
תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוצירו הקפסא     40.6.006
, 01/01 תיעוביר, 02/01 תינבלמ סופיטמ      

   167.00   167.00     1.00 .והשלכ ןווגבו מ"ס 6 יבועב 02/02 ר"מ   
      
מ"ס 02/02  תודימב םיכנל  ןבאב ףוציר     40.6.010
תוטילב םע הפשה ןבאל דומצב תובכרומ      
מ"ס 6 יבועב , בוהצ "ןוטסרפוס" ןווגב      

   275.00   275.00     1.00 ע"ש וא 8961 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות ר"מ   
      
תודימב הייאר ייוקלל הנווכה ןבא ךא ל"נכ     40.6.020
ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 02/02      

   275.00   275.00     1.00 . הכרדמל בצינב 7961 ט"קמ ר"מ   
      
ןוטבמ תוכמנומ הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.030
לע)מ"ס 1 הזפ( 6172+7172+8172  ט"קמ      
ןבאל דומצב טלפסא ןוקיתו,  ןוטב דוסי      

   135.00   135.00     1.00 . ךרוצה תדימב רטמ   
      
61 הבוגב רתאב קוצי 03 -ב  ןוטב תוגרדמ     40.6.073
יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 04 בחורבו מ"ס      
חטשמ תוברל  ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קלחומ      
ןויזו קדוהמ עצמ מ"ס 51  יבועב עפושמ ןוטב      

   450.00   450.00     1.00 ןוטבה רטמ   
      
תוברל 03 -ב רתאב תוקוצי טילונרג תוגרדמ     40.6.074
מ"ס 51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ      
יופיצ םע מ"ס04/61 ךתחב םישלושמו      
םור לחנ יקולח םע מ"ס 3 יבועב טילונרג      

   550.00   550.00     1.00 .ןוטבו קדוהמ עצמ תוברל חלשו רטמ   
      
קוצי )םיעופיש םע( ןוטבמ ליבש/ חטשמ     40.6.095
לזרב תשר םע ,מ"ס 01  יבועב 03-ב רתאב      
תוברל מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ      

   250.00   250.00     1.00 . םיקשימו ןוטבה סופסח וא הקלחה ר"מ   
      
מ"ס 51 יבועב)םיעופיש םע( ןוטב חטשמ     40.6.096
ללוכ , 03-ב ןוטבה,םיעצמ לע רתאב קוצי      
לזרב תותשר 2 םע ,חטשמ תפש יוביע      
תוטומ ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ      
,םיפפוכמ תוטומו םידידב מ"מ 8 רטוק ןויז      
סופסח וא הקלחה תוברל .טרפה יפל לכה      
ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה      
וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת      

   270.00   270.00     1.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא ר"מ   
      

 1,150.00 1,150.00     1.00 .תונוש תודימב )תוטוו( םיפצרמב םייוביע ק"מ  40.6.097
      
      
      
      

קובץ: 162020   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     002 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיחטשמ לע מ"ס 5.2-3 יבועב טילונרג יופצ     40.6.098
, םירפת תוברל תוגרדמו םייקפוא , םייכנא      

   200.00   200.00     1.00 .הדרפה יספו ר"מ   
      
םירפת עוציב רובע טילונרג יחטשמל תפסות     40.6.099

    35.00    35.00     1.00 .מ"מ 08/4 תודימב זילפ יספמ רטמ   
      
תביצח תללוכהדובעה טילונרג יחטשימ ןוקית     40.6.100
תכתורמ תשר ןוגיע םיילושב םייקה ןוטבה      
ןוטב תקיצי, מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק      
יבועב הנוילע הקיציו מ"ס 01 יבועבהנותחת      
ינפ יוקינו לחנ יקולחב ברועמ ןוטבמ מ"ס 3-2      

   550.00   550.00     1.00 .םייקה חטשימה ןווגב הצמוחב טילונרגה ר"מ   
      
71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.101
םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס      
טלפסא ןוקיתו,)תוכמנומ הפש ינבא ללוכ(      

   122.00   122.00     1.00 ךרוצה תדימב ןבאל דומצב רטמ   
      
51 בחורב ןוטבמ הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.102
םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 03 הבוגבו מ"ס      

   127.00   127.00     1.00 .ל"נכ ןוקיתו )תיאפיח( רטמ   
      
ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.104
ןוטב דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו מ"ס 32 בחורב      

