
07/05/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ל ו כ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ב מ ה       
      
תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ :תורעה      
ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז טקייורפ      
ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה( ידרשמ      
דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה תידרשמ      
תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו יוניבה      
הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה דרשמל      
טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא -      
.תויומכה בתכב וא/ו דחוימה      
      
רתאהמ דויצ וא/ו םירמוח וא/ו תלוספ קוליס      
תלוספ קוליס רתאב הכיפשו הלבוה לולכי      
. קוחה ידי לע השרומ      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
.םלשומ רמגל      
      
םוחתב םוי ידימ ןויקינל גואדל ןלבקה לע      
לכב ןהו  רפסה תיב רצחבו תולפוטמה תומוקה      
אל הז יאנת יולימ רובע .םהילא השיגה יכרד      
יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו ןלבקל םלושי      
.ותעצה      
      
הביבסל תוערפההש ךכל גואדל ןלבקה לע      
יכ שרופמב תאזב רהבומ.תוילמינימ הנייהת      
םירמוחה עוניש יאנתב בשחתהל ןלבקה לע      
בתכב םוקמ לכב.הדובעה םוקמל דויצהו      
רצומל הנווכה ע"ש הלימה תנייוצמ וב תויומכה      
י"ע בתכבו שארמ רשואי רשא ךרע הווש      
רמוחב שומיש רתוי אל .חקפמה וא/ו לכירדאה      
.רושיא לביק אל רשא      
      
הז טקיורפ תרגסמב הדיחיה יריחמ :הרעה      
הז תויומכ בתכב טרופמה לכ תא םיללוכ      
ןלבקה תנעט אל רכות אל .דחוימה טרפמבו      
.ינכטה טרפמה תרכה יא ןיגב      
      
הז טקיורפ תרגסמב הדיחיה יריחמ :הרעה      
םירמוחה לכל י"תמ רושיאו הקידב םיללוכ      
לע הז טקייורפבש תויומכה בתכב םיטרופמה      
.557 גוויסב 129 .י.ת תושירדב םתודימע      
י"ע קרופי ל"נה רושיאה לבקי אלש רמוח      
.רושיא לעב שדחב ףלחויו ונובשח לעו ןלבקה      
      
      
      

10.00.10 קרפ תתב הרבעהל          
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
קובץ: תפוז 2018   .../002 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     002 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
/ םינלבק וקסעוי הז הזוח/זרכמ תרגסמב      
ןלבקה לע .ןימזמה םעטמ םינוש םיקפס      
בתכ תרגסמב הדיחיה יריחמש ךכב בשחתהל      
רובע ישאר ןלבק יתורש ןתמ םיללוכ הז תויומכ      
י"ע תורישי וקסעויש םינוש םיקפס / םינלבק      
,םואית :םג רתיה ןיב וללכי םיתורשה .ןימזמה      
ךפש םוקמל תלוספ יוניפ ,תוחיטב הנוממ      
ינקתמב שומיש ,תימוקמה תושרה י"ע רשואמ      
ישארה ןלבקה יתורש .'וכו ןלבקה לש המרה      
אל ןימזמל הדובעה לש תיפוס הריסמל דע      
לכה .ןלבקה תעצהב םילולככ ובשחיו ודדמי      
.הזוח יכמסמ רתיב ראותמכ      

םינבמה לוכל תויללכ תורעה 10.00 כ"הס            
תומדקומ 00 כ"הס            

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
י פ ו ק ש מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
ח פ       
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תיפנכ דח תידסומ תלד     06.01.0010
תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה, מ"ס 012/09-08      
העיבצ,ןטירואילופ יולימ םע םינוולוגמ הדלפ      
חפ ףוקשמ תוברל, ןימזמה תריחבל ןווג רונתב      
לוענמ, מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ השבלה      
ירדחל תוסינכב, תכתמ תוידיו רדנילצ      

