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 מבוא  "לכתב הכמויות "        
 

  כתב כמויות זה מתאר את העבודות הדרושות לביצוע מכון השאיבה  על  מתקניו השונים, הכל כמפורט

פחיו השונים, התוכניות וכד'.בח ל נס  וזה זה ע

  תיאורי כתב הכמויות הם תמציתיים. יש לקרוא את כתב הכמויות ביחד עם האמור והמשורטט בכל

ל דרישות המסמכים.  מסמכי החוזה, ולכלול בהצעה את כל הדרוש למילוי כ

 טוב ונותנים פרוט רב באשר לטיב ה  מבנה ואופיו.התכניות, הפרטים והדרישות מהווים ביטוי 

  לקח לל במבנה, רואים את המקים /קבלן כאילו  באם פרט כלשהו נשמט בטעות אך אינו מהווה יוצא מן הכ

אך ורק אם יידרש הקבלן לתוספת וסטנדרט  בחשבון בצוע אותו פרט.  גובה התגמול בגין העבודות ישתנה 

ל פניו נראה כי ישנה חריגה ממשית מהנדרש במסמכי ה מכרז ובתוכניות שצורפו למכרז, חדש מהותי אשר ע

פרטים השונים, המפרטים המיוחדים, המפרט  בכל מקרה הכול כמפורט ביתר מסמכי המכרז /חוזה זה, במ

פרט הבינמשרדי..  הכללי והמ

 .על הקבלן לקחת בחשבון שהתכניות, המפרטים והדרישות אינן סופיות 

 :ען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לל את כל עבודות העפר, בטונים, בניה,  למ המחיר כו

איטום, אינסטלציה, חשמל, טיח, ריצוף, צביעה, מסגרות, פיתוח , תשתיות, אלומיניום וזכוכית, ביטחון, 

אוויר, איוורור, הכול כפי שמופיעים בהיתרי הבניה  ובתוכניות הביצוע וכן כל דבר אחר  בטיחות, מיזוג 

אינו מהווה  דרישה חריגה במבנים כגון המבנה נשוא מכרז זה, במפרטים השונים כאמור שיידרש ואשר 

עלה..  למ

  ,הקבלן יצרף דף חישוב כמויות ודף ריכוז כמויות לכל חשבון. הדף יותאם לסוג החישוב המוגש )בטונים, ברזל

 צנרת וכיו"ב(
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ר.מ.ת םימה דיגאת 
שיראו'ג םיכפש תביאש ןוכמ - הלמר

פרויקט: 039-16-210
מהדורה 1_7

 

26/11/2018 זרכמל תויומכ בתכ
דף מס':     001 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו מ ד ק ו מ  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
הז זרכמ תרגסמב תודובעהו םיפיעסה לכ      
הנקתהו ןוסחיא הקירפ הלבוה הקפסא םיללוכ      
ירמוח לכ ללוכ הדובעה לש םלשומ עוציבל דע      
.םישרדנה רזעה      
      
תרגסמב וקפוסי רשא םירזיבאהו םירמוחה לכ      
רדעהב .ילארשי ןקת ות ילעב ויהי הז זרכמ      
ויהי םה - רזיבא / רצומ / רמוחל ילארשי ןקת      
ןקת ות םהל ןיא רשא םירמוח .OSI ןקת ילעב      
ןלבקה לע .ןנכתמה ידי לע שארמ ורשואי      
לכ תא שארמו ןנכתמה רושיאל ריבעהל      
ןווכתמ אוה םהב םירזיבא / םירצומ / םירמוחה      
שארמ ורושיא תא לבקלו הז זרכמב שמתשהל      
.בתכבו      

תומדקומ 10.00 כ"הס            
תומדקומ 00 כ"הס            

      
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       
      
תת םינבמ ,םיפתרמל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010

330,594.00    33.00 10,018.00 והשלכ קמועל ,'דכו םייעקרק ק"מ   
      

  2,600.00     5.00   520.00 הבטרהב קודיה ר"מ  01.01.0015
      

257,600.00    56.00 4,600.00 וקודיהו )מ"ס 02 לש תובכשב( 'ג גוס עצמ ק"מ  01.01.0020
      
הריפח( 'מ 4 בחורב השיג ךרד תצירפ      01.01.0021
ללוכ )דרפנב םידדמנ תלוספ יוניפו      
רקובמ קודיהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא      
2 -ב םיקדוהמ מ"ס 04 'ב גוס םיעצמ לש      
טלפסא תבכש ,תחא לכ מ"ס 02 לש תובכש      
ןבא םע תבורעתמ מ"ס 5 יבועב תרשקמ      
ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג טימולוד      

540,000.00    90.00 6,000.00 קודיהו רוזיפ הלבוה תוברל GP 01-86 ר"מ   
      
      
      

1,130,794.00 10.10.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     002 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,130,794.00 מהעברה      

      
      
יפדוע יוניפו יאוות תצירפ ךרוצל הריפח     01.01.0022
השיגה ךרד יאוות ךרואל תלוספ יוניפו הריפח      
רתאב הקירפו הלבוה ,הסמעה ללוכ הנחתל      
הנמטה תורגא םולשת ללוכ רשואמ תלוספ      
האוושהב תיטרואת השעי תויומכה בושיח .'וכו      
הדידמל תודובעה תליחת ינפל הדידמה ןיב      

216,000.00    36.00 6,000.00 .תלוספה יוניפו הריפחה עוציב רחאל ק"מ   
      
,הביאשה תנחתל יאוות תצירפ ךרוצל הריפח     01.01.0023
הריפח יפדוע רוזיפו הלבוה ,הסמעה ללוכ      
רתאהמ מ"ק 3 לש סוידרל דע הדובעה רתאב      
תויומכה בושיח .םיכפשה תביאש ןוכמ תמקהל      
ינפל הדידמה ןיב האוושהב תיטרואת השעי      
עוציב רחאל הדידמל תודובעה תליחת      

 81,000.00    27.00 3,000.00 .הריפחה ק"מ   
1,427,794.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  
1,427,794.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

 30,730.00    70.00   439.00 מ''ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.01.0010
      

398,426.00 1,337.00   298.00 מ"ס 07 הבוגב 04-ב הדוספר דוסי ק"מ  02.01.0020
      
הפצרה ,מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תפצר     02.01.0030

122,760.00   310.00   396.00 קוריפל הספט לע הקוצי ר"מ   
      
הפצרה ,מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב תפצר     02.01.0060

217,360.00   380.00   572.00 קוריפל הספט לע הקוצי ר"מ   
      

 88,580.00 1,030.00    86.00 מ"ס 53 יבועב 04-ב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0070
      

428,160.00   960.00   446.00 מ"ס 06 יבועב 04-ב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0080
      

175,420.00   980.00   179.00 מ"ס 52 יבועב 04-ב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0090
      
תינכת יפל םינוש םיכתחב 04-ב ןוטב תרוק     02.01.0120

 27,000.00 1,080.00    25.00 היצקורטסנוק ק"מ   
      

 36,000.00 1,200.00    30.00 םהשלכ םיכתחב ,04-ב ןוטבמ תוהבגה ק"מ  02.01.0130
      
םיכתחב ,'ב בלשב 04-ב ןוטבמ תוהבגה     02.01.0140

 26,400.00 1,200.00    22.00 היצקורטסנוק תינכת פ"ע ,םהשלכ ק"מ   
      
      

1,550,836.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     003 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,550,836.00 מהעברה      

      
      
םיחטשמ תוברל ,04-ב ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ     02.01.0150
ישלושמו םהשלכ םייבועב םיעפושמ , םייקפוא      

 80,040.00 1,380.00    58.00 .םהשלכ םיכתחב תוגרדמ ר"מ   
      

    864.00 1,080.00     0.80 ינבלמ ךתח חטש 04-ב ןוטב לדב דומע ק"מ  02.01.0300
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0320

764,650.00 3,730.00   205.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      

  6,815.00   235.00    29.00 )הנבמל הסינכ( מ"ס 02 יבוע 04 -ב הפצר ר"מ  02.01.0325
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכרוא זקנ     02.01.1021
דבב הפיטעו ץצח רטליפ ללוכ מ''מ 001      

  7,380.00    82.00    90.00 ינכטואיג רטמ   
      

 12,560.00    16.00   785.00 תוריק בגב תנקתומ ,מ"מ 8 יבועב זוקינ תעירי ר"מ  02.01.1023
2,423,145.00 ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
ה ק י צ י  י ר פ ת  ם ו ט י א  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוקספהבו םירפתב ,חפנתמ ימיכ םימ רצע     02.02.0020

 13,312.00    64.00   208.00 הקיציה רטמ   
      

 13,312.00    64.00   208.00 C.V.P -מ  םימ ימטא רטמ  02.02.0021
 26,624.00 הקיצי ירפת םוטיא 20.20 כ"הס  

2,449,769.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
      
ה י נ ב  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק היינב 04.01.0001
  4,500.00 היינב 10.40 כ"הס  
  4,500.00 הינב 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
    .  
      
      
      
      
      
      
      
      

00.50.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     004 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םירודמ תורקתו תוריק ,הפצר לש םינפ םוטיא     05.0010
,בויבה ןוכמב ,םינוש םיסלפמב "םיבוטר"      
םע ,בויב ימ םע עגמב םיאבה םינוש םיסלפמב      
תנכה :ללוכ "הקיס" תרצותמ יסקופא תכרעמ      
"CE027 דרג הקיס" לטכפש םושיי ,חטשה      
לע מ"מ 2 לש ילמינימ יבועב "הקיס" תרצותמ      
הקיס" גוסמ תרשימ הבכש םושיי ,תוריקה      
לש ילמינימ יבועב "הקיס" תרצותמ "18 רולפ      
םוטיאה רמוח םושיי ,תופצרה לע מ"מ 2      
יבועב "הקיס" תרצותמ "N36 דרג הקיס"      
םע הקיצי תוקספה םוטיא ,מ"מ 2 לש ילמינימ      
תורידח םוטיא ,"סקלפיבמוק רודקיס" תועירי      
טרפמה תויחנהו ןרציה תויחנה יפל לכה ,תרנצ      

243,000.00   270.00   900.00 .80.50 ףיעס ר"מ   
      
םירודמב תוריקו תופצר לש םינפ םוטיא     05.0020
םוטיאב םניאש ,םינוש םיסלפמב "םישבי"      
רמוח םע ,בויבה ןוכמב ,בויב ימ םע עגמב      
"701 ליס פוט הקיס" תמגודכ ילוארדיה יטנמצ      
יפל תובכשב םשוימה ,"הקיס" תרצותמ      
:ללוכ ,ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ,ןרציה תויחנה      
םוטיאו רשימ לטכפש םושיי ,חטשה תנכה      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל הקיצי תוקספה      

 54,000.00   135.00   400.00 05.07. ר"מ   
      
ןוכמ תפצרל תחתמ הזרה ןוטבה ג"ע םוטיא     05.0030
לש תיתבכש דח תכרעמ תועצמאב בויבה      
SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי      
0341 י"ת תושירדב תודמועה מ"מ 5 יבועב      
ינמוטיב רמיירפ םושיי :ללוכ R המרב 3 קלח      
תמחלה ,הקלחהו רושייל ןמוטיב תבכשו      
יפל הנגה תועירי םושייו םוטיאה תועירי      

 44,000.00   110.00   400.00 .20.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ   
      
תמגודכ ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ תזתה     05.0040
יבועב ,ע"וש וא "םוטיב" תרצותמ "םוגיסקלפ"      
םייעקרק תת תוריק לע מ"מ 5 לש שבי      
תוינמוטיב קוזיח תועירי םושי ללוכ ,םייפקה      
םוטיא ,הנבמ ריק-ןוטב תדוספר שגפמב      
רצע םע הקיצי תוקספה םוטיא ,תרנצ תורידח      
לע הנגה/זוקינ תועירי םושייו יליפורדיה ימיכ      
תויחנהו ןרציה תויחנה יפל םוטיאה רמוח      

165,000.00   165.00 1,000.00 .40.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
      
      
      
      

506,000.00 00.50.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     005 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
506,000.00 מהעברה      

      
      
יטנמצ רמוח םע זוקינ תורוב לש םינפ םוטיא     05.0050
"701 ליס פוט הקיס" תמגודכ ילוארדיה      
יפל ר"מ/ג"ק 5 לש תומכב "הקיס" תרצותמ      

  1,500.00    75.00    20.00 .30.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ   
      