   127.00   127.00     1.00 .ל"נכ ןוקיתו )העונת יאל( םיעטקב רטמ   
      
בכר ילכ תיילעל הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.105
ללוכ ןוטב דוסי לע מ"ס 81X54X54 תודימב      

   185.00   185.00     1.00 .ל"נכ ןוקיתו לאמשו ןימי הניפ תודיחי רטמ   
      
ןוטבמ החוטש הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.106
ןוטב דוסי מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב      

   135.00   135.00     1.00 .ל"נכ ןוקיתו )היצח רבעמל( םינוש םיעטקב רטמ   
      
תודימב תיננג הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.118

    92.00    92.00     1.00 .ןוטב דוסי לע מ"ס 02/01 רטמ   
      

    80.00    80.00     1.00 ןויז ללוכ מ"ס 01/02 תודימב ןוטב תרוגח רטמ  40.6.134
      
02-ב ןיוזמ ןוטבמ ףוצירה הצקב הרוגח ןוקת     40.6.138

    45.00    45.00     1.00 .מ"ס02/01 וא 51/01 ךתחב רטמ   
      

    10.00    10.00     1.00 .טנמצ טיטב תומייק הפש ינבא ןוקית רטמ  40.6.142
      
תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא תחנהו הקפסא     40.6.174
הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב      

   115.00   115.00     1.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 01 רטמ   
      
תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא תחנהו הקפסא     40.6.175
הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב      

   115.00   115.00     1.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 01 רטמ   
      
      
      

קובץ: 162020   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     003 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר"מל 'רג 002 הגורא אל תינכטואיג העירי     40.6.179
קוושמ "םירוא" תמגודכ( 'דכו םוהת ימ זוקינל      
לכ ללוכ )ע"ש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע      
ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה      

    16.00    16.00     1.00 חקפמה תוארוהו ר"מ   
      
T02-/03/55 קרטרופ דירגואג העירי תקפסא     40.6.180
לע הדובעה עוצבל שרדנה לכ ללוכ ע"וש וא      

    22.00    22.00     1.00 . ןרציה תוארוה יפ ר"מ   
      
דתי טילפס ןבאמ םיילוש תנקתהו הקפסא     40.6.189
תרצות תחא הרושב  5.6*82  לדוגב אלמ      
תונכה תוברל ע"וש וא םיקפוא הטוקרט      

   250.00   250.00     1.00 רזע ירמוחו רטמ   
      
תודימב  1 א"כ תוגרדמ  תנקתהו הקפסא     40.6.190
תרצות 5844  םגד תצרוחמ מ"ס 71/53/03      
הדובעה עבצ ןווגב ע"וש וא ןייטשרקא 'בח      
םע עפושמ03-ב ןוטב חטשמ תללוכ      
ןקתומ .ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ םישלושמ      

   325.00   325.00     1.00 .םלשומ רטמ   
      
תוימורט תוגרדמ תנקתהו הקפסא ךא ל"נכ     40.6.200
תרבח תרצות EM,1-EM-2  םגד  חלשו םור      
תודימב  עבצ ןווגב ע"וש וא ןמפלוו      
    05X8X7,8X04X001/08/05/04 הגרדמל  
ןויזו קדוהמ עצמ םישלושמ,ןוטב חטשמ  םורו      

   305.00   305.00     1.00 םלשומ ןקתומ ןוטבה רטמ   
      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  7.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
ןוטב ,ןבא/ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ריקה תא      
,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ , הזר      
רפעה תודובע לכו תוקעמל תונכה ,םיזקנ      
ןבא תוריקב 02-ב : ןוטבה גוס .תושורדה      
תויננג תועלסמב .ןייוזמ ןוטבמ תוריקב 03-בו      
ינפ דע ךנואמב יולגה ןהבוג יפל הנדדמת      
ןוילעה עלסה      
      
טקל , תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק     40.7.002
ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע      

 1,000.00 1,000.00     1.00 .ןייוזמ ק"מ   
      
רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.7.005
בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      

 1,900.00 1,900.00     1.00 מ"ס 01 ק"מ   
      
בג תקיצי ידי לע םימייק דבוכ תוריק תהבגה     40.7.008

 1,000.00 1,000.00     1.00 תיזחב ןבא יופיצו ןוטב ר"מ   
      
םייק ריק שארב  ןייוזמ ןוטב תרוגח ןוקית     40.7.009

    60.00    60.00     1.00 .תלוספה קוליסו  קוריפ ללוכ רטמ   
      
      

