
מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

יללכ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ ןלהל םיריחמה לכ .1 :תורעה      
םג ללוכ ריחמה, תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
ןכו םיסנפ תנקתהו קוריפ ךרוצל ףונמב שומיש      
תודובעה לכו םהילע םיסנפהו םידומעה      
תודובע רובע דרפנב םלושי אלו תשרדנה      
דויצ ,םיללוכ ל"נה םיסנפה ריחמ .2 .ףונמ      
רזעה ירמוח לכ ,םימאתמ ,םירבחמ ,הקלדה      
.3 .םינש 7 -ל האלמ תוירחא ללוכ םישרדנה      
ללוכ, םימייקה םיסנפה קוריפ לולכי ריחמה      
וא רשואמ תלוספ רתאל םקוליסו, הוולנ דויצ      
.ןימזמה וילע הרויש ןסחמל      
      
לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ תפסוה וא תפלחה     08.1.110
קותינ םע יבטוק-וד יזאפ דח ת"מאמל אוהש      
K ןיפוא לעב ,A01X1, AK01 לדוגב ספאה      
ללוכ ריחמה .הרואת דומעב םירוביח שגמב      

    350.00    70.00     5.00 .םלשומ ןפואב טוויחו הקפסא 'חי   
    350.00 למשח תוחול 1.80 כ"הס  

      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  2.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו  ת ו ר י פ ח -ת י ל מ ש ח       
      
תרבח תשר לא שדח הרואת ףוג לש תורבחתה     08.2.240
וא םייולג םיכילוממ תשרה םא ןיב למשח      
תספוקל דעו תשרהמ לבכ ללוכ מ"אתמ      
ללוכ סנפה רובחו סנפל ונממו תופעתסהה      
ידי לע קזוחמ ןורירמ ןגמ רוניצו לבכה ריחמ      
םימואיתה לכ ללוכ ריחמה . םיקבח      
עוציבל למשח תרבח ישנא יווילו םימולשתהו      
םישורדה םירמוחהו דויצהו םילכהו .הדובעה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק פמוק הדובעה תמלשהל  
      
56PI המוטא תופעתסה תאספוק     08.2.300
תיציפק הפלק ללוכ VU יטנא טנוברקילופמ      
לע תנקתומ ןותחתה קלחב ןורגיטנא תוסינכו      
ת"מאמ ללוכ שדח ץע וא למשחה תרבח דומע      
    A01X1, AK01 ספאה קותינ ללוכ( יבטוק וד(  
תשרמ לבכ ןכו הכותב ןקתומ K ןייפוא לעב      
האספוקל דעו תיטרפ מ"את וא למשח תרבח      
םיירוקמ םירבחמ ללוכ סנפל דע האספוקהמו      
לוורש ללוכ אוהש גוס לכמ תשרהו לבכה ןיב      
לכ ללוכ ריחמה דומע שארל )הפפכ( ץיווקתמ      
ןפואב תרבוחמו תנקתומ םירמוחהו תודובעה      

  2,250.00   450.00     5.00 טלפמוק םלשומ 'חי   
      

  2,850.00 2.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     002 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

יללכ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,850.00 מהעברה      

      
      
דומעב דויצ חתפל הסכמ לש הנקתהו הקפסא     08.2.330
דומעה יוקינ ללוכ הבוג 'מ01 דע םייק הרואת      
תסיפתל תרשרש ללוכ תושרדנ תומאתהו      

    400.00   200.00     2.00 .הסכמה 'חי   
      
ללוכ קדוב סדנהמ לש הקידב ןקתמה תרבעה     08.2.520

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .'פמוק םייוקילה לכ ןוקיתו קדובל םולשת  
  4,250.00 תויתשתו תוריפח-תילמשח היצלטסניאו 2.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ו  י פ ו ג  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
DEL  ץוח תרואת סנפ לש ,הנקתהו הקפסא     08.3.010
לע הנקתהל דעוימ  ג"לנ W051  סנפ ףילחמ      
לש הרואת ידומע וא למשח תרבח ידומע      
םגד CETNI תרצות רטמ 7  הבוג דע הצעומה      
    DEL ERUTUFW37 )ץינייטש דריל :ןאובי(  
DOOR W87 5 םגד SSIWEG וא      
OLUZIV תרצות NITRAM וא )דערוא:ןאובי(      
,W07 -מ תחפי אל ולש קפסההש רשואמ      
יופיצ,םוינימולא תקיצי 66PI לופכ דודיב      
לכ לע םינש 7-ל האלמ תוירחא ,רטסאילופ      
םאתהב לכה ,רתי חתמ ןגמ ללוכ ,סנפה יקלח      
למשחה תרבח י"ע רשואמ ,ינכטה טרפמל      
דויצ ללוכ הלש תשרה ידומע לע הנקתהל      
.םלשומ ןפואב לעפומו רתאל קפוסמ םלשומ      
י"ע עצומה סנפ לכל יכ תאזב רהבומ      
עצובי םינייוצמה םיסנפה דבלמ ןלבק/קפסה      
תוכיאו הרואת תמר תאוושה ללוכ הרואת יוסינ      
.הז ףיעסב םינייוצמה םיירוקמה םיסנפה לומ      
ללוכ םימייקה םיסנפה קוריפ ללוכ ריחמה      
ינסחמל רמוחה תרזחהו, הוולנה דויצה      

 65,000.00 1,300.00    50.00 .הצעומה 'חי   
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 . W08 ,בחר רוזפ ךא ל"נכ הרואת סנפ 'חי  08.3.015
      
ג"לנ W052  סנפ ףילחמ ךא ל"נכ הרואת סנפ     08.3.020
םידומע לע הנקתהל W031 DEL  קפסהב      
תחפי אל ולש קפסהה ךא רטמ 01 דע הובגב      
7 -ל האלמ תוירחא ,W011  -מ הרקמ לכב      
וקוליסו םייקה סנפה קוריפ ללוכ ריחמה.םינש      

 30,000.00 1,500.00    20.00 .ךכ שורדת הצעומה םא, רשואמ תלוספ רתאל 'חי   
      
      
      
      
      
      

 99,500.00 3.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     003 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

יללכ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 99,500.00 מהעברה      

      
      
הדלפמ רוניצמ היושע הרואת סנפל עורז     08.3.310
'ץניא 1 2/1" רטוקב םח ןוולגב תנוולוגמ      
תיווז תנוולוגמ ,רטמ 1 הבוג ,רטמ 1 ךרואבו      
למשח תרבח דומע לע תנקתומ תולעמ 54      
תועצמאב הנקתה ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ      
ללוכ.םלשומ ןפואב לכה 'וכו םיתכתמ םיקווח      
טנוברקילופמ 56PI המוטא תופעתסה תספוק      
הפלק ללוכ VU הנגה תילאדנויטנא      
ןותחתה קלחב ןורגיטנא תוסינכותיציפק      
ת"מאמ ללוכ למשח תרבח דומע לע תנקתומ      
    A01 ןייפוא לעב יבטוק וד K ןכו הכותב ןקתומ  
ללוכ למשחה תשרלו הספוקל סנפהמ לבכ      

