הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל( העיבצה LARןווגב      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
ילארשי ןקת יפל העיבצ, תנבלוגמ הדלפ      
תלבק תוברל  תנוולוגמ הדלפ לע  העיבצל      
םעטמ העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      

 19,200.00   400.00    48.00 'פמוק .העיבצה לעפמ  
      
מ"ס 03 הבוגב קוזיח לוורש רובע תפסות     08.12.0180
דומצב ,ותיתחתב ,דומעה ףקיהב ךתורמ      

 14,700.00   150.00    98.00 .סיסבה תטלפל 'חי   
      
יוסיכ רובע הרואת ידומעל ריחמ תפסות     08.12.0190

 41,160.00   420.00    98.00 .עבורמ/לוגע עובצו ןוולוגמ יביטרוקד ןותחת 'חי   
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26/04/2018
דף מס':     184 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1M2FO/3FO םגד םלשומ הרואת ףוג     08.12.0200
    1OLATI )רשואמ ע"ש וא )סרבינוי .מ.ש קפס  
לע הנקתה רדסה ללוכ ירוקמ רביירד ללוכ      
ךרד סנפהמ ר"ממ 5.2X3 .י.י.נ לבכו דומעה      
םירוביח דומעבש םירזיבאה שגמל דע עורזה      

236,500.00 4,300.00    55.00 'פמוק .טלפמוק  
      
M2-3.3 M-5OS םגד הרואת ףוג     08.12.0210
    1M2FO/3FO 1OLATI )סרבינוי .מ.ש קפס(  
רדסה ללוכ ירוקמ רביירד ללוכ רשואמ ע"ש וא      
ר"ממ 5.2X3 .י.י.נ לבכו דומעה לע הנקתה      
םירזיבאה שגמל דע עורזה ךרד סנפהמ      

220,500.00 3,500.00    63.00 'פמוק .טלפמוק םירוביח דומעבש  
      
וא םייק רוניצב לחשומ YX2N יעקרק תת לבכ     08.12.0220
ךתחב לבכ .הייזכרמל וא דומעל רבוחמ שדח      
    61X5 לבכה .רוניצ ללוכ אל ריחמה .ר"ממ  
םוחב תצווכתמה תצלפמב תווצקב םייתסי      

156,800.00    56.00 2,800.00 .קבד םע )"הפפכ"( רטמ   
      
וא םייק רוניצב לחשומ YX2N יעקרק תת לבכ     08.12.0230
ךתחב לבכ .הייזכרמל וא דומעל רבוחמ שדח      
    6X5 לבכה .רוניצ ללוכ אל ריחמה .ר"ממ  
םוחב תצווכתמה תצלפמב תווצקב םייתסי      

 12,320.00    24.64   500.00 .קבד םע )"הפפכ"( רטמ   
      
ישמג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.12.0240
    )EPLX( גוסמ YX2N 5.2 ךתחבX3 ר"ממ  

  4,000.00     8.00   500.00 .רוניצב לחשומ רטמ   
      
םע םייטמוטוא יצח ז"מ ללוכ םירזיבא שגמ     08.12.0250
,CB-3 ר"ממ 53 םיקדהמ 5 ,ספאה קותינ      
    2-CB YXEGOS ילב ךא טוויחו רזע ירמוח  
תורונ 1-ל דעוימ שגמה .טלפמוק הלעפהל דויצ      

 29,792.00   304.00    98.00 .טלפמוק-טוו - 052 לש 'חי   
      

  1,470.00    70.00    21.00 .שגמב ףסונ א"חל ריחמ תפסות 'חי  08.12.0260
      
תינקית הקראה תודורטקלא ללוכ הקראה     08.12.0270
לכ  ללוכ  תשוחנ /  הדלפ  טומ סופיט      
ןוטבמ את ללוכ םישורדה םירוביחהו םירזיבאה      
מ"ס 06 רטוקב אתה . הביצח/הריפח םורט      
זוקינ רוח , ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06  קמועו      

  9,000.00 1,000.00     9.00 .טלפמוק העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ  'חי   
      
ךרד לבכה תרדחה לוכ םייק דומעל תורבחתה     08.12.0280

  1,130.00   565.00     2.00 .םירזיבאה אתל דעו דוסיה 'חי   
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26/04/2018
דף מס':     185 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.12.0290
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
תלבוהו 89% לש תופיפצל דע הבטרהב קודיה      

  3,000.00   250.00    12.00 .רשואמ תלוספ רתאל ןוטבה דוסי 'חי   
      
'מ 01 דע הבוגב םייק הרואת דומע קורפ     08.12.0300
יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה םע םואתב      
.חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קורפה      
םוקמ לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה דויצ לכו      

  8,400.00   700.00    12.00 .חקפמה הרויש 'חי   
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  31.80 ק ר פ  ת ת       
      
584 י"ת יפל מ"מ 011 חישק C.V.P רוניצ     08.13.0010
,רוביחה ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטסו      
ןקת יפל לכה )םירסייפס( תוכומתה ,םימטאה      
ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל 858 ילארשי      
יפל לכה .הנכומ הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב      

 15,000.00    25.00   600.00 .2701 קרפ קזב לש טרפמ רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.13.0020
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח      
מ"ס 09 קמועב הריפחה .המדא יפדוע קוליסו      

  6,750.00    22.50   300.00 .מ"ס 06-04 לש בחורב רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.13.0030
09 םוקמב( מ"ס 021 קמועל דע הריפחה      

     81.00     5.40    15.00 .)מ"ס רטמ   
      
תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.13.0040
תלבוהו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 79/18/151      
לע ותנקתה ,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה      

 11,700.00 3,900.00     3.00 .טלפמוק סוליפ ללוכ החושה 'חי   
      
רובע לדוגו גוס לכמ שדח קזב אתל תפסות     08.13.0050
הריפח תוברל תמייק תרנצ לע ותנקתה      
לש קייודמ יוליגל אתה עוציב ינפל שושיגו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תרנצה  
      
מ"ס 04X08X06 תודימב IV םגד ןופלט ןורא     08.13.0060
ץע חול ,הליענ תידי ,לקוס ללוכ רבנע תרצות      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .טלפמוק - הנקתהל שרדנה לכו 'חי   
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26/04/2018
דף מס':     186 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ  91 ק ר פ       
      
1.91 ק ר פ  ת ת  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
םיכתחב תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
םיכותיר תוברל,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      

  1,850.00 18,500.00     0.10 ןוט 1 דע ןוט 2.0 לש תומכל יטטנס דוסי עבצו ןוט   
      

    180.00 1,800.00     0.10 .הדלפה תיצקורטסנוק ןווליג רובע תפסות ןוט  19.01.0020
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  ת ת  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
7/03/51, ןוטסרקא תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.01.0020
תתוסמ רמגב יתלזב רוחש ןווגב 7/04/02      
רוחש" ןווגב 7/5.22/5.7 דתי ןבא בולישב      
בולישב תתוסמ רמגב "טינרג רופא" וא "תלזב      
תרצות 7/8/8 ירכרוכ ןווגב "קיתנע תומר" ןבא      
ךרד תרוצ ללוכ ריחמה ע"וש וא "ןייטשרקא"      
1 טרפ יפל לכה .מ"ס 5 לש הבכשב לוח עצמו      

