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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
10 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע       
      
רוזא לכב .קמוע יבלש יפל הריפח תדידמ ןיא      
םוחתב קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי      
ףיעסה      
      
ת נ מ ט ה ל  ה ר ג א ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  י פ ד ו ע       
      
רפעה יפדוע יוניפ םיללוכ הריפחה תודובע      
1 לש קחרמל דע חקפמה תויחנהל םאתהב      
רתאמ מ"ק      
      
קודיה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ      
תרבעה ,)הריפח עקרק( תיתש לש ליגר      
מ"ק 2 קחרמל דע( יולימ םיאתמה רמוחה      
תובכשב ליגר קודיה תוברל ,)רתאה חטשב      
ביבס יולימה רוזיפ ללוכ ריחמה .מ"ס 02 לש      
אל עצובמ םא םג( םינוש םייעקרק תת םינבמ      
לכ קוליס וא/ו )הריפחה תודובע בלשל דומצב      
ךפש םוקמל יולימל ולספנש הריפחה יפדוע      
דע לש קחרמל ,רתאל וא תויושרה י"ע רשואמ      
הבורקה רבעמ תנחתל וא הנמטהל( מ"ק 51      
.חקפמה תוארוה יפל )רתאל רתויב      
      
'מ 3 דעו 'מ 1 ןיב קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.02.0118

 47,600.00    34.00 1,400.00 ק"מ 000,5 דע תומכל ק"מ   
      
'מ 5 דעו 'מ 3 ןיב קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.02.0121

 39,600.00    36.00 1,100.00 ק"מ 000,5 דע תומכל ק"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5 העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו 05      
690.20 קרפ תתב תפסות      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     002 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0020

 12,420.00    54.00   230.00 םירבוע תודוסיל ר"מ   
      
02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.11.0080
תורוקה בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

 27,745.00    31.00   895.00 מ"ס 52,02 רטמ   
      
02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.11.0090

107,800.00    49.00 2,200.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תעירי עצמ     02.11.0172

 12,725.00     5.00 2,545.00 ןוטב תופצרל ר"מ   
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
      
עצמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     02.41.0090
עצמה( מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרקה לע וא      

108,750.00 1,450.00    75.00 )דרפנב דדמנ ק"מ   
      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0060

628,615.00   247.00 2,545.00 מ"ס 52 יבועב עקרקה ר"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      

143,080.00 1,460.00    98.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0030
      

  5,520.00 1,380.00     4.00 מ"ס 52 יבועב תוריק ךא ,ל"נכ ק"מ  02.61.0040
      

 18,200.00 1,300.00    14.00 מ"ס 53 יבועב תוריק ךא ,ל"נכ ק"מ  02.61.0060
      
ן ו ט ב  י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
      

 11,550.00 1,650.00     7.00 מ"ס 04/02 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.62.0012
      

 96,380.00 1,580.00    61.00 מ"ס 06/02 ךתחב םידומע ךא ,ל"נכ ק"מ  02.62.0020
      
ן ו ט ב  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב 03-ב ןוטב תולדב תויולת תורוק     02.71.0080

 14,900.00 1,490.00    10.00 מ"ס 06/02 ק"מ   
      
לעמ תוקוצי 03-ב ןוטב תונותחת תורוק     02.71.0119

 47,950.00 1,370.00    35.00 מ"ס 02 בחורב הינב תוריק ק"מ   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     003 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
02 בחורב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0300

 75,000.00 1,500.00    50.00 הקלורל מ"ס 2 בחורב עקש תוברל מ"ס ק"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  27.20 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב תוציחמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.72.0020

  5,340.00 1,780.00     3.00 םיחתפה לעמ תוברל מ"ס 01 ק"מ   
      
51 בחורב תוריק לע תוקוצי תורוגח ךא ,ל"נכ     02.72.0030

 11,340.00 1,620.00     7.00 מ"ס ק"מ   
      

 39,750.00 1,590.00    25.00 מ"ס 02 בחורב תורוגח ךא ,ל"נכ ק"מ  02.72.0040
      
א ל מ  ן ו ט ב  ן ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      

 23,560.00   248.00    95.00 מ"ס 51 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0030
      

649,400.00   340.00 1,910.00 מ"ס 52 יבועב תורקת ךא ,ל"נכ ר"מ  02.81.0050
      

 27,930.00   399.00    70.00 מ"ס 03 יבועב תורקת ךא ,ל"נכ ר"מ  02.81.0060
      

 13,900.00   556.00    25.00 מ"ס 54 יבועב תורקת ךא ,ל"נכ ר"מ  02.81.0072
      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
      
יבג לע מ"ס 5 יבועב 03-ב גניפוט ןוטב     02.85.0010
דע תועוצרב תוברל ,תורוקו תוימורט תוטלפ      

 20,000.00 1,000.00    20.00 תוטלפה ןיב מ"ס 03 ק"מ   
      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ת ו ג ר ד מ       
      
מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.92.0030

    489.00   326.00     1.50 תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.92.0070

  3,393.00   377.00     9.00 מ"ס 02 יבועב ר"מ   
      
הגרדמה ךתח 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.0090

  1,700.00    85.00    20.00 מ"ס 82/61 רטמ   
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0011

510,400.00 5,800.00    88.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     004 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.99.0031

542,800.00 5,900.00    92.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
ך ו ר ד ו  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
,ת ו י מ ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ט ל פ  30.30 ק ר פ  ת ת       
)ם י ד "ח ו ל ( ת ו כ ו ר ד ו  ת ו ל ו ל ח       
      
05-ב ןוטב )םיד"חול( תוכורדו תולולח תוטלפ     03.03.0167
ר"מל ג"ק 007 דע ףסונ סמועל מ"ס 04 יבועב      

130,175.00   635.00   205.00 'מ 41 דעו 'מ 21 לעמ ךרואו ר"מ   
      
05-ב ןוטב )םיד"חול( תוכורדו תולולח תוטלפ     03.03.0188
ר"מל ג"ק 006 דע ףסונ סמועל מ"ס 05 יבועב      

 86,625.00   825.00   105.00 'מ 61 דעו 'מ 21 לעמ ךרואו ר"מ   
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  01.40 ק ר פ  ת ת       
      

 12,180.00   174.00    70.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.10.0010
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.10.0030

 66,150.00   189.00   350.00 מ"ס ר"מ   
      

281,400.00   201.00 1,400.00 .מ"ס 02 יבועב תוריק ךא ,ל"נכ ר"מ  04.10.0035
      
ס י מ ו פ  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  03.40 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 22 יבועב ,םירוח 8 סימופ יקולב תוריק     04.30.0040

183,200.00   229.00   800.00 r=9.0 דודיב ,ס"פגמ 5 קזוח ר"מ   
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ר ש ק  ת ר ו ק ו  ה פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
B ה ר ד ס  -      
      
5 יבוע B-erP גוסמ תינמוטיב העירי תמשה     05.03.0010
תודימב ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ מ"מ      
תינבת תונפד ךותבו הקיצי תינבתל תומאות      

 27,000.00    90.00   300.00 .םימ דגנ םוטיאו הנגהכ דוסי תרוק תקיצי רטמ   
      
מ"מ 5 יבוע B - erP גוסמ רושיג תעירי     05.03.0020
יפל בחורבו ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ      
דוסי תרוק תקיצי תינבת ךותב תינבתה      

 40,500.00    90.00   450.00 הפצרל תחתמ םוטיאל תורבחתה ךרוצל רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     005 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הקיצי תקספה לכב ימיכ םימ רצע םושיי     05.03.0030
סקמילווק גוסמ תננכותמ אלש וא תננכותמ      
,זכרמב םוקימה רשאכ 01/02 ךתחב ע"ש וא      

 33,750.00    75.00   450.00 .ןוויכ לכמ יוסיכ מ"ס 5 'נימ רטמ   
      
- B גוסמ תינמוטיב העיריב הפצר םוטיא     05.03.0040
    erP ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ מ"מ 5 יבוע  

234,000.00    90.00 2,600.00 ע"ש וא ר"מ   
      
/ םוגיטסמ גוסמ החירמב ינמוטיב םוטיא     05.03.0050
םישרוש דגנ ףסות ללוכ ע"ש וא זפוטסלא      

 71,875.00   125.00   575.00 שבי דודמ מ"מ 5 יבוע TR גוסמ ר"מ   
      
יבועב דב + EPDH גוסמ הנגהו זוקינ תעירי     05.03.0060

 23,000.00    40.00   575.00 .מ"מ 5.0 ר"מ   
      
תובכש 2-ב תיטנמצ החירמב סנולכ םוטיא     05.03.0070
דודמ מ"מ 3 יבוע E - 707 טוקוטסלא גוסמ      

 22,550.00   110.00   205.00 ע"ש וא שבי 'חי   
      

  6,300.00    21.00   300.00 3*3 תודימב תינמוטיב הקלור רטמ  05.03.0080
      
/ ת ו נ ו כ מ  ם י נ פ  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
E ה ר ד ס  - ה פ ש א       
      

  1,050.00    15.00    70.00 .3*3 תודימב ןוטבמ הקלור תיינב רטמ  05.06.0010
      
תובכש 2 - ב תיטנמצ החירמב תוריק םוטיא     05.06.0020
דודמ מ"מ 3 יבוע E - 707 טוקוטסלא :גוסמ      
הדימב סלגרטניא תשר ללוכ ע"ש וא שבי      

 52,500.00    75.00   700.00 .שרדייו ר"מ   
      
םוגיטסמ - גוסמ יתחשמ ינמוטיב םוטיא     05.06.0030
רמיירפ ללוכ שבי דודמ מ"מ 5 יבועב דיפס      

 23,780.00   116.00   205.00 .ע"ש וא םאות ר"מ   
      

  7,175.00    35.00   205.00 .הדרפהל ינכטואג דב תסירפ ר"מ  05.06.0040
      
קיטסמב עצוממ מ"מ 4 בחורב םיקשימ יולימ     05.06.0050

     45.00    45.00     1.00 .ע"ש וא 07S ליסוטוא ןוגכ שבוע דימע ר"מ   
      
ה ר ד ס  - ם י מ  ר ג א מ  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
    F  
      
- םיטרפה יפ לע עצבל שרדנ וב םוקמ לכב     05.07.0010
:גוסמ תובכש 2-ב ילוארדיה יטנמצ םוטיא      

 16,875.00   125.00   135.00 .שבי דודמ מ"מ 3 יבוע E-747 סקלפוטסלא ר"מ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     006 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הקיצי תקספה לכב ימיכ םימ רצע םושיי     05.07.0020
סקמילווק גוסמ תננכותמ אלש וא תננכותמ      
,זכרמב םוקימה רשאכ 52/51 ךתחב ע"ש וא      

  2,250.00    75.00    30.00 .ןוויכ לכמ יוסיכ מ"ס 5 'נימ רטמ   
      
םוטיאה יטרפ פ"ע םוטיאו תורנצב לופיט     05.07.0030

    450.00   450.00     1.00 .וז הרדסמ 'חי   
      
I ה ר ד ס  - ה א י צ י  ף ס  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 2 - ב ףסה תרוגח ביבס יטנמצ םוטיא     05.09.0010
דודמ יפוס יבוע E - 707 טוקוטסלא גוסמ      

    375.00    75.00     5.00 .מ"מ 3 שבי ר"מ   
      

    450.00    15.00    30.00 3*3 'נימ תודימב ןוטב הקלור תיינב רטמ  05.09.0020
      
גוסמ תובכש 2 - ב תינמוטיב החירמב םוטיא     05.09.0030
מ"מ 5 יבועב ע"ש וא זפוטסלא/םוגיטסמ      

  4,375.00   125.00    35.00 .םאות רמיירפ ללוכ שבי דודמ ר"מ   
      
דב + הקלח EPDH גוסמ הנגהו זוקינ תעירי     05.09.0040

  1,200.00    40.00    30.00 מ"מ 5.0 יבועב ר"מ   
      
תטלחה יפ לע 4/04 תודימב הטסורינ ילגרס     05.09.0050

    750.00    50.00    15.00 .ע"ש וא טקיורפ להנמ 'חי   
      
וא 2 ורפ סקלפ הקיס גוסמ המיטא קיטסמ     05.09.0060

    675.00    45.00    15.00 .ע"ש 'חי   
      
J ה ר ד ס  - ה כ י ר ב  ם ו ט י א  01.50 ק ר פ  ת ת       
      
החירמב הכירב תפצר - לש ימינפ םוטיא     05.10.0010
םיקדס תרשגמ השימג תילוארדיה תיטנמצ      
מ"מ 3 יבוע "E - 747 סקלפוטסלא" :גוסמ      

  8,750.00   125.00    70.00 ע"ש וא שבי דודמ ר"מ   
      
החירמב הכירב תוריק - לש ימינפ םוטיא     05.10.0020
םיקדס תרשגמ השימג תילוארדיה תיטנמצ      
מ"מ 3 יבוע "E - 747 סקלפוטסלא" :גוסמ      

  6,875.00   125.00    55.00 ע"ש וא שבי דודמ ר"מ   
      
וא ICP גוסמ הניפ ישגפמב קוזיח תעירי     05.10.0030

  2,640.00    48.00    55.00 ע"ש רטמ   
      
ץוריח ידי לע םירדוח םיטנמלא ביבס לופיט     05.10.0040
גוסמ םאות קיטסמב יולימו ביבס ןוטבה      

    100.00   100.00     1.00 ע"ש וא "לופ הקיס" 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     007 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
/ ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  11.50 ק ר פ  ת ת       
K ה ר ד ס  - ד ו א מ  ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח       
      
םיבוטר םירדח םוטיא - 'א קלח      
      

  1,875.00    15.00   125.00 .3*3 תודימב ןוטבמ הקלור תיינב רטמ  05.11.0010
      
תובכש 2 םע הפצר יבג לע יטנמצ םוטיא     05.11.0020
.ע"ש וא מ"מ 3 יבוע E - 707 טוקוטסלא      
ריקה יבג לע מ"ס 02 'נימ תולעל שי - הרעה      

 15,000.00    75.00   200.00 .יטנמצה םוטיאה םע ר"מ   
      
ינמוטיב רמוח םע בוטר רדח תפצר םוטיא     05.11.0030
ע"ש וא דיפס םוגיטסמ :ןוגכ תובכש 2-ב      
רמיירפ ללוכ מ"מ 5 שבי דודמ יפוס יבועב      

 23,200.00   116.00   200.00 .םאות ר"מ   
      
3*3 רוח תיכוכז תשר םע קוזיח תפסות     05.11.0040

  1,875.00    15.00   125.00 .םוטיאה תובכש ןיב תמשוימ מ"ס 51 בחורב רטמ   
      
ןיב םשוימ ICP-021 המיטא טרס תפסות     05.11.0050

  6,000.00    48.00   125.00 .טרפב טרופמכ תוינמוטיב םוטיא תובכש רטמ   
      
לע הנגהכ ר"מל םרג 003 ליטסקטואיג דב     05.11.0060

  8,000.00    40.00   200.00 .יולימ ינפל םוטיאה תובכש ר"מ   
      
האיצי ףסל תומאות תודימב הטסורינ ילגרס     05.11.0070

    350.00    50.00     7.00 ע"ש וא 'חי   
      
תובכש 2 םע תוריק יבג לע יטנמצ םוטיא     05.11.0080
מ"מ 3 יבוע םיקדס רשגמ E - 037 טוקריפס      

 14,625.00    65.00   225.00 .ע"ש וא ר"מ   
      
תורוניצ( ץופרטניא םוטיאל דב תעירי     05.11.0090
םירטקל םאתומ ע"ש וא ידרק ןוגכ )םירדוח      

  2,475.00    55.00    45.00 .םינוש 'חי   
      
דואמ םיבוטר םירדח םוטיא - 'ב קלח      
      

  1,125.00    15.00    75.00 .3*3 תודימב ןוטבמ הקלור תיינב רטמ  05.11.0100
      
החירמב תוריקו הפצר יבג לע יטנמצ םוטיא     05.11.0110
E - 037 טוקריפס גוסמ תובכש 2-ב תיטנמצ      

 26,975.00    65.00   415.00 .ע"ש וא שבי דודמ מ"מ 3 יבוע ר"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     008 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ינמוטיב רמוח םע בוטר רדח תפצר םוטיא     05.11.0120
ע"ש וא דיפס םוגיטסמ :ןוגכ תובכש 2-ב      
רמיירפ ללוכ מ"מ 5 שבי דודמ יפוס יבועב      

 20,300.00   116.00   175.00 .םאות ר"מ   
      
3*3 רוח תיכוכז תשר םע קוזיח תפסות     05.11.0130

  1,125.00    15.00    75.00 .םוטיאה תובכש ןיב תמשוימ מ"ס 51 בחורב רטמ   
      
ןיב םשוימ ICP-021 המיטא טרס תפסות     05.11.0140

  3,600.00    48.00    75.00 .טרפב טרופמכ תוינמוטיב םוטיא תובכש רטמ   
      
לע הנגהכ ר"מל םרג 003 ליטסקטואיג דב     05.11.0150

  7,000.00    40.00   175.00 .יולימ ינפל םוטיאה תובכש ר"מ   
      
ראותמכ תיביכר וד תירמילופ החירמב םוטיא     05.11.0160
גוסמ 'נימ תובכש 2-ב םוטיאה יטרפב      

 32,200.00   184.00   175.00 ע"ש וא שבי דודמ מ"מ 3 יבוע K2BM ר"מ   
      
ל ו פ י ט  ל ל ו כ  ת ו ג ג  ם ו ט י א  21.50 ק ר פ  ת ת       
M + L ה ר ד ס  - ת ר ד ו ח  ת ר נ צ ב       
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו ןויקינ גגה תונכה 05.12.0010
      
רמיירפ ללוכה ינמוטיב םידא םוסחמ תנקתה     05.12.0020

134,400.00    56.00 2,400.00 .ר"מל ג"ק 3-2 לש תומכב 04/58 ןמוטיבו ר"מ   
      
תינמוטיב החירמב הנושאר םוטיא תבכש     05.12.0030

153,600.00    64.00 2,400.00 .שבי דודמ מ"מ 3 יבועב 04/58 גוסמ ר"מ   
      
4 יבועב תוינמוטיב תועירי 2-ב תוגג םוטיא     05.12.0040
רמגב הנוילע העירי ,R4SBS גוסמ מ"מ      
םוטיאה .תיתשורח עבטומ ןבל טגרגא      

288,000.00   120.00 2,400.00 .םוטיאה יטרפב ראותמכ ר"מ   
      
יטרפו ןקתה פ"ע תוקעמ ביבס םוטיא     05.12.0050
+ מ"ס 03 בחורב קוזיח תעירי םע םוטיאה      
קוזיחה תועירי .מ"ס 05 בחורב יופיח תעירי      

 14,400.00    60.00   240.00 .לוח רמג R4SBS מ"מ 4 יבועב רטמ   
      
05 בחורב מ"מ 5 יבוע יופיח תעירי תנקתה     05.12.0060

 16,800.00    70.00   240.00 .ןבל טגרגא רמג R5SBS גוסמ מ"ס רטמ   
      
עצבל שי םימ ףא םייק אל םאב - הרעה     05.12.0070
םוינימולא לגרס תרזעב העיריה הצק קודיה      
מ"ס 52 לכ קודיה ייגרב, ינקית ףפוכמ      
לע היילע ללוכ הצקב ינמוטיב קיטסמו      

  7,200.00    30.00   240.00 .תינמוטבה העיריה רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     009 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא רמלד גוסמ זוקינ ירזיבא תנקתהו הקפסא     05.12.0080
יטרפ פ"ע ,תינמוטיב  העירי ילוש ללוכה ע"ש      

  9,000.00   750.00    12.00 .םוטיא 'חי   
      
O ה ר ד ס  - ם י י ו פ י ח  ם ו ט י א  51.50 ק ר פ  ת ת       
      
קלחומ םיקולב / ןוטב ריק תיתשת יבג לע     05.15.0010
תוירחאב 8732 ןקתב שרדנכ םוטיאל ןכומו      
תובכש 2 - ב יטנמצ םוטיא - דלשה ןלבק      
שבי דודמ יפוס יבוע E - 037 טוקריפס גוסמ      

 65,000.00    65.00 1,000.00 .מ"מ 3 ר"מ   
      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  07.50 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע "םחה גגה" תטישב תוגגל ימרת דודיב     05.70.0040

112,800.00    47.00 2,400.00 מ"ס 5 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול ר"מ   
      
תוחול י"ע םיינוציח תוריקל ימרת דודיב     05.70.0080
וא )סוחד רק-לק( דרובמופ לחושמ ןריטסילופ      
521/06 תודימב תוחלו םימל םידימע ,ע"ש      

 80,000.00    40.00 2,000.00 .מ"ס 3 יבועבו מ"ס ר"מ   
      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     05.85.0230

208,800.00   580.00   360.00 04 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
7x7 דעו מ"ס 5x5 תודימב תושלושמ תוקלור     05.85.0320
דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ טיטמ מ"ס      

 10,500.00    21.00   500.00 )תוספרמו תוגג( )דרפנב רטמ   
      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     010 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
טרפימב,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב ,דחוימה      
ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא      
עובקו םלשומ טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -.ומוקמב      
יריזחמ תוברל שרדנכ לוזרפה      
תוידי,םירוצעמ,ןמש      
,הריגס ימאתמ,רהוצ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
תושיגנ ירזיבא,םייטסוקא םידודיבו םימוטיא      
םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -'וכו ןקת יפ לע      
םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב ,רונתב עבצ ,ןווליג      
רטסאמ חתפמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -.'וכו      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא חתפיש      
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0010

 86,400.00 3,600.00    24.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0020

 20,000.00 4,000.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
,םיתורש יאת 4-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0030
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט      

 22,000.00 11,000.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0040
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט      

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
.המישרב 5-נ 'סמ סופיט ,תונתשמ ןיב הציחמ     06.01.0050

  2,000.00 1,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
,תחלקמ יאת 8-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0060
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 6-נ 'סמ סופיט      

 32,000.00 16,000.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0070
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 7-נ 'סמ סופיט      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0080

  9,600.00 4,800.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
.המישרב 9-נ 'סמ סופיט ,םירקול 3 תדומע     06.01.0090

 52,500.00 1,500.00    35.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     011 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טלפמוק לכה .המישרב 01-נ 'סמ סופיט ,ןורא     06.01.0100

168,000.00 2,800.00    60.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
ןוניס תכרעמל הפסרטמ תלדו הציחמ תכרעמ     06.01.0110

  7,500.00 2,500.00     3.00 'פמוק .לוזרפה לכ תוברל ,ןגומ בחרמב  
      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0010

 27,000.00 4,500.00     6.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0020

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0030

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0040

 16,000.00 4,000.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0050

  8,000.00 4,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 6-מ 'סמ סופיט ,סירת + תלד     06.02.0060

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0070

  9,000.00 9,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 15-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0080

  1,600.00 1,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 25-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0090

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 35-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0100

  1,600.00 1,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 45-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0110

  7,000.00 7,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 55-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0120

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 65-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0130

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     012 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טלפמוק לכה .המישרב 75-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0140

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 85-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0150

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 95-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0160

  9,000.00 9,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 06-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0170

  2,000.00 2,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 17-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0180

 13,500.00 4,500.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 27-מ 'סמ סופיט ,ןולח     06.02.0190

 22,500.00 7,500.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 37-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.02.0200

  9,000.00   300.00    30.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 47-מ 'סמ סופיט ,הקעמ     06.02.0210

 10,500.00   700.00    15.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 57-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.02.0220

  1,500.00   300.00     5.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 67-מ 'סמ סופיט ,הקעמ     06.02.0230

  3,500.00   700.00     5.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 77-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.02.0240

  3,600.00   600.00     6.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 87-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.02.0250

  1,800.00   600.00     3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 97-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.02.0260

  1,200.00   400.00     3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
'סמ סופיט ,םיכנ יתורשל די יזחאמ תכרעמ     06.02.0270
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 08-מ      

 12,600.00 2,100.00     6.00 'פמוק .המישרב  
      
לכה .המישרב 18-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.02.0280

  1,800.00   600.00     3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
.המישרב 28-מ 'סמ סופיט ,םיסירת + חתפ     06.02.0290

 23,000.00 23,000.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     013 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.המישרב 38-מ 'סמ סופיט ,זוקינ תלעתל יוסיכ     06.02.0300

 27,000.00   600.00    45.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה רטמ   
      
.המישרב 48-מ 'סמ סופיט ,זוקינ תלעתל יוסיכ     06.02.0310

 39,000.00   600.00    65.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה רטמ   
      
.המישרב 58-מ 'סמ סופיט ,זוקינ תלעתל יוסיכ     06.02.0320

 16,900.00   650.00    26.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה רטמ   
726,100.00   60 כ"הס

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0450
, םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
2" רטוק םיחפס תוברל הגרבהב םירבוחמ      

 32,200.00   140.00   230.00 הפיטע אלל רטמ   
      
ךותירב םירבוחמ , 3" רטוק תורוניצ ךא ל"נכ     07.11.0460
גוסמ םיריהמ םירבחמב וא/ו הגרבהב וא/ו      

 19,500.00   195.00   100.00 םיחפס אלל , "PU KCIUQ" רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0470
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
םירבחמב וא/ו ךותירב םירבוחמ םייומס וא      
רוניצה רטוק ,"PU KCIUQ" גוסמ םיריהמ      

  4,600.00   230.00    20.00 םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,4" רטמ   
      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

 17,160.00    66.00   260.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0020
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

 23,680.00    74.00   320.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0030
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

 26,730.00    81.00   330.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     014 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0040
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  7,830.00    87.00    90.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0050
P.S( מ"מ 04 רטוק םוינימולא ןיערג םע      
םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל )דבלב      

  2,800.00   140.00    20.00 םיחפס תוברל םייומס וא םייולג רטמ   
      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
םייושע הרשי תיוז וא םינוסכלא םיזרב     07.21.0020
4/3" רטוק , הגרבה ירוביח , תשוחנ תגוסגס      

  2,400.00   120.00    20.00 .דרפנב םלשומה דרוקרה אלל , 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0030
1"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

  3,800.00   190.00    20.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
, םורכ הפוצמ 2/1" וא 8/3" רטוק לינ זרב     07.21.0130

  2,530.00    55.00    46.00 . T תופעתסה חפס תוברל 'חי   
      
2" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     07.21.0710
ץחלל "RP 005" םגד ןיירושמ ןוליינ יושע      
ןוגיע יגרב ,םימטא תוברל ,'מטא 01 הדובע      

  6,600.00 2,200.00     3.00 ח"זמל הקידבו 'חי   
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ם י ח פ ס  32.70 ק ר פ  ת ת       
      
, 3" רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תיווז     07.23.0070

  5,800.00   290.00    20.00 .הגרבהבו ךותתירב םירוביח 'חי   
      

  1,850.00   370.00     5.00 .ךותירב םירוביח , 4" רטוק תויווז ךא , ל"נכ 'חי  07.23.0080
      
ךותירב םירוביח , 3" רטוק םינוולוגמ םיבלצ     07.23.0400

  2,250.00   450.00     5.00 . הגרבהבו 'חי   
      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0395
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

 12,600.00    90.00   140.00 . םיחפס תורבל , מ"מ 04 רטוק , םייומס רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     015 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0400
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

 21,560.00    98.00   220.00 . םיחפס תורבל , מ"מ 05 רטוק , םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    ).E.P.D.H( וא "תוילוח" תמגוד טקש  
םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ" וא "תירבג"      
אלל , מ"מ 011 רטוק , םייומס וא םייולג      

 57,200.00   130.00   440.00 . םיחפס רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     07.31.0440
    )E.P.D.H( םינקתומ מ"מ 061  רטוקב טקש  

  4,710.00   157.00    30.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס ,םייולג רטמ   
      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  23.70 ק ר פ  ת ת       
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0010
ןויזה לזרב תוברל , גוס לכמ תורוניצל      
05 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 לקשמב(      

 12,000.00    75.00   160.00 .)2"( מ"מ רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0020
ןויזה לזרב תוברל , גוס לכמ תורוניצל      
011 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 לקשמב(      

 11,000.00   110.00   100.00 .)4"( מ"מ רטמ   
      
  ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ ל  ם י ח פ ס  33.70 ק ר פ  ת ת     
ל ז ר ב  ת ק י צ י ו  CVP , ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ  ,      
      
, תויוז , תויופעתסה : ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0001
א.פ תרנצל  תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
011 רטוק ע"ש וא "תילבומ" וא "תירבג" וא      

 19,800.00    90.00   220.00 .מ"מ 'חי   
      
,תויווז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0050
.א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
061 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" וא      

  1,800.00   120.00    15.00 מ"מ 'חי   
      

  1,615.00    95.00    17.00 . 4" רטוק C.V.P ריווא יעבוכ 'חי  07.33.0210
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     016 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
.ז ו ק י נ       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/061 הפצר ימוסחמ     07.34.0050

 18,250.00   730.00    25.00 זילפ הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

  6,750.00   250.00    27.00 .זילפמ  תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.34.0400

  6,750.00   250.00    27.00 .ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.34.0410

  8,000.00   250.00    32.00 .ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
ה ח ד ה  י ל כ י מ  , ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
טרדנטס 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.41.0120
דדמנ( יומס החדה לכימ םע ע"ש וא הובג      
םגד קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל )דרפנב      

 54,000.00 3,000.00    18.00 . םיקוזיחה לכו דבכ 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.41.0210
היולת הלסאל , )דרפנב דדמנ( סבג ריק      
, ע"ש וא "ןואסלפ וא "הסרח" תרצות תמגודכ      

 25,200.00 1,400.00    18.00 'פמוק . ןטס/לקינ ןצחל תוברל  
      
'א גוס ןבל סרחמ )קניספולס( םיכפש טיבע     07.41.0300
תוברל ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "163" םגד      

  3,000.00 3,000.00     1.00 ךפוש זרבו םורכ הפוצמ זילפ תכבס ץע תפש 'חי   
      
תמגוד "לטסירק 073" םגד תויולת תונתשמ     07.41.0515
,הלתמ תוברל ,ןבל סרחמ  ע"ש וא "הסרח"      

  8,360.00 2,090.00     4.00 לוגע לקינ תקצי ןופיסו םימ רזפמ 'חי   
      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0011

 11,520.00   640.00    18.00 .ע"ש וא "06 ולסא" םגד 'חי   
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0090

  3,600.00   600.00     6.00 .ע"ש וא "85 ןרק" םגד 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.42.0300

    690.00   690.00     1.00 ע"ש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     017 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
האיצי םע 2" חבטמ רויכל לופכ קובקב ןופיס     07.42.0510

  2,850.00    95.00    30.00 "תוילוח" תמגוד הסיבכ תנוכמ / חידמל 'חי   
      
ת ו ח ל ק מ  44.70 ק ר פ  ת ת       
      
ךרד 4 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.44.0031
ט"קמ "טסרווא" הרדיס "תמח" תמגוד      
הנקתה תכרעמ תוברל ע"ש וא 876102      
תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ      
שארו ריקהמ עורז ,287820 ט"קמ ריק      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק תחלקמ  
      
ךרד 3 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.44.0041
ט"קמ "טסרווא" הרדיס "תמח" תמגוד      
הנקתה תכרעמ תוברל ,ע"ש וא 588202      
תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ      
שארו ריקהמ עורז ,027782 ט"קמ ריק      

 39,000.00 1,300.00    30.00 'פמוק תחלקמ  
      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.45.0010
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד 702003      

    420.00   105.00     4.00 . םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , תינומעפ 'חי   
      
ט"קמ 4/3" רטוק ,ריקהמ הסיבכ וא ןג זרב     07.45.0045
הרצק היפ ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 902003      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ תידיו העובק      

    300.00   150.00     2.00 םלשומ 'חי   
      
הרצק היפ םע , הדימעב רויכל הללוס     07.45.0126
ט"קמ "רבנע" תרדסמ תבבותסמ תיתשק      
םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא 60896      

 11,880.00   660.00    18.00 .רזע ירמוח לכו לינ יזרב תוברל 'חי   
      
היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.45.0162
,"הכורא היפ  54  םתור" תרדסמ תבבותסמ      
,ע"ש וא "תמח" תמגוד  225009 ט"קמ      
לינ יזרב תוברל ,םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג      

    620.00   620.00     1.00 רזעה ירמוח לכו 'חי   
      
תבבותסמ הכורא הרצק היפ םע רויכל הללוס     07.45.0411
וא 40907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ תידיו      

  4,260.00   710.00     6.00 . םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , ע"ש 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     018 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      

  1,470.00   210.00     7.00 בזרמה אצומב 4" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב 'חי  07.50.0040
      

  1,800.00   300.00     6.00 בזרמה אצומב 6" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב 'חי  07.50.0042
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ תוינגא     07.50.0060

  2,600.00   200.00    13.00 . מ"ס 01/54/03  תודימב 'חי   
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.50.0100
רטוק ,חישק ןליפורפילופמ תיכנא האיצי      
    "X4"4 "הרדס "טיבלד S-01 רמלד" תמגוד"  
תרנצל ריהמ רוביח םע ףוג תוברל ,ע"ש וא      

  5,355.00   765.00     7.00 םילע םסוח  P.P.U סדרבו 'חי   
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.50.0110
,חישק ןליפורפילופמ הרצק תיכנא האיצי      
תוברל S-51 הרדס "טיבלד" X6"6" רטוק      
P.P.U סדרבו תרנצל ריהמ רוביח םע ףוג      

  5,820.00   970.00     6.00 םילע םסוח 'חי   
      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ  15.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ךותב תנקתומ , תינקת שא יוביכ תדמע     07.51.0012
, ריק לע ןקתומ ,  )דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר / ןוליס קנזמ , ץרוטש      
ןכו , םלשומ ןקתומ , םימה וקל רוביח ,      
03 ךרואב 4/3" רטוק שימג רוניצ םע ןולגלג      

 22,000.00 2,200.00    10.00 'פמוק .'מ  
      

  3,400.00   340.00    10.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.51.0050
      
03/02 תודימב חישק  C.V.P -מ ןומיס יטלש     07.51.0500
תורוניצ , עובק דויצ לש ונכות יוהיזל מ"ס      

    500.00    50.00    10.00 . 956 י"תל םאתהב םירזיבאו 'חי   
      
70 ם י ג י ר ח  25.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות םוריח תחלקמ הנקתהו הקפסא     07.52.9000
, שוט + םייניע ףטשמ תללוכה באלונכט      
תנקתומ , דומילה תודבעמל תדעוימה      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק . םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ תמלשומ  
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.52.9010

  3,300.00 3,300.00     1.00 . םורכ הפוצמ היתש 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     019 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנזה )א =====  :תורעה********  תודוקנ      
הלולכ ,הנושאר הדוקנ דע למשח חולמ      
.)לבכ וא תרנצב םיכילומ י"ע( הדוקנה ריחמב      
לגעמב תפסונ הדוקנ לכל ל"נכ הנזה )ב         
תודוקנל תרנצה )ג  .הדוקנה ריחמב הלולכ      
הלעתב YX2N לבכ וא( נ"פ תורונצ י"ע      
יפל - םהיינש לש בוליש וא )דרפנב םלושתש      
,"סיווג" תרצות םירזיבאה לכ )ד  .ךרוצה      
עקת יתב )ה  .ע"ווש וא "דנרגל" ,"וני'צטב"      
קלח וא תיאמצע םינקתומה םייזפ דח      
,לוחכ ,םודא ,ןבל( םיעבצב ויהי םילולכממ      
ללכי ריחמב )ו  .ןימזמה תריחב יפל )רוחש      
ןיב ןכו הציחמהו רוניצה ןיב שורדה םוטיאה      
רוניצל לבכה      
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     08.01.0001
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
וא לבכ( םיכילומ ,)דרפנב םלושת רשא(      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 ךתח דע )םיטוח      
,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      

 33,720.00   120.00   281.00 םיקדהמו 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הרישי רואמ 'קנ     08.01.0002
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
5.2 ךתח דע םיכילומ ,דרפנב םלושת רשא      
וא םייזפ דח םילגעמב ,)לבכ( ךרוצ יפל ר"ממ      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו םייזפ תלת      

 73,680.00   120.00   614.00 םיקדהמו םירוביח 'קנ   
      
רובע טוח רובע ל"נכ הדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0003

     45.00    15.00     3.00 .העובק הזפ 'חי   
      
"הליגר רואמ" תדוקנ ומכ -- הקלדה רואמ 'קנ     08.01.0009
וא ,ףוליח ז"פמ לש תפסות לכ רובע םלוא      

    500.00    50.00    10.00 ראומ תוגרדמ ןצחל וא ,בילצמ ז"פמ 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0012
,ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02      
וא ריקב עוקש טילקב 'א 61 ק"ח רזיבא      

 28,000.00   200.00   140.00 .ינוציח 'קנ   
      

    800.00    20.00    40.00 . םימ ןגמ ירזיבא רובע ל"נה הדוקנל תפסות 'קנ  08.01.0013
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     020 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0014
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

 12,000.00   240.00    50.00 לגעמ 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0015
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( רזיבא 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

 15,600.00   260.00    60.00 לגעמ לע דדוב ,לופכ 'קנ   
      
-- לוקסינ רזיבאב 'א UCF( 61( ןגזמ 'קנ     08.01.0016
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
סופיט ק"ח רזיבאו ר"ממ )5.2X3 לבכ(      
לש הנקתהל תכתמ קוזיח ללוכ ,לוקסינ      

  8,600.00   215.00    40.00 עקשה 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0018
לבכ םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ' EEC,  

    750.00   150.00     5.00 לגעמ לע דדוב 'קנ   
      

    390.00   130.00     3.00 'א 61X2 ז"פמב תמייתסמ םלוא ל"נכ 'קנ  08.01.0019
      
לגעמ לע תדדוב 'א )61X3( יזפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0020
לבכ( ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
    5.2X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ )61X5( סופיט 'א  

    900.00   300.00     3.00 לגעמ לע דדוב EEC 'קנ   
      
רוניצ לולכת -- רשא תיזפ-דח הנזה 'קנ     08.01.0022
רפמא 61X3 ק"ח רזיבא ,מ"מ 02 רטוקב      

    440.00   220.00     2.00 ר"ממ YX2N 5.2X3 םילבכ םיכילומ EEC 'קנ   
      
לגעמ לע דדוב 'א )23X3( יזאפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0023
גוסמ לבכ ,מ"מ 04 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
    YX2N 6X5 23( ק"ח רזיבאוX5( סופיטמ 'א  

  8,500.00   850.00    10.00 CEE 'חי   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא תיזפ תלת הדוקנ     08.01.0024
םילבכ  61X3 ןוחטב ז"פמ רזיבא ,מ"מ 52      

  7,200.00   300.00    24.00 ר"ממ YX2N 5.2X5 'קנ   
      
רוניצ לולכת -- רשא תיזפ-תלת הנזה 'קנ     08.01.0025
ןוחטיב םרז קספמ רזיבא ,מ"מ 04 רטוקב      

 14,250.00   950.00    15.00 ר"ממ YX2N 01X5 םילבכ רפמא 04X3 'קנ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     021 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ מ"ס 04 הבוגב הפצרב םיעקש ןודומע     08.01.0026
'א 61 למשח יעקש 4 רובע םוקמ ללוכ סיסב      
תמגודכ )םירוביח 4 דע( תרושקתו א"כ      
    3450004-5T תרצות ESN י"ע קוושמה  
    REWOP 5&T י"ע תורבחתהל תונכה ללוכ  
,קוזיחו ןוגע ללוכ ןוגע ללוכ ר"ממ 04 תורוניצ      
הנקתהל 'א 61 םילארשי עקת יתב ללוכ      
- םילופכ םלוא ל"נכ עקת יתב וא ןודומעב      

  9,000.00   900.00    10.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
רוניצ לולכת -- רשא תיזפ-תלת הנזה 'קנ     08.01.0027
ןוחטיב םרז קספמ רזיבא ,מ"מ 52 רטוקב      

  6,500.00   650.00    10.00 ר"ממ YX2N 4X5 םילבכ רפמא 52X3 'קנ   
      
לע הנזה ללוכ -- A םגד הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0031
,א"כ ר"ממ 5.2X3  םידרפנ םילגעמ ינש ידי      
רובע הכישמ טוח םע מ"מ 52 רטוקב רוניצ 2      
.רודזורפב הלעתמ לחה ןופלטו תרושקת      
טסלפ-אדע תרצות ירלודומ רזיבאב םויס      
    81-D ללוכ למשח רזיבאל תומוקמ 6 ללוכה  
תרושקתל תומוקמ עבראו םמצע םיעקשה      
54JR םילופכ םירבחמל הנכה ללוכ ןופלטו      
-קזב תונקת יפל לופכ ןופלט רזיבאו םיככוסמ      

 15,000.00   500.00    30.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'קנ   
      
הנזה ללוכ -- 2A םגד הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0032
רוניצ 2 ,ר"ממ 5.2X3 דרפנ לגעמ ידי לע      
רובע הכישמ טוח םע מ"מ 52 רטוקב      
.רודזורפב הלעתמ לחה ןופלטו תרושקת      
טסלפ-אדע תרצות ירלודומ רזיבאב םויס      
    71-D ללוכ למשח רזיבאל תומוקמ 4 ללוכה  
תרושקתל תומוקמ עבראו םמצע םיעקשה      
54JR םילופכ םירבחמל הנכה ללוכ ןופלטו      
-קזב תונקת יפל לופכ ןופלט רזיבאו םיככוסמ      

  1,350.00   450.00     3.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'קנ   
      
הנזה ללוכ -- 1A םגד הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0033
רוניצ 2 ,ר"ממ 5.2X3 דרפנ לגעמ ידי לע      
רובע הכישמ טוח םע מ"מ 52 רטוקב      
.רודזורפב הלעתמ לחה ןופלטו תרושקת      
טסלפ-אדע תרצות ירלודומ רזיבאב םויס      
    41-D ללוכ למשח רזיבאל תומוקמ 2 ללוכה  
תרושקתל תומוקמ עבראו םמצע םיעקשה      
54JR םילופכ םירבחמל הנכה ללוכ ןופלטו      
-קזב תונקת יפל לופכ ןופלט רזיבאו םיככוסמ      

  1,200.00   400.00     3.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'קנ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     022 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש גוס לכ רובע( מ"מ 02 תרושקת 'קנ     08.01.0036
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקל ,מ"מ      
הכישמ טוחו ,םירוביח תספוקב רזיבאל      

 25,000.00   100.00   250.00 ןוליינמ 'קנ   
      
תרונמ רובע םלוא ל"נכ תרושקת תדוקנ     08.01.0037
הברקב תאצמנ רשא ןשעו שא יוליגל ןומיס      

  1,100.00    55.00    20.00 יאלגה תדוקנל 'חי   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0039
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקמ ,מ"מ 52      
הכישמ טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל      

  4,800.00    80.00    60.00 ןוליינמ 'קנ   
      
תורוניצ לולכת רשא -- תרקובמ תלד 'קנ     08.01.0043
רוניצ תרושקת תלעתמ מ"מ 4X52 רטוקב      
תספוק םוקמ דע שא יוליג תכרעממ 02?      
תורונצ  י"ע הנממו 5X51X51 תופעתסה      
םינוש םיטנמלא לא מ"מ ?02/52 רטוקב      
,'וכו )יטנגמ עגמ ,םיגת ארוק ,לוענמ( תלדב      
1 טרפ יפל ןכומ טלפמוק -  הכישמ טוח ללוכ      

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק שומישל  
      
רוניצ לולכת רשא -- טטסומרטל הנזה 'קנ     08.01.0045
דיל דחאה ודיצב ןקתומה מ"מ 02 רטוקב      
ןורירמ תספוקב םויסו ןושחנ-חופמל עקש      
ךותב .טטסומרטה אצומב ינשה ודיצבו ,4/3"      
מ"מ 3 ןוליינמ הכישמ טוח לחשוי רוניצה      

  2,000.00    50.00    40.00 יבוע 'קנ   
      
02 רטוקב רונצ לולכת רשא -- םורח ןצחל 'קנ     08.01.0048
ןצחלו ר"ממ )5.1X5( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      
םע אספוקב ןקתומה םיעגמ ינש םע םורח      
טולשו ,הריבשל ףוקש יטסלפ יוסכ ,תרגסמ      
ומכ אספוק( תינכת יפל טורח ץיוודנס טילקב      

  1,200.00   300.00     4.00 )52E-SAZ םגד עינמלט 'קנ   
      
םיעגמ תוגוז 2 סופיט רובע ןצחלל תפסות     08.01.0049

    400.00   100.00     4.00 םידרפנ 'קנ   
      
-- היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ     08.01.0050
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
'א )61X2( דוד ז"פמ ,ר"ממ )5.2X3( ךתחב      
רוניצב לחשומ )5.2X3( ,לבכ ,ןומיס תרונ םע      
ןגומ יבטוק-וד ז"פמ ללוכו דודל דע ז"פמהמ      

  3,600.00   360.00    10.00 .םימ דודל דומתב 56PI םימ 'קנ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     023 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
61X1 םיעקש ינש ללוכ IC םגד םיעקש זגרא     08.01.0051
תחפ רסממ ,רפמא EEC 61X5 עקשו רפמא      
    04X4 סמועב קתנמו רפמא A52X3 רפמא  
לבכ ללוכו .'א 61X3-ו 'א 61X1 םיז"אמ ינשו      
מ"מ 52? רוניצב לחשומ 6X5 YX2N למשח      

  2,400.00   800.00     3.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - 'חי   
      
שרדנכ א"ח ללוכ D-52 םגד םיעקש תספוק     08.01.0052

  1,700.00   850.00     2.00 טלפמוק יזפ תלת 2 םיעקשו 'חי   
      
מ"מ 02 - חישק רוניצב הנקתהל תפסות     08.01.0053
,חכ ,רואמ 'קנ ריחמל תפסות -- ןורירמ      
רוניצב הדוקנה עוצב רובע 'דכו תרושקת      

    945.00    45.00    21.00 היצקורטסנוק וא ט"הע הנקתהב חישק רטמ   
      

  1,050.00    50.00    21.00 מ"מ 52 רוניצ רובע ל"נכ 'קנ  08.01.0054
      
וא/ו תומלשב( הנבמה לכב ןקתמה תרבעה     08.01.0057
ומש רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב ,)םיבלשב      
למשח תרבח תרוקיבו ,)ןימזמה י"ע עבקי      

  3,300.00 3,300.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ  
      
********   תורוניצ      
      
לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     08.01.0108
,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא חיטל תחתמ וא      
,םירוביח ,תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ      
יטוח ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש      
לא םהלש תינוציחה המיטאה ללוכ ,הכישמ      
רובע( שומישל ןכומ .ורדח םה התוא הציחמה      
רטוקב   -- )תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

    250.00     2.50   100.00 מ"מ 02 רטמ   
      

    400.00     4.00   100.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0109
      

    150.00     5.00    30.00 מ"מ 23 רטוקב רטמ  08.01.0110
      

    180.00     6.00    30.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0111
      
םיחישק םייטסלפ תורוניצ םלוא ,ל"נכ     08.01.0114

     63.00     3.00    21.00 מ"מ 02 רטוקב   -- ןורירמ סופיטמ רטמ   
      

     94.50     4.50    21.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0115
      

     90.00     6.00    15.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  08.01.0116
      

    150.00    10.00    15.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0117
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     024 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    225.00    15.00    15.00 'ץניא 3 רטוקב רטמ  08.01.0118

      
******  םיטוח      
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     08.01.0131
תורונצל םיסנכומ הקראהו ספאה תונושה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

    120.00     1.20   100.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח -)תודוקנה רטמ   
      

    240.00     2.40   100.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0132
      

    480.00     4.80   100.00 ר"ממ 4   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0133
      

    600.00     6.00   100.00 ר"ממ 6   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0134
      

  1,080.00    10.80   100.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0135
      

 12,480.00    15.60   800.00 ר"ממ 61   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0136
      

  2,160.00    21.60   100.00 ר"ממ 52   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0137
      

  1,440.00    28.80    50.00 ר"ממ 53   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0138
      

  1,860.00    37.20    50.00 ר"ממ 05   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0139
      

  8,100.00    54.00   150.00 ר"ממ 07   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0140
      

 10,800.00    72.00   150.00 ר"ממ 59   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0141
      

 10,800.00   108.00   100.00 ר"ממ 051   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0142
      
,'וכו תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     08.01.0144
סופיט ,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ      

    480.00     4.80   100.00 ר"ממ 6 ךתחב - רוזש רטמ   
      

  1,920.00     9.60   200.00 ר"ממ 01 ךתחב רטמ  08.01.0145
      

  2,400.00    12.00   200.00 ר"ממ 61 ךתחב רטמ  08.01.0146
      

    900.00    18.00    50.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ  08.01.0147
      

  1,320.00    26.40    50.00 ר"ממ 53 ךתחב רטמ  08.01.0148
      

  1,800.00    36.00    50.00 ר"ממ 05 ךתחב רטמ  08.01.0149
      

  1,080.00    54.00    20.00 ר"ממ 07 ךתחב רטמ  08.01.0150
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     025 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,080.00    72.00    15.00 ר"ממ 59 ךתחב רטמ  08.01.0151

      
********** םילבכ      
      
ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.01.0156
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

    720.00     3.60   200.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

  1,710.00    11.40   150.00 ר"ממ  5.1X7 ךתחב רטמ  08.01.0175
      

    900.00    18.00    50.00 ר"ממ 5.1X21 ךתחב רטמ  08.01.0178
      

  3,600.00   240.00    15.00 ר"ממ 051X4 ךתחב רטמ  08.01.0182
      

 12,000.00   120.00   100.00 ר"ממ 05X4 ךתחב רטמ  08.01.0184
      

  8,400.00    84.00   100.00 ר"ממ 53X4 ךתחב רטמ  08.01.0186
      

  7,200.00    72.00   100.00 ר"ממ 52X4 ךתחב רטמ  08.01.0187
      

 18,000.00    60.00   300.00 ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ  08.01.0188
      

 12,600.00    42.00   300.00 ר"ממ 01X5 ךתחב רטמ  08.01.0189
      

  5,760.00    28.80   200.00 ר"ממ 6X5 ךתחב רטמ  08.01.0190
      

  4,800.00    24.00   200.00 ר"ממ 4X5 ךתחב רטמ  08.01.0191
      

  6,840.00    22.80   300.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב רטמ  08.01.0192
      

  6,480.00    21.60   300.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב רטמ  08.01.0193
      

  6,480.00    21.60   300.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב רטמ  08.01.0196
      
םגד ךא ל"נכ םייטסלפומרט םילבכ     08.01.0199
    03E/081EF-HXHXHN 61 ךתחבX5  

    720.00    72.00    10.00 .ר"ממ רטמ   
      

  2,880.00    28.80   100.00 ר"ממ 6X5 ךתחב ל"נכ םילבכ רטמ  08.01.0200
      

  2,400.00    24.00   100.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב ל"נכ םילבכ רטמ  08.01.0202
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     026 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
YX2AN-RF סופיטמ םוינימולאמ םילבכ     08.01.0203
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה ללוכ      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

 16,800.00   168.00   100.00 ר"ממ 042X4 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

 30,000.00   120.00   250.00 ר"ממ 051X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0207
      

  9,600.00    96.00   100.00 ר"ממ 59X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0208
      

  8,400.00    84.00   100.00 ר"ממ 07X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0209
      

  7,800.00    78.00   100.00 ר"ממ 05X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0210
      

  3,000.00    60.00    50.00 ר"ממ 53X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0211
      
תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
    **************************  
      
םעו תולש םע תצרוחמ לזרב תיצקורטסנוק     08.01.0216
םילבכ וא תורונצ תבכרהל ןכומ ,רזעה דויצ      
קוזיחל וא הלופכ הפצר קוזיחל וא ,םהילע      
,חודיק ללוכ ,ללח לעמ תולעת לש דחוימ      
טרופמה יפל לכה - 'וכו עבצ ,םיגרב ,תוירי      

  1,200.00    24.00    50.00 ינכטה טרפמב ג"ק   
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תוצרוחמ חפ תולעת     08.01.0217
וא  ריקה לע תונקתומ הסכמ םע רוגס מ"מ      
,דחא דצמ השיגל תויונב ,הרקתה לע תויולת      
לכ תא םריחמב ללוכ  "דריל" תרצות תמגודכ      
,תולוזנוק היצקורטסנוקה ,תוילתה ,םיקוזיחה      
רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק ללוכ( תויוז      

  2,400.00   120.00    20.00 .מ"ס 01/02 תודימב 'וכו )ךרוצה יפל תולעת רטמ   
      

  8,400.00    84.00   100.00 מ"ס 01/01 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0218
      

  6,600.00   132.00    50.00 מ"ס 01/03 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0219
      

  1,320.00   132.00    10.00 מ"ס 01/04 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0220
      

  1,740.00   174.00    10.00 מ"ס 01/06 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0221
      
,םורח ילבכ רובע הסכמ םע חפ תלעת     08.01.0230
01/01 תודימב 21/2014NID ןקתב תדמוע      

    840.00    84.00    10.00 מ"ס רטמ   
      

  1,680.00   168.00    10.00 מ"ס 01/02 תודימב ל"נכ רטמ  08.01.0231
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     027 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובע ל"נכ הלעת ריחמל תעצוממ תפסות     08.01.0235
תפצר לע הנקתהל תומאתהו תוהבגה עוציב      

  3,000.00    60.00    50.00 גגה רטמ   
      
תודימב תנבלוגמ תשר תלעת םלוא ל"נכ     08.01.0236

 21,000.00    42.00   500.00 70.20.80 ףיעס - טרפמה יפ לע מ"ס 5.8/01 רטמ   
      

 10,800.00    54.00   200.00 מ"ס 5.8/02 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0238
      

  3,000.00    60.00    50.00 מ"ס 5.8/03 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0239
      

  9,984.00    62.40   160.00 מ"ס 5.8/04 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0240
      

  3,900.00    78.00    50.00 מ"ס 5.8/06 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0242
      
תודימב השקומ .יס.יו.יפ תויושע תולעת     08.01.0243
י"ע( OCOB תרצותמ הסכמ םע מ"ס 6/21      
הקולח ,תויפוס ,תויוז ללוכ ,)סקולארשי      

    720.00    36.00    20.00 'וכו תימינפ רטמ   
      

    432.00    21.60    20.00 מ"ס 6/6 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0244
      

  3,960.00   132.00    30.00 מ"ס 03 בחורב םלוא ל"נכ םלוס רטמ  08.01.0249
      

  4,680.00   156.00    30.00 מ"ס 04 בחורב םלוא ,ל"נכ םלוס רטמ  08.01.0250
      

  5,040.00   168.00    30.00 מ"ס 06 בחורב םלוא ,ל"נכ םלוס רטמ  08.01.0251
      
םאתומ מ"ס 02 בחורב םלוא ל"נכ םלוס     08.01.0252

  1,200.00   120.00    10.00 21/2014NID רושיא םע םורח ילבכל רטמ   
      

  1,200.00   120.00    10.00 מ"ס 03 בחורב םלוא ל"נכ םלוס רטמ  08.01.0253
      
תודימב גוס לכמ תולעת ריחמל תפסות     08.01.0257
    0601 ןוולוגמ רוגס חפ הסכמ רובע מ"ס  

  4,200.00    42.00   100.00 )גגל( רטמ   
      
,םיגרב ,םירוח םע תודחוימ רבעמ תובית     08.01.0260
יפל דבועמ הסכמ ,תודירפמ תוציחמ ,עבצ      
טולישו ןומיס ללוכ ,תוינוטקטיכראה תושירדה      

  1,800.00    18.00   100.00 הקראה גרוב ללוכ ינוציחו ימינפ ג"ק   
      
תותלד םע רבנע תרצות תרושקת ןורא     08.01.0261

  2,400.00   800.00     3.00 ץע בג ללוכ ,מ"ס 04X06X06 תודימב 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     028 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     08.01.0263
2 יבועב תונפד םע ,תותלד םע ,ראותמה יפל      
,קזבה ןקתל םאתומ 'ץניא 1 ץע בג םעו מ"ס      
ןכומ טלפמוק - 05/002/002 תודימב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 שומישל 'חי   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 מ"ס 04/08/001 תודימב ל"נכ 'חי  08.01.0264
      
וא ריקב עוקש םיאבכ דוקיפ חול רובע ןורא     08.01.0266
,חפמ תלד םע 05/002/002 תודימב ,טלוב      
לוענמ + הליענ ללוכ ,הפוקש תיזח ללוכ      
-  שא יוביכ תושר י"ע רשואמ ,56PI רטסמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
תרגסמ ללוכ TCM תכרעמ הנקתהו הקפסא     08.01.0267
טרפמב ראותמכ 2"? דע םילבכ 4-ל תמאתומ      

  9,000.00 3,000.00     3.00 'פמוק .30.80 ףיעס ינכטה  
      
-- שא ינפב םילבכ לע הנגה םוטיא רובע     08.01.0269
חטש יוקינ ,החירמ /סוסיר ,הנקתה ,הקפסא      
ךרוצה יפל תרזוח החירמ וא סוסיר ,סוסירה      
םינקת( KITSAMALF םוטיא רמוח לש      

  3,500.00   350.00    10.00 )תוחפל ,DLU, NI ר"מ   
      
5 יבועב קרוממ חפ לש הנקתהו הקפסא     08.01.0270
תוידי ללוכ ,ךרוצה יפל םיחיראל קלוחמ ,מ"מ      
ללוכ ,םיקוזיח ללוכ ,החיתפל תולפקתמ      
,ךרוצ יפל םינוש םיסלפמב היצקורטסנוק      
רובע למשח ירדחב הלופכ הפצר תריצי רובע      
םיינכטה םירדח תופצרב םיחתפ יוסיכ      

  2,520.00   840.00     3.00 ןוטב תולעתו ר"מ   
      
ינוציח םירוביח זגרא לש הנקתהו הקפסא     08.01.0271
ללוכ רפמא 004X3 -ל םאתומ דיינ רוטרנגל      
יונב 'וכו טוליש ,םיקדהמ ,םיספ ,חפ הנבמ      
תינכות הטול( ריוואה לייח טרדנטס יפל      
ירזיבאו רזעה ירמוח לכ תא ללוכ ,)אמגוד      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - רזעה  
      
******** תוקראה      
      
תחתמ ןקתומ מ"מ 21 רטוקב לזרב טומ     08.01.0274
הנקתה ריחמב ללוכ .תיקפוא הרוצב דוסיל      
,קחרמ קיזחמ ללוכ B-522 ןוטב תבכש לש      
ללוכ ,תושורדה  המדא תודובע ללוכ      
ןכומ ,ךותיר י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה      

 26,400.00    24.00 1,100.00 שומישל רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     029 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לזרב י"ע ל"נכ ןבלוגמ הדלפ ספ תואיצי     08.01.0275
רובע ריקב ןקתומ מ"ס 4X05 ןבלוגמ      
,האיצי יכילומ וא תודורטקלא לא תורבחתה      
,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר וריחמב ללוכ      
שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב םע רמג ללוכ      
ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ ךרואב ,1"      

  2,160.00   360.00     6.00 שומישל 'חי   
      
רובע םלוא )שיטפ תספוק אלל( ל"נכ תואיצי     08.01.0276
יצוק , למשח תרבח ישאר הקראה ספ      

  1,800.00   180.00    10.00 'וכו תוילעמ 'חי   
      

    240.00   240.00     1.00 לופכ ספ י"ע םלוא ל"נכ תואיצי 'חי  08.01.0277
      
בכרומ םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     08.01.0278
'מ 05.1 ךרואב תשוחנ יושע למשחה חול דיל      
8/3 רטוקב םיגרב 52 ללוכ מ"מ 4X05 ךתחב      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע 'ץניא      
ללוכ םיגרבל םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו      

  1,080.00 1,080.00     1.00 .הנקתה 'חי   
      
ךתחבו רטמ 0.1 דע ךרואב ,םלוא ל"נכ ספ     08.01.0279

    780.00   780.00     1.00 מ"מ 4/05 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 ךרוא מ"ס 06 דע ,םלוא ל"נכ ספ 'חי  08.01.0280
      
ךתחוךרוא מ"ס 06 תודימב םלוא ל"נכ ספ     08.01.0281

    420.00   420.00     1.00 מ"מ 4/04 'חי   
      

    360.00   360.00     1.00 ךרוא מ"ס 04 תודימב םלוא ל"נכ ספ 'חי  08.01.0282
      
הרוצב בכרומ ,מ"מ 4/05 ןבלוגמ הדלפ ספ     08.01.0284
הקעמה לע גגה לע קרב אלוכ רובע תיקפוא      
תומאתה רובע תוריק וא הרקת ,הפצר      
ללוכו גגה לע םייקה דויצל תמייקה תכרעמה      

 54,000.00    30.00 1,800.00 גגה רושימ לא עקרקה רושיממ תיכנא הילע רטמ   
      
גגה לע תכתמ דויצ רוביחל תופעתסה עוציב     08.01.0285
.'וכו הנטנא ןרותו א"מ תונוכמ ומכ      
ךרואב מ"מ 4/05 ןבלוגמ ספ י"ע תופעתסהה      
8/3 רטוקב גרוב ללוכ ,רוח ללוכ ,מ"ס 04 דע      
םימואו תויציפק תויקסיד םע זילפ יושע ץניא      

  3,600.00   360.00    10.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - 'חי   
      
מ"ס 05 ךרואב תיכנא הטילק רובע ץוק     08.01.0286
ץוקה ,תיקפואה הטילקה תכרעמ לא רבוחמ      

    960.00    96.00    10.00 מ"מ 01 רטוקב תנבלוגמ הדלפ טומ י"ע יושע 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     030 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4/05 ןבלוגמ הדלפ ספ י"ע םירושיג תכרעמ     08.01.0288
םיאתמ קבחו דחא דצמ ךותיר ללוכ ,מ"מ      
קרב טלוק תכרעמ ןיב רושקל ינש דצמ      

    112.80    56.40     2.00 לזרבמ הקעמל 'חי   
      
לש תרוקיב םיקרב תקראה ןקתמ תרבעה     08.01.0289
תורוקיב ללוכ ,םואת ללוכ ,םינקתה ןוכמ      
ןוכמ גיצנ םע תוינכת רושיא ,עוציבה ךלהמב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תרזוח תורוקיבו ,םינקתה  
      
רוניצ לולכת רשא -ר"ממ 01 הקראה 'קנ     08.01.0293
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      

  2,700.00    90.00    30.00 )םוינימולא תוציחמ 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -ר"ממ 6 הקראה 'קנ     08.01.0294
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      
חטשמ ,רשטכ רישכמ ,םוינימולא תוציחמ      

  1,400.00    70.00    20.00 )'וכו הטסורינ 'קנ   
      
2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     08.01.0295
הקראה טוח רוביחל דרפנ קוזיח ללוכ ,'ץניא      

     90.00    45.00     2.00 הרהזא טלש ללוכו 'חי   
      

    100.00    50.00     2.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0296
      

     65.00    65.00     1.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0297
      
ללוכ ,םוא ללוכ 'ץניא 8/3 הקראה יגרב ךותיר     08.01.0298
תכתמ יקלחל טוליש ללוכ ,תיציפק תעבט      
רובע ,)'וכו םיספ ,םיפוקשמ ,א"מ דויצ ומכ(      

    275.00    55.00     5.00 האוושה תקראה 'חי   
      
םיגרבל ר"ממ 6 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0299

    400.00    20.00    20.00 תומיאתמ לבכ ילענ ללוכ ,ל"נכ 'חי   
      
ספל ר"ממ 6 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0300

    400.00    20.00    20.00 םילאיצנטופ תאוושה 'חי   
      

    900.00    30.00    30.00 ר"ממ 61 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0301
      

     60.00    30.00     2.00 ר"ממ 52 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0302
      

    140.00    70.00     2.00 ר"ממ 53 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0303
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     031 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     80.00    40.00     2.00 ר"ממ 05 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0304

      
     80.00    40.00     2.00 ר"ממ 07 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0305

      
     80.00    40.00     2.00 ר"ממ 59 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0307

      
    100.00    50.00     2.00 ר"ממ 051 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0308

      
    120.00    60.00     2.00 ר"ממ 581 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0309

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולה יריחמ  )א************   יללכ      
םינוש םיגוסל םיקלוחמ ךשמהב םיעיפומה      
לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא ,דויצ לש      
,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא ,דויצ      
ללוכ ,ולש רזעה דויצו ודויצ לכ לע ,אלמ      
ףסונב וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל ותלבוה      
טרפמבו ינכטה טרפמב רומאל      
םע כ"דב ויהי תוחולה לכ  )ג.ידרשמ-ןיבה      
םינקתומ ,תרחא ןייוצ םא אלא םינפלמ השיג      
תברזר לולכי חול לכ )ד    .הפצר וא ריק לע      
דוע לש רועישב דיתעב ףסונ דויצל םוקמ      
יאת ויהי תוחולה לש ןוילעה קלחב  )ה.52%      
ןהו םיסנכנה הנזהה יוק רובע ןה םיקדהמה      
םימייוסמ םירקמב .םיאצויה םילגעמה רובע      
ןותחתה וקלחב תונזהה תסינכ ירודיס ויהי      
תא ונשי אל ולא םירודיס .דצהמ וא חולה לש      
בוש שגדומ  )ו.הלעמל רומאכ ,תוחולה ריחמ      
תא ללוכ ךשמהב עיפומכ דויצה יריחמש      
,הריבצ יספ ,חולב ותנקתה ,ומצע דויצה      
םתלבקל דע ,'וכו הקידב ,טוליש ,םיקדהמ      
אלל חקפמהו למשחה תרבח י"ע תיפוסה      
.תורעה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     032 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תונורא רפסממ הנבי למשח חולו הדימב )ז      
לולכ היהי תונוראה ןיב רושיגה םידרפנ      
יספ תלעת י"ע עצבתי רושיגה .חולה ריחמב      
דויצה לכ )ח    תרחא רשואי םא אלא הריבצ      
םיפיעסב ,ינכטה טרפמב ראותמה יפל הנבי      
םג רזעה רמוחו דויצה לכ ללוכ ,םייטנבלרה      
יפיעסב תמלשומ הרוצב טרופמ אל הז םא      
ונרושיאל שיגי תוחולה ןרצי  )ט.תויומכה בתכ      
יצח ז"פמ ילויכו תויביטקלס לש הדקסק      
ישאר חולל דעו ישאר חולמ לחה ,םייטמוטוא      
טקייורפב למשח תוחול הנבמ  )י.ףגא לכ לש      
תנכה תללוכ רשא הנבמ תרקבל הנכה :ללוכ      
םילילס ,רזע יעגמ לכ לש חולב ימינפ טוויח      
םיקדהמ ספל דע ,'וכו הרקבל רבוחמה דויצו      
ילבכ ורבוחי וילאו הנוש עבצב היהי רשא      
רובע יסיפ םוקמ ןכו םיינוציחה הרקבה      
תעב עבקיש המ יפל( חולה ךותב םירקב      
םע םואתב לכה - םירקבה טוויחו )עוציבה      
יבר לכ )איתיפוס הלעפהל דע הרקבה ןלבק      
אל םא םג PI/PCT תרושקת וללכי םידדומה      
קפסה יקתנמ וא ז"פמ לכ )בי  .דרפנב ןייוצ      
רזע יעגמ גוז םיללוכ ישאר למשח חולב      
ןקת יפל ונבי למשחה תוחול )גי   תוחפל      
- A ישאר למשח חול.2-93416 ילארשי      
הנקתהו הקפסא      
    *************************************  
      
ללוכ ליעל םיפיעסב ראותמכ ישאר חול הנבמ     08.02.0001
םע םואת ,םייאמצע םירקב ללוכ ,תותלד      
תרקב תכרעמ ירקב רובע הרקבה קפס      
,טוליש ,שרדנה רזעה דויצ לכ ללוכ ,הנבמ      

 34,500.00 34,500.00     1.00 טלפמוק ,םימישרת 'חי   
      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0002
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

  2,116.00   529.00     4.00 א"ק 53 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ 'חי   
      
53 רפמא 04X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0003

  4,025.00   575.00     7.00 א"ק 'חי   
      
רצק םרז 'א 36X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0004

  6,578.00   598.00    11.00 א"ק 53 'חי   
      

  5,474.00   782.00     7.00 א"ק 53 'א 001X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0005
      

  7,475.00 1,495.00     5.00 א"ק 53 ,'א 061X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ 'חי  08.02.0007
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     033 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,555.00 2,185.00     3.00 א"ק 53 ,'א 002X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0009

      
  4,830.00 1,610.00     3.00 א"ק 53 ,'א 052X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0010

      
  7,935.00 2,645.00     3.00 א"ק 53 ,'א 513X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0011

      
53 'א 004X3 ,ל"נכ ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0012

  3,565.00 3,565.00     1.00 .א"ק 'חי   
      

  5,175.00 5,175.00     1.00 א"ק 53 ,'א 036X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0015
      
05 'א 0001X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0016

  6,670.00 6,670.00     1.00 .א"ק 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0018

  2,760.00   276.00    10.00 'פמוק 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע  
      
לע הנגה רובע 'א 61X2 יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0020

    548.96   274.48     2.00 א"ק 02 רצק םרז דוקיפ יאנש 'חי   
      

  1,035.00    57.50    18.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0021
      
יצח םרז קספמל ריחמ תדרוה וא תפסות     08.02.0026
רובע ,'א 008052X3 ,ל"נכ CM יטמוטוא      

    345.00   172.50     2.00 קוחרמ הקספה לילס 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0034
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

 11,500.00   115.00   100.00 א"ק 'חי   
      

    460.00   230.00     2.00 "0" קותינ םע ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0035
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0036
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  8,625.00   287.50    30.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0037
02 רצק םרז ,'א 52X2 םרזל תימרט הנגהו      

    506.00   253.00     2.00 א"ק 'חי   
      
םע רפמא C.R.H 23. סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0038

    586.50   195.50     3.00 יזאפ-תלת ,ךיתנו שאר ,סיסב 'חי   
      
םע רפמא C.R.H 23. סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0039

  1,725.00    57.50    30.00 יזאפ-דח ,ךיתנו שאר ,סיסב 'חי   
      

    690.00   345.00     2.00 רפמא טלוו 003 טלוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0040
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     034 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     08.02.0043
ללוכ ,E-271MP  םגד ,"קטאס" תרצות      
תכרעמל רוביח ללוכ םיאתמ  םרזה הנשמ      

  6,095.00 6,095.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - תבשחוממ הרקב  
      

  8,050.00 4,025.00     2.00 'פמוק E-031MP םגד ךא ,ל"נכ "דדומ-בר" רישכמ 08.02.0044
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0045

  4,140.00   138.00    30.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0047
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 001 הקירפ      

  6,210.00 3,105.00     2.00 םיאתמ CRH 'חי   
      

     92.00    92.00     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל ריחמ תפסות 08.02.0048
      
וק לע הנקתהל םרז הנשמ םע םרז רסממ     08.02.0049
- הנבמ תרקבל רוביחו קרב יאלכ תקראה      

    138.00   138.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק לכה  
      
םישורד םרז ינשמ ללוכ ,קפסה ןוויכ רסממ     08.02.0050

  2,530.00 2,530.00     1.00 'פמוק םיישאר ז"פמ ירוחאמ הנקתהל  
      
יקיספממ היונב ,רוטרנג-ח"ח הפלחה תכרעמ     08.02.0051
תיטנגמ הנגה םע ,יטמוטוא-יצח דחאה םרז      
סופיטמ לויכל תנתינ תימרט הנגהו      
םיעונמ ללוכ סמועב קתנמ ינשהו ,ינורטקלא      
רקב ללוכ ,הייהשהו דוקיפ רסממ ,םישורד      
תינכמ הליענ ללוכ ,ןורחא םגד "רדמא"      
ללוכ ,"0" בצמו תינדי הפלחהל תורשפאו      
םע הפילש ללוכ ,קוחרמ הלעפהל תורשפא      
BC 36X3 דחאה ז"פמ ינש ללוכ ,תרגסמ      

  8,050.00 8,050.00     1.00 'פמוק 36X3 קתנמ ינשהו תונגה םע רפמא  
      
ז"פמ ינש תיכפה רובע ל"נל ריחמ תפסות     08.02.0052

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק יבטוק 4-ל ל"נה  
      
,דיינ רוטרנג / ח"ח תינדי "הפלחה תכרעמ"     08.02.0053
דויצ לכ ללוכ רפמא 004X4 ינדי ררוב קספמ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק ,טוליש ,שרדנה רזעה 'חי   
      
ונקתויו וקפוסיש( הנבמ תרקב ילבכ רוביח     08.02.0059
,למשחה חולב םיקדהמה לא )הרקב ןלבק י"ע      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת ךות      

  1,725.00 1,725.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     035 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0060
,םוליצ ללוכ ותסמעהו ,םילבק חולו ישארה      

    920.00   920.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ  
      
A ישאר חולב םילבק לנפ      
    ===================  
      
לפוכ רופישל םילבק תכרעמ רובע ןורא     08.02.0061
ךשמהב תירלודומ הרוצב הנבי ןוראה .קפסה      
דע סינכהל תורשפא לולכיו .ישאר חול הנבמל      
לכ תא לולכיו ,'וכו םינעגמ ,םילבק תוצובק 8      

 11,500.00 11,500.00     1.00 :ןמקלדכ דויצה 'חי   
      
ללוכ תוצובק 8-ל לויכל ןתינ קפסה לפוכ תסוו     08.02.0062
הלקת ןומסל עגמ ללוכ ,קפסה לפוכ-דמ      
תכרעמל תורבחתה ללוכ ,קפסה םדקמב      
טרופמכ תרצות תמגודכ הנבמ תרקב      

  3,450.00 3,450.00     1.00 .םישורדה םיטוחהו םרז הנשמ ללוכ ,טרפמב 'חי   
      
םע ,'א 513X3 דע םרזל יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0063
תימרט הנגהו רצק םרז ינפב תיטנגמ הנגה      
םרזב דמוע ,לויכל תנתינ רתי םרז ינפב      
רובע הנכה ללוכ ,א"ק 05 דע רצקו קותינ      

  2,990.00 2,990.00     1.00 קוחרמ הקספה לילס 'חי   
      

  1,380.00   690.00     2.00 'א 36X3 דע םרזל ל"נכ ז"פמ 'חי  08.02.0064
      

  4,600.00 1,150.00     4.00 .'א 08X3 דע םרזל ל"נכ ז"פמ 'חי  08.02.0066
      

  1,150.00   575.00     2.00 .רפמא 36X3 ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0069
      

  4,370.00 1,092.50     4.00 .רפמא 08X3 ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0070
      

    460.00    57.50     8.00 DEL תרונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0071
      

  2,300.00   575.00     4.00 ר"אוק 52 קפסהב ל"נכ הדיחי 'חי  08.02.0073
      

    874.00   437.00     2.00 ר"אוק 51 קפסהב ל"נכ הדיחי 'חי  08.02.0074
      

    230.00   230.00     1.00 רפמא 52X3 דע יטמוטוא ז"מ 'חי  08.02.0076
      

     57.50    57.50     1.00 רפמא 52X1 דע יטמוטוא ז"מ 'חי  08.02.0077
      

    690.00   115.00     6.00 "0" בצמ םע ררוב דוקיפ ז"פמ 'חי  08.02.0080
      
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0081

    828.00   138.00     6.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     036 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גגבו )M( ףתרמב תונוכמ רדח למשח חול      
    *********************************** (R)  
      
יולת ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0083
ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ ללוכ ,ריקב      
ללוכ הנבמ תרקבל הנכה ללוכ 52% ףקיהב      
טוויחו הרקבה קפס םע םואתב םוקמ      
תלד םע ןוולוגמ חפמ חול הנבמ - םירקבה      

  9,200.00 4,600.00     2.00 'פמוק 56PI יטמרה  
      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק )ץוחב( גגב הנקתהל תפסות 08.02.0084
      
,ןומיס תורונמ לע הנגה רובע 'א 61X3 ז"פמ     08.02.0085

    575.00   287.50     2.00 .'וכו דוקיפ 'חי   
      

    345.00    57.50     6.00 DEL תורונ םע טלוו 032 ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0086
      
עגמ םע רפמא 04X3 סמועב קותינל ז"פמ     08.02.0087

    575.00   287.50     2.00 רזע 'חי   
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0088

    276.00   138.00     2.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      

    276.00   138.00     2.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0089
      
םעו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0090
52X1 ,ריעז סופיטמ העובק תימרט הנגה      

  1,035.00    57.50    18.00 א"ק 01 רפמא 'חי   
      

  1,380.00   230.00     6.00 רפמא 52X3 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0091
      

  1,150.00   287.50     4.00 רפמא 04X3 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0092
      

    414.00    69.00     6.00 רפמא 52X1  ירלודומ ז"מ 'חי  08.02.0093
      
בצמ םע ףילחמ רפמא 61X1 ירלודומ ז"מ     08.02.0094

    230.00   115.00     2.00 "0" 'חי   
      
םרז A םגד רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0095

  1,610.00   402.50     4.00 יוסינ ןצחל םע רפמאילימ 03 הגילז 'חי   
      

    345.00   172.50     2.00 רפמאטלוו 001 טוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0096
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0098

  1,380.00   690.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
B הנשמ למשח חול      
    *****************************  
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     037 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יונב ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0099
ללוכ ,ץראה לע דמוע ,ישאר חול תמגודכ      
53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
םואתב הנבמ תרקבל םוקמ ללוכ הנכה ללוכ      
טוליש ללוכ םירקבה טוויחו הרקבה קפס םע      

 17,250.00 17,250.00     1.00 תלד םע חול הנבמ - שרדנכ 'חי   
      
הנגה םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0100
תורשפא םע, רצק םרז ינפב הנגהו תימרט      
קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילסל      

  2,242.50   747.50     3.00 .ףלחתמ רזע יעגמ גוזו א"ק 51 לש רצקו 'חי   
      

  2,415.00   805.00     3.00 'א 04X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0101
      

  2,760.00   920.00     3.00 'א 36X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0102
      

  1,725.00   862.50     2.00 'א 001X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0103
      

  2,070.00 2,070.00     1.00 א"ק 53 'א 061X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0108
      

  2,875.00 2,875.00     1.00 א"ק 05 'א 513X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0109
      
דע 52X3 יטמוטוא יצח ז"פמל תפסות     08.02.0112

    138.00   138.00     1.00 קוחרמ הקספה לילס רובע רפמא 061X3 'חי   
      
לע הנגה רובע רפמא 61X3 דע םרז קספמ     08.02.0114

  1,150.00   287.50     4.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ 'חי   
      

    172.50    57.50     3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0115
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0116

  1,380.00   138.00    10.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
סיסה םע רפמא CRH 23  סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0117

    345.00    57.50     6.00 יזאפ דח ,ךיתנו שאר 'חי   
      
םעו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0120
52X2 דע ,ריעז סופיטמ העובק תימרט הנגה      

    240.45   240.45     1.00 א"ק 02 רפמא 'חי   
      

    345.00   345.00     1.00 רפמאטלוו 003 טלוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0121
      
52X1 דע יטמוטוא יצח ז"פמ - ת"מאמ     08.02.0123
הנגהו רצק םרז דגנ תיטנגמ הנגה םע ,רפמא      
ימרזב דמוע ,רתי םרז ינפב העובק תימרט      

  3,450.00    57.50    60.00 א"ק 01 רצק 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     038 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק"ז ,ספא קותינ םע ,רפמא 52X1 דע ת"מאמ     08.02.0124

    460.00   230.00     2.00 א"ק 02 'חי   
      

  2,875.00   287.50    10.00 א"ק 01 ק"ז ,'א 52X3 דע ,יזפ תלת ת"מאמ 'חי  08.02.0125
      
01 ק"ז ,רפמא 04X3 דע ,יזפ תלת ,ת"מאמ     08.02.0126

  4,830.00   483.00    10.00 א"ק 'חי   
      
וא C.N. ירלודומ סופיט רזע עגמ תפסות     08.02.0127

    230.00   115.00     2.00 .N.O 'חי   
      

  4,140.00   345.00    12.00 A04X4  03mm תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0128
      
E-031MP יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     08.02.0129
ינשמ תא םג ללוכ ,"קטס" תמגוד בשחוממ      
תכרעמל תורבחתהל םאתומ ,םישורדה םרזה      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - תבשחוממ הרקב  
      
הנקתהל ירלודומ ישאר חול םגד קרב יאלכ     08.02.0130
הקירפ םרז ,םיישאר הריבצ יספ תעברא לע      

  2,070.00 2,070.00     1.00 CRH יקתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 05 'חי   
      

     80.50    80.50     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל ריחמ תפסות 08.02.0131
      
קרב יאלכל םרז רסממ רובע ריחמ תפסות     08.02.0132
לכה - הלקתה ןומיסל הנבמ תרקבל רוביחו      

    138.00   138.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק  
      
ןלבק י"ע וקפוסיש( הנבמ תרקב ירקב בוליש     08.02.0133
ןלבק םע םואת ךות ,למשחה חולב )הרקב      

    274.48   274.48     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - הרקבה  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0134

    575.00   575.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
רשוכ רדח C הנשמ למשח חול      
    *****************************  
      
יונב ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0136
ללוכ ,ץראה לע דמוע ,ישאר חול תמגודכ      
53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
קפס םע םואתב הנבמ תרקבל הנכה ללוכ      

  9,200.00 9,200.00     1.00 'פמוק תלד םע חול םירקבה טוויחו הנבמ - הרקבה  
      
הנגה םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0137
תורשפא םע, רצק םרז ינפב הנגהו תימרט      
קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילסל      

    414.00   414.00     1.00 .ףלחתמ רזע יעגמ גוזו א"ק 52 לש רצקו 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     039 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    460.00   460.00     1.00 א"ק 52 'א 04X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0138

      
לע הנגה רובע רפמא 61X3 דע םרז קספמ     08.02.0139

    287.50   287.50     1.00 .'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ 'חי   
      

    172.50    57.50     3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0140
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0141

    828.00   138.00     6.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
סיסה םע רפמא CRH 23  סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0142

    586.50   195.50     3.00 יזאפ דח ,ךיתנו שאר 'חי   
      
םעו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0143
52X2 דע ,ריעז סופיטמ העובק תימרט הנגה      

    230.00   230.00     1.00 א"ק 02 רפמא 'חי   
      

    345.00   345.00     1.00 רפמאטלוו 002 טלוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0144
      
52X1 דע יטמוטוא יצח ז"פמ - ת"מאמ     08.02.0145
הנגהו רצק םרז דגנ תיטנגמ הנגה םע ,רפמא      
ימרזב דמוע ,רתי םרז ינפב העובק תימרט      

  6,900.00    57.50   120.00 )ריהמ וא ההשומ( רפמא ,א"ק 01 רצק 'חי   
      
ק"ז ,ספא קותינ םע ,רפמא 52X1 דע ת"מאמ     08.02.0146

    460.00   230.00     2.00 א"ק 02 'חי   
      

  2,875.00   287.50    10.00 א"ק 01 ק"ז ,'א 52X3 דע ,יזפ תלת ת"מאמ 'חי  08.02.0147
      

  2,587.50   517.50     5.00 'א 36X3 ל"נכ ז"פמ 'חי  08.02.0148
      

  4,140.00   207.00    20.00 .תוחפל רזע יעגמ ינש םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0149
      
ןלבק י"ע וקפוסיש( הנבמ תרקב ירקב בוליש     08.02.0150
ךות ,למשחה חולב םיקדהמה לא )הרקב      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת      

    138.00   138.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0151

    575.00   575.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
גגב א"מ 'חי - E  הנשמ למשח חול      
    ****************************************  
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     040 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0153
םוקמ ללוכ ,ריק לע ןקתומ וא גגה לע דמוע      
ללוכ 52% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש      
טוויחו םוקמ ללוכ הנבמ תרקבל הנכה      
חול הנבמ - הרקבה קפס םע םואתב םירקבה      
ללוכו ,לעמ ןוגג ללוכ ןוולוגמ חפ תלד םע      

 20,700.00 20,700.00     1.00 'פמוק שמש הנירקו גגב תינוציח הנקתהל המאתה  
      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0154
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
לילסל תורשפא םע ,רתי םרז ינפב לויכל      
לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה      

  2,070.00   414.00     5.00 ףלחתמ רזע עגמ ללוכ א"ק 25 'חי   
      
רצק םרז 'א 04X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0155

    920.00   460.00     2.00 א"ק 52 'חי   
      
רצק םרז 'א 36X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0156

  5,520.00   460.00    12.00 א"ק 52 'חי   
      
רצק םרז 'א 001X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0157

  1,035.00   517.50     2.00 א"ק 52 'חי   
      
רצק םרז 'א 061X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0158

  1,150.00 1,150.00     1.00 א"ק 53 'חי   
      
רצק םרז 'א 002X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0159

  1,495.00 1,495.00     1.00 א"ק 53 'חי   
      
רצק םרז 'א 004X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0160

  2,881.99 2,881.99     1.00 א"ק 53 'חי   
      
קתנמ וא יטמוטוא יצח ז"פמל ריחמ תפסות     08.02.0161
לילס רובע רפמא 036X3 דע 52X3 סמועב      

  1,035.00   172.50     6.00 קוחרמ הקספה 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0162

  1,150.00   287.50     4.00 'פמוק 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע  
      

    172.50    57.50     3.00 DEL תוירונ םע טלוו 032 ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0163
      
רזע עגמ םע רפמא 036X3 סמועב קתנמ     08.02.0164

  2,070.00 2,070.00     1.00 ףלחתמ 'חי   
      
רזע עגמ םע רפמא 001X3 סמועב קתנמ     08.02.0167

    862.50   862.50     1.00 ףלחתמ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     041 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רזע עגמ םע רפמא 36X3 סמועב קתנמ     08.02.0168

    402.50   402.50     1.00 ףלחתמ 'חי   
      
םעו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0172
52X1 ,ריעז סופיטמ העובק תימרט הנגה      

  1,725.00    57.50    30.00 א"ק 01 רפמא 'חי   
      

    552.00   138.00     4.00 "0" קותינ םע רפמא 52X1 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0173
      

  1,150.00   230.00     5.00 רפמא 52X3 דע םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0174
      

    287.50   287.50     1.00 רפמא 04X3 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0175
      

    345.00   172.50     2.00 רפמא 52X2 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0176
      
םייטמוטוא -יצח ז"פמ 2 רובע רשגמ תפסות     08.02.0177

    184.00    23.00     8.00 םיריעז 'חי   
      
בצמ םע ףילחמ רפמא 61X1 ירלודומ ז"מ     08.02.0178

    345.00    57.50     6.00 "0" 'חי   
      
בצמ םע ףילחמ רפמא 52X3 ירלודומ ז"מ     08.02.0179

    172.50   172.50     1.00 "0" 'חי   
      
םע ,A םגד ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0180
םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ ןצחל      

    402.50   402.50     1.00 A םגד רפמאילימ 03 הגילז 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 52X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0181
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

    368.00   368.00     1.00 A םגד רפמאילימ 03 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 52X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0182
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

    460.00   230.00     2.00 A םגד רפמאילימ 03 'חי   
      
תוגוז ינש םע שרדנכ חתמב דוקיפ רסממ     08.02.0183

  2,208.00   138.00    16.00 םיפילחמ םיעגמ 'חי   
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0184

  1,840.00   230.00     8.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      

    632.50   632.50     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 36X3 ןעגמ 'חי  08.02.0185
      

    402.50   402.50     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0186
      

    823.38   137.23     6.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X1 ןעגמ 'חי  08.02.0190
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     042 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,סיסב םע רפמא CRH 23 סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0191

    862.50    57.50    15.00 יזאפ דח ךיתנו שאר 'חי   
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     08.02.0193
ללוכ ,P031MP  םגד ,"קטאס" תרצות      
תכרעמל רוביח ללוכ םיאתמ  םרזה הנשמ      

  2,070.00 2,070.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - תבשחוממ הרקב 'חי   
      

    345.00   345.00     1.00 רפמאטלוו 003 טוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0195
      
ןלבק י"ע וקפוסיש( הנבמ תרקב ירקב בוליש     08.02.0196
ךות ,םוקמ ללוכ למשחה חול ךותב )הרקב      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת      

    575.00   575.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0197

    575.00   575.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
רחסמל הקולח - D הנשמ למשח חול      
    ****************************************  
      
,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0199
דויצ רובע רומש םוקמ ללוכ ,ץראה לע דמוע      
הנבמ תרקבל הנכה  ללוכ 52% ףקיהב ףסונ      
קפס םע םואתב םירקבה טוויחו םוקמ ללוכ      

  8,050.00 8,050.00     1.00 'פמוק חפ תלד םע חול הנבמ - הרקבה  
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0200

    575.00   287.50     2.00 'פמוק 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע  
      

    345.00    57.50     6.00 DEL תוירונ םע טלוו 032 ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0201
      
רזע עגמ םע רפמא 513X3 סמועב קתנמ     08.02.0202

  1,725.00 1,725.00     1.00 ףלחתמ 'חי   
      
םעו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0204
52X1 ,ריעז סופיטמ העובק תימרט הנגה      

    690.00    57.50    12.00 א"ק 01 רפמא 'חי   
      

    414.00   138.00     3.00 "0" קותינ םע רפמא 52X1 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0205
      

    920.00   230.00     4.00 רפמא 52X3 דע םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0206
      

  1,150.00   287.50     4.00 רפמא 04X3 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0207
      

    345.00   172.50     2.00 רפמא 52X2 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0208
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     043 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קותינ לילס ללוכ A08X3 םרזל ל"נכ ז"פמ     08.02.0209

  3,450.00 1,150.00     3.00 רזע יעגמ גוזו C.T 'חי   
      
קותינ לילס ללוכ A061X3 םרזל ל"נכ ז"פמ     08.02.0210

  5,175.00 1,725.00     3.00 רזע יעגמ גוזו C.T 'חי   
      
בצמ םע ףילחמ רפמא 61X1 ירלודומ ז"מ     08.02.0211

    115.00    57.50     2.00 "0" 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 52X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0212
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

    690.00   230.00     3.00 A םגד רפמאילימ 03 'חי   
      
תוגוז ינש םע שרדנכ חתמב דוקיפ רסממ     08.02.0213

  1,104.00   138.00     8.00 םיפילחמ םיעגמ 'חי   
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0214

    920.00   230.00     4.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
ללוכ 'א 061X3 דע םרזל HWK למשח הנומ     08.02.0219

 13,800.00 2,300.00     6.00 טלפמוק - שרדנה לכ 'חי   
      

    345.00   345.00     1.00 רפמאטלוו 002 טוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0220
      
ןלבק י"ע וקפוסיש( הנבמ תרקב ירקב בוליש     08.02.0221
ךות ,םוקמ ללוכ למשחה חול ךותב )הרקב      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת      

    345.00   345.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0222

    345.00   345.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
תרושקת רדח -)MOC( הנשמ למשח חול      
    UPS  
    *************************************  
      
,ליעל םיפיעסב ראותמכ ישאר חול הנבמ     08.02.0224
רובע הרקבה קפס םע םואת ,תותלד ללוכ      
ךותב ונקתויש הנבמ תרקב תכרעמ ירקב      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה -  חולה  
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0225
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,117.80    62.10    18.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0226
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  1,766.40   220.80     8.00 א"ק 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     044 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0227
01 רצק םרז ,'א 23X3 םרזל תימרט הנגהו      

  1,863.00   372.60     5.00 .א"ק 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0228

    496.80   248.40     2.00 'פמוק 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע  
      

    745.20    82.80     9.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0229
      

    414.00   414.00     1.00 רפמא טלוו 051 טלוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0230
      
רזע יעגמ ללוכ יציפק "חתפמ" קספמ     08.02.0231

    402.50   402.50     1.00 ינויח/SPU הטקש הרבעהל 'חי   
      
ינויח ,ספא ,SPU םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.02.0232

    345.00   345.00     1.00 3X40A 'חי   
      

  1,035.00   345.00     3.00 םיפלחתמ רזע יעגמ גוז ללוכ A04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0233
      
לילס רובע רפמא 04X3 דע ז"פמל תפסות     08.02.0234

  1,242.00   414.00     3.00 קוחרמ הקספה 'חי   
      
םגד ךא ,ל"נכ "דדומ-בר" רישכמ     08.02.0235
    HE-531MP שרדנה דויצה לכ ללוכ  

  5,175.00 5,175.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - ותלעפהל  
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0236

    745.20   124.20     6.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      

     82.80    20.70     4.00 'וכו הרקבל תורבחתהל רזע עגמ 'חי  08.02.0237
      
ןצחל םע ,רפמא 04X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0238
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

    828.00   276.00     3.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 'חי   
      
03 ,רפמא 04X4 ךא ל"נכ תחפ םרז רסממ     08.02.0239

    460.00   460.00     1.00 רפמא לימ 'חי   
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0240
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 51 הקירפ      

  4,140.00 4,140.00     1.00 םיאתמ CRH 'חי   
      

    276.00   276.00     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 08.02.0241
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../045 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     045 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ונקתויו וקפוסיש( הנבמ תרקב ילבכ רוביח     08.02.0242
,למשחה חולב םיקדהמה לא )הרקב ןלבק י"ע      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת ךות      

  2,760.00 2,760.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      

  1,840.00   920.00     2.00 B-655-0SI-4 ץצוח 'חי 'חי  08.02.0243
      
לילס םע ,'א 36X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0244
םע תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילסל תורשפא      
ללוכה לויכל ןתינה א"ק 52 לש רצקו קותינ      
קספומ בצמב הליענל תנתינה המודא תידי      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק .דבלב  
      

    575.00   575.00     1.00 חתמ רסוח רסממ 'חי  08.02.0245
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0246
,םוליצ ללוכ ותסמעהו ,םילבק חולו ישארה      