רמוח םע ,"םיבוטר םירדח"ב תופצר םוטיא     05.0060
"סקימוטסלא" תמגודכ ירמוטסלא ינמוטיב      
:ללוכ מ"מ 3 לש שבי יבועב "רקזפ" תרצותמ      
םוטיא ,תרנצ ןוטעיב ,םוטיאל תיתשתה תנכה      
םושייו תויטנמצ תוקלור בוציע ,תרנצ ירבעמ      
טרפמה תויחנה יפל הנגה תוינכטואיג תועירי      

  2,700.00    90.00    30.00 .21.50 ףיעס ר"מ   
      
םוטיא רמוח םע חותיפב ךמת תוריק םוטיא     05.0070
תויחנה יפל הנגה/זוקינ תועיריו ירמוטסלא      

  3,750.00    75.00    50.00 .31.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
םע הנבמ ריק-תופצורמ תובחר ישגפמ םוטיא     05.0080
יפל תוינמוטיב יופיח/קוזיח תועוצר יתש      

  1,500.00    75.00    20.00 .60.50 ףיעס טרפמה תויחנה רטמ   
      
הילתב ןבאב יופיח יפל ץוח תוריק םוטיא     05.0090
רמוח םע השבי הילתב תוחולב יופיחו הבוטר      
יפל ,מ"מ 2 לש שבי יבועב ילוארדיה יטנמצ      

 45,000.00    75.00   600.00 .51.50-ו 41.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ   
      
ימינפה דצה ,םייניב דוסי תורוק ידיצ םוטיא     05.0100
סלפמב תופצרב תויפקה תורוק לש ינוציחהו      
ירמוטסלא ינמוטיב םוטיא רמוח םע ,עקרקה      
יבועב "רקזפ" תרצותמ "זפוטסלא" תמגודכ      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל מ"מ 3 לש שבי      

  2,750.00    55.00    50.00 05.05. ר"מ   
      
3 יבועב F-03 ,םיינקת רק-לק תוחול תקבדה     05.0110
תויפקהה תורוקה לש םוטיאה יופיצ לע מ"ס      
תויחנה יפל ,עקרקה תמוקב תוינוציחה      

  1,200.00    30.00    40.00 .50.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
F-03 גוסמ ימרת דודיבל רק-לק תוחול תקבדה     05.0120
9221 י"ת תושירדב םידמועה ,מ"ס 5 יבועב      
תיקפואה תיתשתה לע םח ןמוטיב םע 1 קלח      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל ןוטבה תוגגב      

 25,200.00    36.00   700.00 905.0. ר"מ   
      
      
      
      
      

589,600.00 00.50.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     006 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
589,600.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 7X7 תוירמילופ תויטנמצ תוקלור בוציע     05.0130
םיחטשמ/תיקפוא תיתשת ישגפמ ךרואל      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל תוגגב םייכנא      

  2,700.00    18.00   150.00 05.09. רטמ   
      
ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.0140
תועירי לש תיתבכש וד תכרעמ תועצמאב      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
0341 י"ת תושירדב תודמועה תחא לכ מ"מ      
תיתשתה תנכה :ללוכ M המרב 3 קלח      
תועירי םושיי ,ינמוטיב רמיירפ םושיי ,םוטיאל      
תמחלה ,ןמוטיב םושיי ,םימשנו םידא צתונזאמ      
תרנצ ילוורשו ירבעמ םוטיא ,םוטיאה תועירי      
טרפמה תויחנה יפל ,תויפח תפסכהו ןוטבב      

 94,500.00   135.00   700.00 .90.50 ףיעס ר"מ   
      
םיחטשמ/תיקפוא תיתשת ישגפמ םוטיא     05.0150
יופיח קוזיח תועוצר 3 םע ןוטבה תוגגב םייכנא      
תונוילעה יופיחה תועיריה עוביקו תוינמוטיב      

 11,250.00    75.00   150.00 .90.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל תיתשתל רטמ   
      
"רמלד" תרצותמ םייטסלפ םימ יטלוק תנקתה     05.0160
טרפמה תויחנה יפל תוגגב זוקינה יחתפב      

  4,500.00   450.00    10.00 .90.50 ףיעס 'חי   
702,550.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  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 מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 10-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0010

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 20-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0020

 27,000.00 13,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 30-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0030

  7,650.00 7,650.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 40-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0040

 12,600.00 12,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 50-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0050

  5,400.00 5,400.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 60-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0060

  6,750.00 6,750.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
 63,000.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1053-210-1   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     007 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 63,000.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 70-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0070

  6,750.00 6,750.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 80-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0080

  6,750.00 6,750.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 90-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0090

 19,800.00 19,800.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0100

  2,700.00 2,700.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט תלד     06.01.0110

 14,850.00 4,950.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 02-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0120

    945.00   945.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 12-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0130

  7,560.00 1,890.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 22-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0140

  2,430.00 2,430.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 32-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0150

  2,700.00 2,700.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 42-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0160

    810.00   810.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 52-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0170

  2,700.00 2,700.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 62-מ 'סמ סופיט סירת     06.01.0180

  1,170.00 1,170.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 82-מ 'סמ סופיט לוק קיתשמ     06.01.0190

  4,500.00 4,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 92-מ 'סמ סופיט לוק קיתשמ     06.01.0200

  3,150.00 3,150.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 03-מ 'סמ סופיט לוק קיתשמ     06.01.0210

 25,200.00 6,300.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 13-מ 'סמ סופיט הלעת     06.01.0220

  6,300.00 6,300.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      

171,315.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     008 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
171,315.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 04-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0230

 27,000.00 5,400.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 14-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0240

  4,050.00 4,050.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 24-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0250

  9,000.00 9,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 34-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0260

  4,500.00 2,250.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 44-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0270

 16,740.00 5,580.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 54-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0280

  2,340.00 2,340.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 64-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0290

  8,100.00   900.00     9.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 74-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0300

    810.00   810.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 84-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0310

 10,800.00 5,400.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 05-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.01.0320

  4,680.00 2,340.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 15-מ 'סמ סופיט הכבש     06.01.0330

  3,375.00 1,125.00     3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 25-מ 'סמ סופיט הכבש     06.01.0340

    585.00   585.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 06-מ 'סמ סופיט םלוס     06.01.0350

 13,500.00 13,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 16-מ 'סמ סופיט םלוס     06.01.0360

 82,800.00 20,700.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 36-מ 'סמ סופיט םלוס     06.01.0370

 27,000.00 13,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 46-מ 'סמ סופיט םלוס     06.01.0380

 16,200.00 16,200.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      

402,795.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     009 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
402,795.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 56-מ 'סמ סופיט םלוס     06.01.0390

  5,400.00 5,400.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
408,195.00 תורגסמ תמישר 10.60 כ"הס  

      
ד י  י ז ח א מ ו  ת ו ק ע מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
.המישרב 1-עמ 'סמ סופיט םירעש 2+הקעמ     06.02.0010

 75,600.00 2,700.00    28.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה רטמ   
      
לכה .המישרב 2-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0020

 16,200.00 2,700.00     6.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 3-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0030

 45,900.00 2,700.00    17.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 4-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0040

 18,900.00 2,700.00     7.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 5-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0050

  5,400.00 2,700.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 6-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0060

 18,900.00 2,700.00     7.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 01-עמ 'סמ סופיט די זחאמ     06.02.0070

  6,750.00   450.00    15.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 11-עמ 'סמ סופיט די זחאמ     06.02.0080

  6,750.00   450.00    15.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 21-עמ 'סמ סופיט די זחאמ     06.02.0090

  2,700.00   450.00     6.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 31-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0100

 16,200.00 2,700.00     6.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 41-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0110

 45,900.00 2,700.00    17.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 93-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0120

 16,200.00 2,700.00     6.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 04-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0130

 56,700.00 2,700.00    21.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 14-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0140

 13,500.00 2,700.00     5.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
345,600.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1053-210-1   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     010 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
345,600.00 מהעברה      

      
      
לכה .המישרב 24-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0150

 18,900.00 2,700.00     7.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 34-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0160

  5,400.00 2,700.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 44-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.02.0170

  5,400.00 2,700.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
.המישרב 54-עמ 'סמ סופיט שא יוביכ ןורא     06.02.0180

  1,440.00 1,440.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה רטמ   
376,740.00 די יזחאמו תוקעמ 20.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
.המישרב 1-נ 'סמ סופיט ןותחת חבטמ ןורא     06.03.0010

  3,060.00 3,060.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט רסיק ןבא חטשמ     06.03.0020

  1,530.00 1,530.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
  4,590.00 תורגנ תמישר 30.60 כ"הס  

789,525.00 הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  
      
ת י ר ט י נ ס  ה י צ ל ט ס נ י א  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ו ר ו נ י צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירזיבאו תרנצ , םייולג תכתמ יקלח לכ :הרעה      
. יללכה טרפמל םאתהב העיבצ  םיללוכ      
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ  תורוניצ     07.01.0020
יופיצ םע ,םימחו םירק םימל 2/1 " רטוקב      
םייולג םינקתומ , רשואמ ע"ש וא  CPA ינוציח      

    546.00    78.00     7.00 םיחפסהו םירזיבאה לכ תוברל ,םייומס וא רטמ   
      

    450.00    90.00     5.00 4/3" רטוקב ,ל"נכ םינוולוגמ הדלפ  תורוניצ רטמ  07.01.0030
      

    950.00    95.00    10.00 1" רטוקב ,ל"נכ םינוולוגמ הדלפ  תורוניצ רטמ  07.01.0040
      

    625.00   125.00     5.00 1 ½" רטוקב ,ל"נכ םינוולוגמ הדלפ  תורוניצ רטמ  07.01.0050
      

  3,100.00   155.00    20.00 2" רטוקב ,ל"נכ םינוולוגמ הדלפ  תורוניצ רטמ  07.01.0060
      
      
      
      
      

  5,671.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     011 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,671.00 מהעברה      

      
      
יופיצ םע 61/3 " .ד.ע 3" רטוקב הדלפ תרנצ     07.01.0070
61 הדובע ץחלל ,תינוציח העיבצו טלמב םינפ      
,הנחתה הנבמ ךותב תבכרומ ,תוחפל 'מטא      
,תויופעתסה תוברל ,תוינכת יפל םיעטקב      
,הכימת ילגר ,ןוגיע תוטלפ ,םינגוא ,םירבחמ      
העיבצו הנקתה תוברל ,613 מ"בלפמ םיגרב      

    600.00   300.00     2.00 תומלשב לכה ,מ"טמב טרופמכ ינוציח יופיצ וא רטמ   
      

     55.00    55.00     1.00 'פמוק 4/3" רטוקב ןג זרב 07.01.0080
      

     45.00    45.00     1.00 'פמוק 2/1" רטוקב ןג זרב 07.01.0090
      
תווצקו אלמ רבעמ םע 2/1" רטוקב ירודכ זרב     07.01.0100
ע"ש וא "בגש"  תמגודכ ,תימינפ הגרבהב      

    150.00    75.00     2.00 'פמוק שורדה לכו דרוקר תוברל , רשואמ  
      

    180.00    90.00     2.00 'פמוק 1" רטוקב  ,ל"נכ ירודכ זרב 07.01.0110
      

    810.00   135.00     6.00 'פמוק 2" רטוקב  ,ל"נכ ירודכ זרב 07.01.0120
      
4/3" רטוקב שימג רוניצ םע יוביכ ןולגלג     07.01.0130
ןקתומ ,מ"מ 6-4 ריחנ קנזמ םע 'מ 03 ךרואבו      
רטוקב ירודכ זרב ,תבבותסמ עורז םע ףות לע      

    810.00   810.00     1.00 'פמוק 1" * 4/3" רבעמ דמצמו 1"  
      
םע 2" יוביכ זרב :תללוכ שא יוביכ תדמע     07.01.0140
2 2," ססר ןוליס גוסמ קנזמ ,ץרוטש דמצמ      
ידמצמ + דחא לכ 'מ 51 ךרואב םיקונרז      
4/3" רטוקב שימג רוניצ םע ןולגלג ;ץרוטש      
ןקתומ ,מ"מ 6-4 ריחנ קנזמ םע 'מ 03 ךרואבו      
רטוקב ירודכ זרב ,תבבותסמ עורז םע ףות לע      
תודימב יוביכ ןורא ,1" * 4/3" רבעמ דמצמו 1"      

 18,000.00 2,250.00     8.00 'פמוק 021X03X08 מ"ס  
 26,321.00 םימחו םירק םימ תורוניצ 10.70 כ"הס  

      
ד ו ד י ב  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק לכב םייולג םימח םימ תורוניצ דודיב     07.02.0010