  2,000.00   400.00     5.00 .לבכ שארל )הפפכ( ץווקתמ לוורש 'חי   
      
הרואת דומעב דויצ אתב םירוביח שגמ תפלחה     08.3.351
םיכילומ טוויח רודיס ללוכ אוהש לדוגו גוס לכמ      
ספ תמלשה ,םיקדהמ תפלחה .הקראהו      
תפלחה ללוכ .םלשומ ןפואב לכה 'וכו הקראה      
דח ת"מאמל אוהש לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ      
לעב .A01X1, AK01 לדוגב יבטוק וד יזאפ      
ריחמה .הרואת דומעב םירוביח שגמב K ןיפוא      

  4,000.00   400.00    10.00 .םלשומ ןפואב טוויחו הקפסא ללוכ 'חי   
105,500.00 הרואת ידומעו יפוג 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

110,100.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
110,100.00 יללכ כ"הס

קובץ: 2293-5   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     004 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

ףלח רפס תיבל ךרד 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ ןלהל םיריחמה לכ .1 :תורעה      
םג ללוכ ריחמה, תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
ןכו םיסנפ תנקתהו קוריפ ךרוצל ףונמב שומיש      
תודובעה לכו םהילע םיסנפהו םידומעה      
תודובע רובע דרפנב םלושי אלו תשרדנה      
דויצ ,םיללוכ ל"נה םיסנפה ריחמ .2 .ףונמ      
רזעה ירמוח לכ ,םימאתמ ,םירבחמ ,הקלדה      
.3 .םינש 7 -ל האלמ תוירחא ללוכ םישרדנה      
ללוכ, םימייקה םיסנפה קוריפ לולכי ריחמה      
וא רשואמ תלוספ רתאל םקוליסו, הוולנ דויצ      
.ןימזמה וילע הרויש ןסחמל      
      
הצעומה ינסחממ רואמ תיזכרמ חול לש הלבוה     08.1.010
ןוטב דוסי תנכה ללוכ חטשב הנקתה ,רתאל      
עוציב ,םילוורשה לכ תלחשה ,טרפ יפל      
םילגעמה יוק לכ רובח ןכו תוקראה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק . טלפמוק תונכהו  
  3,000.00 למשח תוחול 1.80 כ"הס  

      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  2.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו  ת ו ר י פ ח -ת י ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הקפסא ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
תודובעהו רזעה ירמוח לכ ללוכ .רוביחו      
ןקת ות ילעב  ויהי םירצומה לכ .םישורדה      
רצומ יבגל הטלחהה .רצומה יבג לע םיעבטומ      
לש םיידעלבה וילוקישל הנותנ ךרע הווש      
.ויגיצנ וא / ו ןימזמה      
      
וא םילכב תרנצל הלעת לש הביצח/הריפח     08.2.010
ללוכ מ"ס 06 דע בחורו מ"ס 011 קמועב תרנצ      
,םיקולב יוסיכ  ,טרפ יפל לוח יוסיכו  לוח דופיר      
קוליס  מ"ס02 לש תובכשב קודיה ןומיס טרס      

 24,750.00    45.00   550.00 'פמוק  לכה עקרק יפדוע רטמ   
      
התקמעה רובע ל"נה הריפחה ריחמל תפסות     08.2.015

    300.00    30.00    10.00 .מ"ס 051 דע רטמ   
      
רובע הביצחה וא הריפחה ריחמל תפסות     08.2.020
,הפש ינבא ,קוריפ ללוכ םייק שיבכ תחיתפ      
יפל םדוקה בצמל ותרזחהו טלפסא רוסינ      
תחנהו הריפחה םויס רחאל חקפמה תיחנה      

  4,000.00    80.00    50.00 .תרנצה רטמ   
      
      
      

 29,050.00 2.80.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     005 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

ףלח רפס תיבל ךרד 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,050.00 מהעברה      

      
      
רובע הביצחה וא הריפחה ריחמל ל"נכ תפסות     08.2.025
ללוכ תבלתשמ ןבא וא ףוציר קוריפו תחיתפ      
תיחנה יפל םדוקה הבצמל התרזחהו הנוקית      

  1,200.00    60.00    20.00 .תרנצה תחנהו הריפחה םויס רחאל חקפמה רטמ   
      
תאמגוד יתבכש וד יעקרק-תת יטסלפ רוניצ     08.2.030
הריפחב חנומ ,מ"מ 08 רטוקב י"ש וא הרבוק      

 11,250.00    25.00   450.00 .הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
061 רטוקב ךא ל"נכ יעקרק-תת יטסלפ רוניצ     08.2.035

    800.00    80.00    10.00 .הכישמ טוח ללוכ הריפחב חנומ , מ"מ רטמ   
      
גרד 4" רטוקב חישק יעקרק תת CVP רוניצ     08.2.040
ללוכ הריפחב חנומ, למשחה תרבח לש 01      

 19,200.00    80.00   240.00 .הכישמ טוח רטמ   
      
דוסי תקיציב חנומ ףכירמ סופיטמ יטסלפ רוניצ     08.2.045

    640.00     8.00    80.00 .מ"מ 92 רטוקב דומע רטמ   
      
ר"ממ YX2N61X5 יעקרק תת  למשח לבכ     08.2.050

 37,500.00    75.00   500.00 .רבוחמו הלעתב חנומ וא תרנצב לחשומ רטמ   
      
,ר"ממ 53 ךתחב רוזש ףושח הקראה ךילומ     08.2.080

  9,000.00    18.00   500.00 .הלעתב חנומ וא הריפחב חנומ רטמ   
      

  1,100.00    22.00    50.00 .ר"ממ 05 ךתחב ךא ל"נכ הקראה ךילומ רטמ  08.2.085
      
001 קמוע מ"ס 08 רטוקב הלוגע רבעמ תכירב     08.2.100
5.21 הסכמ  ללוכ  תועבט יתשמ היונב מ"ס      
קודיהו יולימ ,הנקתה ,הריפח ללוכ ןוט      

  9,600.00 1,200.00     8.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"מ 91 רטוקב הדלפמ הקראה תדורטקלא     08.2.115
עקרקל תיכנאה התרדחה ללוכ רטמ 4 קמועו      
יקלח ןיב םירבחמ ,חודיק ישאר ןכו      
מ"ס 04 רטוקב תרוקיב תחושו הדורטקלאה      