קובץ: 162020   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     004 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יופיצ רובע ןבא יופיחב ןוטב תוריקל תפסות     40.7.011
   300.00   300.00     1.00 טקל ,תיארפ ןבאמ םינפ וד ר"מ   

      
תמלשה(םימייק ןבא תוריקב םינוש םינוקית     40.7.019

   450.00   450.00     1.00 )הרוגחו,תוגופ,ןבא ר"מ   
      
'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק     40.7.036
גוס.ןוטב בג םע לחנ יקולח,טקל,תיארפ ןבאמ      

   650.00   650.00     1.00 .02-ב ןוטבה ר"מ   
      
לדוג ,םיחוטש  םייעבט עלס ישוגמ היעלס     40.7.042

   560.00   560.00     1.00 ) אבומ( "היטבק" גוסמ ק"מ 5.0 לעמ ןבא ר"מ   
      
ן ו נ י ג ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ היקשהל הנכהה  תודובע לכ :הרעה      
םיינקית םירזיבאו ,יוסיכ, עקרקב הריפח      
.ןואסלפ גוסמ      
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.035

    55.00    55.00     1.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 04 רטוקב רטמ   
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.036

    65.00    65.00     1.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 05 רטוקב רטמ   
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.037

    85.00    85.00     1.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.044

   130.00   130.00     1.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.045

   155.00   155.00     1.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      
גוס לכמ ןוניגל םילוורש תחנהל תפסות     41.1.055
םיחטש תחיתפ רובע ל"נכ רטוקו      
מ"ס 06 דע קמועל הריפח טלפסא/םיפצורמ      

   170.00   170.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ : הרעה      
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס      
תוברל רשואמה ינוריעה  תלוספה רתא      
ךרוצה תדימב תורגא םולשתו הלבוה      
      
קולסו תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.001

    25.00    25.00     1.00 חקפמה הרויש םוקמל  תלוספה ר"מ   
      
      

קובץ: 162020   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     005 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י"ע מ"ס 5 דע קמועל םייק טלפסא ףוצריק     51.1.005
הכיפש םוקמל תלוספה קוליסו ףוצריק תנוכמ      

    15.00    15.00     1.00 .רשואמ ר"מ   
      
תוברל( טולישו רורמת ידומע קוליסו קוריפ     51.1.010

   100.00   100.00     1.00 היריעה ןסחמל ותרבעהו )דוסיהו רורמתה 'חי   
      

   145.00   145.00     1.00 שדחמ ותנקתהו טלש/רורמת דומע קוריפ 'חי  51.1.011
      
םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש קוריפ     51.1.012

   130.00   130.00     1.00 היריעה ןסחמל םתרבעהו 'חי   
      
ינש לע םירורמתו םיטלש  תנקתהו קוריפ     51.1.013

   165.00   165.00     1.00 םידומע 'חי   
      
תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוליסו קוריפ     51.1.051

    20.00    20.00     1.00 היריעה ןסחמל ותרבעהו רטמ   
      
הכלוה /תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ     51.1.052
ותקתעה וא ףוציר תודובע רמגב ותנקתהו      

    70.00    70.00     1.00 רחא םוקמל רטמ   
      
ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ     51.1.055
'דכו בכר םוסחמ,ןותפשא ,ץיצע,לספס :ןוגכ      

   100.00   100.00     1.00 היריעה ןסחמל ותרבעהו 'חי   
      
ל"נכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     51.1.057
ואו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ ותנקתהו      

   185.00   185.00     1.00 רחא םוקמל ותקתעה 'חי   
      

   100.00   100.00     1.00 והשלכ גוסמ תוגרדמ קוליסו קוריפ רטמ  51.1.060
      
תוגרדמ  לש שדחמ הבכרהו קוריפ     51.1.061

   155.00   155.00     1.00 ןבא וא םיימורט םיטנמלאמ רטמ   
      
תושדח תוימורט תוגרדמ תבכרה ךא ל"נכ     51.1.072
2EM,1EM  םגד עבצ ןווגב חלשו םור      
חלש תודימב ע"וש וא ןמפלוו 'בח תרצות      

   215.00   215.00     1.00 05X8X7 םורו 8X04X001/08/05/04 רטמ   
      
תותשר וא  גוס לכמ תוחושל ןוטב שודיח     51.1.080
תקיצי , םייקה ןוטבה תביצח תוברל זוקינ      
יוקינו  מ"ס 01 יבועב ןויז םע 02-ב ןוטב      