    450.00   450.00     1.00 'פמוק ע"ש וא  " סקלפודיו "  לוורש תועצמאב  
    450.00 דודיב 20.70 כ"הס  

      
ם י ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"מ 05 דע רטוקב .יס.יו.יפ תורוניצ     07.03.0010
לכ תוברל ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

  1,200.00    60.00    20.00 םישורדה םיחפסהו םירזיבאה רטמ   
      

  1,200.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     012 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,200.00 מהעברה      

      
      
ללוכ מ"מ 09 רטוקב .יס.יו.יפ תורוניצ     07.03.0020
לכ תוברל ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

    800.00    80.00    10.00 םישורדה םיחפסהו םירזיבאה רטמ   
      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב .יס.יו.יפ תורוניצ     07.03.0030
לכ תוברל ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

  5,400.00    90.00    60.00 םישורדה םיחפסהו םירזיבאה רטמ   
      
הילתב E.P.D.H-מ 8"/4" הפצר םוסחמ     07.03.0035
,לוורש ,הרקתל הרישק תוברל הרקתל תחתמ      
תכרעמל רוביחהו זילפ תשר ,הטסורינ לס      

  7,500.00 1,500.00     5.00 'פמוק ןיכפוש תורוניצ  
      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק תחלקמל ןליפורפילופמ הפצר oוסחמ 07.03.0040
      
,םימח םימל ןליפורפילופמ 4"/2" הפצר םוסחמ     07.03.0050

    180.00   180.00     1.00 'פמוק זילפ תשרו תעבט תוברל  
      
4"/2" תלפונ תרוקיב תספוק/תרוקיב תספוק     07.03.0060

    360.00   180.00     2.00 'פמוק זילפ הסכמ םע  
      
4"/4" תלפונ תרוקיב תספוק/תרוקיב תספוק     07.03.0070

    720.00   180.00     4.00 'פמוק זילפ הסכמ םע  
      
גגב ןגועמ 4" רטוקב לזרב תקצימ ריווא רוניצ     07.03.0080
,גגה הקעמ סלפמ לעמ מ"ס 03 -ב טלובו      
רוביח ללוכ ,ןוולוגמ חפמ ריווא עבוכ תוברל      

    540.00   540.00     1.00 'פמוק מ"מ 011 רטוקב .יס.יו.יפ רוניצל  
      

    270.00   135.00     2.00 מ"מ 05, 011 רטוקב תרוקיב ןיע 'חי  07.03.0090
 17,090.00 םירוויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת   ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה :הרעה      
םירזיבאה לכ תוברל תועובקה לש תומלשב      
.םישורדה      
      
הסכמו בשומ תוברל 'א גוס ןבל סרחמ הלסא     07.04.0010
זרב ,יתומכ-וד החדה לכימ ,קיטסלפמ דבכ      
הנקתהל שורדה לכו םורק הפוצמ זילפ      

    765.00   765.00     1.00 'פמוק . תמלשומ  
      
04X06 תודימב 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.04.0020

    540.00   540.00     1.00 'פמוק .תרשרשו קקפ  ,קובקב ןופיס תוברל ,מ"ס  
      

  1,305.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     013 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,305.00 מהעברה      

      
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תרעק     07.04.0025
    04X06 קקפ  ,קובקב ןופיס תוברל ,מ"ס  

    630.00   630.00     1.00 'פמוק .תרשרשו  
      
וא תמח 'בח לש 4800-2 םגד תחלקמ תכרעמ     07.04.0030
םע שאר ללוכ םיזרב השולש םע , רשואמ ע"ש      

    675.00   675.00     1.00 'פמוק . היילת ןקתמו שימג רוניצ  
      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק .תילקב תידיו םורכ יופיצ םע 2/1" ךפוש זרב 07.04.0040
      
םגד ,רויכל םימחו םירק םימל בוברע תללוס     07.04.0050

    360.00   360.00     1.00 'פמוק .  רשואמ ע"ש וא תמח לש 2/000-3  
      
תרעקל םימחו םירק םימל בוברע תללוס     07.04.0055

    450.00   450.00     1.00 'פמוק חבטמ  
      
םע ינקית רטיל 08 חפנב יכנא ילמשח םימ דוד     07.04.0060
ףוג תוברל , ליאמא וא יסקופא םינפ יופיצ      
םותסש ,הריגס זרב תוברל ,טוו 0002 םומיח      
רוניצו זוקינ זרב, ןוחטיב םותסש ,רזוח-לא      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .שורדה לכו הפצרל דע זוקינ  
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     07.04.0070
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  1,080.00   270.00     4.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      
תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     07.04.0080
ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל , מ"ס 041/08      

    270.00   270.00     1.00 .עובצ 'חי   
      

    110.00   110.00     1.00 רטיל 02 הפשא חפ 'חי  07.04.0090
      

     45.00    45.00     1.00 םיוו 3 בלוק 'חי  07.04.0100
  6,905.00 ןהירזיבאו תויאורבת  תועובק 40.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      

  1,350.00    90.00    15.00 4" רונצה רטוק 'ב גרד םינוולוגמ תורונצ רטמ  07.05.0010
      

  1,215.00   405.00     3.00 'פמוק תויינכת יפל םירבחמ םע בזרמ שאר 07.05.0020
      
54 לזרב תקצימ םיבזרמל אצומ תותשק     07.05.0030

  1,215.00   405.00     3.00 'פמוק 4"  רונצה רטוק , תולעמ  
      

    540.00   180.00     3.00 'פמוק 01/54/03 בזרמל תימורט תקוש 07.05.0040
  4,320.00 םשג ימ זוקינ 50.70 כ"הס  
 55,086.00 תירטינס היצלטסניא 70 כ"הס  

      
קובץ: 1053-210-1   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     014 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י נ ב  ,ת ו ר י פ ח  ,ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב י צ ח ו       
      
הז ףיעסב םיליבומ יבגל הדידמה :הרהבה      
םילולכ םניאש םיטירפל קרו ךא תסחייתמ      
60.80 ףיעסב תודוקנל הדיחיה יריחמב      
      
==="הרבוק" תורוניצ===      
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0080

    750.00    15.00    50.00 מ"מ 05 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0090

  2,340.00    18.00   130.00 מ"מ 57 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0100

  2,000.00    40.00    50.00 מ"מ 011 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0110

  5,000.00    50.00   100.00 מ"מ 061 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
הלופכ ןפוד ילעב םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.0120

    650.00    65.00    10.00 מ"מ 522 רטוקב "הרבוק" רטמ   
      
==="קזב" ןקת תורוניצ===      
      
05 רטוקב ,"קזב" ןקת 5.31 ע"קי יטסלפ רוניצ     08.01.0130

    900.00    18.00    50.00 .מ"מ רטמ   
      
===חישק CVP תורוניצ===      
      
רטוק ,01 גרד םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.01.0160

  5,850.00    65.00    90.00 מ"מ 7.7 ןפוד יבוע ,מ"מ 061 ינוציח רטמ   
      
===קיטסלפ תולעת===      
      
===ץרוחמ חפ תולעת===      
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.0270

  2,250.00    45.00    50.00 .מ"ס 5.6X02 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.0280

  6,600.00    55.00   120.00 .מ"ס 5.6X03 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.0290

  2,600.00    65.00    40.00 .מ"ס 5.6X04 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
      

 28,940.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     015 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,940.00 מהעברה      

      
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.0300

  1,400.00    70.00    20.00 .מ"ס 5.8X06 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
===םילבכ תומלוס===      
      
בחורב ןוולוגמ יתרוצ לזרבמ םילבכל תומלוס     08.01.0410

  2,250.00    75.00    30.00 .מ"ס 52 לכ םיבלש,מ"ס 6 דצ הבוג מ"ס 02 רטמ   
      
בחורב ןוולוגמ יתרוצ לזרבמ םילבכל תומלוס     08.01.0420

    900.00    90.00    10.00 .מ"ס 52 לכ םיבלש,מ"ס 6 דצ הבוג ,מ"ס 03 רטמ   
      
הפצרל מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ גורמ חפ הסכמ     08.01.0435
תעינמל ספסוחמ ,למשח תלעת/הלופכ      
תולעת יוסיכל ,תולפקתמ תוידי ללוכ ,הקלחה      
תקפסא תוברל ,למשח רדחב למשח ילבכ      
ףקיה לכב םינוולוגמ תיוז ילזרב תנקתהו      
םיסכמ תנקתה רשפאל מ"ע ,הפיצרב תולעת      

  2,430.00   405.00     6.00 .הפצרה ינפ םע דחא סלפמב ר"מ   
      
===ןוטב תחמוג===      
      
דיל ישאר קספמו ח"ח םינומ ןוראל  החמוג     08.01.0440
יפוא תלעב 003 -ב ןייוזמ ןוטיב היושע .חולה      
דע יקנ בחור,תוחפל מ"ס 02 לש ילמינימ ןפוד      
מ"ס 80 דע יקנ קמוע,'מ 3.2 הבוג,'מ 1      
תכתמ תותלד ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל,      
'בח טרדנטס יפל הליענ ירודיסו םיימל תומוטא      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .תוינכותב ראותמכ למשח  
      
מ"ס01 ןפוד יבועב "קזב"  ןוראל ןוטב תחמוג     08.01.0450
קמוע,'מ5.1 הבוג,'מ 06.0 דע יקנ בחור,תוחפל      
ןורא - ןוטב דוסיל ןוגיע תוברל,מ"ס 05 דע יקנ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 .דרפנב דדמנ קזב 'חי   
      
===תוריפח===      
      
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0460
תרזחה תוברל מ"ס 021  דע 08 קמוע מ"ס      

  7,000.00    35.00   200.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה רטמ   
      
לעמ בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0470
מ"ס 021  דע  08 קמוע ,מ"ס 08 דעו 04      

  1,125.00    45.00    25.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה תרזחה תוברל רטמ   
      

  1,400.00    70.00    20.00 .םיידי תדובעב הריפח רובע תפסות רטמ  08.01.0510
      
      
      

 49,045.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     016 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,045.00 מהעברה      

      
      
יבועב ריק רבעמ תביצח ===ריק ירבעמ===     08.01.0520
יושע רוניצ רובע ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 04 דע      
תוברל ,'ץניא 2 דע רטוקב קיטסלפ וא הדלפ      

    450.00   225.00     2.00 .רוניצה 'חי   
      
ןוטבמ מ"ס 04 דע יבועב ריק רבעמ תביצח     08.01.0530
קיטסלפ וא הדלפ יושע רוניצ רובע ןייוזמ      
יאת=== .רוניצה תוברל ,'ץניא 6 דע רטוקב      

    760.00   380.00     2.00 ===הרקב 'חי   
      
מ"ס 06 ימינפ רטוקב ןוטבמ לוגע הרקב את     08.01.0540
הסכמו ןוטבמ הרקת ללוכ מ"ס 021 קמועו      
למס ללוככ .004D - ןוט 04 -ב הדימעל יוניב      
תושירד יפל הסכמה לע תכתממ תושרה      
יחתפו המדאב הביצח /הריפח ללוכ .חקפמה      

  2,520.00 1,260.00     2.00 .תורוניצ רובע האיצי 'חי   
      
קמועו מ"ס 001 ימינפ רטוקב לוגע הרקב את     08.01.0550
יוניב הסכמו ןוטב תרקת ללוכ ,מ"ס 051      
    004D/ 521D לע תכתממ תושרה למס ללוכ  
/ הריפח ללוכ .חקפמה תושירד יפל הסכמה      

  2,250.00 2,250.00     1.00 .תורוניצ רובע האיצי יחתיפו המדאב הביצח 'חי   
 55,025.00 תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיעיפומה םילבכה יבגל הדידמה :הרהבה      
םניאש םילבכל קרו ךא תסחייתמ הז ףיעסב      
60.80 ףיעסב תודוקנל הדיחיה יריחמב םילולכ      
===YX2N םילבכ===       
      
ר"ממ 5.2X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0040
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  1,500.00    15.00   100.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 6X5 דע ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0070
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  3,510.00    27.00   130.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0080
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  1,000.00    40.00    25.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 53X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0110
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  9,200.00   115.00    80.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      

 15,210.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     017 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,210.00 מהעברה      

      
      
ר"ממ 042X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0160
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

 10,800.00   180.00    60.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
E 081EF HXHN 09 גוסמ שא יניסח םילבכ     08.02.0170
וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ 01X5 ךתחב      
םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב םיחנומ      

  1,600.00    80.00    20.00 .עקרקב רטמ   
      
===םיידיג בר םילבכ===      
      
ר"ממ 5.1X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0370
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