  1,000.00   500.00     2.00 .ץצח תאלוממ 'חי   
      
למשחה חולב ןקתומ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.2.120

    150.00   150.00     1.00 .הקראהה יכילומל רבוחמו מ"מ 4X05 ךתחב 'חי   
      
ךרואבו מ"מ 4/04 תודימב ךא ל"נכ הקראה ספ     08.2.125

  1,000.00   250.00     4.00 .הרואת דומע דויצ חתפב ןקתומ ,מ"ס 02 'חי   
      
ללוכ תיתכתמ םימ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     08.2.135

    150.00   150.00     1.00 .4"  רטוקל דע הדבכ הלש 'חי   
      
      

121,640.00 2.80.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     006 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

ףלח רפס תיבל ךרד 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
121,640.00 מהעברה      

      
      
תקיצימ רטמ 9 הרואת דומעל ןוטיב סיסב     08.2.170
ללוכ מ"ס 021/001/001 תודימב 03  'ב ןוטיב      
ספ ללוכ , מ"מ  008 1 8/1" תודימב דוסי יגרב      
דוסי תקיציב חנומ מ"מ 4/04 תודימב ןוולוגמ      
תסנכה,הריפח ללוכ ריחמה , דומע תקראהל      
קוליס הקראה ספ הקראה יכילומו  תרנצ      

 15,000.00 1,000.00    15.00 . ותמדקל חטשה תרזחהו םיפדוע 'חי   
      
לזרב וא ץע דומע לע הילעב םילבכ לע הנגה     08.2.210
01/01 דע ךתחבו מ"מ 2 ןבלוגמ חפ תלעת י"ע      

    300.00   300.00     1.00 1.המדאהמ רטמ 5.2 הבוגלו מ"ס 'חי   
      
יבוע מ"מ 2 םח ןוולגב ןבלוגמ האלמ חפ תלעת     08.2.220
,םיתמצ :ללוכ הרוגס מ"ס 6X01 תודימב ןפוד       
ןכו ,םיכפשמ ,תותשק ,םירובח ,תויוז ,תוניפ      
הקראה תדוקנ ללוכ םיקוזח ,םיכמות תולוזנוק      
תרצות ריקל הנקתהל ילניגרוא לכה תילניגרוא      

    600.00    60.00    10.00 .)ע.ד.מ :ןאובי( NNAMRETTEB OBO רטמ   
      
הביצח ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.2.230
ןוטיב , םילוורשו תרנצ תחנה םייק דוסיב      
,םרוביחו הקראה ךילומו לבכ תלחשה ,שדחמ      
השדח האיצי רובע , A02X3  ת"מאמ תפסוה      
דויצהו םילכהו תודובע לכ ללוכ ריחמה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 'פמוק הדובעה תמלשהל םישורדה םירומשה  
      
למשח תרבח תשר דומעל ךא ל"נכ תורבחתה     08.2.240
מ"אתמ וא םייולג םיכילוממ תשרה םא ןיב      
ךותב ןקתומ תשר דומע לע לבכ תיילע ללוכ      
תקזוחמו לבכ לע הנגהל ןוולוגמ חפ הלעת      
תיילע ךשמה םייתכתמ םייקבח י"ע דומעל      
.םייטסלפ םייקבח י"ע דומעל קזוחמ לבכה      
יווילו םימולשתהו םימואיתה לכ ללוכ ריחמה      
םילכהו .הדובעה עוציבל למשח תרבח ישנא      
הדובעה תמלשהל םישורדה םירמוחהו דויצ'הו      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק פמוק  
      
דומעב דויצ חתפל הסכמ לש הנקתהו הקפסא     08.2.330
דומעה יוקינ ללוכ הבוג 'מ01 דע םייק הרואת      
תסיפתל תרשרש ללוכ תושרדנ תומאתהו      

    600.00   200.00     3.00 .הסכמה 'חי   
      
הרואת דומע לש שדח וא םייק הסכמ ךותיר .     08.2.340

    210.00    70.00     3.00 תודובעה לכ תמלשה רחאל 'חי   
      
ללוכ קדוב סדנהמ לש הקידב ןקתמה תרבעה     08.2.520

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .'פמוק םייוקילה לכ ןוקיתו קדובל םולשת  
144,450.00 תויתשתו תוריפח-תילמשח היצלטסניאו 2.80 כ"הס  

קובץ: 2293-5   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     007 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

ףלח רפס תיבל ךרד 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ו  י פ ו ג  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
DEL  ץוח תרואת סנפ לש ,הנקתהו הקפסא     08.3.010
לע הנקתהל דעוימ  ג"לנ W052  סנפ ףילחמ      
רטמ 01 הבוגל הצעומה לש הרואת ידומע      
DEL ERUTUFW011 םגד CETNI תרצות      
5 םגד SSIWEG וא )ץינייטש דריל :ןאובי(      
    DOOR W011 )וא )דערוא:ןאובי NITRAM  
םימכח תונורתפ .י.ח :ןאובי( OLUZIV תרצות      
,W001 -מ תחפי אל ולש קפסההש )מ"עב      
יופיצ,םוינימולא תקיצי 66PI לופכ דודיב      
לכ לע םינש 7-ל האלמ תוירחא ,רטסאילופ      
םאתהב לכה ,רתי חתמ ןגמ ללוכ ,סנפה יקלח      
למשחה תרבח י"ע רשואמ ,ינכטה טרפמל      
דויצ ללוכ הלש תשרה ידומע לע הנקתהל      
.םלשומ ןפואב לעפומו רתאל קפוסמ םלשומ      
י"ע עצומה סנפ לכל יכ תאזב רהבומ      
עצובי םינייוצמה םיסנפה דבלמ ןלבק/קפסה      
תוכיאו הרואת תמר תאוושה ללוכ הרואת יוסינ      
.הז ףיעסב םינייוצמה םיירוקמה םיסנפה לומ      
ללוכ םימייקה םיסנפה קוריפ ללוכ ריחמה      
ינסחמל רמוחה תרזחהו, הוולנה דויצה      

 27,000.00 1,500.00    18.00 .הצעומה 'חי   
      
'מ 9 דע דומע לש דויצ חתפב םירזיבא שגמ     08.3.060
תליסמ תללוכה תדדובמ תיטסלפ הטלפ ללוכ      
    NID תובכש בר הסינכ יקדהמ םית"מאמל  
רפכ תאמגד  ,האיצי יקדה ,IXEGOS תאמגוד      

