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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     083 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
00.20 קרפ תת      
      
ףסומ םע 03 -ב גוסמ  םינוטבה לכ      
רזיסיטסלפרפוס      
      
תעינמל ףסומ םע 04-ב תודוסיב םינוטבה לכ      
גולונכט לש תבורעת ןנכת יפל היזורוק      
םינוטב      
      
.טחמ רוטרביוב תוקיציה לכב שמתשי ןלבקה      
      
יוסיכב הקיציה לע ןגהל שי םח ריווא גזמב      
ןוליינ תעירי      
      
עוציב ינפל םימי 3 סדנהמל עידוהל שי      
רושיא אלל הקיצי לכ עצובת אל .הקיצי      
.סדנהמה לש בתכבו שארמ      
      
רפסב  רומאל םאתהב עצובת הדובעה לכ      
. רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ לוחכה      
      
םינוטב תוקידב עצבל  ןלבקה תוירחאב      
תשרדינה תומכב  הדבעמ תואצמאב      
לע הנגה עצבל שי הדובעה םויסב דימ.ןקתב      
תוקדסיה תעינמל הרפשהו םינוטבה      
      
הנכהלו םימ תכירבל ומיאתי ןוטב ינפ רמג      
תוריקה תקיצי םוטיאה תכרעמ עוציבל      
םיקלח ריק ינפ תלבקל טקיד תינבתב      
      
ינפ לש ןוילע סלפמב יבריימ קויד שרדינ      
ףקייה לכל מ"מ 3 -/+ לש המרב תוריקה      
הכירבה      
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
רוטרביו תרזעב ןוטבה לש ףופיצ עצבל שי      
טחמ      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../084 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     084 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 95 דע לש הבוגב טינרג ןבאמ תוריק     02.01.0030
.תינדאה רורווא ךרוצל םיחוורמ םע תורדוסמ      
ריקה עוציב ךרוצל תודובעה לכ :ללוכ      
תוינדא רובע* .00.6B ןויליגב טרופמכ      

153,765.00   603.00   255.00 *תימורד הסינכ תוהבגומהליתש ק"מ   
      
רטמ 0.1 דע הבוגב 03-ב ןוטבמ דבוכ תוריק     02.01.0900
ללוכריחמה.יולגה דצב ץע ידיבל תינבת םע      
םיזקנו םירפת,רזוח יולימורפעה תודובע לכ      
פ"ע**.,ריקה לש םלשומ עוציבל שורדה לכו      
םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה      

142,560.00   660.00   216.00 **לקדב ק"מ   
      
ם י נ ו ש  ן ו ט ב  י ב י כ ר  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב תינדאל תחתמ קוצי הזר ןוטב תרוגח     02.03.0005
    001X02 יפל ,טלפסא ירבש עוביק רובע מ"ס  

 70,000.00   500.00   140.00 *הארמה לולסמ תוינדא רובע* 10.01B ןויליג ק"מ   
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  50.20 ק ר פ  ת ת       
      
תותשרו עלוצמ לוגע י"ת יפל ןויז תדלפ     02.05.0005

213,400.00 3,880.00    55.00 ש''בשמ ןוריחמ יפל ריחמ תוכתורמ ןוט   
      
לכב ,ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     02.05.0015

 62,250.00 4,150.00    15.00 .תודימהו םירטקה ןוט   
      
םיעבוקמ מ"מ 03 רטוקב הדלפ תוטומ     02.05.0900
רטמ 5.0 לש םיחוורמב הארמהה לולסמל      
,תינדאה ןפוד לש היינב רובע תינדאה ףקיהב      
לולסמ תוינדא רובע*.10.01B ןויליג יפל      

 11,640.00 3,880.00     3.00 *הארמה ןוט   
      
יפל תינדאה ףקיהב מ"מ 01X01 הקיצי תשר     02.05.0901
לולסמ תוינדא רובע* .10.01B ןויליג      

  8,300.00 4,150.00     2.00 *הארמה ןוט   
      
י ש א ר ו  ת ו ד ו ס פ ר  ,ת ו ד ו ס י  21.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו א ס נ ו ל כ       
      
דוסיב היזורוק תעינמל ףסומ םע 04-ב ןוטב     02.12.0210
לפמ ריקל , ד"כו 071*022 תודימב רבוע      
תרחמותמ 04-בל תפסות -03 ב יפל ריחמה(      

 66,963.00   858.50    78.00 החנה 51% ירחא לקד  יפל ריחמ ) דרפנב ק"מ   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../085 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     085 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      
היזורוק תעינמל ףסומ םע 04-ב ןוטב     02.50.0060
םינוש םיסלפמב מ"ס 52-02 יבועב הפצירב      
ב יפל ריחמה( רטפוקילה תקלחה רמג ללוכ      
רטפוקילה תקלחהלו 04-בל תפסות -03      
ירחא לקד יפל ריחמ ) דרפנב תרחמותמ      

162,256.50   772.65   210.00 החנה 51% ק"מ   
      
דוסיב היזורוק תעינמל ףסומ םע 04-ב ןוטב     02.50.0076
לפמ ריקל ,  מ"ס 05 כ יבועב הדוספר,הפציר      
תרחמותמ 04-בל תפסות -03 ב יפל ריחמה(      

 80,546.00   782.00   103.00 החנה 51% ירחא  לקד  יפל ריחמ ) דרפנב ק"מ   
      
ףיעס יפל רטפוקילה תקלחה רובע תפסות     02.50.0230

 23,205.00    22.10 1,050.00 החנה 51% ירחא 0320.050.20 לקד ר"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      
היזורוק תעינמל ףסומ םע 04 -ב  ןוטב     02.61.0040
ד"כו מ"ס  52-02 יבועב ןוטב תוריקב      
ןמוסמכ  םינוש םיהבגבו תוילגעמ תורוצב      
תינבתב הקיציה חותיפו תולכירדא תוינכותב      
לקד יפל ריחמ קלח ריק תלבקל טקיד יופיצ      
תפסות -03 ב יפל ריחמה( החנה 51% ירחא      

 91,162.50 1,215.50    75.00 .) דרפנב תרחמותמ 04-בל ק"מ   
      
הבוגבו מ"ס 05 יבועב לפמ ריקב 04-ב  ןוטב     02.61.0074
ןמוסמכ   תיתשק הירטמואיגב 'מ 6 כ      
יופיצ תינבתב הקיציה  תולכירדא תוינכותב      
תנקתה תדובע ללוכ. קלח ריק תלבקל טקיד      
ןנכתמ תינכות יפל םירזיבאו תרנצ      
04-בל תפסות -03 ב יפל ריחמה(לפמה      
ירחא לקד יפל ריחמ ) דרפנב תרחמותמ      

124,440.00 1,020.00   122.00 החנה 51% ק"מ   
      
הבוגל ןוטב ריקל הפוצר הקיצי רובע תפסות     02.61.0110
0011.160.20 לקד ףיעס יפל ריחמ 'מ 6      

 49,776.00   408.00   122.00 החנה 51% ירחא ק"מ   
      
,ם י ס י ס ב  ,ן ו ט ב  ת ו ט י ל ב  39.20 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ע מ  י פ ו ק ש מ  ן ו ט י ב ו  ם י ח ר פ  י ז ג ר א       
      
ןוטב רמג םייכרוא םילספסב 03-ב ןוטב     02.93.0010
לקד ףיעס יפל ריחמ הפצירמ קוצי ילכירדא      

 76,882.50 1,708.50    45.00 החנה 51% ירחא 0100.390.20 ק"מ   
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../086 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     086 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רמג םייכרוא תוגרדמו םילספסב 03-ב ןוטב     02.93.0020
יפל ריחמ לגועמ ריקמ קוצי ילכירדא ןוטב      

 88,167.10 1,844.50    47.80 החנה 51% ירחא 0200.390.20 לקד ףיעס ק"מ   
      
ל ע מ  ן ו ט ב ל  ר י ח מ  ת פ ס ו ת  69.20 ק ר פ  ת ת       
ה פ י ש ח  ת ו ג ר ד  ר ו ב ע ו  02-ב       
      
בר לע רפוס" גוסמ 04ב ןוטב רובע תפסות     02.96.0086
51% ירחא לקד יפל ריחמ 03ב םוקמב "חפנ      

 66,973.20   113.90   588.00 החנה ק"מ   
      
דגנ ןוטבל ףסומ הקיליסורקימ רובע תפסות     02.96.0900

 88,200.00   150.00   588.00 תויביזורוק ק"מ   
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ע  ת ו פ צ ר ו  ת ו ג ג  ם ו ט י א  42.50 ק ר פ  ת ת       
י ל ו א ר ד י ה  י ט נ מ צ  ם ו ט י א       
      
תוכירבה לש םינפה תוריקו תופצר לוכ םוטיא     05.24.0015
לכ ללוכ  701 הקיס תיטנמצ תכרעמב      
יפל עוציבה, תושרדינה תונכההו תונגראתהה      
לקד ףיעס יפל ריחמ ןרציה תויחנה      

 62,220.00    51.00 1,220.00 החנה 51% ירחא 420.50.5100 ר"מ   
      
י ו פ י צ ב  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  53.50 ק ר פ  ת ת       
י ט נ מ צ       
      
תויחנה יפל זפלירקאב תינוציח ןפוד םוטיא     05.35.0011
מ"ס 2 יבועב רקלק תנקתה ללוכ ןרציה      
יפל ריחמ  עקרקל תחתמ חטשה לכב הנגהל      

  9,860.00    49.30   200.00 החנה 51% ירחא 1100.530.50 לקד ךיעס ר"מ   
      
יביכר וד ירמילופ יטנמצ יופיצב תוריק םוטיא     05.35.0022
וא  "701 ליס פוט הקיס" גוסמ שימג      
"E- 037 טוקריפס" וא "205 סולפ טמוטיא"      
זג תרידח ןיטקמה( "107 פוטידר י'ג .יב" וא      
ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב ,ע"ש וא )ןודאר      
ןוריחמ**.10.01B ןויליג יפל ,תובכש יתשב      

 22,100.00    44.20   500.00 **הארמה לולסמ תוינדא רובע 51%- לקד ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../087 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     087 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  ם ו ט י א  36.50 ק ר פ  ת ת       
ה ק י צ י  ת ו ק ס פ ה ו       
      
לכב ןקתומ טיינוטניב סיסב לע םימ םטא     05.63.0040
ריחמ ןרציה תויחנה יפל  הקיצייה תוקספה      
51% ירחא 0400.360.50 לקד ףיעס יפל      

 29,240.00    73.10   400.00 החנה רטמ   
      
ם י ג י ר ח  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  99.50 ק ר פ  ת ת       
      

 31,900.00   275.00   116.00 מ''מ 4.1 יבועב םוטיאל MDPE תעירי ר"מ  05.99.0010
      
ףיעס יפל ריחמ ר''מ/םרג 004 ינכטואיג דב     05.99.0020

  1,724.92    14.87   116.00 החנה 51% ירחא 8350.230.15 לקד ר"מ   
      
תכתמ ליפורפ תרזעב MDPE תעירי עוביק     05.99.0030

  2,178.00    33.00    66.00 ילירקא קיטסמב םוטיא תוברל רטמ   
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  01.60 ק ר פ  ת ת       
      
םגדמ תיביטרוקד דדנפסקא תשר תותלד     06.10.0900
/ הילטיא SGR ןרצי .לכירדא תריחב פ"ע      
    INAIRAM ןויליג יפל ,טמלוג ןאובי ,הילטיא  
    00.4B. 5.1 יבועבםוינימולא תשרמ תותלדה  
טרפמ יפל לכירדא תריחבל ןווגב העובצ ,מ"מ      
תיביטרוקד העיבצ תפסות ללוכ .העיבצה      
ןווגבו העיבצה טרפמ יפל עבצ תכרעמב      
הדלפמהיצקורטסנוק ללוכ .לכירדא תריחבל      
תוידי ,םיריצ ,תותלד ,תקזוחמ תנוולוגמ      
יופיח רובע* .םלשומ רמג דע לכה ,םילוענמו      
תכרעה פ"ע** *הייקשה תכרעמ שארל השינ      

 11,200.00   800.00    14.00 *לקדב םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ 'חי   
      
ינוציח ריק יופיחל תיביטרוקד דדנפסקא תשר     06.10.0901
ןרצי .לכירדא תריחב פ"ע םגדמ תותלד ללוכ      
    SGR הילטיא / INAIRAM ןאובי ,הילטיא  
םוינימולא תשר .00.31B ןויליג יפל .טמלוג      
תריחבל ןווגב העובצ ,מ"מ 5.1 יבועב      
תפסות ללוכ .העיבצה טרפמ יפל לכירדא      
טרפמ יפל עבצ תכרעמב תיביטרוקד העיבצ      
ללוכ .לכירדא תריחבלןווגבו העיבצה      
,תקזוחמ תנוולוגמ הדלפמ היצקורטסנוק      
רמג דע לכה ,םילוענמו תוידי ,םיריצ ,תותלד      
םחתמ-םירמתה 'דש תוסרט רובע*.םלשומ      
םייק אל ,ריחמ תכרעה פ"ע** *א"טי      

 56,000.00   800.00    70.00 *לקדבםייק אלו ש"בשמב ר"מ   
קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../088 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     088 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  י ג ר ו ס  15.60 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב הקבדהב ןגועמ ןוולוגמ הדלפ ליפורפ     06.51.0900
    02X02 ללוכ ריחמה .מ"ס 02 ךרואבו מ"מ  
תיינבל ליפורפה לש הקבדהו החנה ,ךותיח      
.00.6B ןויליגב טרופמכ תוהבגומ תוינדא      
*תוהבגומ תוינדא-תימורד הסינכ רובע*      
אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה פ"ע**      

 52,500.00    75.00   700.00 **לקדב םייק רטמ   
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
CVP-U ם י ז ר ב ו  ם י ח פ ס  52.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  י ו ו ק ל  ה ק ב ד ה ב       
      
םידרוקר 2 םע CVP -U םיירודכ םיזרב     07.25.0670
ףיעס יפל מ"מ 09 רטוק ,הקבדהב רוביח      

  8,151.50 1,164.50     7.00 החנה 51% ירחא 0760.520.70 לקד 'חי   
      
םידרוקר 2 םע יציפק CVP -U רזוח לא     07.25.0770
ףיעס יפל מ"מ 09 רטוק ,הקבדהב רוביח      

 11,832.00   986.00    12.00 החנה 51% ירחא 0770.520.70 לקד 'חי   
      
ה ר ו א ת  ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 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      
      
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      
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../089 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     089 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0054
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

100,000.00    25.00 4,000.00 120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 32,000.00     8.00 4,000.00 08.1.021 רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

132,000.00    12.00 11,000.00 08.1.021 רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0105
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

156,000.00    26.00 6,000.00 120.1.80 ףיעס רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0108
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

192,500.00    55.00 3,500.00 120.1.80 ףיעס רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0111
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

 90,000.00    90.00 1,000.00 120.1.80 ףיעס רטמ   
      
ןוולוגמ חפ תולעת      
      
,תויווז ,תותשק :םג ללוכ הלעת ריחמ      
,םיקוזיח ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      
ךרואל םידדובמ ,הקראה יקדהמ ,םירבחמ      
םיקוזיחו םינוש הלעת ירזבא ,הלעתה      
,הקפסא ,תולעתל םיסכמ ,הלעתב םיימינפ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../090 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     090 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"מ 001x002 תודימב ןוולוגמ חפ תלעת     08.01.0147
ללוכ הנבמ/דומע לע תנקתומ מ"מ5.1 יבוע      
,תויוז ,םילתמ ,לזרב יקוזיח ,העיבצ ,הסכמ      
יפל שרדנה לכ ללוכ הקראה יקדהמו םירבחמ      

172,500.00   115.00 1,500.00 831.1.80 ףיעס רטמ   
      
,מ"מ 001x004 תודימב ןוולוגמ חפ תלעת     08.01.0153
ללוכ הנבמ/דומע לע תנקתומ מ"מ5.1  יבוע      
,תויוז ,םילתמ ,לזרב יקוזיח ,העיבצ ,הסכמ      
יפל שרדנה לכ ללוכ הקראה יקדהמו םירבחמ      

247,500.00   165.00 1,500.00 831.1.80 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     08.01.0168
001 קמועו מ"ס 06 ימינפ רטוקב שרדנה      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס      

 40,000.00 1,000.00    40.00 489 'חי   
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0174
001 קמועו מ"ס 001 ימינפ רטוק שרדנה      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס      

 56,700.00 1,890.00    30.00 489 'חי   
      
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      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../091 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     091 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0258
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     08.01.0264
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      

140,000.00    50.00 2,800.00 עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
02 לכ רובע 462.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0279
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

 15,000.00    10.00 1,500.00 מ"ס 08 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
יללכ שומיש ןוטב תוחמוג      
      
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      
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0459

 16,200.00 1,350.00    12.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0489
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 052/56/002      

 35,000.00 3,500.00    10.00 'פמוק סוסיבו הריפח  
      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../092 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     092 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,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      
      