    828.00   828.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
    ============================  
ראותמה יפל הרואת יפוג לש הקפסא )א      
ללוכ ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,הטמ      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכו ,הרונ      
הרואת ףוגל תפסות )בטלפמוק - התקלדהל      
)ג.ףוגל תפסותה לש הבכרהו הקפסא לולכת      
םירדגומ הטמ םיראותמה הרואתה יפוג קלח       
עיצהל ןמזומו יאשר ןלבקה .םייוסמ ןרצי יפל      
ןקת ות לעב היהיש יאנתבו ע"ווש ףוג      
םע וקפוסי ת"גה לכ )ד  .ןנכתמה י"ע רשואמו      
שרדנ רזע רמוח לכו ,חכ יקפס ,תוילת      
הנקתה )ה       .ת"גל הדובעו הנקתהל      
,לבכ וא רוניצב םיכילומ י"ע טוויח תללוכ      
םיפוגה )ו.הרואתה ףוג דע םירוביח תספוקמ      
וא היצקורטסנוקל םיקוזיח ,הנקתה םיללוכ      
יפל תיביטקורטסנוקה הרקתל וא תולעת      
לולכת הנקתה )ז                      .ךרוצה      
יפ לע שרדנה יפל ,תונוש תומרב תומיטא      
םיריחמה לכ                         .הנקתה רזא      
םתנקתהל דע ןוסחיא ,הקפסא םיללוכ      
.שרדנכ      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../046 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     046 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךתחב הרקת/ריק דומצ DEL ת"ג     08.03.0001
    69x78x0521 גוסמ ,מ"מ S63 060TW  
לש הקופת W03 קפסהב ,splihp תרצותמ      
    SNEMUL 0021, )םינקתב דמועה  
    08-ML,97-ML( ןקתב דמע IRC לש  
    56-pi%5 8,, ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב  

  9,800.00   140.00    70.00 מ"עב דל יטיס 'חי   
      
תרקתב מ"ס 06x06 תודימב DEL ת"ג     08.03.0002
תרצותמ S43B560CR גוסמ ,םישגמ      
    splihp, קפסהב W43 לש הקופת  
    SNEMUL 0043 , )םינקתב דמועה  
    08-ML,97-ML(, ןקתב דמע IRC 02 לש-pi  
דל יטיס ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב ,%58,      

 24,640.00   140.00   176.00 מ"עב 'חי   
      
S01 גוסמ הרקתב עוקש לוגע DEL ת"ג     08.03.0003
    B541ND תרצותמ splihp, קפסהב W8  
דמועה( ,SNEMUL 008 לש הקופת      
05x661 ךתחב )ML,97-ML-08 םינקתב      
לעב ,pi ,%58-02 לש IRC ןקתב דמע ,מ"מ      

 12,600.00   140.00    90.00 מ"עב דל יטיס ןאובי ,ילארשי ןקת ות 'חי   
      
S81 גוסמ הרקתב עוקש לוגע DEL ת"ג     08.03.0004
    B060ND תרצותמ splihp, קפסהב W81  
דמועה( ,SNEMUL 0081 לש הקופת      
05x661 ךתחב )ML,97-ML-08 םינקתב      
םימ ןגומ ,58% לש IRC ןקתב דמע ,מ"מ      
    44-pi, ות לעב .תוחתלמ/םיתורישב הנקתהל  

 25,200.00   180.00   140.00 מ"עב דל יטיס ןאובי ,ילארשי ןקת 'חי   
      
S81 גוסמ הרקתב עוקש לוגע DEL ת"ג     08.03.0005
    B060ND תרצותמ splihp, קפסהב W81  
דמועה( ,SNEMUL 0081 לש הקופת      
05x661 ךתחב )ML,97-ML-08 םינקתב      
לעב ,pi ,%58-02 לש IRC ןקתב דמע ,מ"מ      

  7,200.00   180.00    40.00 מ"עב דל יטיס ןאובי ,ילארשי ןקת ות 'חי   
      
v060LW גוסמ הרקת/ריק דומצ DEL ת"ג     08.03.0006
לש הקופת W71 קפסהב ,splihp תרצותמ      
    SNEMUL 0071, )םינקתב דמועה  
    08-ML,97-ML( 38 ךתחבx543 דמע ,מ"מ  
,PI-56 םימ ןגומ ,58% לש IRC ןקתב      
ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב .תוגרדמ ירדחל      

  3,000.00   300.00    10.00 מ"עב דל יטיס 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../047 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     047 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצותמ 551PVB גוסמ DEL הפצה ת"ג     08.03.0007
    splihp, קפסהב W051 לש הקופת  
    SNEMUL 00051, )םינקתב דמועה  
    08-ML,97-ML( 592 ךתחבx58x523 מ"מ,  
,PI5 ,%58, 70KI-6 לש IRC ןקתב דמע      

  5,700.00   950.00     6.00 מ"עב דל יטיס ןאובי .הכירב ללחב הנקתהל 'חי   
      
ץוח תרואתל עוקש לוגע W91 דל ת"ג     08.03.0009
    thgilnwoD eniLeroC. 45 םימ ןגומPI,  
.K0004 ןווג SNEMUL 0022 לש הקופת      
דל יטיס ןאובי .S02DEL B041ND םגד      

 14,040.00   540.00    26.00 מ"עב 'חי   
      
"וריז" ,ץוח תרואתל NWOD ריק דומצ ת"ג     08.03.0010
לש הקופת ,W21 קפסהב .LC-20719 םגד      
    SNEMUL 046, רוא ןווג K0003. ןאובי  

 30,000.00   750.00    40.00 מ"עב דל יטיס 'חי   
      
ךרוא יפל הרקת עוקש ךרואמ דל ספ ת"ג     08.03.0011
eranimuL םגד ,םינוש םיעטקמבו ץר רטמ      
    ecafruS קפסהב W52 לש הקופת ml0052,  
ןאובי .מ"מ 06/54/53 בחור K0003 רוא ןווג      

 51,750.00   450.00   115.00 מ"עב דל יטיס 'חי   
      
ךרוא יפל הרקת עוקש ךרואמ דל ספ ת"ג     08.03.0012
eranimuL םגד ,םינוש םיעטקמבו ץר רטמ      
    ecafruS קפסהב W04 לש הקופת ml0004,  
ןאובי .מ"מ 06/54/53 בחור K0003 רוא ןווג      

 60,500.00   550.00   110.00 מ"עב דל יטיס 'חי   
      
5.1 ךרוא יהרקת  דומצ ךרואמ דל ספ ת"ג     08.03.0013
SPILIHP 4NEG םגד ,םינוש םיעטקמ רטמ      
    DEL CIFICAP  קפסהב W26 לש הקופת  
    ml0008, רוא ןווג K0004  66PI 80KI דימע  
רשואמ ,תוחפל סויסלצ תולעמ 45 'פמטל      
םיאתמה הטסורינמ םיקבח םע ,י"תמ      
05B 07ML ע"ש 000001 ,תימי הביבסל      

 40,320.00   960.00    42.00 מ"עב דל יטיס ןאובי 'חי   
      
ןוגג הלוגרפל יעוביר הרקת  דומצ  ת"ג     08.03.0014
קפסה EREUQS HCET םגד הסינכ      
    20W LED IP65 IK 08 2500LM 3000K  
,תיאפורא תרצות תולעמ 03 הראה תיוז      

 20,160.00 1,440.00    14.00 מ"עב דל יטיס י"ע קוושמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../048 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     048 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יטלש רובע יתילכת וד םורח תרואת ףוג     08.03.0015
,ןצחל ,ןעטמ ,םויטיל ירבצמ ללוכה האיצי      
תרונ םע ,םייתעש הלועפ ןמז ,ןומיס תורונ      
    DEL, טלשל םאתומ הרואתה ףוג ןווגו הבוג  
תרצות תוחיטב ץעוי וא לכירדאה י"ע רשואמ      

 16,000.00   400.00    40.00 'פמוק תוירחא םינש 8 ילגיב  
      
ירבצמ ללוכה יתילכת דח םורח תרואת ףוג     08.03.0016
הלועפ ןמז ,ןומיס תורונ ,ןצחל ,ןעטמ ,םויטיל      
,ןמול DEL W3, 042 תרונ םע ,תועש 5.1      

 30,000.00   250.00   120.00 .תוירחא םינש 8 ילגיב תרצות 'חי   
      
ירבצמ ללוכה 45PI  80KI םורח תרואת ףוג     08.03.0017
ןמז ,ןומיס תורונ ,ןצחל ,ןעגמ ,ןעטמ ,םויטיל      
DEL 073 ןמול תרונ םע ,תועש 5.1 הלועפ      
    W3X2, 45 יתילכת-דח - "ילגיב" תרצותPI 8  

  5,500.00   550.00    10.00 .תוירחא םינש 'חי   
      
הרואת יפוג תנקתה      
===== : תורעה************************      
רוניצב םיכילומ י"ע טוויח תללוכ הנקתה  .א      
,הרואתה ףוג דע םירוביח תספוקמ ,לבכ וא      
םיעוקש םיפוגה  .ב.תורונמ הנקתה ללוכ      
םיקוזיח ,הנקתה םיללוכ תיטסוקא הרקתב      
הרקתל וא הרקתה תרגסמל      
.ךרוצ יפל תיביטקורטסנוקה      
      
ג"ע וא עוקש אוהשלכ הרואת ףוג לש הנקתה     08.03.0024
םירזיבאה לכו תורונ ללוכ ,ריק/הרקתה      

 36,120.00    60.00   602.00 .םיוולינה 'חי   
      
06/54/53 ךרואמ דל ספ ת"ג לש הנקתה     08.03.0025
    eranimuL ECAFRUS הרקת עוקש,  
ץר ךרוא רטמ יפל ,הרקתה רושימ וקב סלופמ      
םישרדנ םיקוזיח ללוכו םינוש םיעטקמבו      

 27,000.00   120.00   225.00 תכמנומה הרקתה לש םיחירא ןיב הנקתהל רטמ   
      
,יתילכת וד םורח האיצי טלש ת"ג לש הנקתה     08.03.0026
וא עוקש טלפמוקב עיגמש דויצה לכ ללוכ      

  2,800.00    70.00    40.00 ינוציח 'חי   
      

  7,800.00    60.00   130.00 יתילכת דח אוהשלכ םוריח ת"ג תנקתה 'חי  08.03.0027
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../049 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     049 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת כ ר ע מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
===== :הרעה      
ןובשחב חקלינ ,םריחמה לכ תרגסמב                
םיקלחה לכו םיה ףוח לע הדיחיה םוקמ      
,יטנא - לופיט וךלבקי םיינוציחהו םיימינפה      
.הז םוקממ עבונה יביזורוק      
      
ראותמה יפל ,א"וק 6 רוטרנג לזיד תקפסא     08.04.0002

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .'וכו םוקמל הלבוה ,חוטיב ללוכ ,ליעל  
      
,ול דעוימה םוקמב רוטרנג לזידה תבכרה     08.04.0003
דוסי לע הדמעה ,ולש רזעה דויצו ודויצ ללוכ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ותבינג תעינמל ןוגיע ללוכ ,ןוטבה  
      
תנקתה רובע 5V םיעוזעז ימלוב תקפסא     08.04.0004
NOSAM תרצותמ FLS םגד וא רוטרנגה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק 1" תיטטס העיקשל  
      
לש ינגרואה דוקיפה חול לש הקפסא     08.04.0005
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמה יפל רוטרנגה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק הדיחיה לא תימינפה הליבכה  
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק ל"נה דוקיפה חול לש רוביחו הבכרה 08.04.0006
      
רפמא BCM 04X3  ז"פמ רובע ל"נל תפסות     08.04.0007
ללוכ ,רזע יעגמו קוחרמ הקספה לילס םע      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - שורד הנבמ  
      
לש )םידדצה ינשב( רוביחו הבכרה ,הקפסא     08.04.0008
ןיבל רוטרנג לש ינגרוא חול ןיב דוקיפ ילבכ      

    450.00    45.00    10.00 שרדנכ םידיג רפסמב ,הקולח למשח חול רטמ   
      

    150.00    15.00    10.00 ר"ממ 5.1X5 דוקיפ רובע ל"נכ רטמ  08.04.0011
      
םע םירבצמל תויננוכ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0012

    700.00   700.00     1.00 'פמוק הנושאר הניעט ללוכ ,ראותמה יפל םירבצמ  
      
בצוימ יטמוטוא ןעטמ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0013
ללוככ, 'י -20.80.80 ףיעסב ראותמה יפל      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - םילבכ  
      
21 לוביקב ימוי קלד לכימ תנקתהו הקפסא     08.04.0014
ףיעס ינכטה טרפמב ראותמכ ,רטיל      
ןקתומ 'בי-30.80.80 ףיעסו 'ב-30.80.80      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .רוטרנגה סיסבב  
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../050 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     050 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ראותמכ לזידה לא ימויה קנטה ןיב קלד תרנצ     08.04.0015
הלולכ 'ב-30.80.80 ףיעס ינכטה טרפמב      

      1.00     1.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - רוטרנגה ריחמב  
      
םיזג תטילפ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0018
האיצי ,שימג רוניצ ללוכ ,ראותמל םאתהב      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 'וכו הפוחל ץוחמ דע ךרואב  
      
ראותמה יפל רוטרנגל תקתשומ הפוח תפסות     08.04.0019
לכ ללוכ ינכטה טרפמב - 40.80.80 ףיעסב      
טמוקבא ,הרואת ,למשח ומכ רזעה דויצ      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק .'וכו םומיח  
      
7 קחרמב שערה תדרוה רובע ל"נל תפסות     08.04.0020

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק ABD56 -ל 'מ  
      
רוזש טוחב רוטרנגה תכרעמ לש הקראה     08.04.0021
ספל רבוחמו 2" רוניצב ןגומ ,ר"ממ 01 ךתחב      
אספוק ,הקראה יקדהמ ללוכ ,הפוחב תקראה      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק טולישו  
      
רוטרנגה לש "0" תדוקנ לש הטיש תקראה     08.04.0022
)61( דדובמ טוח םע םלוא ,ל"נכ תעצובמ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ר"ממ  
      
מ"ס 04 ךרואב םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0025

    250.00   250.00     1.00 'פמוק 8/3" םיגרבו םירוח 4 םע מ"מ 4/05 ךתחב  
      
םע ליימאה( םיטלשה לכ לש הבכרהו הקפסא     08.04.0026
רובע )מ"ס 02X02 טלש לכ תודימו תובותכ      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 'וכו תוארוה ,םילכימ ,םיזרב ןומיס  
      
SSALG GNIKAERB םורח תקספה ןצחל     08.04.0029
םיאתמ טוויחו טוליש םע ,הפוחל ץוחמ ןקתומ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק קוחרמ רוטרנג םומידל  
      
דרשמב רוטרנג לזיד תדיחיל תרוקיב תנמזה     08.04.0031
,דויצב השורדה הרזעה ןתמ ללוכ ,היגרנאה      
םושירה ךילה רמג ללוכ תוינכתו םישנא      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק קדוב סדנהמ תרוקיב ןקתמה תרבעה  
      
א "ו ק  6 ק ס פ  ל א  ת ו כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
קינורטמג וא NOTAE תרצות היהי דויצה      
    CEMOCOS וא CPA )תלת הסינכ )רדיינש  
דויצה לכ .ע"ווש וא תיזפ דח האיציו תיזפ      
תכרעמ.הלעפהו הנקתה הקפסא ללוכ      
*********************** א"וק 6 קספ-לא      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../051 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     051 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דסמ ךותב תנקתומ ,א"וק 6 קספ-לא תדיחי     08.08.0001
ללוכו ראותמה יפל טלפמוק ,תרושקתה      
תנכותו תרושקת תאיצי ללוכ ,יטטס קספמ      
םואת ללוכ ,המיאתמ הרמוח ללוכ תרושקת      
,)PMNS לוקוטורפ( - םיבשחמה שיא םע      
הלעפה תוכרעמ יגוס לכב הכימת ללוכ      
    XINU, XIRI )1GS(, האלמ הגוצת ללוכ  
המצע קספ-לא תכרעמ לע עיפומכ      
לוקוטורפ ללוכ ,)232SR תרושקתב(      
שרדנה ללוכ ,הנבמ תרקב תכרעמל תרושקת      
- הנבמ תרקב תכרעמל הנכותבו הרמוחב      

 12,500.00 12,500.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - תדבוע תכרעמ  
      
סמועב הלועפ ןמז ,ראותמה יפל םירבצמ     08.08.0005
דויצו רזעה ירמוח לכ ללוכ ,תוקד 02 אלמ      
ןיב םילבכו םרז קיספמ ללוכ ,הקידב      
ויהי םייטמוטוא יצח - SPU/םירבצמ/ז"פמה      
,םיחיטבמ ,חתמ רסוח לילסו רזע עגמ םע      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .תרושקת דסמ ךותב דוויז ללוכ  
      
דע לבכ ללוכ )םישבי םיעגמ( רוטינומ תדיחי     08.08.0006

    600.00   600.00     1.00 'פמוק א"מ 08  
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק האלמ הגוצת רובע ל"נל תפסות 08.08.0007
      
ללוכ ינמז ט"ווק 5 סמוע ןקתמ י"ע הקידב     08.08.0009
תדיחי לא סמועה ןקתממ ,ךרוצ יפל םילבכ      
    S.P.U תוגהנתהל יפרג םושיר תכרעמ ללוכ  

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .סמוע 05% -בו אלמ סמועב S.P.U תדיחי  
      
SSALG     סופיטמ םורח תקספה ןצחל     08.08.0010
    GNIKAERB זגרא דע תרנצו טוויח ללוכ  

    500.00   500.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - הקולחה  
      
תרוקיב םירבצמה תכרעמ תרבעה     08.08.0011
ללוכ ,םירבצמה ןיב םירוביחל םודארפניאב      
ךרוצ יפל תורזוח תורוקיב ללוכ ,חוודו םוליצ      
אלל םירוביח רשאמה חווד תלבקל דע      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק תויוגייתסה  
      
,קדוב סדנהמ תרוקיב S.P.U ןקתמ תרבעה     08.08.0012

    500.00   500.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ  
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../052 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     052 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0010
תועוצקמ דוביע תוברל ,םיירושימ םיחטש      

291,000.00    97.00 3,000.00 םינתיווזו )תוניפ( ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0020
דיס אלל הינשה הבכשה םיירושימ םיחטש      
תועוצקמ דוביע תוברל ,)הרוחש הטכילש(      

126,575.00    83.00 1,525.00 (הקימרק יופיחל תיתשת( .םינתיווזו )תוניפ( ר"מ   
      
ד "מ מ ל  ח י ט ו  ס ב ג  ח י ט  31.90 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "077" וא "031LP יתילכת בר חיט"     09.13.0030
יביס תשר םע ,מ"מ 01 יבועב ד"ממל רשואמ      

 12,750.00   150.00    85.00 מ"מ 5 דע יבועב ע"ש וא רגאב טכילשו תיכוכז ר"מ   
      
תרשואמ ימינפ ימרת דודיבל חיט תכרעמ     09.13.0330
בר חיט" הנושאר הבכש תוברל  ןגומ בחרמל      
דודיבל חיט ,מ"ס 4.0 יבועב "031LP יתילכת      
,מ"ס 3 יבועב "004HT ימרת חיט" תמגוד      
יבועב " 031LP יתילכת בר חיט" ןגמ תבכש      
מ"ס 2.0 יבועב  381LP רגב טכילשו מ"ס 5.0      

  8,840.00   221.00    40.00 .ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ר"מ   
      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
הטכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
)תוניפ( תועוצקמ דוביע תוברל ,הרוחש      

  6,350.00   127.00    50.00 .םינתיווזו ר"מ   
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0012
הטכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
)תוניפ( תועוצקמ דוביע תוברל ,הרוחש      

 66,675.00   127.00   525.00 )גגב תוקעמ לש ימינפ קלחב( .םינתיווזו ר"מ   
      
גוסמ יטנמצ חיט י"ע םיינוציח תוריק תקלחה     09.21.0200
הצברה תוברל ,מ"ס 5.1 יבועב ע"ש וא "017"      
יופיחל תחתמ( .מ"מ 5 יבועב "027" תיטנמצ      

122,100.00    66.00 1,850.00 (יזפרט חפו ןלצרופ טינרג - תותיזח ר"מ   
      
מ"ס 2 יבועב F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג     09.21.0900
2 טרפ האר.'וכו MPX תשר ,סקדא תוברל      

 19,200.00    48.00   400.00 ימרת ח"ודב ר"מ   
653,490.00   90 כ"הס

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../053 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     053 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג      
,קותינ יליפורפ ,הניפ יליפורפ ,הדרפהה      
יליפורפ ,םייפקיה םיליפורפ ,םייפוס םיליפורפ      
םיליפורפ,םילנפכ םישמשמה םיליפורפ,הקולח      
שגפימב םיליפורפ,תוריק/הפצר שגפימב      
,שרדייש רחא ליפורפ לכ,הרקת/תוריק      
ןיב רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא ,גוס      
תושירד יפל לכה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
יטרפמו יטרפ יפו תוינכותב      
וא "םייופיצ לייא" תרצותמ םיליפורפה.םינרציה      
תריחב יפל תרחא הרבח תרצות וא ע"ש      
לכירדאה      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
בתכב םינייוצמה דוסיה יריחמש תאזב שגדומ      
תחפ םיללוכ תויומכה      
      
ט י נ ר ג  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  13.01 ק ר פ  ת ת       
ה ק י מ ר ק ו  ן ל צ ר ו פ       
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0042
ןווג HCIWRON תרדסמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    LARUTAN, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
האר( .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ,01R הקלחה      

 89,080.00   262.00   340.00 )םירימגת תוינכותב 'א ןומיס ר"מ   
      

 16,450.00    47.00   350.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0043
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../054 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     054 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0044
ןווג HCIWRON תרדסמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    EPAT, הקלחה דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
    01R, ב ןומיס האר( .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ'  

 39,300.00   262.00   150.00 )םירימגת תוינכותב ר"מ   
      

  2,632.00    47.00    56.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0045
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0140
ןווגב ERFIC תרדסמ ,מ"ס 021/06 תודימב      
    AMERC, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
האר( .ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמ ,01R הקלחה      

169,650.00   377.00   450.00 )םירימגת תינכותב 'ג ןומיס ר"מ   
      

 18,460.00    71.00   260.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0142
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0143
ןווג ERFIC תרדסמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    ETICARTNA, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
.ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמ ,C21R הקלחה      

 82,960.00   272.00   305.00 )םירימגת תוינכותב 'ד ןומיס האר( ר"מ   
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0144
ןווג ERFIC תרדסמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    ETICARTNA, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
האר( .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ,01R הקלחה      

 44,540.00   262.00   170.00 )םירימגת תוינכותב 'ה ןומיס ר"מ   
      
,ריהב רופא 'ד הרטיו םגד םיחיראב ףוציר     10.31.0145
    106157IV, 03/03 ט"קמ BF, 001 דוסי ריחמ  

  8,742.00   282.00    31.00 )םירימגת תוינכותב 'כ ןומיס האר( .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      

  1,650.00    50.00    33.00 מ"ס 7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0146
      
חטשמל ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר -שיגנ     10.31.0460
םע מ"ס 03/03 תודימב ליבומ ספ וא הרהזא      
"OG-YSAE" םגד ,ינועבצ ,הלוגע טילבת      
י"ת תושירד יפל ,ע"ש וא "סקפלא" תמגוד      
האר( .'חי/ח"ש 34 דוסי ריחמ ,6 קלח 8191      

  3,575.00   715.00     5.00 )םירימגת תינכותב 'נ ןומיס ר"מ   
      
גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0560
    21R ריחמ ,מ"מ 21 יבוע מ"ס 02/02 תודימב  
תינכותב 'מ ןומיס האר( .ר"מ/ח"ש 09 דוסי      

 48,450.00   285.00   170.00 )םירימגת ר"מ   
      

  4,160.00    52.00    80.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0570
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../055 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     055 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש י ש  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  23.01 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 06/03 תודימב )ןבא( שיש יחיראב ףוציר     10.32.0215

  9,000.00   360.00    25.00 )תוגרדמ( .ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ ר"מ   
      
01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל )ןבא( שיש ילופיש     10.32.0216

  4,756.00    82.00    58.00 מ"ס רטמ   
      
03 בחורב חלש ,)ןבא( שישב תוגרדמ יופיח     10.32.1008
יבועבו מ"ס 21 בחורב םורו מ"ס 3 יבועבו מ"ס      
ללוכ אל( א"מ/ח"ש 041 דוסי ריחמ ,מ"ס 2      

 18,150.00   330.00    55.00 )הנגה יליפורפ רטמ   
      
.C ת ו ח ו ל ו  ת ו ע י ר י ב  ף ו צ י ר  04.01 ק ר פ  ת ת       
    V.P,  מ ו  ם י ח י ט ש  ,י מ ו ג  ת ו ע י ר י  
      
מ"ס 5 יבועב רטפוקילהב קלחומ הדמ עצמ     10.40.0010
תשר תוברל ,)יסקופא וא יס יו יפל תחתמ(      

 56,640.00   120.00   472.00 )םירימגת תינכותב 'י ,'ט ןומיס האר( .ןויז ר"מ   
      
,C.V.P ת ו ע י ר י ב  ף ו צ י ר  14.01 ק ר פ  ת ת       
ט ק ר פ  י ו מ ד  C.V.P ת ו ח ו ל       
      
YALARAT תרדסמ C.V.P תועיריב ףוציר     10.41.0030
    INU NOISSERPMI תרבח לש ROLFREG  
םגד ,הקינכטמוג ןאובי ,TCAPMOC גוסמ      
    SELANIV ANABAH 8350 יבועב ,ע"ש וא  
021 דוסי ריחמ ,המחלהבו הקבדהב ,מ"מ 0.2      
חטשמ לע ,הקיחשב תודימעל ,ר"מ/ח"ש      
לעב ףוצירה .דרפנב דדמנה חישקו רשוימ      
'ז ןומיס האר( .557 י''ת יפל שא גוויס תמר      

 61,380.00   198.00   310.00 )םירימגת תינכותב ר"מ   
      
הבוגב XELFORIM יופיצב C.V.P ילופיש     10.41.0110

  8,520.00    60.00   142.00 .ל"נה ףוצירה גוסמ הריחבל ןווג ,מ"ס 03 רטמ   
      
YALARAT תרדסמ C.V.P תועיריב ףוציר     10.41.0112
    INU NOISSERPMI תרבח לש ROLFREG  
םגד ,הקינכטמוג ןאובי ,TCAPMOC גוסמ      
    SELANIV ANABAH 8350 יבועב ,ע"ש וא  
021 דוסי ריחמ ,המחלהבו הקבדהב ,מ"מ 0.2      
חטשמ לע ,הקיחשב תודימעל ,ר"מ/ח"ש      
לעב ףוצירה .דרפנב דדמנה חישקו רשוימ      
'ח ןומיס האר( .557 י''ת יפל שא גוויס תמר      

 24,156.00   198.00   122.00 )םירימגת תינכותב ר"מ   
      
הבוגב XELFORIM יופיצב C.V.P ילופיש     10.41.0114

  2,760.00    60.00    46.00 .ל"נה ףוצירה גוסמ הריחבל ןווג ,מ"ס 03 רטמ   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../056 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     056 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י מ ו ג  ת ו ע י ר י ב  ף ו צ י ר  24.01 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע ,CERYT תרבח לש ימוג יחיראב ףוציר     10.42.0010
    42 ביבסמ ימוג ףס ללוכ ,רוחש ןווג ,מ"ס,  
רשוימ חטשמ לע ,מ"ס 001/001 תודימב      
גוויס תמר לעב ףוצירה .דרפנב דדמנה חישקו      
תינכותב 'ו ןומיס האר( .557 י''ת יפל שא      

 16,500.00   500.00    33.00 )םירימגת ר"מ   
      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.50.0010
תודימב ,קירבמ ןבל ןווג ,הקימרק/ןלצרופ      
האר( .ר"מ/ח"ש 54 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/03      

283,200.00   236.00 1,200.00 )םירימגת תינכותב 1 ןומיס ר"מ   
      
הקימרק יחיראב ןוזיא תורוב םינפ יופיח     10.50.0013
.ר"מ/ח"ש 04 דוסי ריחמ ,מ"ס 02/02 תודימב      

 29,625.00   237.00   125.00 )םירימגת תינכותב 'ל ןומיסו 21 ןומיס האר( ר"מ   
      
לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.50.0029
ERFIC תרדסמ ,מ"ס 021/06 תודימב - ידוב      
001 דוסי ריחמ ,ETICARTNA ןווגב      

 64,400.00   322.00   200.00 )םירימגת תינכותב 2 ןומיס האר( .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
ף ו צ י ר ב  ה ק ל ח ה  ד ג נ  ן ו מ י ס  36.01 ק ר פ  ת ת       
      
ינדי תותיסב תוגרדמ יחלש סופסח -שיגנ     10.63.0300

  1,100.00    20.00    55.00 הקלחה תעינמל רטמ   
      
,ו צ ר ט מ  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  08.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ל ח  י נ ד א ו  ת ו ג ר ד מ        
      
"ןורבח" )ןבא( שיש תוחולמ תונולח ינדא     10.80.0110
,מ"ס 03 דע בחורבו מ"ס 3 יבועב שטולמ      

  7,200.00   180.00    40.00 א"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ רטמ   
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע ל  ת ו פ ס ו ת  79.01 ק ר פ  ת ת       
י ו פ י ח ו       
      
ההבגה תיינב רובע ףוצירה תודובעל תפסות     10.97.0250
דע בחור( מ"ס 01 דע הבוגב תונוראל תחתמ      

  4,400.00   110.00    40.00 )מ"ס 08 רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../057 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     057 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תועצמאב )ןבא( שיש תופצרמל ןבא שוטיל     10.97.0730
,דוביע לש תונתשמ תוגרדב ןבא שוטיל תנוכמ      
תזחשה ,םיקשימ תחיתפ ,םילופיש תוברל      
הבורב וא שיש קבדב םיקשימה יולימ ,תוניפ      

  2,250.00    90.00    25.00 .תובכש 3-ב תילטסירק הקרבהו תיסקופא ר"מ   
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     10.97.9020
2 יבועב 0023,0403 ,0533 ,1419 םגד )1      
תוברל ,מ"ס 57 דעו מ"ס 56 לעמ בחורבו מ"ס      
םע חטשמה יבועב רשי טנק דוביע      
יטרדנטס רויכל םיחתפ דוביע ,הנידעהזאפ      
זרבלו הנותחת הנקתהב מ"ס 06/04 תודימב      

 17,360.00 1,240.00    14.00 )שישהמ זרב( "חרפ" רטמ   
      
,ץעמ השבי הנואס תכרעמ עוציבו ןונכת     10.97.9030
שרדנה לכו הרקת ,תוריק ,הפצר תוברל      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל  
      
לעמ( גזוממ רוגס ללח לעמ הפצר דודיב     10.97.9080
03F חישק ףצקומ ןריטסילופ תוחולב )ףתרמ      

  7,000.00    35.00   200.00 .ימרת ח"ודב 8 טרפ האר .מ"ס 3 יבועב ר"מ   
      
תוחולב חותפ ללח לעמ הפצר דודיב     10.97.9090
.מ"ס 3 יבועב 03F חישק ףצקומ ןריטסילופ      

  5,250.00    35.00   150.00 .ימרת ח"ודב 9 טרפ האר ר"מ   
      
חולב עקרק תדומצ הפצר ףוצירב דודיב     10.97.9100
,מ"ס 2 יבועב 03F חישק ףצקומ ןריטסילופ      

  3,000.00    30.00   100.00 .ימרת ח"ודב 01 טרפב טרופמכ ר"מ   
      
ה נ ב מ  ר מ ג ו  י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  89.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ י ר ב  ץ ע ו י -ת י ל ו פ י ט  ה כ י ר ב  -      
      
תוריק הקימרק יופיחו םוטיא ,חיט תודובע     10.98.0010
הבורו רוחש רמוח ללוכ הכירבה תפצרו      
ללוכ אל( .םוטיאה ץעוי טרפמ פ"ע תיסקופא      
6.0 לש םיחוורמב הקימרק םושיי .)הקימרק      
ץעוי תושירד פ"ע תוטשפתה ירפת .מ"ס      

 88,350.00   950.00    93.00 .םוטיאה ץעויו היצקורטסנוקה ר"מ   
      
תלעת - הקימרק יופיחו םוטיא ,חיט תודובע     10.98.0020
הבורו רוחש רמוח ללוכ תיפקיה השילג      
ללוכ אל( .םוטיאה ץעוי טרפמ פ"ע תיסקופא      

 40,050.00   890.00    45.00 )הקימרק ר"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../058 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     058 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכ תא וללכי יופיחהו ףוצירה תודובע      
םאתהב םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה      
תונקתלו 1076 ץבוקב תוטרופמה תויחנהל      
.ןכתמה תויחנהל ףופכבו היינבהו ןונכתה      
לכ .1 לולכת הדובעה :קפס רסה ןעמל      
ןנכתמה תויחנה פ"ע רמגל הנכהה תודובע      
תקבדה עוציב .2 .םוטיאה ץעוי טרפמו      
.3 .םוטיאה ץעוי טרפמ פ"ע קוריסב הקימרק      
הבורב םיקשימ יולימ .4 .מ"מ 6 םיקשימ      
ןווגבו םוטיאה ץעוי טרפמל ףופכב תיסקופא      
.לכירדאה תריחב פ"ע      
      
הייחש תוכירבל הקימרק - דבלב הקפסא     10.98.0030
תלכת עבצ מ"ס 52X5.21 תויללכ תודימ      
    LUZA הכירבה תפצרל פילס יטנא ןבל וא  
SERG תמגודכ מ"ס 021 מ ןטקה קמועב      

  3,200.00   100.00    32.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( ASOR ר"מ   
      
תודימ הייחש תוכירבל הקימרק - הקפסא     10.98.0035
טמ קלח ןבל וא תלכת מ"ס 52X5.21 תויללכ      
    LUZA )לעמ קמועב הפצרו הכירבה תוריק  
)שרח( SERG ASOR תמגודכ )מ"ס 021      

  6,300.00    90.00    70.00 .רשואמ ע"ש וא ר"מ   
      
עבצב הייחש תוכירבל חירא - דבלב הקפסא     10.98.0040

    400.00   200.00     2.00 .טמ םודא ר"מ   
      
לוחכ טמ קלח חירא - דבלב הקפסא     10.98.0045

            120.00 הייחש ילולסמ ןומיסל ONIRAM ר"מ           
      
לוחכ הייחש תוכירבל חירא - דבלב הקפסא     10.98.0050
    4.42X9.11 לגר ךרדמל לגועמ הצק מ"ס  
SERG ASOR לש 831 םגד תמגודכ יפקיה      

  1,400.00   100.00    14.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( רטמ   
      
תוכירבל הגרדמ ףס חירא - דבלב הקפסא     10.98.0055
הצקב לוחכ ספ םע ןבל וא תלכת הייחש      

  3,080.00   140.00    22.00 .לגועמ הצק מ"ס 4.42X9.11 רטמ   
      
תלעתל די זחאמ חירא - דבלב הקפסא     10.98.0060
תמגודכ טרפ פ"ע לירג תבשות ללוכ השילג      
SERG ASOR לש OGRE 612 םגד      

 13,600.00   400.00    34.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( רטמ   
      
תבשות + ץרוחמ חירא - דבלב הקפסא     10.98.0070
טרפ פ"ע השילג תלעת לירגל תירוחא      
SERG ASOR לש OGRE םגד תמגודכ      

  7,200.00   180.00    40.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../059 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     059 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
פ"ע 'זב עבצב ץרוחמ חירא - דבלב הקפסא     10.98.0080

  1,050.00    50.00    21.00 טרפ רטמ   
      
טייוחמ יטסלפ לירג - הנקתהו הקפסא     10.98.0090
םיניפ 2 ,טרפ פ"ע מ"מ 742 השילג תלעתל      
לגועמה עטקב דחא ןיפ ,םירשיה םיעטקב      

  4,810.00   130.00    37.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( ANIP םגד תמגודכ רטמ   
      
השילג תלעת לירגל הניפ - הנקתהו הקפסא     10.98.0100
תויוזב תוניפ לש דחוימ רוציי ללוכ טרפ פ"ע      

  1,000.00   250.00     4.00 .תויטרדנטס אל 'חי   
      
תלעת םינפ יופיחל ןבל חירא - דבלב הקפסא     10.98.0110
ךתח יופח - א"מל סחייתמ ריחמה( השילג      

  2,280.00    60.00    38.00 )השילגה תלעת רטמ   
      
תודימב םלוסל בלש חירא - הנקתהו הקפסא     10.98.0120
    2.01X4.42 הכימתו ןוגיע תוטומ ללוכ מ"ס  
לש 910 םגד תמגודכ טרפ פ"ע הטסורינמ      

  1,690.00   130.00    13.00 .רשואמ ע"ש וא SERG ASOR 'חי   
      
ףקיהב קמוע ןומיס חירא הנקתהו הקפסא     10.98.0130

  2,880.00   120.00    24.00 .הכירבה תוריק לש ימינפה ףקיההו ינוציחה 'חי   
      
ה נ ב מ  ר מ ג ו  י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  99.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ י ר ב  ץ ע ו י -י ו ס י ע  ת כ י ר ב  -      
      
תוריק הקימרק יופיחו םוטיא ,חיט תודובע     10.99.0010
הבורו רוחש רמוח ללוכ הכירבה תפצרו      
ללוכ אל( .םוטיאה ץעוי טרפמ פ"ע תיסקופא      
6.0 לש םיחוורמב הקימרק םושיי .)הקימרק      
ץעוי תושירד פ"ע תוטשפתה ירפת .מ"ס      

 19,000.00   950.00    20.00 .םוטיאה ץעויו היצקורטסנוקה ר"מ   
      
תלעת - הקימרק יופיחו םוטיא ,חיט תודובע     10.99.0020
הבורו רוחש רמוח ללוכ תיפקיה השילג      
ללוכ אל( .םוטיאה ץעוי טרפמ פ''ע תיסקופא      

 16,500.00   750.00    22.00 )הקימרק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../060 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     060 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכ תא וללכי יופיחהו ףוצירה תודובע      
םאתהב םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה      
תונקתלו 1076 ץבוקב תוטרופמה תויחנהל      
.ןכתמה תויחנהל ףופכבו היינבהו ןונכתה      
לכ .1 לולכת הדובעה :קפס רסה ןעמל      
ןנכתמה תויחנה פ"ע רמגל הנכהה תודובע      
תקבדה עוציב .2 .םוטיאה ץעוי טרפמו      
.3 .םוטיאה ץעוי טרפמ פ"ע קוריסב הקימרק      
הבורב םיקשימ יולימ .4 .מ"מ 6 םיקשימ      
ןווגבו םוטיאה ץעוי טרפמל ףופכב תיסקופא      
.לכירדאה תריחב פ"ע      
      
הייחש תוכירבל הקימרק - דבלב הקפסא     10.99.0040
תלכת עבצ מ"ס 52X5.21 תויללכ תודימ      
    LUZA הכירבה תפצרל פילס יטנא ןבל וא  
SERG תמגודכ מ"ס 021 מ ןטקה קמועב      

  1,000.00   100.00    10.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( ASOR ר"מ   
      
תודימ הייחש תוכירבל הקימרק - הקפסא     10.99.0050
טמ קלח ןבל וא תלכת מ"ס 52X5.21 תויללכ      
    LUZA )לעמ קמועב הפצרו הכירבה תוריק  
)שרח( SERG ASOR תמגודכ )מ"ס 021      

    990.00    90.00    11.00 .רשואמ ע"ש וא ר"מ   
      
עבצב הייחש תוכירבל חירא - דבלב הקפסא     10.99.0060

            200.00 .טמ םודא ר"מ           
      
לוחכ טמ קלח חירא - דבלב הקפסא     10.99.0070

            120.00 הייחש ילולסמ ןומיסל ONIRAM ר"מ           
      
לוחכ הייחש תוכירבל חירא - דבלב הקפסא     10.99.0080
    4.42X9.11 לגר ךרדמל לגועמ הצק מ"ס  
SERG ASOR לש 831 םגד תמגודכ יפקיה      

            100.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( רטמ           
      
תוכירבל הגרדמ ףס חירא - דבלב הקפסא     10.99.0090
הצקב לוחכ ספ םע ןבל וא תלכת הייחש      

            140.00 .לגועמ הצק מ"ס 4.42X9.11 רטמ           
      
תלעתל די זחאמ חירא - דבלב הקפסא     10.99.0100
תמגודכ טרפ פ"ע לירג תבשות ללוכ השילג      
SERG ASOR לש OGRE 612 םגד      

  6,400.00   400.00    16.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( רטמ   
      
תבשות + ץרוחמ חירא - דבלב הקפסא     10.99.0110
טרפ פ"ע השילג תלעת לירגל תירוחא      
SERG ASOR לש OGRE םגד תמגודכ      

  3,600.00   180.00    20.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../061 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     061 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
פ"ע 'זב עבצב ץרוחמ חירא - דבלב הקפסא     10.99.0120

  1,150.00    50.00    23.00 טרפ רטמ   
      
טייוחמ יטסלפ לירג - הנקתהו הקפסא     10.99.0130
םיניפ 2 ,טרפ פ"ע מ"מ 742 השילג תלעתל      
לגועמה עטקב דחא ןיפ ,םירשיה םיעטקב      

  2,470.00   130.00    19.00 .רשואמ ע"ש וא )שרח( ANIP םגד תמגודכ רטמ   
      
השילג תלעת לירגל הניפ - הנקתהו הקפסא     10.99.0140
תויוזב תוניפ לש דחוימ רוציי ללוכ טרפ פ"ע      

  1,000.00   250.00     4.00 .תויטרדנטס אל 'חי   
      
תלעת םינפ יופיחל ןבל חירא - דבלב הקפסא     10.99.0150
ךתח יופח - א"מל סחייתמ ריחמה( השילג      

  1,140.00    60.00    19.00 )השילגה תלעת רטמ   
      
תודימב םלוסל בלש חירא - הנקתהו הקפסא     10.99.0160
    2.01X4.42 הכימתו ןוגיע תוטומ ללוכ מ"ס  
לש 910 םגד תמגודכ טרפ פ"ע הטסורינמ      

            130.00 .רשואמ ע"ש וא SERG ASOR 'חי           
      
ףקיהב קמוע ןומיס חירא הנקתהו הקפסא     10.99.0170

            120.00 .הכירבה תוריק לש ימינפה ףקיההו ינוציחה 'חי           
1,446,836.00   01 כ"הס

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ,ם י נ פ  ד ו י ס ו  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ,ן ו ט ב       
      
סבג וא םינפ חיט לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.11.0200
דוסי תבכש תוברל ,הזתהב וא החירמב      
"לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"      

105,450.00    28.50 3,700.00 ע"ש וא ר"מ   
      
יתשב ,ןוטב לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.11.0212
תבכש תוברל ,הזתהב וא החירמב ,תובכש      

 11,475.00    27.00   425.00 )ףתרמ( .ע"ש וא ןבל "שימג בר" רשוק דוסי ר"מ   
      
לירקרפוס" תוירטפו שבוע דגנ ןגמ עבצ     11.11.0710

  3,400.00    34.00   100.00 תובכש 3-ב םינפ חיט לע ע"ש וא "לונירקא ר"מ   
      
סלגמט" גוסמ יביכר וד ינטירואילופ ןוילע עבצ     11.11.0750
    EP" תלבקל ,ץוחו םינפ תוריק לע ע"ש וא  
עבצ תוברל ,ןורקימ 05 יבועב שבי יופיצ      
הפיטש י"ע תוריקה תנכהו יסקופא רשקמ      

  4,250.00    85.00    50.00 םינמוש תרסהו םימב ר"מ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../062 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     062 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו       
      
קלח ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.12.0010
21-11 יוסיכ רשוכ( הזתהב וא החירמב      
"רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל ,)רטיל/ר"מ      

 18,322.50    34.90   525.00 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" תובכש יתשו ר"מ   
142,897.50   11 כ"הס

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.21 ק ר פ  ת ת  00.21 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -:תורעה      
טרפימב,םוינימולאה תומישרב טרופמה      
ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב ,דחוימה      
ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא      
עובקו םלשומ טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי      
.ומוקמב      
      
תינכות תנכה םיללוכ הדיחיה יריחמ      
    SGNIWARD POHS ןתשגהו ןרציה לש  
.לכירדאה רושיאל רוצייה תליחת םרט      
      
חתפמ םיללוכ תוירלודומה תוציחמה יריחמ      
לע טלושש רטסאמ דנארגו יתמוק רטסאמ      
.לכה      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
ירזיבא,תושיגנ תוקבדמ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
םידודיבו םימוטיא,ןקת יפ לע תושיגנ      
'וכו םיימ תרידח דגנכ םוטיא,םייטסוקא      
      
םירויע םיפוקשמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.שרדיש לככ      
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0010

 35,000.00 35,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0020

 65,000.00 65,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../063 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     063 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0030

135,000.00 135,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0040

120,000.00 120,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0050

 22,000.00 11,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0060

 58,000.00 58,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0070

 25,000.00 25,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0080

 70,000.00 70,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0090

 15,900.00 5,300.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0100

 14,400.00 1,200.00    12.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0110

 99,000.00 5,500.00    18.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0120

 27,000.00 27,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0130

 22,000.00 11,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 41-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0140

 11,400.00 5,700.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0150

 15,000.00 15,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 61-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0160

  8,500.00 8,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 71-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0170

 16,000.00 16,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 81-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0180

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../064 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     064 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טלפמוק לכה .המישרב 91-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0190

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 02-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0200

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 12-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0210

 46,800.00 3,600.00    13.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 22-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0220

 16,000.00 4,000.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 32-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0230

 22,000.00 4,400.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 42-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0240

 25,000.00 25,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
סרפלטמ תרצות ןשע רורחישל תונולחל עונמ     12.01.0250

 12,600.00 1,800.00     7.00 .ע"ש וא 'חי   
      
. 19.21 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תוטסק י"ע תוריק יופיח     12.91.0040
5.0+3+5.0( מ"מ 4 יבועב תויתבכש-תלת      
"DNOBLATE" וא "דנובוקולא" תמגוד ,)מ"מ      
FDVP עבצב ינוציחה וקלחב עובצ ע"ש וא      
תייצקורטסנוק תוברל ,רמיירפ ימינפה וקלחבו      
זוקינ תולעת ילעב הגמוא יליפורפמ םוינימולא      
םייקפוא םוינימולא יליפורפ דמצו תויכנא      
תטישב ,תוטסקה תוטשפתהל םימאתומ      
.תוטסקה ג"ע הבקנו רכז הליענ יליפורפ      
0051 דעו ר"מ 005 לעמ יופיח חטשל ריחמה      

1,026,000.00   684.00 1,500.00 ר"מ ר"מ   
      
י ח י ר א ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  29.21 ק ר פ  ת ת       
"LPH ה פ ס ר ט " ת ו ח ו ל ו  "ה ט ו ק ר ט "      
      
לחושמ ןלצרופ  טינרג יחירא י"ע תוריק יופיח     12.92.0020
LANOISANRETNI OCERG תרצותמ      
ידי לע קוושמ ,ןבל + םותכ LAR2202 ןווגב      
תררוואמ השביה היילתה תטישב ,שרח      
וא םוינימולא תייצקורטסנוק תוברל ,הלופכ      
.'וכו מ"בלפמ ןוגיעו רוביח ירזיבא , ם"בלפ      

663,000.00   850.00   780.00 )םירימגת תינכותב 01 ןומיס האר( ר"מ   
2,588,600.00   21 כ"הס

      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../065 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     065 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י ח ו פ מ  02.51 ק ר פ  ת ת       
      
םע דחי לעפומ ,ינווכ דח 6" )הטנוו( חופמ     15.20.0112

  6,750.00   750.00     9.00 הרואתה 'חי   
      
םע דחי לעפומ ,ינווכ דח 21" )הטנוו( חופמ     15.20.0126

  1,500.00 1,500.00     1.00 הרואתה 'חי   
      

  1,035.00   115.00     9.00 6")הטנוו( חופמל רזוח לא סירת תפסות 'חי  15.20.0133
      

    235.00   235.00     1.00 21")הטנוו( חופמל רזוח לא סירת תפסות 'חי  15.20.0136
      
הקיפסל תחא הסינכ םע ילגופרטנצ חופמ     15.20.0148

  4,000.00 4,000.00     1.00 57.0" ץחל לפמו MFC 005 'חי   
      
הקיפסל תחא הסינכ םע ילגופרטנצ חופמ     15.20.0150

 33,000.00 5,500.00     6.00 1" ץחל לפמו MFC 000,1 'חי   
      
הקיפסל תחא הסינכ םע ילגופרטנצ חופמ     15.20.0160

 18,900.00 6,300.00     3.00 5.1" ץחל לפמו MFC 000,2 'חי   
      
הקיפסל תחא הסינכ םע ילגופרטנצ חופמ     15.20.0180

  7,200.00 7,200.00     1.00 5.1" ץחל לפמו MFC 000,4 'חי   
      
רובע תחא הסינכ ילגופירטנצ חופמל תפסות     15.20.0212
סויזלצ תולעמ 052 לש הרוטרפמטב תודימע      

    350.00   350.00     1.00 םייתעשל תוחפל 'חי   
      
ת ו ד י ח י ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  14.51 ק ר פ  ת ת       
י ז כ ר מ  י נ י מ       
      
תקופתל )תיטרדנטס הנקתה( לצופמ ןגזמ     15.41.0024
יטגרנא גוריד לעב RH/UTB 000,21 רוריק      
    C לש םינושאר א"מ 0.2 תוברל רתוי ךומנ וא  

  2,600.00 2,600.00     1.00 למשחו זג תרנצ 'חי   
      
)תיטרדנטס הנקתה( רטרווניא לצופמ ןגזמ     15.41.0054
RH/UTB 000,81 תילנימונ רוריק תקופתל      

 10,000.00 5,000.00     2.00 למשחו זג תרנצ לש םינושאר א"מ 0.2 תוברל 'חי   
      
000,84 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ     15.41.0090
    RH/UTB )תרנצ א"מ 2 ,תיטרדנטס הנקתה  

 20,400.00 10,200.00     2.00 )סבגו הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../066 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     066 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
000,85 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ     15.41.0100
    RH/UTB )תרנצ א"מ 2 ,תיטרדנטס הנקתה  

 11,500.00 11,500.00     1.00 )סבגו הינב תודובע ,.א.מ תלעת ללוכ אל ,זג רטמ   
      
גוזימל הטעמ םע ןגזמל למשחו זג תרנצ     15.41.0110
תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ( ריווא      
למשח רוניצ ,8/5" ,8/3" םירטקב םידדובמ      
לוורשב וידחי דגואמ לכה ,ידיג בר לבכ םע      
ריחמב םילולכה םינושארה א"מ 0.2 לעמ(      
שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל )ןגזמ תנקתה      

  2,000.00   100.00    20.00 וז תרנצ תפסותל רטמ   
      
גוזימל הטעמ םע ןגזמל למשחו זג תרנצ     15.41.0120
תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ( ריווא      
למשח רוניצ ,8/7" ,2/1" םירטקב םידדובמ      
לוורשב וידחי דגואמ לכה ,ידיג בר לבכ םע      
ריחמב םילולכה םינושארה א"מ 0.2 לעמ(      
שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל )ןגזמ תנקתה      

 10,800.00   135.00    80.00 וז תרנצ תפסותל רטמ   
      
FRV ת כ ר ע מ  24.51 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגודכ ויהי FRV תוכרעמ :הרעה     15.42.0010
,"ישיבוצימ" ,"GL" ,"IHCATIH","גנוסמס"      

.רשואמ ע"ש וא "וסטי'גופ" ,"ןיקייד" רטמ                             
      
RH/UTB 000,82 לש הקופתל רתסנ דייאמ     15.42.0220
תרושקת ,תרנצ ירוביח תוברל םימ 1" דע      

  5,800.00 5,800.00     1.00 למשחו 'חי   
      
RH/UTB 000,63 לש הקופתל רתסנ דייאמ     15.42.0230
תרושקת ,תרנצ ירוביח תוברל םימ 1" דע      

 12,600.00 6,300.00     2.00 למשחו 'חי   
      
RH/UTB 000,67 לש הקופתל רתסנ דייאמ     15.42.0250
תרושקת ,תרנצ ירוביח תוברל םימ 1" דע      

 50,000.00 12,500.00     4.00 למשחו 'חי   
      
RH/UTB 000,59 לש הקופתל רתסנ דייאמ     15.42.0260
תרושקת ,תרנצ ירוביח תוברל םימ 1" דע      

 27,200.00 13,600.00     2.00 למשחו 'חי   
      

 28,600.00   650.00    44.00 תימוקמ הלעפה תיחול 'חי  15.42.0400
      
תורוניצ 2 תללוכה FRV תרנצ תמולאול     15.42.0500
ןקנח תמרזה ךות םימחלומ ,תשוחנ      
יחפס לכ ,מ"מ 31 סקלפומרא םידדובמו      

119,250.00   265.00   450.00 תרושקת לבכו םישרדנה תרנצה רטמ   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../067 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     067 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,250.00    25.00    50.00 014R רוריק זג יולימ ג"ק  15.42.0510

      
ח פ  ת ו ל ע ת  16.51 ק ר פ  ת ת       
      
חפ יבועב ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפ תולעת     15.61.0050

  5,100.00   170.00    30.00 םינגוא ירוביחב מ"מ 52.1 ר"מ   
      
מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת`     15.61.0060

187,600.00   134.00 1,400.00 . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש רוביח ר"מ   
      
0.1 חפ יבועב ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפ תולעת     15.61.0080

 25,050.00   167.00   150.00 מ"מ ר"מ   
      
םוינימ עבצב עובצ ,ךתורמ רוחש חפ תולעת     15.61.0260

  9,000.00   300.00    30.00 מ"מ 0.2 לש חפ יבועב ,הדולח דגנ ר"מ   
      
ת ו ש י מ ג  ת ו ל ע ת  46.51 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
תדדובמ 6" רטוק םוינימולאמ השימג הלעת      15.64.0010
ימינפ יופיצ ,ק"מ/ג"ק 61 תופיפצב 1" דודיבב      

  8,520.00    71.00   120.00 557 י"תב תדמוע ,םוינימולא רטמ   
      
תדדובמ 8" רטוק םוינימולאמ השימג הלעת     15.64.0020
ימינפ יופיצ ,ק"מ/ג"ק 61 תופיפצב 1" דודיבב      

 15,600.00    78.00   200.00 557 י"תב תדמוע ,םוינימולא רטמ   
      
ר י ו ו א  ר ו ז י פ  י ר י ז ב א  56.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
תרצותל המודב יתרקת הקיני/ ריווא רזפמ      15.65.0010
דע  חטשב רונתב עובצ BH "סרפלטמ"      
יסירת(ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ      

  8,600.00   200.00    43.00 .)םילוגע הקיני 'חי   
      
תרצותל המודב יתרקת הקיני/ריווא רזפמ     15.65.0020
לודג חטשב רונתב עובצ BH "סרפלטמ"      

 17,250.00 1,500.00    11.50 ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ ר"מ   
      
לודג חטשב ,רונתב עבצ ,רזוח ריווא תוכבש     15.65.0110

 12,000.00 1,200.00    10.00 ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ ר"מ   
      
-מ לודג חטשב רונתב עובצ םשג דגנ סירת     15.65.0210

  3,670.00 1,835.00     2.00 ר"מ 1.0 ר"מ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../068 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     068 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יציפק ןונגנמ לוורש תוברל ,)רפמד( שא ףדמ     15.65.0500

  6,400.00 1,600.00     4.00 ר"מ 52.0 דע חטשב ןוחטב ךיתנו 'חי   
      
ן ו נ י ס ו  ה ק י נ י  ת ו כ ר ע מ  76.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ב ט מ ל  ר י ו ו א       
      
תקיפסל תינוציח תנקתומ תוחיר ןוניס תדיחי     15.67.0130
1001 י"תב תדמוע ד"למר 0005 לש ריווא      
ינושאר ןנסמ תללוכ הדיחיה .ויביכר לכ לע      
ןנסמ ,ףיטש )םוינימולא וא ם"בלפ( יתכתמ      
,םחפ ןנסמ ,יטטס-ורטקלא ןנסמ ,ינשמ      
דמו יטטס-ורטקלא ןנסמל למשח חול תוברל      

 28,000.00 28,000.00     1.00 הדיחיה לע ילאיצנרפיד ץחל 'חי   
      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  08.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ע ת ל       
      
יושע ריווא תולעתב ימינפ יטסוקא דודיב     15.80.0040

 66,000.00    55.00 1,200.00 1" יבועב ןרפואנ םיפוצמ תיכוכז יביסמ ר"מ   
      
יושע ריווא תולעתב ימינפ יטסוקא דודיב     15.80.0050

 13,800.00    92.00   150.00 2" יבועב ןרפואנ םיפוצמ תיכוכז יביסמ ר"מ   
      
ם י ג י ר ח  18.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע       
ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה לש      
      
לע םינקתומ טטסומרט-הלעפהה תוחול לכ      
האר( דיינ טלש אלל העובק הרוצב ריקה      
)תינכות      
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     15.81.0029
    FRV,ןנכתמה סדנהמה ידי לע רשואמ,  
: םגד , ש"טב 006723 רורק תקופת      
    PUMP , PUHY-P850YSLM-A(BS)  
    taeH למשח זוקינל תורבחתה ללוכ ל"נה  
הללוס יופיצ, טקפ ,זג יולימ , טלפמוק      
לכ , םוח תבאש טקש הבעמ .דלוגייאלב      
,?SOC רופישל לבק,םירוטרווניא םיסחדמה      

 82,000.00 82,000.00     1.00 . הלעפהה דע טלפמוק לכה,הדמעה ,הפנה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../069 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     069 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     15.81.0039
    FRV,ןנכתמה סדנהמה ידי לע רשואמ,  
: םגד , ש"טב 001703 רורק תקופת      
    PUMP , PUHY-P800YSLM-A(BS)  
    taeH למשח זוקינל תורבחתה ללוכ ל"נה  
הללוס יופיצ, טקפ ,זג יולימ , טלפמוק      
לכ , םוח תבאש טקש הבעמ .דלוגייאלב      
,?SOC רופישל לבק,םירוטרווניא םיסחדמה      

 78,000.00 78,000.00     1.00 . הלעפהה דע טלפמוק לכה,הדמעה ,הפנה 'חי   
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     15.81.0049
    FRV,ןנכתמה סדנהמה ידי לע רשואמ,  
: םגד , ש"טב 000372 רורק תקופת      
    PUMP , PUHY-P700YSLM-A(BS)  
    taeH למשח זוקינל תורבחתה ללוכ ל"נה  
הללוס יופיצ, טקפ ,זג יולימ , טלפמוק      
לכ , םוח תבאש טקש הבעמ .דלוגייאלב      
,?SOC רופישל לבק,םירוטרווניא םיסחדמה      

 70,000.00 70,000.00     1.00 . הלעפהה דע טלפמוק לכה,הדמעה ,הפנה 'חי   
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     15.81.0059
    FRV,ןנכתמה סדנהמה ידי לע רשואמ,  
: םגד , ש"טב 000512 רורק תקופת      
    PUMP , PUHY-P550YSLM-A(BS)  
    taeH למשח זוקינל תורבחתה ללוכ ל"נה  
הללוס יופיצ, טקפ ,זג יולימ , טלפמוק      
לכ , םוח תבאש טקש הבעמ .דלוגייאלב      
,?SOC רופישל לבק,םירוטרווניא םיסחדמה      

 55,000.00 55,000.00     1.00 . הלעפהה דע טלפמוק לכה,הדמעה ,הפנה 'חי   
      
רדחל תיזכרמ גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.81.0069
תדעוימ ע"וש וא קינוי/סירוא תרצות רשוכ      
, ריוא גזמ יעגפ דגנ תינוציח הנקתהל      
דגנ ,DSV רקב+ ד"למר 0005 לש הקיפסל      
יחתפ , רבגומ חופמ PS=57.1" ץחל לפמ      
תמר הטקש הדיחי , םיציפק לע חופ השיג      
תיחול ,  קמוע תורוש 6 , יב יד 84 שער      
זוקינל תורבחתה תונגה טווח + הלעפה      
ברימ ןנסמ + וי.ט.ב 000,551 הקופת למשחו      
ללוכ ,  למשח חולו דוקפ + טלפמוק לוכה4      
תיינב + תינכות יפל הדיחיה תדמעהו הפנה      
רוטקורטסנוקה רושיאב תכתממ תבשות      
םיליפורפ , תינכות יפל שרדנו הדימב      
סדנהמ י"ע תרשואמ הדיחי  , םוינמלאמ      

 64,000.00 32,000.00     2.00 .םיאתמ RETREVNI הבעמ+גוזימה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../070 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     070 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיזכרמ גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.81.0079
ע"וש וא קינוי/סירוא תרצות תילופיט הכירבל      
ריוא גזמ יעגפ דגנ תינוציח הנקתהל תדעוימ      
דגנ ,DSV רקב+ ד"למר 0004 לש הקיפסל ,      
יחתפ , רבגומ חופמ PS=5.1" ץחל לפמ      
תמר הטקש הדיחי , םיציפק לע חופ השיג      
תיחול ,  קמוע תורוש 6 , יב יד 54 שער      
זוקינל תורבחתה תונגה טווח + הלעפה      
ברימ ןנסמ + וי.ט.ב 000,021 הקופת למשחו      
ללוכ ,  למשח חולו דוקפ + טלפמוק לוכה4      
תיינב + תינכות יפל הדיחיה תדמעהו הפנה      
רוטקורטסנוקה רושיאב תכתממ תבשות      
םיליפורפ , תינכות יפל שרדנו הדימב      
סדנהמ י"ע תרשואמ הדיחי  , םוינמלאמ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 .םיאתמ RETREVNI הבעמ+גוזימה 'חי   
      
תדעוימ יזכרמ ינימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.81.0089
וא קינוי/סירוא תרצות 001% חצ ריוואל      
רקב+ ד"למר 0021 לש הקיפסל , ע"וש      
    DSV, ץחל לפמ דגנ "PS=5.1 רבגומ חופמ ,  
הטקש הדיחי , םיציפק לע חופ השיג יחתפ      
תיחול ,  קמוע תורוש 6 , יב יד 43 שער תמר      
זוקינל תורבחתה תונגה טווח + הלעפה      
טלפמוק לוכה וי.ט.ב 000,57 הקופת למשחו      
ט"וק 8 רזע םומיח יפוג + למשח חולודוקפ +      
, שא ןגמו המירז קספמ ללוכ ףיצר ןפואב      
הדיחיה תדמעהו הפנה ללוכ , , המירז שגרו      
רושיאב תכתממ תבשות תיינב + תינכות יפל      
, תינכות יפל שרדנו הדימב רוטקורטסנוקה      
י"ע תרשואמ הדיחי  , םוינמלאמ םיליפורפ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .םיאתמ RETREVNI הבעמ+גוזימה סדנהמ 'חי   
      
תיזכרמ ינימ גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.81.0099
ע"וש וא ודנרוט/הרטקלא/וארידת תרצות      
0042 ריוא תקיפסלו h/utB 00027 הקופתל      
    MFC םע הדיחי םיציפק לע חנומ חופמ  
זוקינו למשחל תרבוחמ םוינמלאמ םיליפורפ      
NIKS לופכ דודיב,ילניגרוא שימג זג תרנצו      
    ELBUOD "2 + דייאמ+תוטשפתה ימותסש  
טוויח קורי זג,NL ,"5.1=P.S טקש      
ריוא יבעמ+התיילתו הדיחיה תפנה+ילמשח      
לכ ללוכ םוח תבאשמ+םימיאתמ ל"נל      
טנמלא+הניקת הלועפל םישורדה םירזיבאה      
הפנה+דלוגייאלב הללוס ייופיצ+הכר הענתה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 . גגה לע 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../071 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     071 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טלש ,A05-TA : םגד - רקב הנקתהו הקפסא     15.81.0109
עגמ ךסמ םע  'חי 05 דע הטילשל יזכרמ      
רקב(םיבעמל  tinu ylppus rewop + רמייטו      

 20,000.00 5,000.00     4.00 )לגעמ לכל דחא 'חי   
      
תרצות תרושקת.חל רקב הנקתהו הקפסא     15.81.0119
    cet-vatiem 0054 :םגד utc-03 xob)ללוכ  
םינגזמ2 ל רבוחמ )הארתהכ ראלילוסל רוביח      

  2,200.00 2,200.00     1.00 דבלב רוריקל םילייע 'חי   
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.81.0129

  2,800.00   200.00    14.00 . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ 'חי   
      
ךותב 4" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.81.0139
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  8,000.00    80.00   100.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
'חיל תודימה לכל רופא ינקת תינושמש שימג     15.81.0149

  3,800.00   200.00    19.00 . גוזימה 'חי   
      
, הובג ץחל - לעותמ דייאמ הנקתהו הקפסא     15.81.0158
"ps=52.1 , ד"למר 0141 ריוא תקיפסל      
חנומ חופמ , ש"טב 00645 תילנמונ הקופתל      
, םיקוזיחו הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק לע      
תרבוחמ , םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי      
, רופא ינקת שימג זג תרנצו זוקינו למשחל      
רוביח ללוכ ,  קורי זג , NL טקש דייאמ      
םע ריקה לע הלעפה תיחול + ריוא הבעמל      
תמייק 'חי קוריפ תוברל , תונכתל הייצפוא      

 28,000.00 7,000.00     4.00 'פמוק, תמייק הייזכרמל השדח 'חי רוביחו 'חי   
      
, הובג ץחל - לעותמ דייאמ הנקתהו הקפסא     15.81.0159
הקופתל "ps=1 , ד"למר 076 ריוא תקיפסל      
לע חנומ חופמ , ש"טב 00703 תילנמונ      
הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק      
למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ םיליפורפ םע      
דייאמ , רופא ינקת שימג זג תרנצו זוקינו      
ריוא הבעמל רוביח ללוכ ,  קורי זג , NL טקש      
הייצפוא םע ריקה לע הלעפה תיחול +      
'חי רוביחו תמייק 'חי קוריפ תוברל , תונכתל      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק, תמייק הייזכרמל השדח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../072 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     072 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.81.0169
תילנמונ הקופתל ,ד"למר 006 ריווא תקיפסל      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 00191      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
רוביח ללוכ , קורי זג  , רופא ינקת שימג ,      
יאלגל רוביח+הלעפה תיחול + ריואה הבעמל      

 13,500.00 4,500.00     3.00 . הרואית לגעמ לש העונת 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.81.0179
תילנמונ הקופתל ,ד"למר 005 ריווא תקיפסל      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 00451      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
רוביח ללוכ , קורי זג  , רופא ינקת שימג ,      
יאלגל רוביח+הלעפה תיחול + ריואה הבעמל      

 28,000.00 4,000.00     7.00 . הרואית לגעמ לש העונת 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.81.0189
תילנמונ הקופתל ,ד"למר 024 ריווא תקיפסל      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 00321      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
רוביח ללוכ , קורי זג  , רופא ינקת שימג ,      
יאלגל רוביח+הלעפה תיחול + ריואה הבעמל      

 28,000.00 4,000.00     7.00 . הרואית לגעמ לש העונת 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.81.0199
תילנמונ הקופתל ,ד"למר 053 ריווא תקיפסל      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 0069      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
רוביח ללוכ , קורי זג  , רופא ינקת שימג ,      
יאלגל רוביח+הלעפה תיחול + ריואה הבעמל      

  6,400.00 3,200.00     2.00 . הרואית לגעמ לש העונת 'חי   
      
תודימב שא ןיסח ןשע רורחשל יתרקת סירת     15.81.0209

  4,600.00 2,300.00     2.00 .תינכת יפל תונוש ר"מ   
      
רבעמל א"גה טרפ יפל TCM "4 תמיטא     15.81.0219

  1,200.00   600.00     2.00 . ד"ממב זג תרנצ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../073 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     073 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ד ו ד י ב  61 ק ר פ       
      
י ל ו ו ר ש  ם ע  ד ו ד י ב  25.61 ק ר פ  ת ת       
"ס ק ל פ ו ד י ו "      
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     16.52.0010
תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      

 11,700.00    30.00   390.00 .יס.יו.יפ -מ הקבדה יטרס תוברל 2/1" רטוק 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       
      
י"ע םיכותיר תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
% תילאוזיו הקידב 001 % ,תכמסומ הדבעמ      
תיטנגמ הקידב 03      
      
םיכתחב תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.10.0048
יחפ ןכו ,מ"מ 0.4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
יוקינ תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ ,רשק      
,יטטניס דוסי עבצו םיכותיר הדלפ תושרבמב      

273,000.00 18,200.00    15.00 ןוט 01 לעמ תומכל ןוט   
      
הדלפה תייצקורטסנוק תעיבצ רובע תפסות     19.10.0060
יפל הדידמה ,יטטניס ןוילע עבצ תובכש יתשב      

 31,500.00 2,100.00    15.00 הדלפ ןוט ןוט   
      

 39,000.00 2,600.00    15.00 הדלפה תייצקורטסנוק ןווליג רובע תפסות ןוט  19.10.0064
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../074 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     074 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת/סבג תורקת לש הדיחיה יריחמ      
םיטנמלאה לכו םינוש םייופיח/תויטסוקא      
תחיתפ םג םיללוכ ,הז קרפב םיטרופמה      
םיקוזיחה לכ תאו םיחתפה קוזיחו םיחתפ      
לכ תבכרה ךרוצל םישרדנה תונכההו      
'וכו םייופיח/םירצומה /םירזיבאה/םיטנמלאה      
תוציחמ םיבלושמהו םייולתה , הז טקיורפב      
םייופיח/תויטסוקא תורקת/סבג תורקת/סבג      
יפלו דנוברוא תרבח יטרפ יפל ,'וכו םינוש      
םא ןיב,שרדיש יפכו טנמלאה ןרצי טרפמ      
ןיבו ןלבקה ידי לע ועצוביו וקפוסי םיטנמלאה      
ידי לע וקפוסיו ועצובי םיטנמלאה םא      
תוציחמ,תונולח,תותלד תוברל,םירחא      
םילכ,תונורא,די יזחאמ,תוקעמ,תיכוכז      
םיזחאמ,םיתורש ירזיבא,םיירטינס      
ירזיבא,םיכנל      
יפוג,םיאלג,םירלקנירפס,היצלטסניא      
גוזימ ירזיבא,למשח ירזיבא,הרואת      
תויזיולט,גוס לכמ םינוש םייופיח,םיסירת,ריווא      
.שרדינכ רחא רזיבא לכו 'וכו      
      
הז קרפב םיטנמלאה לכ לש הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,גוס לכמ םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
    Z+L,Z,T,L, הדרפה יליפורפ,הניפ יליפורפ,  
,הקולח יליפורפ ,םויס יליפורפ ,אגמוא יליפורפ      
שגפימב םיליפורפ,קותינ יליפורפ      
לכ ,ריק/הפצר שגפימב םיליפורפ,הרקת/תוריק      
שרדייש לככ,גוס לכמ ,שרדייש רחא ליפורפ      
תושירד יפל לכה ,שרדייש םוקמ לכבו      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
לכ.םינרציה יטרפימו יטרפ יפלו תוינכותב      
תואמגודו םינווגב רונתב םיעובצ םיליפורפה      
.לכירדאה תריחב יפל      
      
רוטקורטסנוק רושיא ונובשח לע שיגי ןלבקה      
קרפב םיראותמה םיטנמלאה לכ תיילת רובע      
תויומכה בתכב םיקרפה לכב םיראותמהו הז      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../075 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     075 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ק ת  ,ם י י ו פ י ח  ,ת ו צ י ח מ  21.22 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ק  ץ ו ח  ת ו ר י ק ו  ט נ מ צ  ת ו ח ו ל מ       
      
"etilykS lenapauqA" גוסמ םינפו ץוח תורקת     22.12.0320
etilykS" טנמצ חול תללוכ תכרעמה .ע"ש וא      
    lenapauqA" תוברל ,מ"מ 8 יבועב ע"ש וא  
לטכפש( קרמב )םירפת( םיקשימה יולימ      
טרס םע ע"ש וא "relliF tnioJ" גוסמ )יטנמצ      
םע "taocmikS" גוסמ תיטנמצ תבכש ,ןוירש      
רמיירפו ר"מל םרג 061 לקשמב ןוירש תשר      
הי צקורטסנוק ,ע"ש וא "lenapauqA" חול      
טרפמ יפל מ"מ 6.0 יבועב ןוולוגמ חפמ      
    "dnobrO fuanK" )רמג דע )'מ 0.1 דע הבוגב  
האר( .הבוטר הנואסב .העיבצל ןכומו םלשומ      

  3,015.00   335.00     9.00 )תורקת תינכותב H ןומיס ר"מ   
      
ת ו ח ו ל ב  ם י נ פ  ת ו ר י ק  י ו פ י צ  41.22 ק ר פ  ת ת       
    C.V.P,  ל ו  ת ו ע י ר י  ,ץ ע  ת ו ח ו ל  
      
יבועב לופכ FDM תוחולב םינפ תוריק יופיח     22.14.0240
שער תעילב םדקמ םע 1E הגרד ,מ"מ 81      
תקבדומ חיראה בגב .WA=7.0 לש ילמינימ      
,רוחש עבצב XETDNUOS תיטסוקא הזיג      
תיכוכז רמצ ינרזמ יופיחה ירוחאמ ללוכ      
לש בוליש הזיגב םיפוטע ק"מל ג"ק 42 לקשמב      
חיראה ינפ רמג .חולל חול ןיב מ"ס 5 םיליפורפ      
תוברל ,LPH/עבצ/ןימלמ/רינרופ יופיצ      
.םלשומ רמגל דע לכה .האישנ תיצקורטסנוק      

 50,000.00 1,000.00    50.00 .)םירימגת תינכותב 31 ןומיס האר( ר"מ   
      
ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  22.22 ק ר פ  ת ת       
ן ו ו ל ו ג מ  ח פ מ  ו א  ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
,מ"ס 021/06 תודימב דדנפסקא תשר תרקת     22.22.0040
ןייפ היצקורטסנוק ,רופא ןווגב עובצו ןבלוגמ      
,רוחש יפקיה W תרגסמ ,ןייל ןייפ יליפורפ ,ןייל      
תא ללוכ ריחמה .חיראה בגב רוחש הזיג דב      
הבוגב( הילתה יטנמלא ,םיאשונה םיליפורפה      

375,000.00   500.00   750.00 )תורקת תינכותב D ןומיס האר( .)'מ 0.1 דע ר"מ   
      
NO KOOH ןוולוגמ חפ ישגמ תרקת     22.22.0046
    RODIRROC אל םישגמ ,הריחבל ןווגב עובצ  
.מ"מ 8.0 יבועבו מ"ס 06 בחורב ,םיררוחמ      
יטנמלא ,םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה      
יבועב ןתיווז רמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה      
הגמוא ליפורפ תוברל ,תוריקה דיל מ"מ 2.1      
B ןומיס האר( .)שרדנו הדימב( תודשה ןיב      

 75,000.00   250.00   300.00 )תורקת תינכותב ר"מ   
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../076 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     076 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.C ת ו ח ו ל מ  ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  42.22 ק ר פ  ת ת       
    V.P,  ץ ע  י ח י ר א )F.D.M(  ע  ר מ צ ו  
      
,םיחנומ ץע רמצ יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.24.0610
חירא ,TKETDLORT תרצות ,םינוש םינווגב      
וא מ"ס 16/16 וא מ"ס 5.95/5.95 תודימב      
ביס יבוע( מ''מ 51 חול יבוע ,מ"ס 021/06      
תא ללוכ ריחמה .)מ"מ 0.2 וא מ"מ 0.1 ץעה      
םע םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה      
תאו )ןוולוגמ חפמ( T-51 גוסמ היצקורטסנוק      
תוברל ,)'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא      
דע לכה ,םוינימולאמ "L" תיווז רמג יליפורפ      
דוסי ריחמ( הדובעה לש םלשומ עוציבל      
F ןומיס האר( .ר"מ/ח"ש 551 םיחיראל      

 88,560.00   328.00   270.00 )תורקת תינכותב ר"מ   
      
י ח ת פ ו  ג ו פ ס  ,ס ב ג  ת ו ר ק ת  52.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ש       
      
מ"מ 5.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.25.0010
ןומיס האר( .)'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוקו      

  8,520.00   213.00    40.00 )תורקת תינכותב A ר"מ   
      
רוריחב םיררוחמ סבג יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.25.0022
תודימב חירא ,)A81/8C )08.0=wa עבורמ      
תא ללוכ ריחמה .מ"מ 5.21 יבוע ,מ"ס 06/06      
העירי ,םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה      
רמגו הילתה יטנמלא ,סקטדנואס תיטסוקא      
עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיווז      
001 םיחיראל דוסי ריחמ( הדובעה לש םלשומ      

112,585.00   253.00   445.00 )תורקת תינכותב C ןומיס האר( .)ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
ת ו י ק פ ו א ו  ת ו י כ נ א  ת ו ר י ג ס  62.22 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג מ       
      
,תורוק ,םירניס ,תיכנאו תיקפוא הריגס     22.26.0029
וא סלפמ ותואב מ"מ 5.21 יבועב סבג תוחולמ      
,מ"ס 07 דע סורפ בחורב ,םינוש םיסלפמ ןיב      
תוברל ,תויטסוקא תורקת יפקיהב      
רמג דע לכה )'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      
תינכותב A ןומיס האר( .העיבצל ןכומ םלשומ      

 88,000.00   220.00   400.00 )תורקת רטמ   
      
םימ דימע סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.26.0090
החדה לכימ יוסיכל מ"מ 5.21 יבועב )קורי(      
הסירפב הדידמה( היצקורטסנוק תוברל ,יומס      

 18,000.00   240.00    75.00 )ר"מב ר"מ   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../077 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     077 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  ד ו ד י ב  72.22 ק ר פ  ת ת       
      
רמצ ינורזמ י"ע תויטסוקא תורקת דודיב     22.27.0044
ק"מ/ג"ק 42 לש לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
שא דגנ תודימע ןליתאילופ תועיריב םיפוטע      

 62,995.00    43.00 1,465.00 )ב"אלפ( ר"מ   
      
,ם ו י נ י מ ו ל א מ  ר מ ג  י ל י פ ו ר פ  82.22 ק ר פ  ת ת       
י ק ו  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת ל  ת ו פ ס ו ת       
      
תוילרנימ תויטסוקא תורקתל תפסות     22.28.0540
תודימב ,סלגרביפ וא םיעלס רמצמ תוירלודומ      
רובע מ"ס 221-16/16 וא מ"ס 021-06/06      
לכ קחרמב ורבוחיש םיחישק םילתמ י"ע קוזיח      
םיאשנמה .םיישארה םיאשנמל מ"ס06      
16-מ לודג וניאש קחרמב ונקתוי םיישארה      
ןיבל ןושארה הלתמה ןיב קחרמה .הזמ הז מ"ס      
רמגה יליפורפ .מ"ס 04-מ לודג היהי אל ריקה      
    )Z+ מ"מ 52.1 לש ילמינימ יבועב םוינימולאמ,  
)L קלח 3015 י''ת ,ףרועה דוקיפ תושירד יפל      

  2,442.00    74.00    33.00 4 ר"מ   
884,117.00   22 כ"הס

      
,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ם ע  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  02.32 ק ר פ  ת ת       
ט י י נ ו ט נ ב  ת ס י מ ת       
      
םאתהב ןוטבה לש הפישחה תגרדו ןוטבה גוס      
טרפמבו היצקורטסנוקה תינכותב תויחנהל      
      
תואסנולכה תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תויחנהל םאתהב תוינוס הרטלואהו תוינוסה      
סוסיבה ץעוי טרפמ      
      
סנולכה שאר תותיס םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ןנכותמה סלפמל תרזוח הקיציו      
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0050
קמועו מ"ס 06 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

519,715.00   479.00 1,085.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ רטמ   
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0070
קמועו מ"ס 07 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

185,016.00   593.00   312.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../078 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     078 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0090
קמועו מ"ס 08 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

729,408.00   696.00 1,048.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ רטמ   
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.32 ק ר פ  ת ת       
      

627,300.00 6,970.00    90.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  23.99.0030
      
ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  י ר ו ד י ס  72 ק ר פ       
      
.ם י כ נ ל  ת ו ח ל ק מ ו  ם י ת ו ר י ש  04.72 ק ר פ  ת ת       
      
םגד )מ"ס 57( הכורא היולת  סרח תלסא     27.40.0110
לכימ םע ןבל עבצב ע"ש וא "583 תקרב"      
ריקב ע"ש וא ןוסאלפ לש "ינאס" יומס החדה      

 25,200.00 4,200.00     6.00 .השק קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל סבג 'חי   
      
רושיא םע , םיכנ יתורישל םמורתמ די זחאמ     27.40.0520
09-57 ךרואב , םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב      
, מ"בלפמ תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע מ"ס      
ןוטוינ C.V.P , 22 הפוצמ וא עובצ םוינימולא      

  9,780.00 1,630.00     6.00 .8191 ילארשי ןקת יפל המרה חוכ 'חי   
      
ם י נ י י נ ב ב  ה נ ו ו כ ה ו  ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
ם י ב ח ר מ  ן ו מ י ס ו  ט ו ל י ש  03.92 ק ר פ  ת ת       
ם י ד "מ מ ו  ם י נ ג ו מ       
      
51 דע חטשב טלקמ/ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     29.30.0010

  1,950.00   650.00     3.00 'פמוק רוא יטלופ םיעבצב ר"מ  
  1,950.00   92 כ"הס

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ת ח ל ק מ ב  ם י ר ז י ב א  11.03 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר י ש ב ו       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ -שיגנ     30.11.3105
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

  1,608.00   268.00     6.00 םלשומ ןקתומ ,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../079 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     079 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוגיע חולו תרגסמ תחלקמל לפקתמ אסיכ     30.11.3500
תודימב שרבומ רמג )הטסורינ( 613 מ"בלפמ      
ןולינ תקיצי יספ יושע בשומ םע ,מ"ס 04/83      
תוברל ,ג"ק 051 דע האישנ רשוכ ,רוחש ןווגב      
לנפ" תמגוד "B/SS-744" ט"קמ ,ריקל ןוגיע      

  5,550.00 1,850.00     3.00 ינמרג ןקת יפל ,ע"ש וא "םיטקייורפ 'חי   
      
08/06 לדוגב ,עובק L תרוצב די זחאמ -שיגנ     30.11.4222
םיכנ תחלקמל ןוליינ יופיצב םוינימולאמ ,מ"ס      
S/224" םגד ,תחלקמה דצל ריקה לע הנקתהל      
    PP" ןקת יפל ,ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  

  1,875.00   625.00     3.00 םלשומ ןקתומ ,3 קלח 8191 ילארשי 'חי   
      
ג"ע תקבדומ מ"מ 6 יבועב לטסירק תארמ     30.11.5030
תוזאפ םע ריקהמ תקחרומ ץיוודנס תטלפ      
הילת תוברל ,הארמה ףקיהב תושטולמ      
- םיתורשב( .יפקיה U ליפורפ ללוכ ,תרתסנ      

 11,900.00   700.00    17.00 )םירימגת תינכותב 5 ןומיס האר ר"מ   
      
ג"ע תקבדומ מ"מ 8 יבועב לטסירק תארמ     30.11.5040
תוזאפ םע ריקהמ תקחרומ ץיוודנס תטלפ      
הילת תוברל ,הארמה ףקיהב תושטולמ      
ןומיס האר( .יפקיה U ליפורפ תוברל ,תרתסנ      

 51,000.00   850.00    60.00 )םירימגת תינכותב 3 ר"מ   
      
הטסורינ יושע ,ריק לע םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     30.11.9000
,01202 - םייומס םיריצו תולגועמ תוניפ ,403      

  5,200.00   400.00    13.00 .ב"הרא ISA תרצות 'חי   
      
תרדס ,הטסורינ ינוציח הלסא ריינל ןקתמ     30.11.9001
    LAVOR ISA םגד MS77402 וא ןרטש .י לש  

  6,900.00   300.00    23.00 .ע"ש 'חי   
      
תרדס ,ריקב עוקש ילילג וד טלאוט ריינל ןקתמ     30.11.9002
    LAVOR ISA וא ןרטש .י לש 13302 םגד  

  6,900.00   300.00    23.00 .ע"ש 'חי   
      
LAVOR תרדס ,יולת - הלסא דצל ירטינס חפ     30.11.9003

  4,800.00   200.00    24.00 .ע"ש וא ןרטש .י לש 25802 םגד ISA 'חי   
      
84 םירויכ דצל יולת ריינ ףוסיאל יולת חפ     30.11.9004
.י לש 62802 םגד LAVOR ISA תרדס ,רטיל      

  5,200.00   400.00    13.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
תרדס ,ינוויכ תלת ינוליס םיידי שביימ     30.11.9005
    OMOCE וא ןרטש .י לש ,50001049 םגד  

 26,000.00 2,000.00    13.00 .ע"ש 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../080 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     080 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרדס ,הטסורינמ םיכנ יתורישל םיידי שביימ     30.11.9006
    AC0042KH וא ןרטש .י לש ,30001049 םגד  

 12,000.00 2,000.00     6.00 .ע"ש 'חי   
      
תרגסמ ,מ"ס 04/06 םיכנ יתורישל הארמ     30.11.9007
.י לש ,T0060 םגד ISA תרדס ,הטסורינ      

  1,800.00   300.00     6.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
.י לש ,7430 םגד ,תיכנא הציחל תיינובס     30.11.9008

  4,800.00   200.00    24.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
י"ע ריקה לע היולת הטסורינ הלסא תשרבמ     30.11.9009

  4,600.00   200.00    23.00 .הסדנה ןרטש 'חי   
150,133.00   03 כ"הס

      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  33 ק ר פ       
      
ם י ר ו ח ש  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  31.33 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת ו כ ר ע מ ל       
      
קרפ תתב תורוניצה ריחמ .1 :תורעה      
PU גוסמ םיריהמ םירבחמ םיללוכ 310.70      
    KCIUQ. םיפיעסה יפל ומלושי םירבחמ  
.2.שרדנו הדימב ,0710-0410.301.70      
יאקירמא ןקת יפל 01 לוידקס תרנצ      
    3.597-A-MTSA. 3. רוניצ לש תורבחתה  
קרפ תת האר - םייק רוניצ לא שדח      
תת האר - )םירלקנירפס( םיזתמ .4.110.70      
תכרעמל םירזיבאו םיחפס .5 101.70. קרפ      
קרפ תת האר - )םירלקנירפס( םיזתמ      
    .07.103  
      
רפת ילב 04 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     33.13.0020
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב םירבוחמ      

 12,180.00    87.00   140.00 1" רטוק רטמ   
      
רפת ילב 04 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     33.13.0040
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
םיריהמ םירוביח י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ      
,םילתמו םיחפס תוברל ,PU KCIUQ גוסמ      

  9,120.00   114.00    80.00 1 2/1" רטוק רטמ   
      
רפת םע 01 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     33.13.0320
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
PU גוסמ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

 65,000.00   100.00   650.00 2" רטוק ,םילתמו םיחפס תוברל ,KCIUQ רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../081 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     081 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפת םע 01 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     33.13.0340
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
PU גוסמ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

 27,200.00   160.00   170.00 4" רטוק ,םילתמו םיחפס ללוכ אל ,KCIUQ רטמ   
      
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  41.33 ק ר פ  ת ת       
      
תיארקא החיתפ תעינמל תכרעמ .1 :תורעה      
תת האר - )ריוואב הסוחד( םירלקנירפס לש      
ויהי םירלקנירפסה לכ .2.501.70 קרפ      
תכרעמל תורוניצה .MF/LU. 3 םירשואמ      
םיקרפ תת האר - )םירלקנירפס( םיזתמ      
    .07.011,013  
      
,TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     33.14.0020
TPN "2/1,6.5=K" ריחנ םורכ רומיג ,העוב      
תולעמ 39 ,97 ,86 75, הלעפהה 'פמט ,2/1,      
וא "LARTNEC" תרצות BG םגד ,סויסלצ      

 19,880.00    71.00   280.00 ע"ש 'חי   
      
4/3" רלקנירפסל םיקלח ינש םורכ הטזור     33.14.0610

  4,560.00    19.00   240.00 תכמנומ הרקתב העוקש 'חי   
      
ןוגיע םע )הטסורינ( מ"בלפ שימג רוביח     33.14.1100
חירא עצמאל ותמאתהו מ"מ 0001 דע ךרואב      

 37,200.00   155.00   240.00 הרקתה 'חי   
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ח פ ס  51.33 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל       
      
םיזתמ תכרעמל תורוניצה .1 :תורעה      
םיקרפ תת האר - )םירלקנירפס(      
תתב תורוניצה ריחמ .2 2.310,110.70.      
םיריהמ םירבחמ םיללוכ 310,110.70 קרפ      
יפל ומלושי םירבחמ .PU KCIUQ גוסמ      
הדימב 0800-0500.301.70 םיפיעסה      
יפל םיגרבותמ םינוולוגמ םיחפס .3.שרדנו      
.320.70 קרפ תת האר -552 י"ת      
      
,תויופעתסה ,תויווז( הרוחש הדלפמ םיחפס     33.15.0020
לק רבחמ ללוכ אל ,)ינכמ T ,רטוק ירבעמ      

 10,000.00   125.00    80.00 4" רטוק תורוניצל ,PU KCIUQ גוסמ 'חי   
      

  7,200.00    60.00   120.00 4" רטוק PU KCIUQ גוסמ לק רבחמ 'חי  33.15.0150
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../082 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     082 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב     33.15.0210
ינש ,םוליב את תוברל 4" רטוק הבוטר      
םע הקעזא ןומעפ ,2" זוקינ זרב ,םירטמונמ      
םישורדה םיביכרמה ראשו םינגוא ,םימ עונמ      
וא "LARTNEC" תרצות תמלשומ הנקתהל      

  7,960.00 7,960.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
HCTIWS WOLF( MF/LU המירז קספמ     33.15.0270
    CDV 42( םגד 4" רטוק רוניצ לע ןקתומ  

  1,500.00   750.00     2.00 ע"ש וא RETTOP תרצות FS-RSV 'חי   
      
HCTIWS WOLF( MF/LU המירז קספמ     33.15.0310
    CDV 42( םגד  2" רטוק רוניצ לע ןקתומ  

  3,000.00   750.00     4.00 ע"ש וא RETTOP תרצות FS-RSV 'חי   
      
קספמ םע הזנורב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     33.15.0470
תרצות 20SCS-BB םגד 2" רטוק בצמ      

  4,720.00 1,180.00     4.00 ע"ש וא "EEKUAWLIM" 'חי   
      
רטוק הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     33.15.0510
"LARTNEC" תרצות )W(G-VFB םגד 4"      

  2,600.00 1,300.00     2.00 ע"ש וא 'חי   
      
,ץיפק רזחומ ,הזנורב יושע רזוח לא םותסש     33.15.0640
EPYT-Y םגד 2" רטוק ,טקש סופיט      

  2,360.00   590.00     4.00 ע"ש וא "LARTNEC" תרצות81F 'חי   
      
יושע GNIWS MF/LU םגד רזוח לא םותסש     33.15.0690
תרצות  G-1 םגד ,4" רטוק ,הקיצי לזרב      

  2,960.00 1,480.00     2.00 ע"ש וא "GNIKIV" 'חי   
      
רטוק ,אלמ רבעמ ,הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     33.15.0780
תרצות 91F םגד 2" ץרוטש רבחמ םע 2"      

    940.00   470.00     2.00 ע"ש וא "LARTNEC" 'חי   
      
4" רטוק רוניצ לע ןקתומ המירז )קספמ( שגר     33.15.0840
ע"ש וא "RETTOP" תרצות "FRSV" םגד      
ילמשח טוויח ללוכ אל ,MF/LU רשואמ      

  1,180.00   590.00     2.00 דרפנב דדמנה 'חי   
      
זרב תוברל 4/1" רטוק MF/LU ץחל קרופ     33.15.0870

  2,280.00   380.00     6.00 ע"ש וא "LLENNIRG" תרצות קותינ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../083 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     083 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רשואמ םירלקנירפס תכרעמל הקנסה זרב     33.15.0880
    MF/LU 3 לופכ רוביח םעX2" )רזיבא  
ידמצמ ינש תוברל 4" ףקז לע )תורבחתה      
,תרשרשו םיסכמ ,הטירח םע טלש ,ץרוטש      
תרצות  A69/5-9םגד טלפמוק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ע"ש וא "SRELKNIRPS CITAMOTUA" 'חי   
      
רשואמ ISP 003 דע ,3 2/1" רטוק ץחל דמ     33.15.1000
    MF/LU םגד " AU" תרצות  "ELBAILER"  
יכרד תלת זרב ,רוביח ירזיבא תוברל ע"ש וא      

  1,680.00   280.00     6.00 ישארה רוניצהמ 4/1" האיצי תפומו 'חי   
      
ם י ג י ר ח  61.33 ק ר פ  ת ת       
      
ןונכת ר"מ 0052 חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     33.16.0010

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב  
      
ימ רוניצל םירלקנירפס ימ וק רוביח     33.16.0020
םירמוחו םירוביח תמאתה ללוכ םירלקנירפס      
םלשומ ןקתומ , הנבמה תלהנמ םע םואיתבו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .  
      