  6,000.00   400.00    15.00 .לארשי יביתנ רשואמ םחנמ 'חי   
      
יבטוק וד A61, AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.3.080

  1,170.00    65.00    18.00 .דויצ שגמ לע הנקתהל ספאה קותינל 'חי   
      
שארל הנקתהל תינוק הלוגע תיתשק עורז     08.3.210
ךתחב .חטשב תמייקה תאמגוד הרואת דומע      
םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ יושעו מ"מ 09/06      
חטשב םייקה דומעה ןווגב העובצו תפפוקמו      
י"ש וא ה.ל.פ תרצות ןימזמה תריחב יפלוא      
הנקתהו הלבוה ללוכ עורזה ריחמ רשואמ      

  6,000.00   500.00    12.00 .טלפמוק 'חי   
      
הלופכ ךא ל"נכ תינוק הלוגע תיתשק עורז     08.3.220

  2,400.00   800.00     3.00 .םיסנפ 2 רובע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,570.00 3.80.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     008 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

ףלח רפס תיבל ךרד 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 42,570.00 מהעברה      

      
      
הרואת דומעב דויצ אתב םירוביח שגמ תפלחה     08.3.351
םיכילומ טוויח רודיס ללוכ אוהש לדוגו גוס לכמ      
ספ תמלשה ,םיקדהמ תפלחה .הקראהו      
תפלחה ללוכ .םלשומ ןפואב לכה 'וכו הקראה      
דח ת"מאמל אוהש לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ      
לעב .A01X1, AK01 לדוגב יבטוק וד יזאפ      
ריחמה .הרואת דומעב םירוביח שגמב K ןיפוא      

  1,200.00   400.00     3.00 .םלשומ ןפואב טוויחו הקפסא ללוכ 'חי   
 43,770.00 הרואת ידומעו יפוג 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

191,220.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
191,220.00 ףלח רפס תיבל ךרד כ"הס

קובץ: 2293-5   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     009 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

לפונ ובא תנוכש ליבש 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ ןלהל םיריחמה לכ .1 :תורעה      
םג ללוכ ריחמה, תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
ןכו םיסנפ תנקתהו קוריפ ךרוצל ףונמב שומיש      
תודובעה לכו םהילע םיסנפהו םידומעה      
תודובע רובע דרפנב םלושי אלו תשרדנה      
דויצ ,םיללוכ ל"נה םיסנפה ריחמ .2 .ףונמ      
רזעה ירמוח לכ ,םימאתמ ,םירבחמ ,הקלדה      
.3 .םינש 7 -ל האלמ תוירחא ללוכ םישרדנה      
ללוכ, םימייקה םיסנפה קוריפ לולכי ריחמה      
וא רשואמ תלוספ רתאל םקוליסו, הוולנ דויצ      
.ןימזמה וילע הרויש ןסחמל      
      
לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ תפסוה וא תפלחה     08.1.110
קותינ םע יבטוק-וד יזאפ דח ת"מאמל אוהש      
K ןיפוא לעב ,A01X1, AK01 לדוגב ספאה      
ללוכ ריחמה .הרואת דומעב םירוביח שגמב      

    140.00    70.00     2.00 .םלשומ ןפואב טוויחו הקפסא 'חי   
    140.00 למשח תוחול 1.80 כ"הס  

      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  2.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו  ת ו ר י פ ח -ת י ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הקפסא ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
תודובעהו רזעה ירמוח לכ ללוכ .רוביחו      
ןקת ות ילעב  ויהי םירצומה לכ .םישורדה      
רצומ יבגל הטלחהה .רצומה יבג לע םיעבטומ      
לש םיידעלבה וילוקישל הנותנ ךרע הווש      
.ויגיצנ וא / ו ןימזמה      
      
וא םילכב תרנצל הלעת לש הביצח/הריפח     08.2.010
ללוכ מ"ס 06 דע בחורו מ"ס 011 קמועב תרנצ      
,םיקולב יוסיכ  ,טרפ יפל לוח יוסיכו  לוח דופיר      
קוליס  מ"ס02 לש תובכשב קודיה ןומיס טרס      

  8,100.00    45.00   180.00 'פמוק  לכה עקרק יפדוע רטמ   
      
התקמעה רובע ל"נה הריפחה ריחמל תפסות     08.2.015

    600.00    30.00    20.00 .מ"ס 051 דע רטמ   
      
רובע הביצחה וא הריפחה ריחמל תפסות     08.2.020
,הפש ינבא ,קוריפ ללוכ םייק שיבכ תחיתפ      
יפל םדוקה בצמל ותרזחהו טלפסא רוסינ      
תחנהו הריפחה םויס רחאל חקפמה תיחנה      

  1,600.00    80.00    20.00 .תרנצה רטמ   
      
      
      

 10,300.00 2.80.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     010 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

לפונ ובא תנוכש ליבש 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,300.00 מהעברה      

      
      
רובע הביצחה וא הריפחה ריחמל ל"נכ תפסות     08.2.025
ללוכ תבלתשמ ןבא וא ףוציר קוריפו תחיתפ      
תיחנה יפל םדוקה הבצמל התרזחהו הנוקית      

  1,200.00    60.00    20.00 .תרנצה תחנהו הריפחה םויס רחאל חקפמה רטמ   
      
תאמגוד יתבכש וד יעקרק-תת יטסלפ רוניצ     08.2.030
הריפחב חנומ ,מ"מ 08 רטוקב י"ש וא הרבוק      

  5,000.00    25.00   200.00 .הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
גרד 4" רטוקב חישק יעקרק תת CVP רוניצ     08.2.040
ללוכ הריפחב חנומ, למשחה תרבח לש 01      

  3,200.00    80.00    40.00 .הכישמ טוח רטמ   
      
דוסי תקיציב חנומ ףכירמ סופיטמ יטסלפ רוניצ     08.2.045

    200.00     8.00    25.00 .מ"מ 92 רטוקב דומע רטמ   
      
ר"ממ Y2N61X5 יעקרק תת  למשח לבכ     08.2.050

 16,500.00    75.00   220.00 .רבוחמו הלעתב חנומ וא תרנצב לחשומ רטמ   
      
,ר"ממ 53 ךתחב רוזש ףושח הקראה ךילומ     08.2.080

  3,960.00    18.00   220.00 .הלעתב חנומ וא הריפחב חנומ רטמ   
      
001 קמוע מ"ס 06 רטוקב הלוגע רבעמ תכירב     08.2.100
5.21 הסכמ  ללוכ  תועבט יתשמ היונב מ"ס      
קודיהו יולימ ,הנקתה ,הריפח ללוכ ןוט      

  1,600.00   800.00     2.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"מ 91 רטוקב הדלפמ הקראה תדורטקלא     08.2.115
עקרקל תיכנאה התרדחה ללוכ רטמ 4 קמועו      
יקלח ןיב םירבחמ ,חודיק ישאר ןכו      
מ"ס 04 רטוקב תרוקיב תחושו הדורטקלאה      

