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דנומ לת הצעומה ינסחמ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט

 
4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     002 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיקמועל חטשב הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010
רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .שרדנכ      
קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ      
יבחרמ אלל וטנ הדידמה.רשואמ ךפש םוקמל      

                650.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע ק"מ   
      
ישארו דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0020
רזוח יולימ תוברל .תונוש תודימב תואסנולכ      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ      
וטנ הדידמה .רשואמ ךפש םוקמל קוליס וא/ו      

                 60.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל ק"מ   
      
%89 לש תופיפצל תיתשה קודיה     01.01.0030

                525.00 .וה.ש.א.א.דומ ר"מ   
      
קדוהמ ,מ"ס 001 לש ללוכ יבועב 'א גוס עצמ     01.01.0040
%001 לש תופיפצל מ"ס 0251 לש תובכשב      
גוסמ תועירי יתשב קוזיח תוברל .וה.ש.א.דומ      

                525.00 ברעו יתש 011 קרטרופ ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
003/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     003 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ.3 .תרחא      
יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה      
.811  ילארשי ןקת      
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     02.01.0010
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

                525.00 .וטנ הדידמה ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0020

                105.00 .דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל ר"מ   
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     02.01.0030

                 50.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

                  8.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0040
      

                105.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0050
      
םירפתה לכ תוברל מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ     02.01.0060
,םייפוס םירפת ,הדובע ירפת ,המד רפת :ןוגכ      
תוריקו םידומע ףקיהב םירפת ,םייפקה םירפת      

                420.00 .'וכו ר"מ   
      

                  8.00 .תונוש תודימב ןוטב יפצרמ יוביע ק"מ  02.01.0070
      

                 25.00 .םינוש םיכתחב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.0080
      

                 75.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0090
      

                  5.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0100
      
תוברל תונוש תודימב תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0110

                 17.00 .תוערגמו תוטילב ק"מ   
      
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0120

                 25.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

                 17.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0130
      

                530.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0140
      
      

10.20 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
004/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     004 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                230.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0150
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     02.01.0160
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

                 80.00 . מ"ס 6/6 ק"מ   
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     02.01.0170
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

                  8.00 .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב ק"מ   
      
תורקתו ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות     02.01.0180

                670.00 .רטפוקילהב ןוטב ר"מ   
      
תחנומה ןוטבה תפצרל הדלפ יביס תפסות     02.01.0190

                 85.00 ק"מ/ג"ק 53 לש תומכב ק"מ   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0200
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

                 60.00 .ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

005/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     005 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.0010
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

                110.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0020
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

                135.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
006/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     006 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תללכושמ תינמוטיב העיריב תוגג םוטיא     05.01.0010
לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור תוברל ,מ"מ 5      
םוטיא ,474SG דוסי תבכש ,שרדייש םוקמ      
לגרסל דע תוקעמה יבג לע גגה תעיריב      
קוזיח תעיריב תוקלור םוטיא ,םוינימולאה      
לגרסב תוקעמל תועיריה קוזיח ,םוטיא תעיריו      
ירבעמ םוטיא ,קיטסמב המיתס + םוינימולא      
תועיריה .דחוימה טרפמב טרופמה לכו תרנצ      
יקפוא לטיהב הדידמה .עבטומ ץצח רמגב ויהי      

                510.00 .תוקעמה ןיב ר"מ   
      
F-03 ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     05.01.0020
ןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 3 יבועב      

                510.00 .םח טלפסאב ר"מ   
      
ינמוטיב יופיצב םיבוטר םיחטש תפצר םוטיא     05.01.0030
סקלפוטסלא גוסמ רמילופב חבשומ ירמוטסלא      
תנכה תוברל זפוטסלא וא 01 םוגיטסמ וא      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה      
תומכב ע"ש וא םוגיטסמ רמיירפ וא דוסי זפ      
תומכב יופיצ תובכש 2 ,ר"מ/םרג 003 לש      
יבועב שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ      
תובכשה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,מ"מ 2 לש      
הבוגל תוריקה יבג לע םוטיא תוברל ,שרדנכ      
.ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .מ"ס 52      

                 15.00 )תוריקה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה( ר"מ   
      
לע וא סבג לע םיבוטר םיחטש תוריק םוטיא     05.01.0040
יחיראל תחתמ קולב לע וא חיט לע וא ןוטב      
םוטיא תכרעמב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
ידי לע רצוימה ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ      
תוברל ,הזתהב וא החירמב רקזפ תרבח      
תומכב ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ רמיירפ      
רטסאמ תובכש יתשו ר"מ/םרג 003 לש      
    LLAW הבכשל ר"מ/ג"ק 2-5.1 לש תומכב,  
תנכה תוברל מ"מ 8.0 לש )שבי( ללוכ יבועל      
תובכשה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,תיתשתה      

                 50.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          

      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
007/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     007 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0010

                 15.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ןולח     06.01.0030

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט רורוויא רוניצ     06.01.0040

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט רורוויא רוניצ     06.01.0050

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 6-מ 'סמ סופיט רורוויא רוניצ     06.01.0060

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-מ 'סמ סופיט ןורא     06.01.0070

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-מ 'סמ סופיט ןורא     06.01.0080

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-מ 'סמ סופיט ןורא     06.01.0090

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיט םיכנ יתורשל תוינקת די יזחאמ תכרעמ     06.01.0100
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 01-מ 'סמ      

                  1.00 'פמוק .המישרב  
      
לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט תעבט     06.01.0110

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 21-מ 'סמ סופיט תעבט     06.01.0120

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
יפל , תוגרדמ ירדחל הדלפמ ינקת די זחאמ     06.01.0130

                 42.00 .טרפ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תודובע 10.60 כ"הס          

      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

008/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     008 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט תלד     06.02.0010

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט תלד     06.02.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.02.0030
לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט םיתוריש      

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.02.0040
לכה .המישרב א3-נ 'סמ סופיט םיתוריש      