2,470,000.00   200.00 12,350.00 דחוימ טרפמו ר"מ   
      
ליבש בובס ללוכ( 02/51 הרוחש ןג ןבא     40.01.0030

210,000.00    60.00 3,500.00 )םיינפואה רטמ   
      
6/02/01 תבלתשמ ןבאב תוכרדמ ףוציר     40.01.0040

336,000.00   120.00 2,800.00 ירכרוכ/רופא ןווגב תתוסמ ןייטשרקא ר"מ   
      
"ןיעידומ" םגד תררוחמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0050
51/021/021 לש ללוכ לדוגב ,01 טרפ יפל      
רטוק ע"וש וא גנוטיא תרצות 5101541 ט"קמ      

 42,000.00   700.00    60.00 'פמוק ןבל רמגב מ"ס 08 ימינפ  
      
םע 6/02/02 תודימב תבלתשמ היחנ ןבא     40.01.0060

 21,000.00   300.00    70.00 ןבל ןווגב תודוקנ וא םיספ ר"מ   
      
יבועב "תומר" םגד תבלתשמ ןבא ףוציר     40.01.0070
תרצות םירופא לייטקוק ןווגב מ"ס 8/02/01      

780,000.00   120.00 6,500.00 הינחב העסימ רובע ,ע"וש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      

 24,000.00    20.00 1,200.00 הינח ןומיס רובע ןבל ןווג רובע ריחמל תפסות ר"מ  40.01.0080
      
בג ללוכ מ"ס 52/71-41 תוכרדמל הפש ןבא     40.01.0090

144,500.00    85.00 1,700.00 .ןוטב דוסיו רטמ   
      
םע מ"ס 001/52/02 תודימב המורט הפש ןבא     40.01.0100
םגד תמגודכ תואפב ןטק םוטיקו םירספס      

 85,000.00    85.00 1,000.00 ךרע הווש וא ןייטשרקא לש שירח רטמ   
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../187 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/04/2018
דף מס':     187 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

32X32 תודימב העונת יאל תעפושמ הפש ןבא     40.01.0110
 24,650.00    85.00   290.00 .ןוטב דוסיו בג ללוכ מ"ס רטמ   

      
קלח ,0022 ט"קמ המוטק תיעופיש ןג ינבא     40.01.0120

 19,000.00    95.00   200.00 .ןוטב דוסיו בג ללוכ העונת לגעמ םוחיתל רטמ   
      
דוסיו בג ללוכ ,מ"ס 02/01 תודמב ןג ינבא     40.01.0130

 72,000.00    60.00 1,200.00 .ןוטב רטמ   
      
רככל ביבסמו היצח רבעמל החוטש הפש ןבא     40.01.0140

 21,000.00    60.00   350.00 .ןוטב דוסיו בג ללוכ מ"ס 32/51  תודימב רטמ   
      

 60,000.00   400.00   150.00 .היריעה שומשבש םגד יפל תוחיטב הקעמ רטמ  40.01.0150
      
ם"ס 8 יבועב 02/01 תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0160

156,000.00   120.00 1,300.00 .טנמצ םע ברועמ ם"ס 4 לוח ללוכ ר"מ   
      
ת ו ע ל ס מ ו  ת ו ר י ק   20.04 ק ר פ  ת ת       
      
תא םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
,הזר ןוטב ,ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ריקה      
,םיזקנ ,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ      
.תושורדה רפעה תודובע לכו תוקעמל תונכה      
03-ב ןוטבה גוס      
      
ףיעסב תוריקל "הרהס" תשעותמ ןבא יופיח     40.02.0010
םירשי םיוקב יופיחה( דחוימ טרפמו טרפ יפל      
ישאר רדח ,הפשא רדח יופיח רובע )תותשקבו      
םיטרפ יפל למשחו םימ למגל תונוראו תכרעמ      

 32,000.00   320.00   100.00 ,24,25,26 17 ר"מ   
      
רובע מ"ס 8 יבועב "הרהס" ןבאמ גניפוק     40.02.0020
טרפ יפל מ"ס 03-כ יבועב תוריק      

 10,000.00   200.00    50.00 דחוימ טרפמו 62,52,42,71 רטמ   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע   30.04 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
רפע תודובעו 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ      
      
יפל "וקלטמ" תרצות "NROH" םגד לספס     40.03.0010

 43,000.00 4,300.00    10.00 ע"וש וא שרדנה לכו רפע תודובע ללוכ 81 טרפ 'חי   
      

 43,000.00 4,300.00    10.00 תנעשמ אלל ךא ל"נכ 'חי  40.03.0020
      
"וקלטמ" תרצות "SSELNIAR" םגד ןותפשא     40.03.0030
סוסיבו רפע תודובע ללוכ 51 טרפ יפל ע"וש וא      
ןבלוגמ לכה-תרשרשב רבוחמ חפמ ימינפ לכימ      

 26,000.00 2,600.00    10.00 ףונה לכירדא תריחבל  ןווגב רונתב עובצו 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

11 טרפ יפל ,EFAC םגד םיינפואל ןקתמ     40.03.0040
 18,000.00 1,500.00    12.00 ע"וש וא "OCLATEM" תרצות דחוימ טרפמו 'חי   

      
וא "ןמפלוו" תרצות "66-למרכ" םגד הסכמ     40.03.0050
תעבטה ללוכ ףוצירה ירוזאב תוחושל ע"וש      

    930.00   310.00     3.00 תושרה למס 'חי   
      
ט"קמ קלח רמגב "ןומרח" םגד רוריק תויזרב     40.03.0060
ללוכ ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות קלח 0702      
למשח ,םימל םירוביח ,רוריק ןקתמ ןגומ זרב      
,61 טרפ יפל לכה עקרקל רוביחו בויבו זוקינו      

 50,000.00 10,000.00     5.00 'פמוק ןרציה תוארוה יפל הנקתה  
      

  2,000.00   400.00     5.00 'פמוק זוקינ תכירב רובע 045.8.04 ףיעסל תפסות 40.03.0070
      
יולימו 05X05X05 לוחלח תכירב רובע תפסות     40.03.0080

  4,500.00   900.00     5.00 'פמוק ץצחב  
      
תסדנה" תרצות 'מ 8 הבוג םילגדל םינרת     40.03.0090
העובצו תנבלוגמ תכתממ ע"וש וא "למשח      
ןבא רמגב ןוטב סיסבו הכישמ לבכ ללוכ רונתב      