תשוחנ םילבכ      
      
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     08.03.0081

 81,000.00     9.00 9,000.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 5.2x5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0087

  6,000.00    12.00   500.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 01x5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0120
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

297,000.00    33.00 9,000.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61x5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

423,000.00    47.00 9,000.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
םוינימולא םילבכ      
      
רוניצב הלחשה ללוכ YX2AN סופיטמ לבכ      
וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה וא      
,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא חול      
רבעמ עוציב ללוכ ,םיקוזיח ,לבכ ילענ      
לש עגמב היזורוק ענומש תשוחנ-םוינימולא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,תוכתמ יתש      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו 60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ר"ממ 59x4 ךתחב YX2AN סופיטמ לבכ     08.03.0198
ללוכ 081.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 34,100.00    55.00   620.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס רטמ   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../093 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     093 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר"ממ 581x4 ךתחב YX2AN סופיטמ לבכ     08.03.0207
ללוכ 081.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 40,040.00    91.00   440.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס רטמ   
      
ר"ממ 042x4 ךתחב YX2AN סופיטמ לבכ     08.03.0210
ללוכ 081.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

153,120.00   116.00 1,320.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס רטמ   
      
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     08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

130,000.00    26.00 5,000.00 08.3.327 רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0339
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 05      

 13,640.00    31.00   440.00 08.3.327 רטמ   
      
,בוהצ קורי CVP דדובמ הקראה ךילומ      
וא/ו עקרקב הריפחב חנומ הרוזש תשוחנמ      
ללוכ ,דרפנב וטרופש תורוניצב לחשומ      
לכו םירמוחה לכו טוויח ללוכ ,ורוביח      
הקראה רוביח עוציבל תושורדה תודובעה      
.וגוס יפל ,םלשומ      
      
,בוהצ קורי CVP דדובמ הקראה ךילומ     08.03.0369
לכ ללוכ ר"ממ 021 ךתחב הרוזש תשוחנמ      

  7,900.00    79.00   100.00 243.3.80  ףיעס יפל שרדנה 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      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../094 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     094 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפלו 10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04  רטוקב תימורט ןוטב      

 23,970.00   799.00    30.00 'פמוק .183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     08.03.0399
,תוחפל מ''ס 05 ךרואב מ''מ 04x4 תודימב      
םימואו םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה      

 20,100.00   335.00    60.00 'פמוק הקראה ירוביחל  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     08.03.0408
מ''ס 03 ךרואב ,מ''מ 4X04 ךתח תודימב      
םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה ,תוחפל      

 46,500.00   310.00   150.00 הקראה ירוביחל םימואו 'חי   
      

  7,500.00    15.00   500.00 ילועפת הנבמל דוסי תקראה ר"מ  08.03.0417
      
ת ש ו ח נ  י ל ב כ  41.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב A2 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.14.0040
,מ"ס 722 ץוח הבוגו מ"ס 341/19 םינפ      

109,640.00 5,482.00    20.00 לקד יפל - הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי   
      
תודימב A5 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.14.0060
,מ"ס 052 ץוח הבוגו מ"ס 312/861 םינפ      

120,270.00 12,027.00    10.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי   
      
A104 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.14.0080
052 ץוח הבוגו מ"ס 042/011 םינפ תודימב      

243,940.00 12,197.00    20.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 'חי   
      
A - 3 םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     08.14.0200
,הכרדמב הנקתהל תרגסמ תוברל םיקלח      

 82,860.00 2,762.00    30.00 "קזב" למסו  521B גוסמ 'חי   
      
ת ו ק י ד ב -701 ק ר פ  ת ת  71.80 ק ר פ  ת ת       
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב       
      
ולוכ ג"מ ןקתמל קדוב סדנהמ תרוקיב עוציב     08.17.0001
םיאנש ,ג"מ ירדסמ לכ תא ראשה ןיב ללוכ      

  2,975.00 2,975.00     1.00 'פמוק .חולל הקידב ח"וד תריסמ ללוכ שרדנה לכו  
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../095 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     095 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ר"ממ 07 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0050
לע וא\ו רוניצב םילחשומ וא\ו עקרקב םינומט      
תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

  7,260.00    33.00   220.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
,ר"ממ 051 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0080
לע וא\ו רוניצב םילחשומ וא\ו עקרקב םינומט      
תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

 16,060.00    73.00   220.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.35.0100
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 042      

 22,000.00   100.00   220.00 08.3.61 רטמ   
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  16.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תוחול      
      
םיטרופמה תוחולה הנבמ תנקתהו תקפסא      
םירזיבאה תא םיללוכה םלשומ לכה ,ןלהל      
לוכו יברזר םוקמ ללוכ דרפנב םיטרופמה      
פ"עו סדנהמה רושיא רחאל רזעה ירמוח      
תוחולה לש םינבמו דויצה .ןמקלדכ טורפה      
.2,1-93416 ילארשי וקת יפל      
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.61.0134
,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ,םילנפ      
תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב ,םידדובמ      

 28,900.00 2,890.00    10.00 .רפמא 001X3 דע טלפמוק חולה ר"מ   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.61.0143
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לוכו ההבגה סיסב      

214,200.00 7,140.00    30.00 A0052 דע טלפמוק ר"מ   
      
I.C תובית      
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.61.0400
    )I.C( 051 קמועבו מ"מ 571/052  תודימב  
םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ      

  7,500.00    75.00   100.00 )רזע ירמוחו 'חי   
      
מ"מ 525/052  תודימב תובית ךא ,ל"נכ     08.61.0410

 13,600.00   170.00    80.00 .מ"מ 051 קמועב 'חי   
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../096 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     096 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורידת ,םרז ,חתמ דדומ בר     08.61.0900
    II-MFB-CETAS םע םרז ינשמ ללוכ  
תכרעמל 232SR תרושקת      
    SCME/ADACS  -  שבהשמב םייק אל  

  4,000.00 4,000.00     1.00 לקדבו 'חי   
      
- םיפסונ םיצורע 6ל CETASל הבחרה 'חי     08.61.0910

  1,500.00 1,500.00     1.00 לקדבו שבהשמב םייק אל 'חי   
      
ם י י ב ט ו ק  ד ח  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
םייבטוק דח םיז"אמ      
      
ע"ש וא ,BBA,קירטקלא רדיינש תרצותמ      
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0060

  8,610.00    41.00   210.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי   
      
םייבטוק תלת םיז"אמ      
      
.ע"ש וא ,BBA,קירטקלא רדיינש תרצותמ      
      
תלת רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0240

  9,780.00   163.00    60.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      

 11,410.00   163.00    70.00 רפמא 01-23  ילנימונ םרזל ז"אמ ךא ,ל"נכ 'חי  08.62.0250
      

 13,160.00   188.00    70.00 רפמא 04  ילנימונ םרזל ז"אמ ךא ,ל"נכ 'חי  08.62.0260
      
ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת       
      
םייבטוק-תלת םית"מאמ      
      
וא "קירטקלא רדיינש" תמגודכ םית"מאמ      
ע"ש      
      
63 קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע םית"מאמ     08.63.0064
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

 19,650.00   655.00    30.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ     08.63.0065
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

 19,890.00   663.00    30.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     08.63.0066
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

 26,010.00   867.00    30.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../097 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     097 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
63 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     08.63.0067
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

 13,260.00 1,326.00    10.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ     08.63.0068
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

 20,400.00 2,040.00    10.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ     08.63.0072

  6,714.00 3,357.00     2.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 036X3 דע םית"מאמ     08.63.0073

  8,670.00 4,335.00     2.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      
קותינ רשוכ רפמא 0002X3 דע ריווא קספמ     08.63.0139

 43,350.00 14,450.00     3.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 56 'חי   
      

  5,100.00   255.00    20.00 A036  דע ת"מאמל  CT  הקספה לילס 'חי  08.63.0600
      
רפמא 0002x3 ריווא קספמל הפילש תלגע     08.63.0675

 19,125.00 6,375.00     3.00 .ע"ש וא WN  םגד קירטקלא רדיינש תמגוד 'חי   
      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת       
      
תחפ ירסממ      
      
03 תושיגר רפמא 04X2 תחפ רסממ     08.66.0210
ע"ש וא "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ      

  8,228.00   242.00    34.00 רשואמ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     08.66.0230
ע"ש וא "BBA" תרצות A םגד רפמאילימ      

 15,336.00   284.00    54.00 רשואמ 'חי   
      
דוקיפ ינועשו הזפ רסוח רסממ      
      

  3,230.00   323.00    10.00 ילטיגיד תבש ןועש 'חי  08.66.0515
      
םינעגמ      
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0601

 11,200.00   280.00    40.00 AC3 'חי   
      
רפמא 23 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0605

 12,560.00   314.00    40.00 AC3 'חי   
      
רפמא 05 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0610

 11,040.00   552.00    20.00 AC3 'חי   
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../098 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     098 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0620

  5,400.00 1,080.00     5.00 AC3 'חי   
      
רפמא 051 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0625

  1,572.00 1,572.00     1.00 AC3 'חי   
      
י ר ז י ב א  ,ם י ל ב ק  ,ם י א נ ש  96.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ       
      
דוקיפ יאנש      
      

  3,825.00   191.25    20.00 טלוו 42/032 א"ו 001 דוקיפ יאנש 'חי  08.69.0010
      
קפסה לפוכ ירקבו םילבק      
      
לש קפסה םדקמ רופישל םילבק דוקיפ רקב     08.69.0335

  1,360.00 1,360.00     1.00 .םרז ינשמ ללוכ תוגרד 21 דע 'חי   
      
הרקבו דוקיפ ירזיבא      
      
21 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.69.0382

    952.00   952.00     1.00 21B 655-OSI הרקב גצמ תמגוד תואיצי 'חי   
      
קרב יניגמו ןומיס תורונמ ,הדידמ ירישכמ      
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     08.69.0673
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
"קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

  7,480.00 3,740.00     2.00 PM-172EH 'חי   
      

  1,767.00    93.00    19.00 'פמוק דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ3 08.69.0715
      
)רתי חתמ ןגמ( םילאיצנטופ הוושמ קרב אלוכ     08.69.0730

  7,905.00 2,635.00     3.00 'פמוק םיבטק 4  
      
)רתי חתמ ןגמ( םילאיצנטופ הוושמ קרב אלוכ     08.69.0740

  5,100.00 1,700.00     3.00 'פמוק םיבטק 4  
      
לפוכ ןוקית רובע םילבק תוחול תכרעמ     08.69.0920
דוקיפה תכרעמ ,RAVK 051 דע לש קפסהה      
אל- רזעה דויצו ירמוח לכו תינכתל םאתהב      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק לקדבו שבהשמב םייק  
      
שבהשמב םייק אל - םיצורע 821 ילאד רקב     08.69.0930

 32,000.00 4,000.00     8.00 לקדבו 'חי   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../099 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     099 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ק ת  י ת ב  27.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואתו םיעקש      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ םיעקש ןודומע ריחמ      
םישורדה םירזיבאה לכל רוביחו תוירחא      
הניקת הלעפהל      
      
הסכמ םע טנוברקילופמ תוריש תאספוק     08.72.0700
תחפ רסממ ,רפמא 52x3 ז"אמ תוברל ףוקש      
    04x4 61 םיז"אמ ינש ,רפמאx1 תיב ,רפמא  
תיב ,ילארשי םגד רפמא 61 יזאפ דח עקת      
תיבו EEC םגד רפמא 61 יזאפ דח עקת      
ןקתומ EEC רפמא 23 יזאפ תלת עקת      

 28,050.00   935.00    30.00 )הנזה וק ללוכ אל( טלפמוק רבוחמו 'חי   
      
ילאדנאו יטנא הטסורינ יושע םיעקש ןודומע     08.72.0900
םירזיבא לולכמו הליענ םע תלד ללוכה      

105,000.00 3,500.00    30.00 'פמוק .ריווא וא םימ ,למשח  
      
יפל  - לועפת הנבמל חוכו רואמ ןקתמ     08.72.0901

 75,000.00 75,000.00     1.00 'פמוק תינכתב טרופמה  
      
ם ו ר י ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  38.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמלשומ הנקתה םיללוכ הרואתה יפוג לכ      
      
המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג     08.83.0410
תמגוד ,תוקד 081 לש הלועפ ןמזל הבחר      

 25,160.00   629.00    40.00 318785 םגד ע"ש וא "8381 טולימ דל שעג" 'חי   
      
ח ת מ  י ר ד ח ב  ת ו י ת ש ת  19.80 ק ר פ  ת ת       
ה ו ב ג       
      
טרפמל םאתהב םידדמנ הובג חתמ ינקתמ      
תשרה לש םיללכו תונקת 00.80 קרפ יללכה      
למשח תרבח לש תיצראה      
      
וא הובג חתמ רדחב םלשומ הקראה ןקתמ     08.91.0010

 12,070.00 6,035.00     2.00 'פמוק םיאנש רדחב  
      
ןיב הציחמו הנגהל תנבלוגמ הנגה תשר רדג     08.91.0020
לש הבוגב י"חח תרשואמ ,ג"מ תוחולו םיאנש      

  6,630.00   442.00    15.00 תוחפה לכל מ"ס022 ר"מ   
      
הובג חתמ ירדחל חתפמ ילת ילוענמ תכרעמ     08.91.0030

    816.00   408.00     2.00 'פמוק םיאנשו  
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../100 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     100 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,190.00   595.00     2.00 'פמוק הובג חתמ רדחב שרדנה פ"ע הרהזא טוליש 08.91.0040

      
 14,790.00 7,395.00     2.00 'פמוק שרדנ דויצ תוברל םלשומ תוחיטב דויצ ןורא 08.91.0050

      
  2,465.00   246.50    10.00 ו"ק 04 חתמל מ"מ 5 יבוע דדובמ ימוג חיטש רטמ  08.91.0060

      
ם י א נ ש  39.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץלואמ רורוויא תכרעמ רובע ריחמ תפסות     08.93.0130

 18,700.00 9,350.00     2.00 ל"נה יאנשל 'חי   
      
AVK0001 VK4.0/33 קוצי יסקופא יאנש     08.93.0900

200,000.00 100,000.00     2.00 הנקתהו הקפסא ללוכ 'חי   
      
תולעפהו תוארתה תלבקל יאנש תוארתה חול     08.93.0901
הרקמב רורוויא יחופמו תוממדה      
תוברל רתומה לע הלוע יאנשב הרוטרפמטהו      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק יאנשה תביל 'פמט לש הפיצר הדידמ תכרעמ  
      
תשוחנ ךילומ תועצמאב יאנשל הנגה תקראה     08.93.0902

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק ר"ממ 051 ךתחב רוזש  
      
םינבלוגמ הדלפ יקוזיח תנקתהו תקפסא     08.93.0903
יאתו יאנשה ירוביחל .ג.מ -ו .נ.מ םילבכל      

 25,000.00   100.00   250.00 םלשומ לכה .ג.מל חולה ג"ק   
      
םייושע םיפוקשמ ללוכ תנוולוגמ תשר תלד     08.93.0904
ללוכ ,םילוענמל םיוו ,םיריצ ,ןוולוגמ לזרב      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק י"חח תוארוה פ"ע שרדנכ םילוענמה  
      
051 דע תשוחנ דיג י"ע ג"מ חול תקראה     08.93.0905

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק םיאת 'סמ תלבגה אלל ר"ממ  
      
תרבח י"ע ג"מ ןקתמל תרוקיב םואיתו תנמזה     08.93.0906
רמוחה תרבעהו םימואיתה לכ ללוכ למשחה      
דע הקידבה םויב קדובה יוויל ללוכו םישרדנה      
עצובי הקידבל ןושאר םולשת .ןקתמה תלבקל      
היהת שרדתש תפסונ הקידב לכ .ןימזמה י"ע      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ןלבקה ןובשח לע  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../101 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     101 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םוריח תממדה תכרעמ תנקתהו תקפסא     08.93.0907
הירטפ ןצחל ללוכ הובג חתמ ישאר קספמל      
לנפב/הרקבה קפלדב ןקתומה ףוקש יוסיכ םע      
ןתינה תיכוכז יוסיכ םע ההז ןצחל וא םיאבכ      
ללוכ תומלשב לכה  ץופינ שיטפ םע הריבשל      
חתמ יקספמ תקספהל ילמשח רוביח רודיס      
הובג חתמ תקספה לש הרקמ לכב ךומנ      
לבכ ללוכו המאתהב יאנשב      
    09E081EFHXHN5.1x3 ל"נה לנפל דע  

  3,500.00   700.00     5.00 'פמוק .לבכה תנקתה ךרוצל שרדייכ םיליבומו  
      
חפ היושע הפצ הפציר היצקורטסנוק תינב     08.93.0908
ללוכ מ"מ 6 לש ילמנימ יבועב ןוולגמו גורמ      
רושיאו ןונכית תוברל המרה תוידיו םיחתפ      