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תודובע 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
009/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     009 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ , עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא      
תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0010
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

                 50.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0020
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

                 60.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0030
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

                 40.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0040
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      

                 10.00 .םיחפס תוברל , קמוע רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0050
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  

                 10.00 .םיחפס תוברל רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0060
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

                 70.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0070
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

                 30.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
      
      

10.70 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
010/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     010 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0080
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 4"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

                 10.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0090
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

                 30.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

                 40.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0100
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0110
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

                  5.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

                  5.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0120
      

                  1.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  07.01.0130
      

                  2.00 .שניא 4/3 םינובה ןג זרב 'חי  07.01.0140
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     07.01.0150
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

                  1.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו  
      
רזוח לא םע זילפמ 3" לופכ הקנסה זרב     07.01.0160

                  2.00 . םירזיבאה לכ םע 'פמוק ןנקתומ 'חי   
      
, תינכותב טרפ יפל 4" ישאר תכרעמ שאר     07.01.0170
STTAW "4  ח"זמ  , דרא 4" םימ דמ תוברל      
+ 2" הריגס זרב + 4"םיפוגמ 3 +  4" ןנסמ +      
, 3" יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" רזוח לא      
טלפמוק , 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב      

                  1.00 'פמוק . ןנכתמה י"ע רשואמו  
      
      

10.70 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
011/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     011 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     07.01.0180
, הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל      
תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      
+ תורחאה תוישרה לכו הייריע + למשחה      

                  1.00 'פמוק . םימה דיגאת  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 כ"הס          

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םייולת וא יולימב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
תרנצ תרבעהל םולהי יחודיק / הביצח ללוכ,      
לכ .2 . םיקולב וא ןוטב תורקת / תוריקב      
םיללוכ םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה      
. העיבצה תא      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
תפיטע +  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא      

                 50.00 . ןוטב רטמ   
      
זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.02.0020
םיחפסה לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ      

                 10.00 .ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה רטמ   
      

                 20.00 .םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.02.0030
      
2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     07.02.0040

                 20.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      

                  2.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.02.0050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

                  7.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      

                  2.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.02.0070
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.02.0080
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

                  2.00 .הטסורינ לס + תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 כ"הס          

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
012/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     012 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0010
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

                  4.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
תמח תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0020
לכ םע םלשומ ןקתומ , תסרווא םורכ הפוצמ      

                  4.00 . םירזיבאה 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0030
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

                  1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0040

                  1.00 . ןרטש תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0050
דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , "םטול-הסרח"      
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע      

                  4.00 .רטיל 3/6 ךומנ ןואסלפ יתומכ וד יולג החדה 'חי   
      
תקרב םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0060
םע דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ      
די זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ      
וד יולג החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ      

                  1.00 . רטיל 3/6 ךומנ ןואסלפ יתומכ 'חי   
      

                  3.00 הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 'חי  07.03.0070
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0010
    ).E.P.D.H( וא םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  

                 20.00 .הפיטע ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב רטמ   
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0020

                  4.00 4". 'חי   
      

                  4.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.04.0030
      

                  4.00 . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.04.0040
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס          

      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

013/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     013 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     07.05.0010
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
רוניצל  תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
יאתל םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ      
דע קמועב יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב      

                 20.00 .רטמ 52.1 רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      

                 40.00 .מ"ס 521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0030
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      
57.1 דע 62.1 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה      

                 20.00 .מ"ס רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0040
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
תרצות מ"ס 06/06 לדוגב הסכמו הרקת םע ,      
דיגאת וא הייריע למס תעבטה ללוכ ןמפלוו      
תיתחת תוברל ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ      
לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ      
םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק      
, ק'צניב + תומיטא ללוכ , "טסלפוטיא"      
ללוכ רזוח ררבנ יולימ ללוכ תמלשומ תנקתומ      

                  4.00 . קודיה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0050
תמגוד רטמ 52.2 דע 62.1  -מ קמועבו      
לדוגב הסכמו הרקת םע , ע"ש וא "ןמפלוו"      
למס תעבטה ללוכ ןמפלוו תרצות מ"ס 06/06      
ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ דיגאת וא הייריע      
יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל      
תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה      
, ק'צניב + תומיטא ללוכ , "טסלפוטיא" םטא      
ללוכ רזוח ררבנ יולימ ללוכ תמלשומ תנקתומ      

                  2.00 . קודיה 'חי   
      
      

50.70 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
014/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     014 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןקתומ והש רטוק לכב החוש ךותב תינקת לפמ     07.05.0060

                  1.00 . םלשומ 'חי   
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     07.05.0070
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      

                  1.00 'פמוק .ותמדוקל בצמה תרזחהו תורחאה תויושרה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ לועיתו בויב 50.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

015/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     015 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל י ב כ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
קמוע מ"ס 04 בחורב עקרקב הלעת תריפח     08.01.0001
יולימ ,ןומיס טרס,לוח יוסיכו עצמ ,מ"ס 001      

                 50.00 .טלפמוק ,הריפחה תמדא קודיהו רטמ   
      
2 :ללוכ למשח לבכל תישאר הסינכ תרנצ     08.01.0002
לבח,רוניצה תחנה:תוברל  6" .יס.יו.יפ תורוניצ      
ןקתומ,רוניצב מ"מ 8 רוזש ןולינמ הכישמ      
הנבמב ישאר למשח חול דע רדגב הנומ רליפמ      
סחייתמ הז ףיעס(טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ      

                 30.00 )ליבקמב תורוניצ 2-ל רטמ   
      
תורוניצ 2:ללוכ תרושקתל תישאר הסינכ תרנצ     08.01.0003
ע"קי מ"מ 05 קזב ןקת ןליטאילופ      
רוזש ןולינמ הכישמ לבח,רוניצה תחנה:תוברל,      
דע רדגב תרושקת רליפמ ןקתומ,רוניצב מ"מ 8      
,תוינכותב ראותמכ הנבמב תרושקת חול      
תורוניצ 2-ל סחייתמ הז ףיעס( טלפמוק      