 60,000.00 12,000.00     5.00 'פמוק 71 טרפ יפל הרוסנ  
      
תרצות "SISENEG" םגד בכר םוסחמ     40.03.0100

 36,000.00 1,200.00    30.00 41 טרפ יפל ע"וש וא "וקלטמ" 'חי   
      
ללוכ טרפ יפל 'מ 5 בחורב בכרל ףנכ רעש     40.03.0110
עוציבל שורדה לכו ,ךתר לוענמו ןוטב תודוסי      

  5,000.00 5,000.00     1.00 םלשומ 'חי   
      
מ"ס 05 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליטאילופ רוניצ     40.03.0120
קמוע ךרע הבש וא סקדלפ תמגודכ BNS גרד      

 80,000.00   800.00   100.00 'מ 5.2 דע רטמ   
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     40.03.0130
04 ,מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 23,200.00 5,800.00     4.00 .'מ 52.2 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     40.03.0140
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../189 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     40.03.0150
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

 10,200.00 1,700.00     6.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
04-ב ןייוזמ ןוטבמ םימל איציו הסינכ ןקתמ     40.03.0160
םוטיק הזר ןוטבו תושירדה ע"עה לכ תוברל      

 48,000.00 12,000.00     4.00 ףדמ סוטסש 'חי   
      

 84,000.00   120.00   700.00 הלעתה יופחל פר-פיר ףוציר ר"מ  40.03.0170
      
ר ו ר מ ת ו  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     40.04.0010

  2,720.00   170.00    16.00 ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      

  2,240.00   140.00    16.00 ינוריע גוסמ ךרד ירורמת לש הנקתהו הקפסא 'חי  40.04.0020
      

  1,200.00    24.00    50.00 העונת יא תעיבצ ר"מ  40.04.0030
      

 12,000.00    15.00   800.00 מ"ס 51-01 בחורב עטוקמ וא ףוצר ןבל ספ רטמ  40.04.0040
      

    350.00    35.00    10.00 דדוב ץח 'חי  40.04.0050
      

    800.00    20.00    40.00 היצח ירבעמ תעיבצ רטמ  40.04.0060
      
1:1 ןבל/רוחש וא ןבל/םודאב הפש ינבא תעיבצ     40.04.0070

  5,000.00    20.00   250.00 םייולגה ןבאה ינפ לע רטמ   
      

  2,500.00   250.00    10.00 םיינפוא יליבש לע םיינפוא למס תעיבצ 'חי  40.04.0080
      
סובוטוא תונחתל הככס לש החנהו הקפסא     40.04.0090

 10,000.00 5,000.00     2.00 ריעב תומייקה תוככס המגודכ 'חי   
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ   14 ק ר פ       
י ט ט נ י ס  א ש ד ו  י ע ב ט  א ש ד       
      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
הכומסו ןושיד ,לוביז םיללוכ תועיטנה יריחמ      
דחוימה טרפמה יפל      
      

 72,000.00    18.00 4,000.00 )רטיל 3 לכימ( 4 לדוג לכיממ םיחיש 'חי  41.01.0010
      

 20,000.00     8.00 2,500.00 )רטיל 1 לכימ( 3 לדוג לכיממ םיחיש 'חי  41.01.0020
      
טרפמ יפל ,"םולפספ" גוסמ םידברמב אשד     41.01.0030

 22,000.00    20.00 1,100.00 דחוימ ר"מ   
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../190 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דע 'מ 5.2 הבוגבו 2?" רטוקב 8 גרד םיצע     41.01.0040
 45,000.00   300.00   150.00 לוציפל 'חי   

      
דע 'מ 0.3 הבוגבו 3?" רטוקב 9 גרד םיצע     41.01.0050

 50,000.00   500.00   100.00 לוציפל 'חי   
      

  2,000.00     2.00 1,000.00 )ליתשיח תויסוכ( 2 'סמ לכיממ םיחמצ 'חי  41.01.0060
      

  6,600.00    30.00   220.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.01.0070
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.01.0080

 22,800.00     6.00 3,800.00 .'מ -6.0 8.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ רטמ   
      
מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ -ירוביצ ןוניג     41.01.0090

  1,800.00     6.00   300.00 .ע"וש וא  EP 4/61 תמגודכ 6 גרד רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ -ירוביצ ןוניג     41.01.0100

  2,200.00    11.00   200.00 .ע"וש וא  EP 4/61 תמגודכ 6 גרד רטמ   
      
מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ -ירוביצ ןוניג     41.01.0110

 12,350.00    13.00   950.00 .ע"וש וא  EP 4/61 תמגודכ 6 גרד רטמ   
      
מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ - ירוביצ ןוניג     41.01.0120

 15,878.00    18.68   850.00 01 גרד רטמ   
      
י ע ב ט  א ש ד  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

תכרעמ                           יעבטה אשדה חטשמב זוקינה תכרעמ 41.02.0010
      
יפל תויבחורה זוקינה תולעת הביצח/הריפח     41.02.0020
הביצח/הריפחה רמוח יוניפ ללוכ ןנכותמ עופיש      

 35,750.00    65.00   550.00 .רשואמ ךפש םוקמל ק"מ   
      
יפל תופסאמה זוקינה תולעת תביצח/הריפח     41.02.0030
תורובה תביצח/תריפח ללוכ ןנכותמ עופיש      
הביצח/הריפחה רמוח יוניפו תרוקיבה תוחושל      

 12,750.00    85.00   150.00 .רשואמ ךפש םוקמל ק"מ   
      
רטוקב ירושרש זוקינ רוניצ תנקתהו הקפסא     41.02.0040

 70,000.00    25.00 2,800.00 .טרפמה יפל מ"מ 521 רטמ   
      
םגד מ"ס 56 רטוקב תרוקיב תוחוש תקפסא     41.02.0050
תויושע ע"ש וא "ורטסלפ" תרצותמ דלומור      
הסכמ ללוכ ההבגה תועבט אלל תחא הדיחי      

 29,400.00 2,100.00    14.00 .זוקינה תורוניצ רוביחל םימטאו אשדה עבצב 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד מ"ס 001 רטוקב תרוקיב תחוש תקפסא     41.02.0060
תויושע ע"ש וא "ורטסלפ" תרצותמ דלומור      
הסכמ ללוכ ההבגה תועבט אלל תחא הדיחי      
זוקינה תורוניצ רוביחל םימטאו אשדה עבצב      

 12,300.00 4,100.00     3.00 .שרגמל ץוחמ זוקינ רוניצל החושה רוביח ללוכ 'חי   
      
ותנקתהו טרפמה יפל ליטסכטואג דב תקפסא     41.02.0070

 56,000.00     2.50 22,400.00 .טרפמה יפל ר"מ   
      
יס.יו.יפ רוניצ לש טרפמה יפל הנקתהו הקפסא     41.02.0080

 13,500.00    90.00   150.00 .מ"מ 002 רטוקב האלמ ןפוד לעב בויב ןקת רטמ   
      

 10,350.00   115.00    90.00 .מ"מ 052 רטוקב רוניצ ל"נכ רטמ  41.02.0090
      
ןופיד ךרוצל הביצח/הריפחה רמוח תרזחה     41.02.0100
,היקשהה תרנצו םיפסאמה יס.יו.יפה תורוניצ      