קותינ יזרבכ הנקתה2/11" רטוק םיזרב 2      33.16.0030

  4,500.00 1,500.00     3.00 TCM תמיטא ללוכ ד"ממל 'חי   
      
תופעתסה ירבחמ / םיבכור הנקתהו הקפסא     33.16.0050
םיזתמ ירוביחל םיחפס + 5.1" - 2" תורוניצל      

 35,000.00   100.00   350.00 . םלשומ ןקתומ , 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../084 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     084 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ק ר פ ( ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
)י נ כ ט ה  ט ר פ מ ב  20.43      
      
דויצהו םירזיבאה לכ ריחמב -א  :תורעה      
.שומישל ןכומ ,רוביחו הבכרה ,הקפסא וללכי      
וא םיגולנא םינעוממ םינצחלהו םיאלגה לכ -ב      
,םירזיבאה לכ ריחמב -ג  .םייביטקארטניא      
ןומיס תורונמ ,םינומעפ ,םינצחל ,םיאלג ומכ      
תופעתסה זגראל דע טוויחה םג ללכי 'וכו      
-ד  .תושורדה תבותכ תודיחי ןכו יתמוק      
ןוכמ תקידב םג הלולכ ןקתמה ריחמב      
שא יולג תבלושמ היהת תזכרה -ה  .םינקתה      
תויומכה בתכב תזכרה -ו .םורח תזירכ ןשעו      
םיקפסה .השורדה הלוכתה תמרב תורדגומ      
םיקפסמ םה רשא תוזכרל הלוכתה תא וקלחי      
הנייהת תוזכרה .רומש םוקמ 02% תפסותב      
ותואמ היהי דויצה לכ -ז  .תרושקת י"ע ןהניב      
.הנורחא הרודהמ 468LU ןקת אשוהו ןרצי      
ןוידטצאה םחתמ לכ תא תתרשמ תכרעמה      
תרזעב רבוחי יחרזמה עיציה ןקתמ .ישארה      
.תאז תכרעמל הרקב      
      
תענוממ יגולנא סופיטמ ןשע יוליג תזכר     34.01.0001
טרפבו טרפמב עיפומכ תיביטקארטנא      
תמאות רשאו 40.60.43 ,30.20.43 םיפיעס      
ןכותמש תבותכ תודיחי 052 דע הטילשל      
תולעפהל תבותכ תודיחי 001 ו םיאלג 051      
תורבחתהל תרושקת סיטרכ ללוכ םיווחו      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק הליבקמ תזכרל  
      
רובע היזכרמה ריחממ הדרוה וא תפסות     34.01.0002

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק תבותכ תודיחי 001 לש תכרעמ  
      
ןגייח רובע תיזכרמה תכרעמ ריחמל תפסות     34.01.0003
30.20.43 ףיעסב עיפומכ יטמוטוא ןופלט      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ז"י הקספ  
      
סיטרכ רובע היזכרמה ריחמל תפסות     34.01.0004
רפסמל הנשמ תזכר רוביח רשפאי תרושקת      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תויזכרמ  
      
,םזמז ,תילטיגיד הגוצת תללוכה הנשמ תזכר     34.01.0006
טלפמוק תוזכרה לכב םייקה יפל ןומיס תוירונ      
עיפומכ הלעפה ירודיס ללוכ ,שומישל ןכומ      

 16,000.00 4,000.00     4.00 'פמוק תרושקת יקשממ ללוכ .50.20.43 ףיעסב  
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../085 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     085 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יביטקארטניא יטפוא-ורטקלא ןשע יאלג     34.01.0008
'ב-ו ללכב 'א 60.20.43 ףיעסב ראותמכ      

 30,000.00   300.00   100.00 טרפב 'חי   
      
ךותב םתנקתה רובע םיאלג ריחמל תפסות     34.01.0009
גגב םיחתפ ךותיח ללוכ ,למשח תונורא      

  1,500.00    50.00    30.00 תונוראה 'חי   
      
ראותמכ  ימרט סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0010

    540.00   270.00     2.00 טרפב 'ג-ו ללכב 60.20.43 ףיעסב 'חי   
      
,ימרט יטפוא סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0011
60.20.43 ףיעסב ראותמכ יביטקארטניא      

  1,280.00   320.00     4.00 טרפב 'ד-ו ללכב 'חי   
      
ריווא תלעתב הנקתהל םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0012

  3,200.00   800.00     4.00 .טרפב 'ח-ו ללכב 60.20.43 ףיעסב ראותמכ 'חי   
      
תולעתב תונקתהל םידעוימ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0018
ללכב 60.20.43 ףיעסב ראותמכ חצ ריוא      

  1,000.00 1,000.00     1.00 טרפב 'ח ףיעסו 'חי   
      
ראותמכ ןמימ יאלג סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0019

  3,000.00 3,000.00     1.00 טרפב ה ףיעסו ללכב 60.20.43 ףיעסב 'חי   
      
,70.20.43 ףיעסב ראותמה יפל די ינצחל     34.01.0025
אספוקה תסנכהל הנידע הרוצב בוציח ללוכ      

  3,520.00   220.00    16.00 ךרוצה תעב ריקב 'חי   
      
,80.20.43 ףיעסב ראותמה יפל ןומיס תוירונ     34.01.0026
תסנכהל הנידע הרוצב ריקב בוציח ללוכ      

  2,000.00   100.00    20.00 ךרוצה תעב אספוקה 'חי   
      
ראותמה יפל ריקה לע םינקתומ הקעזא ירפוצ     34.01.0027

  2,560.00   160.00    16.00 .90.20.43 ףיעסב 'חי   
      
םע תבהבהמ הרונמ רובע ל"נל תפסות     34.01.0028

  1,600.00   100.00    16.00 דרפנ טוויח ללוכ )תבותכ תדיחי ללוכ( טוליש 'חי   
      
,םימ זתמל החיתפ ןומיס רובע טוויח תדוקנ     34.01.0029
יתמוק זגראל דעו HCTIWS WOLF-מ לחה      

    600.00   300.00     2.00 תבותכ תדיחי ללוכ ,ר"ממ 8.0X2 םיטוח י"ע 'חי   
      
רובע .י.ז טלוו 42 חתמב דוקיפ רסממ     34.01.0030
ףיעסב ראותמה יפל שא יפדמ תלעפה      

  2,640.00   330.00     8.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 21.20.43 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../086 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     086 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רחא ןומיסמ הלעפה וא רסממ ריחמל תפסות     34.01.0031

  6,000.00   300.00    20.00 המיאתמ אספוק ללוכ תבותכ תדיחי רובע 'חי   
      
לבכב שומיש תאזכ הדיחי ריחמל תפסות     34.01.0032

    700.00    35.00    20.00 09E שא ןיסח 'חי   
      
תכרעמב זרב בצמ הארתא ןקתה     34.01.0033
ללוכ )HCTIWS REPMET( םירלקנירפס      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק תבותכ תדיחי  
      
ףיעסב עיפומכ םייטנגמ תותלד יקיזחמ     34.01.0034

    800.00   400.00     2.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 31.20.43 'חי   
      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק תולופכ תותלד רובע םלוא ל"נכ 34.01.0035
      
8 דע תלעפהל לנפ לש הנקתהו הקפסא     34.01.0036
ללוכ ,םידל תגוצת ללוכ ןשע תאצוה יחופמ      
ןקת יפל יונב תזכרב תושורדה תופסותה לכ      
    468LU תרצות תמגודכ REIFITON םגד  
    CSSCS + L8-S ןכמ טלפמוק - ע"וש וא  

 11,100.00 3,700.00     3.00 'פמוק שומישל  
      
הנכותו ירמוח לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     34.01.0037
)תספדמ וא/ו( בשחמל תזכרה ינותנ תרבעהל      
לכ םוקימ לש )םינותנו( היצמינא תלבק ךרוצל      
י"ע קפוס בשחמה .בשחמ גצ י"ע יאלגו יאלג      
הווהמ רשא בשחמל םאתות הנכותה .םירחא      
ןלבק י"ע קפוסת רשא ,הרקבה תכרעממ קלח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הרקבה  
      
ןוראב רוטרנג לנפ לש הנקתהו הקפסא     34.01.0038
תודיחי 5 + ןומס תורונמ 5 ללוכ .םיאבכ      
םוריח טולש + זיידונא םוינימולא לנפ ,תבותכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק -  
      
שא יוליג תוזכר ןיב רבחל עדויש סיטרכ     34.01.0040
תוזכר ןיב רוביחל ,האלמ תרושקת תרבעהל      
יטפוא סיסב וא תשוחנב ךמות ,שא יוליג      
ללוכ ,תזכרל תזכר ןיב רטמ 005 דע קחרמל      
יוליג תכרעמ תרושקתל תוקשממתה תדיחי      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - דצ לכב שא  
      
םיאתמה mm1X01X2 גוז 01 תשוחנ לבכ     34.01.0041
,ןיירושמ בלצומ( ק"תת תינוציח הנקתהל      
)שרדנה לכו םירבכע םוסריכ ןגומו םימ ןגומ      

  7,500.00    30.00   250.00 תומכהמ 05% ,ק"תת תרנצ הלחשה ללוכ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../087 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     087 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנקתה םיאתמה םיצורע 8 יטפוא ביס     34.01.0042
ךותב הלחשה ללוכ ,שרדנה לכו תינוציח      
םירבחמה ,תויפוסה ללוכ ,ק"תת תרנצ      
.שאה יוליג תזכרב סיטרכב תורבחתההו      
יוליג תזכרל םיאתמה רוביחל ןכומ טלפמוק      
ןכומ טלפמוק - תומכהמ 05% .שאה      

  7,500.00    30.00   250.00 .שומישל רטמ   
      
.תופעתסה יזגרא ןיב רשקו הנזה יוק רובע      
,תורקתב יולג וא תורונצב הלחשהו הקפסא      
,'וכו םיקדהמו קוזיחו רזעה ירמוח ללוכ      
,בלוצמ סופיטמ םלוא ינכטה טרפמב ראותמכ      
:ןמקלדכ      
      

    300.00     3.00   100.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 1 לבכ רטמ  34.01.0047
      

    600.00     6.00   100.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 4 לבכ רטמ  34.01.0048
      

    640.00     8.00    80.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 8 לבכ רטמ  34.01.0049
      

  1,200.00    15.00    80.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 01 לבכ רטמ  34.01.0050
      

  1,600.00    20.00    80.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 52 לבכ רטמ  34.01.0051
      

  1,750.00     5.00   350.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  34.01.0052
      

  2,100.00     6.00   350.00 )דוקיפ רובע( ר"ממ 5.1X2 םיטוח גוז רטמ  34.01.0053
      
לבכל ותכיפה רובע לבכל תעצוממ תפסות     34.01.0054

  1,000.00     5.00   200.00 .שא ןיסח 'חי   
      
טרפמב 30.43 קרפ( זגב יוביכ תכרעמ      
)ינכטה      
    ============================  
    =  
      
עצובתו ןנכותת תכרעמה .א  ===== תורעה      
תנמא תא םאות MF-002 גוסמ יוביכ זגב      
םיזגב שומיש רשואי אל .ב   .לואירטנומ      
יפ לע היהי תכרעמה עוציבו ןונכת .ג  .םירחא      
בשחמ תנכות םע APFN-1002 ןקתה      
םיריחמה .ד  .30.43 ףיעס יפ-לע תרשואמ      
.םינקתה ןוכמ תקידב וללכי      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../088 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     088 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חולב דומיצ תדיחי ללוכ - יוביכ תכרעמ      
:םיאבה םירושיכה תלעב היהתש הרקבה      
הקיעזמו הארמ ,הלעפההו יולגה יוק לע ןגהל      
הערתאל תמרוג ,קתנ וא רצק לש הרקמב      
ןושאר ןשע יוליג לש הרקמב הנוש תילוק-רוא      
תלעפה תרשפאמ - ינש ןשע יוליג ,יולג -      
---------------         .תינדי וא תילמשח יוביכ      
,טלפמוק MF-002 זגב הפצהב יוביכ תכרעמ      
:לולכת רשא      
      
רדח / )םיישאר תוחול( ג"ק 51 לש זג לכימ     34.01.0063

 16,000.00 8,000.00     2.00 תרושקת 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0064
      

    440.00   220.00     2.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0065
      

    260.00   130.00     2.00 ינדי הלעפה ןקתמ 'חי  34.01.0066
      

    420.00   210.00     2.00 8/5" רטוקב רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0067
      

    420.00   210.00     2.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0068
      
,ןבלוגמ 8/5" רטוקב 04 לוודקס הדלפ רוניצ     34.01.0069
היהי זאו ,רוחש וא םודא טנמגיפ עבצב עובצ      
טנמגיפו עבצ תובכש 2-ו דוסי עבצב עובצ      
,תויוז :ןוגכ םירזיבאו םילתמ ללוכ ,םודא      

    700.00    70.00    10.00 'וכו יט םיגנישוב רטמ   
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0070

    820.00   410.00     2.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      

    500.00   500.00     1.00 "רדחב לעפה זגב יוביכ" הארתה טלש 'חי  34.01.0071
      

 22,400.00 3,200.00     7.00 ג"ק 5.4 לש זג לכימ 'חי  34.01.0079
      

    840.00   120.00     7.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0080
      

  1,470.00   210.00     7.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0081
      

    910.00   130.00     7.00 8/3" רטוק - רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0082
      

    490.00    70.00     7.00 8/3" רטוקב תשוחנ רוניצ רטמ  34.01.0083
      

  1,470.00   210.00     7.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0084
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0085

  2,870.00   410.00     7.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../089 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     089 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ת י ז כ ר מ  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
)ט ר פ מ ב  80.43 ק ר פ (      
      
םינקתמה לכ ========= ת ו ר ע ה      
תא םיללוכ ,תויומכה תמישרב םיעיפומה      
,'וכו םתצרה ,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה      
.םאולמב שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ      
רסח קרפה תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב      
תאז ןייצל וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב      
הווהמ תכרעמה .יאוול בתכמב תושרופמ      
דויצ ןשעו שא יולג תכרעממ דרפנ יתלב קלח      
468LU ןקת תרשואמ תרצות התואמ      
תא תתרשמ תאז תכרעמ .הנורחא הרודהמ      
.)'וכו לגרודכ ישרגמ 4( טרופסה םחתמ לכ      
      
תא םיללוכה םיזכרמ םידסמ הנקתהו הקפסא     34.03.0002
םינקתומה )טוו 5X042( םיישארה םירבגמה      
ילברע לכ ללוכ ,שרדנכ תומכב ,דויצ ידסמב      
םיפיעסב ראותמכ ,םירבגמ םדק ,לילצה      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק )'ה - 'א( 80343-20.80.43.10  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 דוקיפ ןועש לש הנקתהו הקפסא 'חי  34.03.0014
      
תכרעמה ךותל הנקתהו הקפסא תפסות     34.03.0015
ןיבל תועדוה ןיב גותימ תודיחי לש תמייקה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק גנוג לוצלצ  
      
םורח תועדוה תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     34.03.0017
תוללוכו הרקבה זכרמב תובלושמ תוטלקומ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 )C.V.D( ילטיגיד תועדוה ללוחמ 'חי   
      
תבית ללוכ ,הזירכל 8-6" לוקמר תכרעמ     34.03.0026
ףיעס יפל ,יטסוקא לירגו הדוהת      
םינותחת םילירג הבית ללוכ -1'ו-20.80-43      

 18,000.00   200.00    90.00 יביטרוקד םוינימולא 'חי   
      

    600.00    60.00    10.00 ץנצנ רובע םילוקמר ריחמל תפסות 'חי  34.03.0027
      
רובע ,לוקמרל עצוממ ריחמל תפסות     34.03.0028
וב תמייק רשא ,ללחב הנקתהל ותמאתה      

    600.00    60.00    10.00 תיביזורוק הריוא 'חי   
      
ותמאתה רובע לוקמרה ריחמל תפסות     34.03.0029

    150.00    75.00     2.00 .חוטש םגד ,תוגרדמ רדחב הנקתהל 'חי   
      

    475.00    95.00     5.00 םימ תנגומ הדיחי רובע ל"נל תפסות 'חי  34.03.0030
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../090 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     090 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ינוציח זגרא רובע לוקמר ריחמל תפסות     34.03.0031

    200.00    40.00     5.00 )רינרופ( דבועמ 'חי   
      
ףיעס טרפמה יפל יונב רפוש סופיטמ לוקמר     34.03.0032
םירפוצ לוכשא רובע( טוו 06 .2 'ו-20.80.43      

  4,800.00   800.00     6.00 )"םודא עבצ" גגה לע 'חי   
      
תדעוימה תירוזא הדיחי לש הנקתהו הקפסא     34.03.0033

  2,400.00 1,200.00     2.00 תועדוה תעב תיזכרמב תכרעמה לש הצירפל 'חי   
      
תללוכה הזירכ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     34.03.0035
יפל 'וכו יללכ ןצחלו םירוזא ררוב םע ןופורקימ      
םוקמב )הנשמה יפיעס לכ( 30.80.43 ףיעס      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק עבקייש  
      
דויצ לכ ללוכ הספוקב )TTP( םורח ןופורקמ     34.03.0036

  2,700.00   900.00     3.00 'פמוק רזעה  
      
י"ע הלעפה רובע תכרעמה ריחמל תפסות     34.03.0046
ףיעסב טרופמכ םירבצמה ללוכ םירבצמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'ב-10.80.43  
      

    700.00     7.00   100.00 ךכוסמ ןופורקימ טוויח רטמ  34.03.0048
      
זגראל דעו לוקמרמ לחה לוק-ימר טוויח     34.03.0049

  6,000.00    60.00   100.00 'פמוק ירוזא וא יתמוק תרושקת  
      
דימעל ותכיפה רובע ל"נה ריחמל תפסות     34.03.0050

    600.00     6.00   100.00 תוקד 081 ,ההובג הרוטרפמט ינפב רטמ   
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק "םדק רבגמ" רובע ןופורקימ ריחמל תפסות 34.03.0051
      

    350.00     3.50   100.00 ידיג בר דוקיפ לבכ טוויח רטמ  34.03.0052
      
)טרפמב 40.80.43 קרפ( םילבכו םיטוח      
    **************************************  
      
הנזה יוק רובע םניה ןלהלד םילבכה ריחמ      
תופסוה רובע ,תופעתסה יזגרא ןיב רשקו      
רובע ןכו םינושה םינקתמל תומלשהו      
הלחשהו הקפסא .דיתעב תופסונ תוכרעמ      
רזעה ירמוח ללוכ ,תורקתב יולג וא תורונצב      
,ינכטה טרפמב ראותמכ ,'וכו םיקדהמו קוזיחו      
:ןמקלדכ      
      

    300.00     3.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X2( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0055
      

    350.00     3.50   100.00 ר"ממ 6.0X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0056
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../091 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     091 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    500.00     5.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X8( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0057

      
    800.00     8.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X51( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0058

      
  1,200.00    12.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X52( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0059

      
  1,200.00    12.00   100.00 ר"ממ 1X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0060

      
ותכיפה רובע 6.0X2(X8( דע לבכל תפסות     34.03.0061

    300.00     3.00   100.00 תוקד C008  - 081 שא ןיסח לבכל רטמ   
      
ותכיפה רובע 6.0X2(X52( דע לבכל תפסות     34.03.0062

    600.00     6.00   100.00 תוקד C008  - 081 שא ןיסח לבכל רטמ   
      

  2,500.00     2.50 1,000.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  34.03.0063
      
רובע ר"ממ 1X2 לבכ ריחמל ץפסות     34.03.0064
בלוצמ( ק"תת תינוציח הנקתהל ותמאתה      
לכו םירבכע םוסריכ ןגומו םימ ןגומ ,ןיירושמ      

 10,000.00    10.00 1,000.00 .)שרדנה רטמ   
      

    600.00     6.00   100.00 ןופורקימ לבכ רטמ  34.03.0065
      
דרשמ םגד ריק סופיט ףעס תרגסמ     34.03.0066
,םיסנכנ תוגוז 001 יטקפמוק ,תרושקתה      

  3,000.00 1,500.00     2.00 םיאצוי תוגוז 001 'חי   
      
ה נ ב מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       
      
30.53 ק ר פ ( ה נ ב מ  ת ר ק ב  10.53 ק ר פ  ת ת       
)י ל ל כ ה  ט ר פ מ ב       
      
,םיקפסה לכ םילולכ םירישכמה ריחמב      
תלעפהל םישורדה 'וכו םיחיטבמה ,םיאנשה      
רזעה ירמוח לכ ןכו תונושה תוכרעמה      
טרופ םא אלא - תושורדה רזעה תודובעו      
היהי ןקתמהש ךכ - תויומכה בתכב תרחא      
עיפומה בשחמה - .הלועפל ןכומו םלשומ      
עיפומה דויצל ףסונב תרשי תויומכה בתכב      
א"מ תוכרעמ תא םג הז תויומכה בתכב      
.ריוא גוזימ קרפב תועיפומה תוירוביצה      
רשקה .םחתמה לכ תא תתרשמ תאז תכרעמ      
יטפוא ביס :י"ע השעי םיקחורמ םירקב לא      
תויהל תלוכי וללכי םירקבה לכו םיאתמ      
ןייוצמ אל םא םג    .יטפוא ביס י"ע םירבוחמ      
.PI/PCT תוסינכ וללכי םירקבה לכ      
      

  8,700.00   145.00    60.00 'פמוק תיטרקסיד הסינכ תדוקנ 35.01.0002
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../092 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     092 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,700.00   145.00    60.00 'פמוק תיטרקסיד האיצי תדוקנ 35.01.0003

      
  1,450.00   145.00    10.00 'פמוק תיגולנא הסינכ תדוקנ 35.01.0004

      
  1,450.00   145.00    10.00 'פמוק תיגולנא האיצי תדוקנ 35.01.0005

      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמה תכרעמה בשחמ     35.01.0007
לעפי תידועי הנכת ללוכ DCL "22 ךסמ      
רשפאיו ינכטה טרפמב עיפומכ תרש תנכותב      
םיכסמ תלבקו רוטינל תקחורמ השיג      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .יטרדנטס LMTH ןפדפד תועצמאב  
      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק ראותמכ תספדמ 35.01.0009
      
תכרעמל רשק תרמוחו רשק תנכות גורדש     35.01.0010
תחילש תרשפאמה E.M.C.U. הרקבה      
ןופלט לכל תכרעמה תנכות תוילוק תוארתה      
, האלמ היצרוגיפנוקב תועדוה 02 דע דיינ      
תכרעמ ימואתו הלעפה , הנקתה ללוכ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 טרפמב ראותמכ 'חי   
      

  7,500.00   250.00    30.00 'פמוק .תויפרג תונומת "ךסמ" 35.01.0011
      

  7,800.00   260.00    30.00 'פמוק .'וכו הגוצת תלבט "ךסמ" 35.01.0012
      
יפל תוגוז רפסמ םע ךכוסמ תרושקת לבכ     35.01.0013
ןיב רשקל תקפוסמה תכרעמה גוסמ שרדנה      

  4,000.00     8.00   500.00 הצקה תודיחיל םירקבה רטמ   
      

  4,800.00     8.00   600.00 םירקבה ןיב רשקל ל"נכ לבכ רטמ  35.01.0014
      
תשוחנ טוויח םיגתמ ללוכ תרושקת תשר     35.01.0015
    7TAC תונורא ללוכ שרדנכ יטפוא טוויח ןכו  
יפל ריחמ .שרדנכ םיגתמ ללוכ תרושקת      

 12,400.00   310.00    40.00 תמלשומ טנרטניא תדוקנ 'חי   
      
םידדומה יבר ןיב רשקל ל"נכ תרושקת לבכ     35.01.0016

  4,000.00     8.00   500.00 .םירקבל רטמ   
      
ןיב רשקל םידיג 4 םע ךכוסמ תרושקת לבכ     35.01.0017

    900.00     6.00   150.00 םירקבל םישגר רטמ   
      

  1,000.00    10.00   100.00 םיבשחמה ןיב תורבחתהל תרושקת לבכ רטמ  35.01.0018
      
ללוכ יזכרמ בשחמ ןיב רוביחל יטפוא ביס     35.01.0019

    300.00     2.00   150.00 'וכו תונכה םימאתמ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../093 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     093 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ )קלדו םימ תפצה יוליג( הפצה ששג     35.01.0028

  2,000.00   500.00     4.00 תנווכתמ עורזו דמעמ 'חי   
      
זראמ םע TP -001 תמגודכ הרוטרפמט ששג     35.01.0029

    320.00   160.00     2.00 ריקה לע הנקתהל 'חי   
      
ףיעסב ראותמכ הרואתב ןוכסח תכרעמל רקב     35.01.0030

  2,400.00 1,200.00     2.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 'ו 20.30.53 'חי   
      
)תיביספ םודא ארפניא( תוחכונ שגר תדיחי     35.01.0031
ןכומ טלפמוק - 'ו 20.30.53 ףיעסב ראותמכ      

    900.00   150.00     6.00 שומישל 'חי   
      
הקעזא ןומיס עוציב ךרוצל( תלדב יטנגמ עגמ     35.01.0032
ללוכ ,העובק הדיחי ללוכ )החותפ איה םא      
תרמהל שורדה דויצה לכ ללוכ ,תדיינ      
תכרעמל תורבחתה ךרוצל היצמרופניאה      

    450.00   150.00     3.00 'פמוק הרקבה  
      
ע"ווש וא ירודכ סופיטמ לובג םרז קיספמ     35.01.0040
שא יוביכ תונורא תותלד בצמ ןמסל דעוימ      
,םיחודיק ,תורגסמ( תותלדל תומאתה ללוכ      

    150.00   150.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק )'וכו תומאתה 'חי   
      
הלעפה רובע םישורדה םירזיבאה לכו הנכת     35.01.0051
תרואת תכרעממ ללוכ ,תכרעמה לש תמלשומ      
תלעפה ,למשח הרואת ,לגרודכ ישרגמ      
םימ ידוד ,תובאשמ ז"ול יפל חופמ תודיחי      
RAVK םילבק קותינ ,םיסמוע תלשה ,םימח      
ןכומ טלפמוק - 'וכו רוטרנג תלועפ ןמזב      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק שומישל  
      
ללוכ ,הרקבה זכרמל םורח תקפסא תכרעמ     35.01.0052
    SPU םירוגס םירבצמ ללוכ ,םיאתמ קפסהב  
ןכומ טלפמוק - תוקד 03 הדובע ךשמל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק שומישל  
      
םירקבל םיאתמ דווז לש הנקתהו הקפסא      
,)םיאתמ לדוגב לוענמו תלד םע תכתמ ןורא(      
למשח תוחולב ונקתוי אל רשא םירקב רובע      
ונקתוי אלא םירחא י"ע םיקפוסמ רשא      
.דרפנב      
      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק תואיציו תוסינכ 61 דע רקב רובע ל"נכ ןורא 35.01.0054
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תואיציו תוסינכ 63 דע רקב רובע ל"נכ ןורא 35.01.0055
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק תואיציו תוסינכ 06 דע רקב רובע ל"נכ ןורא 35.01.0056
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../094 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     094 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ םיננכותמהו םימייקה םינקתמה תקידב     35.01.0057
םינושה םיקפסהו םיננכתמה לכ םע תושיגפ      
,תובאשמ ,ריוא-גוזימ ומכ ךרוצה יפל      
תנכה ,'וכו למשח ןלבק ,תוחול ינרצי ,תוילעמ      
תא תוללוכ רשא תוטרופמ עוציב תוינכת      
םוקמ ,תילמשחהו תינורקעה המכסה      
רושיאל ושגוי תוינכתה .'וכו םירקבה      
תלבק רחאל קר ועצובי םינקתמהו סדנהמה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק ורושיא  
      
תונכתהו םידויצהו םירמוחה לכ לש הקפסא     35.01.0058
םניא רשאו תכרעמה תלעפהל םישורד רשא      
תנמ לע תאזו ,תויומכה בתכב םיטרופמ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק האלמ הרוצבו תולקת אלל לעפת תכרעמהש  
      
םע םואתב ,תכרעמה לכ לש הצרהו הלעפה     35.01.0061
תלהנה ,הנבמה תלהנה ,םינושה םינלבקה      
תכרעמהש ךכ - 'וכו סדנהמה ,טקייורפה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק תרשואמו שומישל הנכומ היהת  
      
תנכותל הנבמ תרקב תכרעמ תנכת תמאתה     35.01.0063
רבחת רשא ןשע יוליג תזכר לש תכרעמה      
תגצה ךרוצל הנכותבו רמוחב שרדנה לכ ללוכ      
לוקוטורפ תנכה ללוכ האלמ היצמינא      
רשא תזכרה גוסב תולת אללו תרושקת      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק רחבת  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 רוטרנג לזיד תדיחי םע תרושקתב תורשקתה 'חי  35.01.0066
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 קספ לא תכרעמ םע תרושקתב תורשקתה 'חי  35.01.0067
      
תודיחיל )הנקתהו הקפסא( הנכתו הרמוח     35.01.0075
םידדומה יבר לכל םימאתומ םידדומ-יבר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 םהילא תורבחתה ללוכ )01 -כ( ןקתמב 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ל"נה רובע תרושקת תשר 35.01.0076
      
DCL ךסמ ללוכ בשחמ תללוכ הלעפה תדמע     35.01.0077
.יזכרמה בשחמל תרשוקמ הנכות ללוכ 22"      

  3,200.00 3,200.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
ק ר פ ( ם י נ ו מ  ת כ ר ע מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
)י נ כ ט ה  ט ר פ מ ב  50.53      
      

  5,200.00   650.00     8.00 .הנומ/יזפ תלת ץורע 'חי  35.02.0001
      
תוברל  םגדמ ץורע/הנומ טוויחו הנקתה     35.02.0003

  2,400.00   300.00     8.00 .םיוולינ םילולכמו םרזה הנשמ לולכמ 'חי   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../095 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     095 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3( רפמא 1.0/52X3 דע רישי םרז הנשמ     35.02.0004

    600.00   300.00     2.00 )םילילס 'חי   
      
3( רפמא 1.0/061X3 דע רישי םרז הנשמ     35.02.0005

  1,500.00   300.00     5.00 )םילילס 'חי   
      
3( רפמא 1.0/004X3 דע רישי םרז הנשמ     35.02.0006

    500.00   500.00     1.00 )םילילס 'חי   
      

    450.00   450.00     1.00 .ץורע / הנומל )רתי חתמ ןגמ( קרב אלוכ 'חי  35.02.0009
      
ןויפיא( תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     35.02.0010

    300.00    10.00    30.00 םינומהו םינומה יזוכיר ןיב )ןרציה יפל רטמ   
      
ר"ממ 5.1*6 דוקיפ לבכ לש הנקתהו הקפסא     35.02.0011

    200.00    10.00    20.00 םרזה הנשמל רטמ   
      
5.1*21 דוקיפ לבכ לש הנקתהו הקפסא     35.02.0012

    420.00    14.00    30.00 םרזה הנשמל ר"ממ רטמ   
      
5.1*5 הנומל הנזה לבכ לש הנקתהו הקפסא     35.02.0013

    180.00     6.00    30.00 םרז הנשמל ר"ממ רטמ   
      
ה ס ח מ  י ר ד ח  ם ו ק ר ט נ י א  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
הסחמ ירדח םוקרטניא      
*********** יללכ *************************      
ירדחב הנקתהל תדעוימה םוקרטניא תכרעמ      
תדיחי ןקתות הסחמ רדח לכב.הסחמ      
תללוכ .'מ02.1 הבוגב eerfdnaH םוקרטניא      
בתכב יוהיז ללוכ םוריחל לודג האירק ןצחל      
ינוויכ-וד רוביד רשפאת תכרעמה .ליירב      
    xelpuD  רוביד רותפכ לע הציחלב ךרוצ אלל  
תילטיגיד תיזכרמ רמוש תדמע ןקתות ןיינבב.      
רמושה תדמע .רוביד תרפופש ללוכ תינחלוש      
ןכיהמ תוארל רשפאי רשא yalpsiD גצ תלעב      
רפסמ ועצבתהו הדימב ,האירקה הלבקתה      
תא רמושה תדמעב תוהזל היהי ןתינ ,תואירק      
וב רדסה יפל ןהילא רוזחלו תואירקה לכ      
תטישב תדבוע םוקרטניאה תכרעמ .ועצוב      
    suBelpmiS 2 - ב עצבתי תכרעמה טוויח  
הייהת תכרעמה .)8.0x2( דבלב םידיג      
'בח י"ע תקוושמו תאבוימה  tilemoC תרצות      
רשואמ ע"ווש וא הקינורטקלא רבגא      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../096 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     096 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תללוכ תינחלוש תילטיגיד רמוש תדמע     35.03.0002
יוהיזל  yalpsiD גצ תללוכ ,רוביד תרפופש      
תטישב תדבוע תכרעמה .האירקה תדמע      
    suBelpmiS  . םגד A8991  תרצות  
    tilemoC רבגא 'בח י"ע תקוושמו תאבוימה  

  4,250.00 4,250.00     1.00 .הקינורטקלא 'חי   
      
תכרעמל  eerfdnaH רוביד תחולש     35.03.0003
    suBelpmiS דחא םוריח האירק ץיחל תלעב  
תירונ ללוכ ,ליירב בתכב יוהיז ללוכ ,לודג      
    deL םגד .יוויחל W8226  תרצות  tilemoC  
רבגא 'בח י"ע תקוושמו תאבוימה      

  1,700.00   425.00     4.00 הנקתהו טוויח ללוכ הקינורטקלא 'חי   
      

    595.00   595.00     1.00 רמוש תדמעל רבחתמה ישאר חכ קפס 'חי  35.03.0004
      
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ש ו ט י ל ו  ה ע י ב צ  ,ם י י ו פ י צ  34.05 ק ר פ  ת ת       
ח ש  י נ י ס ח  ם י ח ט ש מ ב  ,ן ו ט ב  י ח ט ש מ       
      
םינאלמ אלל יקנ יסקופא יופיצ     50.43.0260
    "GNILLEVL-FLES" 5.1-כ יבועב ע"ש וא  
הנוכמ תרזעב חטשה ינפ תנכה תוברל מ"מ      
תקיצי ,תרשקמ הבכש ,הדלפ תוירודכ יורייל      
ריחמה .קירבמ וא טמ רומיגתבכשו יסקופא      
'ט ןומיס האר( .ר"מ 001 דע חטשל וניה      

  1,540.00   220.00     7.00 )םירימגת תינכותב ר"מ   
  1,540.00   05 כ"הס

      
ת ו י ת ש ת -ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  , ם י מ  י ו ק  75 ק ר פ       
א מ ס ו א -ץ ו ח       
      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.75 ק ר פ  ת ת       
      
09 רטוק E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0515
RDS-11 ,"סקלפירמ" EP-001 גוסמ ,מ"מ      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,ע"ש וא 61 גרד      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

  3,200.00   160.00    20.00 רזוח רטמ   
      
רטוק E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0520
,"סקלפירמ" EP-001 גוסמ ,מ"מ 011      
    RDS-11 םיחפס ללוכ אל ,ע"ש וא 61 גרד  
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1      

 50,400.00   180.00   280.00 רזוח יולימו רטמ   
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../097 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     097 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75 ק ר פ  ת ת       
      
2" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0009
תוברל ,4" רטוק הדלפ רוניצמ םייק וקל      
,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח      
ללוכ אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/תשק/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

  1,620.00 1,620.00     1.00 ותומדקל 'חי   
      
ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75 ק ר פ  ת ת       
      
" רטוקב בבוד ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.26.0001
ףקז תוברל , ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ ,4      
רוביחו ץרוטש דמצמ , ןוגיעל ןוטב שוג , 4"      

  5,140.00 2,570.00     2.00 'פמוק .םימה וקל  
      
C.V.P ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0004
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 011 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

 11,700.00   130.00    90.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
ביברמ" גוסמ , בויבל C.V.P בויב תורוניצ     57.32.0010
יפל , מ"מ 061 רטוק , ע"ש וא NS-8 "הבע      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ , 488 י"ת      
לוח תפיטע , הריפח תודובע תוברל , 'מ      

 16,500.00   150.00   110.00 . רזוח יולימו רטמ   
      
01 גרד "םירמ" גוסמ בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.1121
י"ת יפל ,מ"מ 061 רוניצה רטוק ,ע"ש וא      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,235      
דעו 'מ 52.1  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

 14,850.00   165.00    90.00 רזוח יולימו רטמ   
      
01 גרד "םירמ" גוסמ בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.1122
י"ת יפל ,מ"מ 061 רוניצה רטוק ,ע"ש וא      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,235      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2      

  7,200.00   180.00    40.00 רזוח יולימו רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../098 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     098 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
01 גרד "םירמ" גוסמ בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.1123
י"ת יפל ,מ"מ 061 רוניצה רטוק ,ע"ש וא      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,235      
דעו 'מ 52.2  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2      

  6,000.00   200.00    30.00 רזוח יולימו רטמ   
      
01 גרד "םירמ" גוסמ בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.1124
י"ת יפל ,מ"מ 061 רוניצה רטוק ,ע"ש וא      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,235      
דעו 'מ 57.2  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3      

 11,000.00   220.00    50.00 רזוח יולימו רטמ   
      
01 גרד "םירמ" גוסמ בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.1125
י"ת יפל ,מ"מ 061 רוניצה רטוק ,ע"ש וא      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,235      
דעו 'מ 52.3  לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3      

 12,500.00   250.00    50.00 רזוח יולימו רטמ   
      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
.ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0010
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
הכירד יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל , םירזיבאה לכו      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 52.1 דע קמועב ע"ש וא "קיטס-ורפ  

 26,800.00 3,350.00     8.00 . 02 -ב ןוטבמ םילעתמ +  'מ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0030
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      

 26,400.00 4,400.00     6.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../099 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     099 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0040
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב      

 14,580.00 4,860.00     3.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0050
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב      

 10,640.00 5,320.00     2.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0051
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב      

  6,230.00 6,230.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0110
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.3 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב      

  8,820.00 8,820.00     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../100 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     100 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  34.75 ק ר פ  ת ת       
      
רובע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.43.0010
מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
521B ןיממ םוקמב )ןוט 004D )04 ןיממ      

  4,560.00   570.00     8.00 )ןוט 5.21( 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.43.0020
מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
521B ןיממ םוקמב )ןוט 004D )04 ןיממ      

  5,940.00   660.00     9.00 )ןוט 5.21( 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.43.0030
מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
521B ןיממ םוקמב )ןוט 004D )04 ןיממ      

  3,000.00   750.00     4.00 )ןוט 5.21( 'חי   
      
םיחתפ חודיק רובע הרקב תחושל תפסות     57.43.0220
רוביחלו םיחודיקה 2 -ל רבעמ , הנשמ רוניצל      
. החושה ריחמב םילולכה ישאר וק רוניצ      
תיתחתב ועצובי הנשמה יחתפ / חתפ      
, )תוינבלמ וא תולוגע( תוילוחב וא החושה      
, מ"מ 052 דעו מ"מ 061 -מ חפתה רטוק      

  3,960.00   220.00    18.00 .תורבחתהו החושל רוניצ רבחמ תוברל 'חי   
      
05 רטוק .ב.ב הסכמל למס רובע תפסות     57.43.0300

  1,520.00   190.00     8.00 והשלכ ןיממ מ"ס 06 וא מ"ס 'חי   
      
05 רטוק .ב.ב הסכמ רובע החושל תפסות     57.43.0310

  2,600.00   200.00    13.00 טילונרג יולימל מ"ס 06 וא מ"ס 'חי   
      
. ם י ל פ מ  64.75 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטע םע  )6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     57.46.0010
C.V.P -מ םירזיבאו תרנצ , ןייוזמ ןוטב      
שרפה( לפמה הבוג , לעתימ דוביע תוברל      

  1,700.00   850.00     2.00 . 'מ 5.1 דע )הבוג 'חי   
      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
.ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 061 רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0200
, הריפחה תודובע לכ תוברל תמייק החושל      
, םיכפש תייטה , תוביאש , רוביחה תודובע      
םירמוחה לכו לעתמה דוביע , החוש רבחמ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק . םלשומ ןקתומ , םישורדה  
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../101 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     101 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ג פ ו ס  ת ו ר ו ב  46.75 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 0.1/0.1 תודימב )לוחליח( זוקינ תורוב     57.64.0010
,רפעה תודובע תוברל ,'מ 0.1 קמועבו      

  1,520.00   760.00     2.00 'פמוק ץצחב רובה יולימו ינכטואיג דב תסירפ  
      
. 75 ם י ג י ר ח  56.75 ק ר פ  ת ת       
      
, תינכותב טרפ יפל 4" ישאר תכרעמ שאר     57.65.9000
STTAW "4  ח"זמ  , דרא 4" םימ דמ תוברל      
+ 2" רזוח לא + 4"םיפוגמ 3 +  4" ןנסמ +      
יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" ינוסכלא זרב      
, 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב , 3"      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק . ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק  
      
תרצות ק"מ 7 ןמש דירפמהנקתהו הקפסא     57.65.9001
םלשומ ןקתומ , יולימו הריפח ללוכ תיפוח      
+ םיכיראמ + םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ      

 17,000.00 17,000.00     1.00 'פמוק . ןוט 04 םיסכמו ועבט  
      
תולובט תובאשמ יתש תנקתהו הקפסא     57.65.9002
דמוע דגנכ ש"קמ 2 לש הקיפסל א"כ , בויבל      
ןכו , הריהמ הפילשל לגר ללוכ רטמ 01 לש      
תבצה ללוכ ריחמה .םיקצומ קוסירל תחלצ      
הרוביחו תמלשומה התנקתהל דע הבאשמה      
לולכיש דוקיפו למשח חול  םע הקינסה וקל      
    ,"CHANGE OVER" ,"OVER LOAD"  
קספמ .הלקת/הקספה/הלעפה תוירונ      
יפוצמ 2-לרוביח תורשפאו יטמוטוא/ינדי      
רובל ךומסב םקומי חולה . הבאשמה      
םירזיבא תנקתהו הקפסא ללוכ , תובאשמה      
:ןוגכ הקינסה וקל הבאשמ רוביחל םינוש      
לא , תורוניצ ,תויווז ,םיזרב ,םידרוקר      
ריווא ררחשמ , קותינ זרב ,םינגוא ,םירזוח      
הבאשמה תבצה ללוכ םירבחמ ראשו      
ןוטיב תחוש ללוכ  ןוטבמ החושב םירזיבאהו      
הבוג מ"ס 051 רטוקב ס תימורט ןמפלוו      
גרד 3" הקינס וק + תומלוס ללוכ רט מ 00.5      
יולת / ןקתומ ךרוא רטמ 03 דע ךרואב 61      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא , הפיטע ללוכ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../102 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     102 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  07.95 ק ר פ  ת ת       
      
ittoP 563" םגד םידיינ םיימיכ םיתוריש     59.70.0220
    atroP" תרצות "DROFTEHT" וא דנלוה  
לכימ םע מ"ס 7.24/3.83/4.14 תודימב ע"ש      
12 חפנב הגיפס תדיחיו רטיל 51 חפנב םימ      
י"ע םיקוושמו םינגומ םיבחרמל םידעוימ ,רטיל      
םינקתה ןוכמ רושיא םע "לא-תיב תוישעת"      

  1,650.00   550.00     3.00 ףרועה דוקיפ תושירדל םאתהב ילארשיה 'חי   
  1,650.00   95 כ"הס

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     70.01.0010
יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ ירבעמב      
תוכרעמל שרדיש לככ שא ימוטיא,ןקתה      
יוביכו יוליג,ריווא גוזימ,למשח,היצלטסניא      
רחא רבעמ לכ,תורחא תונוש תוכרעמ,שא      
,שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד ,'וכו שרדיש      
תואבכה תושרו ןקתה תושירדל םאתהב לכה      
יבלש לכב ,הדובעה םחתמ לכב ,םינקתהו      
ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה      
םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה ינלבק תדובע      
לכ יפ לע ,םייתעשל שאב םידימע םיינקת      
תוברל ,תוחיטבה ץעוי רושיאבו םינקתה      
שא רבעמ תמיסחל םילבכ ירבעמ יריפ תמיטא      
ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב SBK טיט י"ע      
לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה תוברל תועש 3      
תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה דויצו תודובעה      
ילארשי ןקתו NID 2014 ןכו674SB םינקתה      
רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ עצובי ןכ  ומכ      
יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב ריפה ידיצ ינשמ      
תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב לולכ םילבכה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ רושיא  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../103 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     103 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו כ י ר ב  ץ ע ו י -ת י ל ו פ י ט  ה כ י ר ב  17 ק ר פ       
      
- ת ו י נ כ מ ו ר ט ק ל א  ת ו כ ר ע מ  10.17 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ו פ י ט  ה כ י ר ב       
      
0541 ,יכנא קולבונומ הנבמ ןוניס תבאשמ     71.01.0010
דגנכ ש"קמ 061 הקיפס הזנורב ץיאמ ד"לס      
תוטומ לע טלפמוק הנקתה ללוכ .'מ 51 דמוע      
,ץחל ינועש ,ןוטב סיסב תקיציו הגרבה      

 33,600.00 16,800.00     2.00 .האיציו הסינכל םיידגנ םינגוא 'חי   
      
ללוכ הבאשמ לש תיכנא הנקתהל תכתמ לגר     71.01.0020
הנבמל םיאתמ רטוקב ימינפ יסקופא יופיצ      

  4,400.00 2,200.00     2.00 .הבאשמה 'חי   
      
פ"ע 91" רטוק 613 הטסורינ רעיש ןנסמ     71.01.0030
ללוכ ש"קמ 061 לש הקיפסל םאתומ טרפ      
תואיציו תוסינכ ,הריהמ החיתפ הסכמ      
ירטקו הבאשמה הנבמל תומאות תונגואמ      

 11,300.00 11,300.00     1.00 2/1" זוקינ זרב ,תרנצה 'חי   
      
ירבעמו םילפינ - ןוזיאה לכמ תקיציב תונכה     71.01.0040
םוטיאו חודיק ןיפוליחל וא ,הקיציב ןוטב      
עצבמ י"ע( ןוזיאה לכמ הנבמ תקיצי רחאל      
,ןוקיר ,סלפמ דמ ,הקיני תורוניצ :)תרנצה      
תוריקב ןקתומ טלפמוק .םיפדועו םימ יולימ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק .ןוזיאה לכמ  
      
ינוציח סלגרביפ םלוס :ןוזיא לכמ רוזבא     71.01.0050
הריגס תלד ,לכמה תודימל םאתומ ימינפו      
,W05 דל ת"וג - תימינפ הרואת ,סלגרביפמ      
,הקיניה רוניצ הצק ג"ע סקטרוו יטנא רזיבא      
36 רטוק סלפמ דמל ףוקש רוניצו ןוקיר ףוגמ      

 11,600.00 11,600.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
      
ןיירושמ סלגרביפמ יתגרד בר ריהמ לוח ןנסמ     71.01.0060
'טא 4 הדובע ץחל .מ''מ 0002 רטוק,רוזש      
רוטינל הצצה תיניע :ללוכ,'טא 6 הקידב ץחל      
המדא תסנכה חתפ ,תופינמה בצמ      
םיננוסמ םימ תאיציו הסינכ יחתפ ,תימוטאיד      
,ןירצילג יולימ 4" האיציו הסינכ ץחל ינועש 6"      
רוניצ םע יטמוטואו ינדי ריווא רורחש םותסש      

118,500.00 39,500.00     3.00 .ןותחת זוקינ זרבו זוקינה תלעתל זוקינ 'חי   
      
ןרצי טרפמ פ''ע הסורג תיכוכז ןוניס יעצמ     71.01.0061
ריחמ( טלפמוק הנקתהו הלבוה ללוכ ןנסמה      

 49,764.00 3,300.00    15.08 )ןוטל ןוט   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../104 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     104 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5 תללוכה  ןנסמל הלעפה יפוגמ תכרעמ     71.01.0070
מ"מ 011 רטוק הקבדה CVP  רפרפ יפוגמ      
טרטסינוי תוכימת ללוכ המירז תמכס פ"ע      

 17,700.00 5,900.00     3.00 'פמוק .תוינקת  
      
תרנצ לע ןגואמ ףוקש רוניצ - המירז הארמ     71.01.0080

  1,500.00   500.00     3.00 .מ"מ 011 רטוקב ןנסמה ירחא בויבל הקינסה 'חי   
      
01 גרד מ"מ 061 רטוק הקבדה CVP תרנצ     71.01.0090
טלפמוק הנקתה - ןקת פ"ע תוכימת ללוכ      
ןוטב יחודיק ,לוח ןופידו הריפח תודובע ללוכ      

 15,200.00   190.00    80.00 .ךרוצה פ"ע רטמ   
      
גרד מ"מ 011-09 רטוק הקבדה CVP תרנצ     71.01.0100
טלפמוק הנקתה - ןקת פ"ע תוכימת ללוכ 01      
ןוטב יחודיק ,לוח ןופידו הריפח תודובע ללוכ      

 13,650.00   105.00   130.00 .ךרוצה פ"ע רטמ   
      
01 גרד מ"מ 36 רטוק הקבדה CVP תרנצ     71.01.0110
טלפמוק הנקתה - ןקת פ"ע תוכימת ללוכ      
ןוטב יחודיק ,לוח ןופידו הריפח תודובע ללוכ      

  1,500.00    60.00    25.00 .ךרוצה פ"ע רטמ   
      
\ תיוז( מ"מ 061 רטוק הקבדה CVP חפס     71.01.0120

 14,000.00   200.00    70.00 01  גרד )בכור \ בתות +ןגוא \ תופעתסה 'חי   
      
תיוז( מ"מ 011-09 רטוק הקבדה CVP חפס     71.01.0130

  9,200.00   115.00    80.00 01  גרד )בכור \ בתות +ןגוא \ תופעתסה \ 'חי   
      
מ"מ 36 רטוק הקבדה EP וא CVP חפס     71.01.0140
גרד )בכור \ בתות +ןגוא \ תופעתסה \ תיוז(      

  2,100.00    35.00    60.00 10 'חי   
      
פ"ע ,ןנווכתמ )טלניא( םיננוסמ םימ רזפמ     71.01.0150
הגרבה רטוק ,SBA קיטסלפ - 5101P טרפ      
פ"ע הכירבה תוריק \ תפצרב ןקתומ 2"      
רוזיפ רוניצ לא תרשקמ תרנצ ללוכ תינכת      

  3,100.00   155.00    20.00 .טלפמוק םיננוסמ םימ 'חי   
      
,םימטא ללוכ הקבדה CVP רפרפ ףוגמ     71.01.0160
002 רטוק טלפמוק םיידגנ םינגואו םיגרב      

 13,200.00 1,650.00     8.00 .מ"מ 'חי   
      
,םימטא ללוכ הקבדה CVP רפרפ ףוגמ     71.01.0170
061 רטוק טלפמוק םיידגנ םינגואו םיגרב      

  8,750.00 1,250.00     7.00 .מ"מ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../105 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     105 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,םימטא ללוכ הקבדה CVP רפרפ ףוגמ     71.01.0180
011-09 רטוק טלפמוק םיידגנ םינגואו םיגרב      

  3,560.00   890.00     4.00 .מ"מ 'חי   
      
רטוק םידרוקר 2 הקבדה CVP ירודכ ףוגמ     71.01.0190

  1,760.00   220.00     8.00 .מ"מ 36 'חי   
      
ללוכ 3" רטוק ןוזיא לכמ יולימל ילמשח ףוגמ     71.01.0200
\ קותינ יפוגמ ינשו זילפמ ינוסכלא ןנסמ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .תכתממ םייירודכ תוסיוו  
      
תיציפק הפלק-יטסלפ ןגואמ רזוחלא םותסש     71.01.0210
םיגרב ,םימטא,החיתפ בצמ הארמ ןיפ ללוכ      
מ''מ 002 רטוק טלפמוק םיידגנ םינגואו      

  7,200.00 2,400.00     3.00 .רשואמ ע''ש וא .י.ר.א תמגודכ 'חי   
      
ןירצילג יולימ 2" רטוק )רטמונמ( ץחל דמ     71.01.0220
ע"ש וא ביגש )4/1"( ריוא רורחש זרב ללוכ      

    390.00   195.00     2.00 .טלפמוק EP וא CVP בכורו רשואמ 'חי   
      
ינוסכלא ןנסמ ללוכ 2" ריוא רורחש םותסש     71.01.0230
EP וא CVP בכורו 2" קותינ זרב ,זילפמ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .תרנצה רטוקל םאתומ 'חי   
      
ה כ י ר ב  - ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  20.17 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ו פ י ט       
      
טלפמוק למשח חול - הנקתהו רוציי ,ןונכת     71.02.0010
ללוכ יוטיחהו ןוניסה תוכרעמ יביכר לע רובע      
תוינתהה לכו תכרעמה יביכר לכ לא טוויח      
תוינכת פ"ע המירזה תמכסב תועיפומה      

 34,000.00 34,000.00     1.00 .עצבמה ןלבקה י"ע ןנכתמה רושיאל ושגויש 'חי   
      
םימ ןגומ ןשייח ללוכ יטטסורדיה סלפמ דמ     71.02.0020
לכמ לש סלפמה הארמ תרנצ לע ןקתומ      
תואיציו םירסממ 3 ילטיגיד גצו ןוזיאה      
    4-02AM ףוגמ ,ןוניסה תובאשמ לע הטילשל  
םימ ףדוע \ רסוחב תינוציח הארתהו יולימה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .טלפמוק הנקתהו 4/1" קותינ זרב ללוכ 'חי   
      
הדימע תבשבש ללוכ ילטיגיד הקיפס דמ     71.02.0030
לע םאות בכור םע תנקתומ םילקימיכל      
חולב ילטיגיד גצו המירז תמכס פ"ע תרנצה      
טוויח ,4-02am תאיצי ללוכ ,למשחה      

  3,900.00 3,900.00     1.00 .תינכת פ"ע ןונימ תובאשמל תוינתהו 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../106 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     106 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
פ"ע תילנויצרופורפ יוטיח תרקב תכרעמ     71.02.0040
הגוצתו רוטינ 'עמ תללוכה ינכט טרפמ      
XODER, HP ,ישפוח רולכ לש תילטיגיד      
המירז קספמ ללוכ תודורטקלא את ,'פמטו      
תצמוחלו רולכל ןונימ תובאשמ ,המיגד ימל      
,טוויח ,הנבמ תרקבל 4-02am תואיצי ,חלמ      

 28,600.00 28,600.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תרנצו הנקתה  
      
םוכיסל אל   810.00     2.00 ןונימ תובאשמל ןופיס יטנא םותסש 'חי  71.02.0050
      
ללוכ ינכט טרפמ פ"ע ףיצר תוריכע דמ     71.02.0060
הנקתהו תרנצ ,טוויח ,4-02am תואיצי      

 10,700.00 10,700.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
םימל דימע םיננוסמ םימ וק לע המירז קספמ     71.02.0070
טוויח ,EP וא CVP בכור ללוכ םייביזורוק      

  3,100.00 1,550.00     2.00 .ןונימ תובאשמ וא\ו למשח חולל 'חי   
      
רולכ קוריפו הכירבה ימ יוטיחל VU תכרעמ     71.02.0080
לע תרנצ ףקעמ ללוכ ינכט טרפמ פ''ע רושק      
וק לע תופעתסה :םיננוסמ םימ וק      
יפוגמ 2 ,מ''מ 061 רטוק תוסיוו ףוגמ,םימה      

 68,000.00 68,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םירזיבאו םירבעמ ,מ''מ 011 קותינ  
      
- ת ו נ ו ש ו  ה ט ס ו ר י נ  ר ו ז ב א  30.17 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ו פ י ט  ה כ י ר ב       
      
מ"ס 04X04 613 הטסורינ תשר + תרגסמ     71.03.0010
ללוכ הכירב זוקינ תורובל 1001 טרפ פ"ע      

  2,800.00 1,400.00     2.00 .טלפמוק הנקתה 'חי   
      
061 רטוק השילג תלעתל 613 הטסורינ יזקנ     71.03.0020

  2,400.00   800.00     3.00 8001 טרפ פ"ע מ"מ 'חי   
      
פ"ע 613 הטסורינמ הכירב ימ יולימל דומע     71.03.0030
תויתשתל טלפמוק הנקתה ללוכ 2201 טרפ      
תנזה רוניצ ללוכ אל( .דוסי תקראהל רוביחו      
םוכיסל אל 4,200.00     1.00 .)םימ 'חי   
      
הטסורינמ הכירבה םוחתמ האיצי ןוביבס     71.03.0040
טלפמוק הנקתה ללוכ 9001 טרפ פ"ע 613      
םוכיסל אל 8,500.00     1.00 .דוסי תקראהל רוביחו 'חי   
      
טרפ פ"ע 613 הטסורינמ הבוח תחלקמ     71.03.0050
הנקתה ללוכ הכירבה םחתמל הסינכב 3001      
אל( דוסי תקראהל רוביחו תויתשתל טלפמוק      
םוכיסל אל 6,500.00     1.00 )םימ תנזה תרנצ ללוכ 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../107 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     107 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
פ"ע יפנכ דח 613 הטסורינמ טולימ רעש     71.03.0060
דוסי תקראהל רוביח ללוכ 5001 טרפ      
םוכיסל אל 6,500.00     1.00 .טלפמוק הנקתהו 'חי   
      
םידודר \ םיקומע םימ - 613 הטסורינמ טלש     71.03.0065
,הטסורינמ תוטזור ללוכ 6001 טרפ פ"ע      

  5,600.00 2,800.00     2.00 .דוסי תקראהל רוביחו טלפמוק הנקתה 'חי   
      
ללוכ 613 הטסורינמ טולימ \ האיצי רעש     71.03.0070
פ"ע דוסי תקראהל רוביחו טלפמוק הנקתה      
םוכיסל אל 6,500.00     1.00 4001 טרפ 'חי   
      
הכירבל הסינכ תוגרדמל 613 הטסורינ הקעמ     71.03.0080
תוטזור ללוכ 2101 טרפ פ''ע 'מ 5.2 ךרואב      
תקראהל רוביחו טלפמוק הנקתה ,הטסורינמ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .דוסי 'חי   
      
613 הטסורינמ הכירבל םיכנ תדרוה ןקתמ     71.03.0090
ללוכ םימ ץחל י''ע לעפומ 2001 טרפ פ''ע      
ןוטב סיסבו 2/1'' רטוק תשר ימ תנזה רוניצ      
תקראהל רוביחו טלפמוק הנקתה ללוכ םאות      

 24,000.00 24,000.00     1.00 .דוסי 'חי   
      
1201 טרפ פ''ע 613 הטסורינמ ליצמ תדמע     71.03.0100
םוכיסל אל 22,000.00     1.00 .דוסי תקראהל רוביחו טלפמוק הנקתה ללוכ 'חי   
      
טרפ רפסמ םינוש םיהבגב די יזחאמ גוז     71.03.0110
,מ''מ 05 רטוקב 613 הטסורינ רוניצמ 3201      
,הטסורינמ תוטזור ללוכ ,ףפוכמ מ''מ 2 יבועב      

  4,400.00 2,200.00     2.00 .דוסי תקראהל רוביחו טלפמוק הנקתה 'חי   
      
- ת י מ י מ  ת ת  ה ר ו א ת  40.17 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ו פ י ט  ה כ י ר ב       
      
תת הרואת ףוג -טלפמוק הנקתהו הקפסא     71.04.0010
DEL ינכט טרפמו 7001 טרפ פ''ע ימימ      
תוריקב הקוצי השינ ללוכ W05 לש המצועב      
טוויחו םילוורש ,ףלשנ יטסלפ ףוג ,ןוטבה      
.םאות םיאנש חול ,םיאנש חולל דע ןרפואנ      
הנזהה לבכ תאיצי לש יטמרה םוטיא ללוכ      

  9,600.00 3,200.00     3.00 .ןוזיא לכימ תרואת ללוכ ,הכירבה ףוגמ 'חי   
      
- ם ו מ י ח  ת כ ר ע מ ל  ר ו ב י ח  50.17 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ו פ י ט  ה כ י ר ב       
      
ףוגמ ללוכה םיננוסמ םימ וק לע תרנצ ףקעמ     71.05.0020
תויופעתסה יתשו מ"מ 061 רטוקב תוסיוו      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק מ"מ 061 יפוגמ םע  
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../108 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     108 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דגנכ ש"קמ 031 םימח םימ רורחס תבאשמ     71.05.0025
םימה וק לע תונוכמה רדחב תנקתומ 'מ 02      
ללוכ ,םומיחה תכרעמ לא ןוניסה תכרעממ      
טלפמוק הנקתה ,ץחל ינועש ,םיידגנ םינגוא      
תלועפ םע ילמשח רוגיח ללוכ .ןוטב סיסב לע      
םוכיסל אל 14,800.00     2.00 .ןוניסה תובאשמ 'חי   
      
הייחשה תכירב ימ םומיחל םוח תבאשמ     71.05.0040
ץחל ינועש ללוכ ,WK53 ילנימונ קפסהב      
ףוגמ + קותינ יפוגמ 2 ,האיציבו הסינכב      
וא\ו ההבגה תבשות ,מ"מ 061 רטוק תוסיוו      

 66,800.00 33,400.00     2.00 .סלגרביפ וא הטסורינמ ריקה לע היילת 'חי   
      
ת ו כ י ר ב  ץ ע ו י -י ו ס י ע  ת כ י ר ב  27 ק ר פ       
      
- ת ו י נ כ מ ו ר ט ק ל א  ת ו כ ר ע מ  10.27 ק ר פ  ת ת       
י ו ס י ע  ת כ י ר ב       
      
,ללוכ טלפמוק תרנצ ךרעמ - הנקתהו הקפסא     72.01.0001
םימ ירזפמ 02 ,םימ \ ריוא יוסיעל םיט'ג 01      
יזקנ 2 ,הקיני תודוקנ 4 ,ןוקיר 'קנ ,םיננוסמ      
ףוג לע טלפמוק תרשקמ תרנצ ,השילג      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .טבמאה  
      
,יכנא קולבונומ הנבמ רורחסו ןוניס תבאשמ     72.01.0010
ש"קמ 031 הקיפס הזנורב ץיאמ ד"לס 0541      
לע טלפמוק הנקתה ללוכ .'מ 51 דמוע דגנכ      
ינועש ,ןוטב סיסב תקיציו הגרבה תוטומ      

 27,800.00 13,900.00     2.00 .האיציו הסינכ ינגוא ,ץחל 'חי   
      
הנבמ )םיט'ג( רורחסו ןוניס תבאשמ     72.01.0020
הזנורב ץיאמ ד"לס 0541 ,יכנא קולבונומ      
ללוכ .'מ 51 דמוע דגנכ ש"קמ 08 הקיפס      
תקיציו הגרבה תוטומ לע טלפמוק הנקתה      

  7,800.00 7,800.00     1.00 .האיציו הסינכ ינגוא ,ץחל ינועש ,ןוטב סיסב 'חי   
      
ללוכ הבאשמ לש תיכנא הנקתהל תכתמ לגר     72.01.0030
הנבמל םיאתמ רטוקב ימינפ יסקופא יופיצ      
םוכיסל אל 2,000.00     3.00 .הבאשמה 'חי   
      
םאתומ 71" רטוק 613 הטסורינ רעיש ןנסמ     72.01.0040
החיתפ הסכמ ללוכ ש"קמ 031 לש הקיפסל      
תומאות תונגואמ תואיציו תוסינכ ,הריהמ      
זוקינ זרב ,תרנצה ירטקו הבאשמה הנבמל      

 11,200.00 11,200.00     1.00 "1/2 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../109 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     109 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ירבעמו םילפינ - ןוזיאה לכמ תקיציב תונכה     72.01.0050
םוטיאו חודיק ןיפוליחל וא ,הקיציב ןוטב      
עצבמ י"ע( ןוזיאה לכמ הנבמ תקיצי רחאל      
,ןוקיר ,סלפמ דמ ,הקיני תורוניצ :)תרנצה      
תוריקב ןקתומ טלפמוק .םיפדועו םימ יולימ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ןוזיאה לכמ  
      
ינוציח סלגרביפ םלוס :ןוזיא לכמ רוזבא     72.01.0060
הריגס תלד ,לכמה תודימל םאתומ ימינפו      
רזיבא ,W05 דל תימינפ הרואת ,סלגרביפמ      
ףוגמ ,הקיניה רוניצ הצק ג"ע סקטרוו יטנא      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק .מ"מ 36 רטוק סלפמ דמל ףוקש רוניצו ןוקיר  
      
ןיירושמ סלגרביפמ יתגרד בר ריהמ לוח ןנסמ     72.01.0070
ץחל 'טא 4 הדובע ץחל , 0002 רטוק,רוזש      
בצמ רוטינל הצצה תיניע :ללוכ,'טא 6 הקידב      
,תימוטאיד המדא תסנכה חתפ ,תופינמה      
ינועש 6" םיננוסמ םימ תאיציו הסינכ יחתפ      
םותסש ,ןירצילג יולימ 4" האיציו הסינכ ץחל      
זוקינ רוניצ םע יטמוטואו ינדי ריווא רורחש      

 79,000.00 39,500.00     2.00 .ןותחת זוקינ זרבו זוקינה תלעתל 'חי   
      
ןרצי טרפמ פ''ע הסורג תיכוכז ןוניס יעצמ     72.01.0071
ריחמ( טלפמוק הנקתהו הלבוה ללוכ ןנסמה      

 33,165.00 3,300.00    10.05 )ןוטל ןוט   
      
5 תללוכה ןנסמל הלעפה יפוגמ תכרעמ     72.01.0080
מ"מ 011 רטוק הקבדה CVP  רפרפ יפוגמ      
טרטסינוי תוכימת ללוכ המירז תמכס פ"ע      

 11,800.00 5,900.00     2.00 'פמוק .תוינקת  
      
תרנצ לע ןגואמ ףוקש רוניצ - המירז הארמ     72.01.0090

  1,000.00   500.00     2.00 .מ"מ 011 רטוקב ןנסמה ירחא בויבל הקינסה 'חי   
      
01 גרד מ"מ 061 רטוק הקבדה CVP תרנצ     72.01.0100
טלפמוק הנקתה - ןקת פ"ע תוכימת ללוכ      

 26,000.00   200.00   130.00 .ךרוצה פ"ע ןוטב יחודיק ללוכ רטמ   
      
גרד מ"מ 011-09 רטוק הקבדה CVP תרנצ     72.01.0110
טלפמוק הנקתה - ןקת פ"ע תוכימת ללוכ 01      

  3,150.00   105.00    30.00 .ךרוצה פ"ע ןוטב יחודיק ללוכ רטמ   
      
01 גרד מ"מ 36 רטוק הקבדה CVP תרנצ     72.01.0120
טלפמוק הנקתה - ןקת פ"ע תוכימת ללוכ      

  2,700.00    60.00    45.00 .ךרוצה פ"ע ןוטב יחודיק ללוכ רטמ   
      
\ תיוז( מ"מ 061 רטוק הקבדה CVP חפס     72.01.0130

 20,000.00   200.00   100.00 01  גרד )בכור \ בתות +ןגוא \ תופעתסה 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../110 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     110 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיוז( מ"מ 011-09 רטוק הקבדה CVP חפס     72.01.0150

  5,750.00   115.00    50.00 01  גרד )בכור \ בתות +ןגוא \ תופעתסה \ 'חי   
      
\ תיוז( מ"מ 36 רטוק הקבדה CVP חפס     72.01.0160

  2,450.00    35.00    70.00 01  גרד )בכור \ בתות +ןגוא \ תופעתסה 'חי   
      
,םימטא ללוכ הקבדה CVP רפרפ ףוגמ     72.01.0170
061 רטוק טלפמוק םיידגנ םינגואו םיגרב      

 13,750.00 1,250.00    11.00 .מ"מ 'חי   
      
,םימטא ללוכ הקבדה CVP רפרפ ףוגמ     72.01.0180
011-09 רטוק טלפמוק םיידגנ םינגואו םיגרב      

  3,560.00   890.00     4.00 .מ"מ 'חי   
      
רטוק םידרוקר 2 הקבדה CVP ירודכ ףוגמ     72.01.0190

  2,200.00   220.00    10.00 .מ"מ 36 'חי   
      
ללוכ 5.1" רטוק ןוזיא לכמ יולימל דמרב ףוגמ     72.01.0200
\ קותינ יפוגמ ינשו זילפמ ינוסכלא ןנסמ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק .תכתממ םייירודכ תוסיוו  
      
תיציפק הפלק - יטסלפ ןגואמ רזוחלא םותסש     72.01.0210
םיגרב ,םימטא ,החיתפ בצמ הארמ ןיפ ללוכ      
מ"מ 061 רטוק טלפמוק םיידגנ םינגואו      

  4,350.00 1,450.00     3.00 .רשואמ ע"ש וא .י.ר.א תמגודכ 'חי   
      
ןירצילג יולימ 2" רטוק )רטמונמ( ץחל דמ     72.01.0220
ע"ש וא ביגש )4/1"( ריוא רורחש זרב ללוכ      

    390.00   195.00     2.00 .טלפמוק EP וא CVP בכורו רשואמ 'חי   
      
ינוסכלא ןנסמ ללוכ 2" ריוא רורחש םותסש     72.01.0230
EP וא CVP בכורו 2" קותינ זרב ,זילפמ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .תרנצה רטוקל םאתומ 'חי   
      
וא CVP בכור ללוכ 1" םוקאו רבוש םותסש     72.01.0240
םוכיסל אל   980.00     1.00 .תרנצה רטוקל םאתומ EP 'חי   
      
ת כ י ר ב  - ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  20.27 ק ר פ  ת ת       
י ו ס י ע       
      
לע רובע טלפמוק למשח חול - הנקתהו רוציי     72.02.0010
לכ ללוכ יוטיחהו ןוניסה תוכרעמ יביכר      
לכ לא טוויחו המירזה תמכס פ"ע תוינתהה      
תבאשמ תלעפה קספמו תכרעמה יביכר      
תוינכת פ"ע ןוילעה סלפמהמ חופמהו םיט'גה      

 32,000.00 32,000.00     1.00 .עצבמה ןלבקה י"ע ןנכתמה רושיאל ושגויש 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../111 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     111 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םימ ןגומ ןשייח ללוכ יטטסורדיה סלפמ דמ     72.02.0020
לכמ לש סלפמה הארמ תרנצ לע ןקתומ      
לע הטילשל םירסממ 3 ילטיגיד גצו ןוזיאה      
הארתהו יולימה ףוגמ ,ןוניסה תובאשמ      
הנקתה ללוכ םימ ףדוע \ רסוחב תינוציח      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .4-02am תואיצי ללוכ .טלפמוק 'חי   
      
הדימע תבשבש ללוכ ילטיגיד הקיפס דמ     72.02.0030
לע םאות בכור םע תנקתומ םילקימיכל      
חולב ילטיגיד גצו המירז תמכס פ"ע תרנצה      
טוויח ,4-02am תאיצי ללוכ ,למשחה      

  3,900.00 3,900.00     1.00 .תינכת פ"ע ןונימ תובאשמל תוינתהו 'חי   
      
פ"ע תילנויצרופורפ יוטיח תרקב תכרעמ     72.02.0040
הגוצתו רוטינ 'עמ תללוכה ינכט טרפמ      
XODER, HP ,ישפוח רולכ לש תילטיגיד      
המירז קספמ ללוכ תודורטקלא את ,'פמטו      
תמכס פ"ע ןונימ תובאשמ ,המיגד ימל      
,הנבמ תרקבל 4-02am תואיצי ,המירז      

 28,600.00 28,600.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תרנצו הנקתה ,טוויח  
      

  1,620.00   810.00     2.00 ןונימ תובאשמל ןופיס יטנא םותסש 'חי  72.02.0050
      
ללוכ ינכט טרפמ פ"ע ףיצר תוריכע דמ     72.02.0060
הנקתהו תרנצ ,טוויח ,4-02am תואיצי      

 10,700.00 10,700.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
םימל דימע םיננוסמ םימ וק לע המירז קספמ     72.02.0070
טוויח ,EP וא CVP בכור ללוכ םייביזורוק      

  3,100.00 1,550.00     2.00 .ןונימ תובאשמ וא\ו למשח חולל 'חי   
      
רולכ קוריפו יזוק'גה ימ יוטיחל VU תכרעמ     72.02.0090
לע תרנצ ףקעמ ללוכ ינכט טרפמ פ"ע רושק      
,םימה וק לע תופעתסה :םיננוסמ םימ וק      
קותינ יפוגמ 2 ,מ"מ 011 רטוק תוסיוו ףוגמ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םירזיבאו םירבעמ ,מ"מ 011 רטוק  
      
- ת י מ י מ  ת ת  ה ר ו א ת  30.27 ק ר פ  ת ת       
י ו ס י ע  ת כ י ר ב       
      
תת הרואת ףוג - טלפמוק הנקתהו הקפסא     72.03.0010
לש המצועב DEL ינכט טרפמ פ"ע ימימ      
    W02 ףוג ,הכירבה ףוגל תמאתומ, השינ ללוכ  
דע ןרפואנ טוויחו םילוורש ,ףלשנ יטסלפ      
םוטיא ללוכ .םאות םיאנש חול ,םיאנש חולל      

  4,200.00 2,100.00     2.00 .הכירבה ףוגמ הנזהה לבכ תאיצי לש יטמרה 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../112 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     112 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ם ו מ י ח  ת כ ר ע מ ל  ר ו ב י ח  40.27 ק ר פ  ת ת       
י ו ס י ע  ת כ י ר ב       
      
ףוגמ ללוכה םיננוסמ םימ וק לע תרנצ ףקעמ     72.04.0020
תויופעתסה יתשו מ"מ 011 רטוקב תוסיוו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק מ"מ 09 םיפוגמ םע  
      
דגנכ ש"קמ 09 םימח םימ רורחס תבאשמ     72.04.0025
םימה וק לע תונוכמה רדחב תנקתומ 'מ 02      
ללוכ ,םומיחה תכרעמ לא ןוניסה תכרעממ      
טלפמוק הנקתה ,ץחל ינועש ,םיידגנ םינגוא      
תלועפ םע ילמשח רוגיח ללוכ .ןוטב סיסב לע      
םוכיסל אל 6,800.00     2.00 .ןוניסה תובאשמ 'חי   
      
ףקעמ לע ןקתומ WK81 ילמשח םומיח ףוג     72.04.0040
,םיפוגמ ללוכ םיננוסמה םימה ימ וקב      
למשח חולב תונכהו ילמשח טוויח ,םירזיבא      

  7,800.00 7,800.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
הייחשה תכירב ימ םומיחל םוח תבאשמ     72.04.0045
ץחל ינועש ללוכ ,WK53 ילנימונ קפסהב      
ףוגמ + קותינ יפוגמ 2 ,האיציבו הסינכב      
ההבגה תבשות ,מ"מ 36 רטוק תוסיוו      

 34,000.00 34,000.00     1.00 .סלגרביפ וא הטסורינמ 'חי   
      
ת ו נ ו כ מ  י ר ד ח  ר ו ז ב א ו  ד ו י צ  37 ק ר פ       
ת ו כ י ר ב  ץ ע ו י -ם י ל ק י מ י כ ו       
      
ת ו נ ו כ מ  י ר ד ח  ר ו ז ב א ו  ד ו י צ  10.37 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ק י מ י כ ו       
      
אלל ףוקש ןליתאילופ לכמ הנקתהו הקפסא     73.01.0010

  1,600.00 1,600.00     1.00 רטיל 0051 חפנב םילקימיכל תואיצי 'חי   
      
אלל ףוקש ןליתאילופ לכמ הנקתהו הקפסא     73.01.0015

  1,400.00 1,400.00     1.00 רטיל 0001 חפנב םילקימיכל תואיצי 'חי   
      
אלל ףוקש ןליתאילופ לכמ הנקתהו הקפסא     73.01.0016

    700.00   700.00     1.00 רטיל 002 חפנב םילקימיכל תואיצי 'חי   
      
חפנב םיימוי םילקימיכ ילכמ הנקתהו הקפסא     73.01.0020

    600.00   300.00     2.00 תומאות תויטסלפ תורצאמ ללוכ רטיל 03 'חי   
      
ףטשמו םוריח תחלקמ הנקתהו הקפסא     73.01.0030

  4,400.00 2,200.00     2.00 תויתשתל תורבחתה ללוכ ינקת םייניע 'חי   
      
טלפמוק ס"מוח טוליש טס הנקתהו הקפסא     73.01.0040

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םילקימיכ רדחל  
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../113 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     113 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תגיפס יעצמא תיבח - הנקתהו הקפסא     73.01.0050

    350.00   350.00     1.00 .רטיל 05 ילמינימ חפנב )רחא וא לוח( ס"מוח 'חי   
      
יולימ תדמע ינקת ןורא - הנקתהו הקפסא     73.01.0060
המכס פ"ע יולימ יפוגמו תרנצ ללוכ םילקימיכ      
תונוכמ רדח לש תינוציח ןפודב םוקיממ      
ס"מוח רדחב םילקימיכ ילכמ לא דרוי עופישב      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םילכמל תורבחתה ללוכ  
      
ןגמ תפילח תללוכה ס"מוח רדחל ןוגימ תכרע     73.01.0070
,םייפגמ ,םיננסמ ללוכ תוכסמ 2 ,ס"מוח      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .ל"נל ינקת ןוסחא ןוראו סנפ ,תופפכ  
      

                      1.00 'פמוק .ןוזיא לכימל ח''זמו םיפוגמ 2 ,וק ןנסמ 73.01.0080
      
ת ו נ ו כ מ  י ר ד ח  - ה ר ק ב  20.37 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ק י מ י כ ו       
      
תרקב לא רוביחו טוויח ללוכ ינקת רולכ יאלג     73.02.0010

 11,600.00 5,800.00     2.00 'פמוק .הנבמ  
      
תרש לא תוכירבה לכ ינותנ זוכיר תכרעמ     73.02.0020
תילטיגיד הגוצת תללוכה ינוציח טנרטניא      
,ישפוח רולכ :םיאבה םינותנה לש ןיילנוא      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .הקיפס ,תוריכע ,סלפמ ,'פמט ,HP ,סקודר  
      
תרקב תכרעמל םייתנש לועפתו יונמ ימד     73.02.0030
םוכיסל אל 1,200.00     2.00 .םינותנ 'חי   
      
ת ו י ת ש ת -ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  77 ק ר פ       
א מ ס ו א -ץ ו ח       
      
ם י מ ל  ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.77 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק       
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     77.12.0140
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 23 רטוק      
,מ"מ 05 רטוק לעתמ רוניצ םע םייומס      

  3,480.00   116.00    30.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     77.12.0200
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
םע עקרקב םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 05 רטוק      
תפיטע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ      

 33,600.00   120.00   280.00 םיחפסו לוח רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../114 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     114 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.77 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     77.21.0020
4/3" רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

    435.00   145.00     3.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ח פ ס  22.77 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל       
      
רשואמ םירלקנירפס תכרעמל הקנסה זרב     77.22.0880
    MF/LU 3 לופכ רוביח םעX2" )רזיבא  
ידמצמ ינש תוברל 4" ףקז לע )תורבחתה      
,תרשרשו םיסכמ ,הטירח םע טלש ,ץרוטש      
תרצות  A69/5-9םגד טלפמוק      

  5,000.00 2,500.00     2.00 ע"ש וא "SRELKNIRPS CITAMOTUA" 'חי   
      
ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק -ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע - 89 ק ר פ       
      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  10.89 ק ר פ  ת ת       
      
,הדלפ תלוגרפ תכימתל L ךתחב ןוטב תרוק     98.01.0010

157,500.00 1,500.00   105.00 הנתשמ הרוק הבוג ק"מ   
      
א מ ס ו א -)ם י מ ח  ם י מ  ר ו צ י י ( ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
. ם י מ ח  ם י מ  ר ו צ י י  ת כ ר ע מ  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע דויצה לש ינכטה טרפמ רשאל שי : הרעה      
. עוציב ינפל ןנכתמה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../115 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     115 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
RETREVNI הכירצ ימ םומיחל םוח תבאשמ     99.01.0010
ע"וש וא םגד הטנומילקא תרבח תרצות      
רורק ןוט 01 תילנמונ םומיח תקופתל רשואמ      
למשחל תרבוחמ , סויזליצ 07 הקפסא 'פמט ,      
, קותינ יזרב , םיסחדמ, םישימג , תרנצ ,      
הללוס יופיצ , ץחלו 'פמט ידמ , רזוחלא      
, הנגה תשר ,םייגרוב םיסחדמ , דלוגייאלפ      
הבעמ , הבעמ יחופמל ףיצר תוריהמ הנשמ      
הבעמ יחופמ, רוססרפורקימ , תשוחנ תשוחנ      
תותלד םע למשח חול , תשר םע םיטקש      
שאר ץחל תרימש , חתמ תונגה ללוכ תולופכ      
,  הבעמ תללוסל הנגה יסירת האיפק ןגמ      
י"ע תרשואמ םיטרפמו תוינכות יפל לכה      
ןוטב סיסב + גגה לע תפנה , גוזימה סדנהמ      
הטקש הדיחי. ןוסיימ םיציפק  + טרפ יפל ףצ      

 90,000.00 45,000.00     2.00 'פמוק BD04 דחוימב  
      
הקיפסל םימח/םירק םימ רורחס תבאשמ     99.01.0020
רטמ 01  םימ דמוע דגנ ש"'מ 02 תילנמונ      
הדובעל תמאתומ ,  סופדנרג תרבח תמגודכ      
תילגופרטנצ הבאשמה , תוגרד יתשב      
עונמ קוריפ תורשפא רוגס עונמ קולבונומ      
יונישל רקב ללוכ , הבאשמ ףוג קוריפ אלל      

 18,000.00 4,500.00     4.00 'פמוק . הבאשמ תוריהמ  
      
הקיפסל םימח/םירק םימ רורחס תבאשמ     99.01.0030
רטמ 01  םימ דמוע דגנ ש"'מ 01 תילנמונ      
הדובעל תמאתומ ,  סופדנרג תרבח תמגודכ      
תילגופרטנצ הבאשמה , תוגרד יתשב      
עונמ קוריפ תורשפא רוגס עונמ קולבונומ      
יונישל רקב ללוכ , הבאשמ ףוג קוריפ אלל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק . הבאשמ תוריהמ  
      
תרצות םוינאטיטמ תוטלפמ םוח ףילחמ     99.01.0040
ללוכ רורק ןוט 5 לש הקופתל ןרוא תרבח      
+ רוזבאהו תודידמה לכ ללוכ תויילתו םינגוא      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק . םיפוגמ  
      
תרצות םוינאטיטמ תוטלפמ םוח ףילחמ     99.01.0050
ללוכ רורק ןוט 02 לש הקופתל ןרוא תרבח      
+ רוזבאהו תודידמה לכ ללוכ תויילתו םינגוא      

 30,000.00 10,000.00     3.00 'פמוק . םיפוגמ  
      
דדובמ 2" רטוק "לאפר" ירודכ  קותינ זרב     99.01.0060

  7,200.00   360.00    20.00 י"ת 'חי   
      
דדובמ 2" רטוק  "ביגש" ילמשח תוסיו זרב     99.01.0070

  2,700.00 1,350.00     2.00 י"ת 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../116 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     116 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,500.00   250.00     6.00 י"ת דדובמ 2" רטוק "לאפר" רזוחלא 'חי  99.01.0080

      
רטוקב )ח"זמ( STTAW תרזוח המירז ענומ     99.01.0090
תקידב ללוכ ,י"ת םלשומ ןקתומ דדובמ 2"      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .תואירב דרשמל רושיא תרבעהו ח"זמ 'חי   
      

  1,800.00   450.00     4.00 דדובמ NOSAM "2 ןוסיממ ילג וד שימג רטמ  99.01.0110
      
001 חפנ המגרפאיד רוגס תוטשפתה לכימ     99.01.0130

  1,000.00 1,000.00     1.00 .רטיל 'חי   
      
002 חפנ המגרפאיד רוגס תוטשפתה לכימ     99.01.0140

  2,700.00 1,350.00     2.00 .רטיל 'חי   
      

  1,620.00   270.00     6.00 .הטסורינמ רטמונמ 'חי  99.01.0150
      

  2,160.00   270.00     8.00 .רוניצ לע רטמומרט 'חי  99.01.0160
      
םימ דמ ןנסמ זרב ללוכ תשר ימ תכרעמ     99.01.0170
ינש ללוכ 4/3" םירטקב רזוחלא ץחל ןיטקמ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 .םירזוחלא 'חי   
      
םית"ממ ללוכ הקסהל ישאר למשח חול     99.01.0180
תורונמ תבש ינועש םירקב םירוטקטנוק      
טטסומרטו 'פמט גצו הלעפהל םיררוב      
םוח תובאשמ תא רקבמ רקבו ילאיצנרפיד      
ףוסיאל בשחוממ םושירו רורחס תובאשמו      
הניקת הלעפהל טלפמוק לכה,תודידמה ינותנ      
ןנכתמ רושיא רובעל בייח חולה. תכרעמה לש      
בשחמ רוביחל הייצפוא(.למשחו הקסה      
םוחה תובאשמ תא ןיזמ חולה )דיתעב      
טוויח ללוכ םומיח יפוגו רורחס תובאשמו      
ןלבקה י"ע ןנכותמ חולה(.הרקבו דוקיפל      

 32,000.00 32,000.00     1.00 'פמוק .  דויצה לכ תא ןיזמה עצבמה  
      
ןיבל  ישאר חול ןיב תילמשח היצלטסניא     99.01.0190
תובאשמו םוח תובאשמ תונוכמ רדח יביכרמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק ."כו רגוא, רורחס  
      
ןקתמל  יארחא רדחב ישאר הלעפה חול     99.01.0200

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק . טרפמ יפל , הקסה  
      
ללוכ הדלפמ  2" דע 1"רטוק תיללכ תרנצ     99.01.0210
001-כ עצוממ ךרוא דודיבו תשק,יט םירזיבא      
ריחמה  , תונוכמ רדחל ילאשואפ ריחמ רטמ      
דע תונוכמ רדחב םיחפסהו תרנצה לכ ללוכ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .תובאשמל  , םירונת ןיב תרנצ ללוכ האיציל  
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../117 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     117 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,400.00 1,200.00     2.00 . רזיבא ללוכ דדובמ 2" דמרב ןנסמ 'חי  99.01.0220

      
תואיצי 4 דע 2 םע תינכת יפל 4" דלופינמ     99.01.0230
לכו םינדוא ללוכ םלשומ ןקתומ , 2" רטוקב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק . ןוקיר יזרב + םידרדנה םירזיבאה  
      
יפל , רטיל 0052 לש חפנב םימח םימ רגוא     99.01.0240
מ"ס 01 יבוע ןארירטאילופ דדובמ , טרפמ      
תובכש יתש עובצ מ"מ 2 חפמ יוסיכ ללוכ      
ללוכ תואיצי 6 , הייזורק דגנ לייאמא יופיצ      
, זוקינל זרב , ריוא ררחשמ ץחל קרופ      
+  תידוטק הנגה+ טלפמוק לכה , טטסומרט      
םומיח יפוג תועצמאב ילמשח יוביג היהי      
תירלוס תכרעמ רוביח + ט"וק 05 קפסה      
םיאתמ דודיב ללוכ ליעממ יונב היהי רגואה      

 38,000.00 38,000.00     1.00 . רשואמ , תירלוס תכרעמל תורבחתהל 'חי   
      
לש הקופתב שמש יטלוק תקפסאו הנקתה     99.01.0250
מ"ס 002/081 לש תודימב ,  ל"קק 0088      
, םיחפס ללוכ , תדדובמ תרשקמ תרנצ ללוכ      

 13,600.00 1,700.00     8.00 םלשומ ןקתומ ,הדלפ היצקולטסנוק לע חנומ 'חי   
      

  2,250.00   150.00    15.00 דדובמ 1" רטוק ירודכ  קותינ זרב 'חי  99.01.0260
      
י"ע , הלנויגל -ל םימח םימ תקידב עוציב     99.01.0270
תוניקתל יפוס רושיא ללוכ תכמסומ הדבעמ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק . םימחה םימה לש תכרעמה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

21,318,821.76 תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - כ"הס
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../118 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     118 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
10 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע       
      
רוזא לכב .קמוע יבלש יפל הריפח תדידמ ןיא      
םוחתב קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי      
ףיעסה      
      
ת נ מ ט ה ל  ה ר ג א ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  י פ ד ו ע       
      
רפעה יפדוע יוניפ םיללוכ הריפחה תודובע      
1 לש קחרמל דע חקפמה תויחנהל םאתהב      
רתאמ מ"ק      
      
קודיה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ      
תרבעה ,)הריפח עקרק( תיתש לש ליגר      
מ"ק 2 קחרמל דע( יולימ םיאתמה רמוחה      
תובכשב ליגר קודיה תוברל ,)רתאה חטשב      
ביבס יולימה רוזיפ ללוכ ריחמה .מ"ס 02 לש      
אל עצובמ םא םג( םינוש םייעקרק תת םינבמ      
לכ קוליס וא/ו )הריפחה תודובע בלשל דומצב      
ךפש םוקמל יולימל ולספנש הריפחה יפדוע      
דע לש קחרמל ,רתאל וא תויושרה י"ע רשואמ      
הבורקה רבעמ תנחתל וא הנמטהל( מ"ק 51      
.חקפמה תוארוה יפל )רתאל רתויב      
      
'מ 3 דעו 'מ 1 ןיב קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.02.0118

 13,600.00    34.00   400.00 ק"מ 000,5 דע תומכל ק"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5 העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו 05      
690.20 קרפ תתב תפסות      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../119 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     119 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0020

    675.00    54.00    12.50 םירבוע תודוסיל ר"מ   
      
02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.11.0080
תורוקה בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

 11,160.00    31.00   360.00 מ"ס 52,02 רטמ   
      
02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.11.0090

 26,950.00    49.00   550.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תעירי עצמ     02.11.0172

  2,950.00     5.00   590.00 ןוטב תופצרל ר"מ   
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
      
עצמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     02.41.0090
עצמה( מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרקה לע וא      

108,750.00 1,450.00    75.00 )דרפנב דדמנ ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     02.41.0110
עצמה( מ"ס 04 תורוקה בחור .עקרקה לע וא      

 10,980.00 1,220.00     9.00 )דרפנב דדמנ ק"מ   
      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0050

122,720.00   208.00   590.00 מ"ס 02 יבועב עקרקה ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0060

  4,940.00   247.00    20.00 מ"ס 52 יבועב עקרקה ר"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      

 56,940.00 1,460.00    39.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0030
      

  4,830.00 1,380.00     3.50 מ"ס 52 יבועב תוריק ךא ,ל"נכ ק"מ  02.61.0040
      

  5,850.00 1,300.00     4.50 מ"ס 53 יבועב תוריק ךא ,ל"נכ ק"מ  02.61.0060
      
ן ו ט ב  י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
      

 16,500.00 1,650.00    10.00 מ"ס 04/02 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.62.0012
      

 55,300.00 1,580.00    35.00 מ"ס 06/02 ךתחב םידומע ךא ,ל"נכ ק"מ  02.62.0020
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../120 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     120 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,630.00 1,330.00    11.00 מ"ס 05/04 ךתחב 04-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.62.0072

      
,5" העיקש( 03 -ב ןוטב םילוגע םידומע     02.62.0230

  7,210.00 2,060.00     3.50 מ"ס 05 רטוקב )4-2 הפישח ק"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב 03-ב ןוטב תולדב תויולת תורוק     02.71.0080

 14,900.00 1,490.00    10.00 מ"ס 06/02 ק"מ   
      
לעמ תוקוצי 03-ב ןוטב תונותחת תורוק     02.71.0119

 16,440.00 1,370.00    12.00 מ"ס 02 בחורב הינב תוריק ק"מ   
      
02 בחורב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0300

 48,000.00 1,500.00    32.00 הקלורל מ"ס 2 בחורב עקש תוברל מ"ס ק"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  27.20 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב תוציחמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.72.0020

  2,670.00 1,780.00     1.50 םיחתפה לעמ תוברל מ"ס 01 ק"מ   
      
51 בחורב תוריק לע תוקוצי תורוגח ךא ,ל"נכ     02.72.0030

  8,100.00 1,620.00     5.00 מ"ס ק"מ   
      

 15,900.00 1,590.00    10.00 מ"ס 02 בחורב תורוגח ךא ,ל"נכ ק"מ  02.72.0040
      
א ל מ  ן ו ט ב  ן ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      

 52,700.00   340.00   155.00 מ"ס 52 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0040
      

233,415.00   399.00   585.00 מ"ס 03 יבועב תורקת ךא ,ל"נכ ר"מ  02.81.0060
      

146,475.00   465.00   315.00 מ"ס 53 יבועב תורקת ךא ,ל"נכ ר"מ  02.81.0065
      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ת ו ג ר ד מ       
      
מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.92.0030

    489.00   326.00     1.50 תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.92.0070

  3,393.00   377.00     9.00 מ"ס 02 יבועב ר"מ   
      
הגרדמה ךתח 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.0090

  1,700.00    85.00    20.00 מ"ס 82/61 רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../121 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     121 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0011

609,000.00 5,800.00   105.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.99.0031

590,000.00 5,900.00   100.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  01.40 ק ר פ  ת ת       
      

  5,742.00   174.00    33.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.10.0010
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.10.0030

 27,405.00   189.00   145.00 מ"ס ר"מ   
      

144,720.00   201.00   720.00 מ"ס 02 יבועב תוריק ךא ,ל"נכ ר"מ  04.10.0040
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ר ש ק  ת ר ו ק ו  ה פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
B ה ר ד ס  -      
      
5 יבוע B-erP גוסמ תינמוטיב העירי תמשה     05.03.0010
תודימב ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ מ"מ      
תינבת תונפד ךותבו הקיצי תינבתל תומאות      

 18,000.00    90.00   200.00 .םימ דגנ םוטיאו הנגהכ דוסי תרוק תקיצי רטמ   
      
מ"מ 5 יבוע B - erP גוסמ רושיג תעירי     05.03.0020
יפל בחורבו ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ      
דוסי תרוק תקיצי תינבת ךותב תינבתה      

 22,500.00    90.00   250.00 הפצרל תחתמ םוטיאל תורבחתה ךרוצל רטמ   
      
הקיצי תקספה לכב ימיכ םימ רצע םושיי     05.03.0030
סקמילווק גוסמ תננכותמ אלש וא תננכותמ      
,זכרמב םוקימה רשאכ 01/02 ךתחב ע"ש וא      