 23,400.00   780.00    30.00 דבלב חקפמ רושיאב - יביטקורטסנוק ר"מ   
      
Ak52 ג"מ הדידמו תונגהל חול הנבמ     08.93.0909
    ,A0001 ,Vk63 33 יאנשל Vk?3 3,?1.0  
,P3-AV05, 5.0ssalC ,חתמ יאנש 1.0?,3      
טסו 6FS זגב ירוט קתנמ ראשה ןיב ללוכ      
דויצהו תושרדנה תודובעה לכו םיכיתנ      

 90,000.00 45,000.00     2.00 'פמוק .תדבועו תמלשומ תכרעמ תלבקל  
      
Ak02 ,A036 יראלודומ ג"מ חול הנבמ     08.93.0910
    ,Vk63, םרז קספמ ראשה ןיב ללוכה A036  
לופכ הקראה רצקמו ירוט קתנמ .6FS זגב      
תורשפא ללוכ , הנגה רסממ ,םירגוחמ      

420,000.00 105,000.00     4.00 'פמוק .קוחרמ הטילש  
      
תושירדל םאתהב טלפמוק ג"מ רדח תקראה     08.93.0911
ג"מ רדחל יפקה הקראה ספ תוברל י"חח      
ריקל קזוחמ מ"מ 5x04 תשוחנ יושע      
רושיג "תוציל" ,םימיאתמ "םיצלוב" תועצמאב      
ג"מ דחב םינושה םידויצל יפקהה ספה ןיב      
CVP הפוצמ ר"ממ05  תשוחנ ךילומ םייושע      
םינבלוגמ םיגרב תועצמאב תכתמל םיקזוחמו      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק םימיאתמ לבכ ילענ םע םיכתורמו  
      
אתב םינקתומ ,AK01 VK33 קרב ינגמ טס     08.93.0920

  8,600.00 4,300.00     2.00 'פמוק .ג"מ חול  
      
ךותב םינקתומ םיירוקמ TC םרז ינשמ 3 טס     08.93.0930
ו SSALC 5.0 ב AV5.7 A1-1/002 ,אתה      
    01P5, רסממו חולה ינותנל םימאתומה  

 10,500.00 3,500.00     3.00 'פמוק הנגהה  
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../102 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     102 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חולל DEREWOP FLES הנגה רסממ     08.93.0940
    VK63 יוהיז ,ינוויכ רצק םרג יוהיזו הדידמל  
תללוסו תימצע הנזה ,םימרז תגוצת ,חתמ      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק .תימינפ יוביג  
      
ןולה זג ליכמה ג"ק 3 לקשמב שא יוביכ ףטמ     08.93.0950

  2,000.00 1,000.00     2.00 1301 'חי   
      
ם י ל ב כ  49.80 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 021x1 ךתחב Vk54/62 ג"מ לבכ     08.94.0900
םגד EPLX דודיב םע םוינימולא      

 18,600.00    62.00   300.00 NA2XS(F)2Y רטמ   
      
לבכל Vk33   הובג חתמ לבכ רוביחל תויפוס     08.94.0901

 36,000.00 1,500.00    24.00 MEHCYAR תמגודכ ר"ממ 021דע ךתחב 'חי   
      
ה ו ב ג  ח ת מ  ת ו ח ו ל  59.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונגהה תכרעמל יוביג תקפסא תכרעמ     08.95.0410

  4,675.00 2,337.50     2.00 'פמוק תועש 8-ל םירבצמו SPU תללוכה  
      

 11,900.00 2,380.00     5.00 הנגה רסממל toptuO4/tupnI01 סיטרכ 'חי  08.95.0570
      
ם י ג י ר ח  -ה ר ו א ת   99.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ. 2. ימי לופיט םיללוכ הרואתה יפוג לכ .1      
5-ל תוירחא םיללוכ דויצהו הרואתה יפוג      
XMD ILAD ןונכתו דוקיפ שרדנ .3 .םינש      
:ללוכ הרואת דומעל ןוטב סיסב .4 .זכורמ      
תרנצ ,דוסי יגרב ,דומעה לש דוסי תקראה      
ףסונ רוניצ +א"כ ''3 רטוקב האיציו הסינכ      
שגמל הדלפ ספ תאיצי ,ךרוצה תדימב      
תונכה ,הקראה ירוביח תבוטל םירזיבאה      
,דומעה ןרציו גוסל םאתהב דוסי תטלפל      
תוברל הביבסה יאנתו עקרק ח"ודל םאתהב      
סיסבל רוטקורטסנוק י"ע םותח רושיא תשגה      
.םיטרפמבו תוינכתב שרדנה לכו דומעה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../103 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     103 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףוגה ןווג  'מ00.6  הבוגב הרואת דומע     08.99.0010
- הרואת ףוג ללוכ  לכירדאה תריחבל      
    56PIהרונ  W83-ML8844   -DELןווג  
    K0003-08IRCםגד:  ONOCEתרצות:  
ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  םיסדנהמ דע-רוא      
חוכ קפס ללוכ - הנקתהל םירזיבא ללוכ      
יפל - תיביטרוקד עורז ללוכILAD    םועמעל      
דומעל ןוטב סיסב ללוכ תליא תיריע זרכמ      

504,000.00 6,000.00    84.00 הבוגב הרואת 'חי   
      
ףוגה ןווג  'מ00.6 הבוגב הרואת דומע     08.99.0020
- הרואת יפוג ינש ללוכ  לכירדאה תריחבל      
    56PIהרונ W83-ML8844   - DELןווג  
    K0003-08IRCםגד:  ONOCEתרצות:  
ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  םיסדנהמ דע-רוא      
חוכ קפס ללוכ - הנקתהל םירזיבא ללוכ      
יפל - תיביטרוקד עורז ללוכILAD     םועמעל      
דומעל ןוטב  סיסב ללוכ  תליא תיריע זרכמ      

 58,008.00 7,251.00     8.00 רואת 'חי   
      
ףוגה ןווג  'מ00.6  הבוגב הרואת דומע     08.99.0021
- הרואת יפוג השולש ללוכ  לכירדאה תריחבל      
     56PIהרונ  W83-ML8844  - DELןווג  
    K0003-08IRCםגד:  ONOCEתרצות:  
ץעויה רושיאל ע"ש תג וא  םיסדנהמ דע-רוא      
חוכ קפס ללוכ - הנקתהל םירזיבא ללוכ      
יפל - תיביטרוקד עורז ללוכILAD    םועמעל      
דומעל ןוטב סיסב ללוכ  תליא תיריע זרכמ      

 23,088.00 7,696.00     3.00 רואת 'חי   
      
בלושמ הרואת ףוג1  בלשל ךייש  :םוקימ     08.99.0022
ןווג   'מ00.81  הבוגב ישאר הסינכ טלשב      
ףוג ללוכה  לכירדאה תריחבל ףוגהו דומע      
DEL- - הרונDEL  - 56PI  הרואת      
    W081-ML00822ןווג K0003-08IRCםגד:  
    ACSOTללוכ  םיסדנהמ דע-רוא :תרצות  
םועמעל חוכ קפס ללוכ - הנקתהל םירזיבא      

  6,200.00 3,100.00     2.00 ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג ואILAD 'חי   
      
הרואת ףוג  תיגולוקא הכירב ריק :םוקימ     08.99.0030
ךרואב  -  םוינימולא ליפורפ      
תריחבל ףוגה ןווג  'מ05.31+05.01+72      
ןווגM/W5  - DEL  הרונ76PI     - לכירדאה      
    K0082םגד:  OIRAV  SUNEV  
    DELתרצות:  RAENIL DELוא דריל :ןאובי  
חוכ יקפס ללוכ ץעויה רושיאל  ע"ש ת"ג      
    76PIתודימ קודבל שי  'מ5 לכ למשח תנזה  

 29,172.00 29,172.00     1.00 הרואתה יפוג לכ חטשב 'חי   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../104 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     104 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרואת ףוג  תיגולוקא הכירב ריק :םוקימ     08.99.0040
ךרואב -  םוינימולא ליפורפ      
תריחבל ףוגה ןווג  'מ05.02+05.61+05.91      
ןווגM/W5  - DEL הרונ76PI     - לכירדאה      
    K0082םגד:  OIRAV  SUNEV  
    DELתרצות:  RAENIL DELוא  דריל :ןאובי  
חוכ יקפס ללוכ ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג      
    76PIתודימ קודבל שי  'מ5 לכ למשח תנזה  

 32,318.00 32,318.00     1.00 יירד םהל ת"ג לכ חטשב 'חי   
      
הרואת ףוג  תיגולוקא הכירב ריק :םוקימ     08.99.0050
ךרואב   םוינימולא ליפורפ      
ףוגה ןווג  'מ00.01+00.62+00.21+00.51      
-  M/W5  הרונ76PI  -  לכירדאה תריחבל      
    DELןווג   K0 082םגד:   OIRAV  SUNEV  
    DELתרצות:  DEL  RAENILוא דריל :ןאובי  
חוכ יקפס ללוכ ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג      
    76PIתודימ קודבל שי  'מ5 לכ למשח תנזה  

 36,036.00 36,036.00     1.00 םהל ת"ג לכ חטשב 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0060
ןווג  'מ08.02 + 02.22   ךרואב  - םוינימולא      
M/W5  הרונ76PI    לכירדאה תריחבל ףוגה      
    - DELןווג    K0082םגד: OIRAV  S  
    UNEV DELתרצות:  RAENIL DELןאובי:  
יקפס ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל      
קודבל שי  'מ5 לכ למשח תנזה76PI     חוכ      

 24,653.00 24,653.00     1.00 - דרפנ רביירד םהל ת"ג לכ חטשב תודימ 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0070
ןווג  'מ01.71 + 03.61  ךרואב  - םוינימולא      
M/W5  הרונ76PI   לכירדאה תריחבל ףוגה      
    - DELןווג    K0082םגד:  OIRAV  
    SUNEV DELתרצות:   RAENIL  
    DELץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא דריל :ןאובי  
שי  'מ5 לכ למשח תנזה76PI חוכ יקפס ללוכ      
רביירד םהל ת"ג לכ חטשב תודימ קודבל      

 19,448.00 19,448.00     1.00 - דרפנ 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0080
ןווג  'מ00.21 + 01.41   ךרואב  - םוינימולא      
הרונ76PI     לכירדאה תריחבל ףוגה      
    M/W5 - DELןווג    K0082םגד: OIRAV  
    SU NEV DELתרצות:  RAENIL  
    DELץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
'מ5 לכ למשח תנזה76PI     חוכ יקפס ללוכ      
רביירד םהל ת"ג לכ חטשב תודימ קודבל שי      

 14,872.00 14,872.00     1.00 דרפנ 'חי   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../105 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     105 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0090
ןווג  'מ06.7 + 00.9  ךרואב - םוינימולא      
M/W5  הרונ76PI   לכירדאה תריחבל ףוגה      
    DELןווג    K0082םגד: O  IRAV  SUNEV  
    DELתרצות:   RAENIL DELוא דריל :ןאובי  
חוכ יקפס ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג      
    76PIתודימ קודבל שי  'מ5 לכ למשח תנזה  

  9,724.00 9,724.00     1.00 וקפוסי - דרפנ רביירד םהל ת"ג לכ חטשב 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0100
ןווג 'מ09.3 + 06.5   ךרואב - םוינימולא      
הרונ76PI -    - לכירדאה תריחבל ףוגה      
    M/W5  - DELןווג    K0082םגד: OIRAV  
    S UNEV DELתרצות:   RAENIL  
    DELץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא דריל :ןאובי  
'מ5 לכ למשח תנזה76PI    חוכ יקפס ללוכ      
רביירד םהל ת"ג לכ חטשב תודימ קודבל שי      

  5,720.00 5,720.00     1.00 י - דרפנ 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0110
ןווג  'מ06.31 + 07.21  ךרואב - םוינימולא      
הרונ76PI   לכירדאה תריחבל ףוגה      
    K0082  M/W51  DELםגד: OIRAV  
    SUNEV DEL  תרצות:   RAENIL  
    DELץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
שי  'מ5 לכ למשח תנזה76PI חוכ יקפס ללוכ      
רביירד םהל ת"ג לכ חטשב תודימ קודבל      

 15,444.00 15,444.00     1.00 םע וקפוסי - דרפנ 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0120
ףוגה ןווג  'מ00.71 ךרואב - םוינימולא      
-  M/W5  הרונ76PI     - לכירדאה תריחבל      
    DELןווג    K0082םגד: OIRAV  SUNEV  
    DEL תרצות:   DEL  RAENILדריל :ןאובי  
חוכ יקפס ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא      
    76PIתודימ קודבל שי  'מ5  לכ למשח תנזה  

  9,724.00 9,724.00     1.00 קפוסי - דרפנ רביירד םהל ת"ג לכ חטשב 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0130
ףוגה ןווג  'מ05.01 ךרואב - םוינימולא      
-  M/W5  הרונ76PI    - לכירדאה תריחבל      
    DELןווג    K0082םגד:  OIRAV  SUNEV  
    DELתרצות:  DEL  RAENILדריל :ןאובי  
חוכ יקפס ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא      
    76PIתודימ קודבל שי  'מ5 לכ למשח תנזה  

  6,006.00 6,006.00     1.00 ע וקפוסי - דרפנ רביירד םהל ת"ג לכ חטשב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../106 4434889-40 )6.61.40(  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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13/09/2020
דף מס':     106 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0140
ןווג  'מ00.83  00.53   + ךרואב  - םוינימולא      
הרונ76PI    - לכירדאה תריחבל ףוגה      
    M/W5  - DELןווג    K0082םגד: OIRAV  
    SUNE V DELתרצות:   RAENIL  
    DELץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא דריל :ןאובי  
שי  'מ5 לכ למשח תנזה76PI חוכ יקפס ללוכ      

 41,756.00 41,756.00     1.00 רפנ רביירד םהל ת"ג לכ חטשב תודימ קודבל 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0150
ןווג  'מ00.72  00.82   + ךרואב  - םוינימולא      
הרונ76PI    - לכירדאה תריחבל ףוגה      
    M/W5  - DELןווג    K0082םגד:  IRAV  
    SUNEVDEL Oתרצות:   RAENIL  
    DELץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
'מ5 לכ למשח תנזה76PI    חוכ יקפס ללוכ      
רביירד םהל ת"ג לכ חטשב תודימ קודבל שי      

 31,460.00 31,460.00     1.00 רפנ 'חי   
      
ליפורפ הרואת ףוג  הבישי תוסרט :םוקימ     08.99.0160
ןווג  'מ00.33  00.91   + ךרואב - םוינימולא      
הרונ76PI   - לכירדאה תריחבל ףוגה      
    M/W5 - DELןווג    K0082םגד: OIRAV  
    SU NEV DELתרצות:  RAENIL  
    DELץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
'מ5 לכ למשח תנזה76PI    חוכ יקפס ללוכ      
רביירד םהל ת"ג לכ חטשב תודימ קודבל שי      

 29,744.00 29,744.00     1.00 - דרפנ 'חי   
      
הרקת דומצ הרואת ףוג  לפקתמ ריק :םוקימ     08.99.0170
לכירדאה תריחבל ףוגה ןווג  מ"ס001  ךרואב      
    -    76PI-W04הרונ -   DEL-ML0843ןווג  
    K0003-09IRCםגד:  
    ARDYH-R-ENILOOXתרצות:  DEL  
    RAENILרושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
קפס ללוכ - הנקתהל םירזיבא ללוכ  ץעויה      
םהל ת"ג לכILAD   םועמעל76PI   חוכ      

 28,600.00 1,144.00    25.00 לבכ םע וקפוסי - דרפנ רביירד 'חי   
      
ןודומע הרואת ףוג  לפקתמ ריק :םוקימ     08.99.0180
- לכירדאה תריחבל ףוגה ןווג  מ"ס53 הבוגב      
    86PI-W01הרונ -   DEL-ML052ןווג  
    K0003-08IRCםגד:  EMOD  
    HTAPתרצות: IK RELHCג וא  דריל :ןאובי  
םירזיבא ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש ת"      
םהל ת"ג לכ76PI   חוכ קפס ללוכ - הנקתהל      
יפל ךרואב לבכ םע וקפוסי - דרפנב רביירד      

 21,840.00   728.00    30.00 רדה לכ .השירד 'חי   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../107 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     107 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ליפורפב דומצ הרואת ףוג  הלוגרפ :םוקימ     08.99.0190
- לכירדאה תריחבל ףוגה ןווג  ןנווכתמ הדלפ      
    76PI-W31הרונ -    DEL-ML0631ןווג  
    K0003-08IRC-LACITPILLEםגד:  
    AHPLA תרצות:  PMALINUוא דריל :ןאובי  
םירזיבא ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג      
םהל ת"וג לכ הנבומ חוכ קפס ללוכ - הנקתהל      
יפל ךרואב לבכ םע וקפוסי - דרפנב רביירד      