 17,500.00 2,500.00     7.00 .םיתורישל םירומ רבעמו םיתורישה 'חי   
      
תחא ףנכ ןוולוגמ חפמ תיפנכ וד תידסומ תלד     06.01.0011
ףנכ מ"ס 012/09 רוא חתפ תודימב החיתפל      
תודימב החיתפ תורשפא םע העובק הינש      
תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה,  רוא חתפ 012/04      
העיבצ,ןטירואילופ יולימ םע םינוולוגמ הדלפ      
חפ ףוקשמ תוברל,ןימזמה תריחבל ןווג רונתב      
ללוכ מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ השבלה      
תוידיו רדנילצ לוענמ,  םייקה ףוקשמה תעיבצ      

 31,200.00 5,200.00     6.00 . תותיכל תוסינכב, תכתמ 'חי   
      
הדלפ תלדל ילוארדיה ןוילע ןמש ריזחמ     06.01.0020

  4,160.00   320.00    13.00 . מ"ס 012/09 לש ףנכ תודימב 'חי   
      
ןיבש חוורה תא םיסכמה תועבצא יניגמ     06.01.0030
-מ תלדה ידדצ ינשמ תלדה ףנכל הזוזמה      
    C.V.P ינברהש" תרבח לש "ינועבצא" תמגודכ  
םילגרס םע ןבל ןווגב מ"מ 2.1 יבועב "      

  4,420.00   170.00    26.00 .חקפמה ידי לע שארמ רשואי םגדה.קיטסלפמ 'חי   
      
      

 57,280.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
קובץ: תפוז 2018   .../003 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     003 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 57,280.00 מהעברה      

      
      
YTUD םגד )הדלפ( הדבכ תלדל הטאה ןולגלג     06.01.0040

    960.00    80.00    12.00 HEAVY 'חי   
 58,240.00 חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 10.60 כ"הס  
 58,240.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
, החדהה לכימ ללוכ הליגר הלסא קוריפ     07.01.0020
תושרה י"ע רשואמ ךפש רתאל הקוליס      
םאתהב ןימזמה ןסחמל התריסמ וא תימוקמה      

  3,000.00   250.00    12.00 .חקפמה תארוהל 'חי   
      
וא וקוליסו ריקהמ םירק םימל רויכ זרב קוריפ     07.01.0021
תארוהל םאתהב ןימזמה ןסחמל ותריסמ      

  3,000.00   250.00    12.00 .חקפמה 'חי   
      
ט"קמ תמח תמגוד םירק םימל ריקהמ זרב     07.01.0031
רומיג,העובק הכורא היפ ע"ש וא 803903      

  4,200.00   350.00    12.00 .םורכ 'חי   
      
םטול" םגדמ 'א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא     07.01.0040
תוברל ע"ש וא "הסרח" תרצות ןבל ןווג "483      
םגד עוביק ןקתמ ללוכ טירבג יומס החדה לכימ      
וא מ"ס 21 יבועב   5.00.003.111 'סמ המגיס      
הלעפה ןצחל םע, חקפמה י"ע רשואמ ע"ש      
ט"קמ 02 'סמ המגיס טירבג ילדנו יטנא      
    1.NS.988.511 הסכמו בשומ ללוכ, הטסורינ  
האישנל םישרדנה םיקוזיחה לכו דבכ קיטסלפ      
לש יקפואו יכנא יופיח תוברל ריקל עוביקלו      
רובמט לש דרוברפוס חולב הפצרה דע לכימה      
לע רשואיש ןווגב םוינמולא תניפ ללוכ ע"ש וא      
ףצרב עצובי תוחולה יופיח. תילכירדאה ידי      
לכה .רדח תוריק ינש ןיב תולסא תרוש לוכל      

 30,000.00 2,500.00    12.00 'פמוק .שומישל ןכומו תומלשב ןקתומ טלפמוק  
      
םידלי ןגב ןקתומ םירויכ ינש םע קוצי חטשמ     07.01.0042
ע"ש וא "לטיזרב" ןרצי , שומישל םלשומו      
ןווגב קרופש חטשמה תמגודכו תודימב      

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק .תילכירדאה תריחבל  
      
      
      
      
      
      
      