  6,750.00    45.00   150.00 .טרפמה יפל קודיהו תולעתה יולימ ק"מ   
      

356,500.00   155.00 2,300.00 .טרפמה יפל ףוטש זוקינ ץצח רוזיפו הקפסא ק"מ  41.02.0110
      
ל ו ד י ג ה  ת י ב  ת ב כ ש  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
בייחמה גורדה יפל לוח תסירפו הקפסא     41.03.0010
יקלח וא/ו םיערזמ ןיטולחל יקנ טרפמב עיפומה      
עקרק ישוגו םינבאמ ןיטולחל יקנ ןכו םיבשע      

871,530.00   139.00 6,270.00 .טרפמה יפל ק"מ   
      

132,460.00   370.00   358.00 .טרפמה יפל לובכ  רוזיפו הקפסא ק"מ  41.03.0020
      

  5,000.00     5.00 1,000.00 ."טאפסופרפוס" ןשד רוזיפו הקפסא ג"ק  41.03.0030
      
סחיב "טוקומסוא" ןשד רוזיפו הקפסא     41.03.0040

 22,000.00    22.00 1,000.00 .טרוק תודוסי תפסותב 41-41-41 ג"ק   
      
יפל לודיגה תיב תבכש לש יפוס בוצייו רושיי     41.03.0050
,תוחושה יסכמ בוציי ,םיקודיהה ללוכ טרפמה      
יפל תושרדנה תודידמה לכ היקשהה 'עמ ןומיס      

 35,800.00     2.00 17,900.00 .טרפמה ר"מ   
      
יפל "טרוק תודוסי" ןשד  רוזיפו הקפסא     41.03.0060

 10,440.00    18.00   580.00 .טרפמה ג"ק   
      
ת ר נ צ    ה י ק ש ה  ת כ ר ע מ  40.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ר י ט מ מ ו  ם י ר ב ח מ       
      
ללוכ 01 גרד מ"מ 23 רטוקב א.פ רוניצ     41.04.0010

  2,812.80    17.58   160.00 .רוניצ הצק ירזיבאו תויווז ,םידמצמ רטמ   
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ללוכ 01 גרד מ"מ 36 רטוקב א.פ רוניצ     41.04.0020
 66,150.00    47.25 1,400.00 .רוניצ הצק ירזיבאו תויווז ,םידמצמ רטמ   

      
ללוכ 01גרד מ"מ 57 רטוקב א.פ רוניצ     41.04.0030

 45,388.00    64.84   700.00 .רוניצ הצק ירזיבאו תויווז ,םידמצמ רטמ   
      
ללוכ הטסורינ יושע "tropsorp" םגד ריטממ     41.04.0040
עבצב ימוגמ ריטממ יוסיכ  וז1"  הסינכ רגנ לא      
063 אלמ לגעמ הייקשה םיבשומ םיימל לוגס      
תויווז םירוביחה לכ ללוכ ךרע הווש וא תולעמ      

 50,400.00   420.00   120.00 .תרנצל םידמצמו 'חי   
      

 50,000.00   100.00   500.00 .הייקשה תרנצ רבעמל 01/011 א.פ לוורש רטמ  41.04.0050
      
ת כ ר ע מ ה  ש א ר  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
תינכותב ףרוצמ טרפ יפל רוביחה ירזיבא לכ     41.05.0010
םייושע תכרעמה שאר  ירזיבא היקשה      
רזיבא לכל םידרוקר ללוכ  םיירלודומ םירזיבאמ      

 36,000.00 36,000.00     1.00 'פמוק .)ןנסמ ,םיפוגמ( תכרעמה שארב  
      

    850.00   850.00     1.00 .3" תכתמ ינוסכלא ףוגמ 'חי  41.05.0020
      
ץחל תסוו 2" שמ 021 ןנסמ ללוכ ףוטפט שאר     41.05.0030

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .2" קיר ענומ םותסש ,2" דמרב  
      
םגד "סופנורג 'פמוק ץחל תרבגהל הבאשמ     41.05.0040

 40,000.00 40,000.00     1.00 .ע"וש וא RC-3-46 'חי   
      
ם ח ה  א ש ד ה  ת ל י ת ש  60.14 ק ר פ  ת ת       
ו ח ו פ י ט ו       
      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק .תינמזה היקשה 'עמ קוריפו הסירפ ,הלאשה 41.06.0010
      
הרדגהה יפל םיסוחד אשד יליתש תקפסא     41.06.0020

 85,500.00   950.00    90.00 .הליתשה טרפמב ק"מ   
      

  4,950.00    22.00   225.00 .טרפמה יפל "רטרטס" ןשד רוזיפו הקפסא ג"ק  41.06.0030
      

  5,880.00    42.00   140.00 .טרפמה יפל " דראג סקאמ" תקפסא ג"ק  41.06.0040
      
יפל ירמילופ רקובמ רורחש ןשד תקפסא     41.06.0050

  9,600.00    16.00   600.00 .טרפמה ג"ק   
      
יפל ךמסומ דדומ תועצמאב שרגמה יוק ןומיס     41.06.0060

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק .לגרודכה תקוח  
      
יפל ךמסומ דדומ תועצמאב שרגמה יוק ןומיס     41.06.0070

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק .לגרודכה תקוח  
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ת י ט ו ח ל א  ה י ק ש ה  ת ר ק ב  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
רקב :ללוכה יזכרמ רקב לש הנקתהו הקפסא     41.07.0010
005( תומרוז תויתשתל הלורוטומ LX טניריא      
תרושקתל וידר ,רבצמ ,)תולעפה 005 ,םייוויח      
2 , הרקב זכרמל תרושקתל וידר ,הצקה 'חיל      
ןעטמ , יוביג רבצמ ,רשק יושיר  ,ןרות ,תונטנא      
,roodtuo זראמ ,םיקרב תנגה ,יטמוטוא      
יושיר ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה      
,הכרדה ,היצרגטניא ,הנקתה.תחא הנשל רשק      

 42,857.14 42,857.14     1.00 .תחא הנשל תורשו תוירחא 'חי   
      
תיטוחלא הצק תדיחי לש הנקתהו הקפסא     41.07.0020
,וידר ,רקב :ללוכ .הלורוטומ RX 6/6 ויפרוקס      
זראמ ,הללוס  ,תוסינכ 6 , תולעפה 6      
    roodtuo, ןקת BC םייפקהה םירזיבאלו רקבל,  
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ ידי לע הנקתה      
לע הנשל תורשו תוירחא ,הכרדה ,היצרגטניא      