 61,152.00   624.00    98.00 שירד 'חי   
      
'מ00.1 הבוגב הרואת ןודומע  ןורדימ :םוקימ     08.99.0210
ףוג ללוכ  לכירדאה תריחבל ףוגה ןווג      
- הרונ56PI-W01   :הרואת      
    DEL-ML727ןווג K0003-09IRCםגד:  
    ATTIBתרצות: L&Lע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
ללוכ - הנקתהל םירזיבא ללוכ ץעויה רושיאל      
ןוטב סיסב ללוכILAD   םועמעל חוכ קפס      
קמועו מ"ס03/03  לש תוילמינימ תודימב      

148,304.00 2,392.00    62.00 - מ"ס04 'חי   
      
ליפורפב עוקש הרואת ףוג  הלוגרפ :םוקימ     08.99.0220
לכירדאה תריחבל ףוגה ןווג  הדלפ      
    86PI-W2הרונ -    DEL-ML721ןווג  
    K0003-09IRCםגד:   REBILACתרצות:  
ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי791      
חוכ קפס ללוכ - הנקתהל םירזיבא ללוכ      
- דרפנב רביירד םהל ת"ג לכILAD   םועמעל      
לכ .השירד יפל ךרואב לבכ םע וקפוסי      

  8,424.00   468.00    18.00 םירביירדה 'חי   
      
ליפורפב דומצ הרואת ףוג  הלוגרפ :םוקימ     08.99.0230
ףוגה ןווג  'מ57.0  ךרואב ןנווכתמ הדלפ      
- הרונ86PI-W06    לכירדאה תריחבל      
    DELןווג    TELOIVARTLUםגד:  
    TSISERתרצות: DEL-Dת"ג וא דריל :ןאובי  
- הנקתהל םירזיבא ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש      
.רלורטנוק ללוכXMD   76PI  חוכ קפס ללוכ      
לבכ םע וקפוסי - דרפנב רביירד םהל ת"ג לכ      

 41,860.00 1,196.00    35.00 רואב 'חי   
      
ליפורפב דומצ הרואת ףוג  הלוגרפ :םוקימ     08.99.0240
ףוגה ןווג  'מ57.0  ךרואב ןנווכתמ הדלפ      
- הרונ86PI-W06    לכירדאה תריחבל      
    DELןווג    WBGRםגד:  TSISERתרצות:  
    DEL-D רושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
קפס ללוכ - הנקתהל םירזיבא ללוכ  ץעויה      

 63,388.00 1,196.00    53.00 רלורטנוק ללוכXMD   76PI חוכ 'חי   
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../108 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     108 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןווג  הדלפ ליפורפב דומצ הרואת ףוג  :םוקימ     08.99.0250
- הרונ56PI-W73     לכירדאה תריחבל ףוגה      
     DEL-ML0084ןווג     K0003-09IRCםגד:  
    LAICEPSתרצות:     KETALPדריל :ןאובי  
םירזיבא ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא      
םועמעל76PI  חוכ קפס ללוכ - הנקתהל      

 77,064.00 1,352.00    57.00 DALI 'חי   
      
הרואת ףוג   הארמה לולסמ תוינדא :םוקימ     08.99.0260
'מ1 ךרואב לספסב בלושמ םוינימולא ליפורפ      
הרונ76PI    - לכירדאה תריחבל ףוגה ןווג      
    M/W5  - DELןווג    K0082םגד:  OIRAV  
    SUNEV DELתרצות:  RAENIL  
    DELץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
רביירד םהל ת"ג לכ76PI   חוכ יקפס ללוכ      
.השירד יפל ךרואב לבכ םע וקפוסי - דרפנב      

  5,616.00   468.00    12.00 ה לכ 'חי   
      
הבוגב הרואת לדגמ  םיליפרע חטשמ :םוקימ     08.99.0270
לכירדאה תריחבל ףוגה ןווג  'מ00.52      
-   :הרואת יפוג2  ללוכ  ה.ל.פ :תרצות      
    76PI-W003הרונ   - DEL-ML0839ןווג  
    BGR - 5 ELGN A MAEB2  :םגדNEG  
    EROCREWOPתרצות:  SPILIHPןאובי:  
ללוכ  ץעויה רושיאל ע"ש ת"ג וא  ןטשק      
76PI   חוכ קפס ללוכ - הנקתהל םירזיבא      

420,000.00 210,000.00     2.00 :הרואת יפוג3  ללוכXMD 'חי   
      
הרואת ףוג  הארמה לולסמ תוינדא :םוקימ     08.99.0280
- לכירדאה תריחבל ףוגה ןווג  יביטרוקד יולת      
     44PI-W4272  הרונE-ML009  - DELןווג  
    K0003-58IRCםגד: OTOR  52 GNIWS  
    LLABתרצות: VLSע"ש ת"ג וא  דריל :ןאובי  
- דרפנב רביירד םהל ת"ג לכ ץעויה רושיאל      
לכ .השירד יפל ךרואב לבכ םע וקפוסי      

 24,024.00   312.00    77.00 ינכות יפל זכורמ ןפואב ובכרוי םירביירדה 'חי   
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ד ''מ מ ל  ח י ט ו  ס ב ג  ח י ט  31.90 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ריחמ םיעצמל ןשד ןיב הדרפהל תשר     09.13.0310

  3,571.70     9.35   382.00 החנה 51% ירחא 0130.310.90 לקד ףיעס ר"מ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

 78,297.75    97.75   801.00 **51%- לקד ןוריחמ** .הרוחש הטכילש ר"מ   
      
י ו פ י ח ו  ת ו ע ו צ ק מ  ק ו ז י ח  04.90 ק ר פ  ת ת       
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת       
      
קוזיח*ןוטב ריק תונפד-לפקתמ ריק*     09.40.0025
יבועב ץוח חיטב תותשק עוציבל תועוצקמ      
ןווליג ,"1401" םגד ליפורפ י"ע ,מ"מ 21      
"רוטקטורפ" תרצות ,C.V.P יופיצ םע לופכ      
לקד ןוריחמ**.00.7B ןויליג יפל .ע"ש וא      

  5,113.60    39.95   128.00 -%15** רטמ   
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  01.91 ק ר פ  ת ת       
      
יליפורפמ  הככסל הדלפ תייצקורטסנוק     19.10.0041
    SHR ,ןוגיע יחפו רשק יחפ   ,תורוניצ  
יבוע ,819 י"ת יפל םח טבמאב םינוולוגמ      
תוברל ,העיבצה טרפמ יפל ,ןורקימ 07 ןוולג      
ןיב םירוביחה לכ .הדלפ תושרבמב יוקינ      
.עגמה יחטש לכב אלמ ךותירב םיליפורפה      
לקד ןוריחמ** *םיסוטמ תלוגרפ רובע*      

813,875.00 16,277.50    50.00 -%15** ןוט   
      
העיבצ תכרעמב היצקורטסנוקה תעיבצ     19.10.0900
לעמ םושייל יסקופא דוסי תבכש תללוכה      
יבועב ןתירואילופ ןוילע עבצ תבכשו ןוולג      
ןווגבו העיבצה טרפמ יפל ,ןורקימ 021 ללוכ      
*םיסוטמ תלוגרפ רובע*.לכירדא תריחבל      
אלו ב"שמב םייק אל ,ריחמ תכרעה פ"ע**      

100,000.00 2,000.00    50.00 **לקדב םייק ןוט   
      
5.1 יבועב םוינימולא חפ תוחולב תוגג ךוכיס     19.10.0901
ןויליג יפל םיסוטמ תורוצל םיפפוכמ מ"מ      
    00.11B. תוטומהו םישירמה תא ללוכ ריחמה  
תלוגרפ רובע* .00.11B ןויליג יפל הגרבהל      
םייק אל ,ריחמ תכרעה פ"ע** *םיסוטמ      

600,000.00 24,000.00    25.00 .**לקדב םייק אלו ש"בשמב ןוט   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,רתאב הלוגרפה יביכרמ לש הקירפו הקפסא     19.10.0902
ןוגיע תוברל םיביכרמה ללכ לש הנקתה      
ללוכ םידדוב ןוטב תודוסיל הלוגרפה ידומע      
ןויליג יפל ,שרדנש המ לכו דוסי גרוב      
    B00.11. תישארה היצקורטסנוקה תנקתה  
םיסוטמה ללכ לש הגרבהב רוביחו תינשמהו      
.םיעובצו םינוולווגמ תוטומ י"ע םישירמל      
ןוגיעל םידדוב ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה      
.00.11B ןויליג יפל עקרקל הלוגרפה ידומע      
םיטנמלא לש העיבצו ןווליג ללוכ ריחמה      
תבכש תללוכה העיבצ תכרעמב םינוולוגמ      
עבצ תבכשו ןוולג לעמ םושייל יסקופא דוסי      
,ןורקימ 021 ללוכ יבועב ןתירואילופ ןוילע      
+ לכירדא תריחבל ןווגבו העיבצה טרפמ יפל      
העיבצ תכרעמב םיסוטמה לש העיבצ      
םאתהב( םוינימולאל חטש תנכה תללוכה      
תיטטסורטקלא העיבצ ,)עבצה ןרצי תוארוהל      
06 יבועב רוהט רטסאילופ לש הקבאב      
תריחבל ןווגבו העיבצה טרפמ יפל ,ןורקימ      
פ"ע** *םיסוטמ תלוגרפ רובע*  .לכירדא      
םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה      

1,250,000.00   625.00 2,000.00 *לקדב ר"מ   
      
ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ת י ב ו ב י ס  ה נ ו כ מ ב  ר ת א ב       
      
א?מל םניה ןלהלש תואסנולכה `ריחמ .1      
דדמנ סנולכה .2 ..ןוטבה תולע תוברל סנולכ      
.קמוע יבלש יפל הדידמ ןיא .אלמה וכרוא יפל      
ישאר ןלבק `ריחמ םניה ןלהלש םיריחמה .3      
. חוור + הדובע + רמוח םיללוכו      
      
םע רתאב קוציו תיבוביס תנוכמב חודק סנולכ     23.01.0080
'מ 51 דע קמועב מ"ס 07 רטוקב 03-ב ןוטב      

 65,610.00   243.00   270.00 0800.100.32 ש''בשמ ףיעס יפל רטמ   
      
שומיש רובע חודיקה ריחמל תפסות     23.01.0320
יפל מ"ס 08 דע 05 רטוקב סנולכל טיינוטנבב      

 21,600.00    80.00   270.00 0230.100.32 ש''בשמ ףיעס רטמ   
      
ךרעמ רובע תונגראתהל תימעפ דח תפסות     23.01.0400
א"מ 003-מ תוחפ תנמזהב טיינוטנבב שומיש      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק 0040.100.32 ש''בשמ ףיעס יפל תואסנולכ  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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  10.04 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      
      
םינבאהו רמגה ירמוח תא ןימזהל ןלבקה לע      
דימ הדובעה עוציבל םישרדנה תובלתשמה      
בוכיע לע תונעט ולבקתי אל.ע.ה.צ תלבק םע      
םירסוחויאלמ רדעה לשב םינמזה תוחולב      
.קפסה לצא      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0300
ע"ש וא "יטיס ןוטסרקא" גוסמ םינווגב      
,02/02 ,02/01 ,51/51 ,01/01 :תודימב      
לועפת ךרד רובע*. מ"ס 03/03 ,03/51      
בוחר תפש יפל ,תתוסמ** *הכרדמ-תיחרזמ      

 39,870.00   132.90   300.00 **תליא ריעה לש ר"מ   
      
,מ?ס 8x03x051 ילכירדא ןוטבמ ףוציר חירא     40.01.0900
ןווג ,ע"ש וא "ןמפלו" תרצות CA-31 םגד      
הסינכ רובע*.00.7B ןויליג יפל ,רופא      
*לפקתמה ריקל תחתמ ליבש ןפוד -תימורד      
אלו שבהשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה פ?ע**      

  6,300.00   420.00    15.00 **לקדב םייק ר"מ   
      
מ?ס 7x03x05 ילכירדא ןוטבמ ףוציר חירא     40.01.0901
וא "ןמפלו" תרצות CA-41 םגד ,רופא ןווגב      
ריק רובע*.00.7B ןויליג יפל .ע"ש      
פ?ע** *הבישי תונובירט ףוציר-לפקתמ      
םייק אלו ש?בשמב םייקאל ,ריחמ תכרעה      

133,000.00   380.00   350.00 **לקדב ר"מ   
      
'םולהי' םגד ןבא תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0902
לייטקוק ינווגב ,02/02 תודימב מ"ס 7 יבועב      
,)5%( ןבל ןוטסרפוסו )59%( טיפרג רופא      
אל ,ריחמ תכרעה פ"ע**71.2B טרפ יפל      

 76,500.00   170.00   450.00 **לקדב םייק אלו ש"בשמב םייק ר"מ   
      
,)הטסורינ( 613 מ"בלפמ תוישושבג -שיגנ     40.01.0904
06 בחורב א"מל 'חי 071( קבדו חודיק תוברל      
טרופמכ ,6 קלח 8191 י"ת השירד יפל ,)מ"ס      
ףיעס יפל -51% לקד ןוריחמ**61.2B טרפב      

101,388.00    10.65 9,520.00 10.61.150 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרבח לש בוהצ עבצב ספסוחמ הרהזא טרס     40.01.0905
ךרד תוסרטב תוגרדמל ע"ש וא ןמפלוו      
תוסרט תוגרדמ רובע* הברעה      
,ריחמ תכרעה פ"ע** *תימורד הסינכ/הברעה      

 11,600.00    50.00   232.00 **לקדב םייקאלו שב"שמב םייק אל רטמ   
      
613 מ"בלפמ הדרפה ףס ליפורפ     40.01.0906
ןיב שגפמב מ"מ 4/04 ךתחב )הטסורינמ(      
רובע*.00.7B ןויליג יפל .םינוש ףוציר יגוס      
*טלפסאל ימוג ןיב רוביח-לפקתמ ריק      
ףיעס יפל  51%- לקד ןוריחמ**      

  2,700.00    90.00    30.00 10.100.330** רטמ   
      
תוסרט תוריקו תוגרדמ ריק -הברעה תוסרט*     40.01.0907
תודימב "U" קותינ ליפורפ*תוננוגמ      
וא יעבט ןווגב םוינימולאמ מ"מ 02/02/02      
ףיעס יפל  51%- לקד ןוריחמ** ןבל      

  7,042.50    46.95   150.00 0.100.3610**1 רטמ   
      
עבצב ןוולוגמ מ"מ 06/06 תודימב ןתיווז     40.01.0908
םע קוזיח תוברל ,תוגורע םוחיתל יעבט      
רובע* 00.6B ןויליג יפל ןוטב תבשותו םיגרב      
פ"ע** *םייק ץעל המוג-תימורד הסינכ      
םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה      

  2,040.00   120.00    17.00 **לקדב רטמ   
      
עבצב ןוולוגמ מ"ס 4.0/01/01 תודימב ןתיווז     40.01.0909
קוזיח תוברל ,הבישי גניפוק עוביקל רוחש      
הסינכ רובע* 00.6B ןויליג יפלםיגרב םע      
,ריחמתכרעה פ"ע** *תוכירב גניפוק-תימורד      

 24,000.00   120.00   200.00 **לקדב םייק אלו ש"בשמב םייק אל רטמ   
      
05/51/32 תודימב ,הזאפ אלל רבעמ ןבא     40.01.0910
טינרג ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס      
לקד ןוריחמ -00.6B.**51% ןויליג יפל .רופא      
'דש תוסרט רובע* **43.45.04 ףיעס יפל       

  6,375.00   127.50    50.00 *לנימרטה הנבמל רוביח-םירמתה רטמ   
      
05/52/03 תודימב הרשי הבחר הפש ןבא     40.01.0911
רוחש ןווגב ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס      
-תימורד הסינכ רובע*.רופא טלמ סיסב לע      
ןוריחמ* 00.6B ןויליג יפל ןוניג יאת תונפד      

331,712.50   148.75 2,230.00 **46.45.04 ףיעס יפל -51% לקד רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
05/52/03 תודימב הרשי הבחר הפש ןבא     40.01.0912
רוחש ןווגב ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס      
הסרט ןיב רבעמ-םירמתה 'דש תוסרט רובע*      
-51% לקדןוריחמ** *הבישי תסרטל תננוגמ      

  3,718.75   148.75    25.00 **46.45.04 ףיעס יפל רטמ   
      
םגד מ"ס 05/57.81/5.21 תודימב ןג ןבא     40.01.0913
ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,"תומר"      
ןויליג יפל,רופא טלמ סיסב לע-רוחש      
    00.51B.**ףיעס יפל 51%- לקד ןוריחמ  

168,937.50   106.25 1,590.00 40.54.702** רטמ   
      
05/52/03 תודימב הרשי הבחר הפש ןבא     40.01.0914
רמג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס      
לועפת ךרד רובע* רופא טינרג ןווגב ,תתוסמ      
יפל -51% לקד ןוריחמ** *הכרדמ-תיחרזמ      