 55,200.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
קובץ: תפוז 2018   .../004 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     004 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,200.00 מהעברה      

      
      
טרופמל םאתהב תמלשומ היצלטסניא תכרעמ     07.01.0050
,םימ תדוקנ :רתיה ןיב תללוכה הז קרפב      
,םירוביח ,םירזיבא ,תרנצ ללוכ בויבו ןיחולד      
.'וכו תרוקיב תודוקנ ,הפצר ימוסחמ ,םיחפס      
רוביחל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה      
הלסא ,ץופרטניא ,זרב :ןוגכ( תועובק/םילכה      

 26,000.00 2,000.00    13.00 'פמוק .ל"נה )'וכו  
      
םייק החדה לכימ לש םימ תדוקנ תמאתה     07.01.0060
תפלחה וא תכראה ללוכ יומס החדה לכימל      
זרב תפלחה 'מ 2 דע ךרואב םימ תקפסא רוניצ      
הפוצמ 2/1" וא 8/3" רטוק לינ זרבל רוביח      

  3,000.00   250.00    12.00 .םורכ 'חי   
      
תרוקיב תאספוקל הפצירב זילפ עבורמ הסכמ     07.01.0070
4 ךיראמ תוברל רוגס / תשר - חיר םוסחמ /      

  1,200.00    60.00    20.00 שדח ףוציר סלפמל המאתהל לוצ 'חי   
 85,400.00 האורבת ינקתמ 10.70 כ"הס  
 85,400.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םייתרקת וא/ו םייריק הרואת יפוג קוריפ     08.01.0001
ןסחמל םתריסמן תכמנומ הרקתב םיעוקש      
תוארוהל םאתהב רתאהמ םקוליס וא הצעומה      

    600.00    30.00    20.00 .חקפמה 'חי   
      
AMIRT תמגודכ םימ ןגומ יריק דל הרואת ףוג     08.01.0040

  3,600.00   450.00     8.00 . תוארמה לעמ ע"ש וא BZR לש 'חי   
      
תרבח "דל ןומרח" םגד יתרקית הרואת ףוג     08.01.0050

  4,500.00   250.00    18.00 ע"ש וא הרואת שעג 'חי   
      
'א 61 , תיזפ-דח ט"הת עקת-תיב תדוקנ     08.01.0051
ירזיבא ינש דע ,YX2N 5.2X3 לבכ תללוכה      

  1,000.00   200.00     5.00 . תפתושמ תרגסמב "סיווג" תרצות ק"ח 'קנ   
      
ירדח לוכב עצובש ילמשחה ןקתמה תקידב     08.01.0060
תודובע ועצוב ןהבש םיללחהו םיתורישה      
.ח"וד תשגהו ךמסומ קדוב ידי לע ,םיצופישה      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .הקידבה  
 11,900.00 למשח ינקתמ 10.80 כ"הס  
 11,900.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
      
      
      

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 

קובץ: תפוז 2018   .../005 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     005 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי 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  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
דע תועוצרב א"מ יפל בשוח חיטה ינוקית ףיעס      
מ"ס 52 כ      
      
יתש םיירושימ םיחטש לע םינפ חיט ינוקית     09.01.0010
תורצ תועוצרב ללוכ םינוויכ ינשב לגרס תובכש      