    180.00    18.00    10.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
===תשוחנ יכילומ===      
      

    750.00    15.00    50.00 .ר"ממ 61 ךתחב םיולג תשוחנ יכילומ רטמ  08.02.0420
      

  3,250.00    25.00   130.00 ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ. רטמ  08.02.0440
      
61 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0445

  1,200.00    15.00    80.00 .ר"ממ רטמ   
      
042 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ םוינימולא יכילומ     08.02.0500

  1,650.00    55.00    30.00 ר"ממ רטמ   
      
===םילאנגיס ילבכ===      
      
םגד רודלט תרצות ךכוסמו רוזש דוקיפ לבכ     08.02.0560

  3,000.00    30.00   100.00 2X(2X16AWG). רטמ   
 37,640.00 םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק .הנבמל ,תמלשומ דוסי תקראה תכרעמ 08.03.0010
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.03.0040

    720.00   720.00     1.00 'פמוק .מ"מ 01X001 תשוחנמ  
      
ךילומ ללוכ םייתכתמ םיתורשל הקראה תדוקנ     08.03.0060
רזעה ירמוח לכו ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ      
הקראה גרוב ,יתכתמ קבח תוברל( םישורדה      

  1,800.00   180.00    10.00 .)'וכו לבכ לענ 'קנ   
      
      
      

  5,670.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     018 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,670.00 מהעברה      

      
      
הפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תדורטקלא     08.03.0090
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
ןוטב תחוש תוברל ,עקרקב תיכנא העוקת      
מ"ס 05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט קזוחב      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .ןוט 8 ןוטב הסכמ םע  
      
םיכילומ ינש י"ע  רוטארנג תקראה תכרעמ     08.03.0100
- תשוחנמ ר"ממ 53 דע ךתחב םידדובמ      

    675.00   675.00     1.00 'פמוק .הטיש תקראהו ףוג תקראה  
  7,245.00 תוקראה 30.80 כ"הס  

      
ד ו ק י פ  י ר ז י ב א ו  ר ו ש כ י מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
ה ק פ ס א ו       
      
םוטא ,ע"וש וא THGILF תרצות לובט ףוצמ     08.04.0010
'מ 02 ךרואב ילרגטניא לבכ ללוכ ,םימל דעוימו      
רובב וא םימ רגאמב הנקתהל דעוימ תוחפל      

  6,480.00   540.00    12.00 'פמוק .ןיכפוש  
      
וא םימ תרנצב הנקתהל דעוימ ץחל רמתמ     08.04.0020

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק .בויב  
      
תרקתב הבכרהל םאתומ ינוסרטלוא סלפמ דמ     08.04.0040
.הדידמה חווטל םאתומ ןשייח ללוכ רגאמ/רוב      
ןיב ילאגטניא לבכו חולב ןקתומ לנאפ ללוכ      

 45,900.00 7,650.00     6.00 'פמוק .לנאפל ןשייחה  
      
דעוימ ףילחמ עגמ םע לובג קספמ לולכמ     08.04.0050
,רוזח לא םותסש ןוגכ תכרעמב הנקתהל      
תמגודכ ,)V.R.N המירז רסוח ינפמ הנגה(      
דעוימ .ע"ש וא תורוקמ .מ.ח.ש תרצות      

  2,160.00   720.00     3.00 'פמוק .רזוח לא םותסש לע הנקתהל  
      

    360.00   360.00     1.00 'פמוק .תינוציח הנקתהל דעוימ טטסומרט 08.04.0060
 58,050.00 הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 40.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
דומצה-ח"חמ הנזה- ישאר קספמ חול===      
תוחולה ===חולל הנבמ======היינמ ןוראל      
יאפוריא ןקתו 93416 י"ת יפל ועצובי      
    1-93406 CEI. אצמנה לעפמב ורצויי תוחולה  
.ילארשיה םינקתה ןוכמ לש דימתמ חוקיפב      
      
קספמ/למשח חולל ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.05.0001
,לקוצ תוברל ,מ"מ 0.1 דע לדוגב ינוציח ישאר      

  2,250.00 2,250.00     1.00 .טולישו םיקדבמ ,דסמ ,הליענ רודיס ר"מ   
  2,250.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1053-210-1   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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26/11/2018
דף מס':     019 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,250.00 מהעברה      

      
      
הנגה םע רפמא 004X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0002
דייוצמ ,רפמאוליק 05 קותינ רשוכ ,השירד יפל      
תנתינ תיטנגמ הנגה םע תינורטקלא הנגהב      
הקספה לילסו ילנימונ םרז 5.1 דע לויכל      

  3,150.00 3,150.00     1.00 24/230V. 'חי   
      
םאתומ ןוולוגמ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.05.0030
הבריק ,תויביזרוקה יאנת ,הנקתהה תביבסל      
A005 דע ,ינכטה טרפמב טרופמכ ,'וכו םיל      
דויצה לכ הריבצ יספ ללוכ ,תותלד ללוכ .רפמא      
,םיקדהמ ,טוויח ,תולעת :ןוגכ ,רזעה ירמוחו      

 38,880.00 3,240.00    12.00 .חולה ינפ עובר רטמ יפל דדמנ ,'וכו טוליש ר"מ   
      
===קזב תונורא===      
      
דע לדוגב קזב ןקת ןיירושמ רטסאילופ ןורא     08.05.0090
ץע תטלפ ,חירב בר לוענמ תוברל ,ר"מ 0.1      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .הקבדמו  
      
===םי-ז"אמ===      
      
,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.05.0110

  2,475.00    45.00    55.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ןגומ דחא בטוק 'חי   
      
2 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק וד  ז"אמ     08.05.0120

    110.00   110.00     1.00 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0130

  4,500.00   180.00    25.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 04 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.0140

  2,970.00   270.00    11.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
A05 דע ףוצר הדובע םרזל יבטק וד ז"אמ     08.05.0160

    360.00   180.00     2.00 .CD רשי םרזב הדובע רובע 'חי   
      
===תחפ ירסממו םיעקש===      
      

     80.00    40.00     2.00 .חולב הליסמ לע בכרומ י"ת יזאפ דח עקש 'חי  08.05.0170
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ רסממ     08.05.0180

    225.00   225.00     1.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטק 4 תחפ ירסממ     08.05.0190

    255.00   255.00     1.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.05.0200

    270.00   270.00     1.00 רפמאילימ 03 'חי   
 57,775.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1053-210-1   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     020 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 57,775.00 מהעברה      

      
      
===םיעונמ תנגהל םי-ת"מאמ===      
      
52X3 ילנימונ םרזל עונמל הנגה ת"מאמ     08.05.0210
רשוכו השירד יפל תימרת הנגה םע רפמא      
רשוכ( תימרתה הנגהה לדוגל םאתהב קותינ      
רפמא 4 דע תימרת הנגהב לבגומ יתלב קותינ      
לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק 01 קותינ רשוכו      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ .)רפמא 4      
וא ,רדיינש תרצות VG םגד תמגודכ ,תנווכתמ      

  2,550.00   255.00    10.00 .BA,SNEMIS תרצותמ ע"ש 'חי   
      
001X3 ילנימונ םרזל עונמל הנגה קספמ     08.05.0230
רשוכו השירד יפל תימרת הנגה םע רפמא      
רשוכ( תימרתה הנגהה לדוגל םאתהב קותינ      
רפמא 4 דע תימרת הנגהב לבגומ יתלב קותינ      
לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק 01 קותינ רשוכו      
תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ )רפמא 4      
וא ,רדיינש תרצות VG םגד תמגודכ ,תנווכתמ      

  3,240.00 1,080.00     3.00 .BA,SNEMIS תרצותמ ע"ש 'חי   
      
===םיבטק 3 םי-ת"מאמ===      
      
הנגה םע רפמא 001X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0240
,רפמאוליק 52 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

  2,700.00   675.00     4.00 תיטנגמו תימרת הנגהב דייוצמ 'חי   
      
אלל רפמא 001X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0250

    495.00   495.00     1.00 .)קפסה קתנמ( תונגה 'חי   
      
הנגה םע רפמא 052X3 ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0260
051 וא 07  קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דייוצמ ,רפמאוליק      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .רצק םרז תלבגהו 'חי   
      
הנגה םע רפמא 004X3  ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.0280
וליק  63 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

  5,040.00 2,520.00     2.00 .תינורטקלא הנגהב דייוצמ רפמא 'חי   
      
===םי-ת"מאמל םירזיבא===      
      
לילס לש רפמא 008X3 דע ם"יתמאמב תפסות     08.05.0370

  1,400.00   200.00     7.00 והשלכ גוסמ הקספה 'חי   
      
גוסמ דוקיפל רזע עגמ לש ם"יתמאמב תפסות     08.05.0390

  1,000.00   100.00    10.00 )'דכו ,םידקמ ,רגוס ,חתופ( והשלכ 'חי   
      
      
      

 75,820.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     021 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 75,820.00 מהעברה      

      
      
םית"מאמל דמצמ םע הלעפה תידי לש תפסות     08.05.0400
המיטא ללוכ )םיבטק 4 וא 3( רפמא 0521  דע      

    570.00   285.00     2.00 .קספומ בצמב קספמ לש הליענל תורשפאו 'חי   
      
-מ םייונבה םיפילחמ םרז יקספמל ינכמ בלוש     08.05.0410
3 ,רפמא 0521 דע ילמנימונ םרז ם"יתמאמ 2      
)ןרציה תוארוה יפ לע בולישה( םיבטק 4 וא      
םית"מאמה ינש לש תינמז וב הלעפה תעינמל      
בצמ תוברל ,םינוש הניז תורוקמל םירבוחמה      
הנקתהה .דחי םג ם"יתמאמה ינש לש קספומ      

    540.00   540.00     1.00 .דבלב םיקספמה תיזחב 'חי   
      
וא A004X3, 3 דע קספמ רובע הלעפה עונמ     08.05.0420

  3,240.00 1,620.00     2.00 .םיבטק 4 'חי   
      
===םיבטק 4 םי-ת"מאמ===      
      
תונגה אלל רפמא 036X4 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.05.0540

  8,100.00 4,050.00     2.00 )קפסה יקתנמ( 'חי   
      
=== קרב יקרופ ===      
      
AK02X4 2 SSALC 02/8 קרב יקרופ טס     08.05.0710
DRAUG" :םגד NHED תרצות תמגודכ      

  1,440.00 1,440.00     1.00 'פמוק NHED" ע"ש וא.  
      
AK05 רצק םרזל C+B בלושמ קרב יקרופ טס     08.05.0720
NOTE תרצות 082-21TBPS םגד תמגודכ      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא  
      
===קפסה םרוג רופיש תכרעמ===      
      
בר םע בלושמ תוגרד 8-ל קפסה םרוג רקב     08.05.0800
ללוכ םיילמשח םינותנ תודידמ עוציבל דדומ      
יפ לע םילבק תלעפה ללוכ .תוינומרה יתוויע      
יסיסבה קפסהב ,קפסהה םרוג תידידמ      
    )05ZH( יללכה קפסהה םרוג יפ לעו )ללוכה  
תרצות תמגודכ .)תוינומרהה יקפסה תא      
    CETAS 8 םגדFP291C טרופ ללוכ .ע"וש וא  
,PI/PCT תרושקת טרופו תירוט תרושקת      
ילבכ ללוכ .SUBDOM תרושקת לוקוטורפו      
,הנקתהל םישורדה רזעה ירזיבא לכו תרושקת      
רופיש ,תמלשומ הדידמ עוציב ,הלעפה ,רוביח      

  3,780.00 3,780.00     1.00 .תוינומרהה ןוניסו קפסה םרוג 'חי   
      
      
      
      

 96,190.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     022 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 96,190.00 מהעברה      

      
      
ר"אוק 5 דע קפסהב םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0810
רצוימ V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ      
הקירפ ידגנ ללוכ ללוכ .KKM תיגולונכטב      
ןעגמ ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק גותימל דעוימ      
לכ ללוכ .A61X3 דע ת"מאמ ללוכ .רזע      
היציזילנגיסהו דוקיפה ,גותימה תכרעמ      
דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ ,םירסממ תוברלו      

    810.00   810.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ר"אוק 02 דע קפסהב םילבק תכרעמ לולכמ     08.05.0860
רצוימ V044 תיזאפ תלת םילבק תללוס ללוכ      
הקירפ ידגנ ללוכ ללוכ .KKM תיגולונכטב      
ןעגמ ללוכ .תוצצופתה ינפב הנגה ןונגנמו      
יעגמו רוסרפוס ללוכ .םילבק גותימל דעוימ      
לכ ללוכ .A04X3 דע ת"מאמ ללוכ .רזע      
היציזילנגיסהו דוקיפה ,גותימה תכרעמ      
דדמנ .'וכו תוירונ םיגתמ ,םירסממ תוברלו      