 18,750.00    75.00   250.00 .ןוויכ לכמ יוסיכ מ"ס 5 'נימ רטמ   
      
- B גוסמ תינמוטיב העיריב הפצר םוטיא     05.03.0040
    erP ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ מ"מ 5 יבוע  

153,000.00    90.00 1,700.00 ע"ש וא ר"מ   
      
/ םוגיטסמ גוסמ החירמב ינמוטיב םוטיא     05.03.0050
םישרוש דגנ ףסות ללוכ ע"ש וא זפוטסלא      

 18,750.00   125.00   150.00 שבי דודמ מ"מ 5 יבוע TR גוסמ ר"מ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../122 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     122 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יבועב דב + EPDH גוסמ הנגהו זוקינ תעירי     05.03.0060

  6,000.00    40.00   150.00 .מ"מ 5.0 ר"מ   
      
תובכש 2-ב תיטנמצ החירמב סנולכ םוטיא     05.03.0070
דודמ מ"מ 3 יבוע E - 707 טוקוטסלא גוסמ      

  8,470.00   110.00    77.00 ע"ש וא שבי 'חי   
      

  4,200.00    21.00   200.00 3*3 תודימב תינמוטיב הקלור רטמ  05.03.0080
      
ה ר ד ס  - ת י ל ע מ  ר י פ  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
    D  
      
החירמב תילעמ ריפ תוריקו הפצר םוטיא     05.05.0010
- 707 טוקוטסלא :גוסמ תובכש 2 - ב תיטנמצ      

  2,250.00    75.00    30.00 .ע"ש וא שבי דודמ מ"מ 3 יבוע E ר"מ   
      
הקיצי תקספה לכב ימיכ םימ רצע םושיי     05.05.0020
וא סקמילווק גוסמ תננכותמ אלש וא תננכותמ      
'נימ ,זכרמב םוקימה רשאכ 01/02 ךתחב ע"ש      

  1,500.00    75.00    20.00 .ןוויכ לכמ יוסיכ מ"ס 5 רטמ   
      
I ה ר ד ס  - ה א י צ י  ף ס  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 2 - ב ףסה תרוגח ביבס יטנמצ םוטיא     05.09.0010
דודמ יפוס יבוע E - 707 טוקוטסלא גוסמ      

    375.00    75.00     5.00 .מ"מ 3 שבי ר"מ   
      

    300.00    15.00    20.00 3*3 'נימ תודימב ןוטב הקלור תיינב רטמ  05.09.0020
      
גוסמ תובכש 2 - ב תינמוטיב החירמב םוטיא     05.09.0030
מ"מ 5 יבועב ע"ש וא זפוטסלא/םוגיטסמ      

  1,500.00   125.00    12.00 .םאות רמיירפ ללוכ שבי דודמ ר"מ   
      
דב + הקלח EPDH גוסמ הנגהו זוקינ תעירי     05.09.0040

    480.00    40.00    12.00 מ"מ 5.0 יבועב ר"מ   
      
תטלחה יפ לע 4/04 תודימב הטסורינ ילגרס     05.09.0050

    600.00    50.00    12.00 .ע"ש וא טקיורפ להנמ 'חי   
      
וא 2 ורפ סקלפ הקיס גוסמ המיטא קיטסמ     05.09.0060

    540.00    45.00    12.00 .ע"ש 'חי   
      
/ ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  11.50 ק ר פ  ת ת       
K ה ר ד ס  - ד ו א מ  ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח       
      
םיבוטר םירדח םוטיא - 'א קלח      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../123 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     123 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    300.00    15.00    20.00 .3*3 תודימב ןוטבמ הקלור תיינב רטמ  05.11.0010

      
תובכש 2 םע הפצר יבג לע יטנמצ םוטיא     05.11.0020
.ע"ש וא מ"מ 3 יבוע E - 707 טוקוטסלא      
ריקה יבג לע מ"ס 02 'נימ תולעל שי - הרעה      

    750.00    75.00    10.00 .יטנמצה םוטיאה םע ר"מ   
      
ינמוטיב רמוח םע בוטר רדח תפצר םוטיא     05.11.0030
ע"ש וא דיפס םוגיטסמ :ןוגכ תובכש 2-ב      
רמיירפ ללוכ מ"מ 5 שבי דודמ יפוס יבועב      

  1,160.00   116.00    10.00 .םאות ר"מ   
      
3*3 רוח תיכוכז תשר םע קוזיח תפסות     05.11.0040

    300.00    15.00    20.00 .םוטיאה תובכש ןיב תמשוימ מ"ס 51 בחורב רטמ   
      
ןיב םשוימ ICP-021 המיטא טרס תפסות     05.11.0050

    960.00    48.00    20.00 .טרפב טרופמכ תוינמוטיב םוטיא תובכש רטמ   
      
לע הנגהכ ר"מל םרג 003 ליטסקטואיג דב     05.11.0060

    400.00    40.00    10.00 .יולימ ינפל םוטיאה תובכש ר"מ   
      
האיצי ףסל תומאות תודימב הטסורינ ילגרס     05.11.0070

    100.00    50.00     2.00 ע"ש וא 'חי   
      
תובכש 2 םע תוריק יבג לע יטנמצ םוטיא     05.11.0080
מ"מ 3 יבוע םיקדס רשגמ E - 037 טוקריפס      

  1,625.00    65.00    25.00 .ע"ש וא ר"מ   
      
תורוניצ( ץופרטניא םוטיאל דב תעירי     05.11.0090
םירטקל םאתומ ע"ש וא ידרק ןוגכ )םירדוח      

    330.00    55.00     6.00 .םינוש 'חי   
      
דואמ םיבוטר םירדח םוטיא - 'ב קלח      
      

    900.00    15.00    60.00 .3*3 תודימב ןוטבמ הקלור תיינב רטמ  05.11.0100
      
החירמב תוריקו הפצר יבג לע יטנמצ םוטיא     05.11.0110
E - 037 טוקריפס גוסמ תובכש 2-ב תיטנמצ      

 22,750.00    65.00   350.00 .ע"ש וא שבי דודמ מ"מ 3 יבוע ר"מ   
      
ינמוטיב רמוח םע בוטר רדח תפצר םוטיא     05.11.0120
ע"ש וא דיפס םוגיטסמ :ןוגכ תובכש 2-ב      
רמיירפ ללוכ מ"מ 5 שבי דודמ יפוס יבועב      

 19,720.00   116.00   170.00 .םאות ר"מ   
      
3*3 רוח תיכוכז תשר םע קוזיח תפסות     05.11.0130

    900.00    15.00    60.00 .םוטיאה תובכש ןיב תמשוימ מ"ס 51 בחורב רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../124 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     124 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןיב םשוימ ICP-021 המיטא טרס תפסות     05.11.0140

  2,880.00    48.00    60.00 .טרפב טרופמכ תוינמוטיב םוטיא תובכש רטמ   
      
לע הנגהכ ר"מל םרג 003 ליטסקטואיג דב     05.11.0150

  6,800.00    40.00   170.00 .יולימ ינפל םוטיאה תובכש ר"מ   
      
ראותמכ תיביכר וד תירמילופ החירמב םוטיא     05.11.0160
גוסמ 'נימ תובכש 2-ב םוטיאה יטרפב      

 31,280.00   184.00   170.00 ע"ש וא שבי דודמ מ"מ 3 יבוע K2BM ר"מ   
      
ל ו פ י ט  ל ל ו כ  ת ו ג ג  ם ו ט י א  21.50 ק ר פ  ת ת       
M + L ה ר ד ס  - ת ר ד ו ח  ת ר נ צ ב       
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו ןויקינ גגה תונכה 05.12.0010
      
רמיירפ ללוכה ינמוטיב םידא םוסחמ תנקתה     05.12.0020

  8,680.00    56.00   155.00 .ר"מל ג"ק 3-2 לש תומכב 04/58 ןמוטיבו ר"מ   
      
תינמוטיב החירמב הנושאר םוטיא תבכש     05.12.0030

  9,920.00    64.00   155.00 .שבי דודמ מ"מ 3 יבועב 04/58 גוסמ ר"מ   
      
4 יבועב תוינמוטיב תועירי 2-ב תוגג םוטיא     05.12.0040
רמגב הנוילע העירי ,R4SBS גוסמ מ"מ      
םוטיאה .תיתשורח עבטומ ןבל טגרגא      

 18,600.00   120.00   155.00 .םוטיאה יטרפב ראותמכ ר"מ   
      
יטרפו ןקתה פ"ע תוקעמ ביבס םוטיא     05.12.0050
+ מ"ס 03 בחורב קוזיח תעירי םע םוטיאה      
קוזיחה תועירי .מ"ס 05 בחורב יופיח תעירי      

  5,400.00    60.00    90.00 .לוח רמג R4SBS מ"מ 4 יבועב רטמ   
      
05 בחורב מ"מ 5 יבוע יופיח תעירי תנקתה     05.12.0060

  6,300.00    70.00    90.00 .ןבל טגרגא רמג R5SBS גוסמ מ"ס רטמ   
      
עצבל שי םימ ףא םייק אל םאב - הרעה     05.12.0070
םוינימולא לגרס תרזעב העיריה הצק קודיה      
מ"ס 52 לכ קודיה ייגרב, ינקית ףפוכמ      
לע היילע ללוכ הצקב ינמוטיב קיטסמו      

  2,700.00    30.00    90.00 .תינמוטבה העיריה רטמ   
      
וא רמלד גוסמ זוקינ ירזיבא תנקתהו הקפסא     05.12.0080
יטרפ פ"ע ,תינמוטיב  העירי ילוש ללוכה ע"ש      

  1,500.00   750.00     2.00 .םוטיא 'חי   
      
מ"ס 01 בחורב דב בג םע יליטוב המיטא טרס     05.12.0090
טרפב ראותמכ םיחפה ןיב תופיפחב םשוימ      

 10,000.00    25.00   400.00 םאות רמיירפב שומיש ללוכ רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../125 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     125 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םירזוח םימ תעינמל דומוליא גופס תעוצר     05.12.0100

 14,000.00    35.00   400.00 יופיחל העיריה ןיב חוורמב רטמ   
      
וא 052-3 זפילופ גוסמ תימצע הקבדהב העירי     05.12.0110

  7,500.00    75.00   100.00 ע"ש רטמ   
      
טרפ יפ לע הרקת רדוח ןוטב דומע ביבס לופיט     05.12.0120

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םוטיאה  
      
O ה ר ד ס  - ם י י ו פ י ח  ם ו ט י א  51.50 ק ר פ  ת ת       
      
קלחומ םיקולב / ןוטב ריק תיתשת יבג לע     05.15.0010
תוירחאב 8732 ןקתב שרדנכ םוטיאל ןכומו      
תובכש 2 - ב יטנמצ םוטיא - דלשה ןלבק      
שבי דודמ יפוס יבוע E - 037 טוקריפס גוסמ      

 39,000.00    65.00   600.00 .מ"מ 3 ר"מ   
      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  07.50 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע "םחה גגה" תטישב תוגגל ימרת דודיב     05.70.0040

  7,285.00    47.00   155.00 מ"ס 5 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול ר"מ   
      
תוחול י"ע םיינוציח תוריקל ימרת דודיב     05.70.0080
וא )סוחד רק-לק( דרובמופ לחושמ ןריטסילופ      
521/06 תודימב תוחלו םימל םידימע ,ע"ש      

 23,280.00    40.00   582.00 .מ"ס 3 יבועבו מ"ס ר"מ   
      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     05.85.0230

 14,500.00   580.00    25.00 04 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
7x7 דעו מ"ס 5x5 תודימב תושלושמ תוקלור     05.85.0320
דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ טיטמ מ"ס      

  2,940.00    21.00   140.00 )תוספרמו תוגג( )דרפנב רטמ   
521,475.00   50 כ"הס

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
0.6 ק ר פ  ת ת  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../126 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     126 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
טרפימב,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב ,דחוימה      
ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא      
עובקו םלשומ טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -.ומוקמב      
יריזחמ תוברל שרדנכ לוזרפה      
תוידי,םירוצעמ,ןמש      
,הריגס ימאתמ,רהוצ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
תושיגנ ירזיבא,םייטסוקא םידודיבו םימוטיא      
םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -'וכו ןקת יפ לע      
םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב ,רונתב עבצ ,ןווליג      
רטסאמ חתפמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -.'וכו      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא חתפיש      
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0010

 15,200.00 3,800.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0020

  7,000.00 3,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט ,םינקחש ןורא     06.01.0030

116,000.00 2,000.00    58.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0040
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט      

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-נ 'סמ סופיט ,הציחמ     06.01.0050

  6,000.00 1,000.00     6.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
,תחלקמ יאת 8-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0060
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 6-נ 'סמ סופיט      

 32,000.00 16,000.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
,םיתורש יאת 6-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0070
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 7-נ 'סמ סופיט      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .המישרב  
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0080
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 8-נ 'סמ סופיט      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .המישרב  
      
,םיתורש יאת 7-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0090
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 9-נ 'סמ סופיט      

 17,000.00 17,000.00     1.00 'פמוק .המישרב  
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../127 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     127 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0010

 16,500.00 5,500.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0020

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0030

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט ,סירת + תלד     06.02.0040

 10,000.00 5,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0050

  7,000.00 7,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0060

 16,000.00 4,000.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0070

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 13-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0071

  3,600.00 1,800.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 23-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0072

  1,200.00 1,200.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 15-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0080

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 25-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0090

  3,200.00 1,600.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 35-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0100

  1,800.00 1,800.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 45-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0110

  1,600.00 1,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 55-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0120

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 65-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0130

  7,000.00 7,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../128 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     128 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טלפמוק לכה .המישרב 75-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0140

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 85-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0150

  4,500.00 4,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 27-מ 'סמ סופיט ,ןולח     06.02.0190

 15,000.00 7,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 37-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.02.0200

  1,600.00   800.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 47-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.02.0210

    600.00   600.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 57-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.02.0220

    400.00   400.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
'סמ סופיט ,םיכנ יתורשל די יזחאמ תכרעמ     06.02.0230
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 67-מ      

  6,300.00 2,100.00     3.00 'פמוק .המישרב  
      
לכה .המישרב 77-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.02.0240

    600.00   600.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 87-מ 'סמ סופיט ,הלעתל הסכמ     06.02.0250

 13,200.00   600.00    22.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 97-מ 'סמ סופיט ,הלעתל הסכמ     06.02.0260

  6,000.00   600.00    10.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 08-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0270

 13,000.00 13,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 18-מ 'סמ סופיט ,הקעמ     06.02.0280

107,000.00 1,000.00   107.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 28-מ 'סמ סופיט ,הקעמ     06.02.0290

155,200.00   800.00   194.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
640,000.00   60 כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../129 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     129 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0450
, םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
2" רטוק םיחפס תוברל הגרבהב םירבוחמ      

  9,800.00   140.00    70.00 הפיטע אלל רטמ   
      
ךותירב םירבוחמ , 3" רטוק תורוניצ ךא ל"נכ     07.11.0460
גוסמ םיריהמ םירבחמב וא/ו הגרבהב וא/ו      

 11,700.00   195.00    60.00 םיחפס אלל , "PU KCIUQ" רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0470
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
םירבחמב וא/ו ךותירב םירבוחמ םייומס וא      
רוניצה רטוק ,"PU KCIUQ" גוסמ םיריהמ      

  2,300.00   230.00    10.00 םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,4" רטמ   
      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

 10,560.00    66.00   160.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0020
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

 11,840.00    74.00   160.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0030
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

 10,530.00    81.00   130.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0040
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,740.00    87.00    20.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0050
P.S( מ"מ 04 רטוק םוינימולא ןיערג םע      
םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל )דבלב      

  7,000.00   140.00    50.00 םיחפס תוברל םייומס וא םייולג רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../130 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     130 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
םייושע הרשי תיוז וא םינוסכלא םיזרב     07.21.0020
4/3" רטוק , הגרבה ירוביח , תשוחנ תגוסגס      

  1,800.00   120.00    15.00 .דרפנב םלשומה דרוקרה אלל , 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0030
1"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

    950.00   190.00     5.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
, םורכ הפוצמ 2/1" וא 8/3" רטוק לינ זרב     07.21.0130

  2,530.00    55.00    46.00 . T תופעתסה חפס תוברל 'חי   
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ם י ח פ ס  32.70 ק ר פ  ת ת       
      
, 3" רטוק תונוולוגמ תולעמ 09 תיווז     07.23.0070

  2,900.00   290.00    10.00 .הגרבהבו ךותתירב םירוביח 'חי   
      

  1,480.00   370.00     4.00 .ךותירב םירוביח , 4" רטוק תויווז ךא , ל"נכ 'חי  07.23.0080
      
ךותירב םירוביח , 3" רטוק םינוולוגמ םיבלצ     07.23.0400

  1,800.00   450.00     4.00 . הגרבהבו 'חי   
      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0395
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

  2,700.00    90.00    30.00 . םיחפס תורבל , מ"מ 04 רטוק , םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0400
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

 12,740.00    98.00   130.00 . םיחפס תורבל , מ"מ 05 רטוק , םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    ).E.P.D.H( וא "תוילוח" תמגוד טקש  
םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ" וא "תירבג"      
אלל , מ"מ 011 רטוק , םייומס וא םייולג      

 33,800.00   130.00   260.00 . םיחפס רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     07.31.0440
    )E.P.D.H( םינקתומ מ"מ 061  רטוקב טקש  

  3,140.00   157.00    20.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס ,םייולג רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../131 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     131 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  23.70 ק ר פ  ת ת       
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0010
ןויזה לזרב תוברל , גוס לכמ תורוניצל      
05 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 לקשמב(      

  7,500.00    75.00   100.00 .)2"( מ"מ רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0020
ןויזה לזרב תוברל , גוס לכמ תורוניצל      
011 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 לקשמב(      

  8,800.00   110.00    80.00 .)4"( מ"מ רטמ   
      
  ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ ל  ם י ח פ ס  33.70 ק ר פ  ת ת     
ל ז ר ב  ת ק י צ י ו  CVP , ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ  ,      
      
, תויוז , תויופעתסה : ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0001
א.פ תרנצל  תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
011 רטוק ע"ש וא "תילבומ" וא "תירבג" וא      

 11,250.00    90.00   125.00 .מ"מ 'חי   
      
,תויווז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0050
.א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
061 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" וא      

  1,200.00   120.00    10.00 מ"מ 'חי   
      

    760.00    95.00     8.00 . 4" רטוק C.V.P ריווא יעבוכ 'חי  07.33.0210
      
ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
.ז ו ק י נ       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/061 הפצר ימוסחמ     07.34.0050

  3,650.00   730.00     5.00 זילפ הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

  5,000.00   250.00    20.00 .זילפמ  תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.34.0400

  3,750.00   250.00    15.00 .ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.34.0410

  2,000.00   250.00     8.00 .ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../132 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     132 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ח ד ה  י ל כ י מ  , ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
טרדנטס 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.41.0120
דדמנ( יומס החדה לכימ םע ע"ש וא הובג      
םגד קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל )דרפנב      

 63,000.00 3,000.00    21.00 . םיקוזיחה לכו דבכ 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.41.0210
היולת הלסאל , )דרפנב דדמנ( סבג ריק      
, ע"ש וא "ןואסלפ וא "הסרח" תרצות תמגודכ      

 29,400.00 1,400.00    21.00 'פמוק . ןטס/לקינ ןצחל תוברל  
      
'א גוס ןבל סרחמ )קניספולס( םיכפש טיבע     07.41.0300
תוברל ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "163" םגד      

  6,000.00 3,000.00     2.00 ךפוש זרבו םורכ הפוצמ זילפ תכבס ץע תפש 'חי   
      
תמגוד "לטסירק 073" םגד תויולת תונתשמ     07.41.0515
,הלתמ תוברל ,ןבל סרחמ  ע"ש וא "הסרח"      

 18,810.00 2,090.00     9.00 לוגע לקינ תקצי ןופיסו םימ רזפמ 'חי   
      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0011

 11,520.00   640.00    18.00 .ע"ש וא "06 ולסא" םגד 'חי   
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0090

  1,800.00   600.00     3.00 .ע"ש וא "85 ןרק" םגד 'חי   
      
האיצי םע 2" חבטמ רויכל לופכ קובקב ןופיס     07.42.0510

  1,995.00    95.00    21.00 "תוילוח" תמגוד הסיבכ תנוכמ / חידמל 'חי   
      
ת ו ח ל ק מ  44.70 ק ר פ  ת ת       
      
ךרד 4 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.44.0031
ט"קמ "טסרווא" הרדיס "תמח" תמגוד      
הנקתה תכרעמ תוברל ע"ש וא 876102      
תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ      
שארו ריקהמ עורז ,287820 ט"קמ ריק      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק תחלקמ  
      
ךרד 3 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.44.0041
ט"קמ "טסרווא" הרדיס "תמח" תמגוד      
הנקתה תכרעמ תוברל ,ע"ש וא 588202      
תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ      
שארו ריקהמ עורז ,027782 ט"קמ ריק      

 23,400.00 1,300.00    18.00 'פמוק תחלקמ  
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../133 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     133 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.45.0010
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד 702003      

    210.00   105.00     2.00 . םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , תינומעפ 'חי   
      
ט"קמ 4/3" רטוק ,ריקהמ הסיבכ וא ןג זרב     07.45.0045
הרצק היפ ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 902003      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ תידיו העובק      

    150.00   150.00     1.00 םלשומ 'חי   
      
הרצק היפ םע , הדימעב רויכל הללוס     07.45.0126
ט"קמ "רבנע" תרדסמ תבבותסמ תיתשק      
םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא 60896      

 11,880.00   660.00    18.00 .רזע ירמוח לכו לינ יזרב תוברל 'חי   
      
תבבותסמ הכורא הרצק היפ םע רויכל הללוס     07.45.0411
וא 40907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ תידיו      

  2,130.00   710.00     3.00 . םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , ע"ש 'חי   
      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      

    600.00   300.00     2.00 בזרמה אצומב 6" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב 'חי  07.50.0042
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ תוינגא     07.50.0060

    400.00   200.00     2.00 . מ"ס 01/54/03  תודימב 'חי   
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.50.0110
,חישק ןליפורפילופמ הרצק תיכנא האיצי      
תוברל S-51 הרדס "טיבלד" X6"6" רטוק      
P.P.U סדרבו תרנצל ריהמ רוביח םע ףוג      

  1,940.00   970.00     2.00 םילע םסוח 'חי   
      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ  15.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ךותב תנקתומ , תינקת שא יוביכ תדמע     07.51.0012
, ריק לע ןקתומ ,  )דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר / ןוליס קנזמ , ץרוטש      
ןכו , םלשומ ןקתומ , םימה וקל רוביח ,      
03 ךרואב 4/3" רטוק שימג רוניצ םע ןולגלג      

  6,600.00 2,200.00     3.00 'פמוק .'מ  
      

  1,020.00   340.00     3.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.51.0050
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../134 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     134 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
03/02 תודימב חישק  C.V.P -מ ןומיס יטלש     07.51.0500
תורוניצ , עובק דויצ לש ונכות יוהיזל מ"ס      

    150.00    50.00     3.00 . 956 י"תל םאתהב םירזיבאו 'חי   
      
ם י י ל מ ש ח  ם י מ ח  ם י מ  י ד ו ד  25.70 ק ר פ  ת ת       
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 021 םימח םימ ידוד     07.52.0030
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
םותסשו 4/3" רזוח לא םותסש ,םירזיבאה      
תמייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,ןוחטב      

  4,200.00 2,100.00     2.00 םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   
      
ם י ג י ר ח  35.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 052 ילמשח דוד     07.53.9000
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

 24,000.00 4,000.00     6.00 'פמוק . תרנצ ירוביח + םיחתור םימ תולעמ  
      
יתמורדיה בוברע זרב הנקתהו הקפסא     07.53.9001
ןקתומ , תולעמ 54 דע הרוטרפמט תלבגהל      
םיחפסהו םירזיבאה לכ ללוכ םלשומ      

  4,000.00   500.00     8.00 .םישרדנה 'חי   
      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה************ תודוקנ      
למשח חולמ הנזה )א   =============      
הדוקנה ריחמב הלולכ ,הנושאר הדוקנ דע      
ל"נכ הנזה )ב   .)לבכ וא תרנצב םיכילומ י"ע(      
ריחמב הלולכ לגעמב תפסונ הדוקנ לכל      
נ"פ תורונצ י"ע תודוקנל תרנצה )ג   .הדוקנה      
וא )דרפנב םלושתש הלעתב YX2N לבכ וא(      
לכ )ד   .ךרוצה יפל - םהיניש לש בוליש      
וא דנרגל ,וניציטב ,"סיווג" תרצות םירזיבאה      
םינקתומה םייזפ דח עקת יתב )ה  .ע"ווש      
םיעבצב ויהי םילולכממ קלח וא תיאמצע      
.ןימזמה תריחב יפל )רוחש ,לוחכ ,םודא ,ןבל(      
קלח הווהמו היצקדניאל וניה תויומכה בתכ )ו      
.ינכטה טרפמהמ דרפנ יתלב      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../135 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     135 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     08.01.0001
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
וא לבכ( םיכילומ ,)דרפנב םלושת רשא(      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.1 ךתחב )םיטוח      
,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      

 14,760.00   120.00   123.00 םיקדהמו 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הרישי רואמ 'קנ     08.01.0002
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
5.1 ךתחב םיכילומ ,דרפנב םלושת רשא      
וא לבכ( ךרוצ יפל ר"ממ 5.2 וא ר"ממ      
םייזפ תלת וא םייזפ-דח םילגעמב ,)םיטוח      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      

 30,840.00   120.00   257.00 םיקדהמו 'קנ   
      
שא ןיסח לבכב שומיש םלוא ל"נכ רואמ 'קנ     08.01.0003

 16,500.00   300.00    55.00 3X1.5 E90 'חי   
      
"הליגר רואמ" תדוקנ ומכ -- הקלדה רואמ 'קנ     08.01.0004
וא ,ףוליח ז"פמ לש תפסות לכ רובע םלוא      

    140.00    70.00     2.00 ראומ תוגרדמ ןצחל וא ,בילצמ ז"פמ 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0005
,ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02      

  6,000.00   200.00    30.00 טילקב 'א 61 ק"ח רזיבא 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0006
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

  1,920.00   240.00     8.00 לגעמ 'קנ   
      

  1,080.00    40.00    27.00 םימ ןגומ רזיבא רובע 'א 61 ק"ח 'קנל תפסות 'חי  08.01.0007
      
רזיבא רובע הלופכ 'א 61 ק"ח 'קנל תפסות     08.01.0008

    600.00    60.00    10.00 םימ ןגומ 'חי   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0009
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( ט"קפ רזיבאו ר"ממ )61X2( א'  

  1,250.00   250.00     5.00 םימ ןגומ ןומיס תירונו 'חי   
      
לולכת רשא -- S.B. רזיבאב 'א 61 ןגזמ 'קנ     08.01.0010
ר"ממ )5.2X3( לבכ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ      

  2,150.00   215.00    10.00 לגעמ לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו 'קנ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../136 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     136 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב רוניצ לולכת רשא תיזפ תלת הדוקנ     08.01.0011
רזיבא ,הדיחיה דיל הרקתב ןקתומה ,מ"מ 52      
YX2N לבכ ,טקפ וא EEC 'א 61X5 ק"ח      

  1,500.00   300.00     5.00 ר"ממ 5.2X5 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0012
לבכ םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ' EEC,  

    300.00   150.00     2.00 לגעמ לע דדוב 'קנ   
      
לגעמ לכל ,הנזה ללוכ - הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0013
גוז ,ר"ממ 5.2X3 לבכו מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
הכישמ טוח םע מ"מ 52X2 רטוקב תורוניצ      
וא רודזורפב הלעתמ לחה תרושקת רובע      
ירלודומ רזיבאב םויס ללוכ ,תרושקת ןורא      
6 ללוכה D-81 םגד טסלפ א.ד.ע תרצות      
וקפוסי םכותמ רשא( למשח רזיבאל תומוקמ      
תרושקתל תומוקמ עבראו )םיעקש 6 ונקתויו      
,ךכוסמ 54JR בשחמ עקשל הנכה ללוכ רשא      
לבכ( A6TAC  תרושקת יעקשל םאתמ ללוכ      
-  )דואמ ךומנ חתמ ןלבק י"ע קפוסי תרושקת      

  2,500.00   500.00     5.00 .שומישל ןכומ טלפמוק 'קנ   
      
ללוכ ,גגב הבעמ ןגזמ 'חיל למשח הנזה 'קנ     08.01.0014
םויסו 61X5 YX2N לבכו למשח רוניצ      
ללוכ A36X3 76PI )טקפ( ןוחטב קספמב      

  6,000.00 1,200.00     5.00 "למשח לגעמ רפסמ" אמייק רב טוליש 'חי   
      
ל"נכ גגב הבעמ ןגזמ 'חיל למשח הנזה 'קנ     08.01.0015

  4,750.00   950.00     5.00 A04X3 טקפו 01X5 YX2N לבכ ךא 'חי   
      
ל"נכ גגב הבעמ ןגזמ 'חיל למשח הנזה 'קנ     08.01.0016

  4,250.00   850.00     5.00 A04X3 טקפו 6X5 YX2N לבכ ךא 'חי   
      
רוניצ לולכת רשא מ"מ 02 תרושקת 'קנ     08.01.0017
וא הלעת וא תרושקת ןוראמ מ"מ 02 רטוקב      
תספוקב רזיבאל האיצי דע וא רבעמ תספוק      

  5,600.00    80.00    70.00 ןוליינמ הכישמ טוחו ,םירוביח 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0018
וא הבורק םירוביח תספוקמ ,מ"מ 52 רטוקב      
האיצי דע )דרפנב םלושת רשא( הלעת      
הכישמ טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל      

  1,400.00    70.00    20.00 ןוליינמ 'קנ   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רשא --דרפנ רוניצב מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0019
תרושקת ןוראמ ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת      
םירוביח תספוקב רזיבאל האיצי דע בורק      

  2,250.00    75.00    30.00 האיצי לכל דרפנ רוניצ - ןוליינמ הכישמ טוחו 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- טטסומרטל הנזה 'קנ     08.01.0020
דיל דחאה ודיצב ןקתומה מ"מ 02 רטוקב      
ןורירמ תספוקב םויסו ןושחנ-חופמל עקש      
ךותב .טטסומרטה אצומב ינשה ודיצבו ,4/3"      
מ"מ 3 ןוליינמ הכישמ טוח לחשוי רוניצה      

    250.00    50.00     5.00 יבוע 'קנ   
      
'קנל התכיפה רובע תרושקת 'קנל תפסות     08.01.0021
לבכ לש רוביחו הלחשה ,הקפסה י"ע ןופלט      
,הדוקנה אצומ דע ןופלט ןוראמ גוז 4 ינקת      
םיבצינה הנורק יקדהמב יסחיה קלחה ללוכ      

    300.00    50.00     6.00 קזב טרדנטס ןופלט עקשו 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- ר"ממ 61 הקראה 'קנ     08.01.0022
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      

  1,875.00    75.00    25.00 )'וכו תרושקת תונורא ,םוינימולא תוציחמ 'קנ   
      
02 רטוקב רונצ לולכת רשא -- םורח ןצחל 'קנ     08.01.0023
ללוכה ר"ממ )5.1X5( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      
אספוקב ןקתומה םידרפנ םיעגמ תוגוז ינש      
,הריבשל ףוקש יטסלפ יוסכ ,תרגסמ םע      
תינכת יפל טורח ץיוודנס טילקב טולשו      

    900.00   450.00     2.00 )52E-SAZ םגד עינמלט ומכ אספוק( 'קנ   
      
-- היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ     08.01.0024
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
'א )61X2( דוד ז"פמ ,ר"ממ )5.2X3( ךתחב      
רוניצב לחשומ )5.2X3( ,לבכ ,ןואינ תירונו      
טקפ ןוחטב קספמב םויסו דודל דע ז"פמהמ      
םע םואתב דודל רוביחו 76PI דודל ךומסב      

  4,200.00   300.00    14.00 היצלטסניא ןלבק 'קנ   
      
מ"מ 02 - חישק רוניצב הנקתהל תפסות     08.01.0025
,חכ ,רואמ 'קנ ריחמל תפסות -- ןורירמ      
רוניצב הדוקנה עוצב רובע 'דכו תרושקת      
ללוכו ט"הע הנקתהב מ"מ 02 רטוקב חישק      

    600.00    30.00    20.00 )'דכו ק"ח ,ז"פמ( ןיירושמ רזיבא 'קנ   
      
רובע 'א 61 ק"ח חכ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0026

    450.00    30.00    15.00 לופכ רזיבאב שומיש 'קנ   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    360.00    60.00     6.00 )3N( םיעקש הישילש רזיבא רובע ל"נכ 'קנ  08.01.0027

      
    270.00    90.00     3.00 )4N( םיעקש תיעיבר רזיבא רובע ל"נכ 'קנ  08.01.0028

      
ריחמל תפסות -- םימ ןגומ רזיבאל תפסות     08.01.0029
רובע 'דכו ק"ח ,תרושקת ,רואמ תדוקנ      

    300.00    30.00    10.00 םימ ןגומ רזיבאב שומיש 'קנ   
      
חותיפו שרגמ ללוכ( תומלשב ןקתמה תרבעה     08.01.0032
רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב ,)םיבלשב וא/ו      
,למשח תרבח תרוקיב ןכו )ןימזמה י"ע עבקי      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ  
      
*************** םירזיבא      
      
,"סיווג" סופיט ןיירושמ יטסלפ ריק רוביח     08.01.0034

    120.00    60.00     2.00 ט"הע םלוא 'חי   
      
רזיבאב ןקתומ 54JR םגדמ ןופלטל עקש     08.01.0035

    120.00    30.00     4.00 ע"ווש וא "סיווג" תרצות 'חי   
      

     80.00    20.00     4.00 טילקב תספוק םע ,רפמא 01 ראומ ןצחל 'חי  08.01.0036
      
םגד רפמא 61X3 יזפ דח 'א 61 למשח עקש     08.01.0037

    800.00    40.00    20.00 CEE 'חי   
      
רפמא 61X5 יזפ תלת 'א 61 למשח עקש     08.01.0038

    180.00    90.00     2.00 EEC םגד 'חי   
      
רפמא 23X5 יזפ תלת 'א 23 למשח עקש     08.01.0039

    300.00   150.00     2.00 EEC םגד 'חי   
      
רפמא 36X5 יזפ תלת 'א 36 למשח עקש     08.01.0040

    400.00   200.00     2.00 EEC םגד 'חי   
      

    250.00    50.00     5.00 א"כ רפמא 61X1 םיעקש 3 םע "הדלוקוש" 'חי  08.01.0041
      
םיירלודומ ז"פמ 3 תללוכה תרגסמ םע הדיחי     08.01.0042

    100.00    50.00     2.00 )וני'ציטיב ,דנרגל ,סיווג( רואמל 'חי   
      

    500.00   100.00     5.00 76PI םימ ןגומ A04X3 טקפ ןוחטב קספמ 'חי  08.01.0043
      

    750.00   150.00     5.00 76PI םימ ןגומ A36X3 טקפ ןוחטב קספמ 'חי  08.01.0044
      

    500.00   250.00     2.00 76PI םימ ןגומ A08X3 טקפ ןוחטב קספמ 'חי  08.01.0045
      
***************** תורוניצ      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     08.01.0047
,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא חיטל תחתמ וא      
,םירוביח ,תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ      
יטוח ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש      
ןניאש תודובע רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ      

    600.00     3.00   200.00 מ"מ 02 רטוקב   -- )תודוקנה תרגסמב רטמ   
      

    800.00     4.00   200.00 מ"מ 52 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0048
      

  2,000.00    10.00   200.00 מ"מ 23 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0049
      

  6,000.00    20.00   300.00 מ"מ 05 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0050
      

  1,200.00    40.00    30.00 מ"מ 36 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0051
      
םיחישק םייטסלפ תורוניצ םלוא ,ל"נכ     08.01.0052

    210.00     7.00    30.00 מ"מ 02 רטוקב   -- ןורירמ סופיטמ רטמ   
      

    270.00     9.00    30.00 מ"מ 52 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0053
      

    180.00    20.00     9.00 מ"מ 23 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0054
      

    360.00    40.00     9.00 מ"מ 05 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0055
      
הריפחו החישק תרנצ      
    ********************************  
      
ללוכ ,עקרק יגוס לכב תולעת לש הריפח      
,ינויד לוח םע הלעתה יולימו יוסיכ ,דופיר      
לש החנהו הקפסא ללוכ ,רוניצה תחנה רחאל      
ןומיס טרס לש החנהו הקפסא ללוכ ,לוח      
קודיה ללוכ ,רפעה יפדוע קוליס ללוכ ,יטסלפ      
הכישמ לבח ללוכ ,הבטרה םע ינכמ רישכמב      
רואתב 'ב קרפב טרופמכ תוחפל מ"מ 8      
תויתשת תדובע תללכנ אל הז קרפב .ינכטה      
שרגמל האיציו םיישאר תונזה תסינכ רובע      
תואצות חול ,םוליצ תומלצמל הנכה( לגרודכ      
)'וכו      
      
רשואמ סופיט ,ע.ק.י 'ץניא 2 רטוקב תורונצ     08.01.0058

 48,000.00    40.00 1,200.00 קזב י"ע רטמ   
      
סופיט ,ע.ק.י 'ץניא 36 רטוקב ךא ל"נכ תרנצ     08.01.0059

  4,000.00    50.00    80.00 קזב י"ע רשואמ רטמ   
      
וא 'ץניא 3 רטוקב C.V.P סופיטמ תורונצ     08.01.0060
תימינפ ,הלופכ ןפוד הרבוק ירושרש סופיט      

 24,000.00    40.00   600.00 למשחל הקלח רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא 'ץניא 4 רטוקב C.V.P סופיטמ תורונצ     08.01.0061
הקלח תימינפ ,הלופכ ןפוד הרבוק סופיט      

  2,500.00    50.00    50.00 למשחל רטמ   
      
לוצ 6?" רטוקב ירושרש ךא ל"נכ תרנצ     08.01.0062

  4,800.00    80.00    60.00 למשחל רטמ   
      
021-09 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0063
קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס 05 בחורבו מ"ס      
הריפח יפדוע קוליסו חטש ינפ רושיי ,יולימה      

 18,000.00    60.00   300.00 תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ רטמ   
      
021-09 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0064
,ןומיס טרס ללוכ ,מ"ס 001 בחורבו מ"ס      
קוליסו חטש ינפ רישי ,יולימה קודיהו יוסיכ      

  2,100.00    70.00    30.00 תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ ,הריפח יפדוע רטמ   
      
********* םיטוח      
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     08.01.0065
תורונצל םיסנכומ הקראהו ספאה תונושה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

    432.00     1.44   300.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח -)תודוקנה רטמ   
      

    648.00     2.16   300.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0066
      

    360.00     3.60   100.00 ר"ממ 4   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0067
      

    600.00     6.00   100.00 ר"ממ 6   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0068
      

    840.00     8.40   100.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0069
      

  1,080.00    10.80   100.00 ר"ממ 61   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0070
      

  2,880.00    14.40   200.00 ר"ממ 52   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0071
      

  1,080.00    21.60    50.00 ר"ממ 53   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0072
      

    750.00    30.00    25.00 ר"ממ 05   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0073
      

  1,800.00    72.00    25.00 ר"ממ 07   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0074
      

 19,200.00    96.00   200.00 ר"ממ 051   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0075
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דף מס':     141 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,'וכו תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     08.01.0076
סופיט ,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ      

    480.00     4.80   100.00 ר"ממ 6 ךתחב - רוזש רטמ   
      

    720.00     7.20   100.00 ר"ממ 01 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0077
      

  2,880.00     9.60   300.00 ר"ממ 61 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0078
      
*************** םילבכ      
      
ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.01.0079
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

    840.00     4.20   200.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

 10,800.00    54.00   200.00 ר"ממ 61X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0080
      

  7,200.00    36.00   200.00 ר"ממ 01X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0081
      

  2,400.00    24.00   100.00 ר"ממ 6X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0082
      

  1,800.00    18.00   100.00 ר"ממ   4X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0083
      

  1,200.00    12.00   100.00 ר"ממ   4X3 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0084
      

  1,680.00     8.40   200.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0085
      

    840.00     8.40   100.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0086
      

  3,240.00    10.80   300.00 ר"ממ  5.2X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0087
      

  1,080.00    10.80   100.00 ר"ממ  5.1X7 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0088
      

  3,888.00    97.20    40.00 YX2AN םלוא ר"ממ   051X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0089
      

  3,504.00    87.60    40.00 07X4 YX2AN ל"נכ לבכ רטמ  08.01.0090
      

  9,600.00    48.00   200.00 05X4 YX2AN ל"נכ לבכ רטמ  08.01.0091
      

 48,000.00   120.00   400.00 042X4 YX2AN ל"נכ לבכ רטמ  08.01.0092
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דף מס':     142 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
סופיטמ - םייטסלפומרט םילבכ     08.01.0093
    VK1/6.09E081EFXHXHN תרצות  
    LIFORYP וא RYPONEIS )סנמיס(  
008 תרוטרפמטב דמוע יעקרק-תת סופיטמ      
יביס ללוכ ,תוקד 081 ךשמב סויסלצ תולעמ      
החנה וא תורונצ ךותב הלחשה ללוכ ,תיכוכז      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע      
רוביחו ,תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

  4,800.00    24.00   200.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב - ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

 10,200.00    20.40   500.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב שא ןיסח לבכ רטמ  08.01.0094
      

  4,800.00    24.00   200.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב שא ןיסח לבכ רטמ  08.01.0095
      
תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
    *******************************  
      
םעו תולש םע תצרוחמ לזרב תיצקורטסנוק     08.01.0098
םילבכ וא תורונצ תבכרהל ןכומ ,רזעה דויצ      
וא גורמ חפ הלופכ הפצר קוזיחל וא ,םהילע      
ללוכ ,ללח לעמ תולעת לש דחוימ קוזיחל      
יפל לכה - 'וכו עבצ ,םיגרב ,תוירי ,חודיק      

    900.00    18.00    50.00 ינכטה טרפמב טרופמה ג"ק   
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תוצרוחמ חפ תולעת     08.01.0099
לע תויולת וא  ריקה לע תונקתומ מ"מ      
תמגודכ ,דחא דצמ השיגל תויונב ,הרקתה      
לכ תא םריחמב ללוכ  "דריל" תרצות      
,תולוזנוק היצקורטסנוקה ,תוילתה ,םיקוזיחה      
רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק ללוכ( תויוז      

  6,600.00    66.00   100.00 .מ"ס 5.8/01 תודימב 'וכו )ךרוצה יפל תולעת רטמ   
      

  2,016.00    96.00    21.00 מ"ס 5.8/02 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0100
      
תודימב תנבלוגמ תשר תלעת םלוא ל"נכ     08.01.0101

  6,300.00    42.00   150.00 70.20.80 ףיעס - טרפמה יפ לע מ"ס 5.8/01 רטמ   
      

  1,920.00    48.00    40.00 מ"ס 5.8/02 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0102
      

  1,200.00    60.00    20.00 מ"ס 5.8/03 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0103
      
5.1 יבועב ןבלוגמ לזרב יושע םילבכ םלוס     08.01.0104
לכ תא ללוכ גג ג"ע ןקתומ מ"מ      
,מ"ס 03 בחורב תשרדנה היצקורטסנוקה      
ההבגה ללוכו ןוולוגמ חפמ ןוילע הסכמ ללוכו      
/ הלעתה ןיב דודיב רמוחו גגה םוטיא לעמ      
םוח בקע העיגפ ינפמ םוטיאה ןיבו םלוסה      

  1,296.00    72.00    18.00 .שמשה רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../143 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     143 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב השקומ .יס.יו.יפ תויושע תולעת     08.01.0105
י"ע( OCOB תרצותמ הסכמ םע מ"ס 6/21      
הקולח ,תויפוס ,תויוז ללוכ ,)סקולארשי      

    600.00    30.00    20.00 'וכו תימינפ רטמ   
      

    288.00    14.40    20.00 מ"ס 6/6 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0106
      

    144.00     7.20    20.00 מ"ס 5.2/3 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0107
      
,םורח ילבכ רובע הסכמ םע חפ תלעת     08.01.0108
01/01 תודימב 21/2014NID ןקתב תדמוע      

    840.00    84.00    10.00 מ"ס רטמ   
      
תותלד םע רבנע תרצות תרושקת ןורא     08.01.0109

  1,950.00   650.00     3.00 ץע בג ללוכ ,מ"ס 04X06X08 תודימב 'חי   
      
רהוצ ללוכו םיאבכ לנפ רובע ךא ל"נכ ןורא     08.01.0110

  1,000.00 1,000.00     1.00 "םיאבכ לנפ" רוא טלופ טוליש ללוכו תלדב 'חי   
      
-- שא ינפב םילבכ לע הנגה םוטיא רובע     08.01.0111
חטש יוקינ ,החירמ /סוסיר ,הנקתה ,הקפסא      
ךרוצה יפל תרזוח החירמ וא סוסיר ,סוסירה      
םינקת( KITSAMALF םוטיא רמוח לש      

  1,000.00   200.00     5.00 )תוחפל ,DLU, NI ר"מ   
      
וא תוחול תועצמאב -- םילבכ ירבעמ םוטיא     08.01.0112
,תויקש ,תינכתמ תותשר ללוכ SBK תויקש      
,םישורדה רזעה דויצו רזעה ירמוח לכ ,תוחול      
לכה - דיתעב םילבכ תפסות תורשפא ללוכ      
- םיימואלניבהו םיילארשיה םינקתל םאתהב      

  2,750.00   550.00     5.00 שומישל ןכומ טלפמוק ר"מ   
      
תוקראה      
    **************  
      
תחתמ ןקתומ מ"מ 01 רטוקב לזרב טומ     08.01.0114
הנקתה ריחמב ללוכ .תיקפוא הרוצב דוסיל      
,קחרמ קיזחמ ללוכ B-03 ןוטב תבכש לש      
ללוכ ,תושורדה  המדא תודובע ללוכ      
ללוכ ,ךותיר י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה      
ןכומ ,תינכתב טרפ יפל תואסנולכל תורבחתה      

 10,800.00    36.00   300.00 תינכת יפל טלפמוק שומישל רטמ   
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02/11/2021
דף מס':     144 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןבלוגמ לזרב י"ע ל"נכ הדלפ ספ תואיצי     08.01.0115
    4X04 לא תורבחתה רובע ריקב ןקתומ מ"ס  
וריחמב ללוכ ,האיצי יכילומ וא תודורטקלא      
םע רמג ללוכ ,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר      
ךרואב ,1" שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב      

    480.00   120.00     4.00 שומישל ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ 'חי   
      
רובע םלוא )שיטפ תספוק אלל( ל"נכ תואיצי     08.01.0116

    600.00   120.00     5.00 'וכ למשח תרבח ,הנשמ וא ישאר הקראה ספ 'חי   
      
מ"מ 04X4 ינבלמ ךתחב ןוולוגמ הדלפ טומ     08.01.0117

  4,800.00    48.00   100.00 גגל תויכנא תוילע רובע רטמ   
      
בכרומ םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     08.01.0118
'מ 1 ךרואב תשוחנ יושע למשחה חול דיל      
8/3 רטוקב םיגרב ללוכ מ"מ 5/06 ךתחב      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע 'ץניא      
ללוכ םיגרבל םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו      

    780.00   780.00     1.00 .הנקתה 'חי   
      
ךתחוךרוא מ"ס 06 תודימב םלוא ל"נכ ספ     08.01.0119

  1,080.00   540.00     2.00 מ"מ 4/04 'חי   
      
CVP/UC ר"ממ 53 לבכ םע םימ הנומ רושיג     08.01.0120

    960.00   480.00     2.00 'פמוק "הקראה" אמייק רב טלש ללוכו  
      
2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     08.01.0121
הקראה טוח רוביחל דרפנ קוזיח ללוכ ,'ץניא      

     15.00    15.00     1.00 הקראה טלש ללוכו 'חי   
      

     25.00    25.00     1.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0122
      

     35.00    35.00     1.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0123
      
ללוכ ,םוא ללוכ 'ץניא 8/3 הקראה יגרב ךותיר     08.01.0124
תכתמ יקלחל טוליש ללוכ ,תיציפק תעבט      
רובע ,)'וכו םיספ ,םיפוקשמ ,א"מ דויצ ומכ(      

    220.00    55.00     4.00 םילאיצנטופ האוושה תקראה 'חי   
      
ינבלמ ךתחב ןוולוגמ הדלפ טומ לש האיצי     08.01.0125
    04X4 היצקורטסנוקל תורבחתה רובע מ"מ  
שרדנכ רוביח ללוכ הנובירטה לש תיתכתמ      
שרדנכ הקראה טולישו )תוחפל מ"ס 5 ךותיר(      
רוביח רובעו דוסי תקראהל רוביח רובע      

  4,000.00   200.00    20.00 תוגגב םיקרב תקראה 'חי   
      
**************** דויצ רוביח      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../145 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     145 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ירמוח תקפסא ללוכ ס"כ 1 דע םיעונמ רוביח     08.01.0127
,תופומ תמחלה ,)םימ( שימג רוניצ ,רזעה      
ןוויכ ,תוזפה רדס תקידב ,הלעפה ,רזע דויצ      

    100.00   100.00     1.00 .ךרוצה יפל םינוקית ,בוביסה 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 ס"כ 2 דע םייזפ דח םיעונמ רוביח ,ל"נכ 'חי  08.01.0128
      
ללוכ ט"ווק 5 דע קפסהב רחא וא דויצ רוביח     08.01.0129
םימ רוניצ ,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא      
ללוכ ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושמ ,שימג      

  1,500.00   300.00     5.00 .ךרוצה יפל םינוקית 'חי   
      
רוביח ללוכ ,םימח םימ דוד רוביח םלוא ,ל"נכ     08.01.0130

    980.00    70.00    14.00 טטסומרטה 'חי   
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ      
םיעיפומה תוחולה יריחמ  )א************         
,דויצ לש םינוש םיגוסל םיקלוחמ ךשמהב      
,דויצ לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא      
,אלמ ,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא      
ותלבוה ללוכ ,ולש רזעה דויצו ודויצ לכ לע      
רומאל ףסונב וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל      
לכ  )ג.ידרשמ-ןיבה טרפמבו ינכטה טרפמב      
םא אלא םינפלמ השיג םע כ"דב ויהי תוחולה      
קלח .הפצר וא ריק לע םינקתומ ,תרחא ןייוצ      
ונבי 'וכו בשחמ ישאר חול ,םיישאר תוחולמ      
לולכי חול לכ )ד          .רוחאמ השיג םע      
לש רועישב דיתעב ףסונ דויצל םוקמ תברזר      
ויהי תוחולה לש ןוילעה קלחב  )ה.53% דוע      
םיסנכנה הנזהה יוק רובע ןה םיקדהמה יאת      
םירקמב .םיאצויה םילגעמה רובע ןהו      
וקלחב תונזהה תסינכ ירודיס ויהי םימייוסמ      
אל ולא םירודיס .דצהמ וא חולה לש ןותחתה      
)ו.הלעמל רומאכ ,תוחולה ריחמ תא ונשי      
ךשמהב עיפומכ דויצה יריחמש בוש שגדומ      
יספ ,חולב ותנקתה ,ומצע דויצה תא ללוכ      
תנקתהו ,'וכו הקידב ,טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ      
תרבח י"ע תיפוסה םתלבקל חטשב חולה      
.תורעה אלל חקפמהו למשחה      
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרפמב ראותמה יפל הנבי דויצה לכ  )ז      
דויצה לכ ללוכ ,םייטנבלרה םיפיעסב ,ינכטה      
הרוצב טרופמ אל הז םא םג רזעה רמוחו      
ןרצי  )ח.תויומכה בתכ יפיעסב תמלשומ      
לש הדקסק ונרושיאל שיגי תוחולה      
לחה ,םייטמוטוא יצח ז"פמ ילויכו תויביטקלס      
)ט.ףגא לכ לש ישאר חולל דעו ישאר חולמ      
ישאר למשח חולב קפסה יקתנמ וא ז"פמ לכ      
ונבי תוחולה )י  תוחפל רזע יעגמ גוז םיללוכ      
י"ע ויקלח לכ לע 93416 ילארשי ןקת יפל      
- ישאר למשח חול.ל"נה רושיאה לעב ןרצי      
0001 הנובירט הנבמב      
    *****************************************  
    ***  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0002
,52% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
דמוע ,הליענו תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ      
סדנהמה תטלחהל רטסאילופ וא הפצרה לע      

 10,350.00 1,725.00     6.00 66PI םימל םוטא חול הנבמ .השינב ןקתומ ר"מ   
      
םע ,'א 001X3 דע םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0003
תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה לילס      
תורשפא םע ,רתי םרז ינפב לויכל תנתינ      
קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילסל      

 11,385.00 1,897.50     6.00 א"ק 53 לש רצקו 'חי   
      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'א 004 םלוא ל"נכ ז"פמ 'חי  08.02.0004
      

  5,520.00 2,760.00     2.00 'א 052 םלוא ל"נכ ז"פמ 'חי  08.02.0005
      

  9,200.00 1,150.00     8.00 רפמא 36X3 ל"נכ ז"פמ 'חי  08.02.0008
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע א"ח םרז קיספמ     08.02.0009

  1,656.00   207.00     8.00 'וכו דוקיפ ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    414.00    69.00     6.00 DEL תרונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0010
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0011

    690.00   690.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
002 דע  טלוו 42/022 דוקיפ יאנש     08.02.0012

    690.00   345.00     2.00 רפמא-טלוו 'חי   
      
ונקתויו וקפוסיש( הנבמ תרקב ילבכ רוביח     08.02.0013
,למשחה חולב םיקדהמה לא )הרקב ןלבק י"ע      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת ךות      

    287.50   287.50     1.00 'פמוק שומישל  
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0014
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  5,750.00    57.50   100.00 א"ק 'חי   
      
הליענ תורשפא םע םלוא ל"נכ םרז קספמ     08.02.0015

    379.50   126.50     3.00 דבלב קתונמ בצמב 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0016
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  4,025.00   201.25    20.00 א"ק 'חי   
      
01 ק"ז רפמא 52X2 דע - ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0017

    172.50    86.25     2.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0018
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    172.50    86.25     2.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0019
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

  6,037.50   402.50    15.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 'חי   
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0020

  1,759.50   195.50     9.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0021

  1,840.00    92.00    20.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
2 ללוכ ימונורטסא ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0022
תרצות תועש 84 לש ןמז תברזרו תומרגורפ      

  2,484.00   621.00     4.00 רשואמ ע"ווש וא רגה 'חי   
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0023
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 05 הקירפ      

  5,750.00 2,875.00     2.00 יזפ תלת םיאתמ CRH 'חי   
      

    184.00    92.00     2.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 08.02.0024
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ בר" רישכמ     08.02.0025
    HE531 MP CETAS, םרזה הנשמ ללוכ  
    A004X3 הרקב תכרעמל רוביח ללוכ םיאתמ  

  9,200.00 9,200.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - תבשחוממ 'חי   
      

    586.50   195.50     3.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0026
      

    287.50   287.50     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0027
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    460.00   460.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 36X3 ןעגמ 'חי  08.02.0028

      
    690.00   690.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 08X3 ןעגמ 'חי  08.02.0029

      
םגד SRELPUOC OTPO ץצוח רקב     08.02.0030
    8-B655-OSI לש KSP ARAKAB 8 ל  

  2,415.00   805.00     3.00 'פמוק שא יוליג תייזכרממ תוארתה  
      
'א המוק הנבמב  -  הנשמ למשח חול      
    *****************************************  
    *  
      
יזגרא וא חפ םייושע ,למשח תוחולל תונורא     08.02.0035
ללוכ ,השירד יפל רטסאילופ וא טנוברקילופ      
,םייוסיכ ,םיקוזיח ,םילנפ ,היצקורטסנוקה תא      
,הריבצ יספ ,השירד יפל ןווגב העיבצ ,דוביע      
הפצרה לע דמוע ןוראה .'וכו תויציפק תופלק      
.טרופמה יפל ,ריקה לע יולת וא הלעת וא      
52 קמועב .השירד יפל ןווגב ועבצי תוחולה      

 10,580.00 2,645.00     4.00 .מ"ס 06 דע ר"מ   
      
םע ,'א 061X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0036
תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה לילס      
הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל תנתינ      

  2,645.00 2,645.00     1.00 א"ק 53 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ 'חי   
      
51 רפמא 04X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0038

  3,450.00 1,150.00     3.00 א"ק 'חי   
      
רצק םרז 'א 52X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0039

    575.00   575.00     1.00 א"ק 51 'חי   
      
רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0040

    931.50   155.25     6.00 הקספה לילס 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0041
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  6,900.00    57.50   120.00 א"ק 'חי   
      
הליענ תורשפא םע םלוא ל"נכ םרז קספמ     08.02.0042

    379.50   126.50     3.00 דבלב קתונמ בצמב 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0043
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  3,018.75   201.25    15.00 א"ק 'חי   
      

  2,760.00   230.00    12.00 'א 04X3 ךא ל"נכ ז"פמ 'חי  08.02.0044
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    690.00   345.00     2.00 'א 36X3 ךא ל"נכ ז"פמ 'חי  08.02.0045

      
01 ק"ז רפמא 52X2 דע - ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0046

     86.25    86.25     1.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0047
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    345.00    86.25     4.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
רובע יטמוטוא יצח םרז קספמל תפסות     08.02.0048

    115.00    11.50    10.00 םיקספמ 3ל רשגמ 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0049

  1,127.00   161.00     7.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    414.00    69.00     6.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0050
      

  1,150.00   575.00     2.00 'א 061X3 םרזל סמועב קתנמ ז"פמ 'חי  08.02.0051
      
,רפמא 61X1 ףילחמ ירלודומ םרז קספמ     08.02.0052

    379.50    63.25     6.00 ספאו םיבצמ ינש לעב 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0053
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

  4,025.00   402.50    10.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 'חי   
      

  2,300.00   230.00    10.00 'א 04X2 ךא ל"נכ תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0054
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0055

  1,564.00   195.50     8.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0056

  1,840.00    92.00    20.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
2 ללוכ ימונורטסא ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0057
תרצות תועש 84 לש ןמז תברזרו תומרגורפ      

  1,242.00   621.00     2.00 רשואמ ע"ווש וא רגה 'חי   
      

    805.00   402.50     2.00 AV002 קפסה CAV42/032 חתמ יאנש 'חי  08.02.0058
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0059
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 52 הקירפ      

  3,450.00 1,725.00     2.00 םיאתמ CRH 'חי   
      

     92.00    92.00     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 08.02.0060
      

  2,737.00   195.50    14.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0062
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    575.00   287.50     2.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0063

      
    920.00   460.00     2.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 36X3 ןעגמ 'חי  08.02.0064

      
  1,380.00   690.00     2.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 08X3 ןעגמ 'חי  08.02.0065

      
  1,725.00 1,725.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 061X3 ןעגמ 'חי  08.02.0066

      
םגד SRELPUOC OTPO ץצוח רקב     08.02.0067
    8-B655-OSI לש KSP ARAKAB 8 ל  

  1,610.00   805.00     2.00 'פמוק שא יוליג תייזכרממ תוארתה  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0068

    690.00   690.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
ןונזמ למשח חול      
    *****************************************  
    *  
      
רטסאילופ םייושע ,למשח תוחולל תונורא     08.02.0070
,םיקוזיח ,םילנפ ,היצקורטסנוקה תא ללוכ      
יספ ,השירד יפל ןווגב העיבצ ,דוביע ,םייוסיכ      
לע דמוע ןוראה .'וכו תויציפק תופלק ,הריבצ      
יפל ,ריקה לע יולת וא הלעת וא הפצרה      
.השירד יפל ןווגב ועבצי תוחולה .טרופמה      

  5,290.00 2,645.00     2.00 .םימ דגנ םוטאו ר"מ   
      
לילס םע ,'א 08X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0071
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

  1,092.50 1,092.50     1.00 א"ק 51 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ 'חי   
      

  1,265.00   632.50     2.00 רפמא 04X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0072
      

  1,610.00   322.00     5.00 'א 52X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0073
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0074
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,725.00    57.50    30.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0075
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  1,207.50   201.25     6.00 א"ק 'חי   
      

    230.00   230.00     1.00 'א 04X3 ךא ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0076
      
01 ק"ז רפמא 52X2 דע - ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0077

    172.50    86.25     2.00 א"ק 'חי   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0078
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    172.50    86.25     2.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0079

    322.00   161.00     2.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    414.00    69.00     6.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0080
      
,רפמא 61X1 ףילחמ ירלודומ םרז קספמ     08.02.0081

    695.75    63.25    11.00 ספאו םיבצמ ינש לעב 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0082
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

  2,415.00   402.50     6.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 'חי   
      
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0083

  1,196.00    92.00    13.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
2 ללוכ ימונורטסא ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0084
תרצות תועש 84 לש ןמז תברזרו תומרגורפ      

    621.00   621.00     1.00 רשואמ ע"ווש וא רגה 'חי   
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0085
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 51 הקירפ      

  1,725.00 1,725.00     1.00 יזפ תלת .םיאתמ CRH 'חי   
      

     92.00    92.00     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 08.02.0086
      

    586.50   195.50     3.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0088
      

    287.50   287.50     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0089
      

    460.00   460.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 36X3 ןעגמ 'חי  08.02.0090
      
םגד SRELPUOC OTPO ץצוח רקב     08.02.0092
    4-B655-OSI לש KSP ARAKAB 4 ל  

    805.00   805.00     1.00 'פמוק שא יוליג תייזכרממ תוארתה  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0093

    690.00   690.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
גגב תורש חולו גגב א"מ למשח חול      
    *****************************************  
    *  
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02/11/2021
דף מס':     152 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטסאילופ םייושע ,למשח תוחולל תונורא     08.02.0095
,םיקוזיח ,םילנפ ,היצקורטסנוקה תא ללוכ      
יספ ,השירד יפל ןווגב העיבצ ,דוביע ,םייוסיכ      
לע דמוע ןוראה .'וכו תויציפק תופלק ,הריבצ      
יפל ,ריקה לע יולת וא הלעת וא הפצרה      
.השירד יפל ןווגב ועבצי תוחולה .טרופמה      
גגב תינוציח הנקתהל םיאתמ מ"ס 04 קמועב      
ןוגג ללוכו שמש תנירק דגנו םימ דגנ םוטאו      

  5,290.00 2,645.00     2.00 .חולה הנבמ לעמ ןוולוגמ חפמ ר"מ   
      
םע ,'א 001X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0096
תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה לילס      
הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל תנתינ      

  2,185.00 1,092.50     2.00 א"ק 51 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ 'חי   
      

  3,795.00   632.50     6.00 רפמא 36X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0097
      

  1,610.00   322.00     5.00 'א 52X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0098
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0099
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,150.00    57.50    20.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0100
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  1,207.50   201.25     6.00 א"ק 'חי   
      

    230.00   230.00     1.00 'א 04X3 ךא ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0101
      
01 ק"ז רפמא 52X2 דע - ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0102

    172.50    86.25     2.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0103
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    172.50    86.25     2.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0104

    322.00   161.00     2.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    414.00    69.00     6.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0105
      
,רפמא 61X1 ףילחמ ירלודומ םרז קספמ     08.02.0106

    695.75    63.25    11.00 ספאו םיבצמ ינש לעב 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0107
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

    805.00   402.50     2.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 'חי   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0108

  1,196.00    92.00    13.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
2 ללוכ ימונורטסא ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0109
תרצות תועש 84 לש ןמז תברזרו תומרגורפ      

    621.00   621.00     1.00 רשואמ ע"ווש וא רגה 'חי   
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0110
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 52 הקירפ      

  1,725.00 1,725.00     1.00 םיאתמ CRH 'חי   
      

     92.00    92.00     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 08.02.0111
      

  2,932.50   195.50    15.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0112
      

    287.50   287.50     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0113
      

    460.00   460.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 36X3 ןעגמ 'חי  08.02.0114
      

    690.00   690.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 08X3 ןעגמ 'חי  08.02.0115
      
םגד SRELPUOC OTPO ץצוח רקב     08.02.0116
    4-B655-OSI לש KSP ARAKAB 4 ל  

  1,610.00   805.00     2.00 'פמוק שא יוליג תייזכרממ תוארתה  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0117

  1,380.00   690.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת יפוג תקפסא      
תורעה==================      
ראותמה יפל הרואת יפוג תקפסא )א=====      
ללוכ ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,הטמ      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכו ,הרונ      
הריסמו הלבוה ללוכ ,טלפמוק - התקלדהל      
תפסות )ב.למשחה ןלבקל וא ןימזמה גיצנל      
לש הבכרהו הקפסא לולכת הרואת ףוגל      
יכ ןלבקה ינפל שגדומ  )ג.ףוגל תפסותה      
םקלח ,הרואתה יפוג תא קפסל יאשר ןימזמה      
ויהי תורונה לכ  )ד.םירחא י"ע ,םלוכ וא      
ןקתלו י"תל םיאתמה DEL וא תוינוכסח      
ןקתל המאתה ילעבו ינכדעה יגולויבוטופ      
.ילארשיה      
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02/11/2021
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרקתב מ"ס 06x06 תודימב DEL ת"ג     08.03.0002
תרצותמ S43B560CR גוסמ ,םישגמ      
    splihp, קפסהב W43 לש הקופת  
    SNEMUL 0043 , )םינקתב דמועה  
    08-ML,97-ML(, ןקתב דמע IRC 02 לש-pi  
דל יטיס ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב ,%58,      

  7,700.00   140.00    55.00 מ"עב 'חי   
      
ללוכה יתילכת-וד האיצי םורח תרואת ףוג     08.03.0003
תורונ ,ןצחל ,ןעגמ ,ןעטמ ,םויטיל ירבצמ      
,DEL תרונ םע ,תועש 5.1 הלועפ ןמז ,ןומיס      
טלש םע ,הלופכ הרקתב עוקש ףוגה סיסב      
ילגיב תרצותמ ידדצ-וד יולת טורח סקפסרפ      

  6,000.00   400.00    15.00 תוירחא םינש 8 'חי   
      
ג"ע הנקתהל יתילכת דח םורח ת"ג     08.03.0004
DEL W3 072 תרונל הרקת עוקש/הרקת      
ילגיב תרצותמ  תוקד 021 הדובע ןמז ןמול      

 12,500.00   250.00    50.00 .םויטיל םירבצמ 'חי   
      
ךתחב הרקת/ריק דומצ DEL ת"ג     08.03.0006
    69x78x0521 גוסמ ,מ"מ S63 060TW  
לש הקופת W03 קפסהב ,splihp תרצותמ      
    SNEMUL 0021, )םינקתב דמועה  
    08-ML,97-ML( ןקתב דמע IRC לש  
    56-pi%5 8,, ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב  

  5,600.00   140.00    40.00 מ"עב דל יטיס 'חי   
      
S01 גוסמ הרקתב עוקש לוגע DEL ת"ג     08.03.0008
    B541ND תרצותמ splihp, קפסהב W8  
דמועה( ,SNEMUL 008 לש הקופת      
05x661 ךתחב )ML,97-ML-08 םינקתב      
םימ ןגומ ,58% לש IRC ןקתב דמע ,מ"מ      
    44-pi, תוחתלמ/םיתורש יאתב הנקתהל.  

  4,480.00   140.00    32.00 מ"עב דל יטיס ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב 'חי   
      
S81 גוסמ הרקתב עוקש לוגע DEL ת"ג     08.03.0011
    B060ND תרצותמ splihp, קפסהב W81  
דמועה( ,SNEMUL 0081 לש הקופת      
05x661 ךתחב )ML,97-ML-08 םינקתב      
םימ ןגומ ,58% לש IRC ןקתב דמע ,מ"מ      
    44-pi, ות לעב .תוחתלמ/םיתורישב הנקתהל  

 17,100.00   180.00    95.00 מ"עב דל יטיס ןאובי ,ילארשי ןקת 'חי   
      
םגד W87 DEL 2neG aroruA לוגע ת"ג     08.03.0013
    detsorF-2G-070-RBH תרצות kinortxuL  
תרקתב תינוציח הנקתהל PI-56 םימ ןגומ      

 21,000.00   700.00    30.00 .י.ח תצובק י"ע קוושמ .הנובירטה 'חי   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץוח תרואתל עוקש לוגע W91 דל ת"ג     08.03.0014
    thgilnwoD eniLeroC. 45 םימ ןגומPI,  
.K0004 ןווג SNEMUL 0022 לש הקופת      
דל יטיס ןאובי .S02DEL B041ND םגד      

 17,280.00   540.00    32.00 מ"עב 'חי   
      
ץוח תרואתל NWODQPU ריק דומצ ת"ג     08.03.0026
קפסה  ORP EREUQS HCET םגד      
    2*14W IK09 IP65 2*1170LM 30000K  

 13,200.00 2,200.00     6.00 'רדא רושיאל LAR ןווג  DEL 'חי   
      
תורונ םע םורח תרואת יפוג לש הקפסא     08.03.0027
    DEL 4 טנוברקילופ ט"הע הנקתהל טוו  
    56PI תכרעמל תורבחתה רובע שרדנה יפל  
הרמוח ללוכ טלוו 42 תיזכרמ םוריח תרואת      
טלפמוק - 'ח 50.80 קרפב ראותמכ 'וכו הנכת      

 31,500.00   700.00    45.00 םיפוצ להק הנובירטב הנקתהל שומישל ןכומ 'חי   
      
לע ןקתומ ידדצ וד וא ידדצ דח האיצי טלש     08.03.0028
3,2,1  50.80 קרפב ראותמכ יולת וא ריקה      
    45PI טלפמוק - טלוו 42 תכרעמל רבוחמ  
םיפוצ להק הנובירטב הנקתהל ,שומישל ןכומ      

  7,200.00   720.00    10.00 תוירחא םינש 8 ילגיב תרצות 'חי   
      
יפ לע תיזכרמ םורח תכרעמ לש הקפסא     08.03.0029
םירבצמ ללוכ 3,2,1 'ז 50.80 קרפב ראותמה      
תרואתכ םג הלעפה תורשפא ללוכ ת"ג 03 ל      
תרקבמ הסינכ ללוכ םועמעל תנתינ הלפא      
ןוכמ רושיא ללוכ הנכותו הרמוח הנבמ      
תינוציח השינב הנקתהל ןקתה ללוכ םינקתה      
- תינוציחה הנובירטה תוגרדמל תחתמ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק  
      
"האיצי" םוריחל הנווכה טליש תרואת ףוג     08.03.0030
תויתוא 56PI ץוחב ןקתומ לודג טלש םלוא      
    2.5X08X04 םינש 8 "ילגיב" תרצות מ"ס  
ןמז ,DEL יתילכת וד תנוכתמב תוירחא      
םוינימולאמ היהי ת"גה הנבמ 'קד 102 הראה      
קפוסיו ןמזוי ל"נה ת"ג ,ינוציח הנקתהל       
ןנכתמ רושיאו ןימזמה רושיא תלבק רחאל      
האיצי תורדגה ,םירעש רובע ,למשחה      

  2,600.00 1,300.00     2.00 .הנובירט הנבמהמ 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרואת יפוג תנקתה      
===== : תורעה************************      
רוניצב םיכילומ י"ע טוויח תללוכ הנקתה  .א      
,הרואתה ףוג דע םירוביח תספוקמ ,לבכ וא      
םיעוקש םיפוגה  .ב.תורונמ הנקתה ללוכ      
םיקוזיח ,הנקתה םיללוכ תיטסוקא הרקתב      
הרקתל וא הרקתה תרגסמל      
.ךרוצ יפל תיביטקורטסנוקה      
      
ג"ע וא עוקש אוהשלכ הרואת ףוג לש הנקתה     08.03.0033
םירזיבאה לכו תורונ ללוכ ,ריק/הרקתה      

 18,900.00    60.00   315.00 .םיוולינה 'חי   
      
,יתילכת וד םורח האיצי טלש ת"ג לש הנקתה     08.03.0034
וא עוקש טלפמוקב עיגמש דויצה לכ ללוכ      

  1,050.00    70.00    15.00 ינוציח 'חי   
      

  3,000.00    60.00    50.00 יתילכת דח אוהשלכ םוריח ת"ג תנקתה 'חי  08.03.0035
      
טולישו ,םוריח תרואת ת"ג לש תנקתה     08.03.0038
תרואת תכרעמ ידי לע םילעופה "האיצי"      

  5,500.00   100.00    55.00 .האלמ הלעפהל שרדנה לכו תיזכרמ םוריח 'חי   
      
תודימב יתילכת וד "האיצי" טלש תנקתה     08.03.0039
םחתממ האיצי תורדגה ירעשב )לודג( שרדנכ      
םיינכמה םיקוזיחה ללוכ 0001 הנובירט      
תוילמשח תונגהו תינוציח הנקתהל םישרדנה      

    600.00   300.00     2.00 שומישל ןכומ טלפמוק - שרדנכ 'חי   
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0010
תועוצקמ דוביע תוברל ,םיירושימ םיחטש      

 89,434.00    97.00   922.00 םינתיווזו )תוניפ( ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0020
דיס אלל הינשה הבכשה םיירושימ םיחטש      
תועוצקמ דוביע תוברל ,)הרוחש הטכילש(      

 64,408.00    83.00   776.00 (הקימרק יופיחל תיתשת( .םינתיווזו )תוניפ( ר"מ   
      
ד "מ מ ל  ח י ט ו  ס ב ג  ח י ט  31.90 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "077" וא "031LP יתילכת בר חיט"     09.13.0030
יביס תשר םע ,מ"מ 01 יבועב ד"ממל רשואמ      

  5,850.00   150.00    39.00 מ"מ 5 דע יבועב ע"ש וא רגאב טכילשו תיכוכז ר"מ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרשואמ ימינפ ימרת דודיבל חיט תכרעמ     09.13.0330
בר חיט" הנושאר הבכש תוברל  ןגומ בחרמל      
דודיבל חיט ,מ"ס 4.0 יבועב "031LP יתילכת      
,מ"ס 3 יבועב "004HT ימרת חיט" תמגוד      
יבועב " 031LP יתילכת בר חיט" ןגמ תבכש      
מ"ס 2.0 יבועב  381LP רגב טכילשו מ"ס 5.0      

  3,315.00   221.00    15.00 .ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ר"מ   
      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0012
הטכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
)תוניפ( תועוצקמ דוביע תוברל ,הרוחש      

  3,683.00   127.00    29.00 )גגב תוקעמ לש ימינפ קלחב( .םינתיווזו ר"מ   
      
גוסמ יטנמצ חיט י"ע םיינוציח תוריק תקלחה     09.21.0200
הצברה תוברל ,מ"ס 5.1 יבועב ע"ש וא "017"      
יופיחל תחתמ( .מ"מ 5 יבועב "027" תיטנמצ      

 35,244.00    66.00   534.00 (יזפרט חפו ןלצרופ טינרג - תותיזח ר"מ   
201,934.00   90 כ"הס

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג      
,קותינ יליפורפ ,הניפ יליפורפ ,הדרפהה      
יליפורפ ,םייפקיה םיליפורפ ,םייפוס םיליפורפ      
םיליפורפ,םילנפכ םישמשמה םיליפורפ,הקולח      
שגפימב םיליפורפ,תוריק/הפצר שגפימב      
,שרדייש רחא ליפורפ לכ,הרקת/תוריק      
ןיב רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא ,גוס      
תושירד יפל לכה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
יטרפמו יטרפ יפו תוינכותב      
וא "םייופיצ לייא" תרצותמ םיליפורפה.םינרציה      
תריחב יפל תרחא הרבח תרצות וא ע"ש      
לכירדאה      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
בתכב םינייוצמה דוסיה יריחמש תאזב שגדומ      
תחפ םיללוכ תויומכה      
      
ט י נ ר ג  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  13.01 ק ר פ  ת ת       
ה ק י מ ר ק ו  ן ל צ ר ו פ       
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0042
ןווג HCIWRON תרדסמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    LARUTAN, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
האר( .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ,01R הקלחה      

 18,340.00   262.00    70.00 )םירימגת תוינכותב 'א ןומיס ר"מ   
      

  3,431.00    47.00    73.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0043
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0140
ןווגב ERFIC תרדסמ ,מ"ס 021/06 תודימב      
    AMERC, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
האר( .ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמ ,01R הקלחה      

204,711.00   377.00   543.00 )םירימגת תינכותב 'ג ןומיס ר"מ   
      

 12,070.00    71.00   170.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0142
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0143
ןווג ERFIC תרדסמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    ETICARTNA, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
.ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמ ,C21R הקלחה      

 50,048.00   272.00   184.00 )םירימגת תוינכותב 'ד ןומיס האר( ר"מ   
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0144
ןווג ERFIC תרדסמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    ETICARTNA, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
האר( .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ,01R הקלחה      

 24,104.00   262.00    92.00 )םירימגת תוינכותב 'ה ןומיס ר"מ   
      
,ריהב רופא 'ד הרטיו םגד םיחיראב ףוציר     10.31.0145
    106157IV, 03/03 ט"קמ BF, 001 דוסי ריחמ  

 46,530.00   282.00   165.00 )םירימגת תוינכותב 'כ ןומיס האר( .ר"מ/ח"ש ר"מ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,100.00    50.00   102.00 מ"ס 7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0146

      
חטשמל ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר -שיגנ     10.31.0460
םע מ"ס 03/03 תודימב ליבומ ספ וא הרהזא      
"OG-YSAE" םגד ,ינועבצ ,הלוגע טילבת      
י"ת תושירד יפל ,ע"ש וא "סקפלא" תמגוד      
האר( .'חי/ח"ש 34 דוסי ריחמ ,6 קלח 8191      

  2,860.00   715.00     4.00 )םירימגת תינכותב 'נ ןומיס ר"מ   
      
ש י ש  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  23.01 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 06/03 תודימב )ןבא( שיש יחיראב ףוציר     10.32.0215

  5,400.00   360.00    15.00 )תוגרדמ( .ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ ר"מ   
      
03 בחורב חלש ,)ןבא( שישב תוגרדמ יופיח     10.32.1008
יבועבו מ"ס 21 בחורב םורו מ"ס 3 יבועבו מ"ס      
ללוכ אל( א"מ/ח"ש 041 דוסי ריחמ ,מ"ס 2      

 43,230.00   330.00   131.00 )הנגה יליפורפ רטמ   
      
.C ת ו ח ו ל ו  ת ו ע י ר י ב  ף ו צ י ר  04.01 ק ר פ  ת ת       
    V.P,  מ ו  ם י ח י ט ש  ,י מ ו ג  ת ו ע י ר י  
      
מ"ס 5 יבועב רטפוקילהב קלחומ הדמ עצמ     10.40.0010
תשר תוברל ,)יסקופא וא יס יו יפל תחתמ(      

  1,800.00   120.00    15.00 )םירימגת תינכותב 'י ,'ט ןומיס האר( .ןויז ר"מ   
      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.50.0010
תודימב ,קירבמ ןבל ןווג ,הקימרק/ןלצרופ      
האר( .ר"מ/ח"ש 54 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/03      

183,136.00   236.00   776.00 )םירימגת תינכותב 1 ןומיס ר"מ   
      
ף ו צ י ר ב  ה ר ה ז א  י נ ו מ י ס  16.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ -שיגנ     10.61.0010
י"ת השירד יפל ,ןטירואילופמ מ"ס 06/021      

  3,300.00   550.00     6.00 )תונובירט תוגרדמ( .6 קלח 8191 'חי   
      
ף ו צ י ר ב  ה ק ל ח ה  ד ג נ  ן ו מ י ס  36.01 ק ר פ  ת ת       
      
היושע הקלחה דגנ שימגו יטסלא ספ -שיגנ     10.63.0240
קבדומ ,מ"ס 5 בחורב דחוימ ירמילופ הנבממ      
,הכירד יחטשמ וא תוגרדמ יחלש תוצק לע      
תוגרדמ( .9722 '"ת תשירד יפל ,ףוקש ןווגב      

  9,320.00    40.00   233.00 )תונובירט רטמ   
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ינדי תותיסב תוגרדמ יחלש סופסח -שיגנ     10.63.0300

  2,620.00    20.00   131.00 הקלחה תעינמל רטמ   
      
,ו צ ר ט מ  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  08.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ל ח  י נ ד א ו  ת ו ג ר ד מ        
      
"ןורבח" )ןבא( שיש תוחולמ תונולח ינדא     10.80.0110
,מ"ס 03 דע בחורבו מ"ס 3 יבועב שטולמ      

  3,420.00   180.00    19.00 א"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ רטמ   
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע ל  ת ו פ ס ו ת  99.01 ק ר פ  ת ת       
י ו פ י ח ו       
      
ההבגה תיינב רובע ףוצירה תודובעל תפסות     10.99.0250
דע בחור( מ"ס 01 דע הבוגב תונוראל תחתמ      

  1,650.00   110.00    15.00 )מ"ס 08 רטמ   
      
תועצמאב )ןבא( שיש תופצרמל ןבא שוטיל     10.99.0730
,דוביע לש תונתשמ תוגרדב ןבא שוטיל תנוכמ      
תזחשה ,םיקשימ תחיתפ ,םילופיש תוברל      
הבורב וא שיש קבדב םיקשימה יולימ ,תוניפ      

  1,350.00    90.00    15.00 .תובכש 3-ב תילטסירק הקרבהו תיסקופא ר"מ   
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     10.99.9020
2 יבועב 0023,0403 ,0533 ,1419 םגד )1      
תוברל ,מ"ס 57 דעו מ"ס 56 לעמ בחורבו מ"ס      
םע חטשמה יבועב רשי טנק דוביע      
יטרדנטס רויכל םיחתפ דוביע ,הנידעהזאפ      
זרבלו הנותחת הנקתהב מ"ס 06/04 תודימב      

 19,840.00 1,240.00    16.00 )שישהמ זרב( "חרפ" רטמ   
      
רצוימ חישק ןריטסילופ תוחולב הרקת דודיב     10.99.9070
םידא םוסחמ תוברל ,מ"ס 5 יבועב לוחישב      
הרקת( .ימרת ח"ודב 7 טרפ האר .הנגה ןוטבו      

 12,150.00    50.00   243.00 )תונובירטל תחתמ ר"מ   
      
חולב עקרק תדומצ הפצר ףוצירב דודיב     10.99.9100
,מ"ס 2 יבועב 03F חישק ףצקומ ןריטסילופ      

  1,470.00    30.00    49.00 .ימרת ח"ודב 01 טרפב טרופמכ ר"מ   
655,880.00   01 כ"הס
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02/11/2021
דף מס':     161 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ,ם י נ פ  ד ו י ס ו  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ,ן ו ט ב       
      
סבג וא םינפ חיט לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.11.0200
דוסי תבכש תוברל ,הזתהב וא החירמב      
"לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"      

 29,725.50    28.50 1,043.00 ע"ש וא ר"מ   
      
לירקרפוס" תוירטפו שבוע דגנ ןגמ עבצ     11.11.0710

  2,482.00    34.00    73.00 תובכש 3-ב םינפ חיט לע ע"ש וא "לונירקא ר"מ   
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו       
      
קלח ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.12.0010
21-11 יוסיכ רשוכ( הזתהב וא החירמב      
"רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל ,)רטיל/ר"מ      

  1,012.10    34.90    29.00 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" תובכש יתשו ר"מ   
 33,219.60   11 כ"הס

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.21 ק ר פ  ת ת  00.21 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -:תורעה      
טרפימב,םוינימולאה תומישרב טרופמה      
ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב ,דחוימה      
ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא      
עובקו םלשומ טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי      
.ומוקמב      
      
תינכות תנכה םיללוכ הדיחיה יריחמ      
    SGNIWARD POHS ןתשגהו ןרציה לש  
.לכירדאה רושיאל רוצייה תליחת םרט      
      
חתפמ םיללוכ תוירלודומה תוציחמה יריחמ      
לע טלושש רטסאמ דנארגו יתמוק רטסאמ      
.לכה      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../162 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     162 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
ירזיבא,תושיגנ תוקבדמ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
םידודיבו םימוטיא,ןקת יפ לע תושיגנ      
'וכו םיימ תרידח דגנכ םוטיא,םייטסוקא      
      
םירויע םיפוקשמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.שרדיש לככ      
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0010

  9,000.00 9,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0020

 14,000.00 14,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0030

 12,000.00 1,200.00    10.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0040

  8,000.00 4,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0050

 17,100.00 5,700.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0060

  8,000.00 4,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0070

  4,500.00 4,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
י ח י ר א ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  29.21 ק ר פ  ת ת       
"LPH ה פ ס ר ט " ת ו ח ו ל ו  "ה ט ו ק ר ט "      
      
לחושמ ןלצרופ  טינרג יחירא י"ע תוריק יופיח     12.92.0020
LANOISANRETNI OCERG תרצותמ      
ידי לע קוושמ ,ןבל + םותכ LAR2202 ןווגב      
תררוואמ השביה היילתה תטישב ,שרח      
וא םוינימולא תייצקורטסנוק תוברל ,הלופכ      
.'וכו מ"בלפמ ןוגיעו רוביח ירזיבא , ם"בלפ      

453,900.00   850.00   534.00 )םירימגת תינכותב 01 ןומיס האר( ר"מ   
526,500.00   21 כ"הס

      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../163 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     163 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.41 ק ר פ  ת ת       
)י ת י י ש ע ת ו  י ע ב ט (      
      
תודימב ,תליא טקל ןבאב ץוח תוריק יופיח     14.50.0010
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,תונוש      
.םייקה ריקה לא ןוטב תקיצי תוברל ,לכירדאה      
4 תללוכ הדובעה .מ"ס 7 יופיחה לש ללוכ יבוע      
לא "הטסורינ" טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק      
תדדמנ הדלפה תשר( ןבאה ירוחאמ תשר      
ריחמ .)0140-0040.050.41 םיפיעסב דרפנב      
001 השק ןיעמ'ג ןבא וא הפצמ ןבאל דוסי      

206,460.00   370.00   558.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
לכ מ"מ 8.4 רטוקב תנוולוגמ הדלפ תשר     14.50.0410

  9,486.00    17.00   558.00 הנוגיע תוברל ,מ"ס 51/51 ר"מ   
      
ם י י ו פ י ח ה  י ר י ח מ ל  ת ו פ ס ו ת  07.41 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק ב       
      
תוחול ןוגיעל מ"מ 8/08/08 תודימב ןתיווז     14.70.0017

 30,600.00   180.00   170.00 םילביד םע קוזיח תוברל ,יופיח רטמ   
      
)רליס( םימ החוד רמוחב ןבא תוריק יופיצ     14.70.0200
,ר"מ/ח"ש 71 דוסי ריחמב "הקיס" גוסמ      

 30,690.00    55.00   558.00 ןרציה תוארוהל םאתהב עצובמ ר"מ   
277,236.00   41 כ"הס

      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י ח ו פ מ  02.51 ק ר פ  ת ת       
      
ENIL םגד 8" יווק ילגופרטנצ )הטנוו( חופמ     15.20.0144

  1,200.00 1,200.00     1.00 IN 'חי   
      
הקיפסל תחא הסינכ םע ילגופרטנצ חופמ     15.20.0150

  5,500.00 5,500.00     1.00 1" ץחל לפמו MFC 000,1 'חי   
      
הקיפסל תחא הסינכ םע ילגופרטנצ חופמ     15.20.0160

 18,900.00 6,300.00     3.00 5.1" ץחל לפמו MFC 000,2 'חי   
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02/11/2021
דף מס':     164 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ד י ח י ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  14.51 ק ר פ  ת ת       
י ז כ ר מ  י נ י מ       
      
תקופתל )תיטרדנטס הנקתה( לצופמ ןגזמ     15.41.0012
יטגרנא גוריד לעב RH/UTB 000,81 רוריק      
    A וא B תרנצ לש םינושאר א"מ 0.2 תוברל  

  4,000.00 4,000.00     1.00 למשחולמשחו זג 'חי   
      
גוזימל הטעמ םע ןגזמל למשחו זג תרנצ     15.41.0110
תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ( ריווא      
למשח רוניצ ,8/5" ,8/3" םירטקב םידדובמ      
לוורשב וידחי דגואמ לכה ,ידיג בר לבכ םע      
ריחמב םילולכה םינושארה א"מ 0.2 לעמ(      
שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל )ןגזמ תנקתה      

  1,500.00   100.00    15.00 וז תרנצ תפסותל רטמ   
      
FRV ת כ ר ע מ  24.51 ק ר פ  ת ת       
      
RH/UTB 000,67 לש הקופתל רתסנ דייאמ     15.42.0250
תרושקת ,תרנצ ירוביח תוברל םימ 1" דע      

 12,500.00 12,500.00     1.00 למשחו 'חי   
      

  6,500.00   650.00    10.00 תימוקמ הלעפה תיחול 'חי  15.42.0400
      
תורוניצ 2 תללוכה FRV תרנצ תמולאול     15.42.0500
ןקנח תמרזה ךות םימחלומ ,תשוחנ      
יחפס לכ ,מ"מ 31 סקלפומרא םידדובמו      

 31,800.00   265.00   120.00 תרושקת לבכו םישרדנה תרנצה רטמ   
      

    500.00    25.00    20.00 014R רוריק זג יולימ ג"ק  15.42.0510
      
ח פ  ת ו ל ע ת  16.51 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     15.61.0060

 40,200.00   134.00   300.00 . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש ר"מ   
      
ת ו ש י מ ג  ת ו ל ע ת  46.51 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
תדדובמ 6" רטוק םוינימולאמ השימג הלעת      15.64.0010
ימינפ יופיצ ,ק"מ/ג"ק 61 תופיפצב 1" דודיבב      

  5,680.00    71.00    80.00 557 י"תב תדמוע ,םוינימולא רטמ   
      
תדדובמ 8" רטוק םוינימולאמ השימג הלעת     15.64.0020
ימינפ יופיצ ,ק"מ/ג"ק 61 תופיפצב 1" דודיבב      

    780.00    78.00    10.00 557 י"תב תדמוע ,םוינימולא רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../165 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     165 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו ו א  ר ו ז י פ  י ר י ז ב א  56.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
תרצותל המודב יתרקת הקיני/ ריווא רזפמ      15.65.0010
דע  חטשב רונתב עובצ BH "סרפלטמ"      
יסירת(ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ      

  8,000.00   200.00    40.00 .)םילוגע הקיני 'חי   
      
תרצותל המודב יתרקת הקיני/ריווא רזפמ     15.65.0020
לודג חטשב רונתב עובצ BH "סרפלטמ"      

  3,000.00 1,500.00     2.00 ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ ר"מ   
      
לודג חטשב ,רונתב עבצ ,רזוח ריווא תוכבש     15.65.0110

    864.00 1,200.00     0.72 ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ ר"מ   
      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  08.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ע ת ל       
      
יושע ריווא תולעתב ימינפ יטסוקא דודיב     15.80.0040

  5,500.00    55.00   100.00 1" יבועב ןרפואנ םיפוצמ תיכוכז יביסמ ר"מ   
      
ם י ג י ר ח  18.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע       
ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה לש      
      
לע םינקתומ טטסומרט-הלעפהה תוחול לכ      
האר( דיינ טלש אלל העובק הרוצב ריקה      
)תינכות      
      
ITLUM YTIC תכרעמל ריווא הבעמ תקפסא     15.81.0029
    FRV,ןנכתמה סדנהמה ידי לע רשואמ,  
: םגד , ש"טב 001942 רורק תקופת      
    PUMP , PUHY-P650YSLM-A(BS)  
    taeH למשח זוקינל תורבחתה ללוכ ל"נה  
הללוס יופיצ, טקפ ,זג יולימ , טלפמוק      
לכ , םוח תבאש טקש הבעמ .דלוגייאלב      
,?SOC רופישל לבק,םירוטרווניא םיסחדמה      

 65,000.00 65,000.00     1.00 . הלעפהה דע טלפמוק לכה,הדמעה ,הפנה 'חי   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טלש ,A05-TA : םגד - רקב הנקתהו הקפסא     15.81.0039
עגמ ךסמ םע  'חי 05 דע הטילשל יזכרמ      
רקב(םיבעמל  tinu ylppus rewop + רמייטו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 )לגעמ לכל דחא 'חי   
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.81.0049

    500.00   250.00     2.00 . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ 'חי   
      
ךותב 4" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.81.0059
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  3,000.00    30.00   100.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
'חיל תודימה לכל רופא ינקת תינושמש שימג     15.81.0069

    250.00   250.00     1.00 . גוזימה 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.81.0079
תילנמונ הקופתל ,ד"למר 006 ריווא תקיפסל      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 00191      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
רוביח ללוכ , קורי זג  , רופא ינקת שימג ,      
יאלגל רוביח+הלעפה תיחול + ריואה הבעמל      

 19,200.00 4,800.00     4.00 . הרואית לגעמ לש העונת 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.81.0089
תילנמונ הקופתל ,ד"למר 005 ריווא תקיפסל      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 00451      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
רוביח ללוכ , קורי זג  , רופא ינקת שימג ,      
יאלגל רוביח+הלעפה תיחול + ריואה הבעמל      

  8,400.00 4,200.00     2.00 . הרואית לגעמ לש העונת 'חי   
      
תיתקפמוק תינוויכ 4 הטסק הנקתהו תקפסא     15.81.0099
תילנמונ הקופתל ,ד"למר 024 ריווא תקיפסל      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 00321      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
רוביח ללוכ , קורי זג  , רופא ינקת שימג ,      
יאלגל רוביח+הלעפה תיחול + ריואה הבעמל      