  3,600.00    30.00   120.00 . ףפור םייק חיט תותיס ללוכו םינטק םיחטשו ר"מ   
  3,600.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  
  3,600.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיפיעסב הדיחיה יריחמ )1  :תורעה34      
,םיפסה לכ תא םג םיללוכ הז קרפב םינושה      
)םיפוציר ןיב רבעמב( הדרפהה יליפורפ      
וא/ו הטסורינמ םהינימל רמגה יליפורפו      
,)לכירדאה יטרפו תויחנה יפל( םוינימולא      
י"ע םיקוושמה םייכנאו םיייקפוא      
תשירד יפל לכה ,ע"ש וא "םייופיצ-לייא"      
יופיח/ףוצירה ירמוח לכ )2.לכירדאה      
129 י"תב ודמעי הז תויומכ בתכב םיראותמה      
. .III.2.2 תודימע תגרדב 557 גוויסב      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע )5      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתהל      
םדועיל תויומכה בתכב רואתל םימיאתמה      
יבכמ תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
קפס/ןלבקה לע )6 .םיילארשיה םינקתהו שא      
לש ילארשיה םינקתה ןוכמ לש רושיא איצמהל      
ןפואב ןימזמה רתאל לעופב וקפוסש םירמוחה      
יכ רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ )7  .יפיצפס      
ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש הדועתה      
לש רתאב לעופב םינקתומה םירמוחל המיאתמ      
ןוכמ לש תודועת ורשואי אל )8   .ןימזמה      
יללכ ןפואב תוסחייתמה ילארשיה םינקתה      
תוסחיתמ םניא רשאו םיקדבנה םירמוחל      
ונקתוה םהב ןימזמה רתאל ינטרפ ןפואב      
.לעופב םיקדבנה םירמוחה      
      
םיללוכ הז קרפב םיפוצירה יגוס לכ יריחמ )9      
לכ וא םימתכ וא תוינכמ תועיגפ ינפמ םתנגה      
.ןימזמה ידיל םתריסמל דע תרחא העיגפ      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
קובץ: תפוז 2018   .../006 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     006 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
33/33 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0020
" םגד ,גוסמ ,פילס יטנא ,מ"ס 54/54 וא/ו מ"ס      
    TCEJBO OKAR OIR" ידי לע קפוסמה "  
תריחבל ןווג , ע"ש וא " מ"עב סקפלא      
תוברל ,ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמב לכירדאה      
תוגופ ,ק"מל טנמצ ג"ק 002 תומכב בצוימ לוח      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      

 10,000.00   250.00    40.00 .לכירדאה תריחבל ןווגב "IEPAM" תרצותמ ר"מ   
      
וא/ו סבג תוציחמ וא/ו םייונב תוריק יופיח     10.01.0021
, תולסא לש םייומס םילכימ יופיחל סבג תוחול      
תודימב הקימרק / ןלצרופ טינרג יחיראב      
תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ , מ"ס 06/02      
וא " מ"עב סקפלא " ידי לע קפוסמה לכירדאה      
תוברל ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמב  ע"ש      
,ןימזמה תריחבל םגד םוינמולאמ הניפ יליפורפ      
ידי לע רשואמו םיאתמ קבדב הקבדהב עוציבה      
תוריק לע תרשיימ חיט תבכש תוברל חקפמה      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,םייונב      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא      

 27,600.00   230.00   120.00 .לכירדאה ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 1 יבועב תסלפתמ הדמ עצמ     10.01.0100

  3,000.00    50.00    60.00 C.V.P  תועירי ףוצירל ר"מ   
      
םייכנא םיחטשמ, הנובירט תוגרדמ יופיח     10.01.0101
םיחטשו מ"ס 21 - ו מ"ס 04 הבוגב      
, יעצמא ףגאב , מ"ס 04 בחורב םייקפוא      
יבועב ע"ש וא סקלפרט גוסמ C.V.P תועיריב      

 13,200.00   220.00    60.00 . רפס יתבל ןקתב שרדנכ שא ןיסח מ"מ 2 ר"מ   
      
הצקב קוריפמ םוינמולא ינתיוז תנקתה     10.01.0102

  1,120.00    14.00    80.00 . תונובירט תוגרדמ רטמ   
 54,920.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
 54,920.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ר פ ס  ת י ב  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
. ז ו פ ת       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה       
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
תונכההו םינוקיתה לכ תא םיללוכו חקפמה      
.הדובעה עוציבל םישרדנה      
      
      
      

10.11.10 קרפ תתב הרבעהל          
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
קובץ: תפוז 2018   .../007 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     007 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ע"ש וא  "לונירקא לירקרפוס" שבוע ענומ עבצ     11.01.0010
"רובמט" תרבח תרצות ןימזמה תריחבל ןווגב      
תוציחמ, סבג ייופיח,םייונב תוריק ג"ע ע"ש וא      
שולש ,תוחתלמו םיתורשב תורקתו סבג      
דע שרדנ דוסי עבצ ללוכ תוחפל תובכש      
דע טלפמוק לכה .דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל      