 58,410.00   177.00   330.00 **56.45.04 ףיעס רטמ   
      
ט ו ל י ש  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
לש הבכרהו הלבוה ,רוציי  ישאר הסינכ טלש     40.03.0900
לכ תא תללוכ הדובעה .ישאר הסינכ טלש      
תוברל הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה      
פ תרבוחב עיפומש יפכ לכה ,סוסיבו דוסי      
    10NSרושיא תגצהל ףופכבו טולישה יטר  
תא לבקל שי הנקתהה ינפל .רוטקורטסנוק      
דומע  .טלשה תבצהל לכירדא/בצעמה רושיא      
לש הבוגב ,מ?ס 05 רטוקב עובצ ,לוגע לזרב      
עקרקל ססובמ ,עקרקה ינפל לעמ`מ 61-כ      
םירבוחמ וילא רוטקורטסנוק י?ע שרדנכ      
תראומ סקלפאנאפ תבית :םינוש םיטנמלא      
קלחכ היונב היצקורטסנוקה( םינפבמ      
הקיפרג )דומעה לש היצקורטסנוקהמ      
4 לע הקיפרג סקלפאנאפה יבג לע הקבדמב      
תיתחתב תיתטסא הריגס ללוכ ;םידדצ      
לדוגב ןונסק תרונ :ןוילעה הקלחב ;אספוקה      
אלו ם תכ/בוהצ ןווגב גישהל ןתינש יברימה      
ישארה דומעל רוביח ;מ?ס 04 רטוקמ תוחפ      
ידיצ ינשמ .םיידועיי תבשות/דומע תרזעב      
תרזעב תוינועבצ תורונ תורבוחמ דומעה      
ךותב ,דומעה עבצב העובצה תינבלמ תינבת      
ספ הבוגב םיידועיי תורונמ יתב שי הביתה      
,םירחאה דומעה ידיצ ינשמ רטמ 4 לש תורונ      
)לתופמ( שימג דל רוניצ י?ע הרואת ספ היהי      

320,000.00 320,000.00     1.00 )רעושמ רטמ 51( דומעה לכ ךרואל 'חי   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../114 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     114 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש הבכרהו הלבוה ,רוציי  ינשמ הסינכ טלש     40.03.9001
לכ תא תללוכ הדובעה .ישאר הסינכ טלש      
תוברל הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה      
תרבוחב עיפומש יפכ לכה ,סוסיבו דוסי      
    1.20NSרושיא תגצהל ףופכבו טולישה יטרפ  
תא לבקל שי הנקתהה ינפל .רוטקורטסנוק      
דומע  .טלשה תבצהל לכירדא/בצעמה רושיא      
לש הבוגב ,מ?ס 52 רטוקב עובצ ,לוגע לזרב      
עקרקל ססובמ ,עקרקה ינפל לעמ`מ7.8-כ      
םירבוחמ וילא רוטקורטסנוק י?ע שרדנכ      
תראומ סקלפאנאפ תבית :םינוש םיטנמלא      
קלחכ היונב היצקורטסנוקה( םינפבמ      
הקיפרג )דומעהלש היצקורטסנוקהמ      
4 לע הקיפרג סקלפאנאפה יבג לע הקבדמב      
תיתחתב תיתטסא הריגס ללוכ ;םידדצ      
)relleporp( ףחדמ דומעה שארב .אספוקה      
ע נמללוכ `מ 2.2 לש רטוקב םיבהל השולש      
,וכרוא לכל ,דומעה ידיצ תעבראב .`ץאלקו      
תרזעב תורבוחמ תוינועבצ תורונ תורבוחמ      
ךותב ,דומעה עבצב העובצה תינבלמ תינבת      
;םיידועיי תורונמ יתב שי הביתה      
תונפד םע מ?מ 01 יבועב םוינימולאמץח      
דל ספ תונפדה ךרואל ;מ?ס 01 קמועב      
לע דמוע דומעה ;ץחה לש ימינפה וקלחב      
סיסב דומעה לש ןותחתה קלחב .עובצ ןוטב      

220,000.00 220,000.00     1.00 .מס 56 רטוקב יונב םוי ימולאלילגכ יושע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../115 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     115 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש הבכרהו הלבוה ,רוציי  ינשמ הסינכ טלש     40.03.9002
לכ תא תללוכ הדובעה .ישאר הסינכ טלש      
תוברל הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה      
תרבוחב עיפומש יפכ לכה ,סוסיבו דוסי      
    2.20NSרושיא תגצהל ףופכבו טולישה יטרפ  
תא לבקל שי הנקתהה ינפל .רוטקורטסנוק      
דומע  .טלשה תבצהל לכירדא/בצעמה רושיא      
לש הבוגב ,מ?ס 52 רטוקב עובצ ,לוגע לזרב      
עקרקל ססובמ ,עקרקה ינפל לעמ`מ7.8-כ      
םירבוחמ וילא רוטקורטסנוק י?ע שרדנכ      
תראומ סקלפאנאפ תבית :םינוש םיטנמלא      
קלחכ היונב היצקורטסנוקה( םינפבמ      
הקיפרג )דומעהלש היצקורטסנוקהמ      
4 לע הקיפרג סקלפאנאפה יבג לע הקבדמב      
תיתחתב תיתטסא הריגס ללוכ ;םידדצ      
ירוקמ חור לוורש דומעה שארב אספוקה      
ןי רשגמ רוביח טומ + מ?ס 051-כ לש ךרורב      
,דומעה ידיצ תעבראב  .לוורשה ןיבל דומעה      
תוינועבצ תורונ תורבוחמ ,וכרוא לכל      
העובצה תינבלמ תינבת תרזעב תורבוחמ      
יתב שי הביתה ךותב ,דומעה עבצב      
01 יבועב םוינימולאמ ץח ;םיידועייתורונמ      
ךרואל ;מ?ס 01 קמועב תונפד םע מ?מ      
;ץחה לש ימינפה וקלחב דל ספ תונפדה      
םוינימולאמ ץח .עובצ ןוטב לע דמוע דומעה      
;מ?ס 01 קמועב תונפד ע מ?מ 01 יבועב      
לש ימינפה וקלחב דל ספ תונפדה ךרואל      
ןוטב סיסב דומעה לש ןותחתה קלחב ץחה      

220,000.00 220,000.00     1.00 ובצ 'חי   
      
,רוציי )קורי ריק( םורדמ ישאר הסינכ טלש     40.03.9003
םורדמ ישאר הסינכ טלש לש הבכרהו הלבוה      
תודובעה לכ תא תללוכ הדובעה .)קורי ריק(      
שיפכ לכה ,הטמ תוטרופמה תושרדנה      
    30NSףופכבו טולישה יטרפ תרבוחב עיפומ  
הנקתהה ינפל .רוטקורטסנוק רושיא תגצהל      
תבצהל לכירדא/בצעמה רושיא תא לבקל שי      
םוינימולא תוביתמ תויונב תויתוא .טלשה      
;מ?ס 03 קמועב םיטנק - תיזחבתוחותפ      
תורונ ;םיטנקו םינפ תיזח רונתב העיבצ      

 63,000.00 63,000.00     1.00 בוהצ ןווגב תומוטא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../116 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     116 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש הבכרהו הלבוה ,רוציי יללכ הנווכה טוליש     40.03.9004
לכ תא תללוכ הדובעה .יללכ הנווכה טלש      
תוברל הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה      
רבוחב עיפומש יפכ לכה ,סוסיבו דוסי      
    20DSרושיא תגצהל ףופכבו טולישה יטרפ ת  
רונתב עובצ תכתמ דומע.רוטקורטסנוק      
םינתשמ םיטנמלא וילע מ?ס 01 רטוקב      
תראומ הבית הביתמ הקיפרגו םיציח      
;מ?ס 6 קמועב דומעהידיצ ינשמ םוינימולאמ      
הרואת ;רוא תוריבעמ תוקבדממ הקיפרג      

120,000.00 15,000.00     8.00 .םידל םע תימינפ 'חי   
      
,רוציי שיבכהמו ןוינחהמ ךומנ הנווכה טלש     40.03.9005
.ךומנ הנווכה טלש לש הבכרהו הלבוה      
תושרדנה תודובעה לכ תא תללוכ הדובעה      
פכ לכה ,סוסיבו דוסי תוברל הטמ תוטרופמה      
    10DSטולישה יטרפ תרבוחב עיפומש י  
ינפל .רוטקורטסנוק רושיא תגצהל ףופכבו      
לכירדא/בצעמה רושיא תא לבקל שי הנקתהה      
קמועב לזרב תייצקורטסנוק .טלשה תבצהל      
דל תרואת ;לאר עבצב עובצ מ?ס 02 לש      
ליניו תקבדממ )בגו תיזח( עקר ;תימינפ      
m3 וא 0058 לקרוא תרצות רוא תריבעמ      
ןבל יבלח סקפסרפ חול יבג לע תקבדומ      
עונמל ידכשרדנכ וא מ?מ 6 לש יבועב      
ירוביח ירזבא ללוכ ;סקפסרפב ףופיכ/ןטב      

 52,500.00 3,500.00    15.00 מ?ס 24 לע 48 טלשה תודימ( שרדנכ למשח 'חי   
      
הבכרהו הלבוה ,רוציי הפמ/תואצמתה טלש     40.03.9006
תא תללוכ הדובעה .הפמ/תואצמתה טלש לש      
הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה לכ      
עיפומש יפכ לכה ,סוסיבו דוסי תוברל      
תגצהל ףופכבו טולישה יטר10MB פתרבוחב      
לבקל שי הנקתהה ינפל .רוטקורטסנוק רושיא      
.טלשה תבצהל לכירדא/בצעמה רושיא תא      
תספדומ הפמ הפושח לזרב תייצקורטסנוק      
תראומ הביתלע תילטיגיד הספדהב      
הלעמל ;דומעה ידיצ ינשמ םידל תועצמאב      
דומעל רוביח םותכ/בוהצ ןווגב ןונסק תרונ      
רוביח ;הרונל םיאתמה דומע תרזעב ישארה      
םיגרב י?עעקרקל םעוביקו םיסיסבל טלשה      

 25,500.00 8,500.00     3.00 הזוזת עונמל ידכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../117 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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13/09/2020
דף מס':     117 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץח הנווכהל דמימ תלת ץח טנמלא     40.03.9007
חפ מ?ס 5 לש קמועב לזרב תייצקורטסנוקמ      
הנטק  היצקורטסנוקה ;םידדצה ינשמ רגוס      
ףטועה דל ספ םיילושבו טלשה ילושמ רתוי      
ץחה הבוג( וידיצמ ריאמו ץחה40DS לכ תא      

 80,000.00 8,000.00    10.00 )מ?ס 051 'חי   
      
תעיבצ םיתוריש הנבמ ריקל עקר תעיבצ     40.03.9008
םוטא עבצ תלבקל דע תובכש המכ תוריקה      
תיתונמא תיפרג העיבצב תומרגוטקיפ ;אלמו      
לע תוחפל תובכש 2 ;תונולבש י?ע תקיודמ      
    A.10PPיפ לע תודימ .אלמ יוסיכ לבקל תנמ  

 40,000.00 40,000.00     1.00 טולישה תרבוחב טוטרש ר"מ   
      
הנבמ ריק טסקטו תומרגוטקיפ תעיבצ     40.03.9009
המכ טסקטו תומרגוטקיפ תעיבצ םיתוריש      
;אלמו םוטא עבצ תלבקל דע תובכש      
תיתונמא תיפרג העיבצב תומרגוטקיפ      
תובכש 2 ;תונוB.10PP לבש י?ע תקיודמ      
רורבו דיחא ,אלמ יוסיכ לבקל תנמ לע תוחפל      

  3,000.00   500.00     6.00 טולישה תרבוחב טוטרש יפ לע תודימ 'חי   
      
העיבצב תומרגוטקיפ טלפסא לע הקיפרג     40.03.9010
העיבצב טלפסא עבצ וא יסקופא לש תיפרג      
תובכש 2 ;תונולבש י?ע תקיודמ תיתונמא      
רורבו דיחא ,אלמ יוסיכ לבקל תנמ לע תוחפל      
    20PPהדיחי לדוג הקיפרגהו בותיכה לש  

  3,600.00   900.00     4.00 מ?ס 08 לע 003 'חי   
      
הבכרהו הלבוה ,רוציי היינחל הנווכה טלש     40.03.9011
תא תללוכ הדובעה .היינחל הנווכה טלש לש      
הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה לכ      
וחב עיפומש יפכ לכה ,סוסיבו דוסי תוברל      
    30DSתגצהל ףופכבו טולישה יטרפ תרב  
עובצ תכתמ דומע.רוטקורטסנוק רושיא      
םיטנמלא וילע מ?ס 01 רטוקב רונתב      
הבית הביתמ הקיפרגו םיציח םינתשמ      
קמועב דומעה ידיצ ינשמ םוינימולאמ תראומ      
;רוא תוריבעמ תוקבדממ הקיפרג ;מ?ס 6      
קיטסלפ תילגר .םידל םע תימינפ הרואת      

 45,000.00 15,000.00     3.00 עקרקל תעבוקמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../118 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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13/09/2020
דף מס':     118 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש הבכרהו הלבוה ,רוציי הקנה רדח טלש     40.03.9012
לכ תא תללוכ הדובעה .הקנה רדח טלש      
לכה ,הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה      
חול .טולישה יטרפ תרבוחב עיפומש יפכ      
תיזח עובצ מ?מ 01 יבועב1R םוינימולא      
םודא לארב םיעובצ םיטנקה ,רופא לארב      
הטלבהב הקיפרג ;ךשמהב ורבעוי םינווג      
תויחנהל םאתהב תילמינמ הטלבה( רמוחהמ      
לאר ןבל עבצב העובצ הטלבהה ,)תושיגנה      
הלימהו ?םירבג? הלימה בותיכ ;6109      
הספדהב וא ;םודאו ןבל ישמ סופדב ?םישנ?      
;רמוחה לע תורישי תיתוכיא תילטיגיד      
2-כב ןטקה סקפסרפ םע ריקהמ הקחרה      
קבדומ ,ריקה עבצב עובצ ,טלשה ילושמ מ?ס      
וא m3 תרבח לש צ?וד קבד יספ םע ריקל      

    300.00   300.00     1.00 ?ש וא 7 רפוס קבדו ע?ש 'חי   
      
לש הבכרהו הלבוה ,רוציי הלתחה תניפ טלש     40.03.9013
תא תללוכ הדובעה .הלתחה תניפ רדח טלש      
לכה ,הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה לכ      
לא חול.טולישה יטרפ תרבוחב עיפומש יפכ      
    2Rלארב תיזח עובצ מ?מ 01 יבועב םוינימו  
םינווג םודא לארב םיעובצ םיטנקה ,רופא      
רמוחהמ הטלבהב הקיפרג ;ךשמהב ורבעוי      
תויחנהל םאתהב תילמינמ הטלבה(      
לאר ןבל עבצב העובצ הטלבהה ,)תושיגנה      
הלימהו ?םירבג? הלימה בותיכ ;6109      
הספדהב וא ;םודאו ןבל ישמ סופדב ?םישנ?      
;רמוחה לע תורישי תיתוכיא תילטיגיד      
מ?ס 2-כב ןטקהסקפסרפ םע ריקהמ הקחרה      
ריקל קבדומ ,ריקה עבצב עובצ ,טלשה ילושמ      
ע?ש וא m3 תרבח לש צ?וד קבד יספ םע      

    600.00   300.00     2.00 ?ש וא 7 רפוס קבדו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../119 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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13/09/2020
דף מס':     119 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הלבוה ,רוציי םיכנ + םישנ יתוריש טלש     40.03.9014
.םיכנ + םישנ יתוריש  טלש לש הבכרהו      
תושרדנה תודובעה לכ תא תללוכ הדובעה      
תרבוחב עיפומש יפכ לכה ,הטמ תוטרופמה      
01 יבועב םוינימולא חול .טוליש3R היטרפ      
םיטנקה ,רופא לארב תיזח עובצ מ?מ      
;ךשמהב ורבעוי םינווג םודא לארב םיעובצ      
תילמינמ הטלבה( רמוחהמ הטלבהב הקיפרג      
העובצ הטלבהה ,)תושיגנהתויחנהל םאתהב      
הלימה בותיכ ;6109 לאר ןבל עבצב      
ןבל ישמ סופדב ?םישנ? הלימהו ?םירבג?      
תיתוכיא תילטיגיד הספדהב וא ;םודאו      
םע ריקהמ הקחרה ;רמוחה לע תורישי      
,טלשה ילושמ מ?ס 2-כב ןטקה סקפסרפ      
קבד יספ םע ריקל קבדומ ,ריקה עבצב עובצ      
וא 7 רפוס קבדו ע?ש וא m3 תרבח לש צ?וד      

