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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     062 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  :20 ק ר פ  20 ק ר פ       
ם י כ מ ו ת       
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.030
חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ דדמנ(      
טקל ןבא/תיארפ ןבאמ םיבכרומ ,)םינוילע      
7.0 בחור**>p<.ןוטב בגו דחא דצמ תימוקמ      

180,900.00   603.00   300.00 >p/<**7.0 הבוג ק"מ   
      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  4,000.00     8.00   500.00 08.1.021 רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../063 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     063 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 30,000.00    12.00 2,500.00 08.1.021 רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.126
מ"מ 2.4 ןפוד יבועב 01 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  8,200.00    41.00   200.00 20.1.80 ףיעס רטמ   
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.168
06 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

 10,000.00 1,000.00    10.00 984 י"ת יפל 521B 'חי   
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  6,360.00 1,590.00     4.00 984 י"ת יפל 521B 'חי   
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
      
      
      
      
      
      



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     064 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 36,000.00    36.00 1,000.00 עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.264
08 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  5,000.00    50.00   100.00 עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
02 לכ רובע 462.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.1.279
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

  1,000.00    10.00   100.00 מ"ס 08 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.1.348
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06 דע      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

 16,500.00   110.00   150.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.372
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 7-6 הבוגב 063.1.80      

  8,760.00   730.00    12.00 .מ"ס 08/07/07 תודימב 'חי   
      
      
      
      
      



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     065 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.381
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 21-11 הבוגב 063.1.80      

 33,800.00 1,300.00    26.00 .מ"ס 071/09/09 תודימב 03 'חי   
      
םישיבכב הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.1.387
תופש םוטיק רובע ןוניגב וא םיינוריע ןיב      
רוניסהו דוסיה תעיבצו רוניסה ,דוסיה      
רחא ןווגב וא דומעה ןווגב םיעובצ םידומעל      

  2,000.00    40.00    50.00 .ןימזמה תשירד יפל 'חי   
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצה ,דומעה לע      
חקפמה      
      
,אוהש רטוק לכב םייק רבעמ את קוריפ     08.1.447
הביצח וא/ו הריפח י"ע עקרקהמ ותאצוה      

  2,400.00   400.00     6.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל ותרבעהו  
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה תייחנה      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ יולימב םתומדקל      

  3,120.00   260.00    12.00 'פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית תוברל  
      
הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     08.1.474
,תועורז תוברל 'מ 21-9 הבוגב הדלפמ      
םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח ירוביח ,םיסנפ      
רתאה םוחתב רחא סיסב לע דומעה תנקתהו      
סוליפ תוברל )דרפנב םלושי סיסבה רובע(      

  9,480.00   790.00    12.00 'פמוק טלפמוק ותלעפהו ורוביח ,דומעה  
      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../066 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     066 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ יפלו      
      
לוגע ינוק ךתחב ) 218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 09 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.096
ךרואב 660.2.8 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

135,200.00 5,200.00    26.00 'פמוק .'מ 21  
      
דיחא יעוביר ךתחב ) 218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
תלד ,דומעה ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו      
עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו      
רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב      
      
יושע דיחא יעוביר ךתחב הרואת דומע     08.2.222
612.2.8 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ      

 34,200.00 2,850.00    12.00 'פמוק .רטמ 7 וא 6 הבוגו מ"מ 051x051 תודימב  
      
לזרבמ היושע תינוק תיתשק ) 218 י"ת( עורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
דומעה      
      
      



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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19/08/2019
דף מס':     067 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
10.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ יפלו      
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     08.2.357

  6,400.00   400.00    16.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     08.2.366

  1,140.00   570.00     2.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
היושע מ"ס 051 ךרואב תשלושמ עורז     08.2.375

  6,000.00   750.00     8.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמ הדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.2.429

  6,180.00   515.00    12.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.2.432

 15,028.00   578.00    26.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
5.2 דעו 'מ 1 - מ ךרואב תועורז לש העיבצ     08.2.438
תועבורמ וא תושלושמ ,תולופכ ,תודיחי ,'מ      

  8,400.00   200.00    42.00 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.2.444
,)םיה תפשמ מ"ק 2 דע( תימי הריואל רונתב      
העיבצה( רונתב העיבצ לש א"מ 1 -ל ריחמה      
לש לקופא טרפמ תמגודכ )תימי הריוואל      
,תנוולוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופ תעיבצ      
ןיבה הדעווה תאצוהבש 11 טרפמ יפלו      
תלבק תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ      
העיבצה לע בתכב םינש 5 -ל תוירחא      

 78,120.00   155.00   504.00 לעפמהמ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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19/08/2019
דף מס':     068 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תושרה םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
יפל תרחא וא טוה ,קזב ,י"חח( תיטנוולרה      
,הריפח ,רפעה תודובע תא םג ללוכו )שרדנה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו יולימ      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.2.486
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 052/56/002      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק סוסיבו הריפח  
      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ , 02 י"ת , 80 למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-וT.O.C. תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    C.O.C  
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואת ףוג ריחמ      
שגממ רוביח ר"ממ 5.2x3 לבכ ללוכו תוירחא      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו      
סנפה ףוגב םינקתומ הניקת      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../069 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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19/08/2019
דף מס':     069 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דל דומע שארל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.3.213
    W09-56 1 תמגוד-LG LASREVINU  
,דריל-ץינייטש י"ע קוושמה CETNI תרצותמ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא      

 33,600.00 2,100.00    16.00 08.03.045 'חי   
      
תיקפוא עורזל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.3.225
LS LASREVINU-1 תמגוד W051-001 דל      
,דריל-ץינייטש י"ע קוושמה CETNI תרצותמ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא      

115,200.00 2,400.00    48.00 045.08.03 'חי   
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ ,הקראה ירוביחלו      
חטבמ( יוסיכ ,CA01x2 ,AK01 יבטוק וד      
שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע דרפנ      
ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו ת.גל      
תוקראה      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.3.330

  7,000.00   250.00    28.00 'פמוק 423.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.3.333

  1,920.00   320.00     6.00 'פמוק 423.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג השולשל םירזיבא שגמ     08.3.336

  3,360.00   420.00     8.00 'פמוק 23.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו . 60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2x3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.369

  4,500.00     9.00   500.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 5.2x5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.375

 12,000.00    12.00 1,000.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
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19/08/2019
דף מס':     070 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ ר"ממ 61x5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.414
תויפוס ללוכ 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 47,000.00    47.00 1,000.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
העיבצ ,ךרוצה תדימב רורווא יסירת ,םילבכל      
םישורד םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה תמלשהל      
.הנקתהו ,הבצה ,הלבוה      
      
יפלו 60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 36x3 היזכרמ     08.3.576

 24,000.00 24,000.00     1.00 'פמוק טרפ יפלו 765.3.80 ףיעס יפל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.3.600
04x4 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

    267.00   267.00     1.00 'פמוק הייזכרמב  
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו . 20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.3.615
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 26,000.00    26.00 1,000.00 08.3.606 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 .י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
העיבצו      
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19/08/2019
דף מס':     071 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפלו . 10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.3.666
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  6,392.00   799.00     8.00 'פמוק 066.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     08.3.678
,תוחפל מ''ס 05 ךרואב מ''מ 04x4 תודימב      
םימואו םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה      

    335.00   335.00     1.00 'פמוק הקראה ירוביחל  
      
ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספמ שימג רושיג     08.3.681
תעבטל רוביח ללוכ ,ר''ממ 21 לש ילמינימ      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק דוסי תקראה  
      
יפל ,םילגד -2 ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.720
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

  1,725.00   115.00    15.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.3.723
רשאו העונת יא ,םיפצש תוגורעב רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב רונתב עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח יוסכה דומעה      

  4,260.00   213.00    20.00 'פמוק סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.3.726
    45PI יטמטוא יצח םרז קספמ תפסות תוברל  
דחא לודומ לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד      
3YX2N 5.2x רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע      
רוזא םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמ      

  1,995.00   133.00    15.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.3.738
לע ח"וד תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,663.00 2,663.00     1.00 'פמוק רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
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19/08/2019
דף מס':     072 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     08.3.741
םולשתה ללוכ ,הרואתל למשח ןקתמל שדח      
,םירושיאהו םימואתה ,רוביחה רובע שרדנה      
דע יוולו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה      
תלבק ללוכ ,רוביחל רושיאהו רוביחה תלבקל      
ילמשח ןקתמ/חול/היזכרמ םוקימל רתיה      
תוברל ,תימוקמ תושר/הינבו ןונכת תדעומ      
לש למשח תקפסא הזוח לע תושרה תמתחה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק י"חח  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.3.744
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמב שרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק חתמל  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.3.783