   320.00   320.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      

   600.00   600.00     1.00 מ"ס 03  דע הבוגל בויבו םימ יאת תהבגה 'חי  51.1.082
      

   550.00   550.00     1.00 מ"ס 03 דע בויבו םימל תרוקב יאת תכמנה 'חי  51.1.083
      
03 דע הבוגל תחא תשר הטילק יאת תהבגה     51.1.084

   500.00   500.00     1.00 מ"ס 'חי   
      
03 דע הבוגל תותשר 2 הטילק יאת תהבגה     51.1.085

   700.00   700.00     1.00 מ"ס 'חי   
      

קובץ: 162020   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     006 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

   600.00   600.00     1.00 מ"ס 03 דע תותשר 2 הטילק יאת תכמנה 'חי  51.1.086
      
דע הבוגל תחא תשר םע הטילק יאת תכמנה     51.1.087

   450.00   450.00     1.00 מ"ס 03 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה     51.1.094

   900.00   900.00     1.00 הרקית קוריפ אלל םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      

 1,500.00 1,500.00     1.00 הרקית קוריפ םע ךא ל"נכ 'חי  51.1.095
      

    25.00    25.00     1.00 והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ ר"מ  51.1.120
      
ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     51.1.122

    95.00    95.00     1.00 לוח תבכש תמלשה ר"מ   
      
תרוגח וא גוס לכמ הפש ןבא קוליסו קוריפ     51.1.123

    15.00    15.00     1.00 ןוטב רטמ   
      
לופיט תוברל תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ     51.1.124
ינפלש בצמל התרזחהו םיצעה ישרושב      

   210.00   210.00     1.00 החיתפה ר"מ   
      
התחנהו גוס לכמ תמייק הפש ןבא קוריפ     51.1.125
קודיה,עצמ תיתשת תנכה ללוכ שדחמ      

    95.00    95.00     1.00 .ןוטב תבשותו רטמ   
      
001/001 תודימב תמייק המוג םוחית לוטיב     51.1.126
ינבא קוריפ תוברל , ץע תריקע רחאל מ"ס      
תמלשה ,ץעה רוב יולימ, תומייקה םוחיתה      
ףוצירו לוח , וקודיהו א גוס עצמ יולימ      
דע וטורב חטש, תושדח תובלתשמ םינבאב      

   430.00   430.00     1.00 'פמוק .םלשומ רמג דע לכה, ר"מ 5.1  
      
תובלתשמ םינבאמ תמייק הכרדמ תכמנה     51.1.127
8% עופישבו מ"ס 051)וטנ( ילמינימ בחורב      
םיפגא ינש םע הכרדמל בצינב יכרוא      
תרדסה קוריפה תודובע תוברל םינוסכלא      
קודיה, לוחו עצמ יולימ תמלשה םיעופישה      
תמלשהו תומייק תובלתשמ םינבאב ףוצירו      

   280.00   280.00     1.00 .תושדח ר"מ   
      
תנקתה רובע תמייק הכרדמ תכמנהל תפסות     51.1.128

    90.00    90.00     1.00 רופא ןווגב תכמנומ הפש ןבא רטמ   
      

    65.00    65.00     1.00 והשלכ יבועב ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ ר"מ  51.1.129
      
01 דע יבועב  ןוטב/טילונרג יחטשמ רוסינ     51.1.130

    50.00    50.00     1.00 לזרבה ךותיח תוברל מ"ס רטמ   
      
טלפסא וא ןוטבמ שלושמ קוליסו קוריפ     51.1.136

    25.00    25.00     1.00 הינחל וא רצחל הסינכב רטמ   
      

   175.00   175.00     1.00 תלוספה קוליסו םיעלסה ןוימ, העלסמ קוריפ ר"מ  51.1.219
      
      

קובץ: 162020   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     007 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרימשו ןבאמ םיכמות תוריקו תורדג תסירה     51.1.220
    65.00    65.00     1.00 ןבאה ר"מ   

      
יופיצ םע  ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק  תסירה     51.1.221

   175.00   175.00     1.00 .תלוספה יוניפו דוסיה תוברל ןבא ק"מ   
      
וא והשלכ גוסמ תשר רדג קוליסו קוריפ     51.1.320

     5.00     5.00     1.00 תושרה ינסחמל הרבעה ר"מ   
      
הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ     51.1.321
חקפמה הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ      