  4,200.00 4,200.00     1.00 . הרואית לגעמ לש העונת 'חי   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תקיפסל FRV יליע ןגזמ הנקתהו תקפסא     15.81.0109
00283 תילנמונ הקופתל ,ד"למר 009 ריווא      
תנקתה ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
רוביח ללוכ , קורי זג  , רופא ינקת שימג ,      
יאלגל רוביח+הלעפה תיחול + ריואה הבעמל      

 15,000.00 7,500.00     2.00 . הרואית לגעמ לש העונת 'חי   
      
רבעמל א"גה טרפ יפל TCM "4 תמיטא     15.81.0119

    800.00   800.00     1.00 . ד"ממב זג תרנצ 'חי   
      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ד ו ד י ב  61 ק ר פ       
      
י ל ו ו ר ש  ם ע  ד ו ד י ב  25.61 ק ר פ  ת ת       
"ס ק ל פ ו ד י ו "      
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     16.52.0010
תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      

 11,700.00    30.00   390.00 .יס.יו.יפ -מ הקבדה יטרס תוברל 2/1" רטוק 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       
      
י"ע םיכותיר תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
% תילאוזיו הקידב 001 % ,תכמסומ הדבעמ      
תיטנגמ הקידב 03      
      
םיכתחב תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.10.0048
יחפ ןכו ,מ"מ 0.4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
יוקינ תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ ,רשק      
,יטטניס דוסי עבצו םיכותיר הדלפ תושרבמב      

1,037,400.00 18,200.00    57.00 ןוט 01 לעמ תומכל ןוט   
      

156,000.00 2,600.00    60.00 הדלפה תייצקורטסנוק ןווליג רובע תפסות ןוט  19.10.0064
      

240,000.00 15,000.00    16.00 םינוולגמ הדלפ יליפורפמ גגל םישירמ ןוט  19.10.0090
      
ה ד ל פ  י ח פ  ת ו ח ו ל ב  ך ו כ י ס  03.91 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ד ו ב מ  ם י ל נ פ ו       
      
הסירפב םיגנושלפב ךוכיס תמלשה ךא ל"נכ     19.30.0041

 16,000.00   100.00   160.00 מ"ס 001 דעו מ"ס 05 לעמ רטמ   
      
הסירפבו מ"מ 2 יבועב ןוולגמ חפמ הלחזמ     19.30.0070

 19,600.00   350.00    56.00 מ"מ 0521 דע לש רטמ   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../168 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
עובצו ןוולגמ חפמ םיינוציח םשג ימ תורוניצ     19.30.0077
,מ"מ 1 חפ יבוע ,מ"ס 51/01 תודימב רונתב      
ךרב ,ןוילע שאר תוברל ,'מ 5.3 רוניצה ךרוא      
,םירוביחה לכו םורט ןוטבמ תינגא ,הנותחת      

  3,440.00   430.00     8.00 'פמוק תיזחל ןוגיעו םיקוזיחה  
      
םשג ימ רוניצל ףסונ 'מ לכ רובע תפסות     19.30.0078

  6,960.00   290.00    24.00 7700.030.91 ףיעסב טרופמכ רטמ   
      
לנפה ,מ"מ 05 יבועב דדובמ לנפב תוגג ךוכיס     19.30.0200
4.0 יבועב ןותחתו ןוילע יזפרט חפמ יושע      
ינוציחה ודיצב ןבל עבצב עובצו ןוולוגמ מ"מ      
דודיב םע ,ימינפה ודיצב סיסב עבצבו      

185,000.00   148.00 1,250.00 F-51 וילאמ הבכ )רק-לק( ףצקומ ןריטסילופ ר"מ   
      
ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  13.91 ק ר פ  ת ת       
ן ו ו ל ו ג מ  ח פ מ  ו א  ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
:ןבל עבצב עובצ ןוולגמ חפ ישגמ תרקת     19.31.0010
יבועבו מ"ס 03 בחורב ,םיררוחמ אל םישגמ      
םיליפורפה תא ללוכ ריחמה .מ"מ 8.0      
)'מ 1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא ,םיאשונה      
תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיוז רמגו      
תודשה ןיב הגמוא ליפורפ תוברל ,תורוקהו      

287,550.00   213.00 1,350.00 )שרדנו הדימב( ר"מ   
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ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת/סבג תורקת לש הדיחיה יריחמ      
םיטנמלאה לכו םינוש םייופיח/תויטסוקא      
תחיתפ םג םיללוכ ,הז קרפב םיטרופמה      
םיקוזיחה לכ תאו םיחתפה קוזיחו םיחתפ      
לכ תבכרה ךרוצל םישרדנה תונכההו      
'וכו םייופיח/םירצומה /םירזיבאה/םיטנמלאה      
תוציחמ םיבלושמהו םייולתה , הז טקיורפב      
םייופיח/תויטסוקא תורקת/סבג תורקת/סבג      
יפלו דנוברוא תרבח יטרפ יפל ,'וכו םינוש      
םא ןיב,שרדיש יפכו טנמלאה ןרצי טרפמ      
ןיבו ןלבקה ידי לע ועצוביו וקפוסי םיטנמלאה      
ידי לע וקפוסיו ועצובי םיטנמלאה םא      
תוציחמ,תונולח,תותלד תוברל,םירחא      
םילכ,תונורא,די יזחאמ,תוקעמ,תיכוכז      
םיזחאמ,םיתורש ירזיבא,םיירטינס      
ירזיבא,םיכנל      
יפוג,םיאלג,םירלקנירפס,היצלטסניא      
גוזימ ירזיבא,למשח ירזיבא,הרואת      
תויזיולט,גוס לכמ םינוש םייופיח,םיסירת,ריווא      
.שרדינכ רחא רזיבא לכו 'וכו      
      
הז קרפב םיטנמלאה לכ לש הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,גוס לכמ םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
    Z+L,Z,T,L, הדרפה יליפורפ,הניפ יליפורפ,  
,הקולח יליפורפ ,םויס יליפורפ ,אגמוא יליפורפ      
שגפימב םיליפורפ,קותינ יליפורפ      
לכ ,ריק/הפצר שגפימב םיליפורפ,הרקת/תוריק      
שרדייש לככ,גוס לכמ ,שרדייש רחא ליפורפ      
תושירד יפל לכה ,שרדייש םוקמ לכבו      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
לכ.םינרציה יטרפימו יטרפ יפלו תוינכותב      
תואמגודו םינווגב רונתב םיעובצ םיליפורפה      
.לכירדאה תריחב יפל      
      
רוטקורטסנוק רושיא ונובשח לע שיגי ןלבקה      
קרפב םיראותמה םיטנמלאה לכ תיילת רובע      
תויומכה בתכב םיקרפה לכב םיראותמהו הז      
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ת ו י ו ל ת  ת ו ר ק ת  22.22 ק ר פ  ת ת       
ן ו ו ל ו ג מ  ח פ מ  ו א  ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
עבצב עובצ ןוולוגמ ,תינוציח חפ ישגמ תרקת     22.22.0045
מ"ס 03 בחורב ,םיררוחמ אל םישגמ :ןבל      
םיליפורפה תא ללוכ ריחמה .מ"מ 08.0 יבועבו      
)'מ 1.0 דע הבוגב( הילתה יטנמלא ,םיאשונה      
,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיווז רמגו      
דגנ םיקוזיח ,תודשה ןיב הגמוא ליפורפ תוברל      
האר( . תוחלב הדימע היצקורטסנוק ,בחור      

 83,200.00   260.00   320.00 )תורקת תינגותב G ןומיס ר"מ   
      
NO KOOH ןוולוגמ חפ ישגמ תרקת     22.22.0046
    RODIRROC אל םישגמ ,הריחבל ןווגב עובצ  
.מ"מ 8.0 יבועבו מ"ס 06 בחורב ,םיררוחמ      
יטנמלא ,םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה      
יבועב ןתיווז רמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה      
הגמוא ליפורפ תוברל ,תוריקה דיל מ"מ 2.1      
B ןומיס האר( .)שרדנו הדימב( תודשה ןיב      

 68,000.00   250.00   272.00 )תורקת תינכותב ר"מ   
      
י ח ת פ ו  ג ו פ ס  ,ס ב ג  ת ו ר ק ת  52.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ש       
      
מ"מ 5.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.25.0010
ןומיס האר( .)'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוקו      

  4,047.00   213.00    19.00 )תורקת תינכותב A ר"מ   
      
רוריחב םיררוחמ סבג יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.25.0022
תודימב חירא ,)A81/8C )08.0=wa עבורמ      
תא ללוכ ריחמה .מ"מ 5.21 יבוע ,מ"ס 06/06      
העירי ,םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה      
רמגו הילתה יטנמלא ,סקטדנואס תיטסוקא      
עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיווז      
09 םיחיראל דוסי ריחמ( הדובעה לש םלשומ      

 26,215.00   245.00   107.00 )תורקת תינכותב C ןומיס האר( .)ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
ת ו י ק פ ו א ו  ת ו י כ נ א  ת ו ר י ג ס  62.22 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג מ       
      
,תורוק ,םירניס ,תיכנאו תיקפוא הריגס     22.26.0029
וא סלפמ ותואב מ"מ 5.21 יבועב סבג תוחולמ      
,מ"ס 07 דע סורפ בחורב ,םינוש םיסלפמ ןיב      
תוברל ,תויטסוקא תורקת יפקיהב      
רמג דע לכה )'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      
תינכותב A ןומיס האר( .העיבצל ןכומ םלשומ      

 38,500.00   220.00   175.00 )תורקת רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םימ דימע סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.26.0090
החדה לכימ יוסיכל מ"מ 5.21 יבועב )קורי(      
הסירפב הדידמה( היצקורטסנוק תוברל ,יומס      

 13,920.00   240.00    58.00 )ר"מב ר"מ   
      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  ד ו ד י ב  72.22 ק ר פ  ת ת       
      
רמצ ינורזמ י"ע תויטסוקא תורקת דודיב     22.27.0044
ק"מ/ג"ק 42 לש לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
שא דגנ תודימע ןליתאילופ תועיריב םיפוטע      

  4,601.00    43.00   107.00 )ב"אלפ( ר"מ   
      
,ם ו י נ י מ ו ל א מ  ר מ ג  י ל י פ ו ר פ  82.22 ק ר פ  ת ת       
י ק ו  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת ל  ת ו פ ס ו ת       
      
תוילרנימ תויטסוקא תורקתל תפסות     22.28.0540
תודימב ,סלגרביפ וא םיעלס רמצמ תוירלודומ      
רובע מ"ס 221-16/16 וא מ"ס 021-06/06      
לכ קחרמב ורבוחיש םיחישק םילתמ י"ע קוזיח      
םיאשנמה .םיישארה םיאשנמל מ"ס06      
16-מ לודג וניאש קחרמב ונקתוי םיישארה      
ןיבל ןושארה הלתמה ןיב קחרמה .הזמ הז מ"ס      
רמגה יליפורפ .מ"ס 04-מ לודג היהי אל ריקה      
    )Z+ מ"מ 52.1 לש ילמינימ יבועב םוינימולאמ,  
)L קלח 3015 י''ת ,ףרועה דוקיפ תושירד יפל      

  1,184.00    74.00    16.00 4 ר"מ   
239,667.00   22 כ"הס

      
,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ם ע  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  02.32 ק ר פ  ת ת       
ט י י נ ו ט נ ב  ת ס י מ ת       
      
םאתהב ןוטבה לש הפישחה תגרדו ןוטבה גוס      
טרפמבו היצקורטסנוקה תינכותב תויחנהל      
      
תואסנולכה תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תויחנהל םאתהב תוינוס הרטלואהו תוינוסה      
סוסיבה ץעוי טרפמ      
      
סנולכה שאר תותיס םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ןנכותמה סלפמל תרזוח הקיציו      
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0050
קמועו מ"ס 06 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

275,904.00   479.00   576.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ רטמ   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../172 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     172 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0090
קמועו מ"ס 08 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

359,832.00   696.00   517.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ רטמ   
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.32 ק ר פ  ת ת       
      

233,600.00 5,840.00    40.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  23.99.0030
      
ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  י ר ו ד י ס  72 ק ר פ       
      
.ם י כ נ ל  ת ו ח ל ק מ ו  ם י ת ו ר י ש  04.72 ק ר פ  ת ת       
      
םגד )מ"ס 57( הכורא היולת  סרח תלסא     27.40.0110
לכימ םע ןבל עבצב ע"ש וא "583 תקרב"      
ריקב ע"ש וא ןוסאלפ לש "ינאס" יומס החדה      

 12,600.00 4,200.00     3.00 .השק קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל סבג 'חי   
      
רושיא םע , םיכנ יתורישל םמורתמ די זחאמ     27.40.0520
09-57 ךרואב , םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב      
, מ"בלפמ תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע מ"ס      
ןוטוינ C.V.P , 22 הפוצמ וא עובצ םוינימולא      

  4,890.00 1,630.00     3.00 .8191 ילארשי ןקת יפל המרה חוכ 'חי   
      
ם י נ י י נ ב ב  ה נ ו ו כ ה ו  ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
ם י ב ח ר מ  ן ו מ י ס ו  ט ו ל י ש  03.92 ק ר פ  ת ת       
ם י ד "מ מ ו  ם י נ ג ו מ       
      
לעמ חטשב טלקמ/ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     29.30.0020

    800.00   800.00     1.00 'פמוק רוא יטלופ םיעבצב ר"מ 52 דעו ר"מ 51  
    800.00   92 כ"הס

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ת ח ל ק מ ב  ם י ר ז י ב א  11.03 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר י ש ב ו       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ -שיגנ     30.11.3105
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

    804.00   268.00     3.00 םלשומ ןקתומ ,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../173 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     173 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוגיע חולו תרגסמ תחלקמל לפקתמ אסיכ     30.11.3500
תודימב שרבומ רמג )הטסורינ( 613 מ"בלפמ      
ןולינ תקיצי יספ יושע בשומ םע ,מ"ס 04/83      
תוברל ,ג"ק 051 דע האישנ רשוכ ,רוחש ןווגב      
לנפ" תמגוד "B/SS-744" ט"קמ ,ריקל ןוגיע      

  1,850.00 1,850.00     1.00 ינמרג ןקת יפל ,ע"ש וא "םיטקייורפ 'חי   
      
08/06 לדוגב ,עובק L תרוצב די זחאמ -שיגנ     30.11.4222
םיכנ תחלקמל ןוליינ יופיצב םוינימולאמ ,מ"ס      
S/224" םגד ,תחלקמה דצל ריקה לע הנקתהל      
    PP" ןקת יפל ,ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  

    625.00   625.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,3 קלח 8191 ילארשי 'חי   
      
ג"ע תקבדומ מ"מ 6 יבועב לטסירק תארמ     30.11.5030
תוזאפ םע ריקהמ תקחרומ ץיוודנס תטלפ      
הילת תוברל ,הארמה ףקיהב תושטולמ      
- םיתורשב( .יפקיה U ליפורפ ללוכ ,תרתסנ      

 11,200.00   700.00    16.00 )םירימגת תינכותב 5 ןומיס האר ר"מ   
      
הטסורינ יושע ,ריק לע םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     30.11.9000
,01202 - םייומס םיריצו תולגועמ תוניפ ,403      

  2,000.00   400.00     5.00 .ב"הרא ISA תרצות 'חי   
      
תרדס ,הטסורינ ינוציח הלסא ריינל ןקתמ     30.11.9001
    LAVOR ISA םגד MS77402 וא ןרטש .י לש  

  6,300.00   300.00    21.00 .ע"ש 'חי   
      
תרדס ,ריקב עוקש ילילג וד טלאוט ריינל ןקתמ     30.11.9002
    LAVOR ISA וא ןרטש .י לש 13302 םגד  

  6,300.00   300.00    21.00 .ע"ש 'חי   
      
LAVOR תרדס ,יולת - הלסא דצל ירטינס חפ     30.11.9003

  4,200.00   200.00    21.00 .ע"ש וא ןרטש .י לש 25802 םגד ISA 'חי   
      
84 םירויכ דצל יולת ריינ ףוסיאל יולת חפ     30.11.9004
.י לש 62802 םגד LAVOR ISA תרדס ,רטיל      

  2,000.00   400.00     5.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
תרדס ,ינוויכ תלת ינוליס םיידי שביימ     30.11.9005
    OMOCE וא ןרטש .י לש ,50001049 םגד  

 10,000.00 2,000.00     5.00 .ע"ש 'חי   
      
תרדס ,הטסורינמ םיכנ יתורישל םיידי שביימ     30.11.9006
    AC0042KH וא ןרטש .י לש ,30001049 םגד  

  6,000.00 2,000.00     3.00 .ע"ש 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../174 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     174 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרגסמ ,מ"ס 04/06 םיכנ יתורישל הארמ     30.11.9007
.י לש ,T0060 םגד ISA תרדס ,הטסורינ      

    900.00   300.00     3.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
.י לש ,7430 םגד ,תיכנא הציחל תיינובס     30.11.9008

  3,800.00   200.00    19.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
י"ע ריקה לע היולת הטסורינ הלסא תשרבמ     30.11.9009

  4,200.00   200.00    21.00 .הסדנה ןרטש 'חי   
      
ת ו נ ו ב י ר ט ל  ם י ב ש ו מ  21.03 ק ר פ  ת ת       
      
AGEMO םגד תונובירטל לפקתמ בשומ     30.12.0001

290,000.00   290.00 1,000.00 .דחוימה טרפימב טרופמכ 'חי   
350,179.00   03 כ"הס

      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  33 ק ר פ       
      
ם י ר ו ח ש  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  31.33 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת ו כ ר ע מ ל       
      
קרפ תתב תורוניצה ריחמ .1 :תורעה      
PU גוסמ םיריהמ םירבחמ םיללוכ 310.70      
    KCIUQ. םיפיעסה יפל ומלושי םירבחמ  
.2.שרדנו הדימב ,0710-0410.301.70      
יאקירמא ןקת יפל 01 לוידקס תרנצ      
    3.597-A-MTSA. 3. רוניצ לש תורבחתה  
קרפ תת האר - םייק רוניצ לא שדח      
תת האר - )םירלקנירפס( םיזתמ .4.110.70      
תכרעמל םירזיבאו םיחפס .5 101.70. קרפ      
קרפ תת האר - )םירלקנירפס( םיזתמ      
    .07.103  
      
רפת ילב 04 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     33.13.0020
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב םירבוחמ      

  7,830.00    87.00    90.00 1" רטוק רטמ   
      
רפת ילב 04 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     33.13.0040
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
םיריהמ םירוביח י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ      
,םילתמו םיחפס תוברל ,PU KCIUQ גוסמ      

  5,700.00   114.00    50.00 1 2/1" רטוק רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../175 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     175 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפת םע 01 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     33.13.0320
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
PU גוסמ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

 24,000.00   100.00   240.00 2" רטוק ,םילתמו םיחפס תוברל ,KCIUQ רטמ   
      
רפת םע 01 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     33.13.0340
תכמנומ הרקתב םייומס וא )םיעובצו( םייולג      
PU גוסמ םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ      

 28,800.00   160.00   180.00 4" רטוק ,םילתמו םיחפס ללוכ אל ,KCIUQ רטמ   
      
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  41.33 ק ר פ  ת ת       
      
תיארקא החיתפ תעינמל תכרעמ .1 :תורעה      
תת האר - )ריוואב הסוחד( םירלקנירפס לש      
ויהי םירלקנירפסה לכ .2.501.70 קרפ      
תכרעמל תורוניצה .MF/LU. 3 םירשואמ      
םיקרפ תת האר - )םירלקנירפס( םיזתמ      
    .07.011,013  
      
,TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     33.14.0020
TPN "2/1,6.5=K" ריחנ םורכ רומיג ,העוב      
תולעמ 39 ,97 ,86 75, הלעפהה 'פמט ,2/1,      
וא "LARTNEC" תרצות BG םגד ,סויסלצ      

  9,585.00    71.00   135.00 ע"ש 'חי   
      
4/3" רלקנירפסל םיקלח ינש םורכ הטזור     33.14.0610

  2,185.00    19.00   115.00 תכמנומ הרקתב העוקש 'חי   
      
ןוגיע םע )הטסורינ( מ"בלפ שימג רוביח     33.14.1100
חירא עצמאל ותמאתהו מ"מ 0001 דע ךרואב      

 17,825.00   155.00   115.00 הרקתה 'חי   
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ח פ ס  51.33 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל       
      
םיזתמ תכרעמל תורוניצה .1 :תורעה      
םיקרפ תת האר - )םירלקנירפס(      
תתב תורוניצה ריחמ .2 2.310,110.70.      
םיריהמ םירבחמ םיללוכ 310,110.70 קרפ      
יפל ומלושי םירבחמ .PU KCIUQ גוסמ      
הדימב 0800-0500.301.70 םיפיעסה      
יפל םיגרבותמ םינוולוגמ םיחפס .3.שרדנו      
.320.70 קרפ תת האר -552 י"ת      
      
,תויופעתסה ,תויווז( הרוחש הדלפמ םיחפס     33.15.0020
לק רבחמ ללוכ אל ,)ינכמ T ,רטוק ירבעמ      

  8,750.00   125.00    70.00 4" רטוק תורוניצל ,PU KCIUQ גוסמ 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../176 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     176 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,200.00    60.00   120.00 4" רטוק PU KCIUQ גוסמ לק רבחמ 'חי  33.15.0150

      
םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב     33.15.0210
ינש ,םוליב את תוברל 4" רטוק הבוטר      
םע הקעזא ןומעפ ,2" זוקינ זרב ,םירטמונמ      
םישורדה םיביכרמה ראשו םינגוא ,םימ עונמ      
וא "LARTNEC" תרצות תמלשומ הנקתהל      

  7,960.00 7,960.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
HCTIWS WOLF( MF/LU המירז קספמ     33.15.0270
    CDV 42( םגד 4" רטוק רוניצ לע ןקתומ  

  1,500.00   750.00     2.00 ע"ש וא RETTOP תרצות FS-RSV 'חי   
      
רטוק הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     33.15.0510
"LARTNEC" תרצות )W(G-VFB םגד 4"      

  2,600.00 1,300.00     2.00 ע"ש וא 'חי   
      
יושע GNIWS MF/LU םגד רזוח לא םותסש     33.15.0690
תרצות  G-1 םגד ,4" רטוק ,הקיצי לזרב      

  2,960.00 1,480.00     2.00 ע"ש וא "GNIKIV" 'חי   
      
רטוק ,אלמ רבעמ ,הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     33.15.0780
תרצות 91F םגד 2" ץרוטש רבחמ םע 2"      

    940.00   470.00     2.00 ע"ש וא "LARTNEC" 'חי   
      
4" רטוק רוניצ לע ןקתומ המירז )קספמ( שגר     33.15.0840
ע"ש וא "RETTOP" תרצות "FRSV" םגד      
ילמשח טוויח ללוכ אל ,MF/LU רשואמ      

  1,180.00   590.00     2.00 דרפנב דדמנה 'חי   
      
זרב תוברל 4/1" רטוק MF/LU ץחל קרופ     33.15.0870

    760.00   380.00     2.00 ע"ש וא "LLENNIRG" תרצות קותינ 'חי   
      
רשואמ םירלקנירפס תכרעמל הקנסה זרב     33.15.0880
    MF/LU 3 לופכ רוביח םעX2" )רזיבא  
ידמצמ ינש תוברל 4" ףקז לע )תורבחתה      
,תרשרשו םיסכמ ,הטירח םע טלש ,ץרוטש      
תרצות  A69/5-9םגד טלפמוק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ע"ש וא "SRELKNIRPS CITAMOTUA" 'חי   
      
רשואמ ISP 003 דע ,3 2/1" רטוק ץחל דמ     33.15.1000
    MF/LU םגד " AU" תרצות  "ELBAILER"  
יכרד תלת זרב ,רוביח ירזיבא תוברל ע"ש וא      

    560.00   280.00     2.00 ישארה רוניצהמ 4/1" האיצי תפומו 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ג י ר ח  61.33 ק ר פ  ת ת       
      
ןונכת ר"מ 0021 חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     33.16.0010

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב  
      
ימ רוניצל םירלקנירפס ימ וק רוביח     33.16.0020
םירמוחו םירוביח תמאתה ללוכ םירלקנירפס      
םלשומ ןקתומ , הנבמה תלהנמ םע םואיתבו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .  
      
קותינ יזרבכ הנקתה2/11" רטוק םיזרב 2      33.16.0030

  1,500.00 1,500.00     1.00 TCM תמיטא ללוכ ד"ממל 'חי   
      
תופעתסה ירבחמ / םיבכור הנקתהו הקפסא     33.16.0050
םיזתמ ירוביחל םיחפס + 5.1" - 2" תורוניצל      

 17,000.00   100.00   170.00 . םלשומ ןקתומ , 'חי   
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ק ר פ ( ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
)י נ כ ט ה  ט ר פ מ ב  20.43      
      
דויצהו םירזיבאה לכ ריחמב -א  :תורעה      
.שומישל ןכומ ,רוביחו הבכרה ,הקפסא וללכי      
וא םיגולנא םינעוממ םינצחלהו םיאלגה לכ -ב      
,םירזיבאה לכ ריחמב -ג  .םייביטקארטניא      
ןומיס תורונמ ,םינומעפ ,םינצחל ,םיאלג ומכ      
תופעתסה זגראל דע טוויחה םג ללכי 'וכו      
-ד  .תושורדה תבותכ תודיחי ןכו יתמוק      
ןוכמ תקידב םג הלולכ ןקתמה ריחמב      
שא יולג תבלושמ היהת תזכרה -ה  .םינקתה      
תויומכה בתכב תזכרה -ו  .םורח תזירכ ןשעו      
םיקפסה .השורדה הלוכתה תמרב תורדגומ      
םיקפסמ םה רשא תוזכרל הלוכתה תא וקלחי      
הנייהת תוזכרה .רומש םוקמ 02% תפסותב      
ותואמ היהי דויצה לכ -ז  .תרושקת י"ע ןהניב      
.הנורחא הרודהמ 468LU ןקת אשונו ןרצי      
      
תענוממ יגולנא סופיטמ ןשע יוליג תזכר     34.01.0001
טרפבו טרפמב עיפומכ תיביטקארטנא      
הטילשל תמאות רשאו ,30.20.43 םיפיעס      
ו םיאלג 07 ןכותמש תבותכ תודיחי 001 דע      
ללוכ םיווחו תולעפהל תבותכ תודיחי 03      
הליבקמ תזכרל תורבחתהל תרושקת סיטרכ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק  
      
רובע היזכרמה ריחממ הדרוה וא תפסות     34.01.0002

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק תבותכ תודיחי 001 לש תכרעמ  
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןגייח רובע תיזכרמה תכרעמ ריחמל תפסות     34.01.0003
30.20.43 ףיעסב עיפומכ יטמוטוא ןופלט      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ז"י הקספ  
      
סיטרכ רובע היזכרמה ריחמל תפסות     34.01.0004

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הנשמ תזכר רוביח רשפאמה תרושקת  
      
,םזמז ,תילטיגיד הגוצת תללוכה הנשמ תזכר     34.01.0006
ללוכ ,שומישל ןכומ טלפמוק ןומיס תוירונ      
.50.20.43 ףיעסב עיפומכ הלעפה ירודיס      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק תרושקת יקשממ ללוכ  
      
יביטקארטניא יטפוא-ורטקלא ןשע יאלג     34.01.0008
'ב-ו ללכב 'א 60.20.43 ףיעסב ראותמכ      

  9,000.00   300.00    30.00 טרפב 'חי   
      
ךותב םתנקתה רובע םיאלג ריחמל תפסות     34.01.0009
גגב םיחתפ ךותיח ללוכ ,למשח תונורא      

    500.00    50.00    10.00 תונוראה 'חי   
      
ראותמכ  ימרט סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0010

    540.00   270.00     2.00 טרפב 'ג-ו ללכב 60.20.43 ףיעסב 'חי   
      
,ימרט יטפוא סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0011
60.20.43 ףיעסב ראותמכ יביטקארטניא      

    640.00   320.00     2.00 טרפב 'ד-ו ללכב 'חי   
      
ריווא תלעתב הנקתהל םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0012

  2,400.00   800.00     3.00 .טרפב 'ח-ו ללכב 60.20.43 ףיעסב ראותמכ 'חי   
      
תולעתב תונקתהל םידעוימ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0018
ללכב 60.20.43 ףיעסב ראותמכ חצ ריוא      

  2,000.00 1,000.00     2.00 טרפב 'ח ףיעסו 'חי   
      
,70.20.43 ףיעסב ראותמה יפל די ינצחל     34.01.0025
אספוקה תסנכהל הנידע הרוצב בוציח ללוכ      

    660.00   220.00     3.00 ךרוצה תעב ריקב 'חי   
      
,80.20.43 ףיעסב ראותמה יפל ןומיס תוירונ     34.01.0026
תסנכהל הנידע הרוצב ריקב בוציח ללוכ      

  1,000.00   100.00    10.00 ךרוצה תעב אספוקה 'חי   
      
ראותמה יפל ריקה לע םינקתומ הקעזא ירפוצ     34.01.0027

    800.00   160.00     5.00 .90.20.43 ףיעסב 'חי   
      
םע תבהבהמ הרונמ רובע ל"נל תפסות     34.01.0028

    500.00   100.00     5.00 דרפנ טוויח ללוכ )תבותכ תדיחי ללוכ( טוליש 'חי   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,םימ זתמל החיתפ ןומיס רובע טוויח תדוקנ     34.01.0029
יתמוק זגראל דעו HCTIWS WOLF-מ לחה      

    600.00   300.00     2.00 תבותכ תדיחי ללוכ ,ר"ממ 8.0X2 םיטוח י"ע 'חי   
      
רובע .י.ז טלוו 42 חתמב דוקיפ רסממ     34.01.0030
ףיעסב ראותמה יפל שא יפדמ תלעפה      

  1,650.00   330.00     5.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 21.20.43 'חי   
      
רחא ןומיסמ הלעפה וא רסממ ריחמל תפסות     34.01.0031

  3,000.00   300.00    10.00 המיאתמ אספוק ללוכ תבותכ תדיחי רובע 'חי   
      
תכרעמב זרב בצמ הארתא ןקתה     34.01.0033
ללוכ )HCTIWS REPMET( םירלקנירפס      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק תבותכ תדיחי  
      
ףיעסב עיפומכ םייטנגמ תותלד יקיזחמ     34.01.0034

    400.00   400.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 31.20.43 'חי   
      
הנכותו ירמוח לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     34.01.0037
)תספדמ וא/ו( בשחמל תזכרה ינותנ תרבעהל      
לכ םוקימ לש )םינותנו( היצמינא תלבק ךרוצל      
י"ע קפוס בשחמה .בשחמ גצ י"ע יאלגו יאלג      
הווהמ רשא בשחמל םאתות הנכותה .םירחא      
ןלבק י"ע קפוסת רשא ,הרקבה תכרעממ קלח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הרקבה  
      
שא יוליג תוזכר ןיב רבחל עדויש סיטרכ     34.01.0038
תוזכר ןיב רוביחל ,האלמ תרושקת תרבעהל      
יטפוא סיסב וא תשוחנב ךמות ,שא יוליג      
ללוכ ,תזכרל תזכר ןיב רטמ 005 דע קחרמל      
יוליג תכרעמ תרושקתל תוקשממתה תדיחי      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - דצ לכב שא  
      
.תופעתסה יזגרא ןיב רשקו הנזה יוק רובע      
,תורקתב יולג וא תורונצב הלחשהו הקפסא      
,'וכו םיקדהמו קוזיחו רזעה ירמוח ללוכ      
,בלוצמ סופיטמ םלוא ינכטה טרפמב ראותמכ      
:ןמקלדכ      
      

    900.00     3.00   300.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 1 לבכ רטמ  34.01.0047
      

    600.00     6.00   100.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 4 לבכ רטמ  34.01.0048
      

    800.00     8.00   100.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 8 לבכ רטמ  34.01.0049
      

  1,500.00    15.00   100.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 01 לבכ רטמ  34.01.0050
      

    500.00     5.00   100.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  34.01.0052
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    600.00     6.00   100.00 )דוקיפ רובע( ר"ממ 5.1X2 םיטוח גוז רטמ  34.01.0053

      
לבכל ותכיפה רובע לבכל תעצוממ תפסות     34.01.0054

    500.00     5.00   100.00 .שא ןיסח 'חי   
      
םיאתמה mm1X01X2 גוז 01 תשוחנ לבכ     34.01.0055
,ןיירושמ ףבלצומ( ק"תת תינוציח הנקתהל      
)שרדנה לכו םירבכע םוסריכ ןגומו םימ ןגומ      

  7,500.00    30.00   250.00 ק"תת תרנצ הלחשה ללוכ רטמ   
      
הנקתה םיאתמה םיצורע 8 יטפוא ביס     34.01.0056
ךותב הלחשה ללוכ ,שרדנה לכו תינוציח      
,תויפוסה ללוכ ,ק"תת תרנצ      
יוליג תזכרב סיטרכב תורבחתההוםירבחמה      
תזכרל םיאתמה רוביחל ןכומ טלפמוק .שאה      

  7,500.00    30.00   250.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - שאה יוליג רטמ   
      
טרפמב 30.43 קרפ( זגב יוביכ תכרעמ      
)ינכטה      
    ============================  
    =  
      
עצובתו ןנכותת תכרעמה .א  ===== תורעה      
תנמא תא םאות MF-002 גוסמ יוביכ זגב      
םיזגב שומיש רשואי אל .ב   .לואירטנומ      
יפ לע היהי תכרעמה עוציבו ןונכת .ג  .םירחא      
בשחמ תנכות םע APFN-1002 ןקתה      
םיריחמה .ד  .30.43 ףיעס יפ-לע תרשואמ      
.םינקתה ןוכמ תקידב וללכי      
      
חולב דומיצ תדיחי ללוכ - יוביכ תכרעמ      
:םיאבה םירושיכה תלעב היהתש הרקבה      
הקיעזמו הארמ ,הלעפההו יולגה יוק לע ןגהל      
הערתאל תמרוג ,קתנ וא רצק לש הרקמב      
ןושאר ןשע יוליג לש הרקמב הנוש תילוק-רוא      
תלעפה תרשפאמ - ינש ןשע יוליג ,יולג -      
---------------         .תינדי וא תילמשח יוביכ      
,טלפמוק MF-002 זגב הפצהב יוביכ תכרעמ      
:לולכת רשא      
      

  8,000.00 8,000.00     1.00 )םיישאר תוחול( ג"ק 9 לש זג לכימ 'חי  34.01.0063
      

    120.00   120.00     1.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0064
      

    220.00   220.00     1.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0065
      

    130.00   130.00     1.00 ינדי הלעפה ןקתמ 'חי  34.01.0066
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    210.00   210.00     1.00 8/5" רטוקב רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0067

      
    210.00   210.00     1.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0068

      
,ןבלוגמ 8/5" רטוקב 04 לוודקס הדלפ רוניצ     34.01.0069
היהי זאו ,רוחש וא םודא טנמגיפ עבצב עובצ      
טנמגיפו עבצ תובכש 2-ו דוסי עבצב עובצ      
,תויוז :ןוגכ םירזיבאו םילתמ ללוכ ,םודא      

    420.00    70.00     6.00 'וכו יט םיגנישוב רטמ   
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0070

    820.00   410.00     2.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .)עקרק תמוק חול( ג"ק 6 לש זג לכימ 'חי  34.01.0071
      

    120.00   120.00     1.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0072
      

    220.00   220.00     1.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0073
      

    130.00   130.00     1.00 ינדי הלעפה ןקתמ 'חי  34.01.0074
      

    420.00   210.00     2.00 8/5" רטוקב רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0075
      

    210.00   210.00     1.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0076
      
,ןבלוגמ 8/5" רטוקב 04 לוודקס הדלפ רוניצ     34.01.0077
היהי זאו ,רוחש וא םודא טנמגיפ עבצב עובצ      
טנמגיפו עבצ תובכש 2-ו דוסי עבצב עובצ      
,תויוז :ןוגכ םירזיבאו םילתמ ללוכ ,םודא      

    140.00    70.00     2.00 'וכו יט םיגנישוב רטמ   
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0078

    410.00   410.00     1.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      

  3,200.00 3,200.00     1.00 ג"ק 5.4 לש זג לכימ 'חי  34.01.0079
      

    120.00   120.00     1.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0080
      

    210.00   210.00     1.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0081
      

    130.00   130.00     1.00 8/3" רטוק - רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0082
      

     70.00    70.00     1.00 8/3" רטוקב תשוחנ רוניצ רטמ  34.01.0083
      

    210.00   210.00     1.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0084
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0085

    410.00   410.00     1.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../182 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     182 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ת י ז כ ר מ  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
)ט ר פ מ ב  80.43 ק ר פ (      
      
םינקתמה לכ ========= ת ו ר ע ה      
תא םיללוכ ,תויומכה תמישרב םיעיפומה      
,'וכו םתצרה ,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה      
.םאולמב שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ      
רסח קרפה תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב      
תאז ןייצל וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב      
הווהמ תכרעמה .יאוול בתכמב תושרופמ      
דויצ ןשעו שא יולג תכרעממ דרפנ יתלב קלח      
468LU ןקת תרשואמ תרצות התואמ      
היהת הזירכה תרכרעמ .הנורחא הרודהמ      
.שא יוליגה תכרעמ םע תבלושמ      
      
תא םיללוכה םיזכרמ םידסמ הנקתהו הקפסא     34.03.0002
םינקתומה )טוו 3X042( םיישארה םירבגמה      
ילברע לכ ללוכ ,שרדנכ תומכב ,דויצ ידסמב      
םיפיעסב ראותמכ ,םירבגמ םדק ,לילצה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק )'ה - 'א( 43.60  
      
021 קפסהב רבגמ לש התחפה וא תפסות     34.03.0003

  2,900.00 2,900.00     1.00 טוו 'חי   
      
042 קפסהב רבגמ לש התחפה וא תפסות     34.03.0004

  3,500.00 3,500.00     1.00 טוו 'חי   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 דוקיפ ןועש לש הנקתהו הקפסא 'חי  34.03.0014
      
תכרעמה ךותל הנקתהו הקפסא תפסות     34.03.0015
ןיבל תועדוה ןיב גותימ תודיחי לש תמייקה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק גנוג לוצלצ  
      
םורח תועדוה תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     34.03.0017
תוללוכו הרקבה זכרמב תובלושמ תוטלקומ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 )C.V.D( ילטיגיד תועדוה ללוחמ 'חי   
      
תבית ללוכ ,הזירכל 8-6" לוקמר תכרעמ     34.03.0026
-1'ו-60-43 ףיעס יפל ,יטסוקא לירגו הדוהת      
םוינימולא םינותחת םילירג הבית ללוכ      

  3,000.00   200.00    15.00 יביטרוקד 'חי   
      

    900.00    60.00    15.00 ץנצנ רובע םילוקמר ריחמל תפסות 'חי  34.03.0027
      
רובע ,לוקמרל עצוממ ריחמל תפסות     34.03.0028
וב תמייק רשא ,ללחב הנקתהל ותמאתה      

    600.00    60.00    10.00 תיביזורוק הריוא 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../183 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     183 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    950.00    95.00    10.00 םימ תנגומ הדיחי רובע ל"נל תפסות 'חי  34.03.0030

      
ינוציח זגרא רובע לוקמר ריחמל תפסות     34.03.0031

    200.00    40.00     5.00 )רינרופ( דבועמ 'חי   
      
ףיעס טרפמה יפל יונב רפוש סופיטמ לוקמר     34.03.0032
,םירפוש לוכשאכ ץוחב הנקתהל 2 'ו-60.43      
לע / דומעה לע / גגה לע הדמעה ןקתה ללוכ      

  7,200.00   600.00    12.00 "םודא עבצ" ריק 'חי   
      
תדעוימה תירוזא הדיחי לש הנקתהו הקפסא     34.03.0033

  1,200.00 1,200.00     1.00 תועדוה תעב תיזכרמב תכרעמה לש הצירפל 'חי   
      
תללוכה הזירכ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     34.03.0035
יפל 'וכו יללכ ןצחלו םירוזא ררוב םע ןופורקימ      
םוקמב )הנשמה יפיעס לכ( 30.60.43 ףיעס      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק עבקייש  
      
דויצ לכ ללוכ הספוקב )TTP( םורח ןופורקמ     34.03.0036

    900.00   900.00     1.00 'פמוק רזעה  
      
י"ע הלעפה רובע תכרעמה ריחמל תפסות     34.03.0046
ףיעסב טרופמכ םירבצמה ללוכ םירבצמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'ב-10.60.43  
      

    350.00     7.00    50.00 ךכוסמ ןופורקימ טוויח רטמ  34.03.0048
      
זגראל דעו לוקמרמ לחה לוק-ימר טוויח     34.03.0049

  1,620.00    60.00    27.00 'פמוק ירוזא וא יתמוק תרושקת  
      
דימעל ותכיפה רובע ל"נה ריחמל תפסות     34.03.0050

     72.00     6.00    12.00 תוקד 081 ,ההובג הרוטרפמט ינפב רטמ   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק "םדק רבגמ" רובע ןופורקימ ריחמל תפסות 34.03.0051
      
מ"מ 1 ךתחב ידיג בר דוקיפ לבכ טוויח     34.03.0052

  1,400.00     3.50   400.00 תוחפל רטמ   
      
תועדוה תלבק רובע הזירכה תכרעמל תפסות     34.03.0053

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק )ףרועה דוקיפ( "רפיבמ "םודא עבצ"  
      
)טרפמב 40.80.43 קרפ( םילבכו םיטוח      
    ************************************  
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../184 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     184 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנזה יוק רובע םניה ןלהלד םילבכה ריחמ      
תופסוה רובע ,תופעתסה יזגרא ןיב רשקו      
רובע ןכו םינושה םינקתמל תומלשהו      
הלחשהו הקפסא .דיתעב תופסונ תוכרעמ      
רזעה ירמוח ללוכ ,תורקתב יולג וא תורונצב      
,ינכטה טרפמב ראותמכ ,'וכו םיקדהמו קוזיחו      
:ןמקלדכ      
      

    300.00     3.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X2( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0055
      

    350.00     3.50   100.00 ר"ממ 6.0X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0056
      

    500.00     5.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X8( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0057
      

    800.00     8.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X51( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0058
      

  1,200.00    12.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X52( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0059
      

  2,400.00    12.00   200.00 ר"ממ 1X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0060
      
ותכיפה רובע 6.0X2(X52( דע לבכל תפסות     34.03.0062

    600.00     6.00   100.00 תוקד C008  - 081 שא ןיסח לבכל רטמ   
      
רובע ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז לבכל תפסות     34.03.0063

    250.00     2.50   100.00 שא ןיסח לבכל ותכיפה רטמ   
      
דרשמ םגד ריק סופיט ףעס תרגסמ     34.03.0065
05 ,םיסנכנ תוגוז 05 יטקפמוק ,תרושקתה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 םיאצוי תוגוז 'חי   
      
************* תורש      
      

                    100.00 )רתאב וטנ( הדובע תועש יפל יאנכט תאירק ע"ש  34.03.0067
      
תואירק םע םיפלח אלל יתנש תורש ריחמ     34.03.0068
לכל ,תונושארה םייתנשל רבעמ ,ךרוצ יפל      
,תוזכר ,םינצחל ,םיאלג - תזכרה תוכרעמ      
הנשל היהי ריחמה .'דכו יוביכ תוכרעמ הזירכ      
תונשל רבעמ םינש 5-ל היצפוא ןתנתו תחא      
יטרדנטס תוריש םכסה ףרצל שי( תוירחאה      

                      5.00 'פמוק .)הזוחל  
      

                      5.00 'פמוק םיפלח רובע ל"נל תפסות 34.03.0069
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../185 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     185 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       
      
30.53 ק ר פ ( ה נ ב מ  ת ר ק ב  10.53 ק ר פ  ת ת       
)י ל ל כ ה  ט ר פ מ ב       
      
,םיקפסה לכ םילולכ םירישכמה ריחמב      
תלעפהל םישורדה 'וכו םיחיטבמה ,םיאנשה      
רזעה ירמוח לכ ןכו תונושה תוכרעמה      
טרופ םא אלא - תושורדה רזעה תודובעו      
היהי ןקתמהש ךכ - תויומכה בתכב תרחא      
לכ ןייוצמ אל םא םג    .הלועפל ןכומו םלשומ      
.PI/PCT תוסינכ וללכי םירקבה      
      

  7,250.00   145.00    50.00 'פמוק תיטרקסיד הסינכ תדוקנ 35.01.0002
      

  7,250.00   145.00    50.00 'פמוק תיטרקסיד האיצי תדוקנ 35.01.0003
      

    725.00   145.00     5.00 'פמוק תיגולנא הסינכ תדוקנ 35.01.0004
      

    725.00   145.00     5.00 'פמוק תיגולנא האיצי תדוקנ 35.01.0005
      
ללוכ DCL "22 ךסמ ללוכ תכרעמה בשחמ     35.01.0008

  9,200.00 9,200.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - תידועי הנכת  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ראותמכ תספדמ 35.01.0009
      
תכרעמל רשק תרמוחו רשק תנכות גורדש     35.01.0010
תחילש תרשפאמה E.M.C.U. הרקבה      
ןופלט לכל תכרעמה תנכות תוילוק תוארתה      
, האלמ היצרוגיפנוקב תועדוה 02 דע דיינ      
תכרעמ ימואתו הלעפה , הנקתה ללוכ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 טרפמב ראותמכ 'חי   
      

  1,500.00   250.00     6.00 'פמוק .תויפרג תונומת "ךסמ" 35.01.0011
      

  1,560.00   260.00     6.00 'פמוק .'וכו הגוצת תלבט "ךסמ" 35.01.0012
      
יפל תוגוז רפסמ םע ךכוסמ תרושקת לבכ     35.01.0013
ןיב רשקל תקפוסמה תכרעמה גוסמ שרדנה      

  1,600.00     8.00   200.00 הצקה תודיחיל םירקבה רטמ   
      
תשוחנ טוויח םיגתמ ללוכ תרושקת תשר     35.01.0014
    7TAC תונורא ללוכ שרדנכ יטפוא טוויח ןכו  
יפל ריחמ .שרדנכ םיגתמ ללוכ תרושקת      

  3,100.00   310.00    10.00 תמלשומ טנרטניא תדוקנ 'חי   
      
םידדומה יבר ןיב רשקל ל"נכ תרושקת לבכ     35.01.0015

    800.00     8.00   100.00 .םירקבל רטמ   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../186 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     186 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןיב רשקל םידיג 4 םע ךכוסמ תרושקת לבכ     35.01.0016

    300.00     6.00    50.00 םירקבל םישגר רטמ   
      
דמעמ ללוכ )םימ תפצה יוליג( הפצה ששג     35.01.0026
ינפמ תינכמ הנגה ןקתמו תנווכתמ עורזו      

    500.00   500.00     1.00 העיגפ 'חי   
      
זראמ םע TP -001 תמגודכ הרוטרפמט ששג     35.01.0027

    160.00   160.00     1.00 ריקה לע הנקתהל 'חי   
      
הלעפה רובע םישורדה םירזיבאה לכו הנכת     35.01.0049
םידוד ,למשח ,הרואת,תכרעמה לש תמלשומ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק -  
      
םירקבל םיאתמ דווז לש הנקתהו הקפסא      
,)םיאתמ לדוגב לוענמו תלד םע תכתמ ןורא(      
למשח תוחולב ונקתוי אל רשא םירקב רובע      
ונקתוי אלא םירחא י"ע םיקפוסמ רשא      
.דרפנב      
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תואיציו תוסינכ 61 דע רקב רובע ל"נכ ןורא 35.01.0052
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תואיציו תוסינכ 63 דע רקב רובע ל"נכ ןורא 35.01.0053
      
ללוכ םיננכותמהו םימייקה םינקתמה תקידב     35.01.0055
םינושה םיקפסהו םיננכתמה לכ םע תושיגפ      
,תובאשמ ,ריוא-גוזימ ומכ ךרוצה יפל      
תנכה ,'וכו למשח ןלבק ,תוחול ינרצי ,תוילעמ      
תא תוללוכ רשא תוטרופמ עוציב תוינכת      
םוקמ ,תילמשחהו תינורקעה המכסה      
רושיאל ושגוי תוינכתה .'וכו םירקבה      
תלבק רחאל קר ועצובי םינקתמהו סדנהמה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ורושיא  
      
תונכתהו םידויצהו םירמוחה לכ לש הקפסא     35.01.0056
םניא רשאו תכרעמה תלעפהל םישורד רשא      
תנמ לע תאזו ,תויומכה בתכב םיטרופמ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק האלמ הרוצבו תולקת אלל לעפת תכרעמהש  
      
םע םואתב ,תכרעמה לכ לש הצרהו הלעפה     35.01.0059
תלהנה ,הנבמה תלהנה ,םינושה םינלבקה      
תכרעמהש ךכ - 'וכו סדנהמה ,טקייורפה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תרשואמו שומישל הנכומ היהת  
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02/11/2021
דף מס':     187 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תנכותל הנבמ תרקב תכרעמ תנכת תמאתה     35.01.0061
רבחת רשא ןשע יוליג תזכר לש תכרעמה      
תגצה ךרוצל הנכותבו רמוחב שרדנה לכ ללוכ      
לוקוטורפ תנכה ללוכ האלמ היצמינא      
רשא תזכרה גוסב תולת אללו תרושקת      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק רחבת  
      
תודיחיל )הנקתהו הקפסא( הנכתו הרמוח     35.01.0073
םידדומה יבר לכל םימאתומ םידדומ-יבר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 םהילא תורבחתה ללוכ )01 -כ( ןקתמב 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ל"נה רובע תרושקת תשר 35.01.0074
      
הטילש תרושקתל סיטרכ רובע תפסות     35.01.0075
תלבק רובע דיינ ןופלטמ הלעפהו      
ללוכו הנבמה תרקב תכרעממ היצמרופניא      
שרגמ תרואתל הלעפה ינמז תונכתו הטילש      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )הקלדהו יוביכ( לגרודכה  
      
************* תורש      
      
תוירחאה תפוקת רחאל יתנש תורישל ריחמ     35.01.0077

                      5.00 )םילקשב ריחמ( 'חי   
      

                      5.00 םיפלח רובע ל"נה ריחמל תפסות 'חי  35.01.0078
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02/11/2021
דף מס':     188 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ת ש ת  - 40.53 ק ר פ  ת ת  20.53 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו פ ל ט       
      
)ינכטה טרפמב - 40.53 קרפ(      
    ----------------------------------------------------  
    -  
:תורעה      
    ============================  
,םילבכ תכרעמ הניה תכרעמה  .א===      
תכרעמ רובע םירזיבאו םירוביח ,םיטוח      
דעו ישאר קזב ןוראמ לחה ןינבב םינופלטה      
יפ לע עצבתת הדובעה  .בםינושה םיאצומו      
הנורחא הרודהמ תונקתה ץבוק      
סדנהמה תויחנה יפ לע 28.5.4-מ2434      
תחתו םואתב ועצובי תודובעה  .ג.קזבהו      
רמגב .קזבה תרבח םעטמ חקפמ חוקיפ      
תודובעה עוציב תא חקפמה רשאי הדובעה      
שיגי הדובעה עוציב ינפל  .ד.םתוניקת תאו      
יטרפו תוינורקע תויתמכס תוינכת ןלבקה      
הקפסא.סדנהמהו קזבה רושיאל עוציב      
סופיטמ ויהי רשא םילבכו םיטוח לש הנקתהו      
ןקת תושירדב םידמוע רשא ןופלט יטוחו ילבכ      
ילעב ויהי םילבכה .5511 י"ת ילארשי      
קזבה י"ע םירשואמ תויטסלפ תופטעמ      
הנוש עבצ לעב היהי גוז לכ .סדנהמהו      
תויחנה יפ לע ויהי םיעבצה רשאכ םירחאהמ      
תחיתפ.םיעבצהו םיטוחה גוס ללוכ ,קזבה      
תופעתסה יזגרא ךותב םינושה םילבכה      
דיג לכ רשאכ םיעבצה רדסל תמאתומ היהת      
,אמייק-רב טלשב םיזגראה ךותב טלושי דיגו      
וא תולעת וא/ו תרנצב הלחשהו הקפסא ללוכ      
.קוזיחהו רזעה ירמוח ללוכ ,תומלוס      
      
תוגוז 3 ללוכה רוזש ימואת לבכ י"ע טוויח     35.02.0010
דעו ירוזא זגראמ לחה ןופלט תדוקנ רובע      

  3,000.00   100.00    30.00 קזב ןקת ,הצק רזיבא ללוכ ,ריקב אצומל 'קנ   
      

  2,800.00    35.00    80.00 קזבה ןקת יפל תוגוז 03  ןופלט תרושקת לבכ רטמ  35.02.0040
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02/11/2021
דף מס':     189 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יזגראב םירוביח לש הנקתהו הקפסא      
ורבוחי תופעתסה תוביתב  .א:תופעתסה      
םגדמ ויהיש קותינו רוביח יסיסבל םילבכה      
,המחלה אלל ,דבלב SULP ASL "הנורק"      
תלד לכ לע  .ב.דודיב תרסה אללו םיגרב אלל      
ראתמה םושיר ףד דמצוי תופעתסה תבית      
.ג.םרוביח רדסו זגראב םילבכה ךלהמ תא      
ףד רצווי תישאר תופעתסה תבית תלד לע      
.ד.ןינבה לכ תא ראתמה םלוא ל"נכ םושיר      
כ"דב וזכורי סנכנה לבכה לש רוביחה יסיספ      
הקלחב ,הביתה לש ילאמשה הדיצב      
יקפוא וקב אצמי רוביח  סיספ לכ  .ה.ןוילעה      
רוביחה יסיספ ביטו וינפלש סיספל תכתמ      
.ו.הביתה ןפודמ מ"ס 01 לש קחרמב ןקתוי      
תינשמ תופעתסה תביתמ םיעיגמה םילבכ      
יסיספל ורבוחי תישאר תופעתסה תביתל      
יסיספ רוטל ליבקמב םידרפנה רוביחה      
01 לש קחרמב ,ל"נה הקספב רומאכ רוביחה      
תוישאר תויופעתסה תוביתב  .ז.ונממ מ"ס      
םע םיגרב 2 תועצמאב רוזיפ תועבט ונקתוי      
לדוגב ,2.226 ילארשי ןקתל םאתהב תלוביס      
.םיאתמ      
      

  2,400.00   400.00     6.00 תוגוז -01ל תמאתומ ל"נכ הדיחי 'חי  35.02.0070
      

  1,200.00   600.00     2.00 תוגוז -03ל תמאתומ ל"נכ הדיחי 'חי  35.02.0080
      
ק ר פ (  ם י ל ב כ ו  ם י ט ו ח  30.53 ק ר פ  ת ת       
)ט ר פ מ ב  30.53      
      
וניה ןלהל םיפיעסב עיפומה תויומכה בתכ      
וניה הדובע ךרעו דבלב היצקידניא רובע      
ילשואפ      
      
הנזה יוק רובע םניה ןלהלד םילבכה ריחמ      
תופסוה רובע ,תופעתסה יזגרא ןיב רשקו      
רובע ןכו םינושה םינקתמל תומלשהו      
הקפסא .דיתעב )תוילעמ( תופסונ תוכרעמ      
ללוכ ,תורקתב יולג וא תורונצב הלחשהו      
ראותמכ ,'וכו םיקדהמו קוזיחו רזעה ירמוח      
:ןמקלדכ ,ינכטה טרפמב      
      

    720.00     3.60   200.00 ר"ממ 2*)2*6.0( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.03.0003
      

    350.00     3.50   100.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  35.03.0004
      
ותכיפה רובע 2*)2*6.0( דע לבכל תפסות     35.03.0005

  1,000.00    10.00   100.00 ךכוסמ לבכל רטמ   
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
02 םגד רודלט תרצות לבכ     35.03.0006

  1,200.00    12.00   100.00 ךכוסמ GWA-P/N1014002078*2*4 רטמ   
      
ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  94 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  10.94 ק ר פ  ת ת       
      
תילעמה ןרצי תינכות יפל תילעמה ריפב םוגיפ     49.01.0010
רמגב קורפ תוברל עוציבה תפוקת לכ ךרואל      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק .הדובעה  
      
לקשמ ןוגכ תילעמה יריפב םינוש ןוטב יטנמלא     49.01.0040
ןרצי תינכות יפל 'וכו ןוטב יסיסב ,ידגנ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .תילעמה ק"מ   
      
רדחבו תילעמה ריפ תרקתב הדלפמ םיוו     49.01.0050

  1,200.00   300.00     4.00 .תילעמה ןרצי תויחנה יפל תונוכמ 'חי   
      
שולשב יטטניס דיסב תילעמה ריפ םינפ דויס     49.01.0060

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק .תובכש  
      
ןוטב ,היינב תמלשהו םיפסו םיפוקשמ ןוטיב     49.01.0070
תולבטל תואספוק ןוטיבו תותלדה ביבס חיטו      
יקוזיחב חיט ינוקית ,תומוק יארמו םינצחל      
הדידמה .'וכו םיפוקשמה ,תותלדה ,םיספה      

  3,600.00   900.00     4.00 'פמוק .תילעמל הסינכ חתפ יפל טלפמוק  
      
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ש ו ט י ל ו  ה ע י ב צ  ,ם י י ו פ י צ  34.05 ק ר פ  ת ת       
ח ש  י נ י ס ח  ם י ח ט ש מ ב  ,ן ו ט ב  י ח ט ש מ       
      
םינאלמ אלל יקנ יסקופא יופיצ     50.43.0260
    "GNILLEVL-FLES" 5.1-כ יבועב ע"ש וא  
הנוכמ תרזעב חטשה ינפ תנכה תוברל מ"מ      
תקיצי ,תרשקמ הבכש ,הדלפ תוירודכ יורייל      
ריחמה .קירבמ וא טמ רומיגתבכשו יסקופא      
'ט ןומיס האר( .ר"מ 001 דע חטשל וניה      

  3,300.00   220.00    15.00 )םירימגת תינכותב ר"מ   
  3,300.00   05 כ"הס
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0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ת ש ת -ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  , ם י מ  י ו ק  75 ק ר פ       
א מ ס ו א -ץ ו ח       
      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.75 ק ר פ  ת ת       
      
09 רטוק E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0515
RDS-11 ,"סקלפירמ" EP-001 גוסמ ,מ"מ      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,ע"ש וא 61 גרד      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

  1,600.00   160.00    10.00 רזוח רטמ   
      
רטוק E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0520
,"סקלפירמ" EP-001 גוסמ ,מ"מ 011      
    RDS-11 םיחפס ללוכ אל ,ע"ש וא 61 גרד  
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1      

 21,600.00   180.00   120.00 רזוח יולימו רטמ   
      
.ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75 ק ר פ  ת ת       
      
2" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0009
תוברל ,4" רטוק הדלפ רוניצמ םייק וקל      
,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח      
ללוכ אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/תשק/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

  1,620.00 1,620.00     1.00 ותומדקל 'חי   
      
ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75 ק ר פ  ת ת       
      
" רטוקב בבוד ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.26.0001
ףקז תוברל , ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ ,4      
רוביחו ץרוטש דמצמ , ןוגיעל ןוטב שוג , 4"      

  2,570.00 2,570.00     1.00 'פמוק .םימה וקל  
      
C.V.P ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0004
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 011 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

  9,100.00   130.00    70.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ביברמ" גוסמ , בויבל C.V.P בויב תורוניצ     57.32.0010
יפל , מ"מ 061 רטוק , ע"ש וא NS-8 "הבע      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ , 488 י"ת      
לוח תפיטע , הריפח תודובע תוברל , 'מ      

 10,500.00   150.00    70.00 . רזוח יולימו רטמ   
      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
.ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0010
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
הכירד יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל , םירזיבאה לכו      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 52.1 דע קמועב ע"ש וא "קיטס-ורפ  

  3,350.00 3,350.00     1.00 . 02 -ב ןוטבמ םילעתמ +  'מ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0030
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      

 17,600.00 4,400.00     4.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
.ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  34.75 ק ר פ  ת ת       
      
רובע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.43.0010
מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
521B ןיממ םוקמב )ןוט 004D )04 ןיממ      

    570.00   570.00     1.00 )ןוט 5.21( 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.43.0020
מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
521B ןיממ םוקמב )ןוט 004D )04 ןיממ      

  2,640.00   660.00     4.00 )ןוט 5.21( 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../193 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     193 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיחתפ חודיק רובע הרקב תחושל תפסות     57.43.0220
רוביחלו םיחודיקה 2 -ל רבעמ , הנשמ רוניצל      
. החושה ריחמב םילולכה ישאר וק רוניצ      
תיתחתב ועצובי הנשמה יחתפ / חתפ      
, )תוינבלמ וא תולוגע( תוילוחב וא החושה      
, מ"מ 052 דעו מ"מ 061 -מ חפתה רטוק      

  1,760.00   220.00     8.00 .תורבחתהו החושל רוניצ רבחמ תוברל 'חי   
      
05 רטוק .ב.ב הסכמל למס רובע תפסות     57.43.0300

    190.00   190.00     1.00 והשלכ ןיממ מ"ס 06 וא מ"ס 'חי   
      
05 רטוק .ב.ב הסכמ רובע החושל תפסות     57.43.0310

    800.00   200.00     4.00 טילונרג יולימל מ"ס 06 וא מ"ס 'חי   
      
. ם י ל פ מ  64.75 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטע םע  )6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     57.46.0010
C.V.P -מ םירזיבאו תרנצ , ןייוזמ ןוטב      
שרפה( לפמה הבוג , לעתימ דוביע תוברל      

    850.00   850.00     1.00 . 'מ 5.1 דע )הבוג 'חי   
      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
.ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 061 רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0200
, הריפחה תודובע לכ תוברל תמייק החושל      
, םיכפש תייטה , תוביאש , רוביחה תודובע      
םירמוחה לכו לעתמה דוביע , החוש רבחמ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק . םלשומ ןקתומ , םישורדה  
      
. 75 ם י ג י ר ח  84.75 ק ר פ  ת ת       
      
, תינכותב טרפ יפל 4" ישאר תכרעמ שאר     57.48.9000
STTAW "4  ח"זמ  , דרא 4" םימ דמ תוברל      
+ 2" רזוח לא + 4"םיפוגמ 3 +  4" ןנסמ +      
יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" ינוסכלא זרב      
, 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב , 3"      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק . ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../194 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     194 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  07.95 ק ר פ  ת ת       
      
ittoP 563" םגד םידיינ םיימיכ םיתוריש     59.70.0220
    atroP" תרצות "DROFTEHT" וא דנלוה  
לכימ םע מ"ס 7.24/3.83/4.14 תודימב ע"ש      
12 חפנב הגיפס תדיחיו רטיל 51 חפנב םימ      
י"ע םיקוושמו םינגומ םיבחרמל םידעוימ ,רטיל      
םינקתה ןוכמ רושיא םע "לא-תיב תוישעת"      

    550.00   550.00     1.00 ףרועה דוקיפ תושירדל םאתהב ילארשיה 'חי   
    550.00   95 כ"הס

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     70.01.0010
יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ ירבעמב      
תוכרעמל שרדיש לככ שא ימוטיא,ןקתה      
יוביכו יוליג,ריווא גוזימ,למשח,היצלטסניא      
רחא רבעמ לכ,תורחא תונוש תוכרעמ,שא      
,שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד ,'וכו שרדיש      
תואבכה תושרו ןקתה תושירדל םאתהב לכה      
יבלש לכב ,הדובעה םחתמ לכב ,םינקתהו      
ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה      
םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה ינלבק תדובע      
לכ יפ לע ,םייתעשל שאב םידימע םיינקת      
תוברל ,תוחיטבה ץעוי רושיאבו םינקתה      
שא רבעמ תמיסחל םילבכ ירבעמ יריפ תמיטא      
ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב SBK טיט י"ע      
לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה תוברל תועש 3      
תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה דויצו תודובעה      
ילארשי ןקתו NID 2014 ןכו674SB םינקתה      
רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ עצובי ןכ  ומכ      
יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב ריפה ידיצ ינשמ      
תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב לולכ םילבכה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ רושיא  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../195 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     195 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

0001 הנובירט - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ת ש ת -ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  77 ק ר פ       
א מ ס ו א -ץ ו ח       
      
ם י מ ל  ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.77 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק       
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     77.12.0140
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 23 רטוק      
,מ"מ 05 רטוק לעתמ רוניצ םע םייומס      

  2,320.00   116.00    20.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     77.12.0200
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
םע עקרקב םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 05 רטוק      
תפיטע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ      

  8,400.00   120.00    70.00 םיחפסו לוח רטמ   
      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.77 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     77.21.0020
4/3" רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

    290.00   145.00     2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ח פ ס  22.77 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל       
      
רשואמ םירלקנירפס תכרעמל הקנסה זרב     77.22.0880
    MF/LU 3 לופכ רוביח םעX2" )רזיבא  
ידמצמ ינש תוברל 4" ףקז לע )תורבחתה      
,תרשרשו םיסכמ ,הטירח םע טלש ,ץרוטש      
תרצות  A69/5-9םגד טלפמוק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ע"ש וא "SRELKNIRPS CITAMOTUA" 'חי   
      
ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק -ת ו ג י ר ח  ת ו ד ו ב ע  99 ק ר פ       
      
ת ו ג י ר ח  ת ו ד ו ב ע  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
םיחטשמ מ"ס 53 יבועב ןוטבמ הנובירט     99.01.0010
תוגרדמל ןוטב ישלושמ תוברל םיעפושמ      

462,000.00 1,400.00   330.00 הנובירטה יבשומלו ק"מ   
      
תריחבל ןווגב חפ ישגמ תעיבצ רובע תפסות     99.01.0020

 46,500.00    30.00 1,550.00 ןבלמ הנוש עבצב לכירדאה ר"מ   
      
      

11,251,478.10 0001 הנובירט - כ"הס
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../196 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     196 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
10 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע       
      
רוזא לכב .קמוע יבלש יפל הריפח תדידמ ןיא      
םוחתב קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי      
ףיעסה      
      
ת נ מ ט ה ל  ה ר ג א ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  י פ ד ו ע       
      
רפעה יפדוע יוניפ םיללוכ הריפחה תודובע      
1 לש קחרמל דע חקפמה תויחנהל םאתהב      
רתאמ מ"ק      
      
קודיה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ      
תרבעה ,)הריפח עקרק( תיתש לש ליגר      
מ"ק 2 קחרמל דע( יולימ םיאתמה רמוחה      
תובכשב ליגר קודיה תוברל ,)רתאה חטשב      
ביבס יולימה רוזיפ ללוכ ריחמה .מ"ס 02 לש      
אל עצובמ םא םג( םינוש םייעקרק תת םינבמ      
לכ קוליס וא/ו )הריפחה תודובע בלשל דומצב      
ךפש םוקמל יולימל ולספנש הריפחה יפדוע      
דע לש קחרמל ,רתאל וא תויושרה י"ע רשואמ      
הבורקה רבעמ תנחתל וא הנמטהל( מ"ק 51      
.חקפמה תוארוה יפל )רתאל רתויב      
      
'מ 3 דעו 'מ 1 ןיב קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.02.0118

  5,950.00    34.00   175.00 ק"מ 000,5 דע תומכל ק"מ   
      
'מ 5 דעו 'מ 3 ןיב קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.02.0121

 36,720.00    36.00 1,020.00 ק"מ 000,5 דע תומכל ק"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5 העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו 05      
690.20 קרפ תתב תפסות      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../197 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     197 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.11.0080
תורוקה בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

  3,379.00    31.00   109.00 מ"ס 03,02 רטמ   
      
02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.11.0082
תורוקה בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

  2,475.00    33.00    75.00 מ"ס 04 רטמ   
      
02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.11.0090

 15,680.00    49.00   320.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תעירי עצמ     02.11.0172

  1,600.00     5.00   320.00 ןוטב תופצרל ר"מ   
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
      
עצמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     02.41.0090
עצמה( מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרקה לע וא      

 15,950.00 1,450.00    11.00 )דרפנב דדמנ ק"מ   
      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0050

 16,432.00   208.00    79.00 מ"ס 02 יבועב עקרקה ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0060

 66,937.00   247.00   271.00 מ"ס 52 יבועב עקרקה ר"מ   
      

  8,424.00    27.00   312.00 רטפוקליהב ןוטב תפצר תקלחה רובע תפסות ר"מ  02.50.0230
      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      

248,200.00 1,460.00   170.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0030
      
ן ו ט ב  י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
      

  1,650.00 1,650.00     1.00 מ"ס 04/02 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.62.0012
      

  3,950.00 1,580.00     2.50 מ"ס 06/02 ךתחב םידומע ךא ,ל"נכ ק"מ  02.62.0020
      
ן ו ט ב  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב 03-ב ןוטב תולדב תויולת תורוק     02.71.0080

  2,980.00 1,490.00     2.00 מ"ס 06/02 ק"מ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../198 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     198 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ תוקוצי 03-ב ןוטב תונותחת תורוק     02.71.0119

  8,220.00 1,370.00     6.00 מ"ס 02 בחורב הינב תוריק ק"מ   
      
02 בחורב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0300

 22,500.00 1,500.00    15.00 הקלורל מ"ס 2 בחורב עקש תוברל מ"ס ק"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  27.20 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב תוציחמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.72.0020

  1,780.00 1,780.00     1.00 םיחתפה לעמ תוברל מ"ס 01 ק"מ   
      
51 בחורב תוריק לע תוקוצי תורוגח ךא ,ל"נכ     02.72.0030

  2,430.00 1,620.00     1.50 מ"ס ק"מ   
      

  3,180.00 1,590.00     2.00 מ"ס 02 בחורב תורוגח ךא ,ל"נכ ק"מ  02.72.0040
      
א ל מ  ן ו ט ב  ן ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      

 10,416.00   248.00    42.00 מ"ס 51 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0030
      

 81,209.00   289.00   281.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0040
      

 55,860.00   399.00   140.00 מ"ס 03 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0060
      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ת ו ג ר ד מ       
      
מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.92.0030

    489.00   326.00     1.50 תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.92.0070

  3,393.00   377.00     9.00 מ"ס 02 יבועב ר"מ   
      
הגרדמה ךתח 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.0090

  1,700.00    85.00    20.00 מ"ס 82/61 רטמ   
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0011

191,400.00 5,800.00    33.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.99.0031

147,500.00 5,900.00    25.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../199 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     199 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  01.40 ק ר פ  ת ת       
      

  2,784.00   174.00    16.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.10.0010
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.10.0030

  5,670.00   189.00    30.00 מ"ס ר"מ   
      

  1,206.00   201.00     6.00 .מ"ס 02 יבועב תוריק ךא ,ל"נכ ר"מ  04.10.0035
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ר ש ק  ת ר ו ק ו  ה פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
B ה ר ד ס  -      
      
5 יבוע B-erP גוסמ תינמוטיב העירי תמשה     05.03.0010
תודימב ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ מ"מ      
תינבת תונפד ךותבו הקיצי תינבתל תומאות      

 15,300.00    90.00   170.00 .םימ דגנ םוטיאו הנגהכ דוסי תרוק תקיצי רטמ   
      
מ"מ 5 יבוע B - erP גוסמ רושיג תעירי     05.03.0020
יפל בחורבו ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ      
דוסי תרוק תקיצי תינבת ךותב תינבתה      

 18,000.00    90.00   200.00 הפצרל תחתמ םוטיאל תורבחתה ךרוצל רטמ   
      
יבוע SBS גוסמ הפצרל תחתמ םוטיא תעירי     05.03.0030

 12,000.00    75.00   160.00 ע"ש וא מ"מ 3 ר"מ   
      
הקיצי תקספה לכב ימיכ םימ רצע םושיי     05.03.0040
סקמילווק גוסמ תננכותמ אלש וא תננכותמ      
,זכרמב םוקימה רשאכ 01/02 ךתחב ע"ש וא      

 12,750.00    75.00   170.00 .ןוויכ לכמ יוסיכ מ"ס 5 'נימ רטמ   
      
- B גוסמ תינמוטיב העיריב הפצר םוטיא     05.03.0050
    erP ירט ןוטבל המצעמ תקבדנ מ"מ 5 יבוע  

 31,950.00    90.00   355.00 ע"ש וא ר"מ   
      
/ םוגיטסמ גוסמ החירמב ינמוטיב םוטיא     05.03.0060
םישרוש דגנ ףסות ללוכ ע"ש וא זפוטסלא      

 19,375.00   125.00   155.00 שבי דודמ מ"מ 5 יבוע TR גוסמ ר"מ   
      
יבועב דב + EPDH גוסמ הנגהו זוקינ תעירי     05.03.0070

  6,200.00    40.00   155.00 .מ"מ 5.0 ר"מ   
      
תובכש 2-ב תיטנמצ החירמב סנולכ םוטיא     05.03.0080
דודמ מ"מ 3 יבוע E - 707 טוקוטסלא גוסמ      

  4,400.00   110.00    40.00 ע"ש וא שבי 'חי   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../200 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     200 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,570.00    21.00   170.00 3*3 תודימב תינמוטיב הקלור רטמ  05.03.0090

      
זפילופ גוסמ תירמוטסלא תינמוטיב העירי     05.03.0100
רמיירפ יבג לע הקבדהב ע"ש וא 052/3      

 12,750.00    75.00   170.00 םאות רטמ   
      
ק ו צ י  ר י ק ו  ה פ צ ר  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
C ה ר ד ס  - ה ח ו ת פ  ה ר י פ ח ב       
      
תובכש 2-ב הפצרל תחתמ םימ דגנ םוטיא     05.04.0010
גוסמ הנושאר הבכש .תוינמוטיב תועירי לש      
    3 SBS העירי םע ךותירב הילעמו מ"מ  
תקבדנ מ"מ 5 יבוע B - erP גוסמ תינמוטיב      

 18,900.00   140.00   135.00 .ע"ש וא ירט ןוטבל המצעמ ר"מ   
      

  1,000.00    20.00    50.00 5*5 תודימב ןוטבמ הקלור רטמ  05.04.0020
      
יבוע R4SBS גוסמ תינמוטיב קוזיח תועירי     05.04.0030
יפ לע םינתשמ םירושימ ןיב םישגפמב מ"מ 4      
שרדנ וב םוקמ לכב מ"ס 03 בחורב טרפה      

  3,500.00    70.00    50.00 .םוטיאה יטרפב ראותמכ רטמ   
      
הקיצי תקספה לכב ימיכ םימ רצע םושיי     05.04.0040
סקמילווק גוסמ תננכותמ אלש וא תננכותמ      
מ"ס 5 'נימ ,זכרמב םוקימה רשאכ ע"ש וא      

  7,500.00    75.00   100.00 .ןוויכ לכמ יוסיכ רטמ   
      
הזתהב החותפ הריפחב םיקוצי תוריק םוטיא     05.04.0050
גוסמ תיביכר וד תינמוטיב      
שבי דודמ מ"מ 5 יבוע םוגיסקלפ/סקלפדיפר      

 28,750.00   125.00   230.00 ע"ש וא ר"מ   
      
דב + הקלח EPDH גוסמ הנגהו זוקינ תעירי     05.04.0060

  9,200.00    40.00   230.00 מ"מ 5.0 יבועב ר"מ   
      

  1,050.00    21.00    50.00 .3*3 תודימב תינמוטיב הקלור רטמ  05.04.0070
      
052-3 זפילופ גוסמ תימצע הקבדהב העירי     05.04.0080

  7,500.00    75.00   100.00 ע"ש וא מ"ס 001 בחור רטמ   
      
םח ןמוטיב תחירמב רזע רדח תרקת םוטיא     05.04.0090

  2,560.00    64.00    40.00 שבי דודמ מ"מ 3 יבוע 04/58 גוסמ ר"מ   
      
תועירי 2-ב רזע רדח תרקת םוטיא     05.04.0100
רשאכ מ"מ 4 יבוע R4SBS גוסמ תוינמוטיב      

  4,800.00   120.00    40.00 םישרוש דגנ ףסות םע הנוילע העירי ר"מ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../201 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     201 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
/ ת ו נ ו כ מ  ם י נ פ  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
E ה ר ד ס  - ה פ ש א       
      

  1,425.00    15.00    95.00 .3*3 תודימב ןוטבמ הקלור תיינב רטמ  05.06.0010
      
תובכש 2 - ב תיטנמצ החירמב תוריק םוטיא     05.06.0020
דודמ מ"מ 3 יבוע E - 707 טוקוטסלא :גוסמ      
הדימב סלגרטניא תשר ללוכ ע"ש וא שבי      

 23,625.00    75.00   315.00 .שרדייו ר"מ   
      
םוגיטסמ - גוסמ יתחשמ ינמוטיב םוטיא     05.06.0030
רמיירפ ללוכ שבי דודמ מ"מ 5 יבועב דיפס      

 41,760.00   116.00   360.00 .ע"ש וא םאות ר"מ   
      

 12,600.00    35.00   360.00 .הדרפהל ינכטואג דב תסירפ ר"מ  05.06.0040
      
קיטסמב עצוממ מ"מ 4 בחורב םיקשימ יולימ     05.06.0050

     45.00    45.00     1.00 .ע"ש וא 07S ליסוטוא ןוגכ שבוע דימע ר"מ   
      
I ה ר ד ס  - ה א י צ י  ף ס  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 2 - ב ףסה תרוגח ביבס יטנמצ םוטיא     05.09.0010
דודמ יפוס יבוע E - 707 טוקוטסלא גוסמ      

    225.00    75.00     3.00 .מ"מ 3 שבי ר"מ   
      

     90.00    15.00     6.00 3*3 'נימ תודימב ןוטב הקלור תיינב רטמ  05.09.0020
      
גוסמ תובכש 2 - ב תינמוטיב החירמב םוטיא     05.09.0030
מ"מ 5 יבועב ע"ש וא זפוטסלא/םוגיטסמ      

  1,250.00   125.00    10.00 .םאות רמיירפ ללוכ שבי דודמ ר"מ   
      
דב + הקלח EPDH גוסמ הנגהו זוקינ תעירי     05.09.0040

    240.00    40.00     6.00 מ"מ 5.0 יבועב ר"מ   
      
האיצי ףסל תומאות תודימב הטסורינ ילגרס     05.09.0050

    150.00    50.00     3.00 ע"ש וא 'חי   
      
וא 2 ורפ סקלפ הקיס גוסמ המיטא קיטסמ     05.09.0060

    135.00    45.00     3.00 .ע"ש 'חי   
      
- ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  11.50 ק ר פ  ת ת       
K ה ר ד ס       
      

    675.00    15.00    45.00 .3*3 תודימב ןוטבמ הקלור תיינב רטמ  05.11.0010
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../202 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     202 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תובכש 2 םע הפצר יבג לע יטנמצ םוטיא     05.11.0020
.ע"ש וא מ"מ 3 יבוע E - 707 טוקוטסלא      
ריקה יבג לע מ"ס 02 'נימ תולעל שי - הרעה      

  4,875.00    75.00    65.00 .יטנמצה םוטיאה םע ר"מ   
      
ינמוטיב רמוח םע בוטר רדח תפצר םוטיא     05.11.0030
ע"ש וא דיפס םוגיטסמ :ןוגכ תובכש 2-ב      
רמיירפ ללוכ מ"מ 5 שבי דודמ יפוס יבועב      

  7,540.00   116.00    65.00 .םאות ר"מ   
      
3*3 רוח תיכוכז תשר םע קוזיח תפסות     05.11.0040

    675.00    15.00    45.00 .םוטיאה תובכש ןיב תמשוימ מ"ס 51 בחורב רטמ   
      
ןיב םשוימ ICP-021 המיטא טרס תפסות     05.11.0050

  2,160.00    48.00    45.00 .טרפב טרופמכ תוינמוטיב םוטיא תובכש רטמ   
      
לע הנגהכ ר"מל םרג 003 ליטסקטואיג דב     05.11.0060

  2,600.00    40.00    65.00 .יולימ ינפל םוטיאה תובכש ר"מ   
      
האיצי ףסל תומאות תודימב הטסורינ ילגרס     05.11.0070

    150.00    50.00     3.00 ע"ש וא 'חי   
      
תובכש 2 םע תוריק יבג לע יטנמצ םוטיא     05.11.0080
מ"מ 3 יבוע םיקדס רשגמ E - 037 טוקריפס      

  8,125.00    65.00   125.00 .ע"ש וא ר"מ   
      
תורוניצ( ץופרטניא םוטיאל דב תעירי     05.11.0090
םירטקל םאתומ ע"ש וא ידרק ןוגכ )םירדוח      

  1,375.00    55.00    25.00 .םינוש 'חי   
      
ל ו פ י ט  ל ל ו כ  ת ו ג ג  ם ו ט י א  21.50 ק ר פ  ת ת       
M + L ה ר ד ס  - ת ר ד ו ח  ת ר נ צ ב       
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו ןויקינ גגה תונכה 05.12.0010
      
רמיירפ ללוכה ינמוטיב םידא םוסחמ תנקתה     05.12.0020

  8,400.00    56.00   150.00 .ר"מל ג"ק 3-2 לש תומכב 04/58 ןמוטיבו ר"מ   
      
תינמוטיב החירמב הנושאר םוטיא תבכש     05.12.0030

  9,600.00    64.00   150.00 .שבי דודמ מ"מ 3 יבועב 04/58 גוסמ ר"מ   
      
4 יבועב תוינמוטיב תועירי 2-ב תוגג םוטיא     05.12.0040
רמגב הנוילע העירי ,R4SBS גוסמ מ"מ      
םוטיאה .תיתשורח עבטומ ןבל טגרגא      

 18,000.00   120.00   150.00 .םוטיאה יטרפב ראותמכ ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../203 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     203 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יטרפו ןקתה פ"ע תוקעמ ביבס םוטיא     05.12.0050
+ מ"ס 03 בחורב קוזיח תעירי םע םוטיאה      
קוזיחה תועירי .מ"ס 05 בחורב יופיח תעירי      

  6,300.00    60.00   105.00 .לוח רמג R4SBS מ"מ 4 יבועב רטמ   
      
05 בחורב מ"מ 5 יבוע יופיח תעירי תנקתה     05.12.0060

  7,350.00    70.00   105.00 .ןבל טגרגא רמג R5SBS גוסמ מ"ס רטמ   
      
עצבל שי םימ ףא םייק אל םאב - הרעה     05.12.0070
םוינימולא לגרס תרזעב העיריה הצק קודיה      
מ"ס 52 לכ קודיה ייגרב, ינקית ףפוכמ      
לע היילע ללוכ הצקב ינמוטיב קיטסמו      

  3,150.00    30.00   105.00 .תינמוטבה העיריה רטמ   
      
וא רמלד גוסמ זוקינ ירזיבא תנקתהו הקפסא     05.12.0080
יטרפ פ"ע ,תינמוטיב  העירי ילוש ללוכה ע"ש      

  3,000.00   750.00     4.00 .םוטיא 'חי   
      
O ה ר ד ס  - ם י י ו פ י ח  ם ו ט י א  51.50 ק ר פ  ת ת       
      
קלחומ םיקולב / ןוטב ריק תיתשת יבג לע     05.15.0010
תוירחאב 8732 ןקתב שרדנכ םוטיאל ןכומו      
תובכש 2 - ב יטנמצ םוטיא - דלשה ןלבק      
שבי דודמ יפוס יבוע E - 037 טוקריפס גוסמ      

 39,000.00    65.00   600.00 .מ"מ 3 ר"מ   
      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  07.50 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע "םחה גגה" תטישב תוגגל ימרת דודיב     05.70.0040

  7,050.00    47.00   150.00 מ"ס 5 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול ר"מ   
      
תוחול י"ע םיינוציח תוריקל ימרת דודיב     05.70.0080
וא )סוחד רק-לק( דרובמופ לחושמ ןריטסילופ      
521/06 תודימב תוחלו םימל םידימע ,ע"ש      

 18,000.00    40.00   450.00 .מ"ס 3 יבועבו מ"ס ר"מ   
      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     05.85.0230

 13,340.00   580.00    23.00 04 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
7x7 דעו מ"ס 5x5 תודימב תושלושמ תוקלור     05.85.0320
דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ טיטמ מ"ס      

  2,415.00    21.00   115.00 )תוספרמו תוגג( )דרפנב רטמ   
467,380.00   50 כ"הס

      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../204 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     204 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
0.6 ק ר פ  ת ת  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
טרפימב,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב ,דחוימה      
ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא      
עובקו םלשומ טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -.ומוקמב      
יריזחמ תוברל שרדנכ לוזרפה      
תוידי,םירוצעמ,ןמש      
,הריגס ימאתמ,רהוצ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
תושיגנ ירזיבא,םייטסוקא םידודיבו םימוטיא      
םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -'וכו ןקת יפ לע      
םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב ,רונתב עבצ ,ןווליג      
רטסאמ חתפמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -.'וכו      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא חתפיש      
      
ה נ ב מ  - ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
ר ז ע       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0010

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0020

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,רעש     06.01.0030

  3,500.00 3,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0040

 14,000.00 7,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,רדג     06.01.0050

 10,800.00   600.00    18.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
      
לכה .המישרב 13-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.01.0060

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 23-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.01.0070

  3,200.00 3,200.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 33-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.01.0080

  3,000.00 1,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../205 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     205 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכה .המישרב 43-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.01.0090

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 53-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.01.0100

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 25-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.01.0110

  1,600.00 1,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 17-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.01.0120

  3,600.00   300.00    12.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 27-מ 'סמ סופיט ,הקעמ     06.01.0130

  6,000.00   750.00     8.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
.המישרב 37-מ 'סמ סופיט ,םיסירת + הסכמ     06.01.0140

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
ה נ ב מ  - ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
רדחב תוריק לע הנגהל 2" רטוקב הדלפ רוניצ     06.02.0010

  6,300.00   300.00    21.00 .הפשא רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0020

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0030

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,הלילג סירת     06.02.0040

 40,000.00 40,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 13-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0050

  4,200.00 4,200.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 23-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0060

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 15-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0070

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 17-מ 'סמ סופיט ,הלעתל הכבש     06.02.0080

  4,200.00   600.00     7.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../206 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     206 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ  - ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  30.60 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר ש       
      
,םיתורש יאת 3-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.03.0010
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,הציחמ     06.03.0020

  2,000.00 1,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.03.0030
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .המישרב  
      
,םיתורש יאת 4-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.03.0040
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .המישרב  
      
ה נ ב מ  - ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  40.60 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר ש       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0010

 12,000.00 4,000.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0020

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 15-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.04.0030

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיט ,םיכנ יתורשל תינקת די יזחאמ תכרעמ     06.04.0040
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 17-מ 'סמ      

  4,200.00 2,100.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
לכה .המישרב 27-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.04.0050

    300.00   300.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
םייפקיה תוריק לש ןוילעה קלחה ןיב הריגס     06.04.0060
תשר תועצמאב ,םיתורשה הנבמב גגה ןיבל      
תיצקורטסנוק תוברל ,העובצו תנבלוגמ הדלפ      

 15,000.00   200.00    75.00 .האישנ ר"מ   
208,400.00   60 כ"הס

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../207 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     207 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  5,280.00    66.00    80.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0020
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,480.00    74.00    20.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0030
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,620.00    81.00    20.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0040
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    870.00    87.00    10.00 . םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
םייושע הרשי תיוז וא םינוסכלא םיזרב     07.21.0020
4/3" רטוק , הגרבה ירוביח , תשוחנ תגוסגס      

    480.00   120.00     4.00 .דרפנב םלשומה דרוקרה אלל , 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0030
1"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

    380.00   190.00     2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
, םורכ הפוצמ 2/1" וא 8/3" רטוק לינ זרב     07.21.0130

    110.00    55.00     2.00 . T תופעתסה חפס תוברל 'חי   
      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0395
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

  1,800.00    90.00    20.00 . םיחפס תורבל , מ"מ 04 רטוק , םייומס רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../208 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     208 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0400
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

  2,940.00    98.00    30.00 . םיחפס תורבל , מ"מ 05 רטוק , םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    ).E.P.D.H( וא "תוילוח" תמגוד טקש  
םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ" וא "תירבג"      
אלל , מ"מ 011 רטוק , םייומס וא םייולג      

  6,500.00   130.00    50.00 . םיחפס רטמ   
      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  23.70 ק ר פ  ת ת       
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0010
ןויזה לזרב תוברל , גוס לכמ תורוניצל      
05 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 לקשמב(      

  2,250.00    75.00    30.00 .)2"( מ"מ רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0020
ןויזה לזרב תוברל , גוס לכמ תורוניצל      
011 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 לקשמב(      

  3,300.00   110.00    30.00 .)4"( מ"מ רטמ   
      
  ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ ל  ם י ח פ ס  33.70 ק ר פ  ת ת     
ל ז ר ב  ת ק י צ י ו  CVP , ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ  ,      
      
, תויוז , תויופעתסה : ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0001
א.פ תרנצל  תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
"תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
011 רטוק ע"ש וא "תילבומ" וא "תירבג" וא      

  2,250.00    90.00    25.00 .מ"מ 'חי   
      

    190.00    95.00     2.00 . 4" רטוק C.V.P ריווא יעבוכ 'חי  07.33.0210
      
ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
.ז ו ק י נ       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/061 הפצר ימוסחמ     07.34.0050

  3,650.00   730.00     5.00 זילפ הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

  1,000.00   250.00     4.00 .זילפמ  תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.34.0400

  1,000.00   250.00     4.00 .ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.34.0410

  1,250.00   250.00     5.00 .ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../209 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     209 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ח ד ה  י ל כ י מ  , ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
טרדנטס 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.41.0120
דדמנ( יומס החדה לכימ םע ע"ש וא הובג      
םגד קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל )דרפנב      

 21,000.00 3,000.00     7.00 . םיקוזיחה לכו דבכ 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.41.0210
היולת הלסאל , )דרפנב דדמנ( סבג ריק      
, ע"ש וא "ןואסלפ וא "הסרח" תרצות תמגודכ      

  9,800.00 1,400.00     7.00 'פמוק . ןטס/לקינ ןצחל תוברל  
      
'א גוס ןבל סרחמ )קניספולס( םיכפש טיבע     07.41.0300
תוברל ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "163" םגד      

  3,000.00 3,000.00     1.00 ךפוש זרבו םורכ הפוצמ זילפ תכבס ץע תפש 'חי   
      
תמגוד "לטסירק 073" םגד תויולת תונתשמ     07.41.0515
,הלתמ תוברל ,ןבל סרחמ  ע"ש וא "הסרח"      

  6,270.00 2,090.00     3.00 לוגע לקינ תקצי ןופיסו םימ רזפמ 'חי   
      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0011

  7,680.00   640.00    12.00 .ע"ש וא "06 ולסא" םגד 'חי   
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0090

  1,200.00   600.00     2.00 .ע"ש וא "85 ןרק" םגד 'חי   
      
האיצי םע 2" חבטמ רויכל לופכ קובקב ןופיס     07.42.0510

  1,330.00    95.00    14.00 "תוילוח" תמגוד הסיבכ תנוכמ / חידמל 'חי   
      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.45.0010
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד 702003      

    210.00   105.00     2.00 . םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , תינומעפ 'חי   
      
ט"קמ 4/3" רטוק ,ריקהמ הסיבכ וא ןג זרב     07.45.0045
הרצק היפ ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 902003      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ תידיו העובק      

    150.00   150.00     1.00 םלשומ 'חי   
      
הרצק היפ םע , הדימעב רויכל הללוס     07.45.0126
ט"קמ "רבנע" תרדסמ תבבותסמ תיתשק      
םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא 60896      

  7,920.00   660.00    12.00 .רזע ירמוח לכו לינ יזרב תוברל 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../210 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     210 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תבבותסמ הכורא הרצק היפ םע רויכל הללוס     07.45.0411
וא 40907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ תידיו      

  1,420.00   710.00     2.00 . םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , ע"ש 'חי   
      
70 ם י ג י ר ח  64.70 ק ר פ  ת ת       
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.46.9000

 13,200.00 3,300.00     4.00 . םורכ הפוצמ היתש 'חי   
      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנזה )א =====  :תורעה********  תודוקנ      
הלולכ ,הנושאר הדוקנ דע למשח חולמ      
.)לבכ וא תרנצב םיכילומ י"ע( הדוקנה ריחמב      
לגעמב תפסונ הדוקנ לכל ל"נכ הנזה )ב         
תודוקנל תרנצה )ג  .הדוקנה ריחמב הלולכ      
הלעתב YX2N לבכ וא( נ"פ תורונצ י"ע      
יפל - םהיינש לש בוליש וא )דרפנב םלושתש      
,"סיווג" תרצות םירזיבאה לכ )ד  .ךרוצה      
עקת יתב )ה  .ע"ווש וא "דנרגל" ,"וני'צטב"      
קלח וא תיאמצע םינקתומה םייזפ דח      
,לוחכ ,םודא ,ןבל( םיעבצב ויהי םילולכממ      
ללכי ריחמב )ו  .ןימזמה תריחב יפל )רוחש      
ןיב ןכו הציחמהו רוניצה ןיב שורדה םוטיאה      
רוניצל לבכה      
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     08.01.0001
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
וא לבכ( םיכילומ ,)דרפנב םלושת רשא(      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 ךתח דע )םיטוח      
,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      

  4,440.00   120.00    37.00 םיקדהמו 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הרישי רואמ 'קנ     08.01.0002
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
5.2 ךתח דע םיכילומ ,דרפנב םלושת רשא      
וא םייזפ דח םילגעמב ,)לבכ( ךרוצ יפל ר"ממ      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו םייזפ תלת      

  5,040.00   120.00    42.00 םיקדהמו םירוביח 'קנ   
      
"הליגר רואמ" תדוקנ ומכ -- הקלדה רואמ 'קנ     08.01.0009
וא ,ףוליח ז"פמ לש תפסות לכ רובע םלוא      

    100.00    50.00     2.00 ראומ תוגרדמ ןצחל וא ,בילצמ ז"פמ 'קנ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../211 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     211 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0012
,ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02      
וא ריקב עוקש טילקב 'א 61 ק"ח רזיבא      