  1,525.00    61.00    25.00 דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו ד ו ב ע  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
הדיחי      
      
4 " י"חח טרדנטס יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.7.024
יפל ,י"חח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
טרסו ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ י"חח תושירד      

  2,600.00    26.00   100.00 ינקית ןומיס רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.7.045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
410 דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
םיחנומ 6 " רטוקב תורוניצ -5 ל בחורו מ"ס      

 34,800.00    58.00   600.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../073 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     073 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קוצי ןוטבמ היונב י"חח לש םילבכל הרקב את     08.7.054
קמועב מ"ס 022x022 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001      
עובט י"חח ללוכ טלפמוק ןוט 52 דבכ      

 28,000.00 5,600.00     5.00 'פמוק .הקיציב  
      
םויס לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס עוצב     08.7.096
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
טרפמ יפל ק"תת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
עוציב יטרפ יפלו 30.90.30.80 ףיעס 80      
םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןויצ ללוכ      

  1,244.00   311.00     4.00 'פמוק .תודע תינכותב ךמסומ דדומ י"ע תרנצה  
      
ת ר ב ח ל  ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב ע  8.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע0      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
םיידי תריפח וא הביצח      
      
011 רטוקב םינק 3 דע תחנהל הלעת תריפח     08.8.030
הכישמ טוח תוברל חישק CVP -מ )4 "( מ"מ      
תוכומתה תוברל מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ      
03 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס      
, 0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה      
טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו      

 13,500.00    45.00   300.00 עוצב רטמ   
      



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     074 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ר י ח מ ב  א ל  - ם י ג י ר ח  9.80 ק ר פ  ת ת       
ן ו כ י ש ה  ד ר ש מ       
      
בצועמ )דרלוב( הרואת ןודומעל בצקה     08.9.010
ןודומעה םגד .םלשומ ןקתומ .יונ תרואתל      

 45,000.00 3,000.00    15.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
      
גרד לעב ,הפצרב עוקש הרואת ףוגל בצקה     08.9.020
תאספוקב םלשומ ןקתומ. 76PI תומיטא      

 37,500.00 2,500.00    15.00 לכירדאה תריחבל הרואת ףוג םגד .עוקיש 'חי   
      
ה י צ ק ר ו ט ס נ ו ק  90 ק ר פ       
      
ן ו כ י ש ה  ד ר ש מ  י ר י ח מ ב  א ל  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב ןבא יופיח אלל 03 ב ןוטבמ דבוכ ריק     09.1.010
רפעה תודובע לכ תוברל ,רטמ 5 דע      
םיזוקינה ,םירפתה ,ריקה דוסיל תושרדנה      

512,000.00   800.00   640.00 .ריקה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו ק"מ   
      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
001/32/32 תודימב ,תעפושמ העונת יא ןבא     40.1.031
,תתוסמ רמג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס      
ןוריחמ**>p<ןוטסרקא וא ינורבח ,ירכרוכ      

175,500.00   135.00 1,300.00 >%-p/<**51 לקד רטמ   
      
,רתאב קוצי )םיעופיש םע( טילונרג חטשמ     40.1.060
הבכש תוברל ,מ"ס 01 יבועב 03-ב ןוטב      
לזרב תשר םע מ"ס 8 יבועב הנותחת      
יופיצו  מ"ס  02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ      
תוברל ינועבצ ןווגב מ"ס 2 יבועב טילונרג      

198,000.00   198.00 1,000.00 .םוינימולא ילגרסו םירפת ר"מ   
      
תלזב וא תיכוכז -טילונרג חטשמל תפסות     40.1.061

100,000.00   100.00 1,000.00 >p/<**ריחמ תפסות**>p<לכירדא רושיאל ר"מ   
      
ירפת יוביר -טילונרג חטשמל תפסות     40.1.062
תפסות**>rb<'מ 2 לש םיקחרמב תוטשפתה      

 60,000.00    60.00 1,000.00 **ריחמ ר"מ   
      
      
      



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     075 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
05/52/03 תודימב הרשי הבחר הפש ןבא     40.1.065
רמג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס      
וא/ו ירכרוכ ,תתוסמ      
thgiew-tnof ;lamron<ןווג+ןוטסרקא      
    :p><span style="font-style:  
לקד ןוריחמ**>";004      

725,700.00   177.00 4,100.00 span><br></p/>**15-%> רטמ   
      
52/03/05 תודימב םיינפוא ליבשל הפש ןבא     40.1.142
,ןבל ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס      
thgiew-tnof ;lamron<לייטקוק ,ןוטס רפוס      
    :p><span style="font-style:  
לקד ןוריחמ**>";004      

 79,200.00   396.00   200.00 span><br></p/>**15-%> רטמ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.300
ע"ש וא "יטיס ןוטסרקא" גוסמ םינווגב      
,02/02 ,02/01 ,51/51 ,01/01 :תודימב      

1,090,600.00   133.00 8,200.00 >p/<**תתוסמ**>p<. מ"ס 03/03 ,03/51 ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 23,035.00   271.00    85.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.1.540
םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      
ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו      

 17,500.00   125.00   140.00 ע"ש וא רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700
תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא      

 43,200.00    48.00   900.00 >p/<**תתוסמ+הזאפ אלל**>p<)ןוטב רטמ   
      

  4,500.00     5.00   900.00 .עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל תפסות רטמ  40.1.730
      
ןוטסרקא רומיג רובע ןג ןבאל תפסות     40.1.750

 26,100.00    29.00   900.00 .תירכרוכ/ רטמ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.1.900
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      
ןוריחמ**>p<ןבל ןווגב ,6 קלח 8191 י"ת      

 18,990.00   211.00    90.00 >%-p/<**51 לקד ר"מ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../076 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     076 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.1.013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

143,100.00    53.00 2,700.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
- 5.9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.177
הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 57 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 8.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ ,הפיו      

 11,560.00   680.00    17.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
דרפנב לייא לומ הקתעה+םולקיא תולע ןוחבל      
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
הבוגב לזרב ידומע םע תכתורמ תשר רדג     44.1.050
ריק שארל ןגועמ רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ 0.2      
יפל ןוטב תפצרב / המדאב תודוסי םע וא      

 35,460.00   354.60   100.00 . טרפ רטמ   
      
ןוטב תודוסיו םינוולוגמ רוביח ירזיבא תפסות     44.1.051

 13,000.00   130.00   100.00 >p/<**ריחמ תפסות**>p<םיקתונמ רטמ   
      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  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       
      
י"ע ,תובלתשמ/טלפסא שיבכ תחיתפ     51.1.001
תוי תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ וא/רוסינ      
,מ"ס003  דעו מ"ס021 -מ לש קמועל      
תבכש ללוכ ,ותומדקל בצמה תרזחהו      
החיתפה בחור .בלתשמ ףוציר/טלפסאה      

 25,650.00   171.00   150.00 שרדנכ רטמ   
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     077 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
תפסות ,דבלב םיגירח םירקמל ךרוצה תדימב      
מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח תלבוה רובע      
,הזוחב שרדנהמ םיהובגה הלבוה יקחרמל      
וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל ח"ש 02.1      
.דבלב דרשמה הטמ רושיאב      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא תפסות      
תטלחהל ק"מ/ח"ש 09-05 הנמטמב אוהש      
.םימיאתמ תלוספ ירתא ינותנ ךמס לע זוחמה      
רשואמ וניאש םוקמב הנמטה רובע םלושי אל      
תושרהו הביבסה תנגהל דרשמה י"ע      
.תימוקמה      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 48,400.00     4.00 12,100.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

 24,000.00     8.00 3,000.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      

 32,500.00    13.00 2,500.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רדח  51.1.130
      
      
      



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     078 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.1.150

 40,000.00    16.00 2,500.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.1.170

  3,355.00    61.00    55.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.1.190

  5,160.00   516.00    10.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.1.200
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

  2,186.00 1,093.00     2.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.1.330

  7,650.00    17.00   450.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     51.1.410

  9,520.00    56.00   170.00 .חקפמה הרויש םוקמל המירע וא קוליס ללוכ רטמ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.1.460