    50.00    50.00     1.00 ךרוצה תדימב תומלשה תוברל ר"מ   
      
וא והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוליסו קוריפ     51.1.322

    10.00    10.00     1.00 היריעה ןסחמל התרבעה רטמ   
      
ללוכ התנקתהו גוס לכמ תכתמ רדג קוריפ     51.1.323

    90.00    90.00     1.00 .תודוסי רטמ   
      
לוגע הסכמ וא תשר םע תרגסמ קוריפ     51.1.325

    90.00    90.00     1.00 םייק הרקב/הטילק את לש ינבלמ/ 'חי   
      

    55.00    55.00     1.00 .תלוספה קוליסו םימייק םינטלוק יוקינ 'חי  51.1.522
      

   110.00   110.00     1.00 גוס לכמ תרוקב תוחוש יוקינ 'חי  51.1.524
      
תוברל תחא תשר םע ןטלוק קוליסו קוריפ     51.1.531
םירמוחה לכו M.S.L.C ןוטבב רובה יולמ      

   450.00   450.00     1.00 .הדובעה עוציבל םישורדה םילכהו 'חי   
      
תוברל תותשר 2 םע ןטלוק קוליסו קוריפ     51.1.532

   700.00   700.00     1.00 ל"נכ רובה יולימ 'חי   
      
תוברל תותשר 3 םע ןטלוק קוליסו קוריפ     51.1.533

   900.00   900.00     1.00 ל"נכ ןוטבב רובה יולימ 'חי   
      
ומוקמב ותנקתהו תחא תשר ןטלוק קוריפ     51.1.535

   800.00   800.00     1.00 שדחה 'חי   
      
ומוקמב ותנקתהו תותשר 2 ןטלוק קוריפ     51.1.536

 1,500.00 1,500.00     1.00 שדחה 'חי   
      
ומוקמב ותנקתהו תותשר 3 ןטלוק קוריפ     51.1.537

 2,100.00 2,100.00     1.00 שדחה 'חי   
      
ללוכה הטילק יאתב תקצי הפש ןבא ןוקית     51.1.538

    85.00    85.00     1.00 .ןוטבב םיצוק ןוגיעו ןוטב תבשות תקיצי 'חי   
      
יוניפו מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ     51.1.557

    15.00    15.00     1.00 חקפמה הרויש םוקמל רמוחה רטמ   
      
54/08 תודימב ןטלוקל תשרו תרגסמ תפלחה     51.1.575
קוליסו הבוגל המאתה ,םייקה קורפ ללוכ מ"ס      

 1,300.00 1,300.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      

קובץ: 162020   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     008 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םייקה קוריפ ללוכ לזרבמ תקצי ינבא תפלחה     51.1.576
   750.00   750.00     1.00 תלוספה קוליסו םיצוק ןוגיע 'חי   

      
 1,460.00 1,460.00     1.00 'פמוק םימייק םינטלוקל םינוריק עוציב 51.1.577

      
םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.1.625

   450.00   450.00     1.00 םקוליסו 'חי   
      

   400.00   400.00     1.00 םיצע ימדג קוליסו תריקע 'חי  51.1.626
      

    20.00    20.00     1.00 היח רדג / םיחיש קוליסו תריקע רטמ  51.1.627
      
םיצעה יעזג וקל ךנואמב םיצע ישרוש ךותיח     51.1.628
הכרדמה ינפמ מ"ס 05 קמועל דעו      

   140.00   140.00     1.00 קוליס ללוכ ,תננכותמה 'חי   
      
םוקמל )םירחא לש( תלוספ תומירע קוליס     51.1.724
תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ הכיפש      

    45.00    45.00     1.00 הלבוה תוברל ק"מ   
      

   145.00   145.00     1.00 מ"ס 06 רטוק דע תורונצמ זוקינ ווק קוריפ רטמ  51.1.734
      
דע קמועב מ"מ 004 רטוק CVP זוקינ רוניצ     51.1.735

   550.00   550.00     1.00 1.75 רטמ   
      
רטוקב זוקינ תחושל הסכמ תנקתהו הקפסא     51.1.754

 1,180.00 1,180.00     1.00 תוחפל D-004 םגדמ מ"ס 06 דע 'חי   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