                 30.00 )ליבקמב רטמ   
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 52X5 הנזה  לבכ     08.01.0004
ישאר למשח חולל רדגב ח"ח הנומ ןיב ק"תת      
,םיילמשח םירוביח תוברל ,תוינכותב ראותמכ      

                 30.00 .טלפמוק רטמ   
      
תרנצב לחשומ YX2N ר"ממ 61X5 הנזה  לבכ     08.01.0005
ראותמכ הנבמב למשח תוחול ןיב ק"תת      

                 10.00 .טלפמוק ,םיילמשח םירוביח תוברל ,תוינכותב רטמ   
      
ק"תת תרנצב לחשומ תוגוז 01 יל'ג ןופלט  לבכ     08.01.0006
תרושקת ןוראל רדגב תרושקת רליפ ןיב      
,םירוביח תוברל ,תוינכותב ראותמכ, הנבמב      

                 30.00 .טלפמוק רטמ   
      
תודימב תנבלוגמ תיתכתמ תשר תלעת     08.01.0007
תצבשמ לכ ,מ"מ 5 טוח יבוע מ"מ 002*58      
,תרושקת/למשח ילבכ תאישנ רובע מ"ס 4*4      
יליפורפ םע הנבמה תרקתל וא/ו ריקל תקזוחמ      

                 50.00 )היצפוא(.טלפמוק ,'מ 1 לכ םינבלוגמ תכתמ רטמ   
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
016/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     016 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב תנבלוגמ תיתכתמ תשר תלעת     08.01.0008
תצבשמ לכ ,מ"מ 5 טוח יבוע מ"מ 001*58      
,תרושקת/למשח ילבכ תאישנ רובע מ"ס 4*4      
יליפורפ םע הנבמה תרקתל וא/ו ריקל תקזוחמ      

                 50.00 )היצפוא( .טלפמוק ,'מ 1 לכ םינבלוגמ תכתמ רטמ   
      
ךותב תנקתומ תוגוז 01 לבכל הנורק תדיחי     08.01.0009
םישרדנה רזעה יקלח לכ ללוכ םינופלט זגרא      

                  2.00 .הנקתהל 'חי   
      
ר"ממ 5.2X5 לבכ+ מ"מ 05 ןליטאילופ תרנצ     08.01.0010
ןיב עקרקב הלעתב ןקתומ ילמשח רעש רובע      
ראותמכ ישאר למשח חולל רדגב רעשה      
ללוכ ,םיילמשח םירוביח תוברל ,תוינכותב      

                 30.00 .טלפמוק,רפמא 61X3 טקפ קספמ רטמ   
      
קזב זגראו ח"ח הנומל הלופכ ןוטב תחמוג     08.01.0011
פ"עמ מ"ס 051 הבוג, מ"ס 051 ךרוא תודימב      
תדמעה,הריפח ללוכ מ"ס 05 קמוע,עקרקה      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ,הסוסיב,החמוגה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומו םיליבכ 10.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ןר'ג ןלרמ תמגוד היהי תוחולב דויצה לכ      
ןונכתה .רשואמ  ע"ש וא BBA ,רלימ רנקולק      
.2-93416 .י.ת יפל ויהי למשח תוחול עוציבהו      
      
יבועב חפ תונוראמ בכרומ A למשח חול הנבמ     08.02.0001
םילנפ ,יסקופא תקבא רומיג םע מ"מ 2      
בכרומ חולה הנבמ ,תותלד ,תכתממ םיימדיק      
ראותמכ דויצה תומכל םאתומה בחורב ןוראמ      
03-כ ימינפ קמועו מ"ס 012 הבוג ,תוינכותב      
םישרדנה רזעה יקלחו דויצה לכ תוברל ,מ"ס      
,םיקדהמ ,טוויח ,הריבצ יספ,דוקיפ דויצ :ןוגכ      
חולב( טלפמוק ,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי      
דויצ תפסותל 52% לש םוקמ תברזר רמשית      

                  1.00 'פמוק .)דיתעב  
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
017/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     017 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תונוראמ  בכרומ B הנשמ למשח חול הנבמ     08.02.0002
,יסקופא תקבא רומיג םע מ"מ 2 יבועב חפ      
חולה הנבמ ,תותלד ,תכתממ םיימדיק םילנפ      
דויצה תומכל םאתומה בחורב ןוראמ בכרומ      
קמועו מ"ס 001 הבוג ,תוינכותב ראותמכ      
רזעה יקלחו דויצה לכ תוברל ,מ"ס 03-כ ימינפ      
,טוויח ,הריבצ יספ,דוקיפ דויצ :ןוגכ םישרדנה      
טלפמוק ,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ      
תפסותל 52% לש םוקמ תברזר רמשית חולב(      

                  1.00 'פמוק .)דיתעב דויצ  
      
,הלבוה :ללוכ, הנבמב A למשח חול תנקתה     08.02.0003
לכל רוביח ,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ      

                  1.00 .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה 'חי   
      
:ללוכ, הנבמב B הנשמ  למשח חול תנקתה     08.02.0004
רוביח ,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ ,הלבוה      

                  1.00 .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה לכל 'חי   
      
ןלרמ תמגוד היהי למשחה תוחולב דויצה לכ      
ע"ש וא רלימ רנקולק ,BBA ,דנרגל ,ןר'ג      
.רשואמ      
      
הנגה םע רפמא 08*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.02.0006
22 קותינ רשוכ,רפמא 08-36 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

                  1.00 .טלפמוק ,הקספה לילס ללוכ ,תנווכתמ 'חי   
      

                  1.00 .טלפמו ,רפמא 36*3 קפסה קספמ 'חי  08.02.0007
      

                  2.00 .טלפמוק ,רפמא 61,םיבצמ 2 ףילחמ קספמ 'חי  08.02.0008
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.02.0009
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01*3      