  2,880.00   144.00    20.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
10.5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.550
.קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 01 דעו      

 21,600.00     9.00 2,400.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל וניה ריחמה ר"מ   
      
תובלתשמ םינבאב תפצורמ העסמ לש קוריפ     51.1.900

175,500.00    65.00 2,700.00 רמוחה קוליס ללוכ ,הברעה ךרדב גוס לכמ ר"מ   
      

  1,641.00   547.00     3.00 "קזב" יאת הבוג תמאתה 'חי  51.1.902
      

 10,800.00    27.00   400.00 ןברד 'חרב ןוטב דוסי לע תשר רדג קוריפ רטמ  51.1.904
      

  2,780.00   139.00    20.00 ןוטב תוינדא קוריפ 'חי  51.1.905
      

  7,500.00 1,500.00     5.00 ןברד 'חרב םשג ימל םינטלוק תמאתה 'חי  51.1.906
      

    875.00    25.00    35.00 ןוטבמ בכר ילכל הפיכ - ימוסחמ קוריפ 'חי  51.1.907
      

  1,500.00   500.00     3.00 םילספס קוריפ 'חי  51.1.908
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../079 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     079 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחב לופיט/תלוספ יוניפו הריפח     51.2.005
; רזוח שומיש ךרוצל ,)תלוספה תסירג(רופח      
תוברל( םינוש םיגוסמ ,םישיבכביולימכ      
תורגא ללוכ רשואמ הכיפש רתאל)היחמצ      
ןוימו יופינ רחאל שרדייש קחרמלכל הנמטה      
לא )םירחא לש( תלוספ קוליסוא/ו רמוחה      
תושרה תולובגל ץוחמ השרומהנמטה רתא      
תורגאו הלבוה, הסמעה,הריפח תוברל      
חקפמהמ בתכב הארוהי"פע עוציב, םהינימל      
דדומ תדידמ י"פעתויומכה בושיח רחאלו      
גיצהל ןלבקהלע . עוציבה םרט ךמסומ      
תא תוחיכומהקוליסה רתא לש תודועת      
יטרפ תוברלקלוס/רזחומש רמוחה תויומכ      

150,000.00    50.00 3,000.00 .םולשתה תאתוחיכומה תוינובשחו תולבוהה ק"מ   
      
עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.020
שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט,עקרקו      
הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאביולימכ רזוח      
ררבנ יולימ תרדגהלו תמאתהוךרוצה הרקמב      
רמוחה תלבוה תוברל ,יללכהטרפמה יפל      
תולובגל ץוחמ וקוליס וא/ו רתאביולימה רוזאל      
.והשלכ קחרמב רשואמ הכיפשרתאל רתאה      
וקודיה מ"ס 02 דע יבועבתובכשב רוזיפ      
15 קרפ יללכ טרפמ יפלרפעה תודובע םויסב      

 52,000.00    26.00 2,000.00 .בתכב חטשבחקפמה רושיאב לכה. ק"מ   
      
עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.060
שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט,עקרקו      
הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאביולימכ רזוח      
ררבנ יולימ תרדגהלו תמאתהוךרוצה הרקמב      
רמוחה תלבוה תוברל ,יללכהטרפמה יפל      
תולובגל ץוחמ וקוליס וא/ו רתאביולימה רוזאל      
.והשלכ קחרמב רשואמ הכיפשרתאל רתאה      
וקודיה מ"ס 02 דע יבועבתובכשב רוזיפ      
15 קרפ יללכ טרפמ יפלרפעה תודובע םויסב      

 83,200.00    26.00 3,200.00 .בתכב חטשבחקפמה רושיאב לכה. ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

 25,500.00     3.00 8,500.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
קוריפ רחאל ףשחנש םייק עצמ קודיהו רושיי     51.2.900
וא תועסמב תובלתשמ םינבא לש ריהז      

 32,000.00     8.00 4,000.00 תוכרדמב ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../080 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     080 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

724,500.00   115.00 6,300.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

240,000.00    60.00 4,000.00 .ק"מ 0100,0 ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.110
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
לעמ )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

480,000.00    60.00 8,000.00 .ק"מ 000,01 ק"מ   
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
06 רטוקב  זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ      51.6.112

173,350.00   250.00   693.40 'מ 2 דע הריפח 4 גרד  מ''ס רטמ   
      
08 רטוקב  זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ      51.6.172

203,155.00   991.00   205.00 'מ 2 דע הריפח 4 גרד  מ''ס רטמ   
      

 11,500.00    23.00   500.00 ק''מ 000,2 דע עקרקה יגוס לכב הריפח ק"מ  51.6.200
      
521 רטוקב  זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ      51.6.304

385,440.00   220.00 1,752.00 'מ 0.3 דע 0.2-מ קמועב 4 גרד  מ''ס רטמ   
      
04 רטוקב  זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ      51.6.320

 72,000.00   360.00   200.00 'מ 2 דע קמועב 4 גרד  מ''ס רטמ   
      
,מ"ס001/021  םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.540
,מ"ס06  רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ57.2  לעמ קמועב004D,  ןיממ ןוט04      

 31,375.00 6,275.00     5.00 מ52.3 'חי   
      
רטוקב02 -ב ןוטבמ הקוצי הלוגע החוש     51.6.644
ב.ב שיבכ הסכמו עוקיש את םע מ"ס001      
קמועב004D  ןיממ ןוט04  ,מ"ס06  רטוקב      

 19,680.00 2,460.00     8.00 'מ 57.1 דעו 'מ52.1  לעמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../081 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     081 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לשDM-1 תמגודכ ןוטבמ04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

  9,765.00 1,953.00     5.00 984 י"ת 'חי   
      

 15,624.00 1,953.00     8.00 ןברידל הדומצ הינחב זוקינ ינטלוק 'חי  51.6.665
      
ףוטע6 '' רטוקב ררוחמ ירושרש זוקינ רוניצ     51.6.768
רוניצה ביבס ץצח תפטעמ םע ינכטואיג דבב      

 15,000.00    75.00   200.00 תוחפל מ"ס02  לש יבועב רטמ   
      
ן ד מ א  -ז ו ק י נ  א צ ו מ  7.15 ק ר פ  ת ת       
      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק ןדמא -זוקינ אצומ 51.7.010
      
ריחמ תעצה ב"ע -שיבכ בחורב תשר תכבס     51.7.020

 64,995.00 4,333.00    15.00 ןמפלוו רטמ   
      
ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  8.15 ק ר פ  ת ת       
ה ד ו ב ע  י ר ת א ב  ת ו ח י ט ב ל       
      
ןונכת ללוכ העונת ירדסה רובע בצקה     51.8.900
לכ ללוכ -תונקתה יפ לע םרושיאו םירדסה      
ללוכ הדובעה ,תויושרל שרדנ דויצו תודובע      

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק תוחיטב הקעמ ,ץח תלגע  
      
ף ו צ י ר  ,ר ו ר מ ת  ,ה ע י ב צ  9.15 ק ר פ  ת ת       
ה ע ס מ       
      
ירורמתל ןוולוגמ גומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

 10,440.00   174.00    60.00 ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

  8,160.00   136.00    60.00 דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  4,845.00     3.00 1,615.00 )וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02 -מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/והצ/ןבל מ"ס 52 דע      

 10,450.00    19.00   550.00 )וטנ העיבצ ר"מ   
      
לולסמ ג"ע תיביטרוקד העיבצ תפסות     51.9.061

 10,000.00    20.00   500.00 >p/<**ריחמ תפסות**>p<הארמהה ר"מ   
      
      



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     082 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעצ תעיבצ     51.9.070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  1,760.00    22.00    80.00 )וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

  3,600.00     4.00   900.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.110
      
רוחשב םתעיבצו םימייק עבצ יווק תקיחמ     51.9.130

    300.00     6.00    50.00 מ"ס 05 דע לש בחורב רטמ   
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.9.136

    322.00    46.00     7.00 )734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
      
ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס     51.9.137

  1,840.00    46.00    40.00 )םיינפוא למסו 'חי   
      
תודימב תורופא תובלתשמ םינבאב ףוציר     51.9.902
    01X02X01 לוח תבשות יבג לע מ"ס  

576,000.00   120.00 4,800.00 תועסמב ר"מ   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 5.73 צ"את     52.1.040

222,300.00    39.00 5,700.00 01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 01 יבועב 5.73 צ"את     52.1.070

297,000.00    54.00 5,500.00 .01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.1.100