  7,200.00 1,800.00     4.00 'פמוק .טלפמוק  
      
===רואמו חכל הנזה ינעגמ===      
      
דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1010
    CAV032 הדובע רטשמ ,טלוו "CA" 3 'סמ  
תולועפ ןוילימל ,רפמא 61  דע לש ףוצר םרזל      
גוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

  1,350.00   135.00    10.00 N.C+N.O 'חי   
      
CAV דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.1020
םרז 3 'סמ "CA" הדובע רטשמ ,טלוו 032      
תולועפ ןוילימל ,רפמא 52  דע לש ףוצר      
גוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

    720.00   180.00     4.00 N.C+N.O 'חי   
      
===םיעונמ גותימל םינעגמ===      
      
2 ללוכ )WK 54 ,)3CA עונמ גותימל ןעגמ     08.05.1080

  2,700.00   900.00     3.00 .ןעגמל רוסרפוס ללוכ ,CN+ON רזע יעגמ 'חי   
      
===םיכר םיענתמ===      
      
WK 54 קפסהב עונמל ילטיגיד ךר ענתמ     08.05.1180
וא TRATS i םגד  "ןוקלוס" תרצות תמגודכ      
, Am02-4 תיגולנא האיצי ללוכ .ךרע הווש      
584 תרושקת טרופ ללוכ קפסה/םרזל תיסחי      

 18,360.00 6,120.00     3.00 .למשח חולב הנקתהל דעוימ ,SR-SUBDOM 'חי   
      
=== היצזילנגיסו דוקפ תוכרעמ===      

127,330.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     023 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
127,330.00 מהעברה      

      
      
תדיחיל היצזילאנגיסו דוקיפ תכרעמ     08.05.1600
ירזיבא לכ ללוכ ,תינכות יפל ,עונמ/הביאש      
,םיגתמ :תוברלו ,יוויחהו גותימה דוקיפה      
,דוקיפ ינועש ,הייהשה ירסממ ,םירסממ      
,טוויחה לכו ,תועש דמ ,תוירונ ,םינצחל      

  6,750.00 2,250.00     3.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .םיוולינה םירזיבאהו םיקדהמה  
      
דוקיפ רובע ךא ל"נכ היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.05.1610
דדמנ ,תינכות יפל , רוטרנג דוקיפו ףתושמ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
דוקיפ רובע ךא ל"נכ היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.05.1615
קפס לומ םואת תוברל גוס לכמ ילמשח ףוגמ      

  5,400.00   675.00     8.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ ,תינכות יפל , ףוגמה  
      
הפיטש ףוגמל היהשה ירסממ ללוכ ךא ל"נכ     08.05.1616

  1,125.00 1,125.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ ,תינכות יפל  
      
לש הדידמה :הרהבה ===דוקיפ ירזיבא===      
דוקיפה יביכרל תסחייתמ ךשמהבש םיטירפה      
םיללכנ םניא רשאו תוינכותב םיעיפומה      
וא/ו םיעונמל היצזילנגיסהו דוקיפה תוכרעמב      
.ל"נה ףתושמ דוקיפל      
      
םיעגמ 4-ל טקוס םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.05.1620
CD וא CA V022 חתמל רפמא 5 םיפילחמ      

    850.00    85.00    10.00 .תינדי הלעפהו DEL תירונ ללוכ ,V42 'חי   
      
יעגמו רפמא 01-ל םיעגמ 4 םע דוקיפ רסממ     08.05.1630
םגד קינכמלט תרצות תמגודכ שרדנכ רזע      

    180.00    90.00     2.00 .3AC וא 2AC 'חי   
      
ןוויכל ןתינה ןמזל ינורטקלא הייהשה רסממ     08.05.1640
םיפילחמ םיעגמ 2 ללוכ ,H 01 דע CES 1-מ      
הלועפה ןפוא ,CD V42 וא CA V022 חתמל      
YALED NO ,YALED FFO    :יונישל ןתינ      

    360.00   180.00     2.00 .'וכו 'חי   
      
לש תינכימ הברזר לעב ירלודומ דוקיפ ןועש     08.05.1650
תימוי תינכות רובע םיעגמ 2 םע תועש 002      

    360.00   360.00     1.00 .תיעובש תינכותו 'חי   
      

    110.00   110.00     1.00 רפמא 61X1 דעצ רסממ 'חי  08.05.1660
      

    245.00   245.00     1.00 .חולה לע טלוו 42 הארתה םזמז 'חי  08.05.1670
      

    810.00   405.00     2.00 .R.V.N -הזאפ ךופיהו חתמ רסוח רקב 'חי  08.05.1680
      

145,320.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     024 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
145,320.00 מהעברה      

      
      

    270.00    90.00     3.00 .רפמא 61 םיבצמ 3 דע יבטוק דח ררוב גתמ 'חי  08.05.1690
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.1710

    110.00   110.00     1.00 .רפמא 52 'חי   
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.1720

    135.00   135.00     1.00 .רפמא 04 'חי   
      

     85.00    85.00     1.00 רפמא 61 יבטוק -וד ירלודומ קתנמ 'חי  08.05.1730
      
ינועבצ ,תומוק יתש דע "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.05.1740

    500.00    50.00    10.00 .מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      

    200.00   100.00     2.00 לעננ/לעננ אל גוסמ הירטפ שאר ןצחל 'חי  08.05.1760
      
תמגודכ ,עונמ יפופל תנגהל רוטסימרת רסממ     08.05.1770

  1,620.00   540.00     3.00 .סנמיס תרצות 'חי   
      

     45.00    45.00     1.00 .W1% 1 םהואוליק 2 דגנ 'חי  08.05.1820
      
השדעמ הסכמ תוברל ,דליטלומ ןומיס תירונ     08.05.1830

  1,225.00    35.00    35.00 מ"מ 22 רטוקב ,תינועבצ 'חי   
      
ןורטגמ תרצות רתי יחתמ ינפב הנגה תדיחי     08.05.1840

  1,080.00   135.00     8.00 DGM םגד 'חי   
      
===חתמ תקפסא תוכרעמ===      
      
,בצוימ  ןעטמ/קפס לש חולב הנקתהו הקפסא     08.05.1850
    CDV42,  01 רוריק , הלקת עגמ םע .רפמא  
תמגודכ האיציבו הסינכב תונגהו יעבט      

  1,620.00 1,620.00     1.00 'פמוק 01-42SPH קינורטאמג.  
      
,V42 , "לופיט אלל" המוטא םירבצמ תללוס     08.05.1851
לכל  תועש 84-ל יוביג רובע המיאתמ תלוביקב      
.תוחפל hA001 ,תודידמהו דוקיפה ילגעמ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 .המיאתמ תבשותו םילבכ ללוכ 'חי   
      

    315.00   315.00     1.00 V42/032 - AV052 דוקיפ יאנש 'חי  08.05.1880
      

    990.00   990.00     1.00 V032/004 -AV0051 דוקיפ יאנש 'חי  08.05.1890
      
===חול תרואת===      
      
תללוכה אתל חולב אתל DEL הרואת תכרעמ     08.05.1900
תקלדהל קינכמ -הלט לובג עגמו ןגומ ת.ג      

  1,890.00   270.00     7.00 'פמוק .תלד תחיתפב  
      

156,755.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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26/11/2018
דף מס':     025 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
156,755.00 מהעברה      

      
      
===רורויא תכרעמ===      
      
טטסומרתו חופמ םע ריווא תאיצי סירת     08.05.1930
םוטא ןנסמ ללוכ "לטיר" תמגוד חולל רורוויא      
    55-PI םיאתמ ריוא תאיצי סירתו סירתה לע  

  3,465.00   495.00     7.00 .ןנסמ ללוכ 'חי   
      
===הדידמ ירישכמ===      
      
םגד CETAS תרצות תוילמשח תודידמ תדיחי     08.05.1960
    HE571MP תרושקת טרופ ללוכ .ע"וש וא  
םאתמו תרושקת טרופ ללוכ 584SR -  תירוט      
לוקוטורפ ללוכו ,PI/PCT  - ל תרושקת      
.עצומה רקבל םיאתמ SUBDOM תרושקת      
תרושקתה ימאתמו תרושקתה ילבכ לכ ללוכ      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ .שורדה רזעה דויצו  
      

    770.00   110.00     7.00 רפמא 5/004 דע םרז הנשמ 'חי  08.05.2020
      
===למשח תקפסא תכרעמל םירקב===      
      
הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב     08.05.2050
לש םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא      
םגד "רדמא" 'בח תרצות תמגודכ ,רוטרנג-ח"ח      
    D035MA, רזעה ירזיבא לכ ללוכ ,ע"ש וא  
דדמנ .תיטמוטוא הפלחהל שרדנה טוויחהו      

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
===CLP - תנכותמ רקב לולכמ===      
      
,טרפמב ראותמכ CLP תנכותמ רקב לולכמ     08.05.3000
םיטרופ םע תרושקת )םי(סיטרכו ,UPC :ללוכ      
SUBDOM 5845R-ב תרושקתל םילוקוטורפו      
םיביכרה לכ רובע ,SUBDOM -PI/PCT - ו      
לנפ :ןוגכ רקבל תרושקתב םירבחתמה      
רקב ,תונכיתל בשחמ  ,דדומ בר ,הלעפה      
טס ללוכ .)'וכו ירלולס/יטוחלא תרושקת      
חכ קפס ללוכ .03% לש הברזר םע תובשות      
,םיביכרה לכ ללוכו ,.י.ז טלוו 42 ןזומ      
םישורדה םילולכמהו םילבכה םירזיבאה      
יסיטרכ טעמל ,שורדה רזעה דויצ לכו הלועפל      
םיטרופמו דרפנב םידדמנה םיביכרהו O/I- ה      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק .ךשמהב  
      

  7,920.00 1,980.00     4.00 ID23 - CDV42 סיטרכ 'חי  08.05.3010
      

  3,780.00 1,890.00     2.00 שבי עגמ - OD61 סיטרכ 'חי  08.05.3020
      

192,240.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     026 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
192,240.00 מהעברה      

      
      

  8,460.00 4,230.00     2.00 IA8 - Am02-4 סיטרכ 'חי  08.05.3030
      
םגד רדיינש תרצות רקבל ימוקמ הלעפה לנפ     08.05.3050
    0134 OTG IMH ללוכ ,י"ז  42 חתמב ןזומ  
תרושקת ילוקוטורפו PI/PCT תרושקת טרופ      
תרושקת לבכ ללוכ .עצומה רקבל םימיאתמ      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ-רקבל  
      

  6,750.00 2,250.00     3.00 'פמוק .556VTSIMH םגד ךא ל"נכ 08.05.3055
      
תואיצי 8 ,להונמ יתיישעת HCTIWS תדיחי     08.05.3060
תרצות תמגודכ ,54JR תשוחנ      
    MUIXENNOC, תרושקתה ילבכ לכ ללוכ  

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .םיילאירפירפה םיביכרל  
      
תללוכה תבלושמ תיתיישעת תרושקת תדיחי     08.05.3070
תלעב רקבה תושירדל המיאתמה בתנו םדומ      
584SR/232SR תילאירס הסינכ רוביח      
לוקוטורפב טנרתא ירוביח ינש ,רקבהמ      
    OMPI/PCT, SUBD תונכת תורשפא תלעב  
בותינ ,תובותכ יחווט :םירטמרפ      
TROPPUS TNEILC ,NPVתובותכ      
    ,TAND ,PTN ,SND,PCHD ב"ויכו -  

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק 003SL ARREIS תמגודכ  
      
מ"פת י"פע  בויב הביאש תנחת רקב תונכת     08.05.3090
הלעפה תורגש תביתכ .דיגאתה י"ע רבעויש      
בויבל הביאש תנחת גוסמ ןקתמל תוירטמלטו      
תוירטמלט :םישגד .תובאשמ 3 דע )בויב ןוכמ(      
,םרז ,קפסה ,)ש"קמ(הקיפס :הבאמ תמרב      
ןמש ץחל ,תודיער ,רדת ,)ד"לס( תוריהמ ,חתמ      
הלקת ,רדת הנשמ הלקת ,עונמ םוח ,עונמו      
תויראמלט :תיללכ הבאשמ תלקת ,ךר ענתמ      
,תוזאפ ןיב םרז ,הקינס וק ץחל :הנחת תמרב      
,חתמו םרז תוירטמלט האירק ,הזאפ רסוח      
דמ תאירק ,םיפוצמ תאירק ,םיפוצמ תייעב      
דוסי ריחמב ,תיללכ הלקת ,ינוסרטלוא הבוג      