    500.00   500.00     1.00 .ץצח תאלוממ 'חי   
      
ךרואבו מ"מ 4/04 תודימב ךא ל"נכ הקראה ספ     08.2.125

  1,250.00   250.00     5.00 .הרואת דומע דויצ חתפב ןקתומ ,מ"ס 02 'חי   
      
תקיצימ רטמ 4 הרואת דומעל ןוטיב סיסב     08.2.165
ללוכ מ"ס 06/05/05 תודימב 03  'ב ןוטיב      
ספ ללוכ , מ"מ 054 4/3" תודימב דוסי יגרב      
דוסי תקיציב חנומ מ"מ 4/04 תודימב ןוולוגמ      
תסנכה,הריפח ללוכ ריחמה , דומע תקראהל      
קוליס הקראה ספ הקראה יכילומו  תרנצ      

  3,000.00   600.00     5.00 . ותמדקל חטשה תרזחהו םיפדוע 'חי   
      
      
      
      
      

 46,710.00 2.80.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     011 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

לפונ ובא תנוכש ליבש 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,710.00 מהעברה      

      
      
הביצח ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.2.230
ןוטיב , םילוורשו תרנצ תחנה םייק דוסיב      
,םרוביחו הקראה ךילומו לבכ תלחשה ,שדחמ      
השדח האיצי רובע , A02X3  ת"מאמ תפסוה      
דויצהו םילכהו תודובע לכ ללוכ ריחמה      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 'פמוק הדובעה תמלשהל םישורדה םירומשה  
      
ללוכ קדוב סדנהמ לש הקידב ןקתמה תרבעה     08.2.520

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .'פמוק םייוקילה לכ ןוקיתו קדובל םולשת  
 48,310.00 תויתשתו תוריפח-תילמשח היצלטסניאו 2.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ו  י פ ו ג  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
DEL  ץוח תרואת סנפ לש ,הנקתהו הקפסא     08.3.010
לע הנקתהל דעוימ  ג"לנ W051  סנפ ףילחמ      
לש הרואת ידומע וא למשח תרבח ידומע      
םגד CETNI תרצות רטמ 7  הבוג דע הצעומה      
    DEL ERUTUFW37 )ץינייטש דריל :ןאובי(  
DOOR W87 5 םגד SSIWEG וא      
OLUZIV תרצות NITRAM וא )דערוא:ןאובי(      
,W07 -מ תחפי אל ולש קפסההש רשואמ      
יופיצ,םוינימולא תקיצי 66PI לופכ דודיב      
לכ לע םינש 7-ל האלמ תוירחא ,רטסאילופ      
םאתהב לכה ,רתי חתמ ןגמ ללוכ ,סנפה יקלח      
למשחה תרבח י"ע רשואמ ,ינכטה טרפמל      
דויצ ללוכ הלש תשרה ידומע לע הנקתהל      
.םלשומ ןפואב לעפומו רתאל קפוסמ םלשומ      
י"ע עצומה סנפ לכל יכ תאזב רהבומ      
עצובי םינייוצמה םיסנפה דבלמ ןלבק/קפסה      
תוכיאו הרואת תמר תאוושה ללוכ הרואת יוסינ      
.הז ףיעסב םינייוצמה םיירוקמה םיסנפה לומ      
ללוכ םימייקה םיסנפה קוריפ ללוכ ריחמה      
ינסחמל רמוחה תרזחהו, הוולנה דויצה      

  7,500.00 1,500.00     5.00 .הצעומה 'חי   
      
'מ 4 דע דומע לש דויצ חתפב םירזיבא שגמ     08.3.060
תליסמ תללוכה תדדובמ תיטסלפ הטלפ ללוכ      
    NID תובכש בר הסינכ יקדהמ םית"מאמל  
רפכ תאמגד  ,האיצי יקדה ,IXEGOS תאמגוד      

  1,500.00   300.00     5.00 .לארשי יביתנ רשואמ םחנמ 'חי   
      
יבטוק וד A61, AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.3.080

    325.00    65.00     5.00 .דויצ שגמ לע הנקתהל ספאה קותינל 'חי   
      
      
      
      

  9,325.00 3.80.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     012 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

לפונ ובא תנוכש ליבש 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,325.00 מהעברה      

      
      
ינוק לוגע רטמ 4 הבוגב . הרואת דומע     08.3.190
ןוולוגמ הדלפמ יושע מ"מ 671/231 ךתחב      
,דויצ את ללוכ ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב      
ללוכ דומעה ריחמ רשואמ י"ש וא ה.ל.פ תרצות      

  6,000.00 1,200.00     5.00 .טלפמוק הנקתהו הלבוה 'חי   
 15,325.00 הרואת ידומעו יפוג 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 63,775.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
 63,775.00 לפונ ובא תנוכש ליבש כ"הס

קובץ: 2293-5   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     013 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

ףיס ובא 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  2.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו  ת ו ר י פ ח -ת י ל מ ש ח       
      
מ"מ 91 רטוקב הדלפמ הקראה תדורטקלא     08.2.115
עקרקל תיכנאה התרדחה ללוכ רטמ 4 קמועו      
יקלח ןיב םירבחמ ,חודיק ישאר ןכו      
מ"ס 04 רטוקב תרוקיב תחושו הדורטקלאה      

    500.00   500.00     1.00 .ץצח תאלוממ 'חי   
      
תשרה םא ןיב למשח תרבח תשרל תורבחתה     08.2.240
רובח ירודס ללוכ מ"אתמ וא םייולג םיכילוממ      
תשרל השדח תשר ןיב רוביחל רבעמ תספוקו      
לכ ללוכ ריחמה .למשח תרבח לש מ"את      
תרבח ישנא יווילו םימולשתהו םימואיתה      
דויצ'הו םילכהו .הדובעה עוציבל למשח      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק פמוק הדובעה תמלשהל םישורדה םירמוחהו  
      
56PI המוטא תופעתסה תאספוק     08.2.300
תיציפק הפלק ללוכ VU יטנא טנוברקילופמ      
לע תנקתומ ןותחתה קלחב ןורגיטנא תוסינכו      
ת"מאמ ללוכ שדח ץע וא למשחה תרבח דומע      
    A01X1, AK01 ספאה קותינ ללוכ( יבטוק וד(  
תשרמ לבכ ןכו הכותב ןקתומ K ןייפוא לעב      
האספוקל דעו תיטרפ מ"את וא למשח תרבח      
םיירוקמ םירבחמ ללוכ סנפל דע האספוקהמו      
לוורש ללוכ אוהש גוס לכמ תשרהו לבכה ןיב      
לכ ללוכ ריחמה דומע שארל )הפפכ( ץיווקתמ      
ןפואב תרבוחמו תנקתומ םירמוחהו תודובעה      