  4,800.00    32.00   150.00 .םלשומ רמגל ר"מ   
      
דע ( תורקתו תוריק לע םייק םינפ עבצ שודיח     11.01.0020
וא רובמט " 0002 לירקרפוס"ב  ) 'מ 8 הבוג      
עבצ תרסה תוברל ,ןימזמה תריחבל ןווגב ע"ש      
הרקתהו ריקה שוטילו םירוח תמיתס ,ףפור      
'מ 6 הבוג דע דיינ םוגיפב שומיש תוברלו      

 26,400.00    22.00 1,200.00 שרדנכ תומלוסבו ר"מ   
      
תוברל MTD גוסמ עבצב חפ ףוקשמ תעיבצ     11.01.0032
םייקל שדח השבלה ףוקשמ ןיב שגפמ םוטיא      
תעיבצ , 05P  גוסמ ןטיראילופ קיטסמ י"ע      

  1,440.00   120.00    12.00 שדח ףוקשמו ןשי םייק ףוקשמ 'חי   
      
ץע ילספס לע רואילופ וא קלרפוס עבצ     11.01.0170
תוברל הריעצ הביטח תיזכרמ הנובירט      
תחירמו םייק עבצ תרסה ללוכ תכתמ יליפורפ      

  2,800.00    70.00    40.00 . ןימזמה תריחבל ןווגה . דוסי עבצ ר"מ   
 35,440.00 . זופת רפס תיב העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
ם י ד ל י  י נ ג  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  20.11 ק ר פ  ת ת       
.ה י ס ד ר פ  י ב ח ר ב       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה       
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
תונכההו םינוקיתה לכ תא םיללוכו חקפמה      
.הדובעה עוציבל םישרדנה      
      
הדובעה עוציב . ןגה תוריק לכ תעיבצ     11.02.0010

 24,000.00 4,000.00     6.00 'פמוק . םינג השימחב  
 24,000.00 .היסדרפ יבחרב םידלי ינג העיבצ תודובע 20.11 כ"הס  
 59,440.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 

קובץ: תפוז 2018   .../008 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     008 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
עובצו לפוטמ , ןוולוגמ הדלפ תוגרדמ ךלהמ     19.01.0010
ויביכרמ לכ לע טלפמוק ,תינכתב טרופמכ      
טלפמוק לכה .'וכו תוקעמ ,ןוילע טסדופ תוברל      
ריחמה .   'סמ היצקורטסנוק 'כתב טרופמכ      
הדלפמ םימייק םיטנמלאל תורבחתה ללוכ      
םישרדנה םיקורפה לכ תוברל ןוטבמו      
ותומדקל בצמה תרזחהו ולא םיטנמלאב      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .תומלשב  
 50,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
 50,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
, ןוילע ףוקשמ אלל תותלדו תוציחמ תכרעמ     22.01.0010
ןווגב "הפסרט" L.P.H-מ  םיתוריש ירדחל      
תכתמ לוזריפ בולישב ,לכירדאה תריחבל      
םגדמ רופא / רוחש ןווגב ,קיטסלפ הפוצמ      
    YERG/KCALB enigamI י"ע קוושמה  
ןיב הקולח תוציחמ תללוכ תכרעמה ."לנמ"      
-ו םיעובק םיקלח םע תותיזחו םיתוריש יאת      
דע תושבלה,את לוכל מ"ס 07 בחורב ףנכ      
יונב ריק יופיחל תוציחמה הבוגב מ"ס 52 בחור      
םוינימולא ליפורפ תוברל( םלשומ לוזרפ , םייק      
,ריקה םע רוביחל םוינימולא יליפורפ ,ןוילע      
קיטסלפ יריצ 3 ,קיטסלפמ תוננווכתמ םיילגר      
מ"בלפמ יתוחיטב לוענמ ,תלד ףנכ לכל      
םאות עבצב ץוחבמ םוריח תחיתפ רשפאמה      
סופת/יונפ ןומיס לוענמל .תוידילו תרגסמל      
לע הנגה ,הטקש הקירטל דחוימ ימוג ,)'וכו      