 18,900.00 18,900.00     1.00 'פמוק ח"ש 00081  
      
הלעפה לנפ בולישל ל"נכ תימושיי הנכות     08.05.3100

  6,480.00 6,480.00     1.00 'פמוק ח"ש 0026 לש דוסי ריחמב  
      
םינותנ 5 דע הגיצמה רקבל הנכות ךא ל"נכ     08.05.3105

  5,400.00 1,800.00     3.00 'פמוק ח"ש 0061 לש דוסי דוסי ריחמב  
      
      
      
      

251,730.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     027 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
251,730.00 מהעברה      

      
      
בתוכ לומ םואתו תרושקת תומישר עוצב     08.05.3110
ריחמב תוקידב ללוכ הרקבה זכרמב הנכותה      

  4,050.00 4,050.00     1.00 'פמוק ח"ש 0093 לש דוסי  
      
עויס ךרוצל יאלמשח לש הצרהו הלעפהל ע"י     08.05.3115

  2,025.00   675.00     3.00 .הנכותה בתוכל ע"י   
      
ינותנ .א :ללוכה ןקתמל ינטרפ ךסמ תונכת     08.05.3120
.ב ,)םיילוארדיה םינותנ ,תבותכ ,םש( ןקתמה      
ןקתמב םיטנמלאה תמכס לש יפרג טוטרש      
)ב"ויכו תובאשמ ,םיפוגמ ,רוטרנג ,הכירב(      
לש הקיטאמת יפל הלעפה תייצמינא תוברל      
תוירטמלט תגצה .ג ,שארמ תרדגומ םיעבצ      
דוסי ריחמב .ןקתמב טנמלא תמרב תורטונמ      

  1,620.00 1,620.00     1.00 'פמוק ח"ש 005,1  
      
בתוכ י"ע הרקבה תכרעמ לש הצרהו הלעפה     08.05.3130
הלעפהל דע שרדנכ םינוכדיע ללוכ ,הנכותה      
םוי/ח"ש 052,2 לש דוסי ריחמב ,תמלשומ      

  6,750.00 2,250.00     3.00 .הדובע ע"י   
      
:ללוכ ישאר למשח חול לש הנקתהו הלבוה     08.05.3210
ללוכ .ומוקמב ותבצהו ותסנכה ,רתאל הלבוה      
,חכ ,םיילמשחהו םיינכמה םירוביחה לכ עוציב      
חולה תקידב ללוכ .'וכו םילאנגיס ,דוקיפ      
םילויכ עוציבו 93416  :לארשי ןקתל םאתהב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק .ןימזמל הריסמו הלעפהו  
      
יפל רוטרנג הקולח חול לש הנקתהו הקפסא     08.05.3220

  7,200.00 7,200.00     1.00 'פמוק 1001/0192 'סמ תינכות  
276,075.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
- ת ו נ ק ת ה ו  ט ו ו י ח  ת ו ד ו ב ע  60.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ק נ ו  ם י ר ז י ב א       
      
===תונקתהו תוקפסא -למשח ירזיבא===      
      
תורבחתהב ךרוצ שי םהב םירוזיאב תיתשת      
תושירד תא םאות היהי תוצצופתה ןגומ דויצ      
1ENOZ יאפוראה ןקתה וא 97006 י"ת      
    97006CEI 1 יאקירמא וקת ואVID 3021LU.  
      
וא SSIWEG תמגודכ היהי הצקה דויצ לכ      
.ןימזמה י"ע רשואמה ע"ש      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     028 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ יפוס רזיבא ללוכ תונושה תודוקנה ריחמ      
םא הדוקנה דועיל םיאתמה ב"ויכו עקש/קספמ      
.אלש וא שרופמב ןייוצ      
      
,XUL022-02 םוחתב ןווכמ ,ירטקלא וטופ את     08.06.0010
המוטא אספוקב ןקתומ ,רוא ןשייח ללוכ      

    675.00   675.00     1.00 .חולל ץוחמ-55PI 'חי   
      
אספוק לש רוביחו טוויח הנקתה הקפסא     08.06.0140
םירסממ 5 דע תללוכה 55PI המוטא תיטסלפ      
וא 42 חתמל לילס ילעב "םילאנגיס ימגרתמ"      
4 םע ,)למשח תוחול תינכות יפל( טלוו 032      
032 דע חתמב רפמא 5 ,םיפילחמ םיעגמ      
ןיב םילאנגיסו םידוקיפ תרבעה םשל ,טלוו      

    225.00   225.00     1.00 .תוחול 'חי   
      
אספוק לש רוביחו טוויח הנקתה הקפסא     08.06.0150
56PI המוטא 4IC  לש לדוגב םירוביח      
ללוכ .)םיפוצמ ןוגכ( םירזיבא ילבכ תכראהל      
םירמוחה לכו תודובעה לכו םיקדהמ      

  1,440.00   720.00     2.00 'פמוק .םישורדה םירזיבאהו  
      
תספוקב 46PI םימ ןגומ םורח ןצחל תדיחי     08.06.0160
SAX םגד CN+ON ,הריבשל תיכוכז      

    430.00   215.00     2.00 'פמוק .רושק שיטפ ללוכ ,קינכמלט  
      
"תופאלק" ללוכ תיתילכת-בר םיעקש תספוק     08.06.0200
A52,03 תחפ רסממ ,C-A52X3 ת"מאמ      
דח עקש ,C-A61 םית"מאמ 2 ,רפמאילימ      
,EEC A61 יזאפ-דח עקש A61 י"ת יזאפ      

  2,480.00   496.00     5.00 'פמוק EEC.A 23 יזאפ-תלת עקש  
      
המוטא תכתממ הביתב A36X3 ןוחטיב קספמ     08.06.0270

    406.00   406.00     1.00 'פמוק 55PI תינוציח תידי םע.  
      
===םימוטיא===      
      
ילבכ םירבוע םהב םיחתפ / םירבעמ תמיטא     08.06.0320
םיסלפמ ןיב תוריק וא/ו הפצרב הרקבו למשח      
בכעמ ףצקומ רמוחב םינוש םירדח וא ,םינוש      

  1,622.00   811.00     2.00 .תועש 3 שא ר"מ   
      
===הנזה יוק===      
      
ןיסח לבכב רקבל הצירפ יוליג תזכרל הנזה וק     08.06.0330

    271.00   271.00     1.00 'פמוק .5.2X3 שא  
      
      

  7,549.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     029 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,549.00 מהעברה      

      
      
שא ןיסח לבכב  שא יוליג תזכרל הנזה וק     08.06.0340

    271.00   271.00     1.00 'פמוק .3X2.5  
      
===םיעונמ רוביח===      
      
טרפמב ראותמכ ,WK01 ללוכו דע עונמ רוביח     08.06.0350

  2,486.00   226.00    11.00 'פמוק 'פמוק - רזע ירמוחו תודובע ללוכ ,ינכטה  
      
ראותמכ WK001 ללוכו דע עונמ רוביח     08.06.0360
- רזע ירמוחו תודובע ללוכ ינכטה טרפמב      

  1,758.00   586.00     3.00 'פמוק 'פמוק  
      
==רוביחו טוויח ,הלחשה ,הנקתה תודוקנ==      
רוניצ( ליבומ ,לבכ :ללוכ הדוקנה ריחמ :הרעה      
לכו ,הלעפהו הקידב רוביחו טוויח ,)הלעת וא/ו      
,םישורדה רזעה ירמוחו םירזיבאה תודובעה      
תוישאר תולעת טעמל ,חולל דע רזיבאהמ      
תודוקנ=== .טלפמוק דדמנ .דרפנב תודדמנה      
===דוקיפ ירזיבאו רושכמ רוביח      
      
וא/ו רישכמ לש טוויחו רוביח הנקתה תדוקנ     08.06.0400
,ילטיגיד וא יגולנא ,הרקב וא דוקיפ רזיבא      
הקידב ללוכ )דרפנב דדמנ ותקפסא ריחמש(      

    813.00   271.00     3.00 .ןרציה תויחנהו תוינכות יפל לויכו 'קנ   
      
לא דוקיפ תכרעמ רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0410

    813.00   271.00     3.00 .רזיבאה ןוויכ ללוכ ,V.R.N-רזוח 'קנ   
      

    271.00   271.00     1.00 .טטסומרטל רוביחו טוויח תדוקנ 'קנ  08.06.0430
      

    271.00   271.00     1.00 .ץחל רמתמל רוביחו טוויח תדוקנ 'קנ  08.06.0450
      
ינוס הרטלוא סלפמ דמל רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0460

  3,516.00   586.00     6.00 לאנגיס לבכו הנזה לבכ ללוכ 'קנ   
      
דעו רזיבאהמ ,ףוצמל רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0470

  2,712.00   226.00    12.00 .חולל 'קנ   
      
לבכ ללוכ ,הקיפס דמל רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.0480
לאנגיס לבכו יגולנא לאנגיס לבכ ,הנזה      

    451.00   451.00     1.00 .םיסלופ 'קנ   
      
ליעפמ לש הלעפהו הקיצי ,רוביח ,טוויח תדוקנ     08.06.0490
םילבכה טעמל( רגס/רעש/ףוגמל ילמשח      
ילבכ רוביחו טוויח ללוכ ,דרפנב םידדמנה      
ריחמ יפל טלפמוק דדמנ - םילנגיס ילבכו הנזה      

  5,679.00   631.00     9.00 .הדוקנל 'קנ   
      

 26,590.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     030 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,590.00 מהעברה      

      
      

    204.00   204.00     1.00 .S2H יאלגל רוביחו טוויח תדוקנ 'קנ  08.06.0491
      

    204.00   204.00     1.00 .2O יאלגל רוביחו טוויח תדוקנ 'קנ  08.06.0492
      

    204.00   204.00     1.00 .OC יאלגל רוביחו טוויח תדוקנ 'קנ  08.06.0493
      

    204.00   204.00     1.00 .4HC יאלגל רוביחו טוויח תדוקנ 'קנ  08.06.0494
      
===חכו רואמ תודוקנ===      
      
תולעת וא/ תורוניצ תוברל רואמל רוביח תדוקנ     08.06.0500
ללוכ ר"ממ 5.1X5 דע ךתחב YX2N  לבכו      

 13,192.00   136.00    97.00 .דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביח 'קנ   
      
תולעת וא/ו תורונצ תוברל ,חכ רוביח תדוקנ     08.06.0510
ללוכ ,ר"ממ 5.2X3 דע ךתחב YX2N לבכו      

  1,232.00   154.00     8.00 יפוס רזיבא 'קנ   
      
תולעת תורונצ וא/ו תוברל ,חכ רוביח תדוקנ     08.06.0520
ללוכ ר"ממ 5.2X5דע ךתחב YX2N לבכו      

    724.00   181.00     4.00 טרופמכ דרפנב דדמנה יפוס רזיבא 'קנ   
      
תוברל ,יפוס רזיבא אלל חכ רוביח תדוקנ     08.06.0550
6X5 וא דע ךתחב YX2N לבכו תולעת תורונצ      
דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביחו ללוכ ,ר"ממ      

  2,528.00   316.00     8.00 טרופמכ 'קנ   
      
רובע רואמ וא חכ תדוקנל ריחמ תפסות     08.06.0560

    494.00    19.00    26.00 55PI המרב לולכמה תמיטא 'קנ   
      
הלעת רוניצ ללוכ םימח םימ דודל רוביח תדוקנ     08.06.0570
שימג יתכתמ ירושרש רוניצ תוברלו ,'וכו      
YX2N לבכ ,רטמ 5.1 דע ךרואבו 1" רטוקב      
    5.2X3, ירזיבאו תופומ )םיגניטיפ( םירבחמ  

    226.00   226.00     1.00 רזע 'קנ   
      
לבכ ,רוניצ תוברל ,םוריח ןצחלל רוביח תדוקנ     08.06.0580
יפוס רזיבאל רוביחו,שרדנכ,ר"ממ 5.1X5 דע      

    455.00    91.00     5.00 טרופמכ דרפנב דדמנה 'קנ   
      
4X5 דע לבכ ,רוניצ ללוכ ,ןגזמל רוביח תדוקנ     08.06.0590

    362.00   181.00     2.00 .יפוס רזיבאל רוביח ללוכ ,ר"ממ 'קנ   
      

    226.00   226.00     1.00 .ילמשח המרה ןקתמל רוביח 'קנ 'קנ  08.06.0595
      
==="שלח םרז" תודוקנ===      
      
      