326,400.00    32.00 10,200.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.180

513,000.00    30.00 17,100.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 3 יבועב5.21 צ"את     52.1.240

 35,000.00    25.00 1,400.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  2.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.2.010

 20,400.00     2.00 10,200.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
      
      



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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19/08/2019
דף מס':     083 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.2.025

 43,200.00     2.00 21,600.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.2.040

  3,375.00    25.00   135.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      
ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
0.99 קרפ תת      
      
הייקשה רוחמת ללוכ אל      
      
06 לש הבוגב עקרקל ןגועמ םוסחמ דומע     99.006

  6,600.00   660.00    10.00 >rb<לכירדאה תריחבל מ"ס 'חי   
      
ןוטב לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     99.020
    400; display: inline !important>  
    style="font-style: normal; font-weight:  
    naps;"<הזתהב וא החירמב >/naps<)רשוכ  
דוסי תבכש תוברל ,)רטיל/ר"מ 21-11 יוסיכ      
"ד.מ לירקרפוס" תובכש יתשו "רשוק דוסי"      

  6,720.00    28.00   240.00 סמ**לקד ןוריחמ**>p<ע"ש וא ר"מ   
      
ריק לע תיביטרוקד העיבצל ריחמ תפסות     99.064
**לקד ןוריחמ**>p<קלדה תנחת לש ךמתה      

 12,960.00    54.00   240.00 11.011.0400 'חי   
      

 21,000.00 3,000.00     7.00 לכירדאה תריחבל הבישי לספס 'חי  99.065
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10,154,872.00 הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש כ"הס
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19/08/2019
דף מס':     084 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  5,600.00     8.00   700.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  8,400.00    12.00   700.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../085 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2019
דף מס':     085 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.126
מ"מ 2.4 ןפוד יבועב 01 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  8,200.00    41.00   200.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.180
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

 21,600.00 1,800.00    12.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.198
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

    900.00   450.00     2.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.213
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  9,600.00   800.00    12.00 'פמוק .984 י"ת יפל 004D תכתממ קוצי לוגע  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
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19/08/2019
דף מס':     086 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 25,800.00    43.00   600.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
02 לכ רובע 162.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.1.276
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

  4,800.00     8.00   600.00 .מ"ס 06 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.1.297
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו      

  3,800.00   760.00     5.00 .)חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.378
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב 063.1.80      

 22,000.00 1,100.00    20.00 'פמוק .מ"ס 061/08/08 תודימב  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצה,דומעה לע      
.חקפמה      
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19/08/2019
דף מס':     087 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה תייחנה      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמיולימב םתומדקל      

    260.00   260.00     1.00 'פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית תוברל  
      
21-9 הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     08.1.465
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו  
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.1.495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      
בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה      

    880.00   440.00     2.00 'פמוק .ותומדקל  
      
2.8 ק ר פ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../088 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2019
דף מס':     088 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
דיחא יעוביר ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
תלד ,דומעה ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו      
עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב      
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
העיבצ      
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.2.429

 10,300.00   515.00    20.00 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה רטמ   
      
5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.2.438
תועבורמ וא תושלושמ ,תולופכ ,תודיחי ,'מ      

  7,800.00   200.00    39.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
וא ,הרואת תייזכרמל 03 - ב ןייוזמ ןוטב דוסי     08.2.910
לש הנומ רליפ וא ,היגרנאב ןוכסיח רקבל      
ילזרב ,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , י"חח      
ןוולוגמ ספ ,דוסי תקראה ,םיכתורמ ןויז      
לזרבל ךותירב רבוחמ מ"מ 4X05 הדלפמ      
יולימ ,דוסי תרנצ ,ןוראה סיסבל תרגסמ ,ןויז      
יפדוע קוליסו דוסיה ביבס רקובמ קודיהו      

  1,700.00 1,700.00     1.00 הריפחה 'חי   
      
דע תמייק םילבכ רבעמ תחוש תקתעה     08.2.920
םירזיבאו תודובעה לכ ללוכ ,'מ 05.1 קחרמל      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק 'פמוק ,הקתעה תמלשהל םישרדנה  
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19/08/2019
דף מס':     089 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע"ש וא וקסינ לש EEC-71 םימ ןגומ עקש     08.2.930
    61A ת"מאמ תפסות ללוכ הרואת דומעל A  
    61X 1 01 ק"זAK שימג לבכו םירזיבא שגמל  
    5.2X3 הייטה םע היהי עקשה .'פמוק ,ר"ממ  
קוזיח .םשג ימ תרידח תעינמל הטמ יפלכ      
םירוחב םיגרב י"ע היהי דומעל עקשה      

  6,400.00   320.00    20.00 .ןווליגה םרטב דעומ דועבמ ונכוהש 'חי   
      
יעוביר  ליפורפ  םוינמולאמ  הרואת  דומע     08.2.940
לוריבג ןבא  םגד  ילסרבנוא  מ"מ  081*081      

320,000.00 16,000.00    20.00 .רונתב  העיבצ    ללוכ  'מ 01 'חי   
      
ללוכ  'מ 8.0  הנותחת  םוינמולא  עורז     08.2.950
ןבא םגד ילסרבינוא דומעל רונתב העיבצ      

 28,500.00 1,500.00    19.00 .לוריבג 'חי   
      
העיבצ ללוכ  'מ 5.1  הנוילע  םוינמולא  עורז     08.2.960

 57,000.00 3,000.00    19.00 .לוריבג ןבא םגד ילסרבינוא דומעל רונתב 'חי   
      
ללוכ  הלופכ  'מ 5.1  הנוילע  םוינמולא  עורז     08.2.970
ןבא םגד ילסרבינוא דומעל  רונתב  העיבצ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .לוריבג 'חי   
      
3.8 ק ר פ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../090 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2019
דף מס':     090 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
.דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
      
רובע ?DEL? תרואת ףוגל ריחמ תפסות     08.3.024
לע הטילש רשפאמה ?ILAD? גוסמ רביירד      
חתמ ןוגכ םינותנ תאירקו תורונה םועמע      
תורונ בצמ ,הדובע תועש ,קפסה לפוכ ,םרז      

 13,080.00   327.00    40.00 .'וכו 'חי   
      
ץוח תרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואת ףוג ריחמ      
שגממ רוביח ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו      
.סנפה ףוגב םינקתומ הניקת      
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.3.330

  5,000.00   250.00    20.00 'פמוק 423.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
דוקיפ ילבכ      
      
רוניצב הלחשה ללוכ EPLX גוסמ דוקיפ לבכ      
וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה וא      
,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא חול      
,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ ילענ      
יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל ןומיס      
.לבכה      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
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19/08/2019
דף מס':     091 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רואמ תויזכרמ      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
העיבצ ,ךרוצה תדימב רורוואיסירת ,םילבכל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה תמלשהל      
.הנקתהו ,הבצה ,הלבוה      
      
יפלו .60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     08.3.579

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .טרפ יפלו 765.3.80 ףיעס יפל  
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.3.615
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 20,800.00    26.00   800.00 08.3.606 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
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19/08/2019
דף מס':     092 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.3.666
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,598.00   799.00     2.00 'פמוק 066.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תונוש      
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.720
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

  2,300.00   115.00    20.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     08.3.741
למשח ןקתמל רוביח תלדגה וא שדח      
םירושיאהו םימואתה לכ ללוכ ,הרואתל      
יוולו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה םישורדה      
,רוביחל רושיאו שרדנה רוביחה תלבקל דע      
ןקתמ/חול/היזכרמ םוקימל רתיה תלבק ללוכ      
,תימוקמ תושר/הינבו ןונכת תדעומ ילמשח      
תקפסא הזוח לע תושרה תמתחה תוברל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .י"חח לש למשח  
      
61 ר"ממ גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     08.3.910
    X 5 EPLX דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ  

 60,000.00    75.00   800.00 רוניצ ללוכ אל ריחמה .היזכרמ וא/ו רטמ   
      
קוריפ רחאל הרואת יוקב םיינמז םירוביח     08.3.920

  1,300.00   650.00     2.00 'פמוק 'פמוק ,תוחיטב ירודיסו תופומ ללוכ ,םידומע  
      
BTS  , A48 X 3 םגד היגרנאב ןוכסיח רקב     08.3.930
ע"ווש וא סקינורטקלא סרבינוי .ש.מ לש 55 -      
תודובע לכ ללוכ ,היריעה י"ע רשואמ      
לש הניקת הלעפהל םישרדנה םירזיבאו      