    35.00    35.00     1.00 הביצח ואו הריפח ק"מ  51.2.220
      

    45.00    45.00     1.00 ףיצרו השק עלסב הביצח ק"מ  51.2.230
      
חטשב הביצח וא הריפח רובע תפסות     51.2.240

    10.00    10.00     1.00 .לבגומ ק"מ   
      

    48.00    48.00     1.00 תודבועמ תוחותפ תולעתל הביצח ואו הריפח ק"מ  51.2.250
      
תובחרו םיליבשל תחתמ םייק עצמ תריפח     51.2.260
בטימב שומישו טלפסא יחטש וא תופצורמ      

    40.00    40.00     1.00 ורוזיפו רופחה רמוחה ק"מ   
      
רוזיפ ינפל תיעבט תיתש קודיהו רושי דוביע     51.2.300

     7.00     7.00     1.00 .וש .שא .דומ 001% תופיפצ תגרדל עצמ ר"מ   
      

     6.00     6.00     1.00 רקובמ םיחטש קודיה ר"מ  51.2.310
      

     3.00     3.00     1.00 ליגר םיחטש קודיה ר"מ  51.2.315
      

     4.00     4.00     1.00 ליגר יולימ קודיה ק"מ  51.2.350
      
      
      

קובץ: 162020   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     009 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
'א גוס עצמ קודיהו רוזיפ הקפסא     51.3.310

   165.00   165.00     1.00 .הנתשמו דיחא יבועב תוכרדמ,םישיבכל ק"מ   
      
תעיבק יפל יבועב ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש     51.3.510

    46.00    46.00     1.00 ןנכתמה ר"מ   
      
םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.550
חקפמה/ןנכתמה/יללכה טרפמה תושירדל      

   130.00   130.00     1.00 תובכשב ורוזיפ ללוכ ק"מ   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.4.201

     3.00     3.00     1.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.4.202

     4.00     4.00     1.00 ר"מ/ג"ק 5.0 ר"מ   
      
1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסירו הקפסא     51.4.203

     4.00     4.00     1.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
הנוילע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ךא ל"נכ      51.4.303

    77.00    77.00     1.00 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש ךא ל"נכ     51.4.304

    90.00    90.00     1.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס 6 ר"מ   
      
טלפסא ןוטב תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא     51.4.308

    79.00    79.00     1.00 2/1" .מ"ס 4 יבועב תוכרדמל ר"מ   
      
טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ תבכש דובר     51.4.310
תוברל 2/1"-4/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב      

   700.00   700.00     1.00 קודיהו רוזיפ ןוט   
      
רק טלפסא ןוטב קודיהו רוזיפ הקפסא     51.4.323
ינמז ןוקיתל ע"וש וא "לסקא " גוסמ ירמלופ      
תודובע לכ ללוכ תורובו םישיבכ תויצח לש      

   160.00   160.00     1.00 .תושורדה הנכהה ר"מ   
      

    45.00    45.00     1.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.4.404
      
A.S.U תרצות FRC רמוח י"ע םיקדס םוטיא     51.4.504
    OCTIW ךולכילו היבשיעמ רפתה יוקינ ללוכ  

   145.00   145.00     1.00 .ךרוצה תדימב טלפסאה רוסינו רטמ   
      
רומאכ טלפסא תעסמב םירצ םיקדס םוטיא     51.4.506

    55.00    55.00     1.00 דחוימה טרפמב רטמ   
      
טלפסא תעסמב םיינוניב םיקדס םוטיא     51.4.507

    55.00    55.00     1.00 דחוימה טרפמב רומאכ רטמ   
      
      

קובץ: 162020   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     010 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רומאכ טלפסא תעסמב םיבחר םיקדס םוטיא     51.4.508
    65.00    65.00     1.00 דחוימה טרפמב רטמ   

      
רוסינ  :תללוכ  הדובעה תיטלפסא האלטה     51.4.518
דובע , ףדועה טלפסאה ףוליק ,רובה תולובג      
םיעצמ תמלשה , ןמוטיב סוסיר ,קודיהו רושי      
הדימב :הרעה  .שרדינה לכו ךרוצה תדימב      
תורכזינה הנכהה תודובע לכ ועצובי אלו      
אלש תודובעה תולע זזוקת ןקלח וא לי"על      