 46,845.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     031 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,845.00 מהעברה      

      
      
רוניצ ללוכ שא יוליג תכרעמל הנכה תדוקנ     08.06.0600
וא תופעתסה תביתמ ,מ"מ 32 דע רטוקב      
הכישמ טוח ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח תזכרמ      

  3,200.00    64.00    50.00 .תודוקנ עוציבל ינכטה טרפמב שרדנכ 'קנ   
      
32 רטוקב רוניצ ללוכ תרושקתל הנכה תדוקנ     08.06.0610
טוח ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח תזכרמ מ"מ      
עוציבל ינכטה טרפמב  שרדנה לכו הכישמ      

  6,775.00   271.00    25.00 .תודוקנ 'קנ   
      
ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ ןופלט תדוקנ     08.06.0630
ןופלט רזיבאו גוז 3 ינקת ןופלט ילבכ 2 ,תורונצ      

    544.00   136.00     4.00 ."שדח קזב" 'קנ   
      

  7,910.00   226.00    35.00 .תוצצופתה תנגומ הדוקנל ריחמ תפסות 'קנ  08.06.0640
      
,עקש( תוצצופתה ןגומ רזיבאל ריחמ תפסות     08.06.0650

  5,410.00   541.00    10.00 .)םוריח ינצחל ,םירוביח תספוק ,הרואת קספמ 'קנ   
      
===י'גרב הדובע תועש===      
      

  2,750.00    55.00    50.00 .חקפמה רושיאב רזוע יאלמשח לש י'גרב ע"ש ע"ש  08.06.0700
      
רושיאב ךמסומ יאלמשח לש י'גרב ע"ש     08.06.0710

  4,550.00    91.00    50.00 .חקפמה ע"ש   
      
===םימואתו תוקידב===      
      
ללוכו( קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.06.0720
ללוכ .)חטשב םיצולא יפל םיבלשב עוציב      
תוברל ,חקפמל הקידבה ינותנ ח"וד תשגה      
םירטמרפ תודידמ ,הקראה תויודגנתה ינותנ      
.תוינומרהו למשחה תוכיא ינותנו םילמשח      
ןקתמה תאבהל דע שורדה לופיטה לכ ללוכ      
ןקתה תושירדב הדימעו הניקת הלועפל דע      

  2,701.00 2,701.00     1.00 'פמוק .טרפמהו  
      
םייארחאה םימרוגה םע למשח רוביח םואת     08.06.0730
תנקתה,תוריפח םואת :ללוכ ,למשחה תרבחב      
תרוקיב תנמזה ,םינומ תנקתה ,םינומ ןורא      

  2,251.00 2,251.00     1.00 'פמוק .תרוקיבה ךלהמב עויסו  
      
2 ללוכ הליענ ילב/םע םודא עבצ הירטיפ ןצחל     08.06.1100

    330.00   110.00     3.00 .55PI המוטא הספוקב CN/ON םיעגמ 'חי   
 83,266.00 תודוקנו םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 60.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 1053-210-1   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     032 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
,56PI םוטא ,טאוו 14 טנצסרואולפ הרואת ףוג     08.07.0002
רוא ןווגב "דל יס" םגד "שעג" תרצות       

 11,400.00   300.00    38.00 ילארגטניאה דויצה לכ ללוכ  K000,4 'חי   
      
טנצסרואולפמ תוצצופתה ןגומ הרואת ףוג     08.07.0003
    53X2 56 םוטא ,טאווPI, בח אבוימה רוטקו'  

 36,000.00 1,800.00    20.00 ןטשק 'חי   
      

 16,200.00 2,700.00     6.00 תוצצופתה ןגומ םוריח תרואתל הרואת ףוג 'חי  08.07.0004
      
תרצות  ,טאוו 82X2 טנצסרואולפ הרואת ףוג     08.07.0005

    440.00   110.00     4.00 .תורונ ללוכ ע"ש וא "יאקירמא ספ" םגד "שעג" 'חי   
      
DEL תורונ םע "האיצי" טוליש םע הרואת ףוג     08.07.0007

 16,200.00 2,700.00     6.00 .TSY 'בח לש המזלפ תמגודכ 'חי   
      
הנקתהל )הקלק'צ( תבהבהמ הרהזא הרונמ4     08.07.0013

  1,350.00   675.00     2.00 .טלוו 032 חתמב תינוציח 'חי   
      
תרצות תמגודכ יתילכת דח םוריח הרואת ףוג     08.07.0014
    T.S.Y 72 םגדמM AMSALP סופיטמ DEL  

  8,100.00   405.00    20.00 .םוריח תרואתל ילארשי ןקת ות תוברל 'חי   
      
דומעל וא/ו הרואת דומעל שעותמ  ימורט דוסי     08.07.0110
תודימב , 003 - ב ןייוזמ ןוטב קוצי , רורמת      
,תינבת,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס021/08/08      
םירבוחמ דוסי יגרב ,ןבלוגמ הקראה ספ      
רזוח יולימ תוברל , הקראה ספ ,םינגומו      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו תובכשב קודיהו      

  2,700.00   675.00     4.00 טלפמוק םישורדה 'חי   
      
ןוולוגמ ינוק עורזל ינוק הדלפמ הרואת דומע     08.07.0130
תטלפ ,םירזיבא את ללוכ ,רטמ 8 יפוס הבוגב      
םישורדה םירזיבאה לכו "דנז" לוורש ,דוסי      
עבצב רונתב עובצ ,קוזיחו הנקתהל      
ןווגמ לכירדאה תשירד יפל תיטטסורטקלא      
בל :םגד "הסדנה ה.ל.פ" תרצות  .יטרדנטס      

  3,960.00   990.00     4.00 ע"ש וא 5095 'חי   
      
ינוק הרואת דומע תמלשהל הלופכ ינוק עורז     08.07.0140

  1,800.00   450.00     4.00 .ע"ש וא 2096  בל  :םגד ל"נה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 98,150.00 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     033 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 98,150.00 מהעברה      

      
      
הפצהל DEL תייגולונכטב הרואת סנפ     08.07.0150
היהי הרואתה ףוג .הנבמ/דומע לע הנקתהל      
קפסהב ,םימ םוטא ,םוינימולא תקיצימ יושע      
תמגודכ ,ףלשנ ילרגטניא דויצו W08 דע לש      
    1GTS-16 תרצות "GNITHGIL REPOOC"  
ןווגמ לכירדאה תריחבל עבצ ,ע"ש וא      
רזעה ירזיבא לכו ימינפ טוויח ללוכ ,יטרדנטס      

 21,060.00 1,620.00    13.00 .הלעפהו הנקתהל םישורדה 'חי   
      
םיז"אמ 2 תוברל הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.07.0170
רצק םרז , רפמא 01 ילנימונ םרזל םייבטוק -וד      
הקראה ספ,םיקדהמ,ספא קותינ םע א"ק 01      
מ"ס 10 ךרואבו  מ"מ 4X04 תודימב תשוחנמ      
שגמ ריחמ, םישורדה רזע ירמוח לכו טוויח ,      
דעו שגמהמ 5.2X3 YX2N םילבכ םג ללוכ      
שגמה. שרדנכ הקראה יכילומו הרואתה יפוגל      

    800.00   200.00     4.00 . א"כ טוו 0001 דע קפסהב תורונ 2 ל דעוימ 'חי   
120,010.00 הרואת 70.80 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
AVK לש קפסהב רוטרנג לזיד 'חי לש הקפסא     08.08.0010
.א :לולכי ריחמה .ינכטה טרפמב ראותמכ 003      
דויצה לכ לע רוטרנגה לש הנקתהו הלבוה      
,רורקו הטילפ תכרעמ ,םירבצמ( הוולינה      
דוקיפ חול .ב .'וכו ימוי רלוס לכימ ,קלד תכרעמ      
הנזהל םילבכ ,הוולנה דויצה לכו וירזיבא לכ לע      
עוצב .ג 'וכו 'וטוא תופלחה תכרעמ ,דוקפו      
פ"הפ ספמ םילבכ ,רוטרנגה ןקתמל הקראה      
.למשחה קוח תושירדו ןנכתמה תויחנה יפל 'וכו      
תללוכה הקתשה תכרעמ לש הקפסא .ד        
תמרל עיגהל ידכב לכה ינוריע זוזגא ,תוסילוק      
.ה .'מ 7 קחרמב BD 07 לש הריבס שער      
רוטרנגה לש הממדהל םיקספמ לש הקפסא      
תכרעמ עוציב.ו .רוטרנגה דילו ישאר חולב      
.ז  .רוטרנגה תכרעמל הצרה תוקידבו םייוסנ      

135,000.00 135,000.00     1.00 'פמוק .תוארתה תקפסא לנפ  
      
רדחב הנקתהל רטיל 0002  ימינפ קלד לכימ     08.08.0020
הרצאמ םע ןקתהו קוחה תושירד י"פע רוטרנג      
תויצקידניאה .'וכו םיזרב ,םיפוצמ 'עמ ,הלופכ      
קלדה תרנצ תא םג לולכת לכימה תולע .טוויחל      

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק טרפמל ףופכב היביכר לכ לע רוטרנגל דע  
      
      
      
      

148,500.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     034 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
148,500.00 מהעברה      

      
      
0003 דע חפנב ינוציח קלד לכימ ךא ל"נכ     08.08.0025
תושירד י"פע רוטרנג רדחב הנקתהל רטיל      
,םיפוצמ 'עמ ,הלופכ הרצאמ םע ןקתהו קוחה      
לכימה תולע .טוויחל תויצקידניאה .'וכו םיזרב      
לכ לע רוטרנגל דע קלדה תרנצ תא םג לולכת      

 21,600.00 21,600.00     1.00 'פמוק טרפמל ףופכב היביכר  
      
דרשמב יושירו רושיא רוטרנגה תרבעה     08.08.0030

    900.00   900.00     1.00 'פמוק . היגרנאהו תויתשתה  
      
תוכיא דרשמב יושירו רושיא רוטרנגה תרבעה     08.08.0040

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .הביבסה  
      
שער תקתשה תכרעמ לש עוציב ןונכת     08.08.0200
המאתהו עוצב ללוכ רוטארנג רדחל תמלשומ      
רוטרנג רדחמ ריוא תאיציו הסינכל םיחתפ לש      
תכרעמ .לעופב קפוסיש רוטארנגל םאתהב      
רכומ יטסוקא ץעוי י"ע עצובת הקתשהה      
םלושי ורכשש ןנכתמהו ןימזמה י"ע רשואמה      

 28,800.00 28,800.00     1.00 'פמוק ןלבקה י"ע  
200,700.00 רוטרנגלזיד 80.80 כ"הס  
838,011.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
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

 93,750.00    75.00 1,250.00 . םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ר"מ   
      
M.P.X תשר ינתיווזב תועוצקמ קוזיח     09.01.0020

  6,300.00    35.00   180.00 .הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ רטמ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0030
אלל חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      

  9,000.00    90.00   100.00 .דיס ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.0140
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה      
.'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה      

  7,000.00    70.00   100.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה ר"מ   
      
תוקעמ לש ימינפ קלחב תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0150

  5,400.00    90.00    60.00 .גגב ר"מ   
      

121,450.00 10.90.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     035 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
121,450.00 מהעברה      

      
      
יופיצל תחתמ טנמצ חיטמ הצברה תבכש     09.01.0160

  6,750.00    45.00   150.00 תותיזחב םוינימולא ר"מ   
128,200.00 חיט תודובע 10.90 כ"הס  
128,200.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
,מ"מ 21 יבוע ,341 וא 91 ןווג ,KT םגד ,מ"ס      
םיעצמה לכ תוברל 21R הקלחה דגנ גוסמ      
5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ      
םינוג בוליש ,תילירקא הבור רמג ,מ"מ      

 99,450.00   255.00   390.00 .'וכו  תואמגודו ר"מ   
      
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0020
,מ"מ 21 יבוע ,341 וא 91 ןווג ,KT םגד ,מ"ס      
םיעצמה לכ תוברל 21R הקלחה דגנ גוסמ      
5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג ,מ"מ      

 23,500.00   235.00   100.00 .'וכו  תואמגודו ר"מ   
      
ללוכ מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ     10.01.0030

 15,750.00    45.00   350.00 .תוגרדמ ידיצב םילנפ רטמ   
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0040
ןבל רמג ,מ"ס 03/06 תודימב ןלצרופ טינרג      
תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמ ,קירבמ      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ קבדב הקבדה      