    300.00   300.00     1.00 ?ש 'חי   
      
הלבוה ,רוציי םיכנ + םירבג יתוריש טלש     40.03.9015
.םיכנ + םירבג יתוריש טלש לש הבכרהו      
תושרדנה תודובעה לכ תא תללוכ הדובעה      
תרבוחב עיפומש יפכ לכה ,הטמ תוטרופמה      
01 יבועב םוינימולא חול.טולישה3R יטרפ      
םיטנקה ,רופא לארב תיזח עובצ מ?מ      
;ךשמהב ורבעוי םינווג םודא לארב םיעובצ      
תילמינמ הטלבה( רמוחהמ הטלבהב הקיפרג      
העובצ הטלבהה ,)תושיגנהתויחנהל םאתהב      
הלימה בותיכ ;6109 לאר ןבל עבצב      
ןבל ישמ סופדב ?םישנ? הלימהו ?םירבג?      
תיתוכיא תילטיגיד הספדהב וא ;םודאו      
םע ריקהמ הקחרה ;רמוחה לע תורישי      
,טלשה ילושמ מ?ס 2-כב ןטקה סקפסרפ      
קבד יספ םע ריקל קבדומ ,ריקה עבצב עובצ      
וא 7 רפוס קבדו ע?ש וא m3 תרבח לש צ?וד      

    300.00   300.00     1.00 ?ש 'חי   
      
הבכרהו הלבוה ,רוציי תוחיטבו לועפת יטלש     40.03.9016
תללוכ הדובעה .תוחיטבו לועפת יטלש לש      
,הטמ תוטרופמה תושרדנה תודובעה לכ תא      
לש.טולישה יטרפ תרבוחב עיפומש יפכ לכה      
    RBמ?מ 2 לש יבועב םוינימולא חולמ יושע ט  
תריחב יפל לאר עבצב םידדצו תיזח עובצ      
וא תילטיגיד הספדהב הקיפרגה .לכירדאה      
לע תוקבדומ רוא תוטלופ תודדוב תוקבדמב      
י?ע קבדוי טלשה ;םוינימולאה חול תיזחיבג      
ע?ש וא M3 תרצות םיידדצ-וד קבד יספ      

  3,500.00    70.00    50.00 תלד/ריקל 'חי   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../120 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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13/09/2020
דף מס':     120 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  ,ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י  ת ו נ ו ב י ר ט ו       
      
03/05 ךתחב םורט ןוטבמ הנובירט בשומ     40.52.0400
תרצות ,תוניפ ללוכ מ"מ 8 יבועבו מ"ס      
סיסב לע ןקתומ ,רופא ןווג ,ע"ש וא "ןמפלו"      
ריק רובע* דרפנב דדמנה ןוטב      
לקד ןוריחמ** *הבישי תונובירט-לפקתמ      

 38,760.00   484.50    80.00 -%15** רטמ   
      
03/05 ךתחב םורט ןוטבמ הנובירט בשומ     40.52.0410
תוניפ ללוכ ץע אלל 06% מ"מ 8 יבועבו מ"ס      
וא "ןמפלו"תרצות ,ץע תפסות םע 04%-ו      
ןוטב סיסב לע ןקתומ ,רופא ןווג ,ע"ש      
ןוריחמ**.00.6B ןויליג יפל ,דרפנבדדמנה      

491,725.00   756.50   650.00 **51%- לקד רטמ   
      
03/05 ךתחב םורט ןוטבמ הנובירט בשומ     40.52.0411
תרצות ,ץע תפסות םע מ"מ 8 יבועבו מ"ס      
סיסב לע ןקתומ ,רופא ןווג ,ע"ש וא "ןמפלו"      
ריק רובע* דרפנב דדמנה ןוטב      
לקד ןוריחמ** *הבישי תונובירט-לפקתמ      

 37,825.00   756.50    50.00 -%15** רטמ   
      
םע תתוסמ רמגב 51x04x051 השיגנ הגרדמ     40.52.0900
לש תושיגנ ןקת םאות טרס תקבדהל עקש      
,ריחמ תכרעה פ"ע** ע"ש וא ןמפלוו תרבח      

102,000.00   600.00   170.00 **לקדב םייק אלו שבהשמב םייק אל 'חי   
      
ןווגב מ?ס 7x03x05 ילכירדא ןוטבמ גניפוק     40.52.0901
ע"ש וא "ןמפלו" תרצות CA-45 םגד ,רופא      
ןפוד ריק-םירמתה 'דש תוסרט רובע*      
דומצ ןוניג אתו הפמר תונפד ,תוגרדמ      
םייק אל ,ריחמ תכרעה פ"ע** *הפמרל      

 18,000.00   300.00    60.00 **לקדב םייק אלו ש"בהשמב רטמ   
      
ם י ג י ר ח  ס ו ל י פ  09.04 ק ר פ  ת ת       
      
דמצומה סוליפ ספ םע ,השילג תוריק סוליפ     40.90.0010
+ רזייל תנזאמ תרזעב קייודמב סלופמו ריקל      

 65,780.00   460.00   143.00 ע"ש וא רוואפ פר הקיסב יולימ רטמ   
      
מ"ס03*03 יביטקאויב קורי ריק יחירא     40.90.0020

399,600.00   222.00 1,800.00 טרפ יפל הנקתה ללוכ  etercnOCE 'חי   
      
יביטקאויב קורי ריק לע הליתש יסיכ     40.90.0030
יפל הנקתה ללוכ etercnOCE מ"ס03*03      

 63,400.00   317.00   200.00 טרפ 'חי   
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../121 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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13/09/2020
דף מס':     121 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ הטסורינמ תסלופמ השילג תלעת     40.90.0040

232,000.00 8,000.00    29.00 טרפ יפל הנקתהו הקפסא רטמ   
      
ם י ג י ר ח  ם י ג ד ו  ה י י ח מ צ  19.04 ק ר פ  ת ת       
      
םישרוש תיב םע תרקדזמ הדג תייחמצ     40.91.0010

 35,910.00   315.00   114.00 הליתש תינכת יפל ףעוסמ ר"מ   
      
תינכת יפל םינוציצעב תערתשמ הדג היחמצ     40.91.0020

 28,500.00   250.00   114.00 הליתש ר"מ   
      
פ"ע קורי ריק לע הליתשל םיכרשו הייחמצ     40.91.0030

 15,400.00    35.00   440.00 הליתש תינכת 'חי   
      
תוחפל םינש 4 תונב תויפורט םימ תונשוש     40.91.0040

 70,000.00   280.00   250.00 הליתש תינכת יפל הליתשו הלבוה ללוכ ר"מ   
      
תוחפל םינש 4 תונב תורישנ םימ תונשוש     40.91.0050

 55,000.00   220.00   250.00 הליתש תינכת יפל הליתשו הלבוה ללוכ ר"מ   
      

 13,800.00     6.00 2,300.00 םישותי תעינמל הלוחכ תיוונ גד 'חי  40.91.0060
      

 26,250.00    35.00   750.00 מ"ס 02-51 לדוג םודא טמוק יגד 'חי  40.91.0070
      

 32,760.00    42.00   780.00 מ"ס 02-51 לדוג בוהצ טמוק יגד 'חי  40.91.0080
      

  8,100.00    15.00   540.00 הדיחיל םרג 001 לדוגב ףיסמנ גד 'חי  40.91.0090
      
lasrevinu ל"מ005 םישדח םימל הירטקב     40.91.0100

  4,752.00   396.00    12.00 aquaActive algo 'חי   
      
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  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     41.01.0011

148,800.00   150.00   992.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
קמועב 05/02 לדוג ףוטב המדא יופיח     41.01.0020
תוינדא רובע* .10.01B ןויליג יפל ,הנתשמ      

  4,464.00   248.00    18.00 *לוחלח רוב-הארמה לולסמ ןוט   
      
דח םיחרפ תוגורעל ןגל עצמ הליתש תבורעת     41.01.0065
רוזיפ ללוכ ע"ש וא 03 ןירג גוסמ םייתנש      

142,080.00   480.00   296.00 .רושייו ק"מ   
      
רטוק יופיחל רוחש\בוהצ\םוח ינועבצ סג ףוט     41.01.0080

848,232.00   231.00 3,672.00 .רושייו רוזיפ  ללוכ מ"מ 4-0 / 8-0 ק"מ   
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../122 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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13/09/2020
דף מס':     122 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םהחנה 51% ירחא יינדיס אל לחנ יקולח     41.01.0900
,רטיל 003 לש םיקשב זורא תרנצ לע הנגהל      
לקד ףיעס יפל רוזיפו הלבוה ללוכ      

  7,248.80   139.40    52.00 41.012.0082 'חי   
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
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      
      
. 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.02.0065

  2,600.00    13.00   200.00 .זקנמכ שמשי רטמ   
      
. 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.02.0070

  2,800.00    14.00   200.00 .זקנמכ שמשי רטמ   
      
6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.02.0075

  3,000.00    20.00   150.00 .זקנמכ שמשי. רטמ   
      

 22,400.00    14.00 1,600.00 . 01 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0105
      

 12,800.00    16.00   800.00 . 01 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0110
      

 67,500.00    27.00 2,500.00 . 01 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0115
      

 23,200.00    29.00   800.00 . 01 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0120
      

  5,000.00    50.00   100.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

111,000.00     6.00 18,500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
דע קמועל ףוטפט רוניצ תנמטה רובע תפסות     41.02.0157

  7,500.00     2.50 3,000.00 הנוכמ תרזעב מ"ס 51 רטמ   
      

 62,865.00    55.00 1,143.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0165
      

 95,000.00    95.00 1,000.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0220
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     41.02.0255

  6,500.00   130.00    50.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../123 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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13/09/2020
דף מס':     123 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

 13,200.00   110.00   120.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      

  4,800.00    40.00   120.00 57.0"-5.0" רטוקב זתמ/ריטממל רגנ לא 'חי  41.02.0280
      
תרצות RPM-04 ,תויפ PM החיג ריטממ     41.02.0299
פ"ע**רגנ-לאו הבכרה ללוכ 'רטנאה' תרבח      
םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה      

  3,960.00    90.00    44.00 **לקדב 'חי   
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0310
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      

 11,296.00 5,648.00     2.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 12,096.00   756.00    16.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0365
,דרוקר םע ילוארדיה ףוגמ תללוכה/11 2"      
ירזיבאו לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב      

  3,430.00   686.00     5.00 'פמוק .רוביח  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0390

  2,940.00   140.00    21.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 30,000.00 7,500.00     4.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 24,000.00 12,000.00     2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../124 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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13/09/2020
דף מס':     124 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     41.02.0500

  8,250.00   330.00    25.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0530

  8,250.00 1,650.00     5.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
2" ןשד תבאשמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0900
,ע"ש וא 'ןפת' תילנויצרופורפ תילוארדיה      
הקפסא ללוכ ריחמה .תוקיפסל תמאתומה      
פ"ע**.תכרעמה שארב הבאשמה תבכרהו      
םייק אלו ש"בשמב םייק אל,ריחמ תכרעה      

                      2.00 'פמוק **לקדב  
      
005 ןשד לכימ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0901
תליענ ללוכ ,ע"ש וא 'תיפוח' תרצות רטיל      
ןקתוי .הבכרהו רוביח ירזיבא הקפסא ,לכימה      
תכרעה פ"ע**.תכרעמה שאר ןורא ךותב      

  9,000.00 4,500.00     2.00 'פמוק **לקדב םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ  
      
2" 'אמגיס ינימ' תכרעמ שארל תפסות     41.02.0902
'סוטולב' רקב ללוכ ע"ש וא 'דעימע' תרצות      
פ"ע**תינכותה יבג לע טרפה פ"ע שרדנה לכו      
םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה      

 13,000.00 6,500.00     2.00 'פמוק **לקדב  
      
שארל )תרזוח המירז ענומ( ח"זמ תפסות     41.02.0903
רוביח ירזיבא ללוכ .2" רטוקב תכרעמה      
לכ תא ללוכ ריחמה .תכרעמה שארב הבכרהו      
ללוכ ,ח"זמה תנקתהל תושורדה תודובעה      
תכרעה פ"ע**.טרפ יפל לכה .רושיאו הרידב      

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק **לקדב םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0904
פ"ע**ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע      
םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה      

  9,100.00   350.00    26.00 **לקדב 'חי   
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 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      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../125 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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13/09/2020
דף מס':     125 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

              4.50 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ           
      
םולפספ ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.03.0071
רושיא לבקל שי .ןנכתמה י"ע שרדנה      
תא ללוכ ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ      
- הליתש םורט םישרדנה םילופיטה לכ      
טסופמוקל שאר ינשד ,עקרק יקיזמ תרבדה      
- הליתש רחאל םישרדנה םילופיטה לכו      

 77,000.00    22.00 3,500.00 .הצרמה ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

233,600.00    16.00 14,600.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 6 - 5 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0120

 33,000.00    33.00 1,000.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0130

 24,000.00    48.00   500.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
1 'סמ עוציב תליבחמ קלחכ ושכרנ םיצע      
      
,םתעיטנו הפועתה הדש חטשמ םיצע תלבוה     41.03.0902
פ"ע**ץעה תליתשו רוב תריפח תוברל ,םיצע      
םייק אלו ש"בהשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה      

228,600.00   200.00 1,143.00 **לקדב 'חי   
      
ם י ג י ר ח  ם י ע צ מ  99.14 ק ר פ  ת ת       
      
הבצחממ מ"מ 91-41 לדוגב סדע תלזב     41.99.0010
ללוכ רטיל 003 לש םיקשב זורא תרשואמ      

174,000.00   500.00   348.00 רוזיפו הלבוה 'חי   
      
ידועיי ,Hp ןקותמ חפתומ רמיח ,יילקאווקא     41.99.0020
רמיח( םיליער םירמוח אלל ,םיחמצ לודיגל      
02-21 ןיב רגרג לדוג )םיאתמ וניא דודיבל      
הלבוה ללוכ ,רטיל 08 לש קשב זורא ,מ"מ      

171,580.00   230.00   746.00 רוזיפו 'חי   
      
וא יוטיח אלל מ"ס 01-5  לדוג ןרוא תופילק     41.99.0030
הלבוה ללוכ רטיל 08 לש םיקשב זורא לופיט      

 28,196.00   106.00   266.00 רוזיפו 'חי   
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../126 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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13/09/2020
דף מס':     126 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבצחממ מ"מ 5-2 לדוגב תימוסמוס טימולוד     41.99.0040
ללוכ רטיל 003 לש םיקשב זורא תרשואמ      

 67,614.00   354.00   191.00 רוזיפו הלבוה 'חי   
      
ייטיא םירמוח םע חווט ךורא הליתש עצמ     41.99.0050
טסופמוק לע ססובמ םימל םיידועיי סמת      
01 :ילמינימ הבכש יבוע .טרפמ יפל לובכו      

162,350.00   425.00   382.00 .מ"ס ר"מ   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכה קובמב יופיחב 'מ 2.2 ךרואב לספס     42.02.0900
תרצות NEZ םגד ,די דעסמו בג תנעשמ      
    NOMEL הלבוה ,סוסיב ללוכ .ע"ש וא  
20.01B ,10.01B תונויליג יפל .הנקתהו      
תוינדא ,תיזכרמ הרדש רובע*.90.2B טרפו      
אל ,ריחמ תכרעה פ"ע** *הארמה לולסמ      

 81,000.00 3,000.00    27.00 **לקדב םייק אלו ש"בשמב םייק 'חי   
      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ףלשנ TSAL-X ינברוא המיסח דומע     42.03.0900
רמגב מ"ס 001 הבוג מ"ס 51 רטוק "ובונ"      
ןווגב רוא יריזחמ+7407LAR עבצ      
    LAR8101 תרבח לש ohcuacabaS ללוכ  
יפל הנקתה .ע"ש ואדומעה תפילשל תבשות      
תכרעה פ"ע**.81.2B טרפ יפל .ןרצי תויחנה      

 33,350.00 1,150.00    29.00 **לקדב םייק אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ 'חי   
      
V42" םגד 'מ 0.6 דע לק עורז םוסחמ     42.03.0902
    OTTOIG" תרצות "TFB" ןוכמ רושיא םע  
תוכרעמ תשק" תמגודכ ,ילארשיה םינקתה      
תכרעמ םע םוסחמה ,ע"ש וא "םירעש      
,םוינימולא עורז תוברל ,תנבומ תוחיטב      
םייניע גוז ,דוקיפ חול ,ריג ,עונמ      
גנילור" גוסמ טלשו טלקמ ,תוירטקלאוטופ      
תיתשתו למשח תדוקנ ללוכ אל ריחמה ."דוק      
ףיעס יפל -51% לקד ןוריחמ**ךומנ חתמ      

 14,790.00 4,930.00     3.00 44.41.30** 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../127 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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13/09/2020
דף מס':     127 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןערוגמ רוחש ןווגב תכתממ לוגע ןותפשא     42.04.0900
,מ"ס 07 הבוג ,מ"ס 73 רטוקב חפ רמגב      
06 חפנב ףלשנ ןוולוגמ חפמ לכימ תוברל      
,תובינג תעינמל תרשרשב רבוחמה רטיל      
.ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות "הטוקד" םגד      
,ריחמ תכרעה פ"ע ריחמ**.31.2B טרפ יפל      