  3,600.00   300.00    12.00 טלפמוק םלשומ 'חי   
      
הרואת דומע לש שדח וא םייק הסכמ ךותיר .     08.2.340

  2,800.00    70.00    40.00 תודובעה לכ תמלשה רחאל 'חי   
      
ללוכ קדוב סדנהמ לש הקידב ןקתמה תרבעה     08.2.520

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .'פמוק םייוקילה לכ ןוקיתו קדובל םולשת  
  9,400.00 תויתשתו תוריפח-תילמשח היצלטסניאו 2.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2293-5   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     014 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

ףיס ובא 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ו  י פ ו ג  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
DEL  ץוח תרואת סנפ לש ,הנקתהו הקפסא     08.3.010
לע הנקתהל דעוימ  ג"לנ W051  סנפ ףילחמ      
לש הרואת ידומע וא למשח תרבח ידומע      
םגד CETNI תרצות רטמ 7  הבוג דע הצעומה      
    DEL ERUTUFW37 )ץינייטש דריל :ןאובי(  
DOOR W87 5 םגד SSIWEG וא      
OLUZIV תרצות NITRAM וא )דערוא:ןאובי(      
IHCERG תרצות B ESORDEL וא רשואמ      
קפסההש )מ"עב םימכח תונורתפ .י.ח :ןאובי(      
66PI לופכ דודיב ,W07 -מ תחפי אל ולש      
תוירחא ,רטסאילופ יופיצ,םוינימולא תקיצי      
ןגמ ללוכ ,סנפה יקלח לכ לע םינש 7-ל האלמ      
רשואמ ,ינכטה טרפמל םאתהב לכה ,רתי חתמ      
תשרה ידומע לע הנקתהל למשחה תרבח י"ע      
לעפומו רתאל קפוסמ םלשומ דויצ ללוכ הלש      
סנפ לכל יכ תאזב רהבומ .םלשומ ןפואב      
םיסנפה דבלמ ןלבק/קפסה י"ע עצומה      
תאוושה ללוכ הרואת יוסינ עצובי םינייוצמה      
םיירוקמה םיסנפה לומ תוכיאו הרואת תמר      
קוריפ ללוכ ריחמה .הז ףיעסב םינייוצמה      
תרזחהו, הוולנה דויצה ללוכ םימייקה םיסנפה      

 18,000.00 1,500.00    12.00 .הצעומה ינסחמל רמוחה 'חי   
      
הריפח ,הלבוה ללוכ 'מ 01 הבוגב ןוטב דומע     08.3.020
םילתמו תועורזל ללוכ קוזח ,הנקתה ,ורובע      

  4,000.00 4,000.00     1.00 . ' מ 2 קמועב המדאב ןקתומ 'חי   
      
תרבוחמו תנקתומ ר"ממ 52X4 מ"את תשר     08.3.030
ללוכ קוזיחה ירזיבא לכ ןכו החיתמ ללוכ      

  2,400.00    60.00    40.00 . תויפוס ,םירבחמ ,םילתמ 'חי   
      
הדלפמ רוניצמ היושע הרואת סנפל עורז     08.3.310
'ץניא 1 2/1" רטוקב םח ןוולגב תנוולוגמ      
תיווז תנוולוגמ ,רטמ 1 הבוג ,רטמ 1 ךרואבו      
למשח תרבח דומע לע תנקתומ תולעמ 54      
תועצמאב הנקתה ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ      
ללוכ.םלשומ ןפואב לכה 'וכו םיתכתמ םיקווח      
טנוברקילופמ 56PI המוטא תופעתסה תספוק      
הפלק ללוכ VU הנגה תילאדנויטנא      
ןותחתה קלחב ןורגיטנא תוסינכותיציפק      
ת"מאמ ללוכ למשח תרבח דומע לע תנקתומ      
    A01 ןייפוא לעב יבטוק וד K ןכו הכותב ןקתומ  
ללוכ למשחה תשרלו הספוקל סנפהמ לבכ      

  2,000.00   400.00     5.00 .לבכ שארל )הפפכ( ץווקתמ לוורש 'חי   
      
      
      
      
      

 26,400.00 3.80.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     015 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

ףיס ובא 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,400.00 מהעברה      

      
      
יסנפ 2 רובע הלופכ ךא ל"נכ תיתכתמ עורז     08.3.321
ךרואב הרואת דומע שארל הנקתהל הרואת      
םאתמו סיסב ללוכ 'ץניא 2" רטוקבו .רטמ 5.1      

    600.00   600.00     1.00 .דומע שארל 'חי   
 27,000.00 הרואת ידומעו יפוג 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,400.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
 36,400.00 ףיס ובא כ"הס

קובץ: 2293-5   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     016 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

הידעס-תיראלוס םיליבש תרואת 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ד ו מ ע ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תקיצימ רטמ 4 הרואת דומעל ןוטב סיסב     08.1.010
יגרב ללוכ מ"ס 06/05/05 תודימב 03  'ב ןוטב      
ןוולוגמ ספ ללוכ , מ"מ  4/053"  תודימב דוסי      
תקראהל דוסי תקיציב חנומ מ"מ 4/04 תודימב      
תרנצ תסנכה,הריפח ללוכ ריחמה , דומע      
םיפדוע קוליס הקראה ספ הקראה יכילומו      

  8,000.00   800.00    10.00 . ותמדקל חטשה תרזחהו 'חי   
      
דיחא ךתחב  לוגע רטמ 4 הבוגב הרואת דומע     08.1.020
תטלפ ללוכ םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ יושע  4"      
י"ש וא ה.ל.פ תרצות ,דויצ את ללוכ ,דוסי      
הנקתהו הלבוה ללוכ דומעה ריחמ רשואמ      

 16,000.00   800.00    20.00 . ןוטב סיסב לע טלפמוק 'חי   
      
ורובח רובע ל"נה דומעה ריחמל תפסות     08.1.025
+ םיחודיק עוציב ללוכ םייק ןוטב חטשמל      

  5,000.00   500.00    10.00 . דומעה סוליפו תנקתה ללוכ םיימרט םיגרב 'חי   
      
םוינימולא תקיצי ,יראלוס ץוח תרואת סנפ     08.1.030
    56PI, קפסהב ןיירושמ רטסאילופ יופיצ W03  
ףוגב םיילרגטניא םירבצמ , יראלוס את :ללוכ      
POT RALOS  םגד טו/ ןמול 061 , סנפה      
    AXEH תוירחא ללוכ ע"ש וא דריל ץינייטש לש  
תוחפל תועש 42 הדובע ןמז ,םינש 5 -ל האלמ      

 72,000.00 3,600.00    20.00 .רבוחמו ןקתומ 'חי   
101,000.00 םידומעו הרואת יפוג 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

101,000.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
101,000.00 הידעס-תיראלוס םיליבש תרואת כ"הס