 48,000.00 48,000.00     1.00 'פמוק ,רקבה 'חי   
      
DEL K0003 W021 del 65 M הרואת ףוג     08.3.940
    ONOCE הקלדה דויצ ללוכ ,דע רוא 'בח לש,  
ףוגל דעו שגממ X 5 5.1 ר"ממ לבכ ללוכ      

 54,600.00 2,600.00    21.00 .הרואתה 'חי   
      
DEL K0003 W03 del 42 M הרואת ףוג     08.3.950
    ONOCE דויצ ללוכ , דע רוא 'בח לש  
דעו שגממ X 5 5.1 ר"ממ  לבכ ללוכ ,הקלדה      

 38,000.00 2,000.00    19.00 .הרואתה ףוגל 'חי   
      
YX2N גוסמ יעקרק תת יטסלפומרת לבכ     08.3.960
    5.2X5 ר"ממ EPLX רבוחמו רוניצב לחשומ  

 12,000.00    15.00   800.00 .היזכרמל וא הרואת דומעל רטמ   
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../093 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2019
דף מס':     093 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
7.8 ק ר פ  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
םיטרפ תרבוח הנשי הז קרפב םיפיעסה לכל      
.דבלב תרבוחה פ"ע עצבל שי ,תדרפנ      
אבה יפכ תורדגהה ןיב הריתס לש הרקמב      
ולא ןיבל תויומכה בתכב םיפיעסב יוטיב ידיל      
הרדגהה ,םיטרפה תרבוחב םיראותמה      
.תבייחמ תרבוחב      
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  8,460.00   141.00    60.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

  8,130.00   271.00    30.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
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19/08/2019
דף מס':     094 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא 01 הבוגב הכרדמל תומיאתמה הפש ינבא      
תויחנה"ה יפ לע העסמה לעמ מ"ס 51      
."םירעב תובוחר ןונכתל      
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

 53,250.00    75.00   710.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.1.650
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

 47,200.00    59.00   800.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.680
.רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב היצח      

 63,650.00    67.00   950.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700

221,280.00    48.00 4,610.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      
ןוטסרקא רומיג רובע ןג ןבאל תפסות     40.1.750

 92,800.00    29.00 3,200.00 .תירכרוכ/ רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     40.1.760
דוסי ללוכ(  .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

  5,120.00    64.00    80.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
04/04 תודימב םיינפוא ליבש ןומיס חירא     40.1.910
רשואמ ע"ש וא "ןיטשרקא" 5687 " ט"קמ      

    880.00   110.00     8.00 והשלכ ןווגב 'חי   
      
תומר" ןבא םגד תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.920

140,400.00   180.00   780.00 1 מ"ע  רופא ןווג  ,מ"ס 8/8 תודימב "קיתנע ר"מ   
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.930
8/61 תודימ ,ע"וש וא "תיראנילה הרדסה"      

360,000.00   180.00 2,000.00 21 מ"ע 61/61 42/61 ר"מ   
      
יושע תבצועמ המדאמ ליבש וא חטשמ     40.1.940
3 תירמילופ הלילס תבורעתמ      
    LIOSYLOP% מ"ס 6 יבועב תחא הבכש  
)תירגתא הביכר ילולסמלו לגר יכלוהל(      
תוברל ע"ש וא "תוכרעמ רדה" תמגודכ      
תומכל וניה ריחמה( בציימ תזתהו השיבכ      

  3,600.00    90.00    40.00 )ר"מ 005 לש םומינימ ר"מ   
      
יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.950
תויעוביר וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6      

110,250.00   105.00 1,050.00 93A טרפ יפל ,מ"ס 01/01,02/02 ר"מ   
      
      



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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19/08/2019
דף מס':     095 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     40.1.960

 21,000.00    20.00 1,050.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ   
      
14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.1.013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

 79,500.00    53.00 1,500.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
      
רטוק יופיחל רוחש/בוהצ/םוח ינועבצ סג ףוט     41.1.060

  8,700.00   290.00    30.00 .רושייו רוזיפ ללוכ מ"מ 02-01 ק"מ   
      
ק"מ 001( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז     41.1.910

 66,000.00    30.00 2,200.00 .108 ןקת ות י"פע ,)םנודל ר"מ   
      
הגורע רובע מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטב חטשמ     41.1.920

126,000.00 1,200.00   105.00 טרפ יפל ץעל 'חי   
      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  1,200.00    10.00   120.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.055
      

 14,040.00    13.00 1,080.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.065
      

 12,460.00    14.00   890.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.070
      

 21,000.00    20.00 1,050.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.075
      

 14,000.00    25.00   560.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.080
      

 12,880.00    28.00   460.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.085
      

  5,740.00    14.00   410.00 . 01 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.105
      

  5,850.00    39.00   150.00 . 01 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.130
      
      
      



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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19/08/2019
דף מס':     096 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 28,800.00     6.00 4,800.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  4,200.00    70.00    60.00 .תופטפט 03 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.2.170
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

 40,050.00    45.00   890.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.2.200
      

 11,400.00    95.00   120.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.2.220
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.240

 26,600.00    70.00   380.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 02 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.245

 12,000.00   100.00   120.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     41.2.255

  3,900.00   130.00    30.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,648.00 5,648.00     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,372.00   686.00     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.2.390

    420.00   140.00     3.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
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4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     097 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD RX-4  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.2.450
ללוכ ,ע"וש םגא לסיריא וא, הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ , ןעטמ      
תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ הנגה ןוראב,      
ללוכ , הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
תרצות טניריא גוסמ תיטוחלא הצק תדיחי     41.2.465
תרושקת ללוכ ,ךרע הווש וא הלורוטומ      
תקיצי לע IV-0 ןוגימ ןורא ,תונטנא ,הלופכ      
ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ ,ןוטב      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק .למשחה  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.2.470

  2,450.00   350.00     7.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     41.2.505

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.530

 19,800.00 1,650.00    12.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
םיללוכ היקשהה תודובע לכ .1:תורעה      
גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ הריפח      
תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ .ןואסלפ      
'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 הקיפסב      
יווו תוברל ןנכתמה תשירד יפל 'מ1.0 דע      
תרנצ לכ תרחא ןייוצ אל םא .2 .תכתממ ןוגיע      
6 גרדמ היהת הייקשהה      
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.2.910
תוילרגטניא וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61      

  4,118.00    29.00   142.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
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19/08/2019
דף מס':     098 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ     41.2.920
53 בחורו מ"מ 9 יבועב ,בשחמה לש ןוגימה      
ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב 6-ב רוביח ,מ"מ      
םירשפאמה םיריצ 2 ללוכ ,ןוגימה ןורא      
תרצות 06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה תחיתפ      

  1,180.00 1,180.00     1.00 'פמוק .תוחתפמ השולשו ע"ש וא 333  
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.2.930
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
    NOSRAC םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ  
    X6-9141 / 6-9141 1.71/84/6.43 תודימב  
תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס      

    550.00   550.00     1.00 הנקתהל תושורדה 'חי   
      
םיפוגמ 2 תללוכה תינוריע הדידמ תכרעמ     41.2.940
ךותב ,2" רטוקב ימרז בר םימ דמ ,םיינוסכלא      
םירבחמ ללוכ ,חתפנ גג םע הנגה ןורא      
דיגאת תויחנהל םאתהב םיפסונ םירזיבאו      

  4,900.00 4,900.00     1.00 יושיר ימד ללוכו םימה 'חי   
      
תובצהב תוקרי תדמע תינמז היקשה תכרעמ     41.2.950

  3,500.00 3,500.00     1.00 רחא חטש אתל חטש אתמ דוינ ללוכ 'מ 6-6 'חי   
      
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.100

 80,000.00     8.00 10,000.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
רטיל 6 - 5 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.120

198,000.00    33.00 6,000.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
םיטרדנטס תרדגה" יפ לע - םיצע תעיטנ      
תואלקחה דרשמ ,יונלו תוננגל םיצע יליתשל      
"6102 ,רפכה חותיפו      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../099 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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19/08/2019
דף מס':     099 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- 8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.165
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.2-2'' עזג רטוק      
,הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ      

 64,600.00   380.00   170.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
םיתיזו םילקד תעיטנ      
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
תואטוחמ תוכומס גוז ללוכ ,עטמ וא הלתשמ      
תטילקל תויארחאו תוחפל 'מ 5.2 הבוגב      
ולבקתי אלו רתאל םתעגה ינפל ,ולא םיצע      
תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .דבעידבםיצע      
.תחא הנש ךשמל ולא םיצע      
      