   155.00   155.00     1.00 .טלפסא ר"מל תולעמ ועצוב ר"מ   
      
בחורב תויתשק תוישושבג גוסמ הטאה יספ     51.4.520
תללוכ הדובעה מ"ס 8-6  דע הבוגבו 'מ 4 דע      
סוסיר ,יוניפו יוקינ םייק טלפסאב הצירח      
לע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ,ןמוטיב      

   750.00   750.00     1.00 . הנתשמ יבועב שיבכה רטמ   
      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
תפצורמ הכרדמ וא טלפסא שיבכ תחיתפ     51.5.251

    90.00    90.00     1.00 .זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ר"מ   
      
םאתהב  5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.340

   750.00   750.00     1.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 72 י"ת-ל רטמ   
      
םאתהב  5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.342
'מ 1.2 לעמ קמועב מ"ס 04 רטוקב 72 י"ת-ל      

   850.00   850.00     1.00 .'מ 0.3 דעו רטמ   
      
םימיאתמ ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.5.349
םינקתל םיאתמ 2.2.501 ןימ 72 י"ת-ל      
רוניצל NE/0604-NID-186 םייפוריאה      

    70.00    70.00     1.00 .והשלכ קמועב מ"ס 04 רטוקב רטמ   
      
םאתהב  5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.350

   900.00   900.00     1.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 72 י"ת-ל רטמ   
      
םאתהב 5  גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.360
10.2 לעמ קמועב מ"ס 05 רטוקב 72 י"ת-ל      

 1,000.00 1,000.00     1.00 'מ 0.3 דעו 'מ רטמ   
      
םימיאתמ ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.5.381
םינקתל םיאתמ 2.2.501 ןימ 72 י"ת-ל      
רוניצל NE/0604-NID-186 םייפוריאה      

    90.00    90.00     1.00 .והשלכ קמועב מ"ס 05 רטוקב רטמ   
      
םאתהב 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.400

 1,100.00 1,100.00     1.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב 72 י"ת-ל רטמ   
      
םאתהב 5  גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.410
10.2 לעמ קמועב מ"ס 06 רטוקב 72 י"ת-ל      

 1,300.00 1,300.00     1.00 'מ 0.3 דעו 'מ רטמ   
      
      
      

קובץ: 162020   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     011 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ זוקינ וק רוביח     51.5.441
 1,200.00 1,200.00     1.00 לולכמ ןטלוקל וא ןנכותמ/םייק תרוקיב-תחוש/אתל  

      
מ"ס 05 רטוקב ןוטבמ זוקינ וק רוביח     51.5.451

   950.00   950.00     1.00 לולכמ ןטלוקל וא ןנכותמ/םייק תרוקיב-תחוש/אתל  
      
מ"ס 04 טוקב ןוטבמ זוקינ וק רוביח     51.5.461

   850.00   850.00     1.00 לולכמ ןטלוקל וא ןנכותמ/םייק תרוקיב-תחוש/אתל  
      
21" רטוקב חישק CVP-מ זוקינ רוניצ     51.5.471

   400.00   400.00     1.00 והשלכ קמועב 235 י"ת ןקתל םיאתמ רטמ   
      
םימיאתמ ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.5.481
םינקתל םיאתמ 2.2.501 ןימ 72 י"ת-ל      
רוניצל NE/0604-NID-186 םייפוריאה      

   130.00   130.00     1.00 .והשלכ קמועב מ"ס 06 רטוקב רטמ   
      
" ןיירדונגמ" םגד הכרדמל לועית טנמלא     51.5.574
תודימב ע"וש וא ןמפלוו תרבח תרצות      
ירמוח תונכה תשר הסכמ ללוכ מ"ס81/51      

15,000.00 1,500.00    10.00 םלשומ ןקתומ  CET-MOC :ןוגכ רזע רטמ   
      
ןיממ תשרו תרגסמ רובע הטילק אתל תפסות     51.5.577
    004D )04 ןיממ תשרו תרגסמ םוקמב )ןוט  

   650.00   650.00     1.00 )ןוט 052C )52 'חי   
      
ןוטב יביכרמ ישאר הטילק את     51.5.734
67x73 תודימב רתאב קוצי ןוטבמ/םיימורט      
ןבא אלל לזרב תקצימ תינבלמ תשר םע מ"ס      

 2,600.00 2,600.00     1.00 לולכמ 'מ 2 דעו 'מ 10.1 לעמ קמועב ,דצ  
      
ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ידיצ הטילק את     51.5.744
תשר םע מ"ס 67X73 תודימב רתאב קוצי      
דע קמועב ,דצ ןבא אלל לזרב תקצימ תינבלמ      