קובץ: 2293-5   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     017 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

לגרודכ שרגמל השיג ליבש תרואת 6 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ד ו מ ע ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תקיצי ,יראלוס ץוח תרואת סנפ     08.1.030
    56PI, קפסהב ןיירושמ רטסאילופ יופיצ W03  
ףוגב םיילרגטניא םירבצמ , יראלוס את :ללוכ      
POT RALOS  םגד טו/ ןמול 061 , סנפה      
    AXEH תוירחא ללוכ ע"ש וא דריל ץינייטש לש  
תוחפל תועש 42 הדובע ןמז ,םינש 5 -ל האלמ      
םייק סנפ קורפ ללוכ ריחמה רבוחמו ןקתומ      

 60,800.00 3,800.00    16.00 . ןימזמה ןסחמל ותלבוהו 'חי   
      
ןימזמה תיחנה יפל םייק הדלפ דומע קורפ     08.1.040
לע ותנקתהו ותקתעה ,ותלבוה , 'מ 01 הבוגב      

    800.00   800.00     1.00 . סולפו קוזח ללוכ םייק ןוטב סיסב 'חי   
 61,600.00 םידומעו הרואת יפוג 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 61,600.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
 61,600.00 לגרודכ שרגמל השיג ליבש תרואת כ"הס

קובץ: 2293-5   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     018 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

הידעס + תואדיבז תויזכרמ ץופש 7 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ ןלהל םיריחמה לכ .1      
שומיש םג ללוכ ריחמה, תוירחאו הנקתה      
ןכו םיסנפ תנקתהו קוריפ ךרוצל ףונמב      
תודובעה לכו םהילע םיסנפהו םידומעה      
תודובע רובע דרפנב םלושי אלו תשרדנה      
.ףונמ      
,הקלדה דויצ ,םיללוכ ל"נה םיסנפה ריחמ .2      
םישרדנה רזעה ירמוח לכ ,םימאתמ ,םירבחמ      
.םינש 7 -ל האלמ תוירחא ללוכ      
ללוכ, םימייקה םיסנפה קוריפ לולכי ריחמה .3      
וא רשואמ תלוספ רתאל םקוליסו, הוולנ דויצ      
.ןימזמה וילע הרויש ןסחמל      
      
לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ תפסוה וא תפלחה     08.1.110
קותינ םע יבטוק-וד יזאפ דח ת"מאמל אוהש      
K ןיפוא לעב ,A01X1, AK01 לדוגב ספאה      
ללוכ ריחמה .הרואת דומעב םירוביח שגמב      

    140.00    70.00     2.00 .םלשומ ןפואב טוויחו הקפסא 'חי   
      
רשא אוהש לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ תפלחה     08.1.120
לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמל ןנכתמה י"ע שרדי      
ריחמה .רואמ תיזכרמב , K ןיפוא לעב אוהש      
תנקתהו הקפסא ןשי ת"מאמ קוריפ ללוכ      
ןפואב שדחמ טולישו טוויח ללוכ שדח ת"מאמ      

    420.00    70.00     6.00 .םלשומ 'חי   
      
תלת ת"מאמ רובע ךא ל"נכ ת"מאמ תפלחה     08.1.130

  1,800.00   300.00     6.00 .A04X3, AK01 לדוג דע יזאפ 'חי   
      
ללוכ ,A52X3 יזפ תלת ת"מאמ תפסות     08.1.135

    500.00   250.00     2.00 . טוויחו הנקתהו הקפסא 'חי   
      
יצח םרז קספמ רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.140

  1,400.00   700.00     2.00 .A08X3, AK52 לדוג דע יטמוטוא 'חי   
      
לדוג דע יזאפ תלת ןעגמ רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.150

  1,800.00   450.00     4.00 AC3 ,3X40A. 'חי   
      
לדוג דע יזאפ תלת ןעגמ רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.160

  1,200.00   600.00     2.00 AC3 ,3X80A. 'חי   
      
ררוב וא דוקיפ רסממ רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.170

  1,500.00   250.00     6.00 .דוקיפ 'חי   
      
      

  8,760.00 1.80.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     019 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

הידעס + תואדיבז תויזכרמ ץופש 7 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,760.00 מהעברה      

      
      
ללוכ םייק דוקיפ ןועש רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.180

  2,000.00 1,000.00     2.00 ימונורטסא ןועש לש הנקתהו הקפסא 'חי   
      

    200.00    50.00     4.00 . היזכרמב הנקתהל םוטא A61 יזפ דח עקש 'חי  08.1.190
      

    200.00   100.00     2.00 . A61X5 EEC יזפ דח עקש 'חי  08.1.200
      
הנקתהל A04X4 , AM03 תחפ רסממ     08.1.210

    600.00   300.00     2.00 . היזכרמב 'חי   
      
AK001, C+B SSALC קרב יניגמ תשולש     08.1.220
ןקתומ LLITNEV :םגד NHED :תרצות      

  5,000.00 2,500.00     2.00 . רבוחמו 'חי   
      
ללוכ תמייק רואמ תיזכרמ גורדישו ץופיש     08.1.230
תדימב ותפלחהו טוויח רודיס ,דויצ רודיס      
דויצ תפלחה םייקדהמ תמלשה ךרוצה      
םאתהב ךרוצה תדימב םיוגפ םירזבאו      
.)דרפנב םלושי םרובע( ןנכתמה תייחנהל      
הליענו תותלד רודיס .שדחמ האלמ טוליש      
לכ ללוכ ריחמה .שרדנה תדימב ההבגה העיבצ      
םישרדנה םימואיתהו םירמוחהו תודובעה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק טלפמוק הדובעה תמלשהל  
 24,760.00 למשח תוחול 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,760.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
 24,760.00 הידעס + תואדיבז תויזכרמ ץופש כ"הס

קובץ: 2293-5   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     020 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

למא לא בוחר לומ היזכרמל ץופש 8 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ ןלהל םיריחמה לכ .1      
שומיש םג ללוכ ריחמה, תוירחאו הנקתה      
ןכו םיסנפ תנקתהו קוריפ ךרוצל ףונמב      
תודובעה לכו םהילע םיסנפהו םידומעה      
תודובע רובע דרפנב םלושי אלו תשרדנה      
.ףונמ      
,הקלדה דויצ ,םיללוכ ל"נה םיסנפה ריחמ .2      
םישרדנה רזעה ירמוח לכ ,םימאתמ ,םירבחמ      
.םינש 7 -ל האלמ תוירחא ללוכ      
ללוכ, םימייקה םיסנפה קוריפ לולכי ריחמה .3      
וא רשואמ תלוספ רתאל םקוליסו, הוולנ דויצ      
.ןימזמה וילע הרויש ןסחמל      
      
לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ תפסוה וא תפלחה     08.1.110
קותינ םע יבטוק-וד יזאפ דח ת"מאמל אוהש      
K ןיפוא לעב ,A01X1, AK01 לדוגב ספאה      
ללוכ ריחמה .הרואת דומעב םירוביח שגמב      

     70.00    70.00     1.00 .םלשומ ןפואב טוויחו הקפסא 'חי   
      
רשא אוהש לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמ תפלחה     08.1.120
לדוג לכב יזאפ דח ת"מאמל ןנכתמה י"ע שרדי      
ריחמה .רואמ תיזכרמב , K ןיפוא לעב אוהש      
תנקתהו הקפסא ןשי ת"מאמ קוריפ ללוכ      
ןפואב שדחמ טולישו טוויח ללוכ שדח ת"מאמ      

    210.00    70.00     3.00 .םלשומ 'חי   
      
תלת ת"מאמ רובע ךא ל"נכ ת"מאמ תפלחה     08.1.130

  1,200.00   300.00     4.00 .A04X3, AK01 לדוג דע יזאפ 'חי   
      
ללוכ ,A52X3 יזפ תלת ת"מאמ תפסות     08.1.135

    250.00   250.00     1.00 . טוויחו הנקתהו הקפסא 'חי   
      
יצח םרז קספמ רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.140

    900.00   900.00     1.00 .A001X3, AK52 לדוג דע יטמוטוא 'חי   
      
לדוג דע יזאפ תלת ןעגמ רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.150

    900.00   450.00     2.00 AC3 ,3X40A. 'חי   
      
לדוג דע יזאפ תלת ןעגמ רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.160

    600.00   600.00     1.00 AC3 ,3X100A. 'חי   
      
ררוב וא דוקיפ רסממ רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.170

    750.00   250.00     3.00 .דוקיפ 'חי   
      
      

  4,880.00 1.80.8 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2293-5   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     021 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

למא לא בוחר לומ היזכרמל ץופש 8 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,880.00 מהעברה      

      
      
ללוכ םייק דוקיפ ןועש רובע ךא ל"נכ הפלחה     08.1.180

  1,000.00 1,000.00     1.00 .ימונורטסא ןועש לש הנקתהו הקפסא 'חי   
      

    100.00    50.00     2.00 . היזכרמב הנקתהל םוטא A61 יזפ דח עקש 'חי  08.1.190
      

    100.00   100.00     1.00 . A61X5 EEC יזפ דח עקש 'חי  08.1.200
      
הנקתהל A04X4 , AM03 תחפ רסממ     08.1.210

    300.00   300.00     1.00 . היזכרמב 'חי   
      
AK001, C+B SSALC קרב יניגמ תשולש     08.1.220
ןקתומ LLITNEV :םגד NHED :תרצות      

  2,500.00 2,500.00     1.00 . רבוחמו 'חי   
      
ללוכ תמייק רואמ תיזכרמ גורדישו ץופיש     08.1.230
תדימב ותפלחהו טוויח רודיס ,דויצ רודיס      
דויצ תפלחה םייקדהמ תמלשה ךרוצה      
םאתהב ךרוצה תדימב םיוגפ םירזבאו      
.)דרפנב םלושי םרובע( ןנכתמה תייחנהל      
הליענו תותלד רודיס .שדחמ האלמ טוליש      
לכ ללוכ ריחמה .שרדנה תדימב ההבגה העיבצ      
םישרדנה םימואיתהו םירמוחהו תודובעה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק הדובעה תמלשהל  
 13,880.00 למשח תוחול 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,880.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
 13,880.00 למא לא בוחר לומ היזכרמל ץופש כ"הס

קובץ: 2293-5   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     022 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ 1 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                                 350.00 למשח תוחול 1.80 קרפ תת    
    

                               4,250.00 תוריפח-תילמשח היצלטסניאו 2.80 קרפ תת    
תויתשתו            
    

                             105,500.00 הרואת ידומעו יפוג 3.80 קרפ תת    
    

                110,100.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
   110,100.00 יללכ 1 כ"הס                            

    
ףלח רפס תיבל ךרד 2 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                               3,000.00 למשח תוחול 1.80 קרפ תת    
    

                             144,450.00 תוריפח-תילמשח היצלטסניאו 2.80 קרפ תת    
תויתשתו            
    

                              43,770.00 הרואת ידומעו יפוג 3.80 קרפ תת    
    

                191,220.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
   191,220.00 ףלח רפס תיבל ךרד 2 כ"הס                            

    
לפונ ובא תנוכש ליבש 3 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                                 140.00 למשח תוחול 1.80 קרפ תת    
    

                              48,310.00 תוריפח-תילמשח היצלטסניאו 2.80 קרפ תת    
תויתשתו            
    

                              15,325.00 הרואת ידומעו יפוג 3.80 קרפ תת    
    

                 63,775.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    63,775.00 לפונ ובא תנוכש ליבש 3 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2293-5   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     023 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ףיס ובא 4 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                               9,400.00 תוריפח-תילמשח היצלטסניאו 2.80 קרפ תת    
תויתשתו            
    

                              27,000.00 הרואת ידומעו יפוג 3.80 קרפ תת    
    

                 36,400.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    36,400.00 ףיס ובא 4 כ"הס                            

    
הידעס-תיראלוס םיליבש תרואת 5 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             101,000.00 םידומעו הרואת יפוג 1.80 קרפ תת    
    

                101,000.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
   101,000.00 הידעס-תיראלוס םיליבש תרואת 5 כ"הס                            

    
לגרודכ שרגמל השיג ליבש תרואת 6 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              61,600.00 םידומעו הרואת יפוג 1.80 קרפ תת    
    

                 61,600.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    61,600.00 לגרודכ שרגמל השיג ליבש תרואת 6 כ"הס                            

    
הידעס + תואדיבז תויזכרמ ץופש 7 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              24,760.00 למשח תוחול 1.80 קרפ תת    
    

                 24,760.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    24,760.00 הידעס + תואדיבז תויזכרמ ץופש 7 כ"הס                            

    
למא לא בוחר לומ היזכרמל ץופש 8 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              13,880.00 למשח תוחול 1.80 קרפ תת    
    

                 13,880.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    13,880.00 למא לא בוחר לומ היזכרמל ץופש 8 כ"הס                            

 
 
 
 

קובץ: 2293-5   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ - יחאשיו ןאמילס
6519199-40:סקפ 6443199:לט 'ב המוק , וכע 8 תשורחה
 

21/05/2020
דף מס':     024 0202 תובוחר תרואת גורדיש- ןועבט תמסב .מ.מ

  
לכה ךס  

   602,735.00  יללכ כ"הס  
    102,464.95 מ"עמ %71  
    705,199.95 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 2293-5 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