                  5.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.02.0010
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04*3      

                  3.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.02.0011
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 36*3      

                  1.00 .טלפמוק 'חי   
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
018/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     018 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיוק תנגהל םירשוגמ םיזאפ-דח םיז"אמ 3     08.02.0012
,רפמא 52-01*3 ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת      

                 10.00 .טלפמוק ,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ דח םיוק תנגהל ז"אמ     08.02.0013
01 קותינ רשוכ ,יבטוק-דח רפמא 52-01      

                 35.00 .טלפמוק ,רפמאוליק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ספאה קותינ םע יזאפ דח ז"אמ     08.02.0014
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01      

                  4.00 .טלפמוק 'חי   
      
טלוו 022 לילס ,CA-3 ,'א 01 יזאפ דח ןעגמ     08.02.0015

                  3.00 .טלפמוק ,רזע עגמ םע 'חי   
      
טלוו 022 לילס ,CA-3 ,'א 61 יזאפ תלת ןעגמ     08.02.0016

                 13.00 .טלפמוק ,רזע עגמ םע 'חי   
      
טלוו 022 לילס ,CA-3 ,'א 52 יזאפ תלת ןעגמ     08.02.0017

                  2.00 .טלפמוק ,רזע עגמ םע 'חי   
      

                 13.00 .טלפמוק ,'א 01 דעצ רסממ 'חי  08.02.0018
      
,A םגד ,'א 30.0 ,'א 04*4 תחפ רסממ     08.02.0019

                  5.00 .טלפמוק 'חי   
      
,DELITLUM ןומיס תורונמ 3 ללוכה טס     08.02.0020

                  2.00 'פמוק .טלפמוק ,'א 01*3 ז"אמ ,יציפק קספמ  
      
םיכיתנ תיב ללוכ רפמא CRH  001 םיכיתנ 3     08.02.0021

                  1.00 .יזאפ תלת 'חי   
      

                  1.00 'פמוק AK001 םיקרב ינגמ 4 08.02.0022
      

                  1.00 .ךיתנ תיב ללוכ רפמא CRH  01 ךיתנ 'חי  08.02.0023
      
27 לש תינכמ הברזר םע יגולנא תבש ןועש     08.02.0024
תמגוד םיפילחמ םיעגמ 2 ללוכ ע"ש      

                  2.00 .תע-דמ-ןמול 'חי   
      

                  1.00 הפירש ןמזב למשח חול גותימל OSI תדיחי 'חי  08.02.0025
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
019/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     019 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חתמ רפמא 08 םרזל יזאפ תלת חתמו םרז דמ     08.02.0026
ללוכ TENLE תרצות תמגוד טלוו 004/022      

                  1.00 םרז יאנש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 20.80 כ"הס          

      
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח ל  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשחל עקתה יתבו רואמה יקספמ לכ      
םגד  יני'צוטיב תרצות תמגוד ויהי תרושקתו      
עקת יתבו רואמ תודוקנ רובע .ע"ש וא הנול      
םילבכ וא תרנצב םיכילומב שומיש השעי      
2-ל ההז היהי ףיעסה ריחמ תרנצבו תולעתב      
.תוביטנרטלאה      
      
ראותמכ הנבמב םוקמ לכב רואמ תדוקנ     08.03.0001
תרקת ,תיטסוקא הרקתב :תוברל ,תוינכותב      
םע ריקה לע וא הקוצי הרקתב ,םישגמ      
לגעמב( ר"ממ 5.1 ךתחב םילבכ וא/ו םיכילומ      
הבכ יטסלפ רוניצב )יזאפ תלת וא/ו יזאפ-דח      

                105.00 .טלפמוק ,ימוקמ למשח חול דע וילאמ 'חי   
      
הנבמב םוקמ לכב םוריח תרואתל רואמ תדוקנ     08.03.0002
הבכ יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ      
לבכ וא/ו תורקתה תוקיציבו תוריקב וילאמ      
הרקתב תומלוס ,תולעתב ר"ממ 5.1*3      

                 35.00 .טלפמוק ,יתמוק למשח חול דע תיטסוקא 'חי   
      
םוקמ לכב יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.03.0003
5.2 ךתחב םילבכ וא/ו םיכילומ םע הנבמב      
ןקתומה וילאמ הבכ יטסלפ רוניצב ר"ממ      
ללוכ ,ימוקמ למשח חול דע תוקיציבו תוריקב      

                 40.00 .טלפמוק ,ינקת עקת תיב 'חי   
      
ןגזמל יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.03.0004
וא/ו םיכילומ ללוכ,םינגזמה ןיקתמ םע םואיתב,      
הבכ יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םילבכ      
למשח חול דע תוקיציבו תוריקב ןקתומה וילאמ      

                  1.00 .טלפמוק ,ינקת עקת תיב ללוכ ,ימוקמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
020/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     020 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תונוראב יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.03.0005
ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע 'דכו תרושקת      
תוריקב ןקתומה וילאמ הבכ יטסלפ רוניצב      
עקת תיב ללוכ ,ימוקמ למשח חול דע תוקיציבו      

                  3.00 .טלפמוק ,N םגד וקסינ תמגוד ןירושמ יטסלפ 'חי   
      
םיפסונ ת"ב 2 םע ת"ב תדוקנל תפסות     08.03.0006

                  2.00 םיבכרהב 'חי   
      
02 רטוקב רוניצ ללוכ היזיבלט תנטנאל הדוקנ     08.03.0007
תרושקת ןוראמ ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ      
,הרקתב הקיציב וא/ו תיטסוקא הרקתב יתמוק      

                  1.00 .טלפמוק 'חי   
      
םע מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ ןופלט תדוקנ     08.03.0008
יתמוק תרושקת ןוראמ תוגוז 3 ןופלט לבכ      
,הרקתב הקיציב וא/ו תיטסוקא  הרקתב      