 52,288.00 1,216.00    43.00 **לקדב םייק אלו ש"בהשמב םייק אל 'חי   
      
82/05 תודימב םיררוקמ םימ תיזרב -שיגנ     42.04.0901
הייתשל תויפ 2 םע ,מ"ס 021 הבוגבו מ"ס      
יולימל הייפו םינתשמ םיהבגב הרישי      
ןוטב רמג ,"השדחה 3 קיפא" םגד ,םיקובקב      
,סחדמ םע רוריק תדיחי תוברל ,יעבטרופא      
יפל ,ע"ש וא "תוקורי תוברת תוניפ" ןאובי      
ןוריחמ** *תיזכרמ הרדש רובע*.41.2B טרפ      

 72,080.00 18,020.00     4.00 **014.24.24 ףיעס יפל 51%- לקד 'חי   
      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
רוחש -עבצ ינווג ינשב ימוג חטשמ תקיצי     42.05.0060
.00.7B ןויליג יפל מ"מ 03 לש יבועבו ןבלו      
חטשמ(. םינקתמה ןרצי תוארוהל םאתהב      
.)ימוגה חטשמל תיתשת שמשמ םייק ןוטב      

135,450.00   301.00   450.00 *ימוג יופיצ-לפקתמ ריק רובע* ר"מ   
      
ןויליג יפל .ןקתמל רבוחמה םילבח לסרע     42.05.0900
    10.01B.  *הארמה לולסמ תוינדא רובע*  

 30,387.50 6,077.50     5.00 **-51%לקד ןוריחמ** 'חי   
      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
ילמשח רגסנ חתפנ םגד הללצה תלוגרפ     42.06.0900
    "034 yvaeH laicremmoC" תרבח לש  
תועירימ יושע יוריקה ,ע"ש וא "זירוטפ"      
דב .הנתשמךרואבו מ"ס 053/063 בחורב      
,לכירדאה תשירד יפל ןווגב גורס הללצה      
הדלפמ היושע הלוגרפה תייצקורטסנוק      
,לכירדאה תשירד יפל ןווגב העובצו תנוולוגמ      
תורוקםעו עקרקב םינגועמ םידומע תוברל      
,םידומעה ןיב הדלפ ילבכ רוביחל תורשוק      
6 הדלפ ילבכ ןיב תוחותמ תועיריה רשאכ      
החיתמ ירזיבאו םירבחמ תרזעב מ"מ      
'דש תוסרט רובע*.םינוולוגמ      
אל ,ריחמ תכרעה פ"ע** *תוללצמ-םירמתה      

171,000.00   570.00   300.00 קדב םייק אלו ש"בשמב םייק ר"מ   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../128 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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13/09/2020
דף מס':     128 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
העובצו תנוולוגמ הדלפמ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
רוביחו ןוגיע ללוכ ,םינווג ינשב רונתב      

 31,740.00   345.00    92.00 .11.2B טרפ יפל חטשמל רטמ   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.01.0080
ןוגיע ללוכ ,8101LAR ןווגב רונתב עובצ      

 27,381.20   177.80   154.00 .01.2B טרפ יפל ,חטשמל רוביחו רטמ   
      
מ"מ 6.0 יבועב יזפרט חפ תוחולמ רדג     44.01.0120
ילעב ,ע"ש וא "תירוכסיא" םגד ,עובצו ןוולוגמ      
,'מ 0.2 דע הבוגב ,מ"מ 83 לש לג הבוג      
ןוויכב םיחנומתירוכסיא חפ תוחול      
םידומע ,רוביח ירזיבא תוברל,רדגה      
תודוסיו 'מ 0.3 לכ 3" רטוק רוניצמ םינוולוגמ      

119,280.00    99.40 1,200.00 *טקיורפה םוחת רודיג רובע* .ןוטב רטמ   
      
,ת ש ר  ,ל י ת מ  ת ו ר ד ג  11.44 ק ר פ  ת ת       
ה ט ו י  ד ב ו  ח פ  ת ו ח ו ל       
      
,תינדאה עקרק יופיחל )הבע גירלפ( הטוי דב     44.11.1010
רופת ןליפורפילופמ יושע ,'מ 6.1 דע הבוגב      
ןווגב ,דבה קוזיחו הרישק תוברל ,תועבט םע      
תוינדא רובע*.10.01B ןויליגיפל .יעבט      

 11,600.00    29.00   400.00 **51%- לקד ןוריחמ** *הארמה לולסמ רטמ   
      
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י פ צ ר מ  03.05 ק ר פ  ת ת       
      
ףיעס יפל ריחמ תופצרב רוסינ רפת עוציב     50.30.0070

 17,850.00    35.70   500.00 החנה 51% ירחא 0700.030.05 לקד רטמ   
      
םינגועמ םיצוק ללוכ הקיציב הדובע רפת     50.30.0071
ירחא לקד ףיעס יפל ריחמ הקיצי ךשמהל      

    892.50    63.75    14.00 החנה 51% רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../129 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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13/09/2020
דף מס':     129 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
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      
      
זוקינל תולעת רובע הארמה לולסמב הביצח     51.01.0098
תינדא תינוציח ןפודמ מ"ס 5X5 ךתחב םימ      
םיחוורמב תינדאה זכרמב לוחלחה רוב ןוויכל      
יפל ,היינשהמ תחא םירטמ 5.1 לש      

 25,000.00    25.00 1,000.00 10.01B. *הארמה לולסמ תוינדא רובע*ןויליג רטמ   
      
ןוטבו טלפסא קוריפ -הארמה לולסמ קוריפ     51.01.0099
,רוסינ תוברל )רטמכ דע( שרדייש יבוע לכב      

144,900.00    70.00 2,070.00 . קוליסו יוניפ ק"מ   
      

  2,800.00    40.00    70.00 .שדחמ התחנהו תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0140
      
ותבכרהו תבלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     51.01.0160

  4,660.00    46.60   100.00 .שדחמ ר"מ   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../130 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     130 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

  3,995.00   399.50    10.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0405
רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      
הסינכ רובע* .ק"מ 001 לעמ תומכ      

 74,760.00   267.00   280.00 *)ר"מ 0041 םינפ חטש( תורוקמ וק-תימורד ק"מ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0440
רדג-םירמתה דש תוסרט רובע*.קוליסו      
ןונכת תליבחמ קלחכ בוחרה סלפמב תינמז      

  2,618.00    23.80   110.00 1* רטמ   
      
לקד ףיעס יפל תוכירב טלפסא ףוצריק     51.01.0900

  3,612.50    14.45   250.00 החנה 51% ירחא 9040.010.15 ר"מ   
      
ןשי טלפסא ירבש לש ןוסחאו ריהז קוריפ     51.01.0901
לולסמב םייקה טלפסאל המוד ןווגב      
תחפי אלש יבועב ויהי םירבשה .הארמהה      
לכל מ"ס021-08 ןיבש םילדגבו מ"ס 7-מ      
סחי .ןטק רבש לכל מ?ס 08-02 -ו לודג רבש      
יפל .תינדא לכב םילודג םירבש 05% לש      
לולסמ תוינדא רובע* .10.01B ןויליג      
םייק אל ,ריחמ תכרעה פ"ע** *הארמה      

175,000.00   125.00 1,400.00 **לקדב םייק אלו ש"בשמב 'חי   
      
רתאל תינדאה רובע טלפסא ירבש לש עוניש     51.01.0902
יבג לע סוסיב תוברל ,הפיפחב הבכרהו      
יפל ,)דרפנב בשוחמ ןוטב( הארמהה לולסמ      
*הארמה לולסמ תוינדא רובע*.10.01B ןויליג      
אלו ש"בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה פ"ע**      

175,000.00   125.00 1,400.00 **לקדב םייק 'חי   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תפלחה תיתחת סלפמל תיללכ הביצח הריפח     51.02.0020
יולימ רזחה עוציבו הריפח יפדוע יוניפ עקרק      

 49,718.41    23.00 2,161.67 .םויסב קדוהמ ק"מ   
      
םילבגומ םיחטשב עקרק יגוס לכב הריפח     51.02.0110
מ ןטק חטשה בחורש וא ר"מ 002 דע חטש(      
תויומכה .ץפנ ירמוחב שומיש אלל )רטמ 4 -      

  2,100.00    21.00   100.00 .דחא םוקמב ףוצרב ק"מ 000,1 דע תולבגומ ק"מ   
      

  4,293.00    27.00   159.00 גוס לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0140
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 66,177.00     2.70 24,510.00 .לבגומ חטשב ףושיח/הריפח ר"מ   
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../131 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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13/09/2020
דף מס':     131 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לדוגב יטימלוד/יריג טגרגא "שלקב" ןבא     51.02.0240

  3,975.00    25.00   159.00 הנתשמ ר"מ   
      
קדוהמ רחבומ ימוקמ רמוחמ עקרק תפלחה     51.02.0260
יולימ תיתחת דע מ"ס 02 לש תובכשב      

  4,200.00    21.00   200.00 . רחבומ ק"מ   
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

609,146.00   122.00 4,993.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

250,800.00    66.00 3,800.00 .ק"מ 0,0100 ק"מ   
      
רוזיפ תוברל ,תימושמושמ תיתשת תבכש     51.03.0901
.לבגומ חטשב תונטק תודובערקובמ קודיהו      
ןויליג יפל .תוהבגומה תוינדאב קודיהו רוזיפ      
    10.01B.*עצמ-הארמה לולסמ תוינדא רובע  
לקד ףיעס יפל יפל ריחמ *השיגנ תינדא ןוילע      

    720.00   180.00     4.00 51.30.110 ק"מ   
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
ףוטע 4 '' רטוקב ררוחמ ירושרש זוקינ רוניצ     51.06.0764
רוניצה ביבס ץצח תפטעמ םע ינכטואיג דבב      

 15,840.00    66.00   240.00 .תוחפל מ"ס02 לש יבועב רטמ   
      
ףוטע 6 '' רטוקב ררוחמ ירושרש זוקינ רוניצ     51.06.0768
רוניצה ביבס ץצח תפטעמ םע ינכטואיג דבב      

  2,618.00    74.80    35.00 .תוחפל מ"ס02 לש יבועב רטמ   
      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

  2,787.20   174.20    16.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../132 4434889-40 )6.61.40(  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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13/09/2020
דף מס':     132 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

  2,168.00   135.50    16.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

    390.00     2.60   150.00 .)וטנ העיבצ רדח   
      
051 עבצ תכרעמב שדח טלפסא ג"ע העיבצ     51.09.0900
    dnoBteertS תרבח לש FAG תללוכה  
תלת( ינועבצ יסקופא קזוחמ ילירקא רמילופ      
ללוכ יבועב ףוקש ןוילע BW רליס + )יבכר      
ןווגבו העיבצה טרפמ יפל לכה ,ןורקימ 007      
םייק אל ,ריחמ תכרעה פע.לכירדאה תריחבל      

150,000.00   150.00 1,000.00 **לקדב םייק אלו שבהשמב ר"מ   
      
ג"ע העיבצל תוינבת תנכה רובע תפסות     51.09.0901
העיבצה תולעמ 02% פ"ע בושיחטלפסא      
םייק אל ,ריחמ תכרעה פ?ע**םדוקה ףיעסב      

 30,000.00    30.00 1,000.00 **לקדב םייק אלו ש?בשמב ר"מ   
      
דדנפסקא תשר ג"ע תיביטרוקד העיבצ     51.09.0902
ןווגבו העיבצה טרפמ יפל עבצ תכרעמב      
רובע*.00.31B ןויליג יפל .לכירדאה תריחבל      
פ?ע** *א"טי םחתמ-םירמתה 'דש תוסרט      
םייק אלו ש?בשמב םייק אל ,ריחמ תכרעה      

 12,600.00   180.00    70.00 **לקדב ר"מ   
      
ןווגב "רובמט" ינועבצ ילירקא טכילש     51.09.0903
    D5951, ר"מ/ג"ק 4 לש תומכ ,קלח םקרמ  
תוברל ,רוחש חיט לע תיתבכש וד החירמב      
לקד ןוריחמ**.ץוח יחטשב רליס תחירמ      

 55,870.00    74.00   755.00 **022.21.11 ףיעס יפל 51%- ר"מ   
      
ןווגב "רובמט" ינועבצ ילירקא טכילש     51.09.0904
    P8451, ר"מ/ג"ק 4 לש תומכ ,קלח םקרמ  
תוברל ,רוחש חיט לע תיתבכש וד החירמב      
לקד ןוריחמ**.ץוח יחטשב רליס תחירמ      

  3,404.00    74.00    46.00 **022.21.11 ףיעס יפל 51%- ר"מ   
      
ת ו ל ע ת  ן ו פ י ד ו  י ו פ י ח  ,ב ו צ י י  17.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ר ד מ ו       
      
סוקוק יביסמ הגורא העיריב תונורדמ יופיח     51.71.0410
ןויליג יפל .ןוגיע תוברל ,ר"מ/'רג 004 לקשמב      
    10.01B.*הארמה לולסמ תינדא רובע*  

 12,325.00    24.65   500.00 **51%-לקד ןוריחמ** ר"מ   
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../133 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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13/09/2020
דף מס':     133 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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  10.25 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 5 יבועב 52 צ"את     52.01.0090

217,000.00    31.00 7,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את     52.01.0260

394,500.00    30.00 13,150.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
ףוצריקמ סורג טלפסאב רפע יכרד דוביר     52.01.0900
רובע*.40.2B טרפ יפל ,מ"ס 01 יבועב      

  3,060.00    10.20   300.00 **51%- לקד ןוריחמ** *ELAWS תלעת ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

 11,200.00     1.60 7,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

  2,200.00    22.00   100.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
1 םומינימ מ"מ 061/011 תרנצ תחנה קמוע      
תחנה קמוע.רוניצ דוקדוק לעמ יוסיכ רטמ      
רטמ 7.0  םומינימ מ"מ 57/05/23 תרנצ      
רוניצ דוקדוק לעמ יוסיכ      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
לש לוחהתפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../134 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     134 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
.יללכה טרפמב      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמב      
יוניש ןוגכ היהתש הביס לכמ "קמוע      
תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש ,םיקמועב      
.זרכמל העצה תרגסמב      
      
תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
.םתוביציו      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב      
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0188
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

  1,760.00    88.00    20.00 .מ"מ 23 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../135 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     135 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0192
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

  5,148.00   114.40    45.00 .מ"מ 05 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0196
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

  1,355.00   135.50    10.00 .מ"מ 57 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0200
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

 52,976.00   189.20   280.00 .מ"מ 011 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0204
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

223,146.00   277.20   805.00 .מ"מ 061 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
תקפסאל 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0282
ףיעס יפל מ"מ 09 רטוק ,61 גרד,םימ      

345,884.00   154.00 2,246.00 2820.100.75 ש''בשמ רטמ   
      
תקפסאל 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0284
ףיעס יפל מ"מ 011 רטוק ,61 גרד,םימ      

  4,298.80   195.40    22.00 4820.100.75 ש''בשמ רטמ   
      
תקפסאל 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0286
ףיעס יפל מ"מ 061 רטוק ,61 גרד,םימ      

387,903.00   266.60 1,455.00 6820.100.75 ש''בשמ רטמ   
      
תקפסאל 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0288
ףיעס יפל מ"מ 061 רטוק ,61 גרד,םימ      

 67,782.00   347.60   195.00 8820.100.75 ש''בשמ רטמ   
      
תכיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.0304
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
קודיהו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

 65,780.00   101.20   650.00 תונושה תובכשה רטמ   
      
ףיעס יפל 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ     57.01.0320

 11,007.20 2,751.80     4.00 0230.100.75 ש''בשמ 'חי   
      

  9,940.40 2,485.10     4.00 'פמוק 6" רטוק רפרפ ףוגמ 57.01.0340
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../136 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     136 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףיקז לע3 " רטוקב (טנרדיה) שא יוביכ זרב     57.01.0402
הריבש ןקתמ תוברל4 " רטוקב יתשורח      

 41,000.40 2,928.60    14.00 'פמוק טרפל םאתהב  
      
רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0420
תימורטהרקת תוברל קמוע לכב מ"ס08      
ןוט5.21  סמועל הסכמו ןוט5.21  סמועל      
חתפ םע521B" 33-למרכ" םגד תמגוד      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס06  רטוקב      
םע םואיתבו פ"ע בותיכםע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת \ תושרה      

  8,057.20 2,014.30     4.00 'פמוק ץצח תפצרו תכרעמה םש,דיגאת\תושרה  
      
מ"ס08  רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0438
עוציבה )ןוט04  סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  1,668.40   417.10     4.00 'פמוק הדובע ןמוי םושיר ךות  
      
6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0460

  6,348.00 2,116.00     3.00 'פמוק 8"-6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
יטרדנטסה טרפ יפל3( " ףיקז2 )" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
רטוקב  יסיו יפ לוורש םע םייק      

  4,349.10   621.30     7.00 שרדנה םוקמבמ"מ002 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0488
טרפ יפל( 4" ףיקז )4" וא 3" רטוקב      
ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
רטוקב יס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב      