 26,400.00 2,200.00    12.00 'פמוק .את לכל טלפמוקכ הדידמה .'וכו תועבצא  
 26,400.00 תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיחתפ קוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
חפמ םיבצינ תועצמאב תותלדו תונולחל      
תושדח ןרוא ץע תרוק וא מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ      
.שאו םיקיזמ דגנכ תולפוטמה מ"ס 5*5 ךתחב      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ :הרעה      
.מ"ס 04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
      
      
      

30.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
קובץ: תפוז 2018   .../009 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     009 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ :הרעה      
.םיגניפוק תוברל םיפילגו םיטנק ,םיפשח      
תוניפה לכ יכ שרופמב תאזב רהבומ      
DAEB תניפב וקזוחי םיפילגהו תוישפוחה      
    RENROC תרצות G.S.U ע"ש וא.  
      
םידימעו םימב םידימע ,םיליגר סבג תוחול      
תאמגודכ ,קורי ילארשי ןקת ות ילעב ויהי שאב      
.ע"ש וא דנברוא      
      
קוזיח םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ :הרעה      
סבגה ירניס/תורקת וא/ו סבגה תוציחמ יבצינ      
דגנכ לפוטמה ןרוא ץעמ שרק תועצמאב      
,חפה יליפורפ ךותב ןקתומה שאו םיקיזמ      
סבגה לע םינקתומה םיטנמלא תיילתל הנכהכ      
רחא טנמלא לכ וא/ו תונוליו ,תונורא :ןוגכ      
.לכירדאה תוינכותב עיפומה      
      
רתיה ןיב םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ :הרעה      
ךרד תוכרעמ ירבעמ דודיבו םוטיא תמלשה םג      
.דרפנב הנדדמת אל ןהו טנמלאה      
      
ועצובי ןהינימל סבגה תוציחמ לכ :הרעה      
,יטסוקאה חפסנב ,תוינכותב טרופמל םאתהב      
הרקמ לכב .דחוימה טרפמבו תויומכה בתכב      
יפל ןלבקה עצבי םיכמסמה ןיב הריתס לש      
.תושירדה ןיבמ הרימחמה      
      
היושעה מ"ס 21 יבועב תימורק וד סבג תציחמ     22.03.0010
ינש( ,םימב דימע קורי סבג תוחול העבראמ      
דצ לכמ א"כ מ"מ 7.21 יבועב ,קורי סבג תוחול      
יונב ריק ייבג לע הקלחב תנקתומ)הציחמה לש      
תייצקורטסנוק תוברל . מ"ס 22 יבועב םייק      
04 לכ םיבצינ ,ןוילעו ןותחת לולסמ םע האישנ      
מ"מ 07 בחורב םינוולוגמ חפ יליפורפמ מ"ס      
םוינמולא ןולחל תרגסמ תנכה,מ"מ 6.0 יבועבו      
,דנבירפמוק תעוצר , שרדיש לדוג לוכב      
םייכנא הניפ יניגמ ,םינוילעו םינותחת םילדנס      
םיעלס רמצ ינורזמ ,טרס ינספות ,ןוולוגמ חפמ      
דוביע ,ק"מל ג"ק 08 יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
טלפמוק לכה .'וכו דנבירפמוק תועוצר ,םיפילג      
ןכומו םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל      
םייקה תמגודכ וצרט ילופיש ללוכ.העיבצל      

             20.00 .הציחמה ידיצ ינשמ ר"מ           
תונושו סבג תוציחמ 30.22 כ"הס            

      
      
      
      

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 
 

קובץ: תפוז 2018   .../010 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     010 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  40.22 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ע"ש וא מ"עב םחש םיחא הללצה ןוגג     22.04.0010