 12,087.91 12,087.91     1.00 .תורשל ןרציה לש השרומ ןלבק ידי 'חי   
      
תיטוחלא הצק תדיחי לש הנקתהו הקפסא     41.07.0030
,וידר ,רקב :ללוכ .הלורוטומ RX 8/8 ויפרוקס      
זראמ ,הללוס  ,תוסינכ 8 , תולעפה 8      
    roodtuo, ןקת BC םייפקהה םירזיבאלו רקבל,  
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ ידי לע הנקתה      
לע הנשל תורשו תוירחא ,הכרדה ,היצרגטניא      

 13,186.81 13,186.81     1.00 .תורשל ןרציה לש השרומ ןלבק ידי 'חי   
      
י ט ט נ י ס  א ש ד  80.14 ק ר פ  ת ת       
      
:היקשה+זוקינ תכרעמ      
      
יפל תויבחורה זוקינה תולעת הביצח/הריפח     41.08.0020
הביצח/הריפחה רמוח יוניפ ללוכ ןנכותמ עופיש      

 15,600.00    65.00   240.00 .רשואמ ךפש םוקמל ק"מ   
      
יפל תופסאמה זוקינה תולעת תביצח/הריפח     41.08.0030
תורובה תביצח/תריפח ללוכ ןנכותמ עופיש      
הביצח/הריפחה רמוח יוניפו תרוקיבה תוחושל      

  5,950.00    85.00    70.00 .רשואמ ךפש םוקמל ק"מ   
      
רטוקב ירושרש זוקינ רוניצ תנקתהו הקפסא     41.08.0040

 30,000.00    25.00 1,200.00 .טרפמה יפל מ"מ 521 רטמ   
      
םגד מ"ס 56 רטוקב תרוקיב תוחוש תקפסא     41.08.0050
תויושע ע"ש וא "ורטסלפ" תרצותמ דלומור      
הסכמ ללוכ ההבגה תועבט אלל תחא הדיחי      

 14,700.00 2,100.00     7.00 .זוקינה תורוניצ רוביחל םימטאו אשדה עבצב 'חי   
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םגד מ"ס 001 רטוקב תרוקיב תחוש תקפסא     41.08.0060
תויושע ע"ש וא "ורטסלפ" תרצותמ דלומור      
הסכמ ללוכ ההבגה תועבט אלל תחא הדיחי      
זוקינה תורוניצ רוביחל םימטאו אשדה עבצב      

  4,100.00 4,100.00     1.00 .שרגמל ץוחמ זוקינ רוניצל החושה רוביח ללוכ 'חי   
      
ותנקתהו טרפמה יפל ליטסכטואג דב תקפסא     41.08.0070

 30,925.00     2.50 12,370.00 .טרפמה יפל ר"מ   
      
יס.יו.יפ רוניצ לש טרפמה יפל הנקתהו הקפסא     41.08.0080

 18,000.00    90.00   200.00 .מ"מ 002 רטוקב האלמ ןפוד לעב בויב ןקת רטמ   
      

 11,500.00   115.00   100.00 .מ"מ 052 רטוקב רוניצ ל"נכ רטמ  41.08.0090
      

341,000.00   155.00 2,200.00 .טרפמה יפל ףוטש זוקינ ץצח תקפסא ק"מ  41.08.0100
      
ןופיד ךרוצל הביצח/ הריפחה רמוח תרזחה     41.08.0110
,היקשהה תרנצו םיפסאמה יס.יו.יפה תורוניצ      

  3,150.00    45.00    70.00 טרפמ יפל קודיהו תולעתה יולימ ק"מ   
      
רופא תרושקת CVP רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.08.0120

 15,120.00    54.00   280.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ''4 רטוקב רטמ   
      
011 רטוק ןליתאילופ רוניצ הנקתהו הקפסא     41.08.0130

 49,000.00    70.00   700.00 01 גרד מ"מ רטמ   
      
יוסיכ םע ןנווכתמ רטנה ריטממ - ץחל שרגמ     41.08.0140
וא מ"ס 01 החיג הבוגב יטסלפ l-13 ימוג      

  1,440.00   240.00     6.00 .ע"וש וא "טרופסורפ" םגד "ןייל ןייר" תרצות 'חי   
      
טרפ יפל(ריטממ הנקתהו הקפסא     41.08.0150
הדובע ץחל רטנה תרצותמ TS-0061)ןנכתמ      

 42,000.00 7,000.00     6.00 ע"וש וא ש"קמ 54 הקיפס 'טא 8 'חי   
      
םע הרטמל ''3 תכרעמ שאר הנקתהו הקפסא     41.08.0160
ןוזרב ללוכ ,הזנורבמ םיילוארדיה םיזרב 8      
דמ ,ןג זרב ,םוקאוו/ריוא ררחשמ ,יכרד תלת      
םידרוקר ,ץחל יתסו ,םיננסמ ,טלפ+ םימ      
ללוכ ,61 גרד םירלודומ/םינוולוגמ םירזיבאו      
ללוכ אל('מ 3 דע - ךומס םימ רוקמל רוביח      
רוביח ללוכ .)זגרא אלל ,םידיאונולוס לגרס      

 29,000.00 29,000.00     1.00 .םישרדנה םירזיבאה לכ לע היקשהה יווקל 'חי   
      
ץחל תרבגהל הבאשמ לש הנקתהו הקפסא     41.08.0170
למשח חולל רוביח ללוכ 'פמוק 54RC םגד      

 40,000.00 40,000.00     1.00 ע"וש וא םגא תרבח םגדמ רדת ריממ ללוכ 'חי   
      
גרד מ"מ 04 רטוק EP-001 ןליתאילופ רוניצ     41.08.0180

  3,362.40    18.68   180.00 10 רטמ   
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../195 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     195 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

גרד מ"מ 23 רטוק EP-001 ןליתאילופ רוניצ     41.08.0190
    879.00    17.58    50.00 10 רטמ   

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  90.14 ק ר פ  ת ת       
      
אשדה רכ לע .לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד     41.09.0010
י"פע א"פיפ לש תויעוצקמ תושירדב דומעל      
לש המרב םייתוכאלמ םיחטשמל א"פיפ ךירדמ      
    YTILAUQ AFIF, לש חטש תקידב ללוכה  
עוציבל AFIF י"ע תרשואמה הדבעמה      
לוח יולימ תוברל מ"מ 06 הבוגב .הקידבה      
,םינבל םיווק ,ןומיס ,םיקורי םירגרג-ימוגו      
טרפמ י"פע שרדנה לכ רוביחו הקבדה ,הנקתה      
,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה .אשדה ןרצי      
ןרצי תוירחא ללוכ .עבצ תקיחשבו V.U תנירק      

2,231,000.00   230.00 9,700.00 .םינש 6-ל ר"מ   
      
הלורוטומ י"ע רשואמ יכרד תלת דיאונולוס     41.09.0020
היקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ      
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה ףוגמלו      
שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ      