                  1.00 .טלפמוק 'חי   
      
יוליג תכרעמ לש הצק תדיחיל הנכה תדוקנ     08.03.0009
02 רטוקב רוניצ ללוכ םירלקנירפס וא/ו ןשע      
תודוקנה ןיב תוקיציב הכישמ טוח םע מ"מ      

                  5.00 .טלפמוק ,יתמוק תרושקת חולל 'חי   
      
ןצחל ללוכ םוריחב יללכ למשח תקספה ןצחל     08.03.0010

                  1.00 'פמוק .טלפמוק,למשח חולל טוויח,ןגומ םוריח  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשחל תודוקנ 30.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
טנוברקילופ יוסיכ,טוו 04 דל הרואת רזיבא     08.04.0001
,הפושח הרקתב ןקתומ , וקסינ תמגוד      

                 75.00 .טלפמוק 'חי   
      
טנוברקילופ יוסיכ,טוו 61  דל הרואת רזיבא     08.04.0002

                 12.00 .טלפמוק,םיחפ,וק הרקתב עוקש, וקסינ תמגוד 'חי   
      
המסלפ יתילכת-וד םוריח תרואת רזיבא     08.04.0003
,"האיצי" טלש םע ,מ"מ 073*571 תודימב      
ע"ש וא שעג,ןזורטקלא תמגוד ,םידל תורונ      

                  5.00 .טלפמוק ,ריקה לע ןקתומ, 'חי   
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
021/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     021 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
המסלפ יתילכת-וד םוריח תרואת רזיבא     08.04.0004
טלש םע ,מ"מ 073*571 תודימב ידדצ-וד      
וא שעג,ןזורטקלא תמגוד ,םידל תורונ ,"האיצי"      

                  3.00 .טלפמוק ,ריקה לע ןקתומ, ע"ש 'חי   
      
םיינוציח תוריק לע הפצה ץוח תרואת רזיבא     08.04.0005
, וקסינ תמגוד,W001 דל תורונ םע הנבמה לש      

                  7.00 .טלפמוק 'חי   
      
הנקתהל יתילכת-דח םוריח תרואת רזיבא     08.04.0006
ןוטב תרקתב וא /ו תיטסוקא הרקתב העוקש      
יאנש םע טלוו W3 DEL הרונ ללוכ הפושח      
081 םוריחב הלועפ ןמז,רבצמו ןעטמ,ימצע      

                 22.00 .טלפמוק,ע"ש וא ןזורטקלא תמגוד,תוקד 'חי   
      
הנקתהל יתילכת-דח םוריח תרואת רזיבא     08.04.0007
ןוטב תרקתב וא /ו תיטסוקא הרקתב העוקש      
יאנש םע טלוו W3 DEL תורונ 2 ללוכ הפושח      
081 םוריחב הלועפ ןמז,רבצמו ןעטמ,ימצע      

                  5.00 .טלפמוק,ע"ש וא ןזורטקלא תמגוד,תוקד 'חי   
      
ללח תראהל יתישעת םינפ תרואת רזיבא     08.04.0008
םורטקפס תמגוד,W002 דל תורונ םע ןסחמה      

                 10.00 .טלפמוק 308008 ט"קמ AFU 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת ירזיבא 40.80 כ"הס          

      
ן ש ע /ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
רבחתמ םיאבה םיפיעסב טרופמה דויצה      
םירלקירפסה תכרעמל      
      
, רייפלט תמגוד םירוזיא 4 ןשע יוליג תזכר     08.05.0001

                  1.00 .טלפמוק 'חי   
      

                  2.00 .טלפמוק ,סיסב + PIT-422 ימינפ יוניפ רפוצ 'חי  08.05.0002
      

                  1.00 .טלפמוק ,סיסב + PIT-422 ינוציח יוניפ רפוצ 'חי  08.05.0003
      
םירלקנירפסה תכרעמ לש ילמשח זרב רוביח     08.05.0004

                  4.00 תזכרל 'חי   
      
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
022/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     022 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עבצ ,תוחיטב לבכ ,לתופמ ר"ממ 1*2 לבכ     08.05.0005
תרנצב לחשומ םידרפנ םיעבצב םידיג ,םודא      
תוברל תורצ תויטסלפ תולעתב וא/ו תיטסלפ      

                100.00 .טלפמוק ,תכרעמה דויצל רוביח רטמ   
      
,התצרה ,הנבמה לכב תכרעמה תלעפה     08.05.0006
לש בצמל התאבה דע םישמתשמה תכרדה      
ןימזמה לש םנוצר תועיבשל "שומישל הנכומ"      
הכירכב תכרעמה רפס תקפסא ללוכ סדנהמהו      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ,ןימזמה ידיל השק  
      
סדנהמ וא םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב     08.05.0007
םימולשתה ללוכ שא יבכמ רושיא יפל ךמסומ      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ,הקידבה רובע  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןשע/שא יוליג תכרעמ 50.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ממה תפסות לש דוסי תורוקב דוסי תקראה     08.06.0001
ר"ממ 001 ךתחב הדלפמ הקראה ספ: ללוכ      
ספמ תורומש תואיצי,הנבמה ףקיהב      
טרופמכ,םייקה הנבמה ןויזל רוביח,הקראה      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק,תוינכותב  
      
ישאר למשח חול דיל םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.06.0002
םאתהב וילא הקראה יכילומ לכ רוביח ללוכ      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תונקתו קוחב שרדנל  
      
:ןוגכ הנבמב םייתכתמה םינקתמה לכ תקראה     08.06.0003
תרנצו תולעת ,תרושקתו למשחל תשר תולעת      
,תיתכתמ םימו  בויב תרנצ,ריווא גוזימ      
'וכו תויטסוקא תורקת לש היצקורטסנוק      
דע תוחפל ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
,למשחה תונקתו קוחב שרדנכ הקראה ספ      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
םייתכתמה םיקלחה לכ לש הקראה תכרעמ     08.06.0004
לע )'וכו היצלטסניא,גוזימ תודיחי( ןינבה גגב      
םיקלחה ןיב הקראה יכילומ ללוכ ויביכרמ לכ      
לש פ"שהפל וא/ו תוקראה יספל םייתכתמה      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק,ןינבה  
      