ןז יוצמ רמת גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     41.3.240
עזג הבוג ,טרפמ יפל ןאש תיב קמעמ ינאיח      
תופעתסהל דעו עקרק ינפמ דודמ 'מ 0.4      

336,000.00 4,800.00    70.00 .תופכה 'חי   
      
יביסנטניא ןוניג םנוד 1 לש הקזחא שדוח     41.3.270
,יללכה טרפמהו ןימזמה תויחנהל םאתהב      

  9,600.00   800.00    12.00 'פמוק .םימ רובע םולשת ללוכ  
      
יביסנטסקא ןוניג םנוד 1 לש הקזחא שדוח     41.3.275
,יללכה טרפמהו ןימזמה תויחנהל םאתהב      

  3,000.00   250.00    12.00 'פמוק .םימ רובע םולשת ללוכ  
      
001 רטוק מ"ס 001 הבוג םישרוש ליבגמ     41.3.290
ץצח תפיטע ללוכ ןליפורפילופמ יושע מ"ס      

 37,400.00   220.00   170.00 .טרפ יפלו הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכל 'חי   
      
רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.3.300
תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב, מ"ס 02 דע      

 20,250.00   450.00    45.00 .ףרוצמה טרפמה י"פע  תושרדנה 'חי   
      
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
.רונתב      
      
"אכירא םחש" לש םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.1.910
,מ"ס 09 הבוג ,0994 ט"קמ "איבל" םגדמ      

  5,700.00   950.00     6.00 רשואמ ע"ש וא מ"ס 01 קמוע ,מ"ס 51 בחור 'חי   
קובץ: פארק הטרמינל   .../100 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     100 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
וא אכירא םכש תרצות ןגעמ םגד לספס     42.2.910

 45,000.00 4,500.00    10.00 סוסיבו ןוגיע ללוכ לכירדאה תריחב יפל ע"ווש 'חי   
      
3.24 ק ר פ  3.24 ק ר פ  ת ת       
      
6 רטוקב SISENNEG םגד בכרל םוסחמ     42.3.910
ךרע הווש וא OCLATEM תרבח לש לוצ      

 30,000.00   750.00    40.00 01 מ"ע רשואמ 'חי   
      
4.24 ק ר פ  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח לש MOT םגד הפשא חפ     42.4.910

 12,000.00 2,000.00     6.00 9 מ"ע רשואמ ךרע הווש וא OCLATEM 'חי   
      
6.24 ק ר פ  6.24 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תכתממו םורט ןוטבמ "תימורד" הלוגרפ     42.6.910

 80,500.00 1,750.00    46.00 6P טרפ ר"מ   
      

  9,200.00   200.00    46.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות ר"מ  42.6.920
      
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.1.010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 34,500.00   345.00   100.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

 19,750.00   395.00    50.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
      
מ"ס 562 הבוגב לזרב ידומע םע תשר רדג     44.1.910
תמגוד רטמ 3 לכ 0.2/04/08 םידומע ןרק םע      
ןוולגמ ע"ווש וא  ןועדג םגד הדוהי רדג      

290,280.00   354.00   820.00 . ןוטב תפצרב/ המדאב תודוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
בכר רבעמל ןרק ללוכ תשר יפנכ וד רעש     44.1.920
ללוכ ריחמה ןוולגמ 074 תודימב םוריח      

  8,059.00 8,059.00     1.00 ןוטב תפצרב/ המדאב תודסי 'חי   
      
      
      
      
      



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     101 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 60,400.00     4.00 15,100.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.1.030

  5,400.00   216.00    25.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  8,200.00     2.00 4,100.00 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../102 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/08/2019
דף מס':     102 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

140,000.00     7.00 20,000.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      

  2,400.00    12.00   200.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.1.130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.1.150

 14,980.00    14.00 1,070.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.1.190

  5,532.00   461.00    12.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.1.330

  1,200.00    15.00    80.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.1.390
הז ףיעס .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      
שי ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ      

 12,520.00   313.00    40.00 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל ק"מ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.1.440

  1,440.00    24.00    60.00 .קוליסו רטמ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.1.460

  3,870.00   129.00    30.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
רורמת וא ,בוחר טלש םע דומע לש הקתעה     51.1.910

    800.00   400.00     2.00 םוסרפ טלש וא 'חי   
      
, 2 שיבכ - תוכרעמ תקתעה רובע בצקה     51.1.920

650,000.00 650,000.00     1.00 'פמוק ןברד בוחר  
      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק )םייק חוד תומיאל( עקרק יחודיק רובע בצקה 51.1.930
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../103 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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19/08/2019
דף מס':     103 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחב לופיט/תלוספ יוניפו הריפח     51.2.005
רזוח שומיש ךרוצל ,)תלוספה תסירג(רופח      
תוברל( םינוש םיגוסמ ,םישיבכביולימכ      
תורגא ללוכ רשואמ הכיפש רתאל)היחמצ      
ןוימו יופינ רחאל שרדייש קחרמלכל הנמטה      
לא )םירחא לש( תלוספ קוליסוא/ו רמוחה      
תושרה תולובגל ץוחמ השרומהנמטה רתא      
תורגאו הלבוה, הסמעה,הריפח תוברל      
חקפמהמ בתכב הארוהי"פע עוציב, םהינימל      
דדומ תדידמ י"פעתויומכה בושיח רחאלו      
גיצהל ןלבקהלע . עוציבה םרט ךמסומ      
תא תוחיכומהקוליסה רתא לש תודועת      
יטרפ תוברלקלוס/רזחומש רמוחה תויומכ      

145,000.00    50.00 2,900.00 .םולשתה תאתוחיכומה תוינובשחו תולבוהה ק"מ   
      
עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.060
שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט,עקרקו      
הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאביולימכ רזוח      
ררבנ יולימ תרדגהלו תמאתהוךרוצה הרקמב      
רמוחה תלבוה תוברל ,יללכהטרפמה יפל      
תולובגל ץוחמ וקוליס וא/ו רתאביולימה רוזאל      
.והשלכ קחרמב רשואמ הכיפשרתאל רתאה      
וקודיה מ"ס 02 דע יבועבתובכשב רוזיפ      
15 קרפ יללכ טרפמ יפלרפעה תודובע םויסב      

 75,400.00    26.00 2,900.00 .בתכב חטשבחקפמה רושיאב לכה. ק"מ   
      

108,000.00    27.00 4,000.00 .גוס לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.2.140
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

 40,800.00     3.00 13,600.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

517,500.00   115.00 4,500.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

306,000.00    60.00 5,100.00 .ק"מ 0100,0 ק"מ   
      
      
      
      
      



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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19/08/2019
דף מס':     104 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
בותיכ םיללוכ תוחוש/הרקבה יאת לכ יריחמ      
םע םואיתבו פ"ע םיסכמ ג"ע העבטהו      
לולכיש דיגאת /תושרה /הייריעה /הצעומה      
.תכרעמה םשו דיגאת/תושרה םש ,למס      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
הקפסא ללוכ ,לועיתל םוטא ,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.036

 18,180.00   404.00    45.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.056

 13,925.00   557.00    25.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.116

197,640.00   732.00   270.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
051 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.368

203,900.00 2,039.00   100.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 3 גרד מ"ס רטמ   
      
)זוקינ( לועיתל הרקב תוחוש      
      
תוינבלמ וא תועבורמ הרקב תוחוש      
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.528
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 10,202.00 5,101.00     2.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.532
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 46,768.00 5,846.00     8.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
)םינטלוק( הסיפת תוחוש      
      

 42,550.00   185.00   230.00 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.6.820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.6.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 27,660.00 1,383.00    20.00 .ןויז ק"מ   
      

קובץ: פארק הטרמינל   .../105 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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19/08/2019
דף מס':     105 מז םישומיש -הדש הצוח שיבכ - םירמתה תורדש

בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.6.910
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 39,000.00 3,250.00    12.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
9.15 ק ר פ  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

  2,610.00   174.00    15.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

    544.00   136.00     4.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,500.00     3.00   500.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

    880.00    22.00    40.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

  3,600.00     4.00   900.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.110
      
ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס     51.9.137

    184.00    46.00     4.00 .)םיינפוא למסו 'חי   
      
25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.1.110

170,000.00    34.00 5,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.180

135,000.00    27.00 5,000.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב5.21 צ"את     52.1.270