  2,637.36   329.67     8.00 .תכרעמה 'חי   
      
M ויפרוקס/.RX ויפרוקסל היצרגטניא     41.09.0030
,היקשהה תרקב תכמב הצקה תדיחיבולש      

    901.10   901.10     1.00 .IMH ידועי ךסמ תביתכ 'חי   
      
תיטוחלא הצק תדיחי לש הנקתהו הקפסה     41.09.0040
,וידר ,רקב :ללוכ .הלורוטומ RX 8/8 ויפרוקס      
,roodtuo זראמ ,הללוס ,תוסינכ 8 ,תולעפה 8      
הנקתה ,םייפקהה םירזיבאלו רקבו BC ןקת      
,היצרגטניא ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע      
ןלבק ידי לע הנשל תורשו תוירחא ,הכרדה      

 13,186.81 13,186.81     1.00 .תורשל ןרציה לש השרומ 'חי   
      
ת ו ר ש ו  ה ק ז ח א  ת ו ד ו ב ע  01.14 ק ר פ  ת ת       
א ש ד ה  י ח ט ש מ ל       
      
ןהש יפכ יעבט  אשד חטשמ  תקזחא תודובע     41.10.0010
לכ תקפסא ללוכ ףרוצמה טרפמב תוראותמ      
םישורדה דויצהו םירמוחה      
21 ךשמב טרפמבש םילכה לכ תועצמאב      
חטשב ,עובק דבוע תקזחא ללוכו  םישדוח      
תליתשמ ,םויה תועש לכ ךשמב ,שרגמה      
תודובע לכ ךשמבו חופיטה םויסל דעו אשדה      
יפרוח עורזישו ץיק םוקיש ללוכ הקזחאה      

410,400.00 22,800.00    18.00 .טרפמב ותרדגהכ םנוד  
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ןהש יפכ יטטניס אשד חטשמ  תקזחא תודובע     41.10.0020
לכ תקפסא ללוכ ,ףרוצמה טרפמב תוראותמ      
םישורדה םילכהו םירמוחה      
תפסוה ללוכ  םישדוח 21 ךשמב טרפמבש       
חקפמה תייחנה יפלו ךרוצה תדימב קורי ימוג       

 58,200.00 6,000.00     9.70 .ףרוצמה טרפמה יפ לעו םנוד  
      
אשד+יטטניס אשד ישרגמ תקזחא -  ילנויצפוא     41.10.0030
םוכיסל אל 468,600.00     1.00 'פמוק תפסונ הנשל םיטרפמה י"פע יעבט  
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר   24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
י נ ק ת מ ל  ד ו י צ ו  ם י נ ק ת מ  10.24 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ר ג מ ב  ט ר ו פ ס       
      
זיידונא יופיצ ,5X2 דיינ םוינימולא רעש     42.01.0020
תרגסמ לעב)ימואלניב טרדנטס יפ לע(ןבל      
ינקית תודתי גוז ללוכ ,םוינימולאמ תיפקיה      
םינקתה ןוכמ רושיא לעב ,רעש ןוגיעל      

 51,180.00 8,530.00     6.00 EN7.48 'חי   
      
תנקתה ללוכ ,ךותיר ללוכ ,עובק רעש תנקתה     42.01.0030

  9,000.00 1,500.00     6.00 .הלבוה ללוכ ,הפצרב םיינקית םילוורש 'חי   
      
'מ 2/7 הדימב דיינ רעשל לגרודכל תותשר גוז     42.01.0040

  5,000.00 1,000.00     5.00 .ע"ווש וא ןלטאילופמ 'מ 2/5 הדימב וא 'חי   
      
ןבל זיידונא יופיצ עובק 2X7 םוינימולא רעש     42.01.0050
םינקתה ןוכמ רושיא לעב )ימואלניב ןקת(      

 37,884.00 6,314.00     6.00 EN748. 'חי   
      
2X7מ רעשל תלפקתמ תירוחא .ח תרגסמ     42.01.0060
ללוכ ,תשר תסיפתל הליסמ ללוכ עובק      

 11,400.00 1,900.00     6.00 .םיספילק 'חי   
      
,ןבל זיידונא יופיצ ,דיינ 2X7 םוינימולא רעש     42.01.0070
םינגוע ללוכ םוינימולאמ תיפקיה תרגסמ      

 34,360.00 8,590.00     4.00 .847NE םינקתה ןוכמ רושיא לעב ,םיינקית 'חי   
      

 18,480.00 1,848.00    10.00 .הלבוה ללוכ ,ךותיר ללוכ ,דיינ רעש תנקתה 'חי  42.01.0080
      
סיסב .םיבשומ 51 םינקחשל הניבק ןקתמ     42.01.0090
יצח ECI גוסמ מ"מ 8 ןגילופ יופיח םוינימולא      

138,920.00 34,730.00     4.00 .V.U תנגה לעב ףוקש 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../197 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     197 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינקתשב העיגפ תעינמל םישימג ןרק ילגד גוז     42.01.0100
METSYS תרבח תרצות C00829 ט"קמ      
    TROPS ע"וש וא "יל ןגמ" י"ע הנקתהו אובי  
יסיסב לש הנקתהו הקפסא לוכ 31M טרפ יפל      

  9,600.00 1,600.00     6.00 ןוטבמ םילגדה 'חי   
      
הלבוה ללוכ םיירוחא החיתמ ידומע טס     42.01.0110

 11,220.00 1,870.00     6.00 .הבכרהו 'חי   
      
4 הכוס 7X2 עובק רעשל לגרודכ תותשר גוז     42.01.0120

  3,300.00 1,100.00     3.00 .ע"ווש וא ןלטאילופ מ"מ 'חי   
      
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצות תיפקיה רדג עוציבו ןונכת     44.01.0010
הבוגב ע"וש וא 6001 ט"קמ "ןנח" םגד "ילרוא      
ןרצי טרפמ י"פע לכה ,םוחב תנוולוגמ ,'מ 4      
"GNIWARD  POHS" תינכתל םאתהבו      

420,000.00   600.00   700.00 5 'סמ טרפ יפלו לכירדאה י"ע רשואתש רטמ   
      
תורדג" תרצות יפנכ וד רעש עוציבו ןונכת     44.01.0020
ע"וש וא "ןנח" םגד 7002 ט"קמ "ילרוא      
לכה ,םוחב ןוולוגמ ,מ"ס 004/064 תודימב      
D" תינכתל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע      
    POHSGNIWAR" לכירדאה י"ע רשואתש  

 91,000.00 6,500.00    14.00 7 טרפ יפל 'חי   
      
תורדג" תרצות יפנכ וד רעש עוציבו ןונכת     44.01.0030
,מ"ס 021/003 תודימב "ןנח" םגד "ילרוא      
םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע לכה ,םוחב ןוולוגמ      
י"ע רשואתש "GNIWARD POHS" תינכתל      