    887.90   887.90     1.00 שרדנה םוקמב מ"מ 205 'חי   
      
,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םינוש םיחפס     57.01.0900
םינוש תורוניצ יגוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
יופיצ םע 6" רטוקב הדלפ תורוניצל ...וכו      
"וירט" תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ םינפ      

 12,400.00   310.00    40.00 ךותירב רוביחו 'חי   
      
רובע 4/3" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     57.01.0901

  4,228.00   302.00    14.00 'פמוק .)היכונח( 4/3" רטוקב ףסונ ףנע לכ  
      
ינש ללוכ 3" רטוקב ח"זמ םע יליע טרפמ     57.01.0902
,3" ח"זמ ,3" ןנסמ ,3" רטוקב זירט יפוגמ      
דמ תנקתהל רוויע עטק ,תרנצ יעטק ,םיחפס      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'וכו םימ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../137 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     137 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,1" רטוק ,שרגמל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.01.0903
3 לש ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע )יעקרק תת םקלח( 'מ      
`רודכ זרב ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
קקפ ,תותשק ,םירבחמ ,ףקז ,1" רטוק      
וק( ישארה רוניצל רוביחו ךותיר/הגרבה      

    850.00   850.00     1.00 םלשומ ןקתומ )שדח 'חי   
      
תקפסאל 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0904

339,300.00   390.00   870.00 תדדובמ 36 רטוק ,61 גרד,םימ רטמ   
      

100,144.00 1,138.00    88.00 מ"מ 061 רטוק CVP תצרוחמ ףוסיא תרנצ רטמ  57.01.0905
      
רוניצ לע תובכרומה הכירב רוזיפ תודיחי     57.01.0906
רוניצמ תופעתסה תוללוכה מ"מ 09 רטוקב      

 16,350.00   654.00    25.00 ירודכ זרבו רטוק רבעמ ,רוזיפה 'חי   
      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ערזוח      
יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה לכ      
יללכה טרפמב 75 קרפ      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ      
יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו הדירי יבלש      
החוש ירבחמ תוברל החונמ יחטשמו םייניב      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../138 4434889-40 )6.61.40(  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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13/09/2020
דף מס':     138 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
.םתוביציו      
      
רטוקבNS-8" " גוסמ ,בויבלC.V.P  תורוניצ     57.02.0046
עקרקב םיחנומ488, י"ת יפל ,מ"מ011      

  2,130.00   106.50    20.00 מ52.1  דע קמועב רטמ   
      
רטוקבNS-8" " גוסמ ,בויבלC.V.P  תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ488, י"ת יפל ,מ"מ061      

 10,280.00   128.50    80.00 מ57.1  דעו62.1 -מ קמועב רטמ   
      
רטוקבNS-8" " גוסמ ,בויבלC.V.P  תורוניצ     57.02.0060
עקרקב םיחנומ488, י"ת יפל ,מ"מ061      

 31,978.00   135.50   236.00 מ52.2  דעו67.1 -מ קמועב רטמ   
      
,מ"מ  061 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0158

 16,560.00   345.00    48.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב  עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ  052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0212

 21,964.80   457.60    48.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב  עקרקב םיחנומ רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.02.0311
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל      
בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע      

 19,540.00    97.70   200.00 הנבמה רוזחש תוברל החיתפה ינפל רטמ   
      
מ"ס001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0326
הרקת תוברל רטמ57.1 דעו62.1 -מ קמועבו      
סמועל הסכמו ןוט5.21  סמועל תימורט      
למרכ" וא33"  למרכ" םגדתמגוד ןוט5.21      
    521B"55מ"ס06  רטוקב חתפ םע  
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"תרצות      
לולכישדיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

 17,305.00 3,461.00     5.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../139 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     139 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0327
הרקת תוברל רטמ52.2 דעו67.1 -מ קמועבו      
סמועל הסכמו ןוט5.21  סמועל תימורט      
למרכ וא33"  למרכ" םגדתמגוד ןוט5.21      
    21B5 55"מ"ס06  רטוקב חתפ םע  
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"תרצות      
לולכישדיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

 31,243.20 3,905.40     8.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0336
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע'.52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו      
,דיגאת\תושרה םש,למס לולכיש דיגאת\תושר      

  8,609.00 8,609.00     1.00 "1B 55 וכו תכרעמה םש 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.02.0486
םינבאמ הכרדמתחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
קמוע לכבו מ"ס001 רטוקב הרקב את      
רוזחש תוברל אתה תחנה רחאל םנוקיתו      

  1,278.00   106.50    12.00 הכרדמ וא/ושיבכ הנבמה 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0490
הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ      
קמוע לכבו מ"ס 051 רטוקב הרקב את תחנה      
רוזחש תוברל אתה תחנה רחאלםנוקיתו      

    230.60   230.60     1.00 .הכרדמ וא/ו שיבכ הנבמה 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0496
קמוע לכבומ"מ061  רטוקב בויבל ינוציח      

  1,543.60   771.80     2.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0498
קמוע לכבו מ"מ002  רטוקב בויבל ינוציח      

    887.90   887.90     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
אתל מ"מ061  רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0508
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו (דוביע ) םילעתמהרודיס ,      

  4,083.00   816.60     5.00 הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../140 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     140 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןתירואילופמ ממ 011/061 הפצר םוסחמ     57.02.0550

  1,240.00   620.00     2.00 'פמוק הסכמ םע )EPDH( ההובג תופיפצב  
      
ת ו נ ו ש  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
אתב רטוק לכב תואיצי וא תוסינכ לוטיב     57.09.0160
תריגס תוברל קמוע לכבו רטוק לכב הרקב      
לכ ,ןוטב קקפב תואיציה וא\ו תוסינכה      
,בויב תמירז לש תינמז הקספהל שרדנה      
רודיס ,תויתרגש אל תועשב הדובע      

    577.30   577.30     1.00 .טרפה יפל רזוח יולימו )דוביע( םילעתמה 'חי   
      
רטוק לכב םימייק בויב יוק לש יוקינו הפיטש     57.09.0290
יוקינ תוברל חקפמה תארוה פ"ע םיעטקבו      
רחאל םולשתה ( קמועו רטוק לכב בויב יאת      
שרדנכ יוקינו הפיטש עוציב לע בתכב רושיא      

  5,050.00    20.20   250.00 .דיגאת\הייריעה גיצנ תוחכונב רטמ   
      

  3,700.00    10.00   370.00 אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ רטמ  57.09.0370
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.09.0371
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 61 רטוק      
תוברל,מ"מ 52 רטוק לעתמ רוניצ םע םייומס      

  9,520.00    68.00   140.00 םיחפס רטמ   
      
61X2/1" םלשומ ןקתומ זילפמ רוביחל לולכמ     57.09.0372

    148.00    37.00     4.00 מ"מ 'חי   
      
ן ו ר י ח מ מ  א ל  ם י פ י ע ס  -ם י מ  י נ ק ת מ  09 ק ר פ       
      
ת ו ב א ש מ  ר ד ח  10.09 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ש"קמ 44 הקיפס השבי הבאשמ     90.01.0010
00044TREPXE OCE הינמרג הזאוא      

 70,200.00 23,400.00     3.00 AQUAMAX 'חי   
      
םגד תימצע הקיני תלעב השבי הבאשמ     90.01.0040
3 ללוכ 5PA ב"הרא תרצות ורפ ןאיזטרא      

 84,000.00 21,000.00     4.00 תוירחא תונש 'חי   
      

  2,600.00 1,300.00     2.00 הקד\רטיל 002 זפוט םגדמ םימ יולימ ףוצמ 'חי  90.01.0050
      
תונגה ללוכ ,םימ ןגומ ישאר למשח חול+ןורא     90.01.0060

 30,000.00 30,000.00     1.00 טוויחו תובאשמל תומיאתמ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../141 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     141 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תעב לפמה תוליעפ תקספהל חור תבשבש     90.01.0070
תרצות ,K retemomenA םגד תוקזח תוחור      

  1,775.00 1,775.00     1.00 הינמרג ,הזאוא 'חי   
      
K 3 lortnoc ,חור תבשבשל הטילש רקב     90.01.0080
    niatnuof tnedneped dniW, הזאוא תרצות,  

  9,582.00 9,582.00     1.00 הינמרג 'חי   
      
ק ח ש מ  י ל י פ ר ע מ  20.09 ק ר פ  ת ת       
ם י י ב י ט ק א ר ט נ י א       
      
024 'סקמ ,wk5.5 הובג ץחל לפרע תבאשמ     90.02.0010

126,200.00 126,200.00     1.00 רב 08 ,ד"לס 'חי   
      
רוביח ,הטסורינ יושע ,םימ רוזיפל רבחמ     90.02.0020

  2,450.00 2,450.00     1.00 L82 הגרבה-הציחל 'חי   
      

  2,900.00   580.00     5.00 רב 052 רטמ 5 ,מ"מ 52 הובג ץחלל רוניצ 'חי  90.02.0030
      

 16,240.00 16,240.00     1.00 L01*55ל L82מ הובג ץחלב תורוניצ קלחמ 'חי  90.02.0040
      
רוביח ,הטסורינ יושע ,םימ רוזיפל רבחמ     90.02.0050

 39,600.00   720.00    55.00 L01 הגרבה-הציחל 'חי   
      

 75,000.00   150.00   500.00 רב 052 מ"מ 8 הובג ץחלל רוניצ רטמ  90.02.0060
      

 55,275.00 1,005.00    55.00 L01 לפרע תיפל הטסורינ דמעמ 'חי  90.02.0070
      
םיאתמ העש\רטיל 22 4/1" לפרע תיפ     90.02.0080

 27,225.00   495.00    55.00 רב 08 ב הדובעל 'חי   
      

  8,800.00    40.00   220.00 "4/1 רטוק הובג ץחלל הטסורינמ םימטא 'חי  90.02.0090
      

403,700.00 7,340.00    55.00 הטסורינמ לפרע תיפל יתפציר את 'חי  90.02.0100
      
ץחלב הדובעל הטסורינמ םיילמשח םיזרב     90.02.0110

393,800.00 7,160.00    55.00 V032/42 )רב 002( הובג 'חי   
      
םילעפומ הפצרב םיעמטומ הטסורינ ינצחל     90.02.0120
םילפרעמ תלעפהל הכירד י"ע      

 60,900.00 10,150.00     6.00 םייביטקארטניא 'חי   
      
םיזרב ,הבאשמ לע הרקבו הטילש תכרעמ     90.02.0130
תבשות ללוכ תינוציח הרואתו םיילמשח      

195,000.00 195,000.00     1.00 תכתמ 'חי   
      

 46,600.00 46,600.00     1.00 הרואתל התמאתהו הרקבה תכרעמ תונכת 'חי  90.02.0140
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../142 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     142 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תונגה ללוכ ,םימ ןגומ ישאר למשח חול+ןורא     90.02.0150

 30,000.00 30,000.00     1.00 טוויחו תובאשמל תומיאתמ רטמ   
      
םירטליפ 3 לש טס תללוכה ןוניס תדיחי     90.02.0160
ןורקימ 05-52-5 לש תולוע ןוניס תוגרדב      
יולימ ףוצמו רטיל 05 ןליתאילופ לכימ ללוכ      

  4,259.00 4,259.00     1.00 'פמוק ינכמ  
      
ה ו ב ג  ץ ח ל ב  ן ו נ י צ  י ל י פ ר ע מ  30.09 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ןוניצ יליפרעל דימאילופ "8/3 תרנצ     90.03.0010
תרצות רב 07 לש ץחלל םאתומ םיחפס      

 31,875.00    75.00   425.00 תידש רטמ   
      
ללוכ ןוניצ יליפרעל דימאילופ "4/3 תרנצ     90.03.0020
תרצות רב 07 לש ץחלל םאתומ םיחפס      

115,200.00   120.00   960.00 תידש רטמ   
      
ןיב םימ רורחיסל תדדובמ מ"מ 04 תרנצ     90.03.0030
ירוזא תונזהלו םילפרעמל ץחל תובאשמ      

460,665.00   353.00 1,305.00 לופריע רטמ   
      
רגנ לא ללוכ 02 תידש םגדמ לופרעל הזיד     90.03.0040
תרצות רב 07 לש ץחלב הדובעל ,הנבומ      

218,700.00   135.00 1,620.00 םיוולנה םיחפסה לכ ללוכ תידש 'חי   
      
לע הטסורינ סיסב תללוכה לופריע תדיחי     90.03.0050
תבאשמ ,יזאפ תלת ס''כ 5.7 עונמ ,םימלוב      
לש ץחלב הקד/רטיל 12 לש הקיפסב תונכוב      
םירטליפ 3 טס ,ץחל דמ ,תסוו ,רב 07 דע      
רטליפ ,ינכמ יולימ ףוצמ םע רטיל 05 לכימו      
תבאשמ ,םימ רסוח תנגה ,הבאשמל הקיני      
תלעפהו דוקיפ תספוק תילגופורטנצ הנזה      
2 ללוכ ,תבש ינועש י''ע םיילמשח םיזרב      

420,000.00 140,000.00     3.00 תידש תרצות ,םיילמשח םיזרב 'חי   
      
תונגה ללוכ ,םימ ןגומ ישאר למשח חול+ןורא     90.03.0060

 90,000.00 30,000.00     3.00 טוויחו תובאשמל תומיאתמ 'חי   
      

 57,453.00 5,223.00    11.00 ץחל תרנצ תיתשתל תרוקיב תוחוש 'חי  90.03.0070
      

 79,250.00   317.00   250.00 8/3 רוניצל םאתומ תוזיד 6-ל קלחמ שאר 'חי  90.03.0080
      
ר ל י 'צ  40.09 ק ר פ  ת ת       
      
םגד רוק ןוט 05 לש הקופתב רוריק תדיחי     90.04.0010

326,965.00 326,965.00     1.00 תליא םילקאל תמאתומ - a431R 'חי   
      
      

קובץ: פארק הטרמינל כתב כמו   .../143 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     143 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לנימרטה קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק"מ 7 חפנב  ןליפורפילופמ יליע  םימ לכימ     90.04.0020

100,000.00 100,000.00     1.00 דדובמ 'חי   
      

 87,500.00 87,500.00     1.00 WK053 לש הקופתב מ"בלפ םוח ףילחמ 'חי  90.04.0030
      
רוריק לכימו תדיחי ןיב רורחס תבאשמ     90.04.0040

 47,500.00 47,500.00     1.00 ינורדיה-טיק 'חי   
      

 70,000.00 70,000.00     1.00 'פמוק ילועפתה הנבמב רוריק תכרעמ תרנצ תודובע 90.04.0050
      
תונגה ללוכ ,םימ ןגומ ישאר למשח חול+ןורא     90.04.0060

 30,000.00 30,000.00     1.00 טוויחו תובאשמל תומיאתמ 'חי   
      

 83,750.00 83,750.00     1.00 'פמוק רוריקה תכרעמ לע הטילשו הרקב תכרעמ 90.04.0070
      
תוחוש ןיב םירק םימ רורחס תבאשמ     90.04.0080

 90,000.00 30,000.00     3.00 םילפרעמל הקולחה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

27,900,141.43 לנימרטה קראפ כ"הס
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     144 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

לועפת הנבמ -היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ו צ י ב  ן ו נ כ ת  -ל ו ע פ ת  ה נ ב מ  10 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ע מ ו  ל ו ע פ ת  ה נ ב מ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוכרעמו לועפת הנבמ עוציב ןונכת -היצפוא     01.01.0010
ןונכתל טרפמו תילכירדא תינכת סיסב לע      

2,470,000.00 6,500.00   380.00 .עוציב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,470,000.00 לועפת הנבמ -היצפוא כ"הס
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     145 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

לנימרטה קראפ 10 הנבמ    
   

              1,580,486.80 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                159,222.92 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                119,700.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                 19,983.50 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

              6,970,750.00 תרושקתו הרואת למשח תויתשת 80 קרפ   
   

                 86,983.05 חיט תודובע 90 קרפ   
   

              2,763,875.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                117,210.00 תואסנולכ 32 קרפ   
   

              3,910,756.25 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              2,937,251.80 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                590,345.50 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                190,001.20 רודיג 44 קרפ   
   

                 18,742.50 ןוטב יחטשמ 05 קרפ   
   

              1,891,477.11 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                627,960.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

              1,920,431.80 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

              3,994,964.00 ןוריחממ אל םיפיעס -םימ ינקתמ 09 קרפ   
   

27,900,141.43 לנימרטה קראפ 10 כ"הס               
   
לועפת הנבמ -היצפוא 20 הנבמ    
   

              2,470,000.00 עוציב ןונכת -לועפת הנבמ 10 קרפ   
   

 2,470,000.00 לועפת הנבמ -היצפוא 20 כ"הס               
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

13/09/2020
דף מס':     146 הפועתה הדש םורד חטשב ירוביצ קראפ תמקהל תוכרעמו תויתשת ,חותיפ תודובע

  
הנבמ ךס  

27,900,141.43 לנימרטה קראפ 10 הנבמ  
  

 2,470,000.00 לועפת הנבמ -היצפוא 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
30,370,141.43 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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