 24,000.00   300.00    80.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
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בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.25 ק ר פ  2.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.2.010

 10,000.00     2.00 5,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.2.025

 10,000.00     2.00 5,000.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.2.040

  5,060.00    22.00   230.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      

220,000.00    44.00 5,000.00 מ"ס 5 יבועב )s( 52 מ"את טלפסא תבכש ר"מ  52.2.910
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7,224,130.00 בגנה תביטח - 8 שיבכ כ"הס
קובץ: פארק הטרמינל   .../107 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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עקרק רוהיט 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
20  ק ר פ  20 ק ר פ       
      
2 ק ר פ  ת ת  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.2.010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

291,000.00 1,455.00   200.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   
      
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
רדגב הזוח יפל הדובעה חטש רודיג2     44.1.120
ללוכ מ"מ 6.0 יבועב 'מ 2 הבוגב תירוכזיא      
תדחוימ השקב יפל עקרקל םינגועמ םידומע      
םירויצ ,םיטוליש ללוכ ריחמה .ןימזמה לש      
עוציב לע חקפמה תושירדל םאתהב תונומתו      

 19,880.00    99.40   200.00 הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהו יוניפה רטמ   
      
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110
הדובעה. קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש      

 73,500.00     7.00 10,500.00 רשואמ הכיפש םוקמל הלבוהו הסמעה תללוכ ר"מ   
      
2.15 ק ר פ  ת ת  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.2.250
תדרפה,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
יולימ תרדגהל ותמאתהו ,הנשי םא תלוספה      
,ונוסחא תוברל .דחוימהטרפמה יפל וא ררבנ      
יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה      
יפל וקודיהו מ"ס 02 דע יבועב תובכשבורוזיפ      
קדוהמיולימ ק"מ יפל םלושיו 15 טרפמ      

 11,500.00    11.50 1,000.00 .חטשב ק"מ   
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עקרק רוהיט 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,הריפחה יבלש לכל עוציבה ,קפס רסה ןעמל.      
םייניבה יבלש לכו לופיטה ,יוניפה ,םוריעה      
הביבסה תנגהל דרשמה תויחנה יפל ועצובי      
יפל תוברל ,תומהוזמ תועקרקב לופיטל      
םוגיד ,הריפחל תויעוצקמ תויחנה ' ךמסמ      
םוהיזב הדושחה וא תמהוזמ עקרק תומירע      
עקרק תומרע םוגיד ללוכ) אדוומ םוגידו      
לכ ןכו 8102 ץרמ ךיראתמ 3 הסרג 'תולודג      
תוליעפה עוציב תעב ויחפסנו ולש ןוכדע      
עצובת תנכוסמה תלוספה עוניש ןכו ,רתאב      
.הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל םאתהב      
      
עציבש הנשמ ןלבק י"ע השעי עקרקה יוניפ      
ולביקש , תמהוזמ עקרק יוניפ רפסמרבעב      
תומהוזמ תועקרק ףגא םעטמ להנמ רושיא      
יגולויב יוניפ ףקיהב הביבסה תנגהל דרשמב      
ןוט 000,4 מ תחופ אלש  )HPT 0081 לעמ (      
.כ"הס      
      
תויחוטיבה תויולעה ללכ ללוכ הדובעה ריחמ      
תלבוה תוברל ,וז הדובע עוציבל תורושקה      
.תמהוזמ עקרק      
      
1 יבועב תוינקת ןליתיאלופ תועירי תסירפ     51.2.903
תמירעל םידעוימה םיחטשב תוחפל מ"מ      
תומירעה יוסיכ ןכו ,תורפחנה תועקרקה      
תויחנהל םאתהב הריפחה םויס רחאל      

 20,044.00     5.00 4,008.80 חוקיפה ר"מ   
      
תושירדל םאתהב ועצובי תודובעה לכ      
הדיחיהו הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהו      
עונמל תנמ לע תליא תייריע לש תיתביבסה      
תוחונ יאו )'וכו םישער ,קבא( יתביבס קזנ      
לכל תוחיטב ץעוי יווילבו הביבסה יבשותל      
.תודובעה יבלש      
      
לכ לש חוקיפה תועצמאב םושיר עצובי      
הנמטמל הדובע רתאמ תואצויה תויאשמה      
,הליקש ,האיציה ןמזו ךיראת לש ןויצ ידי לע      
לש )לקשמו חפנ( לדוגו יוהיז ירפסמ      
תושרדנה תויחנהב דומעי םושירה .תויאשמה      
הוולמ ספוטל הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע      
םושירה .תמהוזמ עקרק תאשונה תיאשמל      
.יתביבסה ץעוילו חקפמל ימוי חווידב רבעוי      
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עקרק רוהיט 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תומיא רחאל קרו ךא עצובי ןלבקל םולשת      
םימושר םינותנו הדובעה רתאמ םינותנה      
לש יוהיז ירפסמו לקשמ( הצקה רתאמ      
תגצה סיסב לע תונבשחתה .)תויאשמ      
.דבלב תירוקמ תינובשח      
      
תנמטמב תרבועמה תלוספה תויומכ תדידמ      
לש רשואמו םותח אלמ חוויד לולכת :תלוספה      
תלוספה יחולשמ לכ לש תורגאהו םילקשמ      
הדידמ םג שרדית ,ןכ ומכ .הנמטמה רעשב      
חפנ תדידמ י"ע ילוגסה לקשמה לש תימגדמ      
.ולקשמו תיאשמב ןעטמה      
      
השרומ הנמטה רתאל הסינכו עוניש ,יוניפ      
הביבסה תנגהל דרשמה רושיאב קר היהי      
.בתכבו שארמ המכסהבו רתאהמ חולשמ לכל      
לש תומותח תולבק סיסב לע היהי םולשתה      
.רתאה      
      
היהי רתאהמ תמהוזמ עקרק גוס לכ תאצוה      
הביבסה תנגהל דרשמה רושיאל ףופכב      
הלועפ לכ עצבל ןיא .יוניפה דעיל רושיאו      
ץעויה תאמ בתכב רושיא אלל יוניפל      
.יתביבסה      
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה      
קודיהה .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב      
.יולימה יחטש לכב וחפנ לכל האלמ הרקבב      
      
תלוספ וא/ו עקרק לש הביצח וא/ו הריפח     51.2.911
תדרפה ,ןוימ ללוכ ריחמה .םינוש םיגוסמ      
הרוצב ,םיינכמ ,םיינדי םיעצמאב תלוספה      
,הדובעה לש םלשומ עוציבל דע תטלחומ      
עקרק לש ינמז םוריעו ףוסיא ,הסירג ,יופינ      
005,2 דע לש לדוגב תומרעב תלוספמ היקנ      

138,000.00    60.00 2,300.00 .םוהיז תמר תקידב ךרוצל ק"מ ק"מ   
      
ללוכ ריחמה ,ןכ ומכ :םדוק ףיעס ךשמה      
תדידמו הריפחה םויס רחאל תורובה תדידמ      
ןכו ,יוניפל תודעוימה עקרקה תומירע      
,יולימ רוזאל תמהוזמ אל עקרק לש התרזחה      
תובכשב הרוזיפו טרפמה תושירדל התמאתה      
רפע יפדוע יוניפו קודיה רחאל מ"ס 02 יבועב      
והשלכ קחרמל תלוספמ היקנ עקרקמ      
.תימוקמ תושר םע םואיתב      
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עקרק רוהיט 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הריפחה רחאל םיאדוומ עקרק ימוגיד עוציב      
תויחנהל םאתהבו ךמסומ םגוד ידי לע      
עוציב תוברל הביבסה תנגהל דרשמה      
רישכמ תועצמאב חטשב תורקבו תודידמ      
    DIP. 05 וחלשיי םימוגידה ךסמ זוחא  
יכ ןכתיי .הזילנא עוציבו תכמסומ הדבעמל      
םאתהב רתוי הלודג היהת תוזילנאה תומכ      
יעוצקמה לע חקפמה תטלחהו חטש יאצממל      
הריפחה לע      
      
ידי לע הריפחה רחאל תומירע ימוגיד עוציב      
דרשמה תויחנהל םאתהבו ךמסומ םגוד      
תודידמ עוציב תוברל הביבסה תנגהל      
DIP. 33 רישכמ תועצמאב חטשב תורקבו      
הדבעמל וחלשיי םימוגידה ךסמ זוחא      
תומכ יכ ןכתיי .הזילנא עוציבו תכמסומ      
יאצממל םאתהב רתוי הלודג היהת תוזילנאה      
לע יעוצקמה לע חקפמה תטלחהו חטש      
הריפחה      
      