 2,000.00 2,000.00     1.00 לולכמ 'מ 1  
      
ותמקה רובע הרקב-את/החוש ריחמל תפסות     51.5.754

   900.00   900.00     1.00 מ"ס 06 רטוקב םייק זוקינ וק לע 'חי   
      
ותמקה רובע הרקב-את/החוש ריחמל תפסות     51.5.764

   800.00   800.00     1.00 מ"ס 05 רטוקב םייק זוקינ וק לע 'חי   
      
ותמקה רובע הרקב-את/החוש ריחמל תפסות     51.5.774

   750.00   750.00     1.00 מ"ס 04 רטוקב םייק זוקינ וק לע 'חי   
      
מ"ס 041x021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.5.784
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 9,400.00 9,400.00     1.00 .תוחפל D-004 'חי   
      
מ"ס 041x001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.5.794
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 7,700.00 7,700.00     1.00 .תוחפל D-004 'חי   
      

קובץ: 162020   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     012 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 021x001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.5.804
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 7,300.00 7,300.00     1.00 .תוחפל D-004 'חי   
      
מ"ס 001x001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.5.814
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 6,600.00 6,600.00     1.00 .תוחפל D-004 'חי   
      
מ"ס 021x08 תודימב ינבלמ הרקב את     51.5.824
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 6,100.00 6,100.00     1.00 .תוחפל D-004 'חי   
      
תבורעתמ עצמ וא תורוב, תולעת יולימ     51.5.834

   450.00   450.00     1.00 CLSM ק"מ   
      
תפסות םע MSLC תבורעתמ יולימ ךא ל"נכ     51.5.835

   550.00   550.00     1.00 )תועש 4 דע( הריהמ תושקתהל רמוח ק"מ   
      

    68.00    68.00     1.00 לוח תקפסא ןוט  51.5.840
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      

    95.00    95.00     1.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.1.001
      

    85.00    85.00     1.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.1.002
      

 2,800.00 2,800.00     1.00 הדידמ תווצ תדובע ע"י  60.1.005
      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  2.06 ק ר פ  ת ת       
      

   230.00   230.00     1.00 ק"מ 21 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.2.001
      

   230.00   230.00     1.00 ע"ש וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש  60.2.002
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.2.003

   200.00   200.00     1.00 ע"ש ע"ש   
      
וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע     60.2.004

   360.00   360.00     1.00 ע"ש ע"ש   
      
וא B.C.J-7 ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     60.2.007

   480.00   480.00     1.00 )שיטפ וא/ו ףכ םע( ע"ש ע"ש   
      

   110.00   110.00     1.00 ע"ש וא גמוב ןטק ינדי שבכמ תדובע ע"ש  60.2.008
      
לודג ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.2.009

   200.00   200.00     1.00 ע"ש וא VD-MMAH-8 ע"ש   
      
      

קובץ: 162020   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020
דף מס':     013 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

   220.00   220.00     1.00 םימ תילכימ תדובע ע"ש  60.2.011
      

   110.00   110.00     1.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  60.2.013
      
3, ע"נמ ללוכה םינוקית תדובעל תווצ     60.2.028
הז ףיעס עוצב רוסמ,שבכמ,רוטקרט,םילעופ      
בתכב  חקפמה לש שרופמ רושיאב קר      

   550.00   550.00     1.00 .הדובעה עוצב םרטבו ע"ש   
      

 1,100.00 1,100.00     1.00 ץח תלגע ע"י  60.2.038
      

 3,400.00 3,400.00     1.00 הנטק תפצרקמ ע"י  60.2.048
      
לכו הלודג - ץח תלגע תוברל החטבא תוצ     60.2.058
תוברל )תוינוריע ןיב םיכרדב( שרדנה דויצה      
לכ+רדנט+םישנא 2 ללוכה החטבא תווצ      

 2,200.00 2,200.00     1.00 .םישרדנה תוחיטבה ירזיבא ע"י   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 162020   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

27/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     014 םישיבכ תקזחא תודובע תויומכ בתכ

  
קרפ ךס  
   12,298.00 תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ  

  
      660.00 ןוניגל הנכה תודובע 14 קרפ  

  
   96,214.00 םישיבכ 15 קרפ  

  
   12,370.00 י'גרב תודובע 06 קרפ  

 
  

לכה ךס  
  121,542.00  יללכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 162020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