 16,000.00 8,000.00     2.00 9 טרפ יפל לכירדאה 'חי   
      
ירוחאמ לגרודכה שרגמל רדג עוציבו ןונכת     44.01.0040
,'מ 6 הבוגב 4 טרפ יפל תכתורמ תשרמ רעש      
םאתהבו ןרציה טרפמ י"פע לכה תנוולגמ      
י"ע רשואתש "GNIWARD POHS" תינכתל      

336,000.00 1,400.00   240.00 הכימתו סוסיב ללוכ לכירדאה רטמ   
      
ינפל 'מ 01.1 הבוג רדג עוציבו ןונכת     44.01.0050
,םוחב ןוולוגמ 6 טרפ יפל "ןנח" םגד הנובירטה      
תינכתל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע לכה      
    "GNIWARD POHS" לכירדאה י"ע רשואתש  

 36,000.00   300.00   120.00 ע"וש וא "ילרוא תורדג" תרצות רטמ   
      

210,000.00   300.00   700.00 תינמז רדג רובע ל"נכ רטמ  44.01.0060
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../198 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     198 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 3 יבועב חפמ הפפר תלד עוציבו ןונכת     44.01.0070
.הפשא רדח תכורעמ םחתמ ,םיפוגמל השינל      
'מ 05.1-כ בחורב 22,32,42 םיטרפ יפל לכה      
לכה .םיפוקשמו םיריצ ללוכ 'מ 08.1-כ הבוגבו      

  6,000.00   600.00    10.00 לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ רטמ   
      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
תרבדהו יוקינ ללוכ ,ןוניגל עקרקה תרשכה     51.01.0010
,ףוריג ,יפוס סוליפ ,יפוס יננג רושיי ,היחמצ      

  5,520.00     1.20 4,600.00 םילבז תענצהו חוחית ר"מ   
      
'מ 2 דע קמועב מ"ס 03 רטוקב זוקינ וק     51.01.0020

112,500.00   450.00   250.00 )הדלפמ( רטמ   
      
2  דע לש קמועב מ"ס 08 רטוקב הטילק תחוש     51.01.0030

 10,000.00 2,500.00     4.00 'פמוק שורדה לכו ןוראוצ ,הסכמ ללוכ 'מ  
      
למרכ גוסמ ןטלוק רובע הסכמה ריחמל תפסות     51.01.0040

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק ע"וש וא ודנור תשר םע 3306  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תובחר ,םיליבשה יחטשב רקובמ יולימ קודיה     51.02.0010
רחאל( מ"ס 51 לע הלעי אלש יבועב תובכשב      

  8,800.00     2.20 4,000.00 שרדיש םוקמ לכב )קודיה ק"מ   
      
)ידרשמניבה טרפמה תרדגה יפל( ררבנ יולימ     51.02.0020
02 יבועב תובכשב ורוזיפ ללוכ ץוחבמ אבומ      

152,000.00    38.00 4,000.00 םומיסקמהמ 89%-ל קדוהמ מ"ס ק"מ   
      
יבועב דחוימ טרפמ יפל רשואמ ביטמ ןג תמדא     51.02.0030
םיהבגל רוזיפ ללוכ מ"ס 04 לש הבכש      

150,000.00    50.00 3,000.00 םיננכותמ ק"מ   
      
טסופמוק ק"מ 04 לש תומכב ןושידו לוביז     51.02.0040

 30,000.00   150.00   200.00 םנודל ןוסקילג ק"מ   
      

150,000.00    10.00 15,000.00 תיתש קודיהו ךרד תרוצ ר"מ  51.02.0050
      

780,000.00   120.00 6,500.00 .מ"ס 02 לש תובכש יתשב קדוהמ 'א גוס עצמ ק"מ  51.02.0060
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../199 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     199 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.25 ק ר פ  ת ת       
ה ל י ל ס ו       
      
הדובעה .אוהשלכ יבועב טלפסא תבכש קורפ     52.01.0010

  9,000.00    30.00   300.00 קוריפ ינפל םייקה טלפסא רוסינ תללוכ ר"מ   
      
תוברל מ"ס 3 דע יבועב םייק טלפסא ףוצריק     52.01.0020

 50,000.00    20.00 2,500.00 הנוכמ תועצמאב אוטאט ר"מ   
      
בגו דוסי ללוכ והש גוס לכמ הפש ינבא קורפ     52.01.0030

  6,000.00    30.00   200.00 ןוטב רטמ   
      
ןוטב תויראשמ םיוקינ ,םיטלשו םירורמת קורפ     52.01.0040

    500.00   100.00     5.00 .ןוטב דוסי לעשדחמ םתבכרהו 'חי   
      

 20,000.00    20.00 1,000.00 .ןמוטיב תחירמו םייק טלפסא רוסינ רטמ  52.01.0050
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
,שורדה קמועל םייק שיבכ תבחרהל הריפח     52.02.0010
דוביע ,תמייק העסמ הנבמב הריפח ללוכ      

105,000.00    35.00 3,000.00 .רקובמ קודיהב הקודיהו תיתשה ק"מ   
      
ביטמ )ןטול לוח( תיננג המדאמ ןג תמדא     52.02.0020

  6,600.00    55.00   120.00 .קודיהו רוזיפ ללוכ רשואמ ק"מ   
      
הפסוה השירח ללוכ תיתשב ךרד תרוצ תנכה     52.02.0030
הבטרה )ןונכתה יפל(  מ"ס 03 דע הריפח וא      

200,000.00    10.00 20,000.00 רקובמ קודיהו ר"מ   
      
ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.25 ק ר פ  ת ת       
      
הכרדמ וא/ו העסימה הנבמל 'א גוס עצמ     52.03.0010

1,320,000.00   120.00 11,000.00 מ"ס 51 ו/וא 02 לש תובכשב תקדוהמ ק"מ   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.25 ק ר פ  ת ת       
      

 23,100.00     3.00 7,700.00 ר"מ/רטיל 1 תומכב S.M 01. דוסי יופיצ ר"מ  52.04.0010
      

260,000.00    40.00 6,500.00 מ"ס 4 יבועב 91 צ"את טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  52.04.0020
      

 13,000.00     2.00 6,500.00 ר"מ/רטיל 52.0 תומכב החאמ יופיצ ר"מ  52.04.0030
      

  7,500.00     3.00 2,500.00 רטמ/רטיל 5.0 תומכב ךיא ל"נכ ר"מ  52.04.0040
      

357,500.00    55.00 6,500.00 מ"ס 6 יבועב 52 צ"את טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  52.04.0050
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../200 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     200 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,000.00    30.00 1,200.00 מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את טלפסא ןוטב תבכש ר"מ  52.04.0060
      