  4,000.00   200.00    20.00 .ינוציח 'קנ   
      

    600.00    40.00    15.00 . םימ ןגמ ירזיבא רובע ל"נה הדוקנל תפסות 'קנ  08.01.0013
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0014
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

    720.00   240.00     3.00 לגעמ 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0015
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( רזיבא 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

  1,300.00   260.00     5.00 לגעמ לע דדוב ,לופכ 'קנ   
      
-- לוקסינ רזיבאב 'א UCF( 61( ןגזמ 'קנ     08.01.0016
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
סופיט ק"ח רזיבאו ר"ממ )5.2X3 לבכ(      
לש הנקתהל תכתמ קוזיח ללוכ ,לוקסינ      

  1,505.00   215.00     7.00 עקשה 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0018
לבכ םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ' EEC,  

  2,500.00   250.00    10.00 לגעמ לע דדוב 'קנ   
      

    240.00   240.00     1.00 'א 61X2 ז"פמב תמייתסמ םלוא ל"נכ 'קנ  08.01.0019
      
לגעמ לע תדדוב 'א )61X5( יזפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0020
לבכ( ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
    5.2X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ )61X5( סופיט 'א  

    300.00   300.00     1.00 לגעמ לע דדוב EEC 'קנ   
      
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא - 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0023
י"תל םאתהב XE תוצצופתה ןגומ .מ"מ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .םילקימיכ רדחב הנקתהל 'חי   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא תיזפ תלת הדוקנ     08.01.0024
61X3  56PI ןוחטב ז"פמ רזיבא ,מ"מ 52      

  1,500.00   300.00     5.00 ר"ממ YX2N 5.2X5 םילבכ 'קנ   
      
רוניצ לולכת -- רשא תיזפ-תלת הנזה 'קנ     08.01.0025
ןוחטיב םרז קספמ רזיבא ,מ"מ 04 רטוקב      

    950.00   950.00     1.00 ר"ממ YX2N 01X5 םילבכ רפמא 04X3 'קנ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../212 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     212 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רוניצ לולכת -- רשא תיזפ-תלת הנזה 'קנ     08.01.0026
ןוחטיב םרז קספמ רזיבא ,מ"מ 23 רטוקב      

    650.00   650.00     1.00 ר"ממ YX2N 4X5 םילבכ רפמא 52X3 'קנ   
      
לולכת רשא -- S.B. רזיבאב 'א 02 ןגזמ 'קנ     08.01.0030
ר"ממ )4X3( םיכילומ ,מ"מ 32 רטוקב רוניצ      
לע דדוב 'א 52 דע S.B. סופיט ק"ח רזיבאו      

    500.00   250.00     2.00 לגעמ 'קנ   
      
לע הנזה ללוכ -- A םגד הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0031
,א"כ ר"ממ 5.2X3  םידרפנ םילגעמ ינש ידי      
רובע הכישמ טוח םע מ"מ 52 רטוקב רוניצ 2      
.רודזורפב הלעתמ לחה ןופלטו תרושקת      
טסלפ-אדע תרצות ירלודומ רזיבאב םויס      
    81-D ללוכ למשח רזיבאל תומוקמ 6 ללוכה  
תרושקתל תומוקמ עבראו םמצע םיעקשה      
54JR םילופכ םירבחמל הנכה ללוכ ןופלטו      
-קזב תונקת יפל לופכ ןופלט רזיבאו םיככוסמ      

    500.00   500.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'קנ   
      
לע הנזה ללוכ -- B םגד הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0032
רטוקב רוניצ 2 ,ר"ממ 5.2X3 דרפנ לגעמ ידי      
תרושקת רובע הכישמ טוח םע מ"מ 52      
רזיבאב םויס .רודזורפב הלעתמ לחה ןופלטו      
4 ללוכה D-71 טסלפ-אדע תרצות ירלודומ      
םמצע םיעקשה ללוכ למשח רזיבאל תומוקמ      
הנכה ללוכ ןופלטו תרושקתל תומוקמ עבראו      
רזיבאו םיככוסמ 54JR םילופכ םירבחמל      
ןכומ טלפמוק -קזב תונקת יפל לופכ ןופלט      

    450.00   450.00     1.00 שומישל 'קנ   
      
הנזה ללוכ -- 1B םגד הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0033
רוניצ 2 ,ר"ממ 5.2X3 דרפנ לגעמ ידי לע      
רובע הכישמ טוח םע מ"מ 52 רטוקב      
.רודזורפב הלעתמ לחה ןופלטו תרושקת      
טסלפ-אדע תרצות ירלודומ רזיבאב םויס      
    41-D ללוכ למשח רזיבאל תומוקמ 2 ללוכה  
תרושקתל תומוקמ עבראו םמצע םיעקשה      
54JR םילופכ םירבחמל הנכה ללוכ ןופלטו      
-קזב תונקת יפל לופכ ןופלט רזיבאו םיככוסמ      

    400.00   400.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'קנ   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 02 תרושקת 'קנ     08.01.0036
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקל ,מ"מ      
הכישמ טוחו ,םירוביח תספוקב רזיבאל      

  5,000.00   100.00    50.00 ןוליינמ 'קנ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../213 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     213 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרונמ רובע םלוא ל"נכ תרושקת תדוקנ     08.01.0037
הברקב תאצמנ רשא ןשעו שא יוליגל ןומיס      

    550.00    55.00    10.00 יאלגה תדוקנל 'חי   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0039
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקמ ,מ"מ 52      
הכישמ טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל      

  2,400.00    80.00    30.00 ןוליינמ 'קנ   
      
תרושקת תודוקנ ריחמל תעצוממ תפסות     08.01.0042

    250.00    25.00    10.00 .עיציל לעמ העוציב רובע 'חי   
      
תורוניצ לולכת רשא -- תרקובמ תלד 'קנ     08.01.0043
רוניצ תרושקת תלעתמ מ"מ 4X52 רטוקב      
תספוק םוקמ דע שא יוליג תכרעממ 02?      
תורונצ  י"ע הנממו 5X51X51 תופעתסה      
םינוש םיטנמלא לא מ"מ ?02/52 רטוקב      
,'וכו )יטנגמ עגמ ,םיגת ארוק ,לוענמ( תלדב      
1 טרפ יפל ןכומ טלפמוק -  הכישמ טוח ללוכ      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק שומישל  
      
תורוניצ לולכת רשא -- תרקובמ תלד 'קנ     08.01.0044
רוניצ תרושקת תלעתמ מ"מ 4X52 רטוקב      
תספוק םוקמ דע שא יוליג תכרעממ 02?      
תורונצ  י"ע הנממו 5X51X51 תופעתסה      
םינוש םיטנמלא לא מ"מ ?02/52 רטוקב      
,'וכו )יטנגמ עגמ ,םיגת ארוק ,לוענמ( תלדב      
2 טרפ יפל ןכומ טלפמוק -  הכישמ טוח ללוכ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק שומישל  
      
רוניצ לולכת רשא -- טטסומרטל הנזה 'קנ     08.01.0045
דיל דחאה ודיצב ןקתומה מ"מ 02 רטוקב      
ןורירמ תספוקב םויסו ןושחנ-חופמל עקש      
ךותב .טטסומרטה אצומב ינשה ודיצבו ,4/3"      
מ"מ 3 ןוליינמ הכישמ טוח לחשוי רוניצה      

    250.00    50.00     5.00 יבוע 'קנ   
      
61 רטוקב רונצ לולכת רשא -- םורח ןצחל 'קנ     08.01.0048
ןצחלו ר"ממ )5.1X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      
םע אספוקב ןקתומה םיעגמ ינש םע םורח      
טולשו ,הריבשל ףוקש יטסלפ יוסכ ,תרגסמ      
ומכ אספוק( תינכת יפל טורח ץיוודנס טילקב      

    900.00   300.00     3.00 )52E-SAZ םגד עינמלט 'קנ   
      
םיעגמ תוגוז 2 סופיט רובע ןצחלל תפסות     08.01.0049

    100.00   100.00     1.00 םידרפנ 'קנ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../214 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     214 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
-- היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ     08.01.0050
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
'א )61X2( דוד ז"פמ ,ר"ממ )5.2X3( ךתחב      
רוניצב לחשומ )5.2X3( ,לבכ ,ןוחטב      

    480.00   160.00     3.00 דודל דע ז"פמהמ 'קנ   
      
61X1 םיעקש ינש ללוכ IC םגד םיעקש זגרא     08.01.0051
תחפ רסממ ,רפמא EEC 61X5 עקשו רפמא      
    04X4 סמועב קתנמו רפמא A52X3 רפמא  
לבכ ללוכו .'א 61X3-ו 'א 61X1 םיז"אמ ינשו      
מ"מ 52? רוניצב לחשומ 6X5 YX2N למשח      

  1,600.00   800.00     2.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - 'חי   
      
מ"מ 02 - חישק רוניצב הנקתהל תפסות     08.01.0052
,חכ ,רואמ 'קנ ריחמל תפסות -- ןורירמ      
רוניצב הדוקנה עוצב רובע 'דכו תרושקת      
וא ט"הע הנקתהב מ"מ 61 רטוקב חישק      

    900.00    45.00    20.00 היצקורטסנוק 'קנ   
      

  1,000.00    50.00    20.00 מ"מ 52 רוניצ רובע ל"נכ 'קנ  08.01.0053
      
וא/ו תומלשב( ןינבה לכב ןקתמה תרבעה     08.01.0056
ומש רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב ,)םיבלשב      
למשח תרבח תרוקיבו ,)ןימזמה י"ע עבקי      
רובע .יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ      
רדח ,הפשא רדח ,םיתוריש( הנבמו הנבמ לכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק )קשמ  
      
********   תורוניצ      
      
לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     08.01.0107
,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא חיטל תחתמ וא      
,םירוביח ,תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ      
יטוח ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש      
לא םהלש תינוציחה המיטאה ללוכ ,הכישמ      
רובע( שומישל ןכומ .ורדח םה התוא הציחמה      
רטוקב   -- )תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

    250.00     2.50   100.00 מ"מ 02 רטמ   
      

    200.00     4.00    50.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0108
      

    300.00    10.00    30.00 מ"מ 23 רטוקב רטמ  08.01.0109
      

    450.00    15.00    30.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  08.01.0110
      
םיחישק םייטסלפ תורוניצ םלוא ,ל"נכ     08.01.0113

     63.00     3.00    21.00 מ"מ 02 רטוקב   -- ןורירמ סופיטמ רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../215 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     215 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     94.50     4.50    21.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0114

      
     90.00     6.00    15.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  08.01.0115

      
    150.00    10.00    15.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0116

      
    225.00    15.00    15.00 'ץניא 3 רטוקב רטמ  08.01.0117

      
******  םיטוח      
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     08.01.0130
תורונצל םיסנכומ הקראהו ספאה תונושה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

    120.00     1.20   100.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח -)תודוקנה רטמ   
      

    480.00     2.40   200.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0131
      

  1,440.00     4.80   300.00 ר"ממ 4   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0132
      

    300.00     6.00    50.00 ר"ממ 6   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0133
      

    108.00    10.80    10.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0134
      

    156.00    15.60    10.00 ר"ממ 61   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0135
      

  2,160.00    21.60   100.00 ר"ממ 52   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0136
      

  2,880.00    28.80   100.00 ר"ממ 53   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0137
      

  5,400.00    54.00   100.00 ר"ממ 07   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0139
      
,'וכו תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     08.01.0143
סופיט ,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ      

    480.00     4.80   100.00 ר"ממ 6 ךתחב - רוזש רטמ   
      

    960.00     9.60   100.00 ר"ממ 01 ךתחב רטמ  08.01.0144
      

  1,200.00    12.00   100.00 ר"ממ 61 ךתחב רטמ  08.01.0145
      

    540.00    18.00    30.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ  08.01.0146
      
********** םילבכ      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../216 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     216 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.01.0155
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

    720.00     3.60   200.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

 12,000.00    60.00   200.00 ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ  08.01.0166
      

  4,200.00    42.00   100.00 ר"ממ 01X5 ךתחב רטמ  08.01.0167
      

  2,640.00    26.40   100.00 ר"ממ 6X5 ךתחב רטמ  08.01.0169
      

  2,040.00    20.40   100.00 ר"ממ   4X5 ךתחב רטמ  08.01.0170
      

    540.00     5.40   100.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב רטמ  08.01.0172
      

    600.00     6.00   100.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב רטמ  08.01.0173
      
YX2AN-RF סופיטמ םוינימולאמ םילבכ     08.01.0202
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה ללוכ      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

 40,320.00   336.00   120.00 ר"ממ 051 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

 15,600.00    78.00   200.00 ר"ממ 05X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0209
      

  6,000.00    60.00   100.00 ר"ממ 53X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0210
      

  5,400.00    54.00   100.00 ר"ממ 52X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0211
      
תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
    **************************  
      
םעו תולש םע תצרוחמ לזרב תיצקורטסנוק     08.01.0213
םילבכ וא תורונצ תבכרהל ןכומ ,רזעה דויצ      
קוזיחל וא הלופכ הפצר קוזיחל וא ,םהילע      
,חודיק ללוכ ,ללח לעמ תולעת לש דחוימ      
טרופמה יפל לכה - 'וכו עבצ ,םיגרב ,תוירי      

    480.00    24.00    20.00 ינכטה טרפמב ג"ק   
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תוצרוחמ חפ תולעת     08.01.0214
וא  ריקה לע תונקתומ הסכמ םע רוגס מ"מ      
,דחא דצמ השיגל תויונב ,הרקתה לע תויולת      
לכ תא םריחמב ללוכ  "דריל" תרצות תמגודכ      
,תולוזנוק היצקורטסנוקה ,תוילתה ,םיקוזיחה      
רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק ללוכ( תויוז      

  1,200.00   120.00    10.00 .מ"ס 01/02 תודימב 'וכו )ךרוצה יפל תולעת רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../217 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     217 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,680.00    84.00    20.00 מ"ס 01/01 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0215

      
,םיגרב ,םירוח םע תודחוימ רבעמ תובית     08.01.0242
יפל דבועמ הסכמ ,תודירפמ תוציחמ ,עבצ      
טולישו ןומיס ללוכ ,תוינוטקטיכראה תושירדה      

    900.00    18.00    50.00 הקראה גרוב ללוכ ינוציחו ימינפ ג"ק   
      
תותלד םע רבנע תרצות תרושקת ןורא     08.01.0243

    800.00   800.00     1.00 ץע בג ללוכ ,מ"ס 04X06X06 תודימב 'חי   
      
-- שא ינפב םילבכ לע הנגה םוטיא רובע     08.01.0247
חטש יוקינ ,החירמ /סוסיר ,הנקתה ,הקפסא      
ךרוצה יפל תרזוח החירמ וא סוסיר ,סוסירה      
םינקת( KITSAMALF םוטיא רמוח לש      

  1,050.00   350.00     3.00 )תוחפל ,DLU, NI ר"מ   
      
******** תוקראה      
      
תחתמ ןקתומ מ"מ 21 רטוקב לזרב טומ     08.01.0264
הנקתה ריחמב ללוכ .תיקפוא הרוצב דוסיל      
,קחרמ קיזחמ ללוכ B-522 ןוטב תבכש לש      
ללוכ ,תושורדה  המדא תודובע ללוכ      
ןכומ ,ךותיר י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה      

  2,400.00    24.00   100.00 שומישל רטמ   
      
לזרב י"ע ל"נכ ןבלוגמ הדלפ ספ תואיצי     08.01.0265
רובע ריקב ןקתומ מ"ס 4X05 ןבלוגמ      
,האיצי יכילומ וא תודורטקלא לא תורבחתה      
,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר וריחמב ללוכ      
שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב םע רמג ללוכ      
ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ ךרואב ,1"      

  1,440.00   360.00     4.00 שומישל 'חי   
      
ןבלוגמ לזרב י"ע ל"נכ הדלפ ספ תואיצי     08.01.0266
    4X05 לא תורבחתה רובע ריקב ןקתומ מ"ס  
וריחמב ללוכ ,האיצי יכילומ וא תודורטקלא      
םע רמג ללוכ ,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר      
ךרואב ,1" שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב      

  4,320.00   360.00    12.00 שומישל ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ 'חי   
      
רובע םלוא )שיטפ תספוק אלל( ל"נכ תואיצי     08.01.0267

    180.00   180.00     1.00 ישאר הקראה ספ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../218 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     218 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בכרומ םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     08.01.0269
'מ 0.1 ךרואב תשוחנ יושע למשחה חול דיל      
8/3 רטוקב םיגרב 52 ללוכ מ"מ 4X05 ךתחב      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע 'ץניא      
ללוכ םיגרבל םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו      

  2,880.00   960.00     3.00 .הנקתה 'חי   
      
ךתחבו רטמ 8.0 דע ךרואב ,םלוא ל"נכ ספ     08.01.0270

    780.00   780.00     1.00 מ"מ 4/05 'חי   
      
רוניצ לולכת רשא -- ר"ממ 01 הקראה 'קנ     08.01.0285
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      

  1,800.00    90.00    20.00 )םוינימולא תוציחמ 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- ר"ממ 6 הקראה 'קנ     08.01.0286
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      

  1,400.00    70.00    20.00 )םוינימולא תוציחמ 'קנ   
      
2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     08.01.0288
הקראה טוח רוביחל דרפנ קוזיח ללוכ ,'ץניא      

    135.00    45.00     3.00 הרהזא טלש ללוכו 'חי   
      

    150.00    50.00     3.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0289
      

    130.00    65.00     2.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0290
      
ללוכ ,םוא ללוכ 'ץניא 8/3 הקראה יגרב ךותיר     08.01.0291
תכתמ יקלחל טוליש ללוכ ,תיציפק תעבט      
רובע ,)'וכו םיספ ,םיפוקשמ ,א"מ דויצ ומכ(      

  1,100.00    55.00    20.00 האוושה תקראה 'חי   
      
םיגרבל ר"ממ 6 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0292

    100.00    20.00     5.00 תומיאתמ לבכ ילענ ללוכ ,ל"נכ 'חי   
      
ספל ר"ממ 6 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0293

    100.00    20.00     5.00 םילאיצנטופ תאוושה 'חי   
      

    300.00    30.00    10.00 ר"ממ 61 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0294
      

     30.00    30.00     1.00 ר"ממ 52 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0295
      

     40.00    40.00     1.00 ר"ממ 05 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0296
      

     40.00    40.00     1.00 ר"ממ 07 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0297
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../219 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     219 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    140.00    70.00     2.00 ר"ממ 53 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0298

      
     35.00    35.00     1.00 ר"ממ 07 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0299

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולה יריחמ  )א************   יללכ      
םינוש םיגוסל םיקלוחמ ךשמהב םיעיפומה      
לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא ,דויצ לש      
,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא ,דויצ      
ללוכ ,ולש רזעה דויצו ודויצ לכ לע ,אלמ      
ףסונב וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל ותלבוה      
טרפמבו ינכטה טרפמב רומאל      
םע כ"דב ויהי תוחולה לכ  )ג.ידרשמ-ןיבה      
םינקתומ ,תרחא ןייוצ םא אלא םינפלמ השיג      
תברזר לולכי חול לכ )ד   .הפצר וא ריק לע      
דוע לש רועישב דיתעב ףסונ דויצל םוקמ      
יאת ויהי תוחולה לש ןוילעה קלחב  )ה.52%      
ןהו םיסנכנה הנזהה יוק רובע ןה םיקדהמה      
םימייוסמ םירקמב .םיאצויה םילגעמה רובע      
ןותחתה וקלחב תונזהה תסינכ ירודיס ויהי      
תא ונשי אל ולא םירודיס .דצהמ וא חולה לש      
בוש שגדומ  )ו.הלעמל רומאכ ,תוחולה ריחמ      
תא ללוכ ךשמהב עיפומכ דויצה יריחמש      
,הריבצ יספ ,חולב ותנקתה ,ומצע דויצה      
םתלבקל דע ,'וכו הקידב ,טוליש ,םיקדהמ      
אלל חקפמהו למשחה תרבח י"ע תיפוסה      
.תורעה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../220 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     220 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תונורא רפסממ הנבי למשח חולו הדימב )ז      
לולכ היהי תונוראה ןיב רושיגה םידרפנ      
יספ תלעת י"ע עצבתי רושיגה .חולה ריחמב      
דויצה לכ )ח    תרחא רשואי םא אלא הריבצ      
םיפיעסב ,ינכטה טרפמב ראותמה יפל הנבי      
םג רזעה רמוחו דויצה לכ ללוכ ,םייטנבלרה      
יפיעסב תמלשומ הרוצב טרופמ אל הז םא      
ונרושיאל שיגי תוחולה ןרצי  )ט.תויומכה בתכ      
יצח ז"פמ ילויכו תויביטקלס לש הדקסק      
ישאר חולל דעו ישאר חולמ לחה ,םייטמוטוא      
טקייורפב למשח תוחול הנבמ  )י.ףגא לכ לש      
תנכה תללוכ רשא הנבמ תרקבל הנכה :ללוכ      
םילילס ,רזע יעגמ לכ לש חולב ימינפ טוויח      
םיקדהמ ספל דע ,'וכו הרקבל רבוחמה דויצו      
ילבכ ורבוחי וילאו הנוש עבצב היהי רשא      
רובע יסיפ םוקמ ןכו םיינוציחה הרקבה      
תעב עבקיש המ יפל( חולה ךותב םירקב      
םע םואתב לכה - םירקבה טוויחו )עוציבה      
יבר לכ )איתיפוס הלעפהל דע הרקבה ןלבק      
אל םא םג PI/PCT תרושקת וללכי םידדומה      
קפסה יקתנמ וא ז"פמ לכ )בי  .דרפנב ןייוצ      
רזע יעגמ גוז םיללוכ ישאר למשח חולב      
ןקת יפל ונבי למשחה תוחול )גי   תוחפל      
למשחה חול הנבמ )די  .2-93416 ילארשי      
םוקמל םיאתיו םימ תרידח דגנ םוטא היהי      
)תינוציח הנקתה( ותנקתה      
      
,הפשא ,קשמ רצח( -  למשח תוחול      
********************* X3 )םיתוריש      
      
,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0003
דויצ רובע רומש םוקמ ללוכ ,ץראה לע דמוע      
הנבמ תרקבל הנכה  ללוכ 52% ףקיהב ףסונ      
קפס םע םואתב םירקבה טוויחו םוקמ ללוכ      

 13,800.00 4,600.00     3.00 'פמוק .חפ תלד םע חול הנבמ - הרקבה  
      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0004
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
לילסל תורשפא םע ,רתי םרז ינפב לויכל      
לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה      

  2,484.00   414.00     6.00 .ףלחתמ רזע עגמ ללוכ א"ק 25 'חי   
      
רצק םרז 'א 04X3 ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0005

  2,760.00   460.00     6.00 א"ק 52 'חי   
      
רצק םרז 'א 36X3 ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0006

  2,300.00   460.00     5.00 א"ק 52 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../221 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     221 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רצק םרז 'א 002X3 ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0007

  1,495.00 1,495.00     1.00 א"ק 53 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0009

  3,737.50   287.50    13.00 'פמוק 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע  
      

    690.00    57.50    12.00 DEL תוירונ םע טלוו 032 ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0010
      
רזע עגמ םע רפמא 061X3 סמועב קתנמ     08.02.0012

    920.00   920.00     1.00 ףלחתמ 'חי   
      
םעו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0013
52X1 ריעז סופיטמ העובק תימרט הנגה      

  7,935.00    57.50   138.00 א"ק 01 רפמא 'חי   
      

    414.00   138.00     3.00 "0" קותינ םע רפמא 52X1 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0014
      

  2,530.00   230.00    11.00 רפמא 52X3 דע םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0015
      

  4,600.00   287.50    16.00 רפמא 04X3 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0016
      

  3,105.00   172.50    18.00 רפמא 52X2 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.02.0017
      
םייטמוטוא יצח ז"פמ 2 רובע רשגמ תפסות     08.02.0018

    414.00    23.00    18.00 םיריעז 'חי   
      
בצמ םע ףילחמ רפמא 61X1 ירלודומ ז"מ     08.02.0019

    575.00    57.50    10.00 "0" 'חי   
      
בצמ םע ףילחמ רפמא 52X3 ירלודומ ז"מ     08.02.0020

    172.50   172.50     1.00 "0" 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0021
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

  5,520.00   368.00    15.00 A םגד רפמאילימ 03 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 52X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0022
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

  2,070.00   230.00     9.00 A םגד רפמאילימ 03 'חי   
      
תוגוז ינש םע שרדנכ חתמב דוקיפ רסממ     08.02.0023

  1,104.00   138.00     8.00 םיפילחמ םיעגמ 'חי   
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0024

  2,300.00   230.00    10.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      

  2,932.50   977.50     3.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 08X3 ןעגמ 'חי  08.02.0025
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../222 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     222 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    402.50   402.50     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0026

      
    793.50   264.50     3.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0027

      
    690.00   230.00     3.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 61X3 ןעגמ 'חי  08.02.0028

      
    517.50   172.50     3.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 61X2 ןעגמ 'חי  08.02.0029

      
  1,646.76   137.23    12.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X1 ןעגמ 'חי  08.02.0030

      
,סיסב םע רפמא CRH 23 סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0031

    690.00    57.50    12.00 יזאפ דח ךיתנו שאר 'חי   
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     08.02.0032
הנשמ ללוכ ,P031MP םגד "קטאס" תרצות      
הרקב תכרעמל רוביח ללוכ םיאתמ םרזה      

  2,070.00 2,070.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - תבשחוממ  
      

    690.00   345.00     2.00 רפמאטלוו 003 טוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0033
      
ןלבק י"ע וקפוסיש( הנבמ תרקב ירקב בוליש     08.02.0034
ךות ,םוקמ ללוכ למשחה חול ךותב )הרקב      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת      

    575.00   575.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0035

  1,150.00   575.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../223 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     223 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
    ============================  
ראותמה יפל הרואת יפוג לש הקפסא )א      
ללוכ ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,הטמ      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכו ,הרונ      
הרואת ףוגל תפסות )בטלפמוק - התקלדהל      
)ג.ףוגל תפסותה לש הבכרהו הקפסא לולכת      
םירדגומ הטמ םיראותמה הרואתה יפוג קלח       
עיצהל ןמזומו יאשר ןלבקה .םייוסמ ןרצי יפל      
ןקת ות לעב היהיש יאנתבו ע"ווש ףוג      
םע וקפוסי ת"גה לכ )ד  .ןנכתמה י"ע רשואמו      
שרדנ רזע רמוח לכו ,חכ יקפס ,תוילת      
הנקתה )ה       .ת"גל הדובעו הנקתהל      
,לבכ וא רוניצב םיכילומ י"ע טוויח תללוכ      
םיפוגה )ו.הרואתה ףוג דע םירוביח תספוקמ      
וא היצקורטסנוקל םיקוזיח ,הנקתה םיללוכ      
יפל תיביטקורטסנוקה הרקתל וא תולעת      
לולכת הנקתה )ז                      .ךרוצה      
יפ לע שרדנה יפל ,תונוש תומרב תומיטא      
םימיאתמ ויהי ת"ג לכ )ח .הנקתה רזא      
תנירק דגנ הנגהו 76PI תינוציח הנקתהל      
הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ   VU. שמש      
.הנקתהו      
      
תוצצופתה ןגומ ,לפוא יוסיכ םע ראניל ת"ג     08.03.0001
    XE  W82 רדחב הנקתהל י"תל םאתהב  

  4,800.00 1,200.00     4.00 .םילקימיכ רטמ   
      
S04 גוסמ הרקת/ריק דומצ DEL ת"ג     08.03.0002
    021TW  תרצותמ splihp, קפסהב W33  
דמועה( ,SNEMUL 0004 לש הקופת      
מ"מ 3221 ךתחב )ML,97-ML-08 םינקתב      
לש IRC ןקתב דמע ,מ"מ 69 * מ"מ 78 *      
    56-PI 58,%, ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב  

  7,590.00   230.00    33.00 מ"עב דל יטיס 'חי   
      
S01 גוסמ םישגמ תרקתב DEL ת"ג     08.03.0003
    B041ND תרצותמ splihp, קפסהב W9  
51 רטוקב )ML,97-ML-08 םינקתב דמועה(      
,%,PI 58-44 לש IRC ןקתב דמוע ,מ"ס      
יאתו תוחלקמ לעמ תוחתלמב הנקתהל      
דל יטיס ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב ,םיתורש      

  2,240.00   320.00     7.00 מ"עב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../224 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     224 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
S01 גוסמ םישגמ תרקתב DEL ת"ג     08.03.0004
    B041ND תרצותמ splihp, קפסהב W81  
02 רטוקב )ML,97-ML-08 םינקתב דמועה(      
,%,PI 58-44 לש IRC ןקתב דמוע ,מ"ס      
,ילארשי ןקת ות לעב ,תוחתלמב הנקתהל      

  2,450.00   350.00     7.00 מ"עב דל יטיס ןאובי 'חי   
      
S01 גוסמ םישגמ תרקתב DEL ת"ג     08.03.0005
    B041ND תרצותמ splihp, קפסהב W81  
02 רטוקב )ML,97-ML-08 םינקתב דמועה(      
,%,PI 58-44 לש IRC ןקתב דמוע ,מ"ס      
,ילארשי ןקת ות לעב ,תונורדסמו םייבולל      

  3,500.00   350.00    10.00 מ"עב דל יטיס ןאובי 'חי   
      
V131LW גוסמ הרקת/ריק דומצ DEL ת"ג     08.03.0006
לש הקופת W63 קפסהב ,splihp תרצותמ      
    SNEMUL 0043, )םינקתב דמועה  
    08-ML,97-ML( מ"מ  59*מ"מ 084 ךתחב,  
ירדחל ,PI ,%58-56 לש IRC ןקתב דמע      
דל יטיס  ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב ,תוגרדמ      

  2,010.00   670.00     3.00 מ"עב 'חי   
      
יתילכת וד תנוכתמב ךא םוריח הרואת ףוג     08.03.0033
    DEL ללוכה "האיצי" הנווכה טוליש ללוכ  

  4,000.00   400.00    10.00 תוירחא םינש 8 ילגיב תרצות י"תמ רושיא 'חי   
      
םויטיל ירבצמ ללוכה 45PI םורח תרואת ףוג     08.03.0034
הלועפ ןמז ,ןומיס תורונ ,ןצחל ,ןעגמ ,ןעטמ      
תרצות , DEL41 תרונ םע ,תועש 5.1      

  4,500.00   450.00    10.00 יתילכת-דח -תוירחא םינש 8 "ילגיב" 'חי   
      
הרואת יפוג תנקתה      
    ************************  
      
טוויח תללוכ הנקתה  .א ===== : תורעה      
תספוקמ ,לבכ וא רוניצב םיכילומ י"ע      
הנקתה ללוכ ,הרואתה ףוג דע םירוביח      
.תורונמ      
      
םיללוכ תיטסוקא הרקתב םיעוקש םיפוגה  .ב      
הרקתל וא הרקתה תרגסמל םיקוזיח ,הנקתה      
.ךרוצ יפל תיביטקורטסנוקה      
      
ג"ע וא עוקש אוהשלכ הרואת ףוג לש הנקתה     08.03.0043
םירזיבאה לכו תורונ ללוכ ,ריק/הרקתה      

  3,840.00    60.00    64.00 .םיוולינה 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../225 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     225 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,יתילכת וד םורח האיצי טלש ת"ג לש הנקתה     08.03.0044
וא עוקש טלפמוקב עיגמש דויצה לכ ללוכ      

    700.00    70.00    10.00 ינוציח 'חי   
      

    600.00    60.00    10.00 יתילכת דח אוהשלכ םוריח ת"ג תנקתה 'חי  08.03.0045
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0010
תועוצקמ דוביע תוברל ,םיירושימ םיחטש      

 72,750.00    97.00   750.00 םינתיווזו )תוניפ( ר"מ   
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0020
דיס אלל הינשה הבכשה םיירושימ םיחטש      
תועוצקמ דוביע תוברל ,)הרוחש הטכילש(      

 23,240.00    83.00   280.00 (הקימרק יופיחל תיתשת( .םינתיווזו )תוניפ( ר"מ   
      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
הטכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
)תוניפ( תועוצקמ דוביע תוברל ,הרוחש      

 43,180.00   127.00   340.00 .םינתיווזו ר"מ   
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0012
הטכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
)תוניפ( תועוצקמ דוביע תוברל ,הרוחש      

  6,350.00   127.00    50.00 )גגב תוקעמ לש ימינפ קלחב( .םינתיווזו ר"מ   
145,520.00   90 כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../226 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     226 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג      
,קותינ יליפורפ ,הניפ יליפורפ ,הדרפהה      
יליפורפ ,םייפקיה םיליפורפ ,םייפוס םיליפורפ      
םיליפורפ,םילנפכ םישמשמה םיליפורפ,הקולח      
שגפימב םיליפורפ,תוריק/הפצר שגפימב      
,שרדייש רחא ליפורפ לכ,הרקת/תוריק      
ןיב רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא ,גוס      
תושירד יפל לכה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
יטרפמו יטרפ יפו תוינכותב      
וא "םייופיצ לייא" תרצותמ םיליפורפה.םינרציה      
תריחב יפל תרחא הרבח תרצות וא ע"ש      
לכירדאה      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
בתכב םינייוצמה דוסיה יריחמש תאזב שגדומ      
תחפ םיללוכ תויומכה      
      
ט י נ ר ג  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  13.01 ק ר פ  ת ת       
ה ק י מ ר ק ו  ן ל צ ר ו פ       
      
- ידוב לופ - ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0144
ןווג ERFIC תרדסמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    ETICARTNA, דגנ גוסמ ,ע"ש וא שרח ןאובי  
האר( .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ,01R הקלחה      

 21,484.00   262.00    82.00 )םירימגת תוינכותב 'ה ןומיס ר"מ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../227 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     227 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.C ת ו ח ו ל ו  ת ו ע י ר י ב  ף ו צ י ר  04.01 ק ר פ  ת ת       
    V.P,  מ ו  ם י ח י ט ש  ,י מ ו ג  ת ו ע י ר י  
      
מ"ס 5 יבועב רטפוקילהב קלחומ הדמ עצמ     10.40.0010
תשר תוברל ,)יסקופא וא יס יו יפל תחתמ(      

 43,200.00   120.00   360.00 )םירימגת תינכותב 'י ,'ט ןומיס האר( .ןויז ר"מ   
      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.50.0010
תודימב ,קירבמ ןבל ןווג ,הקימרק/ןלצרופ      
האר( .ר"מ/ח"ש 54 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/03      

 66,080.00   236.00   280.00 )םירימגת תינכותב 1 ןומיס ר"מ   
      
ף ו צ י ר ב  ה ק ל ח ה  ד ג נ  ן ו מ י ס  36.01 ק ר פ  ת ת       
      
היושע הקלחה דגנ שימגו יטסלא ספ -שיגנ     10.63.0240
קבדומ ,מ"ס 5 בחורב דחוימ ירמילופ הנבממ      
,הכירד יחטשמ וא תוגרדמ יחלש תוצק לע      
תוגרדמ( .9722 '"ת תשירד יפל ,ףוקש ןווגב      

    960.00    40.00    24.00 )תונובירט רטמ   
      
,ו צ ר ט מ  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  08.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ל ח  י נ ד א ו  ת ו ג ר ד מ        
      
"ןורבח" )ןבא( שיש תוחולמ תונולח ינדא     10.80.0110
,מ"ס 03 דע בחורבו מ"ס 3 יבועב שטולמ      

  4,140.00   180.00    23.00 א"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ רטמ   
      
)ןבא( שיש תוחולמ )גניפוק( שאר יכבדנ     10.80.0150
ריחמ ,מ"ס 03 דע בחורו מ"ס 3 יבועב "ןורבח"      

 24,960.00   192.00   130.00 א"מ/ח"ש 07 דוסי רטמ   
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע ל  ת ו פ ס ו ת  99.01 ק ר פ  ת ת       
י ו פ י ח ו       
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     10.99.9020
2 יבועב 0023,0403 ,0533 ,1419 םגד )1      
תוברל ,מ"ס 57 דעו מ"ס 56 לעמ בחורבו מ"ס      
םע חטשמה יבועב רשי טנק דוביע      
יטרדנטס רויכל םיחתפ דוביע ,הנידעהזאפ      
זרבלו הנותחת הנקתהב מ"ס 06/04 תודימב      

 12,400.00 1,240.00    10.00 )שישהמ זרב( "חרפ" רטמ   
173,224.00   01 כ"הס

      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../228 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     228 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ,ם י נ פ  ד ו י ס ו  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ,ן ו ט ב       
      
חיט לע ע"ש וא )יטטניס דיס( "דיסילופ"ב דויס     11.11.0010

  3,150.00    18.00   175.00 תובכש שולשב ,םינפ ר"מ   
      
סבג וא םינפ חיט לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.11.0200
דוסי תבכש תוברל ,הזתהב וא החירמב      
"לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"      

 21,375.00    28.50   750.00 ע"ש וא ר"מ   
      
סלגמט" גוסמ יביכר וד ינטירואילופ ןוילע עבצ     11.11.0750
    EP" תלבקל ,ץוחו םינפ תוריק לע ע"ש וא  
עבצ תוברל ,ןורקימ 05 יבועב שבי יופיצ      
הפיטש י"ע תוריקה תנכהו יסקופא רשקמ      

 28,900.00    85.00   340.00 םינמוש תרסהו םימב ר"מ   
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו       
      
קלח ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.12.0010
21-11 יוסיכ רשוכ( הזתהב וא החירמב      
"רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל ,)רטיל/ר"מ      

  1,745.00    34.90    50.00 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" תובכש יתשו ר"מ   
 55,170.00   11 כ"הס

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.41 ק ר פ  ת ת       
)י ת י י ש ע ת ו  י ע ב ט (      
      
תודימב ,תליא טקל ןבאב ץוח תוריק יופיח     14.50.0010
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,תונוש      
.םייקה ריקה לא ןוטב תקיצי תוברל ,לכירדאה      
4 תללוכ הדובעה .מ"ס 7 יופיחה לש ללוכ יבוע      
לא "הטסורינ" טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק      
תדדמנ הדלפה תשר( ןבאה ירוחאמ תשר      
ריחמ .)0140-0040.050.41 םיפיעסב דרפנב      
001 השק ןיעמ'ג ןבא וא הפצמ ןבאל דוסי      

138,750.00   370.00   375.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
לכ מ"מ 8.4 רטוקב תנוולוגמ הדלפ תשר     14.50.0410

  6,375.00    17.00   375.00 הנוגיע תוברל ,מ"ס 51/51 ר"מ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../229 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     229 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ו פ י ח ה  י ר י ח מ ל  ת ו פ ס ו ת  07.41 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק ב       
      
תוחול ןוגיעל מ"מ 8/08/08 תודימב ןתיווז     14.70.0017

 27,000.00   180.00   150.00 םילביד םע קוזיח תוברל ,יופיח רטמ   
      
)רליס( םימ החוד רמוחב ןבא תוריק יופיצ     14.70.0200
,ר"מ/ח"ש 71 דוסי ריחמב "הקיס" גוסמ      

 20,625.00    55.00   375.00 ןרציה תוארוהל םאתהב עצובמ ר"מ   
192,750.00   41 כ"הס

      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י ח ו פ מ  02.51 ק ר פ  ת ת       
      
םע דחי לעפומ ,ינווכ דח 21" )הטנוו( חופמ     15.20.0126

  6,000.00 1,500.00     4.00 הרואתה 'חי   
      
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       
      
י"ע םיכותיר תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
% תילאוזיו הקידב 001 % ,תכמסומ הדבעמ      
תיטנגמ הקידב 03      
      
םיכתחב תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.10.0048
יחפ ןכו ,מ"מ 0.4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
יוקינ תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ ,רשק      
,יטטניס דוסי עבצו םיכותיר הדלפ תושרבמב      

145,600.00 18,200.00     8.00 ןוט 01 לעמ תומכל ןוט   
      
הדלפה תייצקורטסנוק תעיבצ רובע תפסות     19.10.0060
יפל הדידמה ,יטטניס ןוילע עבצ תובכש יתשב      

 16,800.00 2,100.00     8.00 הדלפ ןוט ןוט   
      

 20,800.00 2,600.00     8.00 הדלפה תייצקורטסנוק ןווליג רובע תפסות ןוט  19.10.0064
      

 10,500.00 15,000.00     0.70 םינוולגמ הדלפ יליפורפמ גגל םישירמ ןוט  19.10.0090
      
ה ד ל פ  י ח פ  ת ו ח ו ל ב  ך ו כ י ס  03.91 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ד ו ב מ  ם י ל נ פ ו       
      
הסירפבו מ"מ 2 יבועב ןוולגמ חפמ הלחזמ     19.30.0070

  3,150.00   350.00     9.00 מ"מ 0521 דע לש רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../230 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     230 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
עובצו ןוולגמ חפמ םיינוציח םשג ימ תורוניצ     19.30.0077
,מ"מ 1 חפ יבוע ,מ"ס 51/01 תודימב רונתב      
ךרב ,ןוילע שאר תוברל ,'מ 5.3 רוניצה ךרוא      
,םירוביחה לכו םורט ןוטבמ תינגא ,הנותחת      

    860.00   430.00     2.00 'פמוק תיזחל ןוגיעו םיקוזיחה  
      
לנפה ,מ"מ 05 יבועב דדובמ לנפב תוגג ךוכיס     19.30.0200
4.0 יבועב ןותחתו ןוילע יזפרט חפמ יושע      
ינוציחה ודיצב ןבל עבצב עובצו ןוולוגמ מ"מ      
דודיב םע ,ימינפה ודיצב סיסב עבצבו      

 17,290.00   133.00   130.00 F-51 וילאמ הבכ )רק-לק( ףצקומ ןריטסילופ ר"מ   
      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת/סבג תורקת לש הדיחיה יריחמ      
םיטנמלאה לכו םינוש םייופיח/תויטסוקא      
תחיתפ םג םיללוכ ,הז קרפב םיטרופמה      
םיקוזיחה לכ תאו םיחתפה קוזיחו םיחתפ      
לכ תבכרה ךרוצל םישרדנה תונכההו      
'וכו םייופיח/םירצומה /םירזיבאה/םיטנמלאה      
תוציחמ םיבלושמהו םייולתה , הז טקיורפב      
םייופיח/תויטסוקא תורקת/סבג תורקת/סבג      
יפלו דנוברוא תרבח יטרפ יפל ,'וכו םינוש      
םא ןיב,שרדיש יפכו טנמלאה ןרצי טרפמ      
ןיבו ןלבקה ידי לע ועצוביו וקפוסי םיטנמלאה      
ידי לע וקפוסיו ועצובי םיטנמלאה םא      
תוציחמ,תונולח,תותלד תוברל,םירחא      
םילכ,תונורא,די יזחאמ,תוקעמ,תיכוכז      
םיזחאמ,םיתורש ירזיבא,םיירטינס      
ירזיבא,םיכנל      
יפוג,םיאלג,םירלקנירפס,היצלטסניא      
גוזימ ירזיבא,למשח ירזיבא,הרואת      
תויזיולט,גוס לכמ םינוש םייופיח,םיסירת,ריווא      
.שרדינכ רחא רזיבא לכו 'וכו      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../231 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     231 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הז קרפב םיטנמלאה לכ לש הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,גוס לכמ םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
    Z+L,Z,T,L, הדרפה יליפורפ,הניפ יליפורפ,  
,הקולח יליפורפ ,םויס יליפורפ ,אגמוא יליפורפ      
שגפימב םיליפורפ,קותינ יליפורפ      
לכ ,ריק/הפצר שגפימב םיליפורפ,הרקת/תוריק      
שרדייש לככ,גוס לכמ ,שרדייש רחא ליפורפ      
תושירד יפל לכה ,שרדייש םוקמ לכבו      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
לכ.םינרציה יטרפימו יטרפ יפלו תוינכותב      
תואמגודו םינווגב רונתב םיעובצ םיליפורפה      
.לכירדאה תריחב יפל      
      
רוטקורטסנוק רושיא ונובשח לע שיגי ןלבקה      
קרפב םיראותמה םיטנמלאה לכ תיילת רובע      
תויומכה בתכב םיקרפה לכב םיראותמהו הז      
      
ת ו י ק פ ו א ו  ת ו י כ נ א  ת ו ר י ג ס  62.22 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג מ       
      
םימ דימע סבג תוחולמ תיכנאו תיקפוא הריגס     22.26.0090
החדה לכימ יוסיכל מ"מ 5.21 יבועב )קורי(      
הסירפב הדידמה( היצקורטסנוק תוברל ,יומס      

  6,000.00   240.00    25.00 )ר"מב ר"מ   
  6,000.00   22 כ"הס

      
,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ם ע  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  02.32 ק ר פ  ת ת       
ט י י נ ו ט נ ב  ת ס י מ ת       
      
םאתהב ןוטבה לש הפישחה תגרדו ןוטבה גוס      
טרפמבו היצקורטסנוקה תינכותב תויחנהל      
      
תואסנולכה תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תויחנהל םאתהב תוינוס הרטלואהו תוינוסה      
סוסיבה ץעוי טרפמ      
      
סנולכה שאר תותיס םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ןנכותמה סלפמל תרזוח הקיציו      
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0050
קמועו מ"ס 06 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

281,652.00   479.00   588.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../232 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     232 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0090
קמועו מ"ס 08 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

 66,816.00   696.00    96.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ רטמ   
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.32 ק ר פ  ת ת       
      

167,280.00 6,970.00    24.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  23.99.0030
      
ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  י ר ו ד י ס  72 ק ר פ       
      
.ם י כ נ ל  ת ו ח ל ק מ ו  ם י ת ו ר י ש  04.72 ק ר פ  ת ת       
      
םגד )מ"ס 57( הכורא היולת  סרח תלסא     27.40.0110
לכימ םע ןבל עבצב ע"ש וא "583 תקרב"      
ריקב ע"ש וא ןוסאלפ לש "ינאס" יומס החדה      

  8,400.00 4,200.00     2.00 .השק קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל סבג 'חי   
      
רושיא םע , םיכנ יתורישל םמורתמ די זחאמ     27.40.0520
09-57 ךרואב , םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב      
, מ"בלפמ תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע מ"ס      
ןוטוינ C.V.P , 22 הפוצמ וא עובצ םוינימולא      

  4,890.00 1,630.00     3.00 .8191 ילארשי ןקת יפל המרה חוכ 'חי   
      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ת ח ל ק מ ב  ם י ר ז י ב א  11.03 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר י ש ב ו       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ -שיגנ     30.11.3105
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

    536.00   268.00     2.00 םלשומ ןקתומ ,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
ג"ע תקבדומ מ"מ 6 יבועב לטסירק תארמ     30.11.5030
תוזאפ םע ריקהמ תקחרומ ץיוודנס תטלפ      
הילת תוברל ,הארמה ףקיהב תושטולמ      
- םיתורשב( .יפקיה U ליפורפ ללוכ ,תרתסנ      

  7,000.00   700.00    10.00 )םירימגת תינכותב 5 ןומיס האר ר"מ   
      
הטסורינ יושע ,ריק לע םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     30.11.9000
,01202 - םייומס םיריצו תולגועמ תוניפ ,403      

  1,200.00   400.00     3.00 .ב"הרא ISA תרצות 'חי   
      
תרדס ,הטסורינ ינוציח הלסא ריינל ןקתמ     30.11.9001
    LAVOR ISA םגד MS77402 וא ןרטש .י לש  

  2,700.00   300.00     9.00 .ע"ש 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../233 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     233 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרדס ,ריקב עוקש ילילג וד טלאוט ריינל ןקתמ     30.11.9002
    LAVOR ISA וא ןרטש .י לש 13302 םגד  

  2,700.00   300.00     9.00 .ע"ש 'חי   
      
LAVOR תרדס ,יולת - הלסא דצל ירטינס חפ     30.11.9003

  1,800.00   200.00     9.00 .ע"ש וא ןרטש .י לש 25802 םגד ISA 'חי   
      
84 םירויכ דצל יולת ריינ ףוסיאל יולת חפ     30.11.9004
.י לש 62802 םגד LAVOR ISA תרדס ,רטיל      

  2,000.00   400.00     5.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
תרדס ,ינוויכ תלת ינוליס םיידי שביימ     30.11.9005
    OMOCE וא ןרטש .י לש ,50001049 םגד  

 10,000.00 2,000.00     5.00 .ע"ש 'חי   
      
תרדס ,הטסורינמ םיכנ יתורישל םיידי שביימ     30.11.9006
    AC0042KH וא ןרטש .י לש ,30001049 םגד  

  4,000.00 2,000.00     2.00 .ע"ש 'חי   
      
תרגסמ ,מ"ס 04/06 םיכנ יתורישל הארמ     30.11.9007
.י לש ,T0060 םגד ISA תרדס ,הטסורינ      

    600.00   300.00     2.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
.י לש ,7430 םגד ,תיכנא הציחל תיינובס     30.11.9008

  2,800.00   200.00    14.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
י"ע ריקה לע היולת הטסורינ הלסא תשרבמ     30.11.9009

  1,800.00   200.00     9.00 .הסדנה ןרטש 'חי   
 37,136.00   03 כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../234 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     234 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ק ר פ ( ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
)י נ כ ט ה  ט ר פ מ ב  20.43      
      
דויצהו םירזיבאה לכ ריחמב -א  :תורעה      
.שומישל ןכומ ,רוביחו הבכרה ,הקפסא וללכי      
וא םיגולנא םינעוממ םינצחלהו םיאלגה לכ -ב      
,םירזיבאה לכ ריחמב -ג  .םייביטקארטניא      
ןומיס תורונמ ,םינומעפ ,םינצחל ,םיאלג ומכ      
תופעתסה זגראל דע טוויחה םג ללכי 'וכו      
-ד  .תושורדה תבותכ תודיחי ןכו יתמוק      
ןוכמ תקידב םג הלולכ ןקתמה ריחמב      
שא יולג תבלושמ היהת תזכרה -ה  .םינקתה      
תויומכה בתכב תזכרה -ו  .םורח תזירכ ןשעו      
םיקפסה .השורדה הלוכתה תמרב תורדגומ      
םיקפסמ םה רשא תוזכרל הלוכתה תא וקלחי      
הנייהת תוזכרה .רומש םוקמ 02% תפסותב      
ותואמ היהי דויצה לכ -ז  .תרושקת י"ע ןהניב      
.הנורחא הרודהמ 468LU ןקת אשונו ןרצי      
      
תענוממ יגולנא סופיטמ ןשע יוליג תזכר     34.01.0001
טרפבו טרפמב עיפומכ תיביטקארטנא      
הטילשל תמאות רשאו ,30.20.43 םיפיעס      
ו םיאלג 03 ןכותמש תבותכ תודיחי 001 דע      
ללוכ םיווחו תולעפהל תבותכ תודיחי 03      
הליבקמ תזכרל תורבחתהל תרושקת סיטרכ      
הנבמב הנקתהל .שומישל ןכומ טלפמוק      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .קשמ  
      
רובע היזכרמה ריחממ הדרוה וא תפסות     34.01.0002

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק תבותכ תודיחי 001 לש תכרעמ  
      
ןגייח רובע תיזכרמה תכרעמ ריחמל תפסות     34.01.0003
30.20.43 ףיעסב עיפומכ יטמוטוא ןופלט      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ז"י הקספ  
      
סיטרכ רובע היזכרמה ריחמל תפסות     34.01.0004

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הנשמ תזכר רוביח רשפאמה תרושקת  
      
,םזמז ,תילטיגיד הגוצת תללוכה הנשמ תזכר     34.01.0006
ללוכ ,שומישל ןכומ טלפמוק ןומיס תוירונ      
.50.20.43 ףיעסב עיפומכ הלעפה ירודיס      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק תרושקת יקשממ ללוכ  
      
יביטקארטניא יטפוא-ורטקלא ןשע יאלג     34.01.0008
'ב-ו ללכב 'א 60.20.43 ףיעסב ראותמכ      

  9,000.00   300.00    30.00 טרפב 'חי   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../235 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     235 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךותב םתנקתה רובע םיאלג ריחמל תפסות     34.01.0009
גגב םיחתפ ךותיח ללוכ ,למשח תונורא      

    500.00    50.00    10.00 תונוראה 'חי   
      
ראותמכ  ימרט סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0010

    270.00   270.00     1.00 טרפב 'ג-ו ללכב 60.20.43 ףיעסב 'חי   
      
,ימרט יטפוא סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0011
60.20.43 ףיעסב ראותמכ יביטקארטניא      

    640.00   320.00     2.00 טרפב 'ד-ו ללכב 'חי   
      
תולעתב תונקתהל םידעוימ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0018
ללכב 60.20.43 ףיעסב ראותמכ חצ ריוא      

  2,000.00 1,000.00     2.00 טרפב 'ח ףיעסו 'חי   
      
,70.20.43 ףיעסב ראותמה יפל די ינצחל     34.01.0025
אספוקה תסנכהל הנידע הרוצב בוציח ללוכ      

    660.00   220.00     3.00 ךרוצה תעב ריקב 'חי   
      
,80.20.43 ףיעסב ראותמה יפל ןומיס תוירונ     34.01.0026
תסנכהל הנידע הרוצב ריקב בוציח ללוכ      

  1,000.00   100.00    10.00 ךרוצה תעב אספוקה 'חי   
      
ראותמה יפל ריקה לע םינקתומ הקעזא ירפוצ     34.01.0027

    800.00   160.00     5.00 .90.20.43 ףיעסב 'חי   
      
םע תבהבהמ הרונמ רובע ל"נל תפסות     34.01.0028

    500.00   100.00     5.00 דרפנ טוויח ללוכ )תבותכ תדיחי ללוכ( טוליש 'חי   
      
,םימ זתמל החיתפ ןומיס רובע טוויח תדוקנ     34.01.0029
יתמוק זגראל דעו HCTIWS WOLF-מ לחה      

    600.00   300.00     2.00 תבותכ תדיחי ללוכ ,ר"ממ 8.0X2 םיטוח י"ע 'חי   
      
רובע .י.ז טלוו 42 חתמב דוקיפ רסממ     34.01.0030
ףיעסב ראותמה יפל שא יפדמ תלעפה      

  1,650.00   330.00     5.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 21.20.43 'חי   
      
רחא ןומיסמ הלעפה וא רסממ ריחמל תפסות     34.01.0031

  3,000.00   300.00    10.00 המיאתמ אספוק ללוכ תבותכ תדיחי רובע 'חי   
      
תכרעמב זרב בצמ הארתא ןקתה     34.01.0033
ללוכ )HCTIWS REPMET( םירלקנירפס      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק תבותכ תדיחי  
      
ףיעסב עיפומכ םייטנגמ תותלד יקיזחמ     34.01.0034

    400.00   400.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 31.20.43 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../236 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     236 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנכותו ירמוח לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     34.01.0037
)תספדמ וא/ו( בשחמל תזכרה ינותנ תרבעהל      
לכ םוקימ לש )םינותנו( היצמינא תלבק ךרוצל      
י"ע קפוס בשחמה .בשחמ גצ י"ע יאלגו יאלג      
הווהמ רשא בשחמל םאתות הנכותה .םירחא      
ןלבק י"ע קפוסת רשא ,הרקבה תכרעממ קלח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הרקבה  
      
שא יוליג תוזכר ןיב רבחל עדויש סיטרכ     34.01.0038
תוזכר ןיב רוביחל ,האלמ תרושקת תרבעהל      
יטפוא סיסב וא תשוחנב ךמות ,שא יוליג      
ללוכ ,תזכרל תזכר ןיב רטמ 005 דע קחרמל      
יוליג תכרעמ תרושקתל תוקשממתה תדיחי      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - דצ לכב שא  
      
.תופעתסה יזגרא ןיב רשקו הנזה יוק רובע      
,תורקתב יולג וא תורונצב הלחשהו הקפסא      
,'וכו םיקדהמו קוזיחו רזעה ירמוח ללוכ      
,בלוצמ סופיטמ םלוא ינכטה טרפמב ראותמכ      
:ןמקלדכ      
      

    900.00     3.00   300.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 1 לבכ רטמ  34.01.0047
      

    600.00     6.00   100.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 4 לבכ רטמ  34.01.0048
      

    800.00     8.00   100.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 8 לבכ רטמ  34.01.0049
      

  1,500.00    15.00   100.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 01 לבכ רטמ  34.01.0050
      

    500.00     5.00   100.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  34.01.0052
      

    600.00     6.00   100.00 )דוקיפ רובע( ר"ממ 5.1X2 םיטוח גוז רטמ  34.01.0053
      
לבכל ותכיפה רובע לבכל תעצוממ תפסות     34.01.0054

    500.00     5.00   100.00 .שא ןיסח 'חי   
      
םיאתמה mm1X01X2 גוז 01 תשוחנ לבכ     34.01.0055
,ןיירושמ ףבלצומ( ק"תת תינוציח הנקתהל      
)שרדנה לכו םירבכע םוסריכ ןגומו םימ ןגומ      

  7,500.00    30.00   250.00 תומכהמ 05% ,ק"תת תרנצ הלחשה ללוכ רטמ   
      
הנקתה םיאתמה םיצורע 8 יטפוא ביס     34.01.0056
ךותב הלחשה ללוכ ,שרדנה לכו תינוציח      
,תויפוסה ללוכ ,ק"תת תרנצ      
יוליג תזכרב סיטרכב תורבחתההוםירבחמה      
תזכרל םיאתמה רוביחל ןכומ טלפמוק .שאה      
ןכומ טלפמוק - תומכהמ 05% .שאה יוליג      

  7,500.00    30.00   250.00 .שומישל רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../237 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     237 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יוביג תללוס ללוכה יאמצע שאו ןשע יאלג     34.01.0057
יוליגל תואבכה תושרו י"תמ י"ע רשואמה      

  7,000.00   350.00    20.00 .הפירש ןמזב הערתהו 'חי   
      
טרפמב 30.43 קרפ( זגב יוביכ תכרעמ      
)ינכטה      
    ============================  
    =  
      
עצובתו ןנכותת תכרעמה .א  ===== תורעה      
תנמא תא םאות MF-002 גוסמ יוביכ זגב      
םיזגב שומיש רשואי אל .ב   .לואירטנומ      
יפ לע היהי תכרעמה עוציבו ןונכת .ג  .םירחא      
בשחמ תנכות םע APFN-1002 ןקתה      
םיריחמה .ד  .30.43 ףיעס יפ-לע תרשואמ      
.םינקתה ןוכמ תקידב וללכי      
      
חולב דומיצ תדיחי ללוכ - יוביכ תכרעמ      
:םיאבה םירושיכה תלעב היהתש הרקבה      
הקיעזמו הארמ ,הלעפההו יולגה יוק לע ןגהל      
הערתאל תמרוג ,קתנ וא רצק לש הרקמב      
ןושאר ןשע יוליג לש הרקמב הנוש תילוק-רוא      
תלעפה תרשפאמ - ינש ןשע יוליג ,יולג -      
---------------         .תינדי וא תילמשח יוביכ      
,טלפמוק MF-002 זגב הפצהב יוביכ תכרעמ      
:לולכת רשא      
      

  4,500.00 4,500.00     1.00 ג"ק 6 לש זג לכימ 'חי  34.01.0071
      

    120.00   120.00     1.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0072
      

    220.00   220.00     1.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0073
      

    130.00   130.00     1.00 ינדי הלעפה ןקתמ 'חי  34.01.0074
      

    420.00   210.00     2.00 8/5" רטוקב רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0075
      

    210.00   210.00     1.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0076
      
,ןבלוגמ 8/5" רטוקב 04 לוודקס הדלפ רוניצ     34.01.0077
היהי זאו ,רוחש וא םודא טנמגיפ עבצב עובצ      
טנמגיפו עבצ תובכש 2-ו דוסי עבצב עובצ      
,תויוז :ןוגכ םירזיבאו םילתמ ללוכ ,םודא      

    140.00    70.00     2.00 'וכו יט םיגנישוב רטמ   
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0078

    410.00   410.00     1.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../238 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     238 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,200.00 3,200.00     1.00 ג"ק 5.4 לש זג לכימ 'חי  34.01.0079

      
    120.00   120.00     1.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0080

      
    210.00   210.00     1.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0081

      
    130.00   130.00     1.00 8/3" רטוק - רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0082

      
     70.00    70.00     1.00 8/3" רטוקב תשוחנ רוניצ רטמ  34.01.0083

      
    210.00   210.00     1.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0084

      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0085

    410.00   410.00     1.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      
- ת י ז כ ר מ  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
)ט ר פ מ ב  80.43 ק ר פ (      
      
םינקתמה לכ ========= ת ו ר ע ה      
תא םיללוכ ,תויומכה תמישרב םיעיפומה      
,'וכו םתצרה ,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה      
.םאולמב שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ      
רסח קרפה תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב      
תאז ןייצל וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב      
הווהמ תכרעמה .יאוול בתכמב תושרופמ      
דויצ ןשעו שא יולג תכרעממ דרפנ יתלב קלח      
468LU ןקת תרשואמ תרצות התואמ      
היהת הזירכה תרכרעמ .הנורחא הרודהמ      
.שא יוליגה תכרעמ םע תבלושמ      
      
תא םיללוכה םיזכרמ םידסמ הנקתהו הקפסא     34.03.0002
םינקתומה )טוו 2X06( םיישארה םירבגמה      
ילברע לכ ללוכ ,שרדנכ תומכב ,דויצ ידסמב      
םיפיעסב ראותמכ ,םירבגמ םדק ,לילצה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק )'ה - 'א( 360.4  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 דוקיפ ןועש לש הנקתהו הקפסא 'חי  34.03.0014
      
תכרעמה ךותל הנקתהו הקפסא תפסות     34.03.0015
ןיבל תועדוה ןיב גותימ תודיחי לש תמייקה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק גנוג לוצלצ  
      
םורח תועדוה תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     34.03.0017
תוללוכו הרקבה זכרמב תובלושמ תוטלקומ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 )C.V.D( ילטיגיד תועדוה ללוחמ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../239 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     239 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תבית ללוכ ,הזירכל 8-6" לוקמר תכרעמ     34.03.0026
-1'ו-60-43 ףיעס יפל ,יטסוקא לירגו הדוהת      
םוינימולא םינותחת םילירג הבית ללוכ      

    800.00   200.00     4.00 יביטרוקד 'חי   
      

    240.00    60.00     4.00 ץנצנ רובע םילוקמר ריחמל תפסות 'חי  34.03.0027
      
רובע ,לוקמרל עצוממ ריחמל תפסות     34.03.0028
וב תמייק רשא ,ללחב הנקתהל ותמאתה      

    240.00    60.00     4.00 תיביזורוק הריוא 'חי   
      

    380.00    95.00     4.00 םימ תנגומ הדיחי רובע ל"נל תפסות 'חי  34.03.0030
      
ינוציח זגרא רובע לוקמר ריחמל תפסות     34.03.0031

     80.00    40.00     2.00 )רינרופ( דבועמ 'חי   
      
ףיעס טרפמה יפל יונב רפוש סופיטמ לוקמר     34.03.0032
ןקתה ללוכ ץוחב הנקתהל 2 'ו-60.43      

  1,200.00   600.00     2.00 ריק לע / דומעה לע / גגה לע הדמעה 'חי   
      
תדעוימה תירוזא הדיחי לש הנקתהו הקפסא     34.03.0033

  1,200.00 1,200.00     1.00 תועדוה תעב תיזכרמב תכרעמה לש הצירפל 'חי   
      
דויצ לכ ללוכ הספוקב )TTP( םורח ןופורקמ     34.03.0036

    900.00   900.00     1.00 'פמוק רזעה  
      
י"ע הלעפה רובע תכרעמה ריחמל תפסות     34.03.0046
ףיעסב טרופמכ םירבצמה ללוכ םירבצמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'ב-10.60.43  
      

    350.00     7.00    50.00 ךכוסמ ןופורקימ טוויח רטמ  34.03.0048
      
זגראל דעו לוקמרמ לחה לוק-ימר טוויח     34.03.0049

    360.00    60.00     6.00 'פמוק ירוזא וא יתמוק תרושקת  
      
דימעל ותכיפה רובע ל"נה ריחמל תפסות     34.03.0050

     36.00     6.00     6.00 תוקד 081 ,ההובג הרוטרפמט ינפב רטמ   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק "םדק רבגמ" רובע ןופורקימ ריחמל תפסות 34.03.0051
      
מ"מ 1 ךתחב ידיג בר דוקיפ לבכ טוויח     34.03.0052

  1,400.00     3.50   400.00 תוחפל רטמ   
      
תועדוה תלבק רובע הזירכה תכרעמל תפסות     34.03.0053

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק )ףרועה דוקיפ( "רפיבמ "םודא עבצ"  
      
)טרפמב 40.80.43 קרפ( םילבכו םיטוח      
    ************************************  
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../240 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     240 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנזה יוק רובע םניה ןלהלד םילבכה ריחמ      
תופסוה רובע ,תופעתסה יזגרא ןיב רשקו      
רובע ןכו םינושה םינקתמל תומלשהו      
הלחשהו הקפסא .דיתעב תופסונ תוכרעמ      
רזעה ירמוח ללוכ ,תורקתב יולג וא תורונצב      
,ינכטה טרפמב ראותמכ ,'וכו םיקדהמו קוזיחו      
:ןמקלדכ      
      

    300.00     3.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X2( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0055
      

    500.00     5.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X8( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0057
      

  2,400.00    12.00   200.00 ר"ממ 1X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.03.0060
      
רובע ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז לבכל תפסות     34.03.0063

    250.00     2.50   100.00 שא ןיסח לבכל ותכיפה רטמ   
      
דרשמ םגד ריק סופיט ףעס תרגסמ     34.03.0065
05 ,םיסנכנ תוגוז 05 יטקפמוק ,תרושקתה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 םיאצוי תוגוז 'חי   
      
************* תורש      
      

                    100.00 )רתאב וטנ( הדובע תועש יפל יאנכט תאירק ע"ש  34.03.0067
      
תואירק םע םיפלח אלל יתנש תורש ריחמ     34.03.0068
לכל ,תונושארה םייתנשל רבעמ ,ךרוצ יפל      
,תוזכר ,םינצחל ,םיאלג - תזכרה תוכרעמ      
הנשל היהי ריחמה .'דכו יוביכ תוכרעמ הזירכ      
תונשל רבעמ םינש 5-ל היצפוא ןתנתו תחא      
יטרדנטס תוריש םכסה ףרצל שי( תוירחאה      

                      1.00 'פמוק .)הזוחל  
      

                      1.00 'פמוק םיפלח רובע ל"נל תפסות 34.03.0069
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../241 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     241 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       
      
ת י ת ש ת  - 40.53 ק ר פ  ת ת  20.53 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו פ ל ט       
      
)ינכטה טרפמב - 40.53 קרפ(      
    ----------------------------------------------------  
    -  
:תורעה      
    ============================  
,םילבכ תכרעמ הניה תכרעמה  .א===      
תכרעמ רובע םירזיבאו םירוביח ,םיטוח      
דעו ישאר קזב ןוראמ לחה ןינבב םינופלטה      
יפ לע עצבתת הדובעה  .בםינושה םיאצומו      
הנורחא הרודהמ תונקתה ץבוק      
סדנהמה תויחנה יפ לע 28.5.4-מ2434      
תחתו םואתב ועצובי תודובעה  .ג.קזבהו      
רמגב .קזבה תרבח םעטמ חקפמ חוקיפ      
תודובעה עוציב תא חקפמה רשאי הדובעה      
שיגי הדובעה עוציב ינפל  .ד.םתוניקת תאו      
יטרפו תוינורקע תויתמכס תוינכת ןלבקה      
הקפסא.סדנהמהו קזבה רושיאל עוציב      
סופיטמ ויהי רשא םילבכו םיטוח לש הנקתהו      
ןקת תושירדב םידמוע רשא ןופלט יטוחו ילבכ      
ילעב ויהי םילבכה .5511 י"ת ילארשי      
קזבה י"ע םירשואמ תויטסלפ תופטעמ      
הנוש עבצ לעב היהי גוז לכ .סדנהמהו      
תויחנה יפ לע ויהי םיעבצה רשאכ םירחאהמ      
תחיתפ.םיעבצהו םיטוחה גוס ללוכ ,קזבה      
תופעתסה יזגרא ךותב םינושה םילבכה      
דיג לכ רשאכ םיעבצה רדסל תמאתומ היהת      
,אמייק-רב טלשב םיזגראה ךותב טלושי דיגו      
וא תולעת וא/ו תרנצב הלחשהו הקפסא ללוכ      
.קוזיחהו רזעה ירמוח ללוכ ,תומלוס      
      
תוגוז 3 ללוכה רוזש ימואת לבכ י"ע טוויח     35.02.0010
דעו ירוזא זגראמ לחה ןופלט תדוקנ רובע      

  3,000.00   100.00    30.00 קזב ןקת ,הצק רזיבא ללוכ ,ריקב אצומל 'קנ   
      

  2,800.00    35.00    80.00 קזבה ןקת יפל תוגוז 03  ןופלט תרושקת לבכ רטמ  35.02.0040
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../242 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     242 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יזגראב םירוביח לש הנקתהו הקפסא      
ורבוחי תופעתסה תוביתב  .א:תופעתסה      
םגדמ ויהיש קותינו רוביח יסיסבל םילבכה      
,המחלה אלל ,דבלב SULP ASL "הנורק"      
תלד לכ לע  .ב.דודיב תרסה אללו םיגרב אלל      
ראתמה םושיר ףד דמצוי תופעתסה תבית      
.ג.םרוביח רדסו זגראב םילבכה ךלהמ תא      
ףד רצווי תישאר תופעתסה תבית תלד לע      
.ד.ןינבה לכ תא ראתמה םלוא ל"נכ םושיר      
כ"דב וזכורי סנכנה לבכה לש רוביחה יסיספ      
הקלחב ,הביתה לש ילאמשה הדיצב      
יקפוא וקב אצמי רוביח  סיספ לכ  .ה.ןוילעה      
רוביחה יסיספ ביטו וינפלש סיספל תכתמ      
.ו.הביתה ןפודמ מ"ס 01 לש קחרמב ןקתוי      
תינשמ תופעתסה תביתמ םיעיגמה םילבכ      
יסיספל ורבוחי תישאר תופעתסה תביתל      
יסיספ רוטל ליבקמב םידרפנה רוביחה      
01 לש קחרמב ,ל"נה הקספב רומאכ רוביחה      
תוישאר תויופעתסה תוביתב  .ז.ונממ מ"ס      
םע םיגרב 2 תועצמאב רוזיפ תועבט ונקתוי      
לדוגב ,2.226 ילארשי ןקתל םאתהב תלוביס      
.םיאתמ      
      

  2,400.00   400.00     6.00 תוגוז -01ל תמאתומ ל"נכ הדיחי 'חי  35.02.0070
      

  1,200.00   600.00     2.00 תוגוז -03ל תמאתומ ל"נכ הדיחי 'חי  35.02.0080
      
ה פ ש א  י נ ק ת מ  94 ק ר פ       
      
ה פ ש א  י נ ק ת מ  10.94 ק ר פ  ת ת       
      

 45,000.00 45,000.00     1.00 .רוזחימ רדחב םינוטרק שבכמ 'חי  49.01.0010
      
ללוכה בוק 21 לש חפנב ילארגטניא ןסחד     49.01.0020

 70,000.00 70,000.00     1.00 יזכרמ הריצא רדחב רטיל 063 ילכימל ךפהמ 'חי   
      

 10,500.00   700.00    15.00 .רטיל 063 הפשא ילכימ 'חי  49.01.0030
      

 21,000.00 1,400.00    15.00 .רטיל 0011 הפשא ילכימ 'חי  49.01.0040
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../243 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     243 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ש ו ט י ל ו  ה ע י ב צ  ,ם י י ו פ י צ  34.05 ק ר פ  ת ת       
ח ש  י נ י ס ח  ם י ח ט ש מ ב  ,ן ו ט ב  י ח ט ש מ       
      
םינאלמ אלל יקנ יסקופא יופיצ     50.43.0260
    "GNILLEVL-FLES" 5.1-כ יבועב ע"ש וא  
הנוכמ תרזעב חטשה ינפ תנכה תוברל מ"מ      
תקיצי ,תרשקמ הבכש ,הדלפ תוירודכ יורייל      
ריחמה .קירבמ וא טמ רומיגתבכשו יסקופא      
'ט ןומיס האר( .ר"מ 001 דע חטשל וניה      

 79,200.00   220.00   360.00 )םירימגת תינכותב ר"מ   
 79,200.00   05 כ"הס

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     70.01.0010
יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ ירבעמב      
תוכרעמל שרדיש לככ שא ימוטיא,ןקתה      
יוביכו יוליג,ריווא גוזימ,למשח,היצלטסניא      
רחא רבעמ לכ,תורחא תונוש תוכרעמ,שא      
,שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד ,'וכו שרדיש      
תואבכה תושרו ןקתה תושירדל םאתהב לכה      
יבלש לכב ,הדובעה םחתמ לכב ,םינקתהו      
ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה      
םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה ינלבק תדובע      
לכ יפ לע ,םייתעשל שאב םידימע םיינקת      
תוברל ,תוחיטבה ץעוי רושיאבו םינקתה      
שא רבעמ תמיסחל םילבכ ירבעמ יריפ תמיטא      
ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב SBK טיט י"ע      
לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה תוברל תועש 3      
תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה דויצו תודובעה      
ילארשי ןקתו NID 2014 ןכו674SB םינקתה      
רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ עצובי ןכ  ומכ      
יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב ריפה ידיצ ינשמ      
תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב לולכ םילבכה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ רושיא  
      
      
      
      
      
      
      
      

3,776,323.26 הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - כ"הס
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../244 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     244 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
10 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע       
      
רוזא לכב .קמוע יבלש יפל הריפח תדידמ ןיא      
םוחתב קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי      
ףיעסה      
      
ת נ מ ט ה ל  ה ר ג א ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  י פ ד ו ע       
      
רפעה יפדוע יוניפ םיללוכ הריפחה תודובע      
1 לש קחרמל דע חקפמה תויחנהל םאתהב      
רתאמ מ"ק      
      
תולעת ,תובחרה ,םירבוע תודוסיל הריפח     01.02.0185

  4,275.00    57.00    75.00 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל 'דכו ק"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5 העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו 05      
690.20 קרפ תתב תפסות      
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0020

  2,700.00    54.00    50.00 םירבוע תודוסיל ר"מ   
      
י ש א ר ו  ה 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       
      

 82,800.00 1,380.00    60.00 תונוש תודימב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.12.0400
      
ן ו ט ב  י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
      

 43,010.00 1,870.00    23.00 מ"ס 07 רטוקב 03-ב ןוטב םילוגע םידומע ק"מ  02.62.0250
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0011

 75,400.00 5,800.00    13.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה*************************** תודוקנ      
    ============================  
,הנושאר הדוקנ דע למשח חולמ הנזה )א      
תרנצב םיכילומ י"ע( הדוקנה ריחמב הלולכ      
תפסונ הדוקנ לכל ל"נכ הנזה )ב .)לבכ וא      
תרנצה )ג .הדוקנה ריחמב הלולכ לגעמב      
YX2N לבכ וא( נ"פ תורונצ י"ע תודוקנל      
לש בוליש וא )דרפנב םלושתש הלעתב      
תרצות םירזיבאה לכ )ד .ךרוצה יפל - םהיניש      
יתב )ה .ע"ווש וא דנרגל ,וניציטב ,"וקסינ"      
קלח וא תיאמצע םינקתומה םייזפ דח עקת      
,לוחכ ,םודא ,ןבל( םיעבצב ויהי םילולכממ      
תרנצה תודימ )ו .ןימזמה תריחב יפל )רוחש      
יפל םיתיעל ןנה תויומכ בתכב תועיפומה      
תועצמאב ןקתמה תא עצבל שי ןשיה ןקתה      
)ז 68316 שדחה ןקתב עיפומכ ע"וש תורונצ      
ויהי הרואת 'קנה תיברמ !בל םיש ןלבק      
תרנצב שומישב ,חיטה לע תינוציח הנקתהב      
- תינוציח הנקתהל המאתהו ןורירמ החישק      
היצקורטסנוק יבג לעו 'וכו הטסורינמ םיקבח      
היהי ןקותיו קפוסיש דויצה לכ )ח   .תיתכתמ      
היהיו תינוציח ותנקתה םוקמל םיאתמ      
רשא דויצה )ט.שרדנכ םימ ןגומו ןוולוגמ      
ירקימ עגמ ינפמ ןגומ היהי ץוחב ןקתוי      
)י  .םזילדנו ינפמ ינכמ ןוגימ לעבו למשחל      
םיסנפ ,תולעת( למשח ירזיבא תנקתה הבוג      
.ךרעב רטמ 01 וניה )'וכו      
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     08.01.0001
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
וא לבכ( םיכילומ ,)דרפנב םלושת רשא(      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.1 ךתחב )םיטוח      
,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      
הנקתהב ו/וא היומס הנקתהב( םיקדהמו      

  1,080.00   120.00     9.00 )ט"הע תינוציח 'קנ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הרישי רואמ 'קנ     08.01.0002
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
5.1 ךתחב םיכילומ ,דרפנב םלושת רשא      
וא לבכ( ךרוצ יפל ר"ממ 5.2 וא ר"ממ      
םייזפ תלת וא םייזפ-דח םילגעמב ,)םיטוח      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      
הנקתהבו וא היומס הנקתהב םיקדהמו      

 12,400.00   200.00    62.00 )ט"הע תינוציח 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0011
,ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02      

    475.00    95.00     5.00 טילקב 'א 61 ק"ח רזיבא 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0013
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

    660.00   110.00     6.00 לגעמ 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- רואמ 'קנל תפסות     08.01.0022
ר"ממ )5.2X3( לבכ םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב      
סנפ רוביח רובע ,EEC 'א 61 ק"ח רזיבאו      

  7,200.00   150.00    48.00 "ןומעפ" 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0034
וא הבורק םירוביח תספוקמ ,מ"מ 52 רטוקב      
האיצי דע )דרפנב םלושת רשא( הלעת      
הכישמ טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל      

  1,050.00    70.00    15.00 ןוליינמ 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- ר"ממ 61 הקראה 'קנ     08.01.0041
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
תוציחמ ,הדלפ הרקת ,הדלפ תורוק( קראומה      

    375.00    75.00     5.00 )'וכו תרושקת תונורא ,םוינימולא 'קנ   
      
ריחמל תפסות -- םימ ןגומ רזיבאל תפסות     08.01.0049
רובע 'דכו ק"ח ,תרושקת ,רואמ תדוקנ      

    300.00    30.00    10.00 םימ ןגומ רזיבאב שומיש 'קנ   
      

    500.00    50.00    10.00 'א גוס יאלמשחל 'זר ריחמ יפל למשח תודובע ע"ש  08.01.0050
      
חותיפו שרגמ ללוכ תומלשב( ןקתמה תרבעה     08.01.0052
רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב ,)םיבלשב וא/ו      
,למשח תרבח תרוקיב ןכו )ןימזמה י"ע עבקי      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ  
      
*************** םירזיבא      
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     20.00    20.00     1.00 טילקב תספוק םע ,רפמא 01 ראומ ןצחל 'חי  08.01.0063

      
    180.00   180.00     1.00 חתפמ םע םלוא ל"נכ ראומ ןצחל 'חי  08.01.0064

      
הביתב ריקב עוקש ,יזאפ תלת ריק רוביח     08.01.0065
םגד רפמא 61X5 יציפק הסכמ םע ,תדחוימ      

     60.00    60.00     1.00 CEE 'חי   
      

     80.00    80.00     1.00 EEC םגד רפמא 23X5 םלוא ל"נכ 'חי  08.01.0067
      

    150.00   150.00     1.00 EEC םגד רפמא 36X5 םלוא ל"נכ 'חי  08.01.0068
      

     80.00    40.00     2.00 EEC םגד רפמא 61X3 םלוא ל"נכ 'חי  08.01.0069
      
א.ד.ע לש 52D אמגודכ חכ יעקש םע אספוק     08.01.0073
יעקש השולש םע א"ח 21 -ל ןולח ללוכ טסלפ      
,מ"מ 052/063 הדימב ,דחא לכ A61X1 חכ      
תחפ קספמו שרדנכ םרז יקיספמ ללוכ      

    550.00   550.00     1.00 תינוציח הנקתהל המיאתמה ,שרדנכ 'חי   
      
ןגומ תיטסלפ אספוקב יזפ 3 םרז קיספמ     08.01.0087

     80.00    80.00     1.00 טלוו 083 ,רפמא 52 דע ,םימ 'חי   
      
רפמא 61X1 עקש ללוכ IC םגד םיעקש זגרא     08.01.0101
52X4 תחפ רסממ ,רפמא EEC 61X5 עקש      
ינשו רפמא A52X3 סמועב קתנמו רפמא      

    950.00   950.00     1.00 .'א 61X1 -ו  'א 61X3 םיז"אמ 'חי   
      
םיירלודומ ז"פמ 3 תללוכה תרגסמ םע הדיחי     08.01.0102

    100.00    50.00     2.00 )וני'ציטיב ,דנרגל ,סיווג( רואמל 'חי   
      
םאתומ םיריאמ רואמ ינצחל 21 דע ל"נכ     08.01.0103

     80.00    80.00     1.00 חיטה לע וא העוקש הנקתהל 'חי   
      
מ"ס 51X51 תודימב םירוביח תואספוק     08.01.0104
םימ תנגומ ,הילטיא "ילוזלפ" תמגודכ ,ךרעב      
    66PI, ןותחתה וקלחמ םילבכ תואיציו תוסינכ  
3 דועו לבכ תסינכ תללוכה הספוקה לש      
רוביח ןקתה ללוכו םידנלג ללוכ םילבכ תואיצי      
שמש תנירק דגנ הנגהו םוטא הסכמ ללוכו      
    VU רובע תינוציח הביבסב 'פמט יונישו  

  1,500.00   100.00    15.00 .)'וכו הנובירטב( למשח ירוביח תופעתסה 'חי   
      
***************** תורוניצ      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     08.01.0109
,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא חיטל תחתמ וא      
,םירוביח ,תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ      
יטוח ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש      
ןניאש תודובע רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ      

    300.00     3.00   100.00 מ"מ 02 רטוקב   -- )תודוקנה תרגסמב רטמ   
      

    400.00     4.00   100.00 מ"מ 52 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0110
      

    150.00     5.00    30.00 מ"מ 23 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0111
      

    300.00    10.00    30.00 מ"מ 05 רטוקב ל"נכ רטמ  08.01.0113
      

    300.00     3.00   100.00 מ"מ 02 רטוקב "ןורירמ" גוסמ רוניצ רטמ  08.01.0114
      

    250.00     5.00    50.00 מ"מ 52 רטוקב "ןורירמ" גוסמ רוניצ רטמ  08.01.0115
      
הריפחו החישק תרנצ      
    ********************************  
      
ללוכ ,עקרק יגוס לכב תולעת לש הריפח      
,ינויד לוח םע הלעתה יולימו יוסיכ ,דופיר      
לש החנהו הקפסא ללוכ ,רוניצה תחנה רחאל      
ןומיס טרס לש החנהו הקפסא ללוכ ,לוח      
קודיה ללוכ ,רפעה יפדוע קוליס ללוכ ,יטסלפ      
'ב קרפב טרופמכ ,הבטרה םע ינכמ רישכמב      
תדובע תללכנ אל הז קרפב .ינכטה רואתב      
תוקפסא תסינכ םיישאר תונזה רובע תויתשת      
.'וכו תויושרמ      
      
וא 'ץניא 2 רטוקב C.V.P. סופיטמ תורונצ     08.01.0123

  1,650.00    16.50   100.00 קזב י"ע רשואמ סופיט ,ע.ק.י רטמ   
      
וא 'ץניא 3 רטוקב C.V.P סופיטמ תורונצ     08.01.0124

  1,430.00    14.30   100.00 הקלח תימינפ ןפוד רושרש הרבוק סופיט 'חי   
      
011-09 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0126
קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס 021-03 בחורבו מ"ס      
הריפח יפדוע קוליסו חטש ינפ רושיי ,יולימה      

  7,500.00    75.00   100.00 .תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ רטמ   
      
מ"ס 08 בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס     08.01.0128

    100.00     1.00   100.00 המדאב לבכ ןומיסל רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוטבמ הלוגע הכירב לש הנקתהו הקפסא     08.01.0129
הסכמ םע ,'מ 3 דע  קמועבו מ"ס 06 רטוקב      
םגד "ןקלוו" תרצות הדלפ תקיצימ ירטינס      
,ףוצירה הבוגל םאותי הסכמ הבוג ,"ןרומ"      

  1,430.00 1,430.00     1.00 הלוגע וא תעבורמ תרגסמ 'חי   
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .מ"ס 08 רטוקב םלוא ל"נכ הכירב 'חי  08.01.0130
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .מ"ס 001 רטוקב םלוא ל"נכ הכירב 'חי  08.01.0131
      
************* CVP  םיטוח      
      

    216.00     2.16   100.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0137
      

    840.00     8.40   100.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0140
      

  3,600.00    36.00   100.00 ר"ממ 61   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  08.01.0141
      

  9,600.00    48.00   200.00 ר"ממ 52 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0152
      
*************** םילבכ      
      
ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.01.0161
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

    420.00     4.20   100.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

    840.00     8.40   100.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0181
      

    840.00     8.40   100.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0182
      

    960.00     9.60   100.00 ר"ממ  5.2X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0183
      

  1,800.00    18.00   100.00 ר"ממ  6X5 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0184
      

  7,800.00    78.00   100.00 LA 05X4 YX2AN גוסמ ךא ל"נכ רטמ  08.01.0185
      
תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
    *******************************  
      
םעו תולש םע תצרוחמ לזרב תיצקורטסנוק     08.01.0203
םילבכ וא תורונצ תבכרהל ןכומ ,רזעה דויצ      
וא גורמ חפ הלופכ הפצר קוזיחל וא ,םהילע      
,תוירי ,חודיק ללוכ ,תולעת לש דחוימ קוזיחל      
טרפמב טרופמה יפל לכה - 'וכו עבצ ,םיגרב      

    900.00    18.00    50.00 ינכטה ג"ק   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../250 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     250 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תוצרוחמ חפ תולעת     08.01.0204
לע תויולת וא  ריקה לע תונקתומ מ"מ      
תמגודכ ,דחא דצמ השיגל תויונב ,הרקתה      
לכ תא םריחמב ללוכ  "דריל" תרצות      
,תולוזנוק היצקורטסנוקה ,תוילתה ,םיקוזיחה      
רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק ללוכ( תויוז      

  5,940.00    66.00    90.00 .מ"ס 5.8/01 תודימב 'וכו )ךרוצה יפל תולעת רטמ   
      

 21,600.00    48.00   450.00 מ"ס 6/6 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0205
      
תותלד םע רבנע תרצות תרושקת ןורא     08.01.0206
ץע בג ללוכ ,מ"ס 04X06X08 תודימב      

    650.00   650.00     1.00 )רטסאילופ( תינוציח הנקתהל 'חי   
      
-- שא ינפב םילבכ לע הנגה םוטיא רובע     08.01.0207
חטש יוקינ ,החירמ /סוסיר ,הנקתה ,הקפסא      
ךרוצה יפל תרזוח החירמ וא סוסיר ,סוסירה      
םינקת( KITSAMALF םוטיא רמוח לש      

    200.00   200.00     1.00 )תוחפל ,DLU, NI ר"מ   
      
וא תוחול תועצמאב -- םילבכ ירבעמ םוטיא     08.01.0208
,תויקש ,תינכתמ תותשר ללוכ SBK תויקש      
,םישורדה רזעה דויצו רזעה ירמוח לכ ,תוחול      
לכה - דיתעב םילבכ תפסות תורשפא ללוכ      
- םיימואלניבהו םיילארשיה םינקתל םאתהב      

    550.00   550.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק ר"מ   
      
תוקראה      
    **************  
      
ללוכ ,מ"מ 52 דע ךתחב הקראה ךילומ רוביח     08.01.0256
ללוכו ,'וכו הקראה ספ לא שרדנכ לבכ לענ      

  1,200.00   120.00    10.00 שרדנכ הקראה אמייק רב טוליש 'חי   
      
2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     08.01.0257
הקראה טוח רוביחל דרפנ קוזיח ללוכ ,'ץניא      

     50.00    50.00     1.00 הרהזא טלש ללוכו 'חי   
      

     65.00    65.00     1.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0258
      

     75.00    75.00     1.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0259
      
ללוכ ,םוא ללוכ 'ץניא 8/3 הקראה יגרב ךותיר     08.01.0260
תכתמ יקלחל טוליש ללוכ ,תיציפק תעבט      

     55.00    55.00     1.00 האוושה תקראה רובע ,)'וכו יתכתמ ומכ( 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../251 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     251 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תחתמ ןקתומ מ"מ 02 רטוקב לזרב טומ     08.01.0261
הנקתה ריחמב ללוכ .תיקפוא הרוצב דוסיל      
,קחרמ קיזחמ ללוכ B-03 ןוטב תבכש לש      
ללוכ ,תושורדה  המדא תודובע ללוכ      
ללוכ ,ךותיר י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה      
ןכומ ,תינכתב טרפ יפל תואסנולכל תורבחתה      
סוסיבב( תינכת יפל טלפמוק שומישל      

 10,500.00    30.00   350.00 )הנובירט רטמ   
      
מ"מ 4/04 ינבלמ ךתחב ךא ל"נכ הדלפ טומ     08.01.0262

  4,000.00    50.00    80.00 .םיקרב טלוק רובע רטמ   
      
ןבלוגמ לזרב י"ע ל"נכ הדלפ ספ תואיצי     08.01.0263
    4X04 רובע ןוטב דוסיב ןקתומ מ"ס  
,האיצי יכילומ וא תודורטקלא לא תורבחתה      
,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר וריחמב ללוכ      
שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב םע רמג ללוכ      
ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ ךרואב ,1"      

    800.00   200.00     4.00 שומישל 'חי   
      
רובע םלוא )שיטפ תספוק אלל( ל"נכ תואיצי     08.01.0264

    400.00   200.00     2.00 .למשח תורש ןוראל השינבש הקראה ספ 'חי   
      
ךתחב ןוולוגמ הדלפ טומ לש ל"נכ האיצי     08.01.0265
תורבחתה רובע מ"מ 04X4 ינבלמ      
ללוכ ,הנובירטה לש תיתכתמ היצקורטסנוקל      

  4,000.00   200.00    20.00 .שרדנכ הקראה טולישו שרדנכ רוביח 'חי   
      
בכרומ םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     08.01.0266
'מ 1 ךרואב תשוחנ יושע למשחה חול דיל      
8/3 רטוקב םיגרב ללוכ מ"מ 5/06 ךתחב      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע 'ץניא      
ללוכ םיגרבל םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו      

  1,300.00   650.00     2.00 .הנקתה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../252 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     252 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ      
םיעיפומה תוחולה יריחמ  )א************         
,דויצ לש םינוש םיגוסל םיקלוחמ ךשמהב      
,דויצ לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא      
,אלמ ,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא      
ותלבוה ללוכ ,ולש רזעה דויצו ודויצ לכ לע      
רומאל ףסונב וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל      
)ג.ידרשמ-ןיבה טרפמבו ינכטה טרפמב      
ןייוצ םא אלא םינפלמ השיג םע ויהי תוחולה      
סיסב יבג לעו ןקתה לע םינקתומ ,תרחא      
לכ )ד   .מ"ס 02 עקרקה ינפמ הבוגמה ןוטבמ      
דיתעב ףסונ דויצל םוקמ תברזר לולכי חול      
לש ןותחתה קלחב  )ה.52% לש רועישב      
יוק רובע ןה םיקדהמה יאת ויהי תוחולה      
םילגעמה רובע ןהו םיסנכנה הנזהה      
דויצה יריחמש בוש שגדומ  )ו.םיאצויה      
,ומצע דויצה תא ללוכ ךשמהב עיפומכ      
,טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,חולב ותנקתה      
םתלבקל חטשב חולה תנקתהו ,'וכו הקידב      
אלל חקפמהו למשחה תרבח י"ע תיפוסה      
ראותמה יפל הנבי דויצה לכ  )ז.תורעה      
ללוכ ,םייטנבלרה םיפיעסב ,ינכטה טרפמב      
טרופמ אל הז םא םג רזעה רמוחו דויצה לכ      
)ח.תויומכה בתכ יפיעסב תמלשומ הרוצב      
לש הדקסק ונרושיאל שיגי תוחולה ןרצי      
.םייטמוטוא יצח ז"פמ ילויכו תויביטקלס      
      
למשח חולב קפסה יקתנמ וא ז"פמ לכ  )ט      
תוחולה )י  תוחפל רזע יעגמ גוז םיללוכ ישאר      
ויקלח לכ לע 93416 ילארשי ןקת יפל ונבי      
תוחולה לכל )אי  .ל"נה רושיאה לעב ןרצי י"ע      
הנגהו הליענ ןקתה םע תותלד שרדנ למשחה      
.םזילדנו ינפמ תינכמ      
      
םיבלושמ םישרגמ למשח חול      
    ************************************  
      
יזגרא םייושע ,למשח תוחולל תונורא     08.02.0017
ללוכ ,השירד יפל רטסאילופ וא טנוברקילופ      
,םייוסיכ ,םיקוזיח ,םילנפ ,היצקורטסנוקה תא      
,הריבצ יספ ,השירד יפל ןווגב העיבצ ,דוביע      
הפצרה לע דמוע ןוראה .'וכו תויציפק תופלק      
.טרופמה יפל ,ריקה לע יולת וא הלעת וא      
04 קמועב .השירד יפל ןווגב ועבצי תוחולה      