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
023/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     023 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
52 תשוחנ ךילומ םע ישאר םימ הנומ רושיג     08.06.0005

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ,םימיאתמ םיקבח ללוכ ר"ממ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 60.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
םולשת ,קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.07.0001
דע ,ולגתיש םייוקילה לכ ןוקית ,הקידבה רובע      
קוחל םאתהב ינקת בצמל ןקתמה תאבה      
,סיסב ,תרנצ :ללוכ טלפמוק ,למשחה תונקתו      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ,תוינכותב טרופמכו ראותמכ ,ןוגיע  
      
רטסאילופ זגראמ בכרומ קזב םינופלט ןורא     08.07.0002
52X06X04 תודימב תלד םע קזב לש ינקת      
השינב ןקתומ, זגראה בגב ץע חול םע מ"ס      
,וילא הליבכהו תרנצה לכ רוביח ללוכ רדגב      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק,  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח 80 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
024/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     024 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
קוזיח תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      
תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ      
    M.P.X תוניפ םע םינבלוגמ C.V.P ךרוא לכל  
םיחטש ,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט ,הניפה      
מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו םינטק      
השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב      

              1,650.00 .תמייקל ר"מ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0020
אלל חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות ,דיס      
ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ קוזיח      
לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר      
,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
בחורב C.V.P תותשר,םירצו םינטק םיחטש      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

                800.00 .'וכו תמייקל השדח ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     09.01.0030
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      

                 50.00 .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר תוברל ר"מ   
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     09.01.0040
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
תפסות ,דיס אלל חיט תובכש יתשו תוביטר      
לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד      
תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה      
    M.P.X תוניפ םע םינבלוגמ C.V.P ךרוא לכל  
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו      
תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב      

                 50.00 .'וכו ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.0050
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תנכה תוברל ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
תובכשה לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה      
לכה .'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ      

                800.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס          

      
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס          

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

025/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     025 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
,מ"ס 03/03 תודימב וצרט תופצרמב ףוציר     10.01.0010
םיעצמה לכ תוברל ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ      

                 12.00 )ןגומ בחרמב( .שרדינכ ר"מ   
      

                 14.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0020
      
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030
,ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ ,מ"ס 03/03 וא מ"ס      
לכ תוברל ,ןקת יפ לע הקלחה דגנ גוסמ      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב      
.'וכו םיעופיש דוביע,תואמגודו םינווג      

                 14.00 )םיתוריש( ר"מ   
      
,מ"ס 3 יבועב ןבא וא שיש תוחולב ףוציר     10.01.0040
גוסמ,ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמ ,תונוש תודימב      
תנכה תוברל ,ןקת יפ לע הקלחה דגנ      
,שיש קבד ,שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה      
לכ ,תילטסירק הקרבה ,שוטיל ,תוגופ  ץוריח      
םינווג בוליש ,שרדנכ םיכותיחה      
יחטשמ(  .'וכו םיעופיש דוביע, רליס,תואמגודו      

                  9.00 )תוגרדמ - םייניב ר"מ   
      

                 14.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0050
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
026/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     026 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0060
דוסי ריחמ ,מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 08      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

                 50.00 )םיתוריש( .טלפמוק ר"מ   
      
רופא ןווג רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     10.01.0070
םיתורשב םירויכ ג"ע מ"ס 2 יבועב 1007      
םייכנא תוחול ,םירויכל חתפ דוביע תוברל      
,םיזרב ,תוינובסל םירוח ,םיירוחאו םיימדק      
.טלפמוק לכה .'וכו האישנ תייצקורטסנוק      

                  3.00 .)וטנ הדידמה( ר"מ   
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.01.0080

                  3.00 .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ר"מ   
      
יבועב ןורבח שישמ תותלד יפסו תונולח ינדא     10.01.0090

                100.00 .םימ ףא תוברל מ"ס 03 דע בחור ,מ"ס 3 רטמ   
      
03 דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     10.01.0100
הקעמו הירלג הקעמ( .םימ יפא תוברל מ"ס      

                 70.00 )תוגרדמ רטמ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0110
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

                 16.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      
תוחולב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     10.01.0120
םיינבה יחטשמב ףוצירה תמגודכ שיש/ןבא      
תוברל ,ןקת יפ לע יבועב ,תוגרדמה רדחב      

                 75.00 .הגרדמה חלשב הקלחה דגנ ספ תותיס רטמ   
      
תמגודכ ןבא/שישמ תוגרדמ ידיצב םילנפ     10.01.0130

                 65.00 .מ"ס 01 הבוגב ,גרודמ וקב ,תוגרדמה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

027/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     027 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
םינווג בוליש תוברל דיחא ןווג תלבקל דעו      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      

              1,700.00 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     11.01.0020
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

                  1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0030
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

                 50.00 .ןרציה ר"מ   
      
,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש עוציבו ןונכת     11.01.0040
תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא      
,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא      
טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח      
יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש רחא      
לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו שא      
ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה טולישה      

                  1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב ,הנבמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
028/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     028 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0010

                 10.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0020

                 10.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0030

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0040

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0050

                  9.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0060

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0070

                  8.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
029/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     029 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
תורוק ,םידומע ,הככסל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
תוינכותב טרופמכ םינוש הדלפ יליפורפמ 'וכו      
,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל ,שרדייש יפכו      
,תוקטלפ ,םיגוסה לכמ םיגרבה ,םיכותירה      
לכה .'וכו העיבצ ,ןווליג ,םיכתורמ םיצוק      