התחילש ,עקרקה תמיגדל הזילנא תחיקל     51.2.915
תוימשר תואצות תלבקו תכמסומ הדבעמל      
םאתהב תוזילנאה תואצות רובע הדבעמהמ      
רובע הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל      
)ORD+ORO גוסמ םימהזמל עקרק תמיגד      

 10,800.00   135.00    80.00 TPH). 'חי   
      
התחילש ,עקרקה תמיגדל הזילנא תחיקל     51.2.916
תוימשר תואצות תלבקו תכמסומ הדבעמל      
םאתהב תוזילנאה תואצות רובע הדבעמהמ      
רובע הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל      

 20,000.00   250.00    80.00 PCI תוכתמ גוסמ םימהזמל עקרק תמיגד 'חי   
      
התחילש ,עקרקה תמיגדל הזילנא תחיקל     51.2.917
תוימשר תואצות תלבקו תכמסומ הדבעמל      
םאתהב תוזילנאה תואצות רובע הדבעמהמ      
רובע הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל      

 20,000.00   250.00    80.00 COV גוסמ םימהזמל עקרק תמיגד 'חי   
      
התחילש ,עקרקה תמיגדל הזילנא תחיקל     51.2.918
תוימשר תואצות תלבקו תכמסומ הדבעמל      
םאתהב תוזילנאה תואצות רובע הדבעמהמ      
רובע הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל      

    250.00   250.00     1.00 COVS גוסמ םימהזמל עקרק תמיגד 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תדימב הריפחה תורובמ םימ ימוגיד עוציב     51.2.919
הדבעמל החילשו ךמסומ םגוד ידי לע ךרוצה      
םיביכרמה רובע הזילנא עוציבו תכמסומ      
תוזילנאה ללכל הקידב תללוכ תומכה( םיאבה      
,םילרנימ ,םינמש :)תושרדנה      
    s'COVS,COV, ךא עוציבל יפצ ןיא( תוכתמ  

  1,000.00 1,000.00     1.00 )ילנויצפוא ריחמ םילשהל שרדנ 'חי   
      
לש םיכרעב תמהוזמ עקרק עונישו תסמעה     51.2.920
ךרעל םאתהב( ג"קל/ג"מ HPT=0081 דע      
דעומב ס"נגה תויחנה יפל ינכדעה ףסה      
רשואמ הכיפש רתאל התלבוה ,)עוציבה      
,רתאה ילהונל םאתהב הרוזיפו רדסומו      
.הסינכ תורגאו הנמטה לטיה םולשת תוברל      
םולשת ןיגב תולבקל םאתהב עצובי םולשתה      
חוקיפה תויחנהל םאתהב הנמטה רתאל      
תויאשמ תאיצי םושירו הדובעה ןמויב בתכב      

 40,000.00    80.00   500.00 .הדובעה רתאמ ןוט   
      
עקרק תוברל( םינוש םיגוסמ תלוספ תסמעה      
,)ס"נגהל דרשמה תויחנה יפל תמהוזמ      
רדסומו רשואמ הכיפש רתאל התלבוה      
םולשת תוברל רתאה ילהונל םאתהב הרוזיפו      
עצובי םולשתה .הסינכ תורגאו הנמטה לטיה      
הנמטה רתאל םולשת ןיגב תולבקל םאתהב      
ןמויב בתכב חוקיפה תויחנהל םאתהב      
רתאמ תויאשמ תאיצי םושירו הדובעה      
.הדובעה      
      
לש םיכרעב תמהוזמ עקרק עונישו תסמעה     51.2.924
ךרעל םאתהב( ג"קל/ג"מ HPT=0081 לעמ      
דעומב ס"נגה תויחנה יפל ינכדעה ףסה      
רשואמ הכיפש רתאל התלבוה ,)עוציבה      
,רתאה ילהונל םאתהב הרוזיפו רדסומו      
.הסינכ תורגאו הנמטה לטיה םולשת תוברל      
םולשת ןיגב תולבקל םאתהב עצובי םולשתה      
חוקיפה תויחנהל םאתהב הנמטה רתאל      
תויאשמ תאיצי םושירו הדובעה ןמויב בתכב      

493,800.00   600.00   823.00 .הדובעה רתאמ ןוט   
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עקרק רוהיט 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש םיכרעב תמהוזמ עקרק עונישו תסמעה     51.2.926
םאתהב( ג"קל/ג"מ HPT=000,01 לעמ      
דעומב ס"נגה תויחנה יפל ינכדעה ףסה ךרעל      
רשואמ הכיפש רתאל התלבוה ,)עוציבה      
,רתאה ילהונל םאתהב הרוזיפו רדסומו      
.הסינכ תורגאו הנמטה לטיה םולשת תוברל      
םולשת ןיגב תולבקל םאתהב עצובי םולשתה      
חוקיפה תויחנהל םאתהב הנמטה רתאל      
תויאשמ תאיצי םושירו הדובעה ןמויב בתכב      

493,200.00   600.00   822.00 .הדובעה רתאמ ןוט   
      
הכיפש רתאל ותלבוה ,ןכוסמ רמוח תסמעה      
ילהונל םאתהב ורוזיפו רדסומו רשואמ      
םולשת תוברל רתאהו הביסה תנגהל דרשמה      
עצובי םולשתה .הסינכ תורגאו הנמטה לטיה      
הנמטה רתאל םולשת ןיגב תולבקל םאתהב      
ןמויב בתכב חוקיפה תויחנהל םאתהב      
תויאשמ תאיצי םושירו הליקש ,הדובעה      
דייטצהל ענשמה תוירחאב .הדובעה רתאמ      
לכ וא םינכוסמ םירמוח תלבוהל חוטיבב      
יפל וז תלוספ תרבעה רשפאמה שרדנ חוטיב      
.ןיד לכ      
      
אהש גוס לכמ תוכרעממ םייק הנבמ קותינ     51.2.932
. המודכו ןופלט ,למשח,בויב , םימ תוברל      
םימרוגה לכ םע םואית ללוכ הדובעה      
עוציב ךרוצל שרדנה דויצה לכ םעו םישרדנה      

 20,000.00 5,000.00     4.00 הדובעה 'חי   
      
תולובגב והשלכ לדוגב םייק הנבמ תרבעה     51.2.933
תללוכ הדובעה , הנפתמ הדש  חטשה      
לכו הנכה תודובע/קוריפ/הסמעה/הרבעה      

 40,000.00 10,000.00     4.00 הדובעה עוציבל שרדנה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,692,974.00 עקרק רוהיט כ"הס
קובץ: פארק הטרמינל   .../113 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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הנבמ ךס קרפ ךס  

הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ    
   

                180,900.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע :20 קרפ 20 קרפ   
   

                948,274.00 למשח 80 קרפ   
   

                512,000.00 היצקרוטסנוק 90 קרפ   
   

              2,562,325.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                154,660.00 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                 48,460.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

              4,240,298.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

              1,460,675.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

                 47,280.00 םיגירח 99 קרפ   
   

10,154,872.00 הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 כ"הס               
   
בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ    
   

                859,018.00 8 קרפ 80 קרפ   
   

              1,136,020.00 04 קרפ 04 קרפ   
   

              1,351,458.00 14 קרפ 14 קרפ   
   

                182,400.00 24 קרפ 24 קרפ   
   

                352,589.00 44 קרפ 44 קרפ   
   

              2,768,585.00 15 קרפ 15 קרפ   
   

                574,060.00 25 קרפ 25 קרפ   
   

 7,224,130.00 בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 כ"הס               
   
עקרק רוהיט 30 הנבמ    
   

                291,000.00 20  קרפ 20 קרפ   
   

                 19,880.00 44 קרפ 44 קרפ   
   

              1,382,094.00 15 קרפ 15 קרפ   
   

 1,692,974.00 עקרק רוהיט 30 כ"הס               
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הנבמ ךס  

10,154,872.00 הינחו ןברד ,הברעה שיבכ,םירמתה תורדש 10 הנבמ  
  

 7,224,130.00 בגנה תביטח - 8 שיבכ 20 הנבמ  
  

 1,692,974.00 עקרק רוהיט 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
19,071,976.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 