  8,050.00 4,025.00     2.00 .מ"ס ר"מ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../253 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     253 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע ,'א 061X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0018
תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה לילס      
הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל תנתינ      

  1,495.00 1,495.00     1.00 א"ק 51 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ 'חי   
      

  1,092.50 1,092.50     1.00 א"ק 01 'א 08X3 ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0019
      
01 רפמא 36X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0020

  2,530.00   632.50     4.00 א"ק 'חי   
      
רצק םרז 'א 04X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0021

  1,288.00   322.00     4.00 א"ק 01 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0023
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  2,012.50    57.50    35.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0025
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  2,012.50   201.25    10.00 א"ק 'חי   
      
01 ק"ז רפמא 52X2 דע - ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0026

    172.50    86.25     2.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0027
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    172.50    86.25     2.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
רובע יטמוטוא יצח םרז קספמל תפסות     08.02.0028

     23.00    11.50     2.00 םיקספמ 3ל רשגמ 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0029

    644.00   161.00     4.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    690.00    69.00    10.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0030
      
,רפמא 61X1 ףילחמ ירלודומ םרז קספמ     08.02.0032

    253.00    63.25     4.00 ספאו םיבצמ ינש לעב 'חי   
      
ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0033
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

  2,415.00   402.50     6.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 'חי   
      

  1,380.00   690.00     2.00 'א 36X4 ךא ל"נכ תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0034
      

  1,380.00   230.00     6.00 'א 04X2 ךא ל"נכ תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0035
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../254 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     254 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0037

    552.00    92.00     6.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0039
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 52 הקירפ      

  8,625.00   862.50    10.00 םיאתמ CRH 'חי   
      

    575.00   287.50     2.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0041
      
םגד SRELPUOC OTPO ץצוח רקב     08.02.0043
    4-B655-OSI לש KSP ARAKAB 4 ל  

  1,610.00   805.00     2.00 'פמוק שא יוליג תייזכרממ תוארתה  
      
ץיווס ורקימ ןונגנמ ללוכ למשחה חולב ת"ג     08.02.0044

    172.50   172.50     1.00 'פמוק חולה תלד תחיתפ ןמזב  
      
חול תלד ג"ע ןקתומ ,םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.02.0045

    345.00   172.50     2.00 רואמ תקלדהל למשחה 'חי   
      
תרקבמ תורבחתהל םידרפנ רוביח יקדהמ     08.02.0046

    345.00   172.50     2.00 'פמוק הרקבה ןלבק םע םואתב ,הנבמ  
      

    575.00   287.50     2.00 AV001 קפסהב CAV42/032 חתמ יאנש 'חי  08.02.0047
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0048

  1,380.00   690.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת יפוג תקפסא      
תורעה==================      
ראותמה יפל הרואת יפוג תקפסא )א=====      
ללוכ ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,הטמ      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכו ,הרונ      
הריסמו הלבוה ללוכ ,טלפמוק - התקלדהל      
תפסות )ב.למשחה ןלבקל וא ןימזמה גיצנל      
לש הבכרהו הקפסא לולכת הרואת ףוגל      
יכ ןלבקה ינפל שגדומ  )ג.ףוגל תפסותה      
םקלח ,הרואתה יפוג תא קפסל יאשר ןימזמה      
גוסמ ויהי תורונה לכ  )ד.םירחא י"ע ,םלוכ וא      
    DEL ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא תולעב  
.תינוציח הנקתהל ומיאתיו      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
"האיצי" םוריחל הנווכה טליש תרואת ףוג     08.03.0002
תויתוא 56PI ץוחב ןקתומ לודג טלש םלוא      
    2.5X08X04 םינש 8 "ילגיב" תרצות מ"ס  
ןמז ,DEL יתילכת וד תנוכתמב תוירחא      
םוינימולאמ היהי ת"גה הנבמ 'קד 102 הראה      
קפוסיו ןמזוי ל"נה ת"ג ,ינוציח הנקתהל         
ןנכתמ רושיאו ןימזמה רושיא תלבק רחאל      

  5,400.00   900.00     6.00 .למשחה 'חי   
      
הרקת וא ריק ג"ע יתילכת דח םוריח ת"ג     08.03.0003
    W3X2 DEL 56PI םינש 8 ילגיב תרצות  

 11,040.00   460.00    24.00 תוירחא 'חי   
      
םגד W87 DEL 2neG aroruA לוגע ת"ג     08.03.0004
    detsorF-2G-070-RBH תרצות kinortxuL  
תרקתב תינוציח הנקתהל PI-56 םימ ןגומ      

 37,440.00   780.00    48.00 .י.ח תצובק י"ע קוושמ .הככסה 'חי   
      
דע ךרואב )5.1X3 YX2N( לבכ רובע תפסות     08.03.0005
הצקבו סנפה ךותל דחא הצקב רבוחמ רטמ 2      

  4,800.00   100.00    48.00 שומישל ןכומ A61X3 EEC עקתל ינשה 'חי   
      
הרואת יפוג תנקתה      
    ************************  
      
טוויח תללוכ הנקתה  .א ===== : תורעה      
תספוקמ ,לבכ וא רוניצב םיכילומ י"ע      
הנקתה ללוכ ,הרואתה ףוג דע םירוביח      
.תורונמ      
      
,הנקתה םיללוכ הרקתב םיעוקש םיפוגה  .ב      
הרקתל וא הרקתה תרגסמל םיקוזיח      
.ךרוצ יפל תיביטקורטסנוקה      
      
ג"ע אוהשלכ הרואת ףוג לש הנקתה     08.03.0014
תנוולוגמ הדלפ ינקתה ללוכ ריק/הרקתה      
םירזיבאה לכו תורונ ללוכ שרדנ ינכמ קזוחו      

  9,600.00   200.00    48.00 )'וכו הנובירט ,ןוניצ רדח( םיוולינה 'חי   
      
םגד םורח האיצי טלש ת"ג לש הנקתה     08.03.0015
םישרדנה םיקוזיחה לכ ללוכ יסקמ-הפפ      
עיגמש דויצה לכ ללוכ ,ותנקתה םוקמל      

  1,200.00   200.00     6.00 טלפמוקב 'חי   
      
לכו ליגר/םוריח תרואת ת"ג לש תנקתה     08.03.0017

  1,800.00   100.00    18.00 .האלמ הלעפהל שרדנה 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ש ר ג מ  ת ר ו א ת ל  ם י ד ו מ ע  40.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ל ו ש מ       
      
םיבלושמ םישרגמ תרואת      
    **************************  
      
הנקתהו הבצה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
רזעה ירמוח ללוכ תודובעהו םירמוחה לכ תאו      
לש םלשומ עוציבל םישורדה רזעה תודובעו      
;טרפמב טרופמכ ,תודובעה      
      
שרדתש הרואתה תמר .א********** :תורעה      
סקול 003 הראה עצוממל שרדנכ הניה      
שיגי קפסה .תוחפל 7.0 תודיחא םע תוחפל      
תמר לש טרופמ ןונכת רושיאה ךרוצל      
תמר הדובעה םויסב .לבקתתש הרואתה      
רושיא שיגהל ןלבקה לעו קדבת הרואתה      
ישרגמל החמומ ךמסומ הרואת סדנהממ      
ןקתמ תלוכת לכ תא ללוכ הז קרפ .ב.טרופס      
למשחה תוחולמ לחה שרגמב למשחה      
ירקב ללוכ ,םכותב ו/וא םידומעל דומצב      
.ג.הנבמ תרקבמ קלח ויהי רשא הלעפה      
אל ,ושרדי םא םילוקמרו VTCC תכרעמ      
.הז קרפב םילולכ      
      
רשא שרגמה תרואתל םיסנפ לש הקפסא     08.04.0003
עיפומה הרואתה תמר השירדב ודמעיו וקיפי      
הרואת סנפ  - תרצותמ ויהי םיסנפה .טרפמב      
. kinortxuL תרצות SULP 004-LFM םגד      
לכ תא ולולכי םיסנפה  .י.ח תצובק י"ע קוושמ      

 85,100.00 2,300.00    37.00 'פמוק .שרדנה רזעה דויצ  
      
יבג לע שרגמה תרואתל םיסנפה תנקתה     08.04.0004
.'מ 21 דע הבוגב םיישארה הרואתה ידומע      
תלעה ,רתאב ןסחממ הלבוה ללוכ ריחמה      
םוקמב ותנקתה דומעה שאר לא סנפה      
לחה YX2N תליבכ תנקתהו תקפסא ,דעוימה      
דומעה סיסבב אצמנה חולל דעו סנפהמ      
םויב ןה םיסנפה קפס ףותישב ונווכו ותלעפה      
שרגמב רווניס תעינמל שגד ךות ,הלילב ןהו      

 18,500.00   500.00    37.00 .תינוציחה הביבסל ןהו ומצע 'חי   
      
ישרגמל תועלצ בר דומע לש רתאל הקפסא     08.04.0005
4 דע ת"ג תנקתהל תיקפוא עורז ללוכ טרופס      
םינגומ םיינוציח סופיט יבלש ללוכ ,םיסנפ      
תרצות  .רטמ 21 דע הבוגב ,ןוחטב לבכ ללוכ      
ןקתה תוברל .רשואמ ע"ש וא "ה.ל.פ"      

 19,500.00 6,500.00     3.00 'פמוק .קוחב שרדנכ םייחל וק תוחיטב  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8 -ל עורזו ךא ל"נכ הרואת דומע לש הקפסא     08.04.0006

 15,000.00 7,500.00     2.00 'פמוק םיסנפ  
      
הבוגב הדלפ דומעל 03 -ב ןוטבמ דוסי תקיצי     08.04.0007
דוסי יגרב תנקתהו תקפסה ללוכ ,'מ 21 דע      
םינבלוגמ םימוא ,4/3" רטוקב םינבלוגמ      
/ למשח רובע שרדנכ רטוקב הסינכ ילוורש      
לדוג .הקראה תינכתב עיפומכ תרושקת      
ריחמה .רוטקורטסנוק תשירד יפל דוסיה      
קודיהו יוסיכ ,עקרק יגוס לכב הריפח ללוכ      

 20,000.00 4,000.00     5.00 .עקרקה 'חי   
      

 20,000.00 4,000.00     5.00 'פמוק .הלעפהל ותנכהו וקוזיח ,דומעה תדמעה 08.04.0008
      
,ינוציח קבח רובע דומע ריחמל תפסות     08.04.0009
VTCC תמלצמ תנקתהל עורז ללוכו ןוולוגמ      
דומעה תיתחתמ ירושרש רוניצ תלחשה ללוכ      
חתפ ללוכ ,עורזה לא המלצמ רוביח.קנ לא      
יאתל ףסונב מ.נ.מל םידעוימה םירזיבא אתל      

  2,500.00   500.00     5.00 למשח ירזיבא 'חי   
      
היהי אילכה .קרב אילכ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0010
ללוכ ,מ"ס 22 רטוקב ,'מ 0.6 הבוגב טומ      
ךרואב תבשות םע הצקב דוח ללוכ ,תבשות      
,הקראה דיג תורבחתהל קבח ללוכ ,מ"ס 521      
יגולטק רפסמ  ,םחנמ רפכ תרצות      

 22,500.00 4,500.00     5.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק 35549401  
      
ר"ממ 021 ךתחב תשוחנ ךילומ תקפסא     08.04.0011
הקראה ספל םיקרבה יטלוק ןיב רוביח רובע      
ינשמ רוביח ללוכ ןרותה לש ןותחתה קלחב      

  4,500.00    75.00    60.00 .םידדצה רטמ   
      
ךרוצל ןרותה רובע הקראה תכרעמ עוציב     08.04.0012
לולכי ןקתמה .םיקרב ינפב הנגהו הקראה      
,מ"ס 4/05 םיספ , סיסבב מ"מ 21 לוגע לזרב      
עיפומכ ,תשוחנ יושע הקראה ספל תורבחתה      

 11,000.00 2,200.00     5.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - N3653-06 תינכתב  
      
דומע דוסי תקיציב הקראה תכרעמ עוציב     08.04.0013
י"ע תיפקיה הקראה תעבט ןכו הרואתה      
לא רבוחמה , רטמ 5.1 לש סוידרב תעבט      
הריפח ללוכ ,תודוקנ יתשב דוסי תקראה      
שומישל ןכומ טלפמוק מ"ס 05 קמועב      

 12,500.00 2,500.00     5.00 'פמוק )תינכתב עיפומכ(  
      
)5X( דומעה ךותב למשח ןקתמ      
    ************************************  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לע הנגה רובע רפמא 61X3 דע םרז קיספמ     08.04.0015

    900.00   180.00     5.00 'פמוק 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ  
      

    900.00    60.00    15.00 DEL תורונ םע טלוו 032 ןומיס תורונמ 'חי  08.04.0016
      
רזע עגמ םע 'א 04X3 סמועב קותינל ז"פמ     08.04.0017

  2,000.00   400.00     5.00 ףלחתמ 'חי   
      
עגמ םע רפמא 52X3 סמועב קותינל ז"פמ     08.04.0018

  2,500.00   500.00     5.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      
םעו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח ז"מ     08.04.0019
52X1 ,ריעז סופיטמ העובק תימרט הנגה      

  1,750.00    50.00    35.00 א"ק 01 רפמא 'חי   
      

    375.00    75.00     5.00 "0" קותינ םע םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.04.0020
      

    900.00   180.00     5.00 רפמא 52X3 םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.04.0021
      

  4,800.00   200.00    24.00 רשוגמ 'א 61X1(X3( םלוא ל"נכ ז"מ 'חי  08.04.0022
      

    250.00    50.00     5.00 "0" בצמ םע 'א 61X1 ירלודומ ז"מ 'חי  08.04.0023
      
ןצחל םע ,רפמא 52X4 תחפ םרז רסממ     08.04.0024
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

  1,500.00   300.00     5.00 A םגד רפמאילימ 03 'חי   
      

    375.00    75.00     5.00 רפמא EEC 61X3 עקת תיב 'חי  08.04.0025
      

    500.00   100.00     5.00 רפמא EEC 61X5 עקת תיב 'חי  08.04.0026
      

    300.00    30.00    10.00 רפמא 61X3 עקת תיב 'חי  08.04.0027
      
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       
      
י"ע םיכותיר תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
% תילאוזיו הקידב 001 % ,תכמסומ הדבעמ      
תיטנגמ הקידב 03      
      
םיכתחב תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.10.0048
יחפ ןכו ,מ"מ 0.4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
יוקינ תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ ,רשק      
,יטטניס דוסי עבצו םיכותיר הדלפ תושרבמב      

1,346,800.00 18,200.00    74.00 ןוט 01 לעמ תומכל ןוט   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הדלפה תייצקורטסנוק תעיבצ רובע תפסות     19.10.0060
יפל הדידמה ,יטטניס ןוילע עבצ תובכש יתשב      

155,400.00 2,100.00    74.00 הדלפ ןוט ןוט   
      

192,400.00 2,600.00    74.00 הדלפה תייצקורטסנוק ןווליג רובע תפסות ןוט  19.10.0064
      

157,500.00 15,000.00    10.50 םינוולגמ הדלפ יליפורפמ גגל םישירמ ןוט  19.10.0090
      
ה ד ל פ  י ח פ  ת ו ח ו ל ב  ך ו כ י ס  03.91 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ד ו ב מ  ם י ל נ פ ו       
      
)תירוכסיא( יזפרט חפ תוחולב תוגג ךוכיס     19.30.0033
לג הבוג ילעב ,עובצו ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב      

147,200.00    80.00 1,840.00 רוביחו םוטיא ירזיבא תוברל ,מ"מ 83 לש ר"מ   
      
הסירפבו מ"מ 2 יבועב ןוולגמ חפמ הלחזמ     19.30.0070

 32,200.00   350.00    92.00 מ"מ 0521 דע לש רטמ   
      
עובצו ןוולגמ חפמ םיינוציח םשג ימ תורוניצ     19.30.0077
,מ"מ 1 חפ יבוע ,מ"ס 51/01 תודימב רונתב      
ךרב ,ןוילע שאר תוברל ,'מ 5.3 רוניצה ךרוא      
,םירוביחה לכו םורט ןוטבמ תינגא ,הנותחת      

  2,580.00   430.00     6.00 'פמוק תיזחל ןוגיעו םיקוזיחה  
      
םשג ימ רוניצל ףסונ 'מ לכ רובע תפסות     19.30.0078

  6,960.00   290.00    24.00 7700.030.91 ףיעסב טרופמכ רטמ   
      
,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ם ע  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  02.32 ק ר פ  ת ת       
ט י י נ ו ט נ ב  ת ס י מ ת       
      
םאתהב ןוטבה לש הפישחה תגרדו ןוטבה גוס      
טרפמבו היצקורטסנוקה תינכותב תויחנהל      
      
תואסנולכה תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תויחנהל םאתהב תוינוס הרטלואהו תוינוסה      
סוסיבה ץעוי טרפמ      
      
סנולכה שאר תותיס םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ןנכותמה סלפמל תרזוח הקיציו      
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0050
קמועו מ"ס 06 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

183,936.00   479.00   384.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ רטמ   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../260 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     260 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.32 ק ר פ  ת ת       
      

 83,640.00 6,970.00    12.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  23.99.0030
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
םינקתמה לכ ========= ת ו ר ע ה      
תא םיללוכ ,תויומכה תמישרב םיעיפומה      
,'וכו םתצרה ,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה      
.םאולמב שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ      
רסח קרפה תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב      
תאז ןייצל וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב      
הזירכה תכרעמ .א.יאוול בתכמב תושרופמ      
לש תנוכתמב תויהל תורשפאה םע היהת      
לכל .שא יוליג תכרעמב תבלושמ תכרעמ      
םינקתה ןוכמ ןקת רושיא היהי דויצה ךרעמ      
.061 הרטשמ ןקתו ילארישה      
      
דע טוויחה םג ללכי םירזיבאה לכ ריחמב .ב      
םיאתמ היהי טוויחה .בורק רזיבא וא/ו תזכרה      
תוינכמ תועיגפמ ןגומו תינוציח הנקתהל      
םירזיבאה לכ ריחמב .ג   .םירבכע םוסריכו      
ןכומ רוביחו הבכרה ,הקפסא וללכי דויצהו      
תקידב הלולכ תכרעמה ריחמב .ד  .שומישל      
,דויצה לכ .ה  .יפוס רושיאל דע תויושרה      
טילקבמ טוליש םיללוכ םירזיבאהו םילבכה      
ירבצמ היהי הזירכ תכרעמ לכל .ו  .טורח      
תועש 21 ךשמל למשחה תקפסאל יוביג      
.תוחפל      
      
ללוכ תיאמצע היהת םוריחב הזירכה תכרעמ     34.02.0003
ילרגטניא קלחכ תבלושמ וק תרימשל תכרעמ      
תכרעמל תרושקתב תורבחתה תורשפא םעו      
יסיטרכ לכ ללוכ ולוכ םחתמה לש תיזכרמה      
ןוגכ תופסונ תוכרעמל תורבחתההו הבחרהה      
תוכרעמל תורבחתהו )שרדי םא( שא יוליג      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .תופסונ הזירכ  
      
תא םיללוכה םיזכרמ םידסמ הנקתהו הקפסא     34.02.0004
םינקתומה )טוו 2X021( םיישארה םירבגמה      
ילברע לכ ללוכ ,שרדנכ תומכב ,דויצ ידסמב      
יוביג ירבצמ ללוכו םירבגמ םדק ,לילצה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ,)רשואמ ןקת ילעב םירבצמ( למשחל  
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../261 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     261 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תכרעמה ךותל הנקתהו הקפסא תפסות     34.02.0008
ןיבל תועדוה ןיב גותימ תודיחי לש תמייקה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק גנוג לוצלצ  
      
תורבחתהל התמאתה רובע תכרעמל תפסות     34.02.0009
לש הזירכ תדמעל יטפוא ינוויכ וד ביס י"ע      

  1,000.00 1,000.00     1.00 םחתמה 'חי   
      
םורח תועדוה תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     34.02.0010
תוללוכו הרקבה זכרמב תובלושמ תוטלקומ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 )C.V.D( ילטיגיד תועדוה ללוחמ 'חי   
      
תבית ללוכ ,הזירכל 8-6" לוקמר תכרעמ     34.02.0012
םילירג הבית ללוכ ,יטסוקא לירגו הדוהת      

    400.00   200.00     2.00 יביטרוקד םוינימולא םינותחת 'חי   
      
רובע ,לוקמרל עצוממ ריחמל תפסות     34.02.0014
וב תמייק רשא ,ללחב הנקתהל ותמאתה      

    120.00    60.00     2.00 תיביזורוק הריוא 'חי   
      

    190.00    95.00     2.00 םימ תנגומ הדיחי רובע ל"נל תפסות 'חי  34.02.0016
      
ינוציח זגרא רובע לוקמר ריחמל תפסות     34.02.0017

     80.00    40.00     2.00 )רינרופ( דבועמ 'חי   
      

  3,600.00   600.00     6.00 יונב רפוש סופיטמ לוקמר 'חי  34.02.0018
      
תדעוימה תירוזא הדיחי לש הנקתהו הקפסא     34.02.0019

  1,200.00 1,200.00     1.00 תועדוה תעב תיזכרמה תכרעמה לש הצירפל 'חי   
      
דויצ לכ ללוכ הספוקב )TTP( םורח ןופורקמ     34.02.0021

    900.00   900.00     1.00 'פמוק רזעה  
      
י"ע הלעפה רובע תכרעמה ריחמל תפסות     34.02.0022

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק םירבצמה ללוכ םירבצמ  
      

    700.00     7.00   100.00 ךכוסמ ןופורקימ טוויח רטמ  34.02.0023
      
זגראל דעו לוקמרמ לחה לוק-ימר טוויח     34.02.0024

  9,000.00    60.00   150.00 'פמוק ירוזא וא יתמוק תרושקת  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק "םדק רבגמ" רובע ןופורקימ ריחמל תפסות 34.02.0026
      
***************************  םילבכו םיטוח      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../262 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     262 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנזה יוק רובע םניה ןלהלד םילבכה ריחמ      
תופסוה רובע ,תופעתסה יזגרא ןיב רשקו      
רובע ןכו םינושה םינקתמל תומלשהו      
הלחשהו הקפסא .דיתעב תופסונ תוכרעמ      
רזעה ירמוח ללוכ ,תורקתב יולג וא תורונצב      
,ינכטה טרפמב ראותמכ ,'וכו םיקדהמו קוזיחו      
:ןמקלדכ      
      

    500.00     5.00   100.00 ר"ממ 6.0X2(X8( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  34.02.0031
      
ר"ממ 1X2(X2( ךתחב רוזש ימואת לבכ     34.02.0034

  8,000.00    20.00   400.00 ןיירושמו תינוציח הנקתהל YYN גוסמ רטמ   
      

    600.00     6.00   100.00 ןופורקימ לבכ רטמ  34.02.0038
      
תונכתהו םידויצהו םירמוחה לכ לש הקפסא     34.02.0043
םניא רשאו תכרעמה תלעפהל םישורד רשא      
תנמ לע תאזו ,תויומכה בתכב םיטרופמ      
תולקת אלל לעפת הזירכה תכרעמהש      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק האלמ הרוצבו  
      
םע םואתב ,תכרעמה לכ לש הצרהו הלעפה     34.02.0044
םידומע קפס ,םינושה םינלבקה      
תלהנה ,הרואת ידומע / היצקורטסנוק      
תכרעמהש ךכ - 'וכו סדנהמה ,טקייורפה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תרשואמו שומישל הנכומ היהת  
      
ילארשיה םינקתה ןוכמ לש הקידב תרבעה     34.02.0051
אלל אלמ רושיא דע הרטשמ תרוקיב ללוכ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק תורעה  
      
ץ ע ו י -ם י ש ר ג מ ל  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
ח ו ת י פ       
      
י נ ק ת מ ל  ד ו י צ ו  ם י נ ק ת מ  10.24 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ל ו ש מ  ט ר ו פ ס       
      
4 טוח יבועב תשר םע יפמילוא ףערודכ ןקתמ     42.01.0030
םיגרבומ םיסכמ םע םילוורש ללוכ מ"מ      

 21,000.00 7,000.00     3.00 םידומעל דופירו 'חי   
      
לסרודכ שרגמל הנובירט "עוציב ןונכת"     42.01.0060
םיטרפו טרפמ יפל הבישי תומוקמ 052-ל      

550,000.00 550,000.00     1.00 'פמוק המב בוציע םגד  
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../263 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     263 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעב VLT 4102 םגד ינוציח לס ןקתמ     42.01.0070
"ילארשיה םינקתה ןוכמ לש םגד רושיא"      
- 5155 ןקתל המאתהל האלמ הקידב ללוכה      
ינקית הבוג יונישל ןונגנמ ללוכ ."לס ינקתמ      

192,000.00 16,000.00    12.00 קירפ גרוב םע 'חי   
      
םגד רושיא" לעב "דירדמ" םגד די רודכ רעש     42.01.0080
הקידב ללוכה "ילארשיה םינקתה ןוכמ לש      
רודכ ירעש- 947NE ןקתל המאתהל האלמ      
ט"קמ םורדה טרופס םגד ."די      

 35,000.00 7,000.00     5.00 רשואמ ע"וש וא ,VB103N3OBH 'חי   
      
תרצות noihsuC-aruD םגד ילירקא חטשמ     42.01.0090
    M-ORP תוככורמ דוסי תובכש 2 תלעב  
2-ו מ"מ 2 יבועב )הילסומא 05% ימוג 05%(      
ללוכ TUOC-ARUD ןוילע עבצ תובכש      

253,000.00    55.00 4,600.00 םישרגמ ןומיס ר"מ   
      
,לסרודכ( םינוש םיגוסמ םישרגמ ןומיס     42.01.0100

 29,040.00 2,420.00    12.00 )ףערודכ ,דירודכ 'חי   
      
ח ו ת י פ  ץ ע ו י -ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצות תיפקיה רדג עוציבו ןונכת     44.01.0010
ע"וש וא 6001 ט"קמ "ןנח" םגד "ילרוא      
טרפמ י"פע לכה ,םוחב תנוולוגמ ,'מ 4 הבוגב      
GNIWARD" תינכתל םאתהבו ןרצי      
    POHS" טרפ יפלו לכירדאה י"ע רשואתש  

423,500.00 1,210.00   350.00 5 'סמ רטמ   
      
תורדג" תרצות יפנכ וד רעש עוציבו ןונכת     44.01.0030
ע"וש וא "ןנח" םגד 7002 ט"קמ "ילרוא      
,םוחב ןוולוגמ ,וטנ מ"ס 004/024 תודימב      
RD" תינכתל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע לכה      
    POHSGNIWA" יפל לכירדאה י"ע רשואתש  

 12,000.00 12,000.00     1.00 7A טרפ 'חי   
      

 45,250.00 9,050.00     5.00 B7 טרפ יפל וטנ 004/022 בחורב ךא ל"נכ 'חי  44.01.0040
      
תורדג" תרצות שפשפ רעש עוציבו ןונכת     44.01.0070
,מ"ס 004/011 תודימב "ןנח" םגד "ילרוא      
םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע לכה ,םוחב ןוולוגמ      
י"ע רשואתש "GNIWARD POHS" תינכתל      

 12,600.00 6,300.00     2.00 8 טרפ יפל לכירדאה 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../264 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     264 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ץ ע ו י -ם י ט ל פ ס א  25 ק ר פ       
      
. 10.25 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 5 יבועב תרשקמ הבכש טלפסא ןוטב     52.01.0090

253,000.00    55.00 4,600.00 טרפמ יפל ר"מ   
      

253,000.00    55.00 4,600.00 )8/3 לדוג( מ"ס 4 תרשקמ הבכש ךא ל"נכ ר"מ  52.01.0250
      
. 20.25 ק ר פ  ת ת       
      
יפל רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

 20,240.00     2.20 9,200.00 דחוימ טרפמ ר"מ   
      
. 30.25 ק ר פ  ת ת       
      

237,600.00   120.00 1,980.00 'א גוס עצמ ק"מ  52.03.0010
      
ךרד תרוצו האלמ הרקבב תיתש קודיה     52.03.0900

 26,400.00     5.50 4,800.00 טרופס ישרגמו םיליבשל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,433,622.00 םיבלושמ םישרגמ - כ"הס
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../265 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     265 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנזה )א =====  :תורעה********  תודוקנ      
הלולכ ,הנושאר הדוקנ דע למשח חולמ      
.)לבכ וא תרנצב םיכילומ י"ע( הדוקנה ריחמב      
לגעמב תפסונ הדוקנ לכל ל"נכ הנזה )ב         
תודוקנל תרנצה )ג  .הדוקנה ריחמב הלולכ      
הלעתב YX2N לבכ וא( נ"פ תורונצ י"ע      
יפל - םהיינש לש בוליש וא )דרפנב םלושתש      
,"סיווג" תרצות םירזיבאה לכ )ד  .ךרוצה      
עקת יתב )ה  .ע"ווש וא "דנרגל" ,"וני'צטב"      
קלח וא תיאמצע םינקתומה םייזפ דח      
,לוחכ ,םודא ,ןבל( םיעבצב ויהי םילולכממ      
ללכי ריחמב )ו  .ןימזמה תריחב יפל )רוחש      
ןיב ןכו הציחמהו רוניצה ןיב שורדה םוטיאה      
ומיאתי למשחה ירזיבא לכ )ז רוניצל לבכה      
הנגהו תוחפל 56PI ץוחב םתנקתה םוקמל      
.VU תנירק דגנ      
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     08.01.0001
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
וא לבכ( םיכילומ ,)דרפנב םלושת רשא(      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 ךתח דע )םיטוח      
,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      

  3,600.00   120.00    30.00 םיקדהמו 'קנ   
      
רובע טוח רובע ל"נכ הדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0003

     60.00    15.00     4.00 .העובק הזפ 'חי   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0012
,ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02      
וא ריקב עוקש טילקב 'א 61 ק"ח רזיבא      

    400.00   200.00     2.00 .ינוציח 'קנ   
      

     40.00    20.00     2.00 . םימ ןגמ ירזיבא רובע ל"נה הדוקנל תפסות 'קנ  08.01.0013
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0014
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

    480.00   240.00     2.00 לגעמ 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0015
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( רזיבא 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

    520.00   260.00     2.00 לגעמ לע דדוב ,לופכ 'קנ   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../266 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     266 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0018
לבכ םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ' EEC,  

    150.00   150.00     1.00 לגעמ לע דדוב 'קנ   
      
לגעמ לע תדדוב 'א )61X5( יזפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0020
לבכ( ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
    5.2X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ )61X5( סופיט 'א  

    300.00   300.00     1.00 לגעמ לע דדוב EEC 'קנ   
      
לגעמ לע דדוב 'א )23X5( יזאפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0023
גוסמ לבכ ,מ"מ 04 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
    YX2N 01X5 23( ק"ח רזיבאוX5( א'  

    950.00   950.00     1.00 EEC סופיטמ 'חי   
      
רוניצ לולכת -- רשא תיזפ-תלת הנזה 'קנ     08.01.0026
ןוחטיב םרז קספמ רזיבא ,מ"מ 23 רטוקב      

    650.00   650.00     1.00 ר"ממ YX2N 4X5 םילבכ רפמא 52X3 'קנ   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 02 תרושקת 'קנ     08.01.0036
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקל ,מ"מ      
הכישמ טוחו ,םירוביח תספוקב רזיבאל      

    600.00   100.00     6.00 ןוליינמ 'קנ   
      
תרונמ רובע םלוא ל"נכ תרושקת תדוקנ     08.01.0037
הברקב תאצמנ רשא ןשעו שא יוליגל ןומיס      

    165.00    55.00     3.00 יאלגה תדוקנל 'חי   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0039
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקמ ,מ"מ 52      
הכישמ טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל      

    320.00    80.00     4.00 ןוליינמ 'קנ   
      
61 רטוקב רונצ לולכת רשא -- םורח ןצחל 'קנ     08.01.0048
ןצחלו ר"ממ )5.1X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      
םע אספוקב ןקתומה םיעגמ ינש םע םורח      
טולשו ,הריבשל ףוקש יטסלפ יוסכ ,תרגסמ      
ומכ אספוק( תינכת יפל טורח ץיוודנס טילקב      

    600.00   300.00     2.00 )52E-SAZ םגד עינמלט 'קנ   
      
61X1 םיעקש ינש ללוכ IC םגד םיעקש זגרא     08.01.0051
תחפ רסממ ,רפמא EEC 61X5 עקשו רפמא      
    04X4 סמועב קתנמו רפמא A52X3 רפמא  
לבכ ללוכו .'א 61X3-ו 'א 61X1 םיז"אמ ינשו      
- מ"מ 52 רוניצב לחשומ 6X5 YX2N למשח      

    800.00   800.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
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02/11/2021
דף מס':     267 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"מ 02 - חישק רוניצב הנקתהל תפסות     08.01.0052
,חכ ,רואמ 'קנ ריחמל תפסות -- ןורירמ      
רוניצב הדוקנה עוצב רובע 'דכו תרושקת      
וא ט"הע הנקתהב מ"מ 61 רטוקב חישק      

    270.00    45.00     6.00 היצקורטסנוק 'קנ   
      

    200.00    50.00     4.00 מ"מ 52 רוניצ רובע ל"נכ 'קנ  08.01.0053
      
וא/ו תומלשב( םינבמה לכב ןקתמה תרבעה     08.01.0056
ומש רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב ,)םיבלשב      
למשח תרבח תרוקיבו ,)ןימזמה י"ע עבקי      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ  
      
********   תורוניצ      
      
לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     08.01.0107
,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא חיטל תחתמ וא      
,םירוביח ,תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ      
יטוח ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש      
לא םהלש תינוציחה המיטאה ללוכ ,הכישמ      
רובע( שומישל ןכומ .ורדח םה התוא הציחמה      
רטוקב   -- )תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

    600.00     6.00   100.00 מ"מ 02 רטמ   
      

    800.00     8.00   100.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0108
      

    500.00    10.00    50.00 מ"מ 23 רטוקב רטמ  08.01.0109
      

    650.00    13.00    50.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  08.01.0110
      

    900.00    18.00    50.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0111
      
םיחישק םייטסלפ תורוניצ םלוא ,ל"נכ     08.01.0114

    120.00     6.00    20.00 מ"מ 02 רטוקב   -- ןורירמ סופיטמ רטמ   
      

    160.00     8.00    20.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0115
      

    260.00    13.00    20.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  08.01.0116
      

    900.00    18.00    50.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0117
      

  1,250.00    25.00    50.00 'ץניא 3 רטוקב רטמ  08.01.0118
      
******  םיטוח      
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דף מס':     268 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     08.01.0131
תורונצל םיסנכומ הקראהו ספאה תונושה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

    120.00     1.20   100.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח -)תודוקנה רטמ   
      

    240.00     2.40   100.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0132
      

    480.00     4.80   100.00 ר"ממ 4   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0133
      

    720.00     7.20   100.00 ר"ממ 6   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0134
      

  1,080.00    10.80   100.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0135
      

  1,560.00    15.60   100.00 ר"ממ 61   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0136
      

  7,560.00    21.60   350.00 ר"ממ 52   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0137
      

  4,860.00    32.40   150.00 ר"ממ 53   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0138
      

  1,980.00    39.60    50.00 ר"ממ 05   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0139
      

 23,040.00    57.60   400.00 ר"ממ 07   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0140
      

  3,600.00    72.00    50.00 ר"ממ 59   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0141
      

136,800.00   114.00 1,200.00 ר"ממ 051   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0142
      

  2,688.00   134.40    20.00 ר"ממ 581   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0143
      
,'וכו תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     08.01.0144
סופיט ,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ      

    240.00     4.80    50.00 ר"ממ 6 ךתחב - רוזש רטמ   
      

    960.00     9.60   100.00 ר"ממ 01 ךתחב רטמ  08.01.0145
      

  1,200.00    12.00   100.00 ר"ממ 61 ךתחב רטמ  08.01.0146
      

  2,040.00    20.40   100.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ  08.01.0147
      

 93,600.00    31.20 3,000.00 ר"ממ 53 ךתחב רטמ  08.01.0148
      

  3,720.00    37.20   100.00 ר"ממ 05 ךתחב רטמ  08.01.0149
      

  3,780.00    54.00    70.00 ר"ממ 07 ךתחב רטמ  08.01.0150
      

  3,600.00    72.00    50.00 ר"ממ 59 ךתחב רטמ  08.01.0151
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תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
********** םילבכ      
      
ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.01.0156
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

    840.00     8.40   100.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

174,840.00    56.40 3,100.00 ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ  08.01.0167
      

  7,920.00    39.60   200.00 ר"ממ 01X5 ךתחב רטמ  08.01.0168
      

 80,640.00    28.80 2,800.00 ר"ממ 6X5 ךתחב רטמ  08.01.0170
      

 17,280.00    21.60   800.00 ר"ממ   4X5 ךתחב רטמ  08.01.0171
      

  1,080.00    10.80   100.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב רטמ  08.01.0173
      

 12,960.00    10.80 1,200.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב רטמ  08.01.0174
      

  1,560.00    15.60   100.00 ר"ממ  5.1X7 ךתחב רטמ  08.01.0175
      

  2,400.00    24.00   100.00 ר"ממ 5.1X21 ךתחב רטמ  08.01.0178
      

  7,200.00    14.40   500.00 ר"ממ   5.2X5 ךתחב רטמ  08.01.0179
      

 46,020.00   354.00   130.00 ר"ממ 051X4 ךתחב רטמ  08.01.0182
      

  2,592.00   129.60    20.00 ר"ממ 05X4 ךתחב רטמ  08.01.0184
      

  2,772.00    92.40    30.00 ר"ממ 53X4 ךתחב רטמ  08.01.0186
      

 15,840.00    79.20   200.00 ר"ממ 52X4 ךתחב רטמ  08.01.0187
      
YX2AN-RF סופיטמ םוינימולאמ םילבכ     08.01.0188
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה ללוכ      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

417,600.00   139.20 3,000.00 ר"ממ 042X4 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

  5,220.00   104.40    50.00 ר"ממ 051X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0189
      

 35,100.00    54.00   650.00 ר"ממ 07X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0190
      

 20,160.00    50.40   400.00 ר"ממ 05X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0191
      

  8,400.00    42.00   200.00 ר"ממ 53X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0192
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תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חותיפ - הריפחו תרנצ      
    *************************  
      
ילכב ועצובי הריפחה תודובע .1 :תורעה      
תדימב םיידי תדובעב וא םיינכמ הריפח      
ונקתוי תורונצב .2  .)שושיג תריפח( ךרוצה      
.3  .ריחמב לולכ מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ לבח      
תרידח דגנ רמוחב םוטיא ללוכ תרנצה ריחמ      
תוסינכב ףצקומ ןטרילופ םימ      
רחאל ויתווצקב םוטיאו תוחושל/םינבמל      
ןיב קחרמ יקיזחמ ללוכ ,םילבכה תלחשה      
יגוס לכב תולעת לש הריפח .4  .תורוניצה      
.הלעתהמ םינבא תאצוה ,דופיר ללוכ ,עקרקה      
      
תרבח סופיט 'ץניא 8 רטוקב .יס.יו.יפ תורונצ     08.01.0196

 61,200.00    90.00   680.00 )מ"מ 11 ןפוד יבוע(  למשח רטמ   
      
'ץניא 6 רטוקב   ,C.V.P. סופיטמ  תורונצ     08.01.0197

207,400.00    61.00 3,400.00 חישק וא ירושרש ,למשח תרבח סופיט רטמ   
      
,'ץניא 4 רטוקב C.V.P. סופיטמ תורונצ     08.01.0198

 54,000.00    36.00 1,500.00 )מ"מ 8.7 ןפוד יבוע( קזב סופיט רטמ   
      
הרבוק ירושרש 'ץניא 6 רטוקב ל"נכ תורונצ     08.01.0200

  9,600.00    80.00   120.00 יתבכש וד רטמ   
      
הרבוק ירושרש 'ץניא 3 רטוקב ל"נכ תורונצ     08.01.0201

 57,000.00    12.00 4,750.00 יתבכש וד רטמ   
      
,יתבכש וד 'ץניא 2 רטוקב ל"נכ תורונצ     08.01.0202

  2,400.00     8.00   300.00 יתבכש וד הרבוק ירושרש רטמ   
      
קזב טרדנטס 36 ע.ק.י סופיטמ תורונצ     08.01.0203

 38,000.00    19.00 2,000.00 םודא ןומיס ןאיטילופ רטמ   
      
קזב טרדנטס 05 ע.ק.י סופיטמ תורונצ     08.01.0204

 70,200.00    13.00 5,400.00 םודא ןומיס ןאיטילופ רטמ   
      
- 021 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0206
קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס 021 בחורבו מ"ס 09      
הריפח יפדוע קוליסו חטש ינפ רושיי ,יולימה      

 15,750.00    63.00   250.00 תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ רטמ   
      
- 021 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0207
קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס 06 בחורבו מ"ס 09      
הריפח יפדוע קוליסו חטש ינפ רושיי ,יולימה      

111,800.00    43.00 2,600.00 תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../271 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     271 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 61 בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס     08.01.0209

  8,000.00     2.00 4,000.00 המדאב לבכ ןומיסל רטמ   
      
תייצח רובע ,מ"ס 05 בחורב הלעתל תפסות     08.01.0210

  4,800.00    80.00    60.00 ןוטב וא/ו טלפסא ןוקיתו שיבכ רטמ   
      
חותיפ - תרושקתו למשח תוחוש      
    *********************************  
      
ןוטבמ הלוגע הכירב לש הנקתהו הקפסא     08.01.0212
םע ,'מ 5.1 דע  קמועבו מ"ס 06 רטוקב      
"ןקלוו" תרצות הדלפ תקיצימ ירטינס הסכמ      
הבוגל םאותי הסכמ הבוג( ,"ןרומ" םגד      
אלל )הלוגע וא תעבורמ תרגסמ ,ףוצירה      
הסכמ ,תיתחתב ץצח יולימו ,ןוטב תיתחת      

 41,600.00 1,300.00    32.00 ןוט 52 דבכ 'חי   
      
08 תודימב ןוטבמ היושע םלוא ל"נכ הכירב     08.01.0213

 46,800.00 1,800.00    26.00 ל"נכ הסכמו מ"ס 'חי   
      
001 תודימב ןוטבמ היושע םלוא ל"נכ הכירב     08.01.0214

  4,000.00 2,000.00     2.00 ל"נכ הסכמו מ"ס 'חי   
      
רובע רבעמ תוכירב לש שומישל ןכומ ,היינב     08.01.0215
0.2X5.1X5.1 תודימב ןוטב היושע ,למשח      
ןוט 42 למשח תרבח תמגודכ הסכמ םע 'מ      

 30,000.00 6,000.00     5.00 )תיתחתב ץצח יולימ( ןוטב תיתחת אללו 'חי   
      
תודימב ךא ל"נכ תיעוביר החוש היינב     08.01.0216

 28,000.00 4,000.00     7.00 1.00X1.00X2.0 'חי   
      
ידומע וק הצק וא חולה רובע הקראה עוציב     08.01.0217
6 קמועב דלוורפוק הדורטקלא ללוכ ,הרואת      
04 רטוקב הלוגע טסקירפ הכירבב ,רטמ      
הסכמה ג"ע טולישו ןוט 5.21 הסכמ ,מ"ס      

 24,000.00 1,200.00    20.00 'פמוק דומע/חולל דע ,ר"ממ 53 טוח לש טוויחו  
      
לש P םגדמ הכירב לש הנקתהו הקפסא     08.01.0218
םיאתמ הסכמ ללוכ ,רלולס תרבח/TOH/קזב      
תרנצ תסינכל תונכהה לכ ללוכ ,לזרב תקיצימ      

 45,000.00 3,000.00    15.00 הכירבל 'חי   
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 A2 םגדמ הנקתהו הקפסא 'חי  08.01.0219
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../272 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     272 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הסכמ/ךופה הסכמ( םיסכמ תנקתהו הקפסא     08.01.0220
,)תרושקת / למשח לש( םיבוג/תוחושל )לופכ      
ףוציר ינפל בוגה/החושה הסכמ תמאתה םשל      
ההבגה ללוכ .םיליבשב/חותיפב ילכירדא      
מ"ס( םישדח עקרק ינפ סלפמל החושה/בוגה      
ףוציר ינפ םאותו ,שרדי םאב )ךרעב +02      
תופסונ תויחנה תא םאות ו/וא שדח ילכירדא      

 36,300.00 3,630.00    10.00 .'וכו קזבה / למשח תרבחמ 'חי   
      
חפמ 08/06 תודימב למשח וא תרושקת זגרא     08.01.0221
"רבנע" תמגודכ רטסאילופ הנבמ וא ןוולוגמ      
רטמ 5.1 הבוגל דע 8?" ילילג ןודומע וא(      
םירוביח ישגמו תותלד ללוכ )עקרקה ינפמ      
המאתהו 56PI תומיטא תגרד .לוענמו      
ללוכו ןוטב סיסב לע ןקתומ תינוציח הביבסל      
םירוביח יספ( םישרדנה םירזיבאה לכ      
םשל )'וכו תוקראה ,ז"פמ ,םיקדהמו      
הלעפהל הוולינ דויצו ,הליבכ לש תויופעתסה      
לעמ ןוטב דוסי ללוכ למשח וא תרושקת לש      

  8,000.00 2,000.00     4.00 עקרקה 'חי   
      
022 דע בחור תודימב ,ל"נה רובע ןוטב סיסב     08.01.0222
מ"ס 03 דע הבוגו מ"ס 06 דע קמוע ,מ"ס      

  6,000.00 1,500.00     4.00 .ףוציר ינפמ 'חי   
      
תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
    **************************  
      
םעו תולש םע תצרוחמ לזרב תיצקורטסנוק     08.01.0227
םילבכ וא תורונצ תבכרהל ןכומ ,רזעה דויצ      
קוזיחל וא הלופכ הפצר קוזיחל וא ,םהילע      
,חודיק ללוכ ,ללח לעמ תולעת לש דחוימ      
טרופמה יפל לכה - 'וכו עבצ ,םיגרב ,תוירי      

    480.00    24.00    20.00 ינכטה טרפמב ג"ק   
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תוצרוחמ חפ תולעת     08.01.0228
וא  ריקה לע תונקתומ הסכמ םע רוגס מ"מ      
,דחא דצמ השיגל תויונב ,הרקתה לע תויולת      
לכ תא םריחמב ללוכ  "דריל" תרצות תמגודכ      
,תולוזנוק היצקורטסנוקה ,תוילתה ,םיקוזיחה      
רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק ללוכ( תויוז      

  1,080.00   120.00     9.00 .מ"ס 01/02 תודימב 'וכו )ךרוצה יפל תולעת רטמ   
      

  1,680.00    84.00    20.00 מ"ס 01/01 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0229
      

  1,320.00   132.00    10.00 מ"ס 01/03 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0230
      

  1,320.00   132.00    10.00 מ"ס 01/04 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0231
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../273 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     273 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    180.00    18.00    10.00 הסכמ רובע מ"ס 0406 תולעתל תפסות רטמ  08.01.0233

      
    180.00    18.00    10.00 הסכמ רובע מ"ס 0301 תולעתל תפסות רטמ  08.01.0234

      
,םיגרב ,םירוח םע תודחוימ רבעמ תובית     08.01.0244
יפל דבועמ הסכמ ,תודירפמ תוציחמ ,עבצ      
טולישו ןומיס ללוכ ,תוינוטקטיכראה תושירדה      

    900.00    18.00    50.00 הקראה גרוב ללוכ ינוציחו ימינפ ג"ק   
      
תותלד םע רבנע תרצות תרושקת ןורא     08.01.0245

  3,200.00   800.00     4.00 ץע בג ללוכ ,מ"ס 04X06X06 תודימב 'חי   
      

    900.00   900.00     1.00 מ"ס 06X06X021 תודימב ל"נכ 'חי  08.01.0246
      
,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     08.01.0247
2 יבועב תונפד םע ,תותלד םע ,ראותמה יפל      
,קזבה ןקתל םאתומ 'ץניא 1 ץע בג םעו מ"ס      
ןכומ טלפמוק - 05/002/002 תודימב      

  3,000.00 1,500.00     2.00 שומישל 'חי   
      
-- שא ינפב םילבכ לע הנגה םוטיא רובע     08.01.0251
חטש יוקינ ,החירמ /סוסיר ,הנקתה ,הקפסא      
ךרוצה יפל תרזוח החירמ וא סוסיר ,סוסירה      
םינקת( KITSAMALF םוטיא רמוח לש      

  1,050.00   350.00     3.00 )תוחפל ,DLU, NI ר"מ   
      
רוטרנגל םירוביח זגרא לש הנקתהו הקפסא     08.01.0253
הנבמ ללוכ רפמא 0001X3 -ל םאתומ דיינ      
םוטא תינוציח הנקתהל םיאתמה ,ןוולוגמ חפ      
,םיספ ,VU הנירקו 56PI םימ הרידח דגנ      
לייח טרדנטס יפל יונב 'וכו טוליש ,םיקדהמ      
לכ תא ללוכ ,)אמגוד תינכות הטול( ריוואה      
םיקוזיח ילזרב ,רזעה ירזיבאו רזעה ירמוח      
    "Z" םייוסיכ ,םילנפ ,םילבכ תרישקל ץרוחמ  
ןכומ טלפמוק - למשחה תונקתב שרדנה לכו      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
******** תוקראה      
      
תחתמ ןקתומ מ"מ 21 רטוקב לזרב טומ     08.01.0255
הנקתה ריחמב ללוכ .תיקפוא הרוצב דוסיל      
,קחרמ קיזחמ ללוכ B-522 ןוטב תבכש לש      
ללוכ ,תושורדה  המדא תודובע ללוכ      
ןכומ ,ךותיר י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה      

    960.00    24.00    40.00 שומישל רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../274 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     274 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לזרב י"ע ל"נכ ןבלוגמ הדלפ ספ תואיצי     08.01.0256
רובע ריקב ןקתומ מ"ס 4X05 ןבלוגמ      
,האיצי יכילומ וא תודורטקלא לא תורבחתה      
,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר וריחמב ללוכ      
שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב םע רמג ללוכ      
ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ ךרואב ,1"      

  1,800.00   360.00     5.00 שומישל 'חי   
      
רובע םלוא )שיטפ תספוק אלל( ל"נכ תואיצי     08.01.0257
יצוק , למשח תרבח ישאר הקראה ספ      

    720.00   180.00     4.00 'וכו'וכו תוילעמ 'חי   
      

    480.00   240.00     2.00 לופכ ספ י"ע םלוא ל"נכ תואיצי 'חי  08.01.0258
      
בכרומ םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     08.01.0259
'מ 05.1 ךרואב תשוחנ יושע למשחה חול דיל      
8/3 רטוקב םיגרב 52 ללוכ מ"מ 4X05 ךתחב      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע 'ץניא      
ללוכ םיגרבל םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו      

  1,080.00 1,080.00     1.00 .הנקתה 'חי   
      
ךתחבו רטמ 5.0 דע ךרואב ,םלוא ל"נכ ספ     08.01.0260

    840.00   420.00     2.00 מ"מ 4/05 'חי   
      
רוניצ לולכת רשא -ר"ממ 01 הקראה 'קנ     08.01.0261
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      

    270.00    90.00     3.00 )םוינימולא תוציחמ 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -ר"ממ 6 הקראה 'קנ     08.01.0262
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 02 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      

    140.00    70.00     2.00 )םוינימולא תוציחמ 'קנ   
      
2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     08.01.0263
הקראה טוח רוביחל דרפנ קוזיח ללוכ ,'ץניא      

     90.00    45.00     2.00 הרהזא טלש ללוכו 'חי   
      

    100.00    50.00     2.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0264
      

     65.00    65.00     1.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0265
      
ללוכ ,םוא ללוכ 'ץניא 8/3 הקראה יגרב ךותיר     08.01.0266
תכתמ יקלחל טוליש ללוכ ,תיציפק תעבט      
רובע ,)'וכו םיספ ,םיפוקשמ ,א"מ דויצ ומכ(      

    275.00    55.00     5.00 האוושה תקראה 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../275 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     275 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיגרבל ר"ממ 6 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0267

     60.00    20.00     3.00 תומיאתמ לבכ ילענ ללוכ ,ל"נכ 'חי   
      
ספל ר"ממ 6 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0268

     60.00    20.00     3.00 םילאיצנטופ תאוושה 'חי   
      

     60.00    30.00     2.00 ר"ממ 61 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0269
      

     60.00    30.00     2.00 ר"ממ 52 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0270
      

    140.00    70.00     2.00 ר"ממ 53 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0271
      

    200.00   100.00     2.00 ר"ממ 05 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0272
      

    300.00   150.00     2.00 ר"ממ 07 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0273
      

  1,200.00   300.00     4.00 ר"ממ 051 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0274
      
ם י ס נ פ ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו הבצה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
רזעה ירמוח ללוכ תודובעהו םירמוחה לכ תאו      
לש םלשומ עוציבל םישורדה רזעה תודובעו      
דויצ ,תורונ ללוכ;טרפמב טרופמכ ,תודובעה      
תמצוע םועמע דויצ ,חכ יקפס ,םיקנשמ ומכ      
תלעפהו ,םידומעל דוסי יגרבו ,'דכו סנפה      
זגרא .תמלשומו הניקת הרוצב ןקתמה      
05 .ת.ק הבוגב היהי םידומעה לש םירוביח      
הרואתה ידומע לש דויצה לכ מ"ס 06 מ"ס      
לש רואמ תקלחמ רושיאב היהי      
תויתלד ינש וללכי הרואתה ידומע.הייריעה      
םינוש םירוביח ישגמ ינש רובע תונוש      
ינשהו הרואת למשחל דחאה( .םידרפומו      
.)עובק למשח תורש יעקשל וא תרושקתל      
תפסונ תותלד היהת הרואת ידומעהמ קלחל      
האיצי יחתפו ,דומעה לש ןוילעה וקלחב      
תנקתה רובע )םימ ירדחל םימוטא( הליבכ      
ויהי םיסנפהו םידומעה לכ .ת.ע ג"ע תומלצמ      
,חוקיפהו תליא תייריע רואמ תקלחמ רושיאב      
שי .לכירדאה רושיא יפל ןווגב העיבצ עצוביו      
קפוסי רשא הרואת דומע לכל המגוד ןיכהל      
.לכירדאה רושיאל - )תקלוד המגוד(      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../276 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     276 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,שרופמב ןיוצמ אל םא םג ,וללכי םידומעה      
תוכרעמ ןיב האלמ הדרפה ,תותלדב תשרש      
לש הדרפה ללוכ דומעה ךותב תונוש תורש      
רוביח ספ דומעה ךותב העיבצ ,םישגמ      
סנפ לכ .ת.על הקראה רוביח גרובו הקראה      
ז"פמו YX2N 5.1x5 גוסמ דרפנ לבכ לולכי      
.דומעה סיסבב אצמי רשא דרפנ א"ח      
יוסיכ היהי הרואת דומע לכל                  
יוסיכה .ןוטבה דוסי לעמ דומעה תיתחתב      
לכב .דומעה לש עבצבו ןוולוגמ חפמ היהי      
םירורב םיטלש 2 ואצמי הרואת דומע      
תורוקמ ינש םימייק יכ םינייצמה םיאירקו      
) עובק למשחו הרואת ( דומעב םינוש למשח      
      
הרואת דומעל 03 -ב ןוטבמ תודוסי תקיצי     08.02.0002
ימדק סנפ רובע ינוק ךתחב( רטמ 6 הבוגב      
ללוכה הרואת דומע רובע םגו רטמ 6 הבוגב      
ירוחא סנפ דועו רטמ 6 הבוגב ימדק סנפ      
יגרב 4 תנקתהו הקפסא ללוכ ,)רטמ 4 הבוגב      
21 ,דומעל םיאתמ רטוקב םינוולוגמ דוסי      
תודחוימ )תוביש( תויקסיד ,םינוולוגמ םימוא      
רובע שרדנה לכו תוכתמ ןיב היזורוק תעינמל      
3-2 .ינכטה טרפמב עיפומכ הרואת ידומע      
הסינכ לוורש + 3"2" רטוקב הסינכ ילוורש      
האיצי ילוורש ל"נכ הקראה רובע מ"מ ?23      
תינכתו  תויחנה יפל - דוסיה .תויומכ ןתואב      
רטמ( ק"מ 0.1/0.1 תודימב רוטקורטסנוקה      
.)בוק      
ינפ לעמ מ"ס 01 טלוב היהי ןוטבה דוסי      
לכב הביצח ,הריפח ללוכ ריחמה .ףוצירה      
עקרקה תיתשת קודיהו יוסיכ ,עקרק יגוס      
דע שרדנה לכו ןויזל תוקיצי תוכרעמ יוניפ      

213,000.00 3,000.00    71.00 שומישל ןכומ טלפמוק .םלשומו רמגומ רצומל 'חי   
      
הרואת דומעל 03 -ב ןוטבמ תודוסי תקיצי     08.02.0003
הקפסא ללוכ ,)ינוק ךתחב( רטמ 4 הבוגב      
רטוקב םינוולוגמ דוסי יגרב 4 תנקתהו      
תויקסיד ,םינוולוגמ םימוא 21 ,דומעל םיאתמ      
תוכתמ ןיב היזורוק תעינמל תודחוימ )תוביש(      
עיפומכ הרואת ידומע רובע שרדנה לכו      
רטוקב הסינכ לוורש 3-2 .ינכטה טרפמב      
    "3"2 + רובע מ"מ ?23 הסינכ ילוורש  
.תויומכ ןתואב האיצי ילוורש ל"נכ הקראה      
רוטקורטסנוקה תויחנהו תינכת יפל - דוסיה      
ונתני רשא תויחנהבו תודימב      
ןוטבה דוסי .)ק"מ 8.0*8.0( רוטקורטסנוקהמ      
טלפמוק .ףוצירה ינפ לעמ מ"ס 01 טלוב היהי      

150,000.00 2,500.00    60.00 .שומישל ןכומ 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../277 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     277 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרואת דומעב ילארשי ןקת םע םירוביח שגמ     08.02.0004
םגדמ( תומוק 3 םיקדהמ ללוכ ,סנפל      
דויצ לכו יטמוטוא יצחו )רואמ 'חמ רשואמה      
תוינכתב עיפומכ( הלעפהל שרדנה רזעה      
ןכומ 'פמוק - הרואת תקלחמ רשואמו )למשח      

 30,800.00   275.00   112.00 שומישל 'חי   
      

  9,724.00   374.00    26.00 םיז"אמל ינכמ רשגמו םיסנפ 2 רובע ךא ל"נכ 'חי  08.02.0005
      
ןגומ 'א 61 יזפ דח עקת תיב רובע תפסות     08.02.0006
,דרפנ לגעמב הרואת דומעב ןקתומ םימ      
וד ז"פמ םע דרפנו ףסונ םירוביח שגמ ללוכו      
A, 03 םגד ,'א 52X2 תחפ רסממו יבטוק      

 69,300.00   693.00   100.00 .רפמאלימ 'חי   
      
ONOCE םגד םגד סנפ לש דבלב הקפסא     08.02.0007
דע רוא ןאובי ,DELK תרבח תרצות      
תיכוכז ,םוינימולא תקיצימ ףוג .םיסדנהמ      
תרצות  ILAD רביירד ,הפוקש      
    SPILIHP/MARSO, תיטפוא תכרעמ GC  
.W06 - קפסה.EERC תרצות םידל םע      
,רטמ 6 הבוגב הרואת דומעב הנקתהל      
'חמו טקיורפה תלהנהו לכירדא י"ע רשואמו      

132,681.25 1,868.75    71.00 רואמ 'חי   
      
4 הבוגל  ךא ל"נכ סנפ לש דבלב הקפסא     08.02.0008

115,575.00 1,725.00    67.00 W03 קפסהב רטמ 'חי   
      
דומעב ,אוהש גוס לכמ סנפ לש תנקתה     08.02.0009
טוויחה לכ ללוכ רטמ 6 דע הבוג הרואת      
שארב סנפה דעו םירוביחה שגממ שרדנה      
הראה תלבקל( הראה ןוויכ ללוכו דומעה      
םויב הביבסל רווניס אללו ,שרדנה ןוויכל      
ןכומ טלפמוק - )שרדנכ הליל תועשבו      

 34,500.00   250.00   138.00 שומישל 'חי   
      
/ רואמ תיזכרממ( הרואת יווק רוביח וא קותינ     08.02.0010
רואמ תקלחמ רושיאו םואתב  )למשח חולמ      
,דרפנב םלושת הפומ( תופומ ירוביח ללוכו      
למשח תחוש ךותב עצבתי תופומ רוביח      
שרדנה דויצה לכו תורוניצ ,םילבכ ,)הבורק      
םימייק הרואת יווק רוביח  ו/וא קותינ רובע      
רוביח ו/וא ,םיינמז הרואת יווק רוביח  ו/וא      
הרדגה לכ וא( םירחא םירוזאבש הרואת יווקל      
ןכומ טלפמוק - )חוקיפו רואמ 'חמ לש תרחא      

 10,000.00 10,000.00     1.00 .שומישל 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../278 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     278 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תינקית יסקופא הפומ לש הנקתהו הקפסא     08.02.0011
לבכל )תפז ינמוטיב םוטיא ללוכ( םקר גוסמ      
הפומ( שרדנכ טולישו 61X5 YX2N למשח      

  5,500.00 2,750.00     2.00 'פמוק )למשח תחושב עצובת למשחל  
      
תללוכה מ"ס 01 יבועב ןוטב תקיצי עוציב     08.02.0012
תיתשת לע הנגה רובע ,הקיציב תשר הכותב      
הקיציה .ק"תת תרושקתו למשח תרנצ      
הברק בקע ק"תת למשח תרנצ לעמ עצובת      
םע תובלטצהו הברק ו/וא םיצע ישרושל      

  7,000.00   200.00    35.00 .תורחא תוכרעמ רטמ   
      
ם י ס נ פ ל  ם י ד ו מ ע  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיסנפהו םידומעה  ****************  יללכ      
תויחנהו טרפמ לע םיססובמ םיראותמה      
הנגה ללוכו )8.80 טרפמ( 'א חפסנכ עיפומה      
םיקפוסמה םידומעה שרדנכ היזורוק דגנ      
לכירדא י"ע םירשואמ תויהל םיכירצ      
- תליא תייריע רואמ 'חמ י"ע םירשואמו      
ןיוצמ אל םא םג ,וללכי םידומעה  .חקפמהו      
ךותב הדרפה ,תותלדב תשרש ,שרופמב      
ךותב העיבצ ,םישגמ לש הדרפה ללוכ דומעה      
לכ  ,הקראה ספ רוביחל ךתורמ גרוב ,דומעה      
ז"פמ היהי סנפ לכלו דרפנ לבכ לולכי סנפ      
שי .דומעה סיסבב אצמי רשא דרפנ א"ח      
'דאה רושיאל הרואת דומע לש המגוד שיגהל      
בצות המגודה .האלמ הנמזהו עוציב ינפל      
.לכירדאה רושיאל )תקלוד המגוד( לעפותו      
      
6 הבוג הרואת דומע לש הנקתהו הקפסא     08.03.0002
הטלפ 09D  תוכתמ ה.ל.פ תרצות ,רטמ      
,תימדק עורז ללוכה ינוק ךתחב 025/025      
למשח ןיב הדרפה ללוכ,השיג תותלד 2 ללוכ      
לופיט ללוכ,'מ 7.1 הבוגל דע תרושקתו      
תנקתה רובע שורדה ןקתה ללוכו היזורוקב      
חפמ ןותחת יוסיכ ללוכו ONOCE םגדמ סנפ      
ןוטב דוסי לעמ יוסיכל דומעה עבצב ןוולוגמ      

180,960.00 3,120.00    58.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - עקרקהמ טלוב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../279 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     279 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6 הבוג הרואת דומע לש הנקתהו הקפסא     08.03.0003
הטלפ 09D  תוכתמ ה.ל.פ תרצות ,רטמ      
6( תימדק עורז ללוכה , ינוק ךתחב 025/025      
2 ללוכ . )רטמ 4( תירוחא עורזו )הבוג רטמ      
למשח ןיב הדרפה ללוכ,השיג תותלד      
לופיט ללוכ ,'מ 7.1 הבוגל דע תרושקתו      
תנקתה רובע שורדה ןקתה ללוכו היזורוקב      
ןותחת יוסיכ ללוכו ONOCE םגדמ םיסנפ      
דוסי לעמ יוסיכל דומעה עבצב ןוולוגמ חפמ      

 56,160.00 4,320.00    13.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - עקרקהמ טלוב ןוטב 'חי   
      
4 הבוג הרואת דומע לש הנקתהו הקפסא     08.03.0004
ינוק ךתחב  ,תוכתמ ה.ל.פ תרצות ,רטמ      
    09D תותלד 2 ללוכ, 004/004 הטלפ  
דע תרושקתו למשח ןיב הדרפה ללוכ,השיג      
ללוכו היזורוקב לופיט ללוכ,'מ 7.1 הבוגל      
םגדמ סנפ תנקתה רובע שורדה ןקתה      
    ONOCE ןותחת יוסיכ ללוכו דומעה שארב  
דוסי לעמ יוסיכל דומעה עבצב ןוולוגמ חפמ      

165,600.00 2,760.00    60.00 שומישל ןכומ טלפמוק - עקרקהמ טלוב ןוטב 'חי   
      
081 הלופכ תינוק עורז תנקתהו הקפסא     08.03.0005
ןכומ טלפמוק - רטמ 6 הבוגב הרואתל      

 15,600.00 1,200.00    13.00 שומישל 'חי   
      
,ינוק ךתחב הרואת דומעה ריחמל תפסות     08.03.0007
לוכ ללוכ המלצמ תנקתהל םג שומיש רובע      
תיתלד ללוכ דומעב תושורדה תומאתה      
שארל תחתמ הנטק תפסונ תיתלדו ,תפסונ      
המלצמל הליבכ תאיציל "תיבוברז"ו דומעה      
רזע ירזיבא ללוכ ,םימ תרידח דגנ םוטיאו      
למשח ןיב הדרפה תציחמ ללוכו רזע דויצו      

 10,800.00   900.00    12.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק -תרושקתו  
      
הרואת ידומע לש הלבוה רובע תפסות     08.03.0008

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק חוקלה רתא לא ןרציה לעפממ  
      
ןוולוגמ קבח רובע הרואת דומעל תפסות     08.03.0009

 15,000.00   150.00   100.00 .םילגד תיילתל דומעה לש עבצבו 'חי   
      
הרואת דומעל אמייק רב טורח טילקב טוליש     08.03.0010
תורוקמ ינשמ ןזומ הרואת דומע !!! תוריהז "      

 12,000.00    50.00   240.00 עובק למשח\הרואת םינוש חתמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../280 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     280 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ה ר ו א ת  ת ר ק ב  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
שומיש ךות תכרעמה תא עצבי ןלבקה      
םע םואתבו קטלנא תרבח לש הלעפהו      
שיגי ןלבקה   .תליא תייריע למשח תקלחמ      
ירפסמ ללוכ הרואתה יפוג לש םושיר      
ללוכ דומע לכב םיסנפה תומכ ,םידומעה      
- 'וכו ,קפסה ,סנפ לכ לש םגד ,םירבוע םיסנפ      
הנכה רובע ,תכרעמה קפס םואתב לכה      
םיריחמה לכ  .תיטוח לא הרקב תכרעמל      
.התומלשב תכרעמה לש הלעפה םיללוכ      
"ספא" קותינ הלקת ינפמ ןגת םג תכרעמה      
.חתמ תיילעו      
      
טוויח ללוכ למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0003
הרקב זכרממ טלשנה הרואת רקב לש םיאתמ      
הנקתהל דעוימה תיראלולס תרושקתב      
CLS :םגד   ,הרואתה תייזכרמב      
    retsamimuL-NE  קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב      

 34,000.00 17,000.00     2.00 'פמוק .ב"צמה  
      
טוויח ללוכ למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0004
4 :ללוכה ILAD תרושקת םאתמ ,םיאתמ      
552 דע לע לועפתל ILAD תרושקת יצורע      
תוילטיגיד תוסינכ 8 ,תוילטיגיד תובותכ      
תייזכרמב ןקתומה ,םיעוריאו תולקת יוויחל      
קוושמה teertS-CDC-NE :םגד ,הרואתה      
טרפמה תושירדל הנועה מ"עב קטלנא י"ע      
לע הטילשל הניה היזכרמל( .ב"צמה ינכטה      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק )םירביירד 552 דע  
      
טוויח ללוכ למשחה חולב הנקתהו הקפסא     08.04.0005
584/232 ידועיי תרושקת םאתמ ,םיאתמ      
ןקתומה ,תובוחר תרואתל רקבל הנכות ללוכ      
:םגד   ,הרואתה תייזכרמב      
    teertS-MOCNI-NE קטלנא י"ע קוושמה  
552 דע לע הטילשל הניה היזכרמ( . מ"עב      

  9,400.00 4,700.00     2.00 'פמוק )םירביירד  
      
חולב תנקתומה ILAD חוכ קפס תדיחי     08.04.0006
46 דע לועפתל םיאתמ טוויח ללוכ למשחה      
ILAD-SP-NE :םגד  ,ILAD הצק תודיחי      
תושירדל הנועה מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      
הניה היזכרמה( .ב"צמה ינכטה טרפמה      

 14,000.00 2,000.00     7.00 'פמוק )םירביירד 552 דע לע הטילשל  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרואת דומעב ןקתומה ILAD רבגמ תדיחי     08.04.0007
תודיחי 46 דע לועפתל םיאתמ טוויח ללוכ      
קוושמה ILAD-PER-NE :םגד  ,ILAD הצק      
טרפמה תושירדל הנועה מ"עב קטלנא י"ע      
'מ 003 לש קחרמ רחאל ןקתוי .ב"צמה ינכטה      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .ILAD לבכ ךרוא  
      
תעב ימעפ דח ,תשרב סנפ לכ רובע םולשת     08.04.0008
הייזכרמה ינותנ םושירו זוכיר רובע המקהה      
םינותנה סיסב תביתכ תוברל ,הרואתה יפוגו      
הרואתה יפוג תבצה ,הרקבה תנכותב      
תיביטקארטניאה הפמה יבג לע תויזכרמהו      
הרקבה תכרעמ תונכת ,הרקבה תנכות לש      
ינמז( הרואת תוינכותל ז"ול תיינב ללוכ      
תכרעמ תרדגה ,)םועמעו יוביכ ,הקלדה      
האלמ הלעפהל דע ,'וכו תואשרה ,תוארתהה      

 30,100.00   215.00   140.00 'פמוק .הרקבה תכרעמ לוהינ תנכות לש  
      
לוהינ תנכות תקפסא רובע םולשת     08.04.0009
ןפדפדמ לועפתל ןנע תורשב תיטנרטניא      
תרשפאמה ,םישמתשמ 5 דע י"ע יטרדנטס      
סנפה תמרב ,הרואתה תכרעמ לוהינו הטילש      
תחילש ,תולקת תגצה תוברל ,דדובה      
ירטשמ תעיבק ,תוחוד תקפה ,תועדוה      

 29,400.00   210.00   140.00 'פמוק ,'וכו םועמעו יוביכ ,הקלדה  
      
לחה 5.2X3 YX2N לבכ לש הנקתהו הקפסא     08.04.0010
שאר דע ירוזיאה למשחה חולב רקבהמ      

 11,500.00     5.00 2,300.00 דומעה רטמ   
      
תנגהו הלדגה םרז תנגה .הלופכ הנגה תדיחי     08.04.0011

 49,000.00   350.00   140.00 'פמוק ךילומ קותינמ הנגה  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולה יריחמ  )א************ יללכ      
םינוש םיגוסל םיקלוחמ ךשמהב םיעיפומה      
לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא ,דויצ לש      
,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא ,דויצ      
ללוכ ,ולש רזעה דויצו ודויצ לכ לע ,אלמ      
ףסונב וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל ותלבוה      
טרפמבו ינכטה טרפמב רומאל      
םע כ"דב ויהי תוחולה לכ  )ג.ידרשמ-ןיבה      
םינקתומ ,תרחא ןייוצ םא אלא םינפלמ השיג      
םוקמ תברזר לולכי חול לכ )ד וא ריק לע      
)ה.53% דוע לש רועישב דיתעב ףסונ דויצל      
םיקדהמה יאת ויהי תוחולה לש ןוילעה קלחב      
רובע ןהו םיסנכנה הנזהה יוק רובע ןה      
ויהי םימייוסמ םירקמב .םיאצויה םילגעמה      
לש ןותחתה וקלחב תונזהה תסינכ ירודיס      
תא ונשי אל ולא םירודיס .דצהמ וא חולה      
בוש שגדומ  )ו.הלעמל רומאכ ,תוחולה ריחמ      
תא ללוכ ךשמהב עיפומכ דויצה יריחמש      
,הריבצ יספ ,חולב ותנקתה ,ומצע דויצה      
םתלבקל דע ,'וכו הקידב ,טוליש ,םיקדהמ      
תקלחמו חקפמהו למשחה תרבח י"ע תיפוסה      
אלל הייריעה לש ע"פש תוקלחמו רואמ      
ראותמה יפל הנבי דויצה לכ  )ז.תורעה      
ללוכ ,םייטנבלרה םיפיעסב ,ינכטה טרפמב      
טרופמ אל הז םא םג רזעה רמוחו דויצה לכ      
.תויומכה בתכ יפיעסב תמלשומ הרוצב      
      
למשח חולב קפסה יקתנמ וא ז"פמ לכ  )ח      
)ט  .תוחפל רזע יעגמ גוז םיללוכ ישאר      
)9141( ילארשי ןקת יפל ונבי תוחולה      
םוקמל ומיאתי למשחה תוחול )י  .93416      
היזורוקו תוחול( םיל הברקלו ףוחב םתנקתה      
ויהי םהבש דויצהו תוחולה הנבמ )םיהובג      
םוקמלו ןקתל םימיאתמה םירמוחמו םימוטא      
.םיל הברקב םתנקתה      
      
חותיפב A052 רואמ תייזכרמ למשח חול      
    )X2 תוחול(  
    **************************************  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.05.0028
53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
קפס םע םואתב ,הנבמ תרקבל תונכה ללוכ      
, )חותיפב הרואתה תלעפהל םירקב( הרקבה      
םיאתמ ,רטסאילופ וא חפ ןורא חול הנבמ      
ןקתומ /הפצרה לע דמוע ,תינוציח הביבסל      
לש ילנימונ םרזל םיאתי למשחה חול ,ריק לע      
    A521X3 חול הנבמ תודימ .תוחפל  

 16,560.00 8,280.00     2.00 'פמוק .מ"ס061*04*022  
      
םע ,'א 052X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.05.0029
תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה לילס      
,רזע יעגמ גוז םע רתי םרז ינפב לויכל תנתינ      
קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילס םע      

  3,450.00 1,725.00     2.00 .א"ק 53 לש רצקו 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.05.0030
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,092.96    91.08    12.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.05.0031
01 רצק םרז ,'א 05X1 םרזל תימרט הנגהו      

  6,624.00   207.00    32.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.05.0032
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  4,761.00   317.40    15.00 א"ק 'חי   
      

  8,280.00   414.00    20.00 'א A04X3 דע םלוא ל"נכ א"ח ז"פמ 'חי  08.05.0033
      

  3,174.00   529.00     6.00 'א A36X3 דע םלוא ל"נכ א"ח ז"פמ 'חי  08.05.0034
      
רובע יטמוטוא יצח םרז קספמל תפסות     08.05.0035

    303.60    30.36    10.00 םיקספמ השולשל רשגמ 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.05.0036
למשח תכירצ הנומ דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע      

  1,269.60   317.40     4.00 'פמוק 'וכו  
      

    455.40    75.90     6.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.05.0037
      

  1,904.40   317.40     6.00 A52X3 דע )ןעגמ ףקוע( סמועב קתנמ 'חי  08.05.0038
      

  1,656.00   414.00     4.00 A36X3 דע )ןעגמ ףקוע( סמועב קתנמ 'חי  08.05.0039
      

    745.20   124.20     6.00 A52X1 דע )ןעגמ ףקוע( סמועב קתנמ 'חי  08.05.0040
      

    331.20   165.60     2.00 A01X2 ז"אמ 'חי  08.05.0041
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    331.20   165.60     2.00 N+A01X1 ז"אמ 'חי  08.05.0042

      
ןצחל םע ,רפמא 36X4 תחפ םרז רסממ     08.05.0043
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

  3,680.00   920.00     4.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 'חי   
      

  1,840.00   460.00     4.00 רפמאילימ A04X4  03  ךא ל"נכ תחפ רסממ 'חי  08.05.0044
      

  1,711.20   427.80     4.00 רפמאילימ A04X2 03 ךא ל"נכ תחפ רסממ 'חי  08.05.0045
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.05.0047

  1,821.60   151.80    12.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 36X3 ןעגמ     08.05.0048

  7,360.00   920.00     8.00 AC3 'חי   
      
רובע 6b גוסמ םלוא A04X3 םלוא ל"נכ ןעגמ     08.05.0049

  1,573.20   786.60     2.00 RAVK םילבק 'חי   
      

  1,821.60   455.40     4.00 A52X1 םלוא ל"נכ ןעגמ 'חי  08.05.0050
      

    690.00   345.00     2.00 רפמא טלוו 001 ,טלוו 42/032 יאנש 'חי  08.05.0051
      
תמגודכ תומרגורפ 2 ילטיגיד גותימ ןועש     08.05.0053

  7,452.00 3,726.00     2.00 THEBEN 'חי   
      
יצח ז"פמ השולש דע רובע רשגמ תפסות     08.05.0054

    165.60    13.80    12.00 םיריעז םייטמוטוא 'חי   
      

  1,150.00   575.00     2.00 קפסה לפוכ רובע A04X3 דע םרז הנשמ 'חי  08.05.0055
      
לפוכ רובע ,חתמ רוביחל יזפ תלת םיקדהמ     08.05.0056

    193.20    96.60     2.00 קפסה 'חי   
      
שא יוליגל הרקב גצמ לש ץצוח 'חי     08.05.0057

  2,208.00 1,104.00     2.00 ISO-556B-4 'חי   
      

  2,300.00 1,150.00     2.00 RAVK01 םילבק רוביחל קפסה לפוכ רקב 'חי  08.05.0058
      
חתמ ,קפסה לפוכ ןוקיתל RAVK 01 לבק     08.05.0059

    690.00   345.00     2.00 41% תוינומרה ,V044 'חי   
      
תייריע י"ע רשואמ םגד רואמ תייזכרמ רקב     08.05.0060
םואתה ,טוויחה לכ ללוכ רואמ תקלחמ תליא      
ןכומ טלפמוק - רוביח יקדהמ ,רקבה קפס םע      

 57,500.00 28,750.00     2.00 שומישל 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.05.0062
,םוליצ ללוכ ותסמעהו ,םילבק חולו ישארה      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק תעד תווחו חותינ  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת יפוג תקפסא      
)א----------- יללכ==================      
הבכרהו הקפסא לולכת הרואת ףוגל תפסות      
גוסמ ויהי תורונה לכ )ב  .ףוגל תפסותה לש      
הקפסא ===== : תורעה.השירד יפל דל      
,הטמ ראותמה יפל הרואת יפוג לש דבלב      
,הרונ ללוכ ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ      
- התקלדהל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכו      
טלפמוק      
      
תויהל םיכירצ הרואתה יפוג לכ :הרעה      
תוחפל 56PI םתנקתה םוקימ תא םימאות      
.היזורוק דגנ הנגהו      
      
,טנוברקילופ 56PI יטמרה םוטא DEL ת"ג     08.06.0004
,80KI טרפמ FOORPAUQA םגד      
    ML0462, W42, K0004  08?IRC 80,  וא  

  5,000.00   250.00    20.00 רשואמ ע"ווש וא "סקולירט" וא "שעג" תרצות 'חי   
      
ירבצמ ללוכה יתילכת דח םורח תרואת ףוג     08.06.0024
ינוציח , RETREVNI ,םורח תודיחי ,םויטיל      
    , 66PI,  ML004 םע ,תועש 2 הלועפ ןמז  
םינש 8 ילגיב תרצותמ DEL-W3X2 תרונ      

  4,000.00   400.00    10.00 תוירחא 'חי   
      
הרואת יפוג תנקתה      
    ==================  
      
תללוכ הנקתה .א ======== : תורעה      
תספוקמ ,לבכ וא רוניצב םיכילומ י"ע טוויח      
הרקתב םיפוגה .ב .הרואתה ףוג דע םירוביח      
וא הרקתל םיקוזיח ,הנקתה םיללוכ ריקב וא      
.ךרוצ יפל תיביטקורטסנוק ריקל      
      
דומצ וא ריק לע הרואת ףוג לש הנקתה     08.06.0041

  3,960.00   132.00    30.00 אוהש גוס לכמ 66PI םימ ןגומ הרקת 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ץ ע ו י -ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר   60.04 ק ר פ  ת ת       
      
םילדג 2 - תיראניל תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.06.0030
שטולמ רמגב תשוחנ ןווגב 7/61/8 ,7/42/61      
ירכרוכ ןווגב תתתוסמ "וטנרט" ןבא בולישב      
ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות 7/5.21/01      
לש הבכשב לוח עצמו ךרד תרוצ ללוכ ריחמה      
טרפמו 1A, 1B םיטרפ יפל לכה .מ"ס 5      

2,184,000.00   182.00 12,000.00 דחוימ ר"מ   
      
ירכרוכ ןווגב תשטלוטמ תינורבח ןג ןבא     40.06.0061
בג תנעשמו ןוטב דוסי ללוכ מ"ס 51/05/32      

420,000.00   140.00 3,000.00 21 טרפ יפל רטמ   
      
"ןיעידומ" םגד תררוחמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.06.0110
51/021/021 לש ללוכ לדוגב ,01 טרפ יפל      
ע"וש וא גנוטיא תרצות 5101541 ט"קמ      

 15,400.00   770.00    20.00 'פמוק רמגב מ"ס 08 ימינפ רטוק  
      
םע 6/02/02 תודימב תבלתשמ היחנ ןבא     40.06.0120

155,100.00   330.00   470.00 ירכרוכ ןווגב תודוקנ וא םיספ ר"מ   
      
ת ו ע ל ס מ ו  ת ו ר י ק   70.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
ןוטב ,ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ריקה תא      
,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,הזר      
רפעה תודובע לכו תוקעמל תונכה ,םיזקנ      
03-ב ןוטבה גוס .תושורדה      
      
תוריקל "תליא טינרג" תשעותמ ןבא יופיח     40.07.0080
םיוקב יופיחה( דחוימ טרפמו טרפ יפל ףיעסב      
,הפשא רדח יופיח רובע )תותשקבו םירשי      
למשחו םימ למגל תונוראו תכרעמ ישאר רדח      

  7,040.00   352.00    20.00 71 ,62,52,42 םיטרפ יפל ר"מ   
      
מ"ס 8 יבועב "תליא טינרג" ןבאמ גניפוק     40.07.0090
טרפ יפל מ"ס 03-כ יבועב תוריק רובע      

  2,200.00   220.00    10.00 דחוימ טרפמו 62,52,42,71 רטמ   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע   80.04 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
רפע תודובעו 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
11 טרפ יפל ,"איבל" םגד םיינפואל ןקתמ     40.08.0040

 49,500.00 1,650.00    30.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות דחוימ טרפמו 'חי   
      
וא "ןמפלוו" תרצות "66-למרכ" םגד הסכמ     40.08.0050
תעבטה ללוכ ףוצירה ירוזאב תוחושל ע"וש      

  2,728.00   341.00     8.00 תושרה למס 'חי   
      
ט"קמ קלח רמגב "ןומרח" םגד רוריק תויזרב     40.08.0540
ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות קלח 0702      
,םימל םירוביח ,רוריק ןקתמ ןגומ זרב ללוכ      
יפל לכה עקרקל רוביחו בויבו זוקינו למשח      

 66,000.00 22,000.00     3.00 'פמוק ןרציה תוארוה יפל הנקתה ,61 טרפ  
      

  1,320.00   440.00     3.00 'פמוק זוקינ תכירב רובע 045.8.04 ףיעסל תפסות 40.08.0545
      
05X05X05 לוחלח תכירב רובע תפסות     40.08.0546

  2,970.00   990.00     3.00 'פמוק ץצחב יולימו  
      
תסדנה" תרצות 'מ 8 הבוג םילגדל םינרת     40.08.0560
העובצו תנבלוגמ תכתממ ע"וש וא "למשח      
ןוטב סיסבו ימינפ הכישמ לבכ ללוכ רונתב      

 78,000.00 13,000.00     6.00 'פמוק 71 טרפ יפל הרוסנ ןבא רמגב  
      
X-TSAL תרדסמ "ןורי" םגד בכר םוסחמ     40.08.0600
טרפ יפל ע"וש וא "סוארטש לברא" תרצות      

 92,400.00 1,320.00    70.00 לופיקל תורשפא םע 41 'חי   
      
ללוכ טרפ יפל 'מ 4 בחורב בכרל ףנכ רעש     40.08.0610
עוציבל שורדה לכו ,ךתר לוענמו ןוטב תודוסי      

 19,800.00 6,600.00     3.00 םלשומ 'חי   
      
יפל "בגש.םא.יא" תרצות "לבוי" םגד לספס     40.08.0900
וא שרדנה לכו רפע תודובע ללוכ 81 טרפ      

168,000.00 5,600.00    30.00 ע"וש 'חי   
      
"אכירא םחש" תרצות "םתור" םגד ןותפשא     40.08.0920
רפע תודובע ללוכ 51 טרפ יפל ע"וש וא      
רבוחמ חפמ ימינפ לכימ סוסיבו      
ןווגב רונתב עובצו ןבלוגמ לכה-תרשרשב      

 40,000.00 2,000.00    20.00 ףונה לכירדא תריחבל 'חי   
      
טינרג ןבא יופיח ל"נכ ןוטבמ יפרמוא לספס     40.08.0930
יפל ןוטב דוסיו ןויז ללוכ ןולא ץעו תליא      

 80,000.00 2,000.00    40.00 13 טרפ יפלו רוטקורטסנוק רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ץ ע ו י -ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,100.00     5.50   200.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0015
      

 24,200.00     8.80 2,750.00 01 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0060
      

 11,440.00    14.30   800.00 01 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0070
      

 10,560.00    17.60   600.00 01 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0075
      

 17,182.00    24.20   710.00 01 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0080
      

 30,932.00    41.80   740.00 . 01 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0125
      

  8,415.00    33.00   255.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.01.0160
      

 19,800.00    49.50   400.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.01.0200
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.01.0235

  6,237.00    49.50   126.00 12.5. רטמ   
      

 16,354.80   138.60   118.00 I-02 החיג יריטממ 'חי  41.01.0240
      
הרטמה וא ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.01.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
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      

 12,425.60 6,212.80     2.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
וא ףוטפטל 2/11" רטוק תכרעמ שאר     41.01.0315
היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  9,985.80 4,992.90     2.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.01.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  4,989.60   831.60     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.01.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 5.1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,821.20   831.60     7.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.01.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  6,160.00 3,080.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.01.0435
,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2/11"      
,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח      
יפל םימה קפס תושירד יפל לכה ,םיפוגמ      

 13,200.00 6,600.00     2.00 'פמוק .טרפ  
      

 15,620.00 7,810.00     2.00 'פמוק 2" רטוקב ךא ל"נכ 41.01.0440
      
RX 4-CD  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.01.0460
ללוכ ,ע"וש םגא לסיריא וא, הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ , ןעטמ      
תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ הנגה ןוראב,      
ללוכ , הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע      

 16,500.00 8,250.00     2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.01.0470

  8,470.00   385.00    22.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
רוביח ללוכ תליא תיריע טרדנטס RX בשחמ     41.01.0900

 24,200.00 12,100.00     2.00 'פמוק שורדה לכו יושיר ,היצרגטיא  
      
ןוטב הסכמ םע 08 קמוע 08 רטוק החוש     41.01.0920

 26,400.00 1,760.00    15.00 םילוורש רובע 'חי   
      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הכומסו ןושיד ,לוביז םיללוכ תועיטנה יריחמ      
דחוימה טרפמה יפל      
      

338,800.00    24.20 14,000.00 )רטיל 3 לכימ( 4 לדוג לכיממ םיחיש 'חי  41.02.0020
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 31,680.00     8.80 3,600.00 )רטיל 1 לכימ( 3 לדוג לכיממ םיחיש 'חי  41.02.0030

      
טרפמ יפל ,"םולפספ" גוסמ םידברמב אשד     41.02.0090

108,500.00    35.00 3,100.00 דחוימ ר"מ   
      
דע 'מ 5.2 הבוגבו 2?" רטוקב 8 גרד םיצע     41.02.0100

 56,000.00   400.00   140.00 תכתמ תוכומס 3 תוברל - לוציפל 'חי   
      
דע 'מ 0.3 הבוגבו 3?" רטוקב 9 גרד םיצע     41.02.0110

 14,700.00    70.00   210.00 תכתמ תוכומס 3 תוברל - לוציפל 'חי   
      

 52,800.00   660.00    80.00 חקפמה תויחנה יפל םיצע תורובל לובכ ק"מ  41.02.0900
      
ה ע י ט נ  ת ו ד ו ב ע  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      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 74,250.00     5.50 13,500.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
K:P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.03.0060
    :N הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

  6,600.00     2.20 3,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
K:P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.03.0070
    :N הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

  6,600.00     2.20 3,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק -י פ ו נ  ח ו ת י פ  34 ק ר פ       
      
ת ו ג י ר ח  ת ו ד ו ב ע  99.34 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןייוצ אלו הדימב 03-ב ןוטבה גוס      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפעה תודובע תוברל רדג רובע ךמות ריק     43.99.0010
יולימ ,ןויז תותשרו תוטומ ,ריקלו דוסיל      
םוטיא ,הזר ןוטב ,ריקה ,דוסיה ,רזוח ירלונרג      
עוציבל שרדנה לכו םירפתה ,החירמב תפז      
תוינכותב םיטרפל םאתהב ריקה לש םלשומ      

1,550,250.00 1,950.00   795.00 היצקורטסנוק ק"מ   
      
םינוש הדלפ יחפמ הדלפ תיצקורטסנוק     43.99.0030
,ןוטב תוריק יבג לע רדגה ידומע תכימתל      
לכ תוברל ,שרדיש יפכו תוינכתב טרופמכ      
,םיגרבה,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה      

 36,000.00 18,000.00     2.00 טלפמוק לכה ,'וכו ןווליג ,הגרבה תוטומ ןוט   
      
ח ו ת י פ  ץ ע ו י -ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
. 10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצות 'מ 4 הבוגב רדג עוציבו ןונכת     44.01.0020
.םוחב תנוולוגמ .ע"וש וא "ןנח" םגד "ילרוא      
תינכתל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע לכה      

145,200.00 1,210.00   120.00 לכירדאה י"ע רשאותש GNINALP POTS רטמ   
      
011/051 תודימב יפנכ דח רעש עוציב ןונכת     44.01.0030
"ןנח" םגד "ילרוא תורדג" תרצות .9 טרפ יפל      

  9,900.00 1,650.00     6.00 ע"וש וא 'חי   
      
תורדג" תרצות יפנכ-וד רעש עוציב ןונכת     44.01.0040
004/022 תודימב ע"וש וא "ןנח" םגד "ילרוא      
ןרצי טרפמ י"פע לכה ,םוחב ןוולוגמ ,וטנ מ"ס      
GNIWARD POTS תינכתל םאתהבו      

 18,000.00 9,000.00     2.00 B7 טרפ יפל ,לכירדאה י"ע רשואתש 'חי   
      
ינפל 'מ 01.1 הבוג רדג עוציבו ןונכת     44.01.0140
ןוולוגמ 6 טרפ יפל "ןנח" םגד הנובירטה      
תינכתל םאתהבו ןרצי טרפמ י"פע לכה ,םוחב      
    "GNIWARD POHS" י"ע רשואתש  

 50,050.00   385.00   130.00 ע"וש וא "ילרוא תורדג" תרצות לכירדאה רטמ   
      
ץ ע ו י -ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
ח ו ת י פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאל יוניפ םיללוכ קוריפה תודובע יריחמ      
םישרדנה תורגאה ימולשתו תרשואמ הכיפש      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןסחמל הרבעהו גוס לכמ תורדג קוריפ     51.01.0010

 11,000.00    55.00   200.00 רשואמ תלוספ רתאל וא היריעה ר"מ   
      
ללוכ םינוש םיגוסמ תורוקו תוריק קוריפ     51.01.0020

 11,000.00   110.00   100.00 רשואמ הכיפש רתאל הרבעה ר"מ   
      
םינוש םיגוסמ תוכרדמו םיליבש קוריפ     51.01.0030
יוניפ ללוכ )תבלתשמ ןבא ,ןוטב ,טלפסא(      

126,500.00    55.00 2,300.00 רשואמ הכיפש רתאל ר"מ   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
דחוימ טרפמ יפל רשואמ ביטמ ןג תמדא     51.02.0120
םיהבגל רוזיפ ללוכ מ"ס 04 לש הבכש יבועב      

286,000.00    55.00 5,200.00 םיננכותמ ק"מ   
      
טסופמוק ק"מ 04 לש תומכב ןושידו לוביז     51.02.0125

132,000.00   220.00   600.00 םנודל ןוסקילג ק"מ   
      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
קודיה רחאל ,מ"ס 51 יבועב 'א גוס עצמ     51.03.0010

600,000.00   120.00 5,000.00 ויש.א.א דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
      
ךרד תרוצו האלמ הרקבב תיתש קודיה     51.03.0900

 82,500.00     5.50 15,000.00 םיפצורמ םירוזיאו םיליבשל ר"מ   
      
ה ע ו נ ת  ץ ע ו י -04 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     52.01.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