                  5.00 .תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק ןוט   
      
,מ"מ 6.0 יבועב תירוכסיא חפב גגה ךוכיס     19.01.0020
לכ תוברל ,F.D.V.P רמג רונתב עובצו ןוולוגמ      
םיגנושלפה ,םימוטיאה ,םירוביחה ,םיקוזיחה      
טלפמוק לכה ,םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו      
ןרציה תויחנה יפלו תוינכתב םיטרפ יפל      

                315.00 .)יקפוא לטיה יפל תופיפח אלל וטנ הדידמה( ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
030/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     030 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      

                  1.00 'פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 22.01.0010
      
ןגומ בחרמל תינקת רורוויאו ןוניס תכרעמ     22.01.0020
בחרמה דועילו ןגומה בחרמה לדוגל םאות      
חופמ,םיננסמ,ףדה ימותסש תוברל ,ןגומה      
תומכ דמ ,םוריח תרואת ,ינדי יוביג ,ילמשח      
טלפמוק לכה .'וכו ץחל לע תקידב ,ריווא      

                  1.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ ןקת יפל ומוקמב עובקו םלשומ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
031/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     031 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
.03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
      
מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0010

                120.00 .שרדנכ קמועבו רטמ   
      
מ"ס 07 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0020

                580.00 .שרדנכ קמועבו רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     23.01.0030

                 20.00 .תואסנולכה ןוט   
      
מ"ס 05 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0040

                 60.00 .)תומכהמ AFC. )%05 תטישב םתקיצי רובע רטמ   
      
מ"ס 07 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0050

                290.00 .)תומכהמ AFC )%05 תטישב םתקיצי רובע רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0060
%05( .טיינוטנב תסימת םע םתקיצי רובע      

                 60.00 .)תומכהמ רטמ   
      
מ"ס 07 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0070
%05( .טיינוטנב תסימת םע םתקיצי רובע      

                290.00 .)תומכהמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
032/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     032 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  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       
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     29.01.0010

                400.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     29.01.0020

                200.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
ע"ש וא "559 רליפרטק" ילגלג וא/ו ילחז לפוש     29.01.0030

                 20.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש   
      

                 20.00 .ליעפמ ללוכ B.C.J ןורפחמ ע"ש  29.01.0040
      

                 20.00 .גהנ ללוכ ןוט 11 סמעמ תלעב הניכר תיאשמ ע"ש  29.01.0050
      

                 50.00 .הלועמ ךתר ללוכ תכתר ע"ש  29.01.0060
      

                 50.00 .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק ע"ש  29.01.0070
      

                 50.00 .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ ע"ש  29.01.0080
)זוכיר ףדל הרבעהל( י'גרב תודובע 10.92 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
033/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     033 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ל ק נ י ר פ ס  43 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םייולת וא יולימב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
תרנצ תרבעהל םולהי יחודיק / הביצח ללוכ,      
לכ .2 . םיקולב וא ןוטב תורקת / תוריקב      
םיללוכ םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה      
. העיבצה תא      
      
הבוטר הלעפה תנחת הנקתהו הקפסא     34.01.0010
םירזיבאו םירוביח ללוכ םירלקירפסה תכרעמל      
רעש ףוגמ ללוכ תמלשומ הלעפהל דע 4" רטוק      
    SO&Y רזוחלא 4" רטוק יוליג ץיווס רפמט םע  
    MF/LU הנחת טווח ללוכ שניא 4 רטוק  
רזוחלא + המירז קיספמ + שא יוליג תכרעמל      
שגר הנקתהו הקפסא + ץחל ינועש + 4"      
תרצות F-RSV םגד 4" ישאר רוניצ לע המירז      
    RETTOP רטוק הקעזא . טרפ יפל טווח ללוכ  
ןקתומ ץחל קרופ + טלפמוק םירט תכרעמ, 4"      
תודימב תשר ןורא ןכו הנחתה ג"ע      
    021X06X06 תישאר תרנצל תורבחתה מ"ס  
רבחמו רזוחלא םע לופכ הקנסה זרב ללוכ      

                  1.00 'פמוק .הקנסה  
      
MF/LU רשואמ ףוגמ תללוכ תיתמוק הנחת     34.01.0020
יוליג תכרעמל הנחת טווח ללוכ שניא 4 רטוק      
ינועש + 4" רזוחלא + המירז קיספמ + שא      
רוניצ לע המירז שגר הנקתהו הקפסא + ץחל      
RETTOP   תרצות F-RSV םגד 4" ישאר      

                  3.00 'פמוק . טרפ יפל טווח ללוכ  
      
גוסמ םירלקנירפס הנקתהו הקפסא     34.01.0030
    THGIRPUוא TNEDNEP הבוגת ידיצ וא  
"פמט K=6.5 םדקמ םע 4/3" גירבת הריהמ      
רבחמ ללוכ סויזליצ תולעמ/141 86 הלעפה      

                160.00 .וקייאט תרבח תרצות זתמל 'חי   
      

                 10.00 .תיטסוקא הרקתל המאתה זתמל ינקת שימג 'חי  34.01.0040
      
01 -לוידקס הרוחש תרנצ הנקתהו הקפסא     34.01.0050
ךרוא ירבחמ ללוכ  םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ      
םותח יסקופא יופיצ ללוכ 4" רטוק תרנצ      
תותשק םירזיבא ללוכ , ןוולגמ , רשואמו      

                150.00 . תותיוז םירבחמ רטמ   
      

10.43 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
034/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     034 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                280.00 .םירזיבאה לכ ללוכ 2" רטוק ךא ל"נכ רטמ  34.01.0060
      

                110.00 .םירזיבא ללוכ 2/11" ךא ל"נכ רטמ  34.01.0070
      

                 70.00 .1" ךא ל"נכ רטמ  34.01.0080
      
תמגוד 2" רטוק ירודכ זרב הנקתהו הקפסא     34.01.0090
ץרוטש רבחמ ללוכ  זוקינ רוניצל רוביח ביגש      