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק 'מ 0.1/5.1  
  1,800.00 תויללכ תודובע 40.22 כ"הס  
 28,200.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל תויפנכ דח תכתמ וא/ו ץע תותלד קוריפ     24.01.0010
םקוליס וא ןימזמה ןסחמל םתרבעו ןהיפוקשמ      

  1,680.00   140.00    12.00 .חקפמה תוארוהל םאתהב 'חי   
      
לש מ"ס 8 קוליס תוברל םייק ףוציר קוריפ     24.01.0020

  6,000.00    48.00   125.00 לוח עצמ ר"מ   
      
רשא םימייק תוריקמ הקימרק יחירא קוריפ     24.01.0030
תבכש תותיס תוברל הסירהל םידעוימ םניא      

  5,400.00    45.00   120.00 טיטה ר"מ   
      
זרבב ותפלחה ךרוצל םייק רויכ זרב קוריפ     24.01.0040

    360.00    30.00    12.00 שדח 'חי   
      
יאקרמא ספ יטנסרולפ הרואת ףוג קוריפ     24.01.0050
םאתהב וקוליס וא ןימזמה ןסחמל ותרבעהו      

    300.00    50.00     6.00 .חקפמה תוארוהל 'חי   
      
ותרבעהו יתרקת לוגע הרואת ףוג קוריפ     24.01.0060
תוארוהל םאתהב וקוליס וא ןימזמה ןסחמל      

    700.00    50.00    14.00 .חקפמה 'חי   
      
אוהש גוס לוכמ םינקתמ/םירזיבאה לכ קוריפ      24.01.0070
ללכבו רזוח שומישל שדחמ הנקתהל םנוסחיאו      
תובגמ ינקתמ,טלאוט ריינ ינקתמ ראשה ןיב הז      

  1,200.00    30.00    40.00 'וכו ילזונ ןובס ינקתמ,ריינ 'חי   
      
תוכימתו םירויכ ללוכ קוצי חטשמ קוריפ     24.01.0080
םאתהב ןימזמה ןסחמל ותריסמ וא וקוליסו      

  1,200.00   200.00     6.00 .חקפמה תארוהל 'חי   
 16,840.00 קוריפ תודובע 10.42 כ"הס  

      
ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  20.42 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 01 -02 יבועב תויונב תוציחמ תסירה     24.02.0001
תוברל םיאת ינש ללוכה םיתוריש רדחב      
02-01 יבועב תויקפואו תויכנא ןוטב תורוגח      

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק הקימרק יחירא יופיחו חיט ללוכ מ"ס  
      
      

 15,000.00 20.42.10 קרפ תתב הרבעהל
הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י

 
קובץ: תפוז 2018   .../011 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     011 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,000.00 מהעברה      

      
      
יונבה הריעצה הביטחה תבחרב לספס תסירה     24.02.0011
לע מ"ס06 תודימב דחא לכ ןוטב ינודומע 4 מ      
יעוביר ץע לספסו מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 06      
מ"ס 54 בחור 'מ 51 לש רבטצמ ךרוא תדימב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק . מ"ס 01 יבועו  
 17,000.00 הסירה תודובע 20.42 כ"הס  
 33,840.00 הסירהו קוריפ תודובע 42 כ"הס  

      
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
'י ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
קרו ךא וניה םיאבה םיפיעסב שומישה :הרעה      
.חקפמה י"ע בתכבו שארמ רושיא תלבק רחאל      
      
לכמ יעוצקמ ןינב לעופ לש 'יגרב הדובע תעש     29.01.0010

  2,880.00    90.00    32.00 .אוהש גוס ע"ש   
      
לכמ טושפ ןינב לעופ לש 'יגרב הדובע תעש     29.01.0020

  2,560.00    80.00    32.00 .אוהש גוס ע"ש   
      

    880.00   110.00     8.00 .ךמסומ יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש ע"ש  29.01.0030
      