210,000.00   300.00   700.00 הנתשמ יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ןוט  52.04.0070
      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת  ר ו ת י א  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
שיבכה ךרואל תיעקרק תת תויתשת רותיא     57.01.0010
ךותבו )תוליא לבח ,םיפטנ ןיע ,תורוקמ יווק(      
תוכיירבל הביאשה תנחת ןיב תינכותה חטש      
חוקיפב השעי תויתשתה רותיא .הריגאה      
םאתהבו תורוקמו םיפטמ ןיע ,ןימזמה      
םג עבקי רותיאל םאתהב .חטשב םהתויחנהל      
לכ םג ללוכ רותיאה .תרנצה לע הנגה תעוצר      
תת תרנצב העיגפמ העבונש שרדנ ןוקית      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .תיעקרק  
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ  ת ר נ צ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
תחנומ מ"מ 082 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.02.0010

384,460.00   818.00   470.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.02.0020

 24,560.00   307.00    80.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 011 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ     57.02.0030

 23,000.00   230.00   100.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 001 רטוקב הרקב את     57.02.0040
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

 11,450.00 2,290.00     5.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.0050

  2,044.00 2,044.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      

    550.00   550.00     1.00 .6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.0060
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.0070

  4,792.00 1,198.00     4.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      

  1,836.00   459.00     4.00 .4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.0080
      
6" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.02.0090

 18,640.00 2,330.00     8.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../201 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     201 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3 ללוכ 1" דע רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.02.0100
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ      
רוניצל רוביחו ,קקפו םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,214.00   607.00     2.00 .ישאר 'חי   
      
,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.02.0110
דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב 2      
רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו      
םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל      

  4,522.00 2,261.00     2.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל 'חי   
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     57.02.0120
ןקתומה מ"ס 03/021/08 תודימב סאלגרביפ      
דמצמ םע 2" הפירש זרב : ללוכ ןוטב ריק לע      
םע א"כ 'מ 51 ךרואבו 2" םיקונרז 2   ,ץרוטש      
זרב םע 2" סוסיר / ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ      

 16,863.00 2,409.00     7.00 'פמוק )ןורא ללוכ אל( תומלשב ןקתומ ,ירודכ  
      
תללוכה "רתכ" םגד היזרבל ךרע תווש היזרב     57.02.0130
טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 4      
תכירבו ףוגמ זגרא ללוכ ,"אכירא םחש" לש      

 42,350.00 6,050.00     7.00 םימ רוקמל רוביח ללוכו זוקינ 'חי   
      
082 רטוקב XEP  שדח םימ וק תורבחתה     57.02.0140
תוברל הדלפמ 42" רטוקב םייק םימ וקל מ"מ      
, וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע      
לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו וזוקינ , ותריגס      

  2,750.00 2,750.00     1.00 .תויושרה םע םואתב 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.0150

  8,579.00 8,579.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
21" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.0160

  3,686.00 1,843.00     2.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     57.02.0170
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

  2,877.00 2,877.00     1.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     57.02.0180

    525.00   525.00     1.00 .מ"ס 06 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
הקפסא ץניא 4 ו ץניא 6  רטוקב םירזיבא רשג     57.02.0190
הדלפ רוניצמ ,תינכות יפל תומלשב הנקתהו      
הפיטעו טלמ יופיצ םע 'ץנייא 6 -ו  4 רטוקב      
הנקתה םירזיבא תבכרהל םיחפס ללוכ וירט      

 10,500.00 10,500.00     1.00 'פמוק .ןליטאילופ רוניצ וקב תמלשומ  
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../202 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018
דף מס':     202 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םימ וקל 6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.0200
  3,748.00 1,874.00     2.00 . תומלשב  מ"מ 082 רטוקב 001EP 'חי   

      
 14,624.00 3,656.00     4.00 ץניא 4 רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.02.0210

      
4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.0220

  1,953.00   651.00     3.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
םגד ירא תרצות .ץניא 2 רטוקב ריוא םותסש     57.02.0230

  2,250.00 1,125.00     2.00 D-040. 'חי   
      
דרא" תרצות היבטקוא  4" רטוקב םימ דמ     57.02.0240

  3,786.00 3,786.00     1.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל "הילד 'חי   
      
םגד 4" רטוקב דמרב תרצות ץחל יניטקמ     57.02.0250
םגד ,לדגומ חפנב ןנסמ םע ,תליא      

 21,250.00 21,250.00     1.00 WW-04-720-00-Y-C-16-V-FI. 'חי   
      
םגד דמרב ,ץניא 2 רטוקב ריהמ ץחל קרופ     57.02.0260

  4,380.00 4,380.00     1.00 02-73Q. 'חי   
      
טז תרצות ,ץניא 4 רטוקב םינבא תדוכלמ     57.02.0270

  4,500.00 4,500.00     1.00 ZT-330. 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 .ףוגמ םע תורפסומטא 51 רטמונמ 'חי  57.02.0280
      

  5,000.00 2,500.00     2.00 ןיוזמ ןוטבמ םירזיבאה רשגל ןוגיע ישוג 'חי  57.02.0290
      
ללוכ טרפ יפל ילוארדיה רזיבאל הכימת דומע     57.02.0300
תודימב רוטב שוג( ןוטבמ הימת חטשמ      

  2,200.00   550.00     4.00 )מ"ס 02X04X04 'חי   
      
ת ו נ ו ש  -  07 ק ר פ  07 ק ר פ       
      
1.07 ק ר פ  ת ת  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
ירדסה וא/ו תוחיטב ירדסה רובע  בצקה     70.01.0010
לע לעופב תואצוה יפל םולשתה םיינמז העונת      
תפסותבו לעופב ומלושש סמ תוינובשח יפ      

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק .הדידמ יפל -21% ישאר ןלבק חוור  
      

500,000.00 500,000.00     1.00 לעופב הדידמ יפ לע מ"צב רובע  בצקה 'חי  70.01.0020
      

100,000.00 20,000.00     5.00 שדוחל ישאר ןלבק יתורש רובע םולשת 'חי  70.01.0030
      
      
      
      
      
      

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי   .../203 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

26/04/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     203 םינומיא ישרגמ טרופסה תירק

  
קרפ ךס  
   220,450.00 רפע תודובע - 10 קרפ 10 קרפ  

  
 1,730,028.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
   654,414.00 םוטיא תודובע 5 קרפ 50 קרפ  

  
 5,254,903.00 למשח ינקתמ 8 קרפ 80 קרפ  

  
     2,030.00 שרח תורגסמ 91 קרפ 91 קרפ  

  
 5,081,790.00 חותיפ תודובע 04 קרפ 04 קרפ  

  
 5,815,072.33 יטטניס אשדו יעבט אשד היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ  14 קרפ  

  
   330,344.00 ץוח טוהיר  24 קרפ 24 קרפ  

  
 1,115,000.00 רודיג תודובע 44 קרפ 44 קרפ  

  
 1,400,820.00 חותיפו םישיבכ תודובע 15 קרפ 15 קרפ  

  
 2,624,200.00 הלילס תודובע 25 קרפ 25 קרפ  

  
   644,039.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ 75 קרפ  

  
   900,000.00 תונוש -  07 קרפ 07 קרפ  

 
  

לכה ךס  
25,773,090.83 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: קרית הספורט מגרשי אי 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