122,500.00    70.00 1,750.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     52.01.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

  3,750.00    75.00    50.00 .ןוטב רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     52.01.0680
.רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב היצח      

  1,338.00    66.90    20.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע ו נ ת  ץ ע ו י -15 ק ר פ  35 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.35 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םירקמל ךרוצה תדימב :ןנכתמל הרעה      
תלבוה רובע תפסות ,דבלב םיגירח      
הלבוה יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
תנמטה ןיגב הרגא תפסות :ןנכתמל הרעה      
09-05 הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ      
ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל ק"מ/ח"ש      
רובע םלושי אל .םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
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      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     53.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 11,100.00     3.70 3,000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      

  1,200.00    12.00   100.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  53.01.0130
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     53.01.0190

  2,305.50   461.10     5.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
י"ע ,תובלתשמ/טלפסא שיבכ תחיתפ     53.01.0370
תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ וא/רוסינ      
,מ"ס 003 דעו מ"ס 021-מ לש קמועל      
תבכש ללוכ ,ותומדקל בצמה תרזחהו      
החיתפה בחור .בלתשמ ףוציר/טלפסאה      

  8,550.00   171.00    50.00 .שרדנכ רטמ   
      
לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירהו קוריפ     53.01.0450
ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע ( םימ יריבעמ      
תוברל שורדה לכו פרפיר ,םייפנכ ,הפצר      

    711.90   711.90     1.00 'פמוק .קוליסו יוניפ  
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     53.01.0530
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

  9,000.00     6.00 1,500.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל ר"מ   
      
אלוממ בואגמ תולעת ןופיד קוליסו קורפ     53.01.0900

 25,000.00    50.00   500.00 ןוטבב ר"מ   
      
2.15 ק ר פ  20.35 ק ר פ  ת ת       
      

200,000.00    20.00 10,000.00 .ק"מ 000,01 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  53.02.0030
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     53.02.0160

 12,690.00     2.70 4,700.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     53.02.0180
תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע      

 52,500.00     7.00 7,500.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה רמוח( ר"מ   
      
דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     53.02.0190
םיננכותמ םיהבג יפל סוליפ רושיי מ"ס01      
עצמ יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה .רקובמ קודיהו      
תדימב עצמ תפסוה וא .יולימב רזוח שומישו      

  6,820.00     6.20 1,100.00 .יולימב רזוח שומישו ךרוצה ר"מ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     53.02.0200

  9,000.00     4.50 2,000.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     53.02.0250
תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ררבנ יולימל ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה תשירדל וא      
רוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה      
תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו      
קוליס ללוכ ריחמה ןכומכ .מ"ס 02 דע יבועב      

 60,000.00    20.00 3,000.00 .שומישל יואר אלש רפעו תלוספה ק"מ   
      
3.15 ק ר פ  30.35 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     53.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

463,600.00   122.00 3,800.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
תובכשב רזופמ 4-2A רמוחמ אבומ יולימ     53.03.0900
קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב      

240,000.00    30.00 8,000.00 .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ ק"מ   
      
6.15 ק ר פ  60.35 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     53.06.0032

 14,396.00   359.90    40.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     53.06.0072

177,420.00   591.40   300.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     53.06.0112

 34,670.00   693.40    50.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0532
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 42,350.00 6,050.00     7.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     53.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

 20,233.20 1,686.10    12.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../296 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     296 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     53.06.0676
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכלזרבמ      

 10,918.80 1,819.80     6.00 .984 י"ת תושירדל 'חי   
      
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     53.06.0708
םגד העסימהמ מ"ס 51 הבוגב לזרב      

  4,798.80   266.60    18.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     53.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

  6,912.50 1,382.50     5.00 .ןויז ק"מ   
      
מ קמועבו מ"ס 03 בחורב ןייוזמ ןוטב תלעת     53.06.0900
יפל הדלפמ הכבס ללוכ 'מ 0.1 דע 'מ 4.0      
בחורב הריפח תללוכ הדובעה .טרםה      

 40,000.00   500.00    80.00 מ"ס 02 יבועב עצמ תובחש .שרדנה קמועבו רטמ   
      
9.15 ק ר פ  90.35 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     53.09.0030

  3,484.00   174.20    20.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     53.09.0040

  2,710.00   135.50    20.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     53.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,300.00     2.60   500.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     53.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

    194.00    19.40    10.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     53.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

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

  2,200.00     4.40   500.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  53.09.0110
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     53.09.0136

    920.00    46.00    20.00 .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../297 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

02/11/2021
דף מס':     297 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע ו נ ת  ץ ע ו י -25 ק ר פ  45 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.45 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     54.01.0100

263,500.00    31.00 8,500.00 .01-07GP     ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     54.01.0180

266,800.00    29.00 9,200.00 .01-07GP      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב91 צ"את     54.01.0210

 54,270.00   301.50   180.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
2.25 ק ר פ  20.45 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     54.02.0010

 14,720.00     1.60 9,200.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     54.02.0020

 11,050.00     1.30 8,500.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     54.02.0025

  2,250.00     1.50 1,500.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     54.02.0040

  2,200.00    22.00   100.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      
ן ו ל י  ה ש ל ב -ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
1-0286  'סמ תינכות יפל םדקומ ןונכת      
םיטרדנטס םיטרפו      
      
ם י מ  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0186
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

.םינוש םירטקב קמוע לכב עקרקב 'חי                             
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0200
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

 47,300.00   189.20   250.00 .מ"מ 011 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../298 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     298 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0204
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

105,336.00   277.20   380.00 .מ"מ 061 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      

  4,349.00 2,174.50     2.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0318
      

 11,007.20 2,751.80     4.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0320
      
ןיזמ רונצו ןוטב תייבוק תוברל שא יוביכ יזרב      
רטמ 3 ךרואב      
      
ףקז , 3" רטוק ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0392

 28,314.00 2,574.00    11.00 'פמוק הריבש ןקתמ אלל ןגואמ 4" רטוק יתשורח  
      
2*3" רטוק ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0394
ןקתמ אלל ןגואמ , 6" רטוק יתשורח ףקז,      

  6,487.40 3,243.70     2.00 'פמוק הריבש  
      
זרב לע תנקתומ 3 רוד המודא הפיכ זראמ     57.01.0405
ללוכ הנגה הסכמ םע)טנרדיה( שא יוביכ      

  6,600.00   600.00    11.00 חתפמ 'חי   
      
רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס 001      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
חתפ םע "521B 33-למרכ" םגד תמגוד      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת \ תושרה      

 14,910.60 2,485.10     6.00 .ץצח תפצרו תכרעמה םש,דיגאת\תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0440
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  2,608.20   434.70     6.00 הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0460

  6,348.00 2,116.00     3.00 'פמוק רטוק לכב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../299 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     299 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הייקשהל רוביח וא דדוב שרגמ רוביחל הנכה     57.01.0484
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ 002 רטוקב C.V.P לוורש םע םייק      

  4,349.10   621.30     7.00 שרדנה םוקמב 'חי   
      
ךורא הצק קקפ י"ע וק ףוסב רוניצ תריגס     57.01.0521
))E.P.D.H 001-EP ץחל תורוניצל )טוגיפס(      
ןליתאילופ תורוניצל וא ,)RDS-11( 61 גרד      

  1,072.00   268.00     4.00 .רטוק לכב ,ךותירב רוביח תוברל בלוצמ 'חי   
      
רטוקב תמייק םימ תרנצל ואדיו םולצ     57.01.0600
לכ עוצב תוברל ,טרפמה פ"ע ,03"-4"      

  5,040.00     8.00   630.00 ןימזמל ח"ודו קסיד תריסמו םולצל תונכהה רטמ   
      

    974.00   487.00     2.00 .4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.01.0610
      

  2,604.00   651.00     4.00 .6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.01.0620
      
4/3" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     57.01.0630
תמגוד 4/3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד י.ר.א      

  2,525.00   505.00     5.00 רשואמ ע"ש וא תכתמ 'חי   
      
וא  הילד דרא תרצות 4/3" רטוקב םימ דמ     57.01.0640

  4,120.00 1,030.00     4.00 ילמשח טלפ םע ע"ש 'חי   
      
ע"ש וא  הילד דרא תרצות 2" רטוקב םימ דמ     57.01.0650

  4,772.00 1,193.00     4.00 ילמשח טלפ םע 'חי   
      
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      
      
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      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../300 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     300 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 19,360.00   193.60   100.00 'מ 52.3 דע קמועב רטמ   
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0327
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

  3,905.40 3,905.40     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0330
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "555      
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

 18,462.40 4,615.60     4.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

    727.80   727.80     1.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

  2,911.20   727.80     4.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0510
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 ( םילעתמה רודיס ,      

    887.90   887.90     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0530
    8NS   לכבו מ"מ 061 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכו רדג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

    836.00   167.20     5.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../301 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     301 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0532
    8NS   לכבו מ"מ 002 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכו רדג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

    190.10   190.10     1.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה 'חי   
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ     57.02.0700
תוברל 89% לש תופיפצל דע הבטרהבו      
תויחנהל םאתהב - רופחה רפעה קוליס      

 25,200.00   126.00   200.00 להנמה ק"מ   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב בויב וק םוליצ     57.02.0710
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו      

    800.00     8.00   100.00 .דחוימה רטמ   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.02.0720
וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  2,270.00   454.00     5.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     57.02.0730
תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב  ע"ש וא      
ללוכו דחא םטאל ריחמה( ,4"-8" םירטוקב      

  3,156.00   263.00    12.00 )הטסורינמ קוזיח תועבטו חתפה תחידק 'חי   
      
ה נ ו ב י ר ט -ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  16 ק ר פ       
ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק -262      
      
10 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.16 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע       
      
רוזא לכב .קמוע יבלש יפל הריפח תדידמ ןיא      
םוחתב קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי      
ףיעסה      
      
ת נ מ ט ה ל  ה ר ג א ו  ה ר י פ ח  20.16 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  י פ ד ו ע       
      
רפעה יפדוע יוניפ םיללוכ הריפחה תודובע      
1 לש קחרמל דע חקפמה תויחנהל םאתהב      
רתאמ מ"ק      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../302 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     302 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קודיה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ      
תרבעה ,)הריפח עקרק( תיתש לש ליגר      
מ"ק 2 קחרמל דע( יולימ םיאתמה רמוחה      
תובכשב ליגר קודיה תוברל ,)רתאה חטשב      
ביבס יולימה רוזיפ ללוכ ריחמה .מ"ס 02 לש      
אל עצובמ םא םג( םינוש םייעקרק תת םינבמ      
לכ קוליס וא/ו )הריפחה תודובע בלשל דומצב      
ךפש םוקמל יולימל ולספנש הריפחה יפדוע      
דע לש קחרמל ,רתאל וא תויושרה י"ע רשואמ      
הבורקה רבעמ תנחתל וא הנמטהל( מ"ק 51      
.חקפמה תוארוה יפל )רתאל רתויב      
      
'מ 3 דעו 'מ 1 ןיב קמועל חטשב תיללכ הריפח     61.02.0118

  2,210.00    34.00    65.00 ק"מ 000,5 דע תומכל ק"מ   
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  26 ק ר פ       
ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק -262 ה נ ו ב י ר ט -ר ת א ב       
      
20 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.26 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע       
      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס      
הפישח תגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5 העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
.שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב רובע      
האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע ןכו 05      
690.20 קרפ תתב תפסות      
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ע צ מ  11.26 ק ר פ  ת ת       
      
02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     62.11.0080
תורוקה בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

  2,635.00    31.00    85.00 מ"ס 05 רטמ   
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.26 ק ר פ  ת ת       
      
עצמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     62.41.0110
עצמה( מ"ס 04 תורוקה בחור .עקרקה לע וא      

  7,686.00 1,220.00     6.30 )דרפנב דדמנ ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תולדב דוסי תורוק     62.41.0112
עצמה( מ"ס 06 תורוקה בחור .עקרקה לע וא      

 18,939.00 1,070.00    17.70 )דרפנב דדמנ ק"מ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../303 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     303 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.26 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     62.99.0011

 19,140.00 5,800.00     3.30 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  36 ק ר פ       
ס נ ו ק -262 ה נ ו ב י ר ט -ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ם ע  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  02.36 ק ר פ  ת ת       
ט י י נ ו ט נ ב  ת ס י מ ת       
      
םאתהב ןוטבה לש הפישחה תגרדו ןוטבה גוס      
טרפמבו היצקורטסנוקה תינכותב תויחנהל      
      
תואסנולכה תוקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תויחנהל םאתהב תוינוס הרטלואהו תוינוסה      
סוסיבה ץעוי טרפמ      
      
סנולכה שאר תותיס םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ןנכותמה סלפמל תרזוח הקיציו      
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     63.20.0050
קמועו מ"ס 06 רטוק הקיציו חודיק ,טיינוטנב      

 80,472.00   479.00   168.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ רטמ   
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.36 ק ר פ  ת ת       
      

 38,335.00 6,970.00     5.50 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  63.99.0030
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

13,862,676.21 תוינחו העונת ,חותיפ - כ"הס
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../304 4434889-40 )2.71.40(  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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02/11/2021
דף מס':     304 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס י נ א  10 ק ר פ       
      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
הנזה )א =====  :תורעה********  תודוקנ      
הלולכ ,הנושאר הדוקנ דע למשח חולמ      
.)לבכ וא תרנצב םיכילומ י"ע( הדוקנה ריחמב      
לגעמב תפסונ הדוקנ לכל ל"נכ הנזה )ב         
תודוקנל תרנצה )ג  .הדוקנה ריחמב הלולכ      
הלעתב YX2N לבכ וא( נ"פ תורונצ י"ע      
יפל - םהיינש לש בוליש וא )דרפנב םלושתש      
,"סיווג" תרצות םירזיבאה לכ )ד  .ךרוצה      
עקת יתב )ה  .ע"ווש וא "דנרגל" ,"וני'צטב"      
קלח וא תיאמצע םינקתומה םייזפ דח      
,לוחכ ,םודא ,ןבל( םיעבצב ויהי םילולכממ      
ללכי ריחמב )ו  .ןימזמה תריחב יפל )רוחש      
ןיב ןכו הציחמהו רוניצה ןיב שורדה םוטיאה      
רוניצל לבכה      
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     01.01.0001
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
וא לבכ( םיכילומ ,)דרפנב םלושת רשא(      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.2 ךתח דע )םיטוח      
,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      

  2,400.00   120.00    20.00 םיקדהמו 'קנ   
      
רובע טוח רובע ל"נכ הדוקנ ריחמל תפסות     01.01.0003

    120.00    15.00     8.00 .העובק הזפ 'חי   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     01.01.0012
,ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02      
וא ריקב עוקש טילקב 'א 61 ק"ח רזיבא      

  2,400.00   200.00    12.00 .ינוציח 'קנ   
      

    120.00    20.00     6.00 . םימ ןגמ ירזיבא רובע ל"נה הדוקנל תפסות 'קנ  01.01.0013
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     01.01.0014
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

  1,440.00   240.00     6.00 לגעמ 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     01.01.0015
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( רזיבא 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ  

  1,560.00   260.00     6.00 לגעמ לע דדוב ,לופכ 'קנ   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../305 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     305 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
-- לוקסינ רזיבאב 'א UCF( 61( ןגזמ 'קנ     01.01.0016
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
סופיט ק"ח רזיבאו ר"ממ )5.2X3 לבכ(      
לש הנקתהל תכתמ קוזיח ללוכ ,לוקסינ      

    645.00   215.00     3.00 עקשה 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     01.01.0018
לבכ םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ' EEC,  

    900.00   150.00     6.00 לגעמ לע דדוב 'קנ   
      
לגעמ לע תדדוב 'א )61X5( יזפ תלת ק"ח 'קנ     01.01.0020
לבכ( ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
    5.2X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ )61X5( סופיט 'א  

  1,800.00   300.00     6.00 לגעמ לע דדוב EEC 'קנ   
      
לגעמ לע דדוב 'א )23X5( יזאפ תלת ק"ח 'קנ     01.01.0023
גוסמ לבכ ,מ"מ 04 רטוקב רוניצ לולכת רשא      
    YX2N 01X5 23( ק"ח רזיבאוX5( א'  

  3,600.00 1,200.00     3.00 EEC סופיטמ 'חי   
      
רוניצ לולכת -- רשא תיזפ-תלת הנזה 'קנ     01.01.0026
ןוחטיב םרז קספמ רזיבא ,מ"מ 23 רטוקב      

  1,200.00   400.00     3.00 ר"ממ YX2N 4X5 םילבכ רפמא 52X3 'קנ   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 02 תרושקת 'קנ     01.01.0036
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקל ,מ"מ      
הכישמ טוחו ,םירוביח תספוקב רזיבאל      

  1,500.00   100.00    15.00 ןוליינמ 'קנ   
      
תרונמ רובע םלוא ל"נכ תרושקת תדוקנ     01.01.0037
הברקב תאצמנ רשא ןשעו שא יוליגל ןומיס      

    330.00    55.00     6.00 יאלגה תדוקנל 'חי   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 52 תרושקת 'קנ     01.01.0039
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקמ ,מ"מ 52      
הכישמ טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל      

    800.00    80.00    10.00 ןוליינמ 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../306 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     306 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורוניצ לולכת רשא -- תרקובמ תלד 'קנ     01.01.0043
רוניצ תרושקת תלעתמ מ"מ 4X52 רטוקב      
תספוק םוקמ דע שא יוליג תכרעממ 02?      
תורונצ  י"ע הנממו 5X51X51 תופעתסה      
םינוש םיטנמלא לא מ"מ ?02/52 רטוקב      
,'וכו )יטנגמ עגמ ,םיגת ארוק ,לוענמ( תלדב      
1 טרפ יפל ןכומ טלפמוק -  הכישמ טוח ללוכ      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק שומישל  
      
רוניצ לולכת רשא -- טטסומרטל הנזה 'קנ     01.01.0045
דיל דחאה ודיצב ןקתומה מ"מ 02 רטוקב      
ןורירמ תספוקב םויסו ןושחנ-חופמל עקש      
ךותב .טטסומרטה אצומב ינשה ודיצבו ,4/3"      
מ"מ 3 ןוליינמ הכישמ טוח לחשוי רוניצה      

    100.00    50.00     2.00 יבוע 'קנ   
      
61 רטוקב רונצ לולכת רשא -- םורח ןצחל 'קנ     01.01.0048
ןצחלו ר"ממ )5.1X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      
םע אספוקב ןקתומה םיעגמ ינש םע םורח      
טולשו ,הריבשל ףוקש יטסלפ יוסכ ,תרגסמ      
ומכ אספוק( תינכת יפל טורח ץיוודנס טילקב      

    900.00   300.00     3.00 )52E-SAZ םגד עינמלט 'קנ   
      

    300.00   100.00     3.00 םיעגמ תוגוז 3 סופיט רובע ןצחלל תפסות 'קנ  01.01.0049
      
61X1 םיעקש ינש ללוכ IC םגד םיעקש זגרא     01.01.0051
תחפ רסממ ,רפמא EEC 61X5 עקש רפמא      
    04X4 סמועב קתנמו רפמא A52X3 רפמא  

    480.00   160.00     3.00 .'א 61X1-ו 'א 61X3 םיז"אמ ינשו 'חי   
      
מ"מ 02 - חישק רוניצב הנקתהל תפסות     01.01.0052
,חכ ,רואמ 'קנ ריחמל תפסות -- ןורירמ      
רוניצב הדוקנה עוצב רובע 'דכו תרושקת      
וא ט"הע הנקתהב מ"מ 61 רטוקב חישק      

    450.00    45.00    10.00 היצקורטסנוק 'קנ   
      

    300.00    50.00     6.00 מ"מ 52 רוניצ רובע ל"נכ 'קנ  01.01.0053
      
וא/ו תומלשב( םינבמה לכב ןקתמה תרבעה     01.01.0056
ומש רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב ,)םיבלשב      
למשח תרבח תרוקיבו ,)ןימזמה י"ע עבקי      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ  
      
ללוכ )קלדו םימ תפצה יוליג( הפצה ששג     01.01.0057

  3,000.00   500.00     6.00 תנווכתמ עורזו דמעמ 'חי   
      
********   תורוניצ      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../307 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     307 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     01.01.0107
,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא חיטל תחתמ וא      
,םירוביח ,תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ      
יטוח ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש      
לא םהלש תינוציחה המיטאה ללוכ ,הכישמ      
רובע( שומישל ןכומ .ורדח םה התוא הציחמה      
רטוקב   -- )תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע      

    125.00     2.50    50.00 מ"מ 02 רטמ   
      

    200.00     4.00    50.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  01.01.0108
      

    250.00     5.00    50.00 מ"מ 23 רטוקב רטמ  01.01.0109
      

    120.00     6.00    20.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  01.01.0110
      
םיחישק םייטסלפ תורוניצ םלוא ,ל"נכ     01.01.0113

    210.00     3.00    70.00 מ"מ 02 רטוקב   -- ןורירמ סופיטמ רטמ   
      

     90.00     4.50    20.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  01.01.0114
      

    120.00     6.00    20.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  01.01.0115
      

    200.00    10.00    20.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  01.01.0116
      

    300.00    15.00    20.00 'ץניא 3 רטוקב רטמ  01.01.0117
      
******  םיטוח      
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     01.01.0130
תורונצל םיסנכומ הקראהו ספאה תונושה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

    120.00     1.20   100.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח -)תודוקנה רטמ   
      

    240.00     2.40   100.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0131
      

    480.00     4.80   100.00 ר"ממ 4   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0132
      

    360.00     6.00    60.00 ר"ממ 6   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0133
      

    648.00    10.80    60.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0134
      

  1,560.00    15.60   100.00 ר"ממ 61   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0135
      

  1,728.00    21.60    80.00 ר"ממ 52   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0136
      

  2,304.00    28.80    80.00 ר"ממ 53   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0137
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../308 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     308 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,860.00    37.20    50.00 ר"ממ 05   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0138

      
  2,700.00    54.00    50.00 ר"ממ 07   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0139

      
  3,600.00    72.00    50.00 ר"ממ 59   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0140

      
 16,200.00   108.00   150.00 ר"ממ 051   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0141

      
  1,260.00   126.00    10.00 ר"ממ 581   ךתחב םיטוח רטמ  01.01.0142

      
,'וכו תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     01.01.0143
סופיט ,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ      

    240.00     4.80    50.00 ר"ממ 6 ךתחב - רוזש רטמ   
      

    480.00     9.60    50.00 ר"ממ 01 ךתחב רטמ  01.01.0144
      

    600.00    12.00    50.00 ר"ממ 61 ךתחב רטמ  01.01.0145
      

    900.00    18.00    50.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ  01.01.0146
      

  1,320.00    26.40    50.00 ר"ממ 53 ךתחב רטמ  01.01.0147
      

  1,800.00    36.00    50.00 ר"ממ 05 ךתחב רטמ  01.01.0148
      

  1,620.00    54.00    30.00 ר"ממ 07 ךתחב רטמ  01.01.0149
      

  2,160.00    72.00    30.00 ר"ממ 59 ךתחב רטמ  01.01.0150
      
********** םילבכ      
      
ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     01.01.0155
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

    360.00     3.60   100.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

  1,800.00    60.00    30.00 ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ  01.01.0166
      

  2,520.00    42.00    60.00 ר"ממ 01X5 ךתחב רטמ  01.01.0167
      

  1,320.00    26.40    50.00 ר"ממ 6X5 ךתחב רטמ  01.01.0169
      

  1,224.00    20.40    60.00 ר"ממ   4X5 ךתחב רטמ  01.01.0170
      

    324.00     5.40    60.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב רטמ  01.01.0172
      

    600.00     6.00   100.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב רטמ  01.01.0173
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../309 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     309 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    228.00    11.40    20.00 ר"ממ  5.1X7 ךתחב רטמ  01.01.0174

      
    360.00    18.00    20.00 ר"ממ 5.1X21 ךתחב רטמ  01.01.0177

      
    864.00    14.40    60.00 ר"ממ   5.2X5 ךתחב רטמ  01.01.0178

      
 72,000.00   240.00   300.00 ר"ממ 051X4 ךתחב רטמ  01.01.0181

      
  2,880.00   144.00    20.00 ר"ממ 05X4 ךתחב רטמ  01.01.0183

      
    288.00     9.60    30.00 ר"ממ 53X4 ךתחב רטמ  01.01.0185

      
  2,160.00    72.00    30.00 ר"ממ 52X4 ךתחב רטמ  01.01.0186

      
YX2AN-RF סופיטמ םוינימולאמ םילבכ     01.01.0187
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה ללוכ      
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

  3,360.00   168.00    20.00 ר"ממ 042X4 ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רטמ   
      

  4,320.00   216.00    20.00 ר"ממ 051X4 ךתחב ל"נכ רטמ  01.01.0189
      

  4,200.00    84.00    50.00 ר"ממ 07X4 ךתחב ל"נכ רטמ  01.01.0190
      

  3,600.00    72.00    50.00 ר"ממ 05X4 ךתחב ל"נכ רטמ  01.01.0191
      

  2,400.00    48.00    50.00 ר"ממ 53X4 ךתחב ל"נכ רטמ  01.01.0192
      
חותיפ - הריפחו תרנצ      
    *************************  
      
ילכב ועצובי הריפחה תודובע .1 :תורעה      
תדימב םיידי תדובעב וא םיינכמ הריפח      
ונקתוי תורונצב .2  .)שושיג תריפח( ךרוצה      
.3  .ריחמב לולכ מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ יטוח      
תרידח דגנ רמוחב םוטיא ללוכ תרנצה ריחמ      
תוסינכב ףצקומ ןטרילופ םימ      
רחאל ויתווצקב םוטיאו תוחושל/םינבמל      
ןיב קחרמ יקיזחמ ללוכ ,םילבכה תלחשה      
.תורוניצה      
      
תרבח סופיט 'ץניא 8 רטוקב .יס.יו.יפ תורונצ     01.01.0196

  7,200.00    80.00    90.00 )מ"מ 11 ןפוד יבוע(  למשח רטמ   
      
'ץניא 6 רטוקב   ,C.V.P. סופיטמ  תורונצ     01.01.0197

  7,800.00    65.00   120.00 חישק וא ירושרש ,למשח תרבח סופיט רטמ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../310 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     310 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,'ץניא 4 רטוקב C.V.P. סופיטמ תורונצ     01.01.0198

  1,750.00    35.00    50.00 )מ"מ 8.7 ןפוד יבוע( קזב סופיט רטמ   
      

  2,250.00    25.00    90.00 'ץניא 2 רטוקב C.V.P סופיטמ תורונצ רטמ  01.01.0199
      
הרבוק ירושרש 'ץניא 3 רטוקב ל"נכ תורונצ     01.01.0200

  3,600.00    40.00    90.00 יתבכש וד רטמ   
      
,יתבכש וד 'ץניא 2 רטוקב ל"נכ תורונצ     01.01.0201

  3,600.00    30.00   120.00 יתבכש וד הרבוק ירושרש רטמ   
      

  2,000.00    40.00    50.00 קזב טרדנטס 36 א.ק.י סופיטמ תורונצ רטמ  01.01.0202
      

  1,750.00    35.00    50.00 קזב טרדנטס 05 א.ק.י סופיטמ תורונצ רטמ  01.01.0203
      
רבעמ תוכירב לש שומישל ןכומ ,היינב     01.01.0204
מ"ס 06 רטוקב הלוגע טסקירפ רוניצ תויושע      

  4,500.00 1,500.00     3.00 ירטינס הסכמ םע 'חי   
      
- 021 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     01.01.0205
קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס 051 בחורבו מ"ס 09      
הריפח יפדוע קוליסו חטש ינפ רושיי ,יולימה      

  5,000.00   100.00    50.00 תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ רטמ   
      
- 021 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     01.01.0206
קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס 06 בחורבו מ"ס 09      
הריפח יפדוע קוליסו חטש ינפ רושיי ,יולימה      

  3,000.00    60.00    50.00 תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ רטמ   
      
מ"ס 61 בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס     01.01.0208

    400.00     2.00   200.00 המדאב לבכ ןומיסל רטמ   
      
תייצח רובע ,מ"ס 05 בחורב הלעתל תפסות     01.01.0209

  1,600.00    80.00    20.00 ןוטב וא/ו טלפסא ןוקיתו שיבכ רטמ   
      
חותיפ - תרושקתו למשח תוחוש      
    *********************************  
      
ןוטבמ הלוגע הכירב לש הנקתהו הקפסא     01.01.0211
םע ,'מ 5.1 דע  קמועבו מ"ס 06 רטוקב      
"ןקלוו" תרצות הדלפ תקיצימ ירטינס הסכמ      
הבוגל םאותי הסכמ הבוג( ,"ןרומ" םגד      
אלל )הלוגע וא תעבורמ תרגסמ ,ףוצירה      
הסכמ ,תיתחתב ץצח יולימו ,ןוטב תיתחת      

  3,000.00 1,500.00     2.00 ןוט 52 דבכ 'חי   
      
08 תודימב ןוטבמ היושע םלוא ל"נכ הכירב     01.01.0212

  3,600.00 1,800.00     2.00 ל"נכ הסכמו מ"ס 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../311 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     311 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
001 תודימב ןוטבמ היושע םלוא ל"נכ הכירב     01.01.0213

  4,000.00 2,000.00     2.00 ל"נכ הסכמו מ"ס 'חי   
      
רובע רבעמ תוכירב לש שומישל ןכומ ,היינב     01.01.0214
0.2X5.1X5.1 תודימב ןוטב היושע ,למשח      
ןוט 42 למשח תרבח תמגודכ הסכמ םע 'מ      

 24,000.00 6,000.00     4.00 )תיתחתב ץצח יולימ( ןוטב תיתחת אללו 'חי   
      
תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
    **************************  
      
םעו תולש םע תצרוחמ לזרב תיצקורטסנוק     01.01.0224
םילבכ וא תורונצ תבכרהל ןכומ ,רזעה דויצ      
קוזיחל וא הלופכ הפצר קוזיחל וא ,םהילע      
,חודיק ללוכ ,ללח לעמ תולעת לש דחוימ      
טרופמה יפל לכה - 'וכו עבצ ,םיגרב ,תוירי      

  1,200.00    24.00    50.00 ינכטה טרפמב ג"ק   
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תוצרוחמ חפ תולעת     01.01.0225
וא  ריקה לע תונקתומ הסכמ םע רוגס מ"מ      
,דחא דצמ השיגל תויונב ,הרקתה לע תויולת      
לכ תא םריחמב ללוכ  "דריל" תרצות תמגודכ      
,תולוזנוק היצקורטסנוקה ,תוילתה ,םיקוזיחה      
רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק ללוכ( תויוז      

  4,800.00   120.00    40.00 .מ"ס 01/02 תודימב 'וכו )ךרוצה יפל תולעת רטמ   
      

  5,040.00    84.00    60.00 מ"ס 01/01 תודימב ,ל"נכ רטמ  01.01.0226
      

  1,320.00   132.00    10.00 מ"ס 01/03 תודימב ,ל"נכ רטמ  01.01.0227
      

  1,320.00   132.00    10.00 מ"ס 01/04 תודימב ,ל"נכ רטמ  01.01.0228
      
למשחל ינקת םילבכ םלוס םלוא ,ל"נכ     01.01.0230

  4,800.00   120.00    40.00 מ"ס 01/06 תודימב רטמ   
      

    180.00    18.00    10.00 הסכמ רובע מ"ס 0406 תולעתל תפסות רטמ  01.01.0231
      

    180.00    18.00    10.00 הסכמ רובע מ"ס 0301 תולעתל תפסות רטמ  01.01.0232
      
תותלד םע רבנע תרצות תרושקת ןורא     01.01.0243

    800.00   800.00     1.00 ץע בג ללוכ ,מ"ס 04X06X06 תודימב 'חי   
      

    900.00   900.00     1.00 מ"ס 06X06X021 תודימב ל"נכ 'חי  01.01.0244
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../312 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     312 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
-- שא ינפב םילבכ לע הנגה םוטיא רובע     01.01.0249
חטש יוקינ ,החירמ /סוסיר ,הנקתה ,הקפסא      
ךרוצה יפל תרזוח החירמ וא סוסיר ,סוסירה      
םינקת( KITSAMALF םוטיא רמוח לש      

    350.00   350.00     1.00 )תוחפל ,DLU, NI ר"מ   
      
5 יבועב קרוממ חפ לש הנקתהו הקפסא     01.01.0250
תוידי ללוכ ,ךרוצה יפל םיחיראל קלוחמ ,מ"מ      
ללוכ ,םיקוזיח ללוכ ,החיתפל תולפקתמ      
,ךרוצ יפל םינוש םיסלפמב היצקורטסנוק      
רובע למשח ירדחב הלופכ הפצר תריצי רובע      
םיינכטה םירדח תופצרב םיחתפ יוסיכ      

 14,000.00   700.00    20.00 ןוטב תולעתו ר"מ   
      
******** תוקראה      
      
תחתמ ןקתומ מ"מ 21 רטוקב לזרב טומ     01.01.0253
הנקתה ריחמב ללוכ .תיקפוא הרוצב דוסיל      
,קחרמ קיזחמ ללוכ B-522 ןוטב תבכש לש      
ללוכ ,תושורדה  המדא תודובע ללוכ      
ןכומ ,ךותיר י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה      

  1,440.00    24.00    60.00 שומישל רטמ   
      
לזרב י"ע ל"נכ ןבלוגמ הדלפ ספ תואיצי     01.01.0254
רובע ריקב ןקתומ מ"ס 4X05 ןבלוגמ      
,האיצי יכילומ וא תודורטקלא לא תורבחתה      
,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר וריחמב ללוכ      
שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב םע רמג ללוכ      
ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ ךרואב ,1"      

  2,880.00   360.00     8.00 שומישל 'חי   
      
רובע םלוא )שיטפ תספוק אלל( ל"נכ תואיצי     01.01.0255
יצוק , למשח תרבח ישאר הקראה ספ      

    720.00   180.00     4.00 'וכו'וכו תוילעמ 'חי   
      

    480.00   240.00     2.00 לופכ ספ י"ע םלוא ל"נכ תואיצי 'חי  01.01.0256
      
בכרומ םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     01.01.0257
'מ 05.1 ךרואב תשוחנ יושע למשחה חול דיל      
8/3 רטוקב םיגרב 52 ללוכ מ"מ 4X05 ךתחב      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע 'ץניא      
ללוכ םיגרבל םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו      

  3,240.00 1,080.00     3.00 .הנקתה 'חי   
      
ךתחבו רטמ 5.0 דע ךרואב ,םלוא ל"נכ ספ     01.01.0258

  1,680.00   420.00     4.00 מ"מ 4/05 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../313 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     313 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     01.01.0261
הקראה טוח רוביחל דרפנ קוזיח ללוכ ,'ץניא      

     90.00    45.00     2.00 הרהזא טלש ללוכו 'חי   
      

    100.00    50.00     2.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  01.01.0262
      

     65.00    65.00     1.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  01.01.0263
      
ללוכ ,םוא ללוכ 'ץניא 8/3 הקראה יגרב ךותיר     01.01.0264
תכתמ יקלחל טוליש ללוכ ,תיציפק תעבט      
רובע ,)'וכו םיספ ,םיפוקשמ ,א"מ דויצ ומכ(      

    275.00    55.00     5.00 האוושה תקראה 'חי   
      
םיגרבל ר"ממ 6 דע הקראה יכילומ רוביח     01.01.0265

     60.00    20.00     3.00 תומיאתמ לבכ ילענ ללוכ ,ל"נכ 'חי   
      
ספל ר"ממ 6 דע הקראה יכילומ רוביח     01.01.0266

     60.00    20.00     3.00 םילאיצנטופ תאוושה 'חי   
      

     60.00    30.00     2.00 ר"ממ 61 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  01.01.0267
      

     60.00    30.00     2.00 ר"ממ 52 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  01.01.0268
      

    140.00    70.00     2.00 ר"ממ 53 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  01.01.0269
      

     80.00    40.00     2.00 ר"ממ 05 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  01.01.0270
      

     80.00    40.00     2.00 ר"ממ 07 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  01.01.0271
      

     80.00    40.00     2.00 ר"ממ 59 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  01.01.0273
      

    100.00    50.00     2.00 ר"ממ 051 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  01.01.0274
      

    120.00    60.00     2.00 ר"ממ 581 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  01.01.0275
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../314 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     314 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק"תת למשח ירדח ינבמ לש המקה / הינב     01.01.0306
ללוכ ,םיצעויה תינכות יפ לע ,)י"חח+יטרפ(      
םוטיא תובכש 3 -ב םוטיא ,םילוורש ,םיחתפ      
ץוח םוטיא לע שגד ךות )םוהת ימ בקע(      
,הריפח ,)םוטיא ץעוי תויחנה יפל( םינפו      
תיחרזא הסדנה תודובע ללוכו היצקורטסנוק      
שורדה לכו ,ק"תת ינבמ תמקהל תושרדנה      
תומותח עוציב תוינכתב עיפומכ - י"חח רובע      
תאמ םיפרוצמה םיטרפה יפ לעו ח"ח י"ע      
הדידמו גותימ תוחולו יאנש-י"חח דויצל( ח"ח      
םתלבקו תיפוס הריסמל דעו ,)33VK ג"מ      
למשח ירדח - םהילא דומצב  .י"חח ידיל      
ג"מ למשח תוחול ,ןמש יאנשל ( םייטרפ      
יפיעסב דרפנב רחמותמ ילמשח דויצ-נ"מו      
,תולכירדא הינב תינכתב עיפומכ - )זרכמה      
דע ,םיצעויה ראש ,למשח ,היצקורטסנוק      
חוקיפהו חוקלה י"ע םינקתמה תלבקל      

400,000.00 400,000.00     1.00 'פמוק .םיצעויהו  
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולה יריחמ  )א**************** תורעה      
םינוש םיגוסל םיקלוחמ ךשמהב םיעיפומה      
לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא ,דויצ לש      
,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא ,דויצ      
ללוכ ,ולש רזעה דויצו ודויצ לכ לע ,אלמ      
ףסונב וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל ותלבוה      
טרפמבו ינכטה טרפמב רומאל      
םע כ"דב ויהי תוחולה לכ  )ג.ידרשמ-ןיבה      
םינקתומ ,תרחא ןייוצ םא אלא םינפלמ השיג      
'וכו םיישאר תוחולמ קלח .הפצר וא ריק לע      
)ד                         .רוחאמ השיג םע ונבי      
דיתעב ףסונ דויצל םוקמ תברזר לולכי חול לכ      
לש ןוילעה קלחב  )ה.52% דוע לש רועישב      
יוק רובע ןה םיקדהמה יאת ויהי תוחולה      
.םיאצויה םילגעמה רובע ןהו םיסנכנה הנזהה      
תונזהה תסינכ ירודיס ויהי םימייוסמ םירקמב      
םירודיס .דצהמ וא חולה לש ןותחתה וקלחב      
רומאכ ,תוחולה ריחמ תא ונשי אל ולא      
עיפומכ דויצה יריחמש בוש שגדומ  )ו.הלעמל      
,חולב ותנקתה ,ומצע דויצה תא ללוכ ךשמהב      
דע ,'וכו הקידב ,טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
למשחה תרבח י"ע תיפוסה םתלבקל      
.תורעה אלל חקפמהו      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../315 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     315 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תונורא רפסממ הנבי למשח חולו הדימב )ז      
לולכ היהי תונוראה ןיב רושיגה םידרפנ      
יספ תלעת י"ע עצבתי רושיגה .חולה ריחמב      
דויצה לכ )ח   תרחא רשואי םא אלא הריבצ      
םיפיעסב ,ינכטה טרפמב ראותמה יפל הנבי      
םג רזעה רמוחו דויצה לכ ללוכ ,םייטנבלרה      
יפיעסב תמלשומ הרוצב טרופמ אל הז םא      
ונרושיאל שיגי תוחולה ןרצי  )ט.תויומכה בתכ      
יצח ז"פמ ילויכו תויביטקלס לש הדקסק      
ישאר חולל דעו ישאר חולמ לחה ,םייטמוטוא      
טקייורפב למשח תוחול הנבמ  )י.ףגא לכ לש      
תנכה תללוכ רשא הנבמ תרקבל הנכה :ללוכ      
םילילס ,רזע יעגמ לכ לש חולב ימינפ טוויח      
םיקדהמ ספל דע ,'וכו הרקבל רבוחמה דויצו      
ילבכ ורבוחי וילאו הנוש עבצב היהי רשא      
רובע יסיפ םוקמ ןכו םיינוציחה הרקבה      
תעב עבקיש המ יפל( חולה ךותב םירקב      
דע הרקבה ןלבק םע םואתב לכה - )עוציבה      
קפסה יקתנמ וא ז"פמ לכ  )איתיפוס הלעפהל      
רזע יעגמ גוז םיללוכ ישאר למשח חולב      
ןקת יפל ונבי למשחה תוחול )בי   תוחפל      
רשא תוחולה ינבמ לכ  )גי  .93416 ילארשי      
לע וא תוגגה לע םיימשה תפיכ תחת ואצמי      
5C ןקת היזורוק דגנ לופיט וללכי עקרקה      
- ישאר למשח חול.םיה ףוחל תמאתומ      
הנקתהו הקפסא      
    ************************************  
      
,ליעל םיפיעסב ראותמכ ישאר חול הנבמ     02.01.0001
םואת ,םייאמצע םירקב ללוכ  ,תותלד ללוכ      
תרקב תכרעמ ירקב רובע הרקבה קפס םע      
קימימ" ללוכ חולל ץוחמ ונקתויש הנבמ      

 40,250.00 40,250.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - "םרגאיד  
      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     02.01.0002
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

    920.00   460.00     2.00 א"ק 53 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ 'חי   
      
53 רפמא 04X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     02.01.0003

  1,265.00   632.50     2.00 א"ק 'חי   
      
רצק םרז 'א 36X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     02.01.0004

  4,830.00   805.00     6.00 א"ק 53 'חי   
      

  7,038.00   879.75     8.00 א"ק 05 'א 001X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  02.01.0005
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../316 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     316 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רצק םרז ,'א 061X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ     02.01.0007

  2,990.00 1,495.00     2.00 א"ק 05 'חי   
      

  5,865.00 1,955.00     3.00 א"ק 05 ,'א 052X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  02.01.0010
      
'א 004X3 ,ל"נכ ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     02.01.0012

 17,250.00 3,450.00     5.00 .א"ק 001 'חי   
      
05 רפמא 005X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     02.01.0013

  4,370.00 4,370.00     1.00 א"ק 'חי   
      

 17,250.00 5,750.00     3.00 .א"ק 05 'א 036X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  02.01.0015
      
05 'א 0001X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     02.01.0017

 13,800.00 13,800.00     1.00 .א"ק 'חי   
      
BC סופיטמ םלוא ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     02.01.0019
    RIA 0061 ,תינורטקלא הנגה םעX3 םרז ,'א  
,קוחרמ הקספה לילס םע ,א"ק 001 רצק      
םוחתב לויכל ןתינו רצק םרז ליבגמ סופיטמ      

103,500.00 34,500.00     3.00 CR ,G ,I ,S ,L תונגה ,'א 001-00610 'חי   
      
רובע רפמא 0061X3 דע ז"פמל תפסות     02.01.0026

  5,750.00 2,875.00     2.00 .תרגסמ םע הפילש רודיס 'חי   
      

 12,075.00 4,025.00     3.00 0002X3 דע BC RIA ל"נכ תפסות 'חי  02.01.0028
      
רזע עגמ רובע BC וא םרז קספמל תפסות     02.01.0030

  8,970.00   149.50    60.00 'פמוק ףלחתמ  
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     02.01.0031
02 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    690.00    69.00    10.00 א"ק 'חי   
      

  1,495.00   149.50    10.00 "0" קותינ םע ל"נכ םרז קיספמ 'חי  02.01.0032
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     02.01.0033
02 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

    655.50   218.50     3.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     02.01.0034
02 רצק םרז ,'א 52X2 םרזל תימרט הנגהו      

    552.00   184.00     3.00 א"ק 'חי   
      
םע רפמא C.R.H 23. סופיטמ םיחיטבמ     02.01.0035

    552.00   184.00     3.00 יזאפ-תלת ,ךיתנו שאר ,סיסב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../317 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     317 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע רפמא C.R.H 23. סופיטמ םיחיטבמ     02.01.0036

    207.00    69.00     3.00 יזאפ-דח ,ךיתנו שאר ,סיסב 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     02.01.0037

  1,518.00   253.00     6.00 'פמוק 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע  
      

  1,656.00    69.00    24.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  02.01.0038
      

    690.00   345.00     2.00 רפמא טלוו 003 טלוו 42/032 יאנש 'חי  02.01.0039
      
עונמ םע רפמא 0061X3 סמועב קתנמ     02.01.0040
קוחרמ הלעפהל ןתינ הכירד סופיטמ הלעפה      
תושורדה רזעה תודובעו רזעה דויצ לכ ללוכ      

 23,000.00 23,000.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - הפילשל רודיס ללוכ 'חי   
      

 13,800.00 6,900.00     2.00 רפמא 004X3 דע סמועב קתנמ 'חי  02.01.0041
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     02.01.0042
ללוכ ,HE-271MP  םגד ,"קטאס" תרצות      
תכרעמל רוביח ללוכ םיאתמ  םרזה הנשמ      

 13,800.00 6,900.00     2.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - תבשחוממ הרקב  
      

 18,400.00 4,600.00     4.00 'פמוק E-031MP םגד ךא ,ל"נכ "דדומ-בר" רישכמ 02.01.0043
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     02.01.0044

  2,530.00   126.50    20.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
תנתינ הייהשה ללוכ הזפ/חתמ רסוח רסממ     02.01.0045

  1,380.00   690.00     2.00 ןוויכל 'חי   
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     02.01.0046
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 001 הקירפ      

  6,900.00 3,450.00     2.00 םיאתמ CRH 'חי   
      

    460.00   230.00     2.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 02.01.0047
      
וק לע הנקתהל םרז הנשמ םע םרז רסממ     02.01.0048
- הנבמ תרקבל רוביחו קרב יאלכ תקראה      

  1,150.00   575.00     2.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק לכה  
      
םרז ינפב ישאר םרז קספמ תנגהל תכרעמ     02.01.0049
ילאיצנרפיד םרז הנשמ ללוכ ,המדאל הגילז      
,ינורטקלא יאלג ללוכ ,םיישארה םיספל      
תמאתהל רוטמרופסנרט ,הקידב תכרעמ      

  6,900.00 3,450.00     2.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק לכה - םיחתמ  
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../318 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     318 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םישורד םרז ינשמ ללוכ ,קפסה ןוויכ רסממ     02.01.0050

  6,900.00 3,450.00     2.00 'פמוק םיישאר ז"פמ ירוחאמ הנקתהל  
      
ןוא זוע תרצות תוזפ רדס תקידב רישכמ     02.01.0051

  1,380.00 1,380.00     1.00 .ע"ווש וא RFT 'חי   
      
- 0 בצמ םע 'א 0001X4 ףילחמ םרז קיספמ     02.01.0052

  3,450.00 3,450.00     1.00 .שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
ז"פמ ןיב רוביחל ילמשח קולרטניא תכרעמ     02.01.0059
תמייק וב בצמ רובע םירשגמו םיישאר      
עיפומה יפל תלעופ ,למשח תרבחמ הקפסא      
שורד טוויח ,םישורד םירסממ ללוכ תינכתב      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - 'וכו  
      
הקפסא תמייק וב בצמ רובע ל"נכ תכרעמ     02.01.0060

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק למשח רבחמ אל ללכב וא תיקלח  
      
קפסהב SPU לש חולב הנקתהו הקפסא     02.01.0061
םע ENIL-NO סופיטמ רפמאטלוו 0002      
תמאתומ לופיט אלל םירבצמ םע( יטטס ףקוע      

  5,175.00 5,175.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - )תוקד 02-ל  
      
םירבוחמ ר"אוק 57 קפסהב םילבק תדיחי     02.01.0062
חתמב םידמוע יטקלפמוק סופיטמ שלושמב      

  3,910.00 1,955.00     2.00 .טלוו 064 ףוצר 'חי   
      
תבשחוממ הרקב תכרעמ תנקתהו הקפסא     02.01.0063
תואיצי 23-ו תוסינכ 23 ללוכ חולב      
תואיצי 61-ו תוסינכ 61    ,תויטרקסיד      
זכרמל רושקו תיאמצע לעופ ,תוילטיגיד      
םיפילחמה תכרעמ לע הטילש רובע הרקב      
לע םיסמוע תלשה רשפאמ ,חולב םירשגמהו      
רמוח ,שורדה טוויחה לכ ללוכ שוקיבה יפ      

 28,750.00 28,750.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק ,רזעה תודובעו רזעה  
      
יגולנא םרז רמתמ לש הנקתהו הקפסא     02.01.0064
ללוכ םרז ינשמ ללוכ AM02-4-ל דע 5-0-מ      
ןכומ טלפמוק - םיינוציח םיקדהמל דע טוויח      

  6,900.00   690.00    10.00 'פמוק שומישל  
      
005 םוחתל חתמ רמתמ לש הנקתהו הקפסא     02.01.0066

  6,900.00   690.00    10.00 'פמוק טלוו  
      
דוקיפ י"ע הקספהל לילס תלעפהל רקב     02.01.0067
םגד הרקב גצמ תרצות שא יוליג תייזכרמ      

    345.00   345.00     1.00 תולעפה יתשל OSI 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../319 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     319 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,035.00   517.50     2.00 תולעפה 4 ל לא ל"נכ רקב 'חי  02.01.0068

      
    690.00   690.00     1.00 תולעפה 6 ל לא ל"נכ רקב 'חי  02.01.0069

      
  3,105.00 1,035.00     3.00 תולעפה 21 ל לא ל"נכ רקב 'חי  02.01.0070

      
ונקתויו וקפוסיש( הנבמ תרקב ילבכ רוביח     02.01.0071
,למשחה חולב םיקדהמה לא )הרקב ןלבק י"ע      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת ךות      

  8,050.00 8,050.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     02.01.0072
,םוליצ ללוכ ותסמעהו ,םילבק חולו ישארה      

  2,875.00 2,875.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ  
      
ישאר חולב םילבק לנפ      
    ===================  
      
לפוכ רופישל םילבק תכרעמ רובע ןורא     02.01.0073
ךשמהב תירלודומ הרוצב הנבי ןוראה .קפסה      
דע סינכהל תורשפא לולכיו .ישאר חול הנבמל      
לכ תא לולכיו ,'וכו םינעגמ ,םילבק תוצובק 8      

 18,400.00 9,200.00     2.00 'פמוק :ןמקלדכ דויצה  
      
ללוכ תוצובק 8-ל לויכל ןתינ קפסה לפוכ תסוו     02.01.0074
הלקת ןומסל עגמ ללוכ ,קפסה לפוכ-דמ      
תכרעמל תורבחתה ללוכ ,קפסה םדקמב      
הנשמ ללוכ ,טרפמב טרופמכ הנבמ תרקב      

  5,750.00 2,875.00     2.00 .םישורדה םיטוחהו םרז 'חי   
      
םע ,'א 002X3 דע םרזל יטמוטוא יצח ז"מ     02.01.0075
תימרט הנגהו רצק םרז ינפב תיטנגמ הנגה      
םרזב דמוע ,לויכל תנתינ רתי םרז ינפב      
רובע הנכה ללוכ ,א"ק 52 דע רצקו קותינ      

  3,450.00 1,725.00     2.00 קוחרמ הקספה לילס 'חי   
      

 17,940.00 1,495.00    12.00 'א 061X3 דע םרזל ל"נכ ז"פמ 'חי  02.01.0076
      

  2,990.00 1,495.00     2.00 .'א 521X3 דע םרזל ל"נכ ז"פמ 'חי  02.01.0077
      

  2,760.00 1,380.00     2.00 רזע יעגמ ללוכ ,רפמא 002X3 ןעגמ 'חי  02.01.0078
      

 13,800.00 1,150.00    12.00 רזע יעגמ ללוכ ,רפמא 061X3 ןעגמ 'חי  02.01.0079
      

  2,300.00 1,150.00     2.00 .רפמא 521X3 ל"נכ ןעגמ 'חי  02.01.0080
      

  1,012.00    63.25    16.00 DEL תרונ םע ןומיס תורונמ 'חי  02.01.0081
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../320 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     320 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םירבוחמ ,ר"אוק 05 קפסהב םילבק תודיחי     02.01.0082
,סופיטמ ,הקירפ ילילס וא ידגנ םע שלושמב      

 16,560.00 1,380.00    12.00 טלוו 064 ףוצר חתמב םידמוע יטקפמוק 'חי   
      

  1,380.00   690.00     2.00 ר"אוק 52 קפסהב ל"נכ הדיחי 'חי  02.01.0083
      

  3,910.00 1,955.00     2.00 ר"אוק 57 קפסהב ל"נכ הדיחי 'חי  02.01.0084
      

    402.50   201.25     2.00 רפמא 52X3 דע יטמוטוא ז"מ 'חי  02.01.0085
      

    345.00    57.50     6.00 רפמא 52X1 דע יטמוטוא ז"מ 'חי  02.01.0086
      

  8,740.00 4,370.00     2.00 רפמא 0001X3 סמועב קתנמ 'חי  02.01.0087
      
לש הדרוה וא תפסות רובע עצוממ ריחמ     02.01.0088

    460.00    57.50     8.00 קפסה תדיחי 'חי   
      

  2,208.00   138.00    16.00 "0" בצמ םע ררוב דוקיפ ז"פמ 'חי  02.01.0089
      
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     02.01.0090

  3,450.00   138.00    25.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
למשח ירדח תורש למשח חול      
    ********************************  
      
יולת ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     02.01.0092
,ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ ללוכ ,ריק לע      
,הנבמ תרקבל הנכה  ללוכ ,53% ףקיהב      
חפ ןורא חול הנבמ - הרקבה קפס םע םואתב      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק .תלד םע  
      
הנגה םא ,'א 04X3 יטמוטוא יצח ז"מ     02.01.0093
ינפב תימרט הנגהו רצק םרז ינפב תיטנגמ      
קותינ םרזב דמוע , לויכל תנתינ רתי םרז      

    920.00   460.00     2.00 א"ק 52 דע רצקו 'חי   
      
רפמא 04X3 דע יטמוטוא יצח ז"מ -ל תפסות     02.01.0094

    230.00   230.00     1.00 קוחרמ הקספה לילס רובע 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     02.01.0095

    207.00   207.00     1.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      
תימרט הנגה םע םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ     02.01.0096

    931.50    51.75    18.00 א"ק 01 ,רפמא 52X1 ,ריעז סופיטמ העובק 'חי   
      

    115.00   115.00     1.00 "0" קותינ םע םלוא ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ 'חי  02.01.0097
      

     57.50    57.50     1.00 רפמא 52X2 דע םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ 'חי  02.01.0098
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../321 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     321 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    552.00   138.00     4.00 רפמא 52X3 דע םלוא ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ 'חי  02.01.0099

      
יעגמ םע סמועב קותינל רפמא 36X3 ז"מ     02.01.0101

    345.00   345.00     1.00 רזע 'חי   
      

    103.50   103.50     1.00 לוענמל הנכה םע רפמא 01X1 ירלודומ ז"מ 'חי  02.01.0102
      
ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     02.01.0103
הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז ,יוסינ      

    862.50   287.50     3.00 A םגד רפמאילימ 03 'חי   
      
תרונו השדע םע טלוו 032 ןומיס תרונמ     02.01.0104

    189.75    63.25     3.00 LED 'חי   
      

    126.50   126.50     1.00 שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ 'חי  02.01.0105
      

     69.00    69.00     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 02.01.0106
      
רוביחו קרב יאלכל םרז רסממ רובע תפסות     02.01.0107
טלפמוק לכה - הלקתה ןומיסל הנבמ תרקבל      

    414.00   414.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ  
      

    230.00   230.00     1.00 רפמא-טלוו V42/032  05 יאנש 'חי  02.01.0108
      
וא א"ח ז"פמל ףלחתמ רזע עגמ תפסות     02.01.0109

    207.00    69.00     3.00 סמועב קתנמ 'חי   
      
08X3 דע סמועב קתנמ וא ז"פמל תפסות     02.01.0110

    207.00   207.00     1.00 קוחרמ הקספה לילס רובע רפמא 'חי   
      
ונקתויו וקפוסיש( הנבמ תרקב ילבכ רוביח     02.01.0111
,למשחה חולב םיקדהמה לא )הרקב ןלבק י"ע      
ןכומ טלפמוק - הרקבה ןלבק םע םואת ךות      

    345.00   345.00     1.00 'פמוק .שומישל  
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     02.01.0112

    414.00   414.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      

    345.00   345.00     1.00 תולעפה יתשל OSI 'חי  02.01.0113
      
******************** גותימ רדח חול      
      
תרבח טרדנטס יפל יונב גותימ רדח חול     02.01.0115
IC 051X081X052 את הנבמ ללוכ למשח      
השולש ,'א 52X2 ירלודומ קתנמ ללוכ ,מ"מ      
,א"ק 01 'א 61X1 דע יטמוטוא יצח ז"פמ      
- רפמאילימ 03 'א 52X2 תחפ םרז רסממ      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק  
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../322 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     322 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
    ============================  
ראותמה יפל הרואת יפוג לש הקפסא )א      
ללוכ ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,הטמ      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכו ,הרונ      
הרואת ףוגל תפסות )בטלפמוק - התקלדהל      
)ג.ףוגל תפסותה לש הבכרהו הקפסא לולכת      
םירדגומ הטמ םיראותמה הרואתה יפוג קלח       
עיצהל ןמזומו יאשר ןלבקה .םייוסמ ןרצי יפל      
ןקת ות לעב היהיש יאנתבו ע"ווש ףוג      
םע וקפוסי ת"גה לכ )ד  .ןנכתמה י"ע רשואמו      
שרדנ רזע רמוח לכו ,חכ יקפס ,תוילת      
הנקתה )ה       .ת"גל הדובעו הנקתהל      
,לבכ וא רוניצב םיכילומ י"ע טוויח תללוכ      
םיפוגה )ו.הרואתה ףוג דע םירוביח תספוקמ      
וא היצקורטסנוקל םיקוזיח ,הנקתה םיללוכ      
יפל תיביטקורטסנוקה הרקתל וא תולעת      
לולכת הנקתה )ז                      .ךרוצה      
יפ לע שרדנה יפל ,תונוש תומרב תומיטא      
םיריחמה לכ                         .הנקתה רזא      
.הנקתהו הקפסא םיללוכ      
      
56PI k0004 mL0513 W72 177 דל ת"ג     03.01.0002

  1,560.00   260.00     6.00 ע"ווש וא דריל ץינייטש י"ע קפוסמ VBI 'חי   
      
56PI םימ ןגומ ,ריק דומצ ץוח הרואת ףוג     03.01.0003
קפוסמ IH-KCAP, DEL W07 K0004 םגד      
לבכ 02 רוניצ ע"ווש וא דריל ץינייטש י"ע      

  3,000.00   750.00     4.00 H=023 הבוג 5.1X3 'חי   
      
םויטיל ירבצמ ללוכה 45PI םורח תרואת ףוג     03.01.0004
5.1 הלועפ ןמז ,ןומיס תורונ ,ןצחל ,ןעגמ      
תרצות , DEL W3x2 תרונ םע ,תועש      

  5,400.00   450.00    12.00 יתילכת-דח תוירחא םינש 8 "ילגיב" 'חי   
      
ירבצמ ללוכה יתילכת וד םורח תרואת ףוג     03.01.0005
הלועפ ןמז ,ןומיס תורונ ,ןצחל ,ןעטמ םויטיל      
םע ,ינוציח סיסב ,DEL תרונ םע ,תועש 5.1      
תויתוא ידדצ-וד יולת טורח סקפסרפ טלש      
םינש 8 ילגיב תרצותמ  מ"ס 51 הבוגב      

  1,100.00   550.00     2.00 תוירחא 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../323 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     323 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,םויטיל ירבצמ ללוכה 45PI םורח תרואת ףוג     03.01.0006
,ןצחל ,ןעגמ ,ןעטמ ,מ"ס 61/53 תודימב      
תרונ םע ,תועש 5.1 הלועפ ןמז ,ןומיס תורונ      
    DEL W3X2, יתילכת-דח - "ילגיב" תרצות  

  1,650.00   550.00     3.00 IP54 'חי   
      
.ג .מ  ן ק ת מ  50 ק ר פ       
      
ה ו ב ג  ח ת מ  ר ו ט מ ר ו פ ס נ ר ט  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
)ינכטה טרפמב 60.80 קרפ(      
םישדוח 42 ל תורש וללכי םיריחמה לכ      
      
008 ו"וק 63 ןמש רוטמרופסנרט לש הקפסא     05.01.0001
- 'א 6.60.80 םיפיעסב טרפמב ראותמכ א"וק      

240,000.00 120,000.00     2.00 'פמוק הלעפה טלפמוק  
      
ראותמכ א"וק 008 רוטמרופסנרט לש הנקתה     05.01.0002
- טלפמוק - 'א 6.60.80 םיפיעסב טרפמב      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק הלעפה ללוכ  
      
לא ל"נה רוטמרופסנרטה לש הקירפו הלבוה     05.01.0003

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק ) ףתרמב ( .ט"תב ומוקמ  
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק יאנש לש הובג חתמ דצמ רוביח 05.01.0004
      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק יאנש לש טלוו 004 ךומנ חתמ דצמ רוביח 05.01.0005
      
םיעוזעז ימלוב תכרעמ טס הנקתהו הקפסא     05.01.0007
רמוח וא ןרפואינמ תושימג תודיפר ,םייושע      
,הקיטסוקא ץעוי י"ע רשואמ ,ע"וש רחא שימג      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .םהיילע םיאנשה תבצהל םידעוימה  
      
יאנשל תמאתומ הרצאמ לש הנקתהו הקפסא     05.01.0008

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - תינכתב עיפומכ  
      
Vk63 ה ו ב ג  ח ת מ  ח ו ל  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
יטקפמוק  )BC( םרז קספמ ללוכה חול הנבמ     05.02.0001
הדימעל 6FS,Vk63 A036 אתב ןקתומ      
תרצותמ קספמ ללוכ AVM005 רצק קפסהב      
    BBA. ל םאתומ  ןמקלדכ דויצל םיאתמ  
    MRESUOLCNE LATE ירמוח לכ ללוכ  
רבעמל הנבמ ללוכ רזע תודובעה ,רזעה      

 86,250.00 86,250.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - םילבכ  
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../324 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     324 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דוקיפ את ללוכה VK63-ל יטרפ הדידמ את     05.02.0002
אל ךא חולל אתה רוביחו, טרפמב ראותמכ      

 17,250.00 17,250.00     1.00 BBA תרצות וכותבש דויצה תא ללוכ 'חי   
      
בלושמ ,קספמ בצמל ינכמ/ילמשח בצמ ןמסמ     05.02.0003

    517.50   172.50     3.00 קימימ תמרגאידב 'חי   
      

    207.00    34.50     6.00 הקספה/הלעפה ןצחל תפסות 'חי  05.02.0004
      

      3.45     1.15     3.00 רגוחמ ירוט קתנמ תפסות 'חי  05.02.0005
      
קתנמה םע רגוחמה הקראה קתנמ תפסות     05.02.0006

      3.45     1.15     3.00 םילבכ תסינכ אתו ירוטה 'חי   
      
רשפאמה "הרוגא היגרנא" ןונגנמ תפסות     05.02.0007

      3.45     1.15     3.00 הקספה לילס תנקתה רטמ   
      

    345.00   115.00     3.00 CDV42 הקספה לילס תפסות 'חי  05.02.0008
      

    345.00   115.00     3.00 CDV42 הלעפה לילס תפסות 'חי  05.02.0009
      
הלעפהל CAV022 הלעפה עונמ תפסות     05.02.0010

  3,450.00 1,150.00     3.00 .קוחרמ הטילשל תורשפא ללוכ קותינו 'חי   
      
הלעפהה עונמ לע הטילשל דוקיפ תכרעמ     05.02.0011

    690.00   230.00     3.00 'פמוק .שרדנה דויצה לכ תא ללוכ  
      
CN2+ON2 רזע יעגמ תכרעמ תפסות     05.02.0012

    345.00   115.00     3.00 קתנמ/קספמ 'חי   
      
רובע CN2+ON2 רזע יעגמ תכרעמ תפסות     05.02.0013

    345.00   115.00     3.00 הקראה רצקמ 'חי   
      

  3,105.00   345.00     9.00 ילובק דדובמ ללוכ תוילובק ןומיס תורונמ 'חי  05.02.0014
      
דע Vk42 חתמל תונגה רובע םרז הנשמ     05.02.0015
    AV51, A1/001 תדיחיו חולה ינותנל םיאתמ  

  8,280.00   920.00     9.00 הנגהה 'חי   
      
דע Vk42 חתמל הדידמ רובע םרז הנשמ     05.02.0016
    AV51, A5/001 תדיחיו חולה ינותנל םיאתמ  

  2,760.00   920.00     3.00 .הדידמה 'חי   
      
תמגודכ תינורטקלא תינשמ הנגה תכרעמ     05.02.0017
    016 FER לש BBA תויביטקלס ללוכ רשואמ  
ינכטה טרפמה יפ לע תרושקתו תיגול      

 19,550.00 9,775.00     2.00 .ףרוצמה 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../325 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     325 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תמגוד תינורטקלא תינשמ הנגה תכרעמ     05.02.0018
    125-XER לש BBA תיגול תויביטקלס ללוכ  

 16,100.00 16,100.00     1.00 .ףרוצמה ינכטה טרפמה יפ לע תרושקתו 'חי   
      
Vk42 חתמל A1/08 םכסמ םרז הנשמ     05.02.0019
ינותנל םיאתמ תירטמטווה הנגהה תדיחיל      

  2,070.00 2,070.00     1.00 חולהו הדיחיה 'חי   
      
תונגה תכרעמל יוביג חתמ תקפסא תכרעמ     05.02.0020
לא וא יוביג ירבצמ + ןעטמ/קפס :תללוכה      
תטווחמו תנקתומ ,תועש 8 -ל תבשוחמ קספ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק חולב  
      
,הנגה ירסממ תנקתהל ךומנ חתמ את הנבמ     05.02.0021
םירבצמ ,חכה יקפס ,הדידמה יעצמא      

  1,725.00   575.00     3.00 'פמוק ינכטה טרפמבו תוינכותב ראותמכ דוקיפהו  
      
33/3/11.0:3V/11.0:3V חתמ הנשמ     05.02.0022
LC 5.0 קוידב הדידמהו הנגהה תוכרעמל      

 20,700.00 6,900.00     3.00 .AV51 דע קפסהבו 'חי   
      
תרצות K-MVC  תמגודכ יתרפס דדומ בר     05.02.0023
    ROTUCRIC חולה תיזחב טווחמו ןקתומ  

 11,500.00 11,500.00     1.00 .תרושקתל הנכה ללוכ 'חי   
      
23 הבוגב ל"נה חולה רובע תכתמ סיסב     05.02.0024

  1,840.00   460.00     4.00 םילבכה יוסיכל םיסכמ ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
הנקתהל םימיאתמה VK63 Ak01 קרב ןגמ     05.02.0025

  8,625.00 2,875.00     3.00 הסינכ םרז קספמ אתב 'חי   
      
ה נ ק ת ה  ת ו ד ו ב ע  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמל הסנכה ,הקירפ ,הלבוה ,הסמעה     05.03.0001

  4,000.00 1,000.00     4.00 ג"מ חול את לש חוטיבו 'חי   
      
ללוכ ול דעוימה םוקמב ג"מ חול את תדמעה     05.03.0002

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק ונוגיעו וסוליפ  
      
EPLX  ג"מ לבכ לש הנקתהו הקפסא     05.03.0003

 17,280.00   144.00   120.00 Vk63 חתמל ר"ממ 59 תשוחנ YSX2N רטמ   
      
EPLX  ג"מ לבכ לש הנקתהו הקפסא     05.03.0004

  4,800.00   120.00    40.00 Vk63 חתמל ר"ממ 05 תשוחנ YSX2N רטמ   
      
רוביחל ג"מ לבכל תיפוס לש הנקתהו הקפסא     05.03.0005

 11,880.00 1,320.00     9.00 ג"מ חולב 'חי   
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../326 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     326 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובע ג"מ לבכל תיפוס לש הנקתהו הקפסא     05.03.0006

  5,760.00   960.00     6.00 םיאנשה רוביח 'חי   
      
תרבחל ג"מ לבכל תיפוס לש דבלב הקפסא     05.03.0007

  6,480.00 2,160.00     3.00 למשח 'חי   
      

  1,000.00   100.00    10.00 ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש ע"ש  05.03.0008
      

  1,250.00   125.00    10.00 סדנהמ/יאסדנה לש הדובע תועש ע"ש  05.03.0009
      
יטסלפ רמוחמ םייושע םינוש הרהזא יטלש     05.03.0010

    250.00    50.00     5.00 .מ"מ 002*003 תודימ 'חי   
      

    720.00    14.40    50.00 ר"ממ 61 יולג תשוחנ ךילומ רטמ  05.03.0011
      

    300.00    12.00    25.00 YYN5.1*3 דוקיפ לבכ רטמ  05.03.0012
      

    600.00    24.00    25.00 YYN5.1*21 דוקיפ לבכ רטמ  05.03.0013
      
הקדל רתי חתמב הדימעל ג"מ חול תקידב     05.03.0014
ג"מ הקידב דויצ ידי לע י"ח תשירד יפל      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק ח"וד תאצוהו םיאתמ  
      
ללוכ ל"נה ג"מ חול תצרהו הלעפה ,הקידב     05.03.0015

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םישורדה םילויכה  
      
ג"מ ןקתמל ךמסומ קדוב תרוקב עוציב     05.03.0016
ימד םולשתו קדובל עויס ןתמ ללוכ ותוללכב      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק הקידב  
      
חתמ למשח תרבח תרוקב תרבעהב הרזע     05.03.0017
זוחמב למשח תרבח םע םואת :ללוכ הובג      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .הובג חתמ דויצו תוינכות רושיא ,םיאתמה  
      
ותריסמו ,ותוללכב ג"מ ןקתמל דועת תנכה     05.03.0018

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק לועפתה ישנא תכרדהו חוקלל  
      
ר ז ע  ת ו ד ו ב ע  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
ונוגיעו יאנשה תדמעהל עובצ U 041 ליפורפ     05.04.0001

  2,160.00   180.00    12.00 הפצירל רטמ   
      
םלוס תמגודכ ןבלוגמ לזרבמ םילבכ םלוס     05.04.0002

  9,000.00   180.00    50.00 מ"ס 06 דע בחורב "הקטא" תרצות רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../327 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     327 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תשר  תוציחמ  תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     05.04.0003
םירלודומ םיקלחמ  תויונב תונולווגמ פרק      
תקלוחמ,מ"מ 009 בחורבו מ"מ 0002 הבוגב      
ליפורפ י"ע תקזוחמו ,םיקלח ינשל      
םישרדנה רזעה ירמוח ללוכ לכה.ןולווגמ      

 21,000.00   420.00    50.00 .ח"ח רשואמו ר"מ   
      
םיחירב ללוכ הזזה תלד רובע ריחמ תפסות     05.04.0004

  2,880.00   960.00     3.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכו היילת לוענמו 'חי   
      
יאנשה חפנב ןמש תטילק רובע תכרעמ עוציב     05.04.0005

 36,000.00 18,000.00     2.00 'פמוק שרדנה  
      
ת ו ח י ט ב  ן ו ר א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
רובע תכתממ תוחיטב ןורא תנקתהו הקפסא     05.05.0001
תודימב הובג חתמ תוחיטב דווז      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמכ מ"ס 04/041/081  
      
תופפכ גוז תוחיטב ןוראב הנקתהו הקפסא     05.05.0002

    400.00   400.00     1.00 'פמוק האישנ קית ללוכ VK63 הובג חתמ ןקתמל  
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק הובג חתמל עבוכ םלוא ל"נכ 05.05.0003
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק הובג חתמ יפקשמ םלוא ל"נכ 05.05.0004
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 ינכטה טרפמב ראותמכ VK03-ל חתמ קדוב 'חי  05.05.0005
      
ןולה זג ליכמה ג"ק 2 לקשמב שא יוביכ ףטמ     05.05.0006

    300.00   300.00     1.00 1301 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 דדובמ טומ ללוכ םירצקמ תכרעמ 'חי  05.05.0007
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 ינכטה טרפמב טרופמכ הלצה טומ 'חי  05.05.0008
      

    800.00   200.00     4.00 חולה ינפל חנומ הובג חתמ דדובמ חיטש רטמ  05.05.0009
      
ת ו נ ו ש +ת ו ק ר א ה  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ט"תב ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     05.06.0001
.6/21 לג-לפ תלעת ךותב מ"מ 4/04/0001      
,םינכרצה לכ תקראה :םיללכנ ספה ריחמב      
,תורוניצ ,תשוחנ ילבכ ,לבכ ילענ ,םירוביחה      
םינכרצה תקראה תמלשהל שורדה לכו תולש      
תנחתב דוסי תקראה קוח יפל םינושה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .היצמרופסנרטה  
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../328 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     328 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04*4 ןוולגמ לזרב יושע יפקה הקראה ספ     05.06.0002
ספל רשוגמו רדחה ףקיהב תוריקה לע ןקתומ      

  1,500.00    60.00    25.00 םילאיצנטופ תאוושה רטמ   
      
חתמ רדחל הסינכה תלדל הקראה תדוקנ     05.06.0003
תרנצ ,ר"ממ 52 תשוחנ ךילומ ידי לע הובג      
יפל םיאתמ קבח ללוכ לדבה אלל הייולג      

     60.00    60.00     1.00 'פמוק ךרוצה  
      
לבכ ידי לע חולה לש ןגמ תקראה עוציב     05.06.0004

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .35Cu  
      
:ןוגכ למשח רדחב םייתכתמ םיתורש תקראה     05.06.0005
,תכתמ תויצקורטסנוק ,תונולח ,תותלד      

  1,200.00    60.00    20.00 'פמוק 'וכו תותשר  
      
תינכותב טרופמכ יאנשל הטיש תקראה     05.06.0006
שורדה לכו תשוחנה לבכ ללוכ ינכטה טרפמבו      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק ףיעסה תמלשהל  
      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק יאנשל ןגמ תקראה םלוא ל"נכ 05.06.0007
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
דויצהו םירזיבאה לכ ריחמב -א  :תורעה      
.שומישל ןכומ ,רוביחו הבכרה ,הקפסא וללכי      
וא םיגולנא םינעוממ םינצחלהו םיאלגה לכ -ב      
,םירזיבאה לכ ריחמב -ג  .םייביטקארטניא      
ןומיס תורונמ ,םינומעפ ,םינצחל ,םיאלג ומכ      
ןכו תופעתסה זגראל דע טוויחה םג ללכי 'וכו      
ןקתמה ריחמב -ד .תושורדה תבותכ תודיחי      
דויצה לכ -ה  .םינקתה ןוכמ תקידב םג הלולכ      
468LU ןקת אשוהו ןרצי ותואמ היהי      
תזכרל רבוחת תכרעמה -ו .הנורחא הרודהמ      
.קשמה רצחב תאצמנ רשא      
      
יביטקארטניא יטפוא-ורטקלא ןשע יאלג     34.01.0002
'ב-ו ללכב 'א 60.20.43 ףיעסב ראותמכ      

  9,000.00   300.00    30.00 טרפב 'חי   
      
ךותב םתנקתה רובע םיאלג ריחמל תפסות     34.01.0003
גגב םיחתפ ךותיח ללוכ ,למשח תונורא      

    600.00    50.00    12.00 תונוראה 'חי   
      
ראותמכ  ימרט סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0004

    540.00   270.00     2.00 טרפב 'ג-ו ללכב 60.20.43 ףיעסב 'חי   
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../329 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     329 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הפצרב הנקתה רובע יאלג ריחמב תפסות     34.01.0005

    400.00    50.00     8.00 .המיאתמ היצקורטסנוק ללוכ הלופכ 'חי   
      
,70.20.43 ףיעסב ראותמה יפל די ינצחל     34.01.0006
אספוקה תסנכהל הנידע הרוצב בוציח ללוכ      

    880.00   220.00     4.00 ךרוצה תעב ריקב 'חי   
      
,80.20.43 ףיעסב ראותמה יפל ןומיס תוירונ     34.01.0007
תסנכהל הנידע הרוצב ריקב בוציח ללוכ      

  2,200.00   100.00    22.00 ךרוצה תעב אספוקה 'חי   
      
ראותמה יפל ריקה לע םינקתומ הקעזא ירפוצ     34.01.0008

    480.00   160.00     3.00 .90.20.43 ףיעסב 'חי   
      
םע תבהבהמ הרונמ רובע ל"נל תפסות     34.01.0009

    300.00   100.00     3.00 דרפנ טוויח ללוכ )תבותכ תדיחי ללוכ( טוליש 'חי   
      
רחא ןומיסמ הלעפה וא רסממ ריחמל תפסות     34.01.0010

  6,000.00   300.00    20.00 המיאתמ אספוק ללוכ תבותכ תדיחי רובע 'חי   
      
שומיש רובע תבותכ תדיחי ריחמל תפסות     34.01.0011

    200.00    20.00    10.00 09E שא ןיסח לבכב 'חי   
      
.תופעתסה יזגרא ןיב רשקו הנזה יוק רובע      
רזעה ירמוח ללוכ תורונצב הלחשהו הקפסא      
ינכטה טרפמב ראותמכ ,'וכו םיקדהמו קוזיחו      
:ןמקלדכ ,בלוצמ סופיטמ םלוא      
      

     60.00     3.00    20.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 1 לבכ רטמ  34.01.0013
      

    120.00     6.00    20.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 4 לבכ רטמ  34.01.0014
      

    160.00     8.00    20.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 8 לבכ רטמ  34.01.0015
      

    600.00    15.00    40.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 01 לבכ רטמ  34.01.0016
      

    200.00    20.00    10.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 52 לבכ רטמ  34.01.0017
      

    100.00     5.00    20.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  34.01.0018
      

  3,000.00     6.00   500.00 )דוקיפ רובע( ר"ממ 5.1X2 םיטוח גוז רטמ  34.01.0019
      
רובע ל"נכ לבכל עצוממ ריחמ תפסות     34.01.0020

    600.00     2.00   300.00 09E שא ןיסח םגדל םתכיפה רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../330 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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02/11/2021
דף מס':     330 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרפמב 30.43 קרפ( זגב יוביכ תכרעמ      
)ינכטה      
    ============================  
    =  
      
ןנכותת תכרעמה .א  =====  תורעה      
תא םאות MF-002 גוסמ יוביכ זגב עצובתו      
שומיש רשואי אל .ב   .לואירטנומ תנמא      
תכרעמה עוציבו ןונכת .ג  .םירחא םיזגב      
תנכות םע APFN-1002 ןקתה יפ לע היהי      
.ד  .30.43 ףיעס יפ-לע תרשואמ בשחמ      
.םינקתה ןוכמ תקידב וללכי םיריחמה      
      
חולב דומיצ תדיחי ללוכ - יוביכ תכרעמ      
:םיאבה םירושיכה תלעב היהתש הרקבה      
הקיעזמו הארמ ,הלעפההו יולגה יוק לע ןגהל      
הערתאל תמרוג ,קתנ וא רצק לש הרקמב      
ןושאר ןשע יוליג לש הרקמב הנוש תילוק-רוא      
תלעפה תרשפאמ - ינש ןשע יוליג ,יולג -      
---------------         .תינדי וא תילמשח יוביכ      
,טלפמוק MF-002 זגב הפצהב יוביכ תכרעמ      
:לולכת רשא      
      

 18,000.00 4,500.00     4.00 )םיישאר תוחול( ג"ק 6 לש זג לכימ 'חי  34.01.0024
      

    240.00   120.00     2.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0025
      

    440.00   220.00     2.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0026
      

    260.00   130.00     2.00 ינדי הלעפה ןקתמ 'חי  34.01.0027
      

    420.00   210.00     2.00 8/5" רטוקב רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0028
      

    420.00   210.00     2.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0029
      
,ןבלוגמ 8/5" רטוקב 04 לוודקס הדלפ רוניצ     34.01.0030
היהי זאו ,רוחש וא םודא טנמגיפ עבצב עובצ      
טנמגיפו עבצ תובכש 2-ו דוסי עבצב עובצ      
,תויוז :ןוגכ םירזיבאו םילתמ ללוכ ,םודא      

    280.00    70.00     4.00 'וכו יט םיגנישוב רטמ   
      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0031

    820.00   410.00     2.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      

  6,400.00 3,200.00     2.00 ג"ק 5.4 לש זג לכימ 'חי  34.01.0032
      

    240.00   120.00     2.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0033
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../331 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2021
דף מס':     331 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    420.00   210.00     2.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.01.0034

      
    260.00   130.00     2.00 8/3" רטוק - רוזיפ ריחנ 'חי  34.01.0035

      
    140.00    70.00     2.00 8/3" רטוקב תשוחנ רוניצ רטמ  34.01.0036

      
    420.00   210.00     2.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.01.0037

      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.01.0038

    820.00   410.00     2.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  
      
ך ו מ נ  ח ת מ  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ק ר פ (  ה נ ב מ  ת ר ק ב  10.53 ק ר פ  ת ת       
)י ל ל כ ה  ט ר פ מ ב  30.53      
      
,םיקפסה לכ םילולכ םירישכמה ריחמב .א      
תלעפהל םישורדה 'וכו םיחיטבמה ,םיאנשה      
רזעה ירמוח לכ ןכו תונושה תוכרעמה      
טרופ םא אלא - תושורדה רזעה תודובעו      
היהי ןקתמהש ךכ - תויומכה בתכב תרחא      
הרקבה תכרעמ .ב   .הלועפל ןכומו םלשומ      
םידדומ יבר םירקבה ובש ןורקיע לע הנבת      
תשר לא PI/PCT י"ע ורבחתי 'וכו םיבשחמ      
לולכי 'וכו דדומ בר ,רקב לכ .ג   .המיאתמ      
רבוחי רשא גלפו לבכ תללוכה תורבחתה      
יבר זוכיר לש הרקמב .ד  .ל"נה תשרל      
י"ע םמצע ןיבל םניב ורבוחי םה םידדומ      
םידדומה יברמ דחאו 584SR תרושקת      
בשחמל PI/PCT תרושקת תרזעב רבוחי      
הז הנבמב הרקבה ינקתמ .ה  .יזכרמה      
דויצה יפל שרדנכ לדוגב רקב לא ורבוחי      
הרקבה תכרעמ לא רבוחי רשא ,רבוחמה      
.המיאתמ הליבכ י"ע תיזכרמה      
      

  4,350.00   145.00    30.00 'פמוק תיטרקסיד הסינכ תדוקנ 35.01.0002
      

  4,350.00   145.00    30.00 'פמוק תיטרקסיד האיצי תדוקנ 35.01.0003
      

    870.00   145.00     6.00 'פמוק תיגולנא הסינכ תדוקנ 35.01.0004
      

    870.00   145.00     6.00 'פמוק תיגולנא האיצי תדוקנ 35.01.0005
      
יפל תוגוז רפסמ םע ךכוסמ תרושקת לבכ     35.01.0011
ןיב רשקל תקפוסמה תכרעמה גוסמ שרדנה      

    240.00     8.00    30.00 .םירקבה רטמ   
      

    480.00     8.00    60.00 םידדומה יבר ןיב רשקל ל"נכ תרושקת לבכ רטמ  35.01.0012
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../332 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     332 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןיב רשקל םידיג 4 םע ךכוסמ תרושקת לבכ     35.01.0022

    360.00     6.00    60.00 םירקבל םישגר רטמ   
      
6 -כ ךרואב תרושקת לבכ תללוכה הדיחי     35.01.0023
רקבב PI/PCT אצומל תורבחתה רובע רטמ      

  7,200.00   120.00    60.00 לבכה הצקב גלפ ללוכ דדומ בר וא 'חי   
      
םירקבה ןיב תורבחתהל תרושקת לבכ     35.01.0024
יפכ יטפוא ביס וא תשוחנ םגדמ בשחמל      

  3,000.00    10.00   300.00 .שרדיש רטמ   
      
ללוכ )ןמשו םימ תפצה יוליג( הפצה ששג     35.01.0025

  4,000.00   500.00     8.00 תנווכתמ עורזו דמעמ 'חי   
      
זראמ םע TP -001 תמגודכ הרוטרפמט ששג     35.01.0026

    640.00   160.00     4.00 ריקה לע הנקתהל 'חי   
      
הקעזא ןומיס עוציב ךרוצל( תלדב יטנגמ עגמ     35.01.0029
ללוכ ,העובק הדיחי ללוכ )החותפ איה םא      
תרמהל שורדה דויצה לכ ללוכ ,תדיינ      
תכרעמל תורבחתה ךרוצל היצמרופניאה      

    600.00   150.00     4.00 'פמוק הרקבה  
      
ןיב רשק( 584SR-ל הרמתהו זוכיר תדיחי     35.01.0047
תרושקת לוקוטורפ ללוכ )םירקבל בשחמ      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק )REVIRD(, יזכרמ בשחמ תדמעל םאות  
      
-מ יגולנא םרז רמתמ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0050
טלפמוק - םרז ינשמ ללוכ Am02-4 -ל 'א 5-0      

  1,500.00   250.00     6.00 שומישל ןכומ 'חי   
      
ללוכ ,הרקבה זכרמל םורח תקפסא תכרעמ     35.01.0051
    SPU םירוגס םירבצמ ללוכ ,םיאתמ קפסהב  
ןכומ טלפמוק - תוקד 03 הדובע ךשמל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק שומישל  
      
םירקבל םיאתמ דווז לש הנקתהו הקפסא      
םיאתמ לדוגב לוענמו תלד םע תכתמ ןורא(      
ונקתוי אל רשא םירקב רובע )IC תאספוק וא      
םירחא י"ע םיקפוסמ רשא למשח תוחולב      
.דרפנב ונקתוי אלא      
      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק תואיציו תוסינכ 61 דע רקב רובע ל"נכ ןורא 35.01.0055
      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק תואיציו תוסינכ 63 דע רקב רובע ל"נכ ןורא 35.01.0056
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../333 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     333 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

למשח זכרמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תונכתהו םידויצהו םירמוחה לכ לש הקפסא     35.01.0060
םניא רשאו תכרעמה תלעפהל םישורד רשא      
תנמ לע תאזו ,תויומכה בתכב םיטרופמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק האלמ הרוצבו תולקת אלל לעפת תכרעמהש  
      
םע םואתב ,תכרעמה לכ לש הצרהו הלעפה     35.01.0061
תלהנה ,הנבמה תלהנה ,םינושה םינלבקה      
תכרעמהש ךכ - 'וכו סדנהמה ,טקייורפה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תרשואמו שומישל הנכומ היהת  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,011,770.10 למשח זכרמ כ"הס
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../334 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     334 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ    
   

                 87,200.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              3,160,637.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                216,800.00 ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

                542,930.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

              1,860,515.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                726,100.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                565,210.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

              1,687,913.26 למשח 80 קרפ   
   

                653,490.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

              1,446,836.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                142,897.50 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

              2,588,600.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

              1,339,560.00 ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   
   

                 11,700.00 םירזיבאו תרנצ דודיב 61 קרפ   
   

                343,500.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                884,117.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
   

              2,061,439.00 ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   
   

                 34,980.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ   
   

                  1,950.00 םיניינבב הנווכהו טוליש 92 קרפ   
   

                150,133.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
   

                285,520.00 םירלקנירפס 33 קרפ   
   

                362,005.00 ןשעו שא יוליג 43 קרפ   
   

                158,215.00 הנבמ תרקב 53 קרפ   
   

                  1,540.00 ןוטב יחטשמ 05 קרפ   
 

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../335 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     335 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                371,680.00 אמסוא-ץוח תויתשת-לועיתו בויב , םימ יוק 75 קרפ   

   
                  1,650.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   

   
                 20,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ   

   
                623,574.00 תוכירב ץעוי-תילופיט הכירב 17 קרפ   

   
                452,085.00 תוכירב ץעוי-יוסיע תכירב 27 קרפ   

   
                 39,950.00 תוכירב ץעוי-םילקימיכו תונוכמ ירדח רוזבאו דויצ 37 קרפ   

   
                 42,515.00 אמסוא-ץוח תויתשת-האורבת ינקתמ 77 קרפ   

   
                157,500.00 רוטקורטסנוק-תופסונ תודובע- 89 קרפ   

   
                296,080.00 אמסוא-)םימח םימ רוציי( םיגירח 99 קרפ   

   
21,318,821.76 תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 כ"הס               

   
0001 הנובירט - 20 הנבמ    
   

                 13,600.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              2,193,567.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                177,867.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                521,475.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                640,000.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                389,425.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                824,581.50 למשח 80 קרפ   
   

                201,934.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                655,880.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 33,219.60 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                526,500.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                277,236.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                268,774.00 ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   
   

                 11,700.00 םירזיבאו תרנצ דודיב 61 קרפ   
   

              1,951,950.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../336 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     336 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                239,667.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   

   
                869,336.00 ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   

   
                 17,490.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ   

   
                    800.00 םיניינבב הנווכהו טוליש 92 קרפ   

   
                350,179.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   

   
                165,335.00 םירלקנירפס 33 קרפ   

   
                167,612.00 ןשעו שא יוליג 43 קרפ   

   
                 78,140.00 הנבמ תרקב 53 קרפ   

   
                 18,300.00 תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ   

   
                  3,300.00 ןוטב יחטשמ 05 קרפ   

   
                121,050.00 אמסוא-ץוח תויתשת-לועיתו בויב , םימ יוק 75 קרפ   

   
                    550.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   

   
                 10,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ   

   
                 13,510.00 אמסוא-ץוח תויתשת-האורבת ינקתמ 77 קרפ   

   
                508,500.00 רוטקורטסנוק-תוגירח תודובע 99 קרפ   

   
11,251,478.10 0001 הנובירט - 20 כ"הס               

   
הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ    
   

                 42,670.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                917,734.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                  9,660.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                467,380.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                208,400.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                109,530.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                284,755.26 למשח 80 קרפ   
   

                145,520.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                173,224.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../337 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     337 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 55,170.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   

   
                192,750.00 ןבא תודובע 41 קרפ   

   
                  6,000.00 ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   

   
                215,000.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   

   
                  6,000.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   

   
                515,748.00 ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   

   
                 13,290.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ   

   
                 37,136.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   

   
                138,256.00 ןשעו שא יוליג 43 קרפ   

   
                  9,400.00 הנבמ תרקב 53 קרפ   

   
                146,500.00 הפשא ינקתמ 94 קרפ   

   
                 79,200.00 ןוטב יחטשמ 05 קרפ   

   
                  3,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ   

   
 3,776,323.26 הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 כ"הס               

   
םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ    
   

                  4,275.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                203,910.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                488,801.00 למשח 80 קרפ   
   

              2,041,040.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                267,576.00 ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   
   

                 64,390.00 ןשעו שא יוליג 43 קרפ   
   

              1,080,040.00 חותיפ ץעוי-םישרגמל דויצו טוהיר 24 קרפ   
   

                493,350.00 חותיפ ץעוי-רודיג 44 קרפ   
   

                790,240.00 חותיפ ץעוי-םיטלפסא 25 קרפ   
   

 5,433,622.00 םיבלושמ םישרגמ - 40 כ"הס               
 

קובץ: אומדן למכרז קריית הס   .../338 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

02/11/2021
דף מס':     338 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ    
   

              3,723,932.21 למשח 80 קרפ   
   

              3,384,458.00 חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                979,923.00 חותיפ ץעוי-חותיפ תודובע 14 קרפ   
   

              1,586,250.00 רוטקורטסנוק-יפונ חותיפ 34 קרפ   
   

                223,150.00 חותיפ ץעוי-רודיג תודובע 44 קרפ   
   

              1,249,000.00 חותיפ ץעוי-תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                127,588.00 העונת ץעוי-04 קרפ 25 קרפ   
   

              1,466,744.70 העונת ץעוי-15 קרפ 35 קרפ   
   

                614,790.00 העונת ץעוי-25 קרפ 45 קרפ   
   

                337,423.30 ןולי השלב-בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

                  2,210.00 רוטקורטסנוק-262 הנובירט-רפע תודובע 16 קרפ   
   

                 48,400.00 רוטקורטסנוק-262 הנובירט-רתאב קוצי ןוטב תודובע 26 קרפ   
   

                118,807.00 םינבמ סוסיבל,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 36 קרפ   
סנוק-262 הנובירט-ןופידלו        
   

13,862,676.21 תוינחו העונת ,חותיפ - 50 כ"הס               
   
למשח זכרמ 60 הנבמ    
   

                701,448.00 תילמשח היצלטסינא 10 קרפ   
   

                547,302.25 למשח תוחול 20 קרפ   
   

                 12,710.00 הרואת יפוג 30 קרפ   
   

                652,229.85 .ג.מ ןקתמ 50 קרפ   
   

                 55,020.00 ןשעו שא יוליג 43 קרפ   
   

                 43,060.00 ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ   
   

 2,011,770.10 למשח זכרמ 60 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
 

02/11/2021
דף מס':     339 תויתשתו חותיפ תודובע ,םיבלושמ םישרגמ ,הנובירט ,םינבמ תמקה

  
הנבמ ךס  

21,318,821.76 תורש סקלפמוקו ךמת הנבמ - 10 הנבמ  
  

11,251,478.10 0001 הנובירט - 20 הנבמ  
  

 3,776,323.26 הפשא הנבמ ,םיתורש הנבמ ,רזע הנבמ - 30 הנבמ  
  

 5,433,622.00 םיבלושמ םישרגמ - 40 הנבמ  
  

13,862,676.21 תוינחו העונת ,חותיפ - 50 הנבמ  
  

 2,011,770.10 למשח זכרמ 60 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
57,654,691.43 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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