    800.00   100.00     8.00 . רזוע יאלמשח לש 'יגרב הדובע תעש ע"ש  29.01.0031
      

    960.00   120.00     8.00 . יעוצקמ ברברש לש י'גרב הדובע תעש ע"ש  29.01.0050
      

    880.00   110.00     8.00 .רזוע ברברש לש י'גרב הדובע תעש ע"ש  29.01.0060
      
מ"ס 02/02  םיחיר תוריק יופיח ינוקית עוציב      
ףגא חטשב רקיעב ס"היב חטשב וצרט םילנפו      
םינוש םירוזיאב הריעצ הביטח םינגבו יברעמ      
קוריפ תוברל      

  8,960.00 'יגרב תודובע 10.92 כ"הס  
  8,960.00 י'גר תודובע 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       
      
ם י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
וקרופש םירזיבאה לכ לש דבלב הנקתה     30.01.0010
ריינ יקיזחמ, ראשה ןיב הז ללכבו רזוח שומישל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .'וכו תוינובס , ריינ תובגמ ינקתמ , טלאוט  
  2,000.00 םירזיבא 10.03 כ"הס  
  2,000.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  

      
      
      

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 

קובץ: תפוז 2018   .../012 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     012 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

. םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ל ס פ  ם ו ח ת ב ה ל ו ג ע  ה ב ח ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
י ת ו נ מ ו א       
      
הלוגע הבחרב תובלתשמ םינבא קוריפ     40.01.0010

    900.00    30.00    30.00 .רזוח שומישל ר"מ   
      
ההז המגודב , קוריפמ תובלתשמ םינבא ףוציר     40.01.0020

  2,100.00    70.00    30.00 . םימ זוקינל עופישבו ר"מ   
  3,000.00 יתונמוא לספ םוחתבהלוגע הבחר 10.04 כ"הס  
  3,000.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ב צ ק ה  16 ק ר פ       
      
.  ם י ב צ ק ה  10.16 ק ר פ  ת ת       
      
תארוהב ועצוביש תויללכ תודובעל בצקה     61.01.0010
ריחמו תומכ רושיא רחאל בתכב חקפמה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 . בתכבו שארמ 'חי   
      
ןורא ללוכ טלפמוק םירומ רדח חבטמל בצקה     61.01.0020
הללוס , רויכ , שיש חטשמ , ןוילע ןוראו ןותחת      
רשואת ןוראה תינכת. םירקו םימח םימל      
םולשתה . חקפמה ידי לע שארמ      

 14,000.00 14,000.00     1.00 . הזוחהו ריחמ חותינל םאתהב 'חי   
 34,000.00 .  םיבצקה 10.16 כ"הס  
 34,000.00 תונוש תודובעל םיבצקה 16 כ"הס  
433,500.00 . םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש כ"הס
-34,680.00 00.005,334  ךסמ  %8  החנה     
398,820.00 )החנה רחאל( כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 

קובץ: תפוז 2018   .../013 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     013 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ    
. םידלי ינגו      
   

תומדקומ 00 קרפ                             
   

                 58,240.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                 85,400.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                 11,900.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                  3,600.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 54,920.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 59,440.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                 50,000.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                 28,200.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 33,840.00 הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ   
   

                  8,960.00 י'גר תודובע 92 קרפ   
   

                  2,000.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
   

                  3,000.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                 34,000.00 תונוש תודובעל םיבצקה 16 קרפ   
   

   398,820.00    00.005,334  ךסמ  %8  החנה רחאל  10 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 

קובץ: תפוז 2018   .../014 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/05/2018
דף מס':     014 היסדרפ 8102 ץיק ץופיש

  
הנבמ ךס  

   398,820.00 רחאל( . םידלי ינגו זופת רפס תיב תויללכ תודובעו םיתוריש ירדח ץופיש 10 הנבמ  
    הנחה/תוספת) 

 
  

לכה ךס  
   398,820.00 תפסות/החנה בושיחל םוכס  

         -8.00 הנחה כללית 
    398,812.00  יללכ כ"הס  
     67,798.04 מ"עמ %71  
    466,610.04 מ"עמ ללוכ כ"הס  

הינבהו תויתשתה םוחתב םיטקיורפ חוקיפו םואית,לוהינ   3564153-250  מ"עב הסדנה רזלג .י
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: תפוז 2018 4434889-40 )7.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