                  3.00 . טלשו 'חי   
      
הנקתה2/11"רטוק ץרוטש רבחמ אלל  ל"נכ     34.01.0100

                  1.00 TCM תמיטא ללוכ ד"ממל קותינ יזרבכ 'חי   
      
ר"מ 0051 דע חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     34.01.0110

                  1.00 'פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב ןונכת  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו דויצ 10.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפס 43 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

035/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     035 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ   04 ק ר פ       
      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק   70.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק      40.07.0010
01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      

                120.00 מ"ס ק"מ   
      
אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.07.0020
שומיש י"ע "ףושח ןוטב" רמג רובע ןבא יופיח      
תוינכותל םאתהב תורחא וא "וגט" תוינבתב      

                 90.00 חקפ מהו לכירדאה י"ע תרשואמ אמגוד תוברל ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלסו תוריק  70.04 כ"הס          

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע   80.04 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג      40.08.0010
ע"ש וא "רפושמ ןויצ" םגד "ילרוא תורדג"      
העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.2 הבוגב      

                180.00 רונתב רטמ   
      
'מ 5.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     40.08.0020
02.1 בחורב )וידדצ ינשמ רודיגה םור הבוגכ(      
תורדג" תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ      
ןוו לג ללוכ ע"ש וא "רפושמ ןויצ" םגד "ילרוא      

                  1.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו  
      
ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב ררגנ רעש     40.08.0030
תורדג" תרצותמ שרדנה לכו תוליסמ , עקרקב      
וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא      
העיבצו  ןוולג ללוכ ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע      

                 15.00 עונמ אלל , תיטטסורטקלא ר"מ   
      
רוביח תוברל ילמשח עונמ רובע ריחמ תפסות      40.08.0040

                  1.00 שרדנה לכו למשחל 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תכתמ תודובע  80.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ  04 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
036/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     036 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע   15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   20.15 ק ר פ  ת ת       
      

                 50.00 הביצח וא/ו הריפח  ק"מ  51.02.0010
      

              1,325.00 רקובמ םיחטש קודיה  ר"מ  51.02.0020
      
יקנ ,ררבנ רזחוממ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ      51.02.0030
ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו      

                 50.00 רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ק"מ   
      
םאתומ ימוקמ הליאש רובמ אבומ יולימ      51.02.0040
קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ חקפמה תושירדל      

                 50.00 רקובמ ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע  20.15 כ"הס          

      
ם י ע צ מ   30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ      51.03.0010

                530.00 הנתשמו ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ  30.15 כ"הס          

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע   40.15 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר      51.04.0010

              1,325.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
5.1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר      51.04.0020

              1,325.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
, מ"ס 3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש      51.04.0030

              1,325.00 2/1" טגרגא לדוג ר"מ   
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש      51.04.0040

              1,325.00 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( טלפסא תודובע  40.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

037/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     037 דנומ לת הצעומה ינסחמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ   50.15 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 08 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיק     51.05.0010
,והשלכ קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח      
רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ תוברל      
דע חודיק .תקצימ תשרמ הסכמו ירושרש      
לוחב חודיק קמוע 'מ 1 סולפ יקנ לוחל העגהל      

                 20.00 .יקנ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יריבעמ ,זוקינ  50.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הלילס תודובע  15 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
038/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     038 דנומ לת הצעומה ינסחמ

  
כ"הס  

רפע תודובע 10 קרפ   
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
  
רפע תודובע 10 כ"הס   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   
  
היינב תודובע 40 קרפ   
  
היינב תודובע 10.40 קרפ תת    
  
היינב תודובע 40 כ"הס   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
  
תורגסמ תודובע 10.60 קרפ תת    
  
תורגנ תודובע 20.60 קרפ תת    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס   
  
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
  
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת    
  
תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
  
םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
  
חותיפ לועיתו בויב 50.70 קרפ תת    
  
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס   

 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

039/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     039 דנומ לת הצעומה ינסחמ

  
כ"הס  

למשח 80 קרפ   
  
םיליבומו םיליבכ 10.80 קרפ תת    
  
למשח תוחול 20.80 קרפ תת    
  
תרושקתו למשחל תודוקנ 30.80 קרפ תת    
  
הרואת ירזיבא 40.80 קרפ תת    
  
ןשע/שא יוליג תכרעמ 50.80 קרפ תת    
  
תוקראה 60.80 קרפ תת    
  
תונוש 70.80 קרפ תת    
  
למשח 80 כ"הס   
  
חיט תודובע 90 קרפ   
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
  
חיט תודובע 90 כ"הס   
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס   
  
העיבצ תודובע 11 קרפ   
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס   
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ   
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס   
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ   
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 קרפ תת    
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס   

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

040/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     040 דנומ לת הצעומה ינסחמ

  
כ"הס  

ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס   
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס   
  
תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ   
  
י'גרב תודובע 10.92 קרפ תת    
  
תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס   
  
םירלקנירפס 43 קרפ   
  
םירזיבאו דויצ 10.43 קרפ תת    
  
םירלקנירפס 43 כ"הס   
  
יפונ חותיפ  04 קרפ   
  
תויעלסו תוריק  70.04 קרפ תת    
  
תכתמ תודובע  80.04 קרפ תת    
  
יפונ חותיפ  04 כ"הס   
  
הלילס תודובע  15 קרפ   
  
רפע תודובע  20.15 קרפ תת    
  
םיעצמ  30.15 קרפ תת    
  
טלפסא תודובע  40.15 קרפ תת    
  
םימ יריבעמ ,זוקינ  50.15 קרפ תת    
  
הלילס תודובע  15 כ"הס   

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 
 
 
 

041/...   YEK965 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

27/08/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     041 דנומ לת הצעומה ינסחמ

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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