161,500.00   190.00   850.00 .טלפמוק לכה 'וכו תילירקא הבור ר"מ   
      
04/4 ךתחב זילפ וא םוינימולאמ תותלד ינתפמ     10.01.0050

    900.00    45.00    20.00 .מ"מ רטמ   
      
םיפוחמ תוריק תוניפב ,הטסורינ תוניפ     10.01.0060
,ע"ש וא לייא תרצות ,ףוציר הצקבו הקימרק      

 36,000.00    90.00   400.00 .יכנאו יקפוא רטמ   
      
יבועב ןורבח שישמ תותלד יפסו  תונולח ינדא     10.01.0070

  6,075.00   225.00    27.00 .םימ ףא תוברל מ"ס 05 דע בחור ,מ"ס 3 רטמ   
      
      
      
      
      

343,175.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     036 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
343,175.00 מהעברה      

      
      
טינרג יחיראב ,חלשו םור ,ןוטב תוגרדמ יופיח     10.01.0080
הצק ליפורפ תוברל ,ףוצירה תמגודכ ןלצרופ      
זיידונא יופיצ ,םוינימולאמ 5565 םגד ץרוחמ      
תואפ לכב )םוינימולא תקוש( 3 המר      

 36,000.00   360.00   100.00 .טרפ יפל .תוידדצה םג ,תוגרדמה רטמ   
      
,תקלחומ,תעפושמ ןוטב הדמ תועצמאב ףוציר     10.01.0090
דוביע ,הקלחה תוברל מ"ס 4 םומינימ יבועב      

 48,600.00   135.00   360.00 .'וכו םיעופיש ר"מ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0100
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  1,350.00   270.00     5.00 .'חי/ח"ש 'חי   
429,125.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
429,125.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
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       
      
גולטק יפל ע"ש וא  לונירקא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
וא סבג תוחול וא/ו םינפ חיט ג"ע סקימרובמט      
תוחפל םימעפ שולש  ץוח חיט וא ףושח ןוטב      

 39,000.00    30.00 1,300.00 .דיחא ןווג תלבקל דע ר"מ   
 39,000.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  
 39,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
חפ תוטסקב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     12.01.0200
,תונוש תודימב ,מ"מ 2 יבועב םוינימולא      
תרצות ,F.D.V.P רמג ,רונתב םיעובצ      
    LAVLE, תוברל ,ע"ש וא קנע תרצות  
לכו םוינימולאמ האישנ תיצקורטסנוק      
םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
חפמ  םיגניפוק ,םיחתפ יפשח ,םיגנושלפ,      
SGNIWARD תוינכות ,מ"מ 2 םוינימולא      
    POHS םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו  
הדידמה .ןרציה יטרפמו יטרפ יפלו תוינכותב      
יפשח ,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב ןה ר"מב וטנ      

321,750.00 1,170.00   275.00 .ןיעל הארנה חטשה יפלו 'וכו םיגניפוק ,םיחתפ ר"מ   
321,750.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.21 כ"הס  
321,750.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 21 כ"הס  

      
קובץ: 1053-210-1   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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26/11/2018
דף מס':     037 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
,שיטלת דוביעב ןבאב הנבמה תותיזח יופיח     14.01.0010
5/02/04 תודימב ,ר"מ/ח"ש 031 דוסי ריחמ      
,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,מ"ס      
,הבוטרה הטישב ,רוטקורטסנוקה טרפ יפ לעו      
,תנבלוגמ הדלפ תשר ,הצברה תבכש תוברל      
.'וכו םינבלוגמ הדלפ ינתיווז ,הטסורינמ םיטוח      
הדידמה .תוינכותב םיטרפה יפל טלפמוק לכה      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב ןה ר"מ יפל וטנ      
יופיח ,םיעקש ,םיקשימ ,םילגועמו םיעפושמ      
ינדא ,תוזוזמ ,םיחתפ יפשח ,תורוקו םידומע      
ןוילע ןגמ יופיצ ,םינוש ןבא יגוס בוליש ,תונולח      
וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה חטשה יפל 'וכו      
ויקלח לכ לע 8732 ןקתב טרופמכו ר"מב      

111,375.00   405.00   275.00 )הביאש תנחת(.דחוימה טרפמבו ר"מ   
      
05 דע בחור,ל"נכ ןבאמ,גניפוק- שאר יכבדינ     14.01.0020

 20,250.00   225.00    90.00 )הביאש תנחת(.מ"ס רטמ   
      
,שיטלת דוביעב ןבאב הנבמה תותיזח יופיח     14.01.0030
5/02/04 תודימב ,ר"מ/ח"ש 031 דוסי ריחמ      
,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,מ"ס      
,הבוטרה הטישב ,רוטקורטסנוקה טרפ יפ לעו      
,תנבלוגמ הדלפ תשר ,הצברה תבכש תוברל      
.'וכו םינבלוגמ הדלפ ינתיווז ,הטסורינמ םיטוח      
הדידמה .תוינכותב םיטרפה יפל טלפמוק לכה      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב ןה ר"מ יפל וטנ      
יופיח ,םיעקש ,םיקשימ ,םילגועמו םיעפושמ      
ינדא ,תוזוזמ ,םיחתפ יפשח ,תורוקו םידומע      
ןוילע ןגמ יופיצ ,םינוש ןבא יגוס בוליש ,תונולח      
וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה חטשה יפל 'וכו      
ויקלח לכ לע 8732 ןקתב טרופמכו ר"מב      

 21,465.00   405.00    53.00 )םיאנש רדח(.דחוימה טרפמבו ר"מ   
      
05 דע בחור,ל"נכ ןבאמ,גניפוק- שאר יכבדינ     14.01.0035

  3,600.00   225.00    16.00 )םיאנש רדח(.מ"ס רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

156,690.00 10.41.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     038 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
156,690.00 מהעברה      

      
      
יבועב ןבאב,םיחתפ לעמ הנבמה תותיזח יופיח     14.01.0040
081 דוסי ריחמ ,הזבוט דוביעב ,מ"ס 7      
תואמגודו םינווגב ,תונוש תודימב ,ר"מ/ח"ש      
טרפ יפ לעו ,לכירדאה תריחב יפל      
תוברל ,הבוטרה הטישב ,רוטקורטסנוקה      
םיטוח ,תנבלוגמ הדלפ תשר ,הצברה תבכש      
לכה .'וכו םינבלוגמ הדלפ ינתיווז ,הטסורינמ      
וטנ הדידמה .תוינכותב םיטרפה יפל טלפמוק      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב ןה ר"מ יפל      
יופיח ,םיעקש ,םיקשימ ,םילגועמו םיעפושמ      
ינדא ,תוזוזמ ,םיחתפ יפשח ,תורוקו םידומע      
ןוילע ןגמ יופיצ ,םינוש ןבא יגוס בוליש ,תונולח      
וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה חטשה יפל 'וכו      
ויקלח לכ לע 8732 ןקתב טרופמכו ר"מב      

  2,340.00   585.00     4.00 )הביאש תנחת(.דחוימה טרפמבו ר"מ   
159,030.00 ןבא תודובע 10.41 כ"הס  
159,030.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
רוריקל הרטקלא תרצותמ ילע לצופמ ןגזמ     15.01.0010
H/UTB 000,71 לש רוריק תקופתל םומיחלו      
יולימ ,למשחו זג תרנצ תוברל רטרווניא גוסמ      
רוביח ,קוחר טלש וא ריק טטסומרת ,ןמשו זג      
הבעמה תדמעהל הדלפ תיצקורטסנוק , זוקינל      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .הנקתהו הקםסא ללוכ  
      
רוריקל הרטקלא תרצותמ ילע לצופמ ןגזמ     15.01.0020
H/UTB 000,21 לש רוריק תקופתל םומיחלו      
יולימ ,למשחו זג תרנצ תוברל רטרווניא גוסמ      
רוביח ,קוחר טלש וא ריק טטסומרת ,ןמשו זג      
הבעמה תדמעהל הדלפ תיצקורטסנוק , זוקינל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .הנקתהו הקםסא ללוכ  
 10,500.00 ריווא גוזימ תודיחי 10.51 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ל  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
.הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
      
דימע 1 -פמ סופיטמ ןשע תאצוהל יריצ חופמ     15.02.0010
תוצצופתה ןגומ ,םייתעש ךשמל צ"מ 004 -ב      
רוביח ,L613 מ"בלפמ רזוח-לא ףדמ תוברל      
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו דוקיפלו למשחל      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל םאתהב  
      

 15,000.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     039 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

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

      
      
2 -פמ סופיטמ ןשע תאצוהו רורוואל יריצ חופמ     15.02.0020
ןגומ ,םייתעש ךשמל צ"מ 004 -ב דימע      
מ"בלפמ רזוח-לא ףדמ תוברל תוצצופתה      
    L613, מ"בלפמ הביל םע לוק קיתשמ L613  
למשחל רוביח ,חופמהמ האיציב D2 ךרואב      
םאתהב תמלשומ הלועפל שרדנה לכו דוקיפלו      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל  
      
3 -פמ סופיטמ ןשע תאצוהו רורוואל יריצ חופמ     15.02.0030
ןגומ ,םייתעש ךשמל צ"מ 004 -ב דימע      
מ"בלפמ רזוח-לא ףדמ תוברל תוצצופתה      
    L613, מ"בלפמ הביל םע לוק קיתשמ L613  
למשחל רוביח ,חופמהמ האיציב D2 ךרואב      
םאתהב תמלשומ הלועפל שרדנה לכו דוקיפלו      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל  
      
4 -פמ סופיטמ ןשע תאצוהו רורוואל יריצ חופמ     15.02.0040
ןגומ ,םייתעש ךשמל צ"מ 004 -ב דימע      
מ"בלפמ רזוח-לא ףדמ תוברל תוצצופתה      
    L613, ךרואב הביל םע לוק קיתשמ D2  
לכו דוקיפלו למשחל רוביח ,חופמהמ האיציב      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל םאתהב תמלשומ הלועפל שרדנה  
      
ןגומ א1 -פמ סופיטמ ריווא תסנכהל יריצ חופמ     15.02.0050
לוק קיתשמ  ,רזוח-לא ףדמ תוברל תוצצופתה      
רוביח ,חופמהמ הסינכב D2 ךרואב הביל םע      
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו דוקיפלו למשחל      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל םאתהב  
      
ןגומ א2 -פמ סופיטמ ריווא תסנכהל יריצ חופמ     15.02.0060
לוק קיתשמ , רזוח-לא ףדמ תוברל תוצצופתה      
רוביח ,חופמהמ הסינכב D2 ךרואב הביל םע      
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו דוקיפלו למשחל      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל םאתהב  
      
א3 -פמ סופיטמ ריווא תסנכהל יריצ חופמ     15.02.0070
הביל םע לוק קיתשמ ,רזוח-לא ףדמ תוברל      
למשחל רוביח ,חופמהמ הסינכב D2 ךרואב      
םאתהב תמלשומ הלועפל שרדנה לכו דוקיפלו      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל  
      
א4 -פמ סופיטמ ריווא תסנכהל יריצ חופמ     15.02.0080
הביל םע לוק קיתשמ ,רזוח-לא ףדמ תוברל      
למשחל רוביח ,חופמהמ הסינכב D2 ךרואב      
םאתהב תמלשומ הלועפל שרדנה לכו דוקיפלו      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל  
      
      

104,000.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     040 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
104,000.00 מהעברה      

      
      
א5 -פמ סופיטמ ריווא תסנכהל יריצ חופמ     15.02.0090
הביל םע לוק קיתשמ ,רזוח-לא ףדמ תוברל      
למשחל רוביח ,חופמהמ הסינכבב D2 ךרואב      
םאתהב תמלשומ הלועפל שרדנה לכו דוקיפלו      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .טרפמל  
113,000.00 רורוואל תודיחי 20.51 כ"הס  

      
.ר י ו א ה  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ52.1 יבועב L 613 מ"בלפמ ריוא תולעת     15.05.0010
צ"מ 004 -ב דימע םימטאו םינגוא ירוביח םע      

210,000.00   700.00   300.00 .םייתעש ךשמל ר"מ   
      
םע  מ"מ52.1 יבועב ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת     15.05.0020
צ"מ 004 -ב דימע םימטאו םינגוא ירוביח      

  9,000.00   180.00    50.00 .םייתעש ךשמל ר"מ   
      

  2,620.00 1,310.00     2.00 41X"04" תודימב ברעו יתש גוסמ ריווא סירת 'חי  15.05.0030
      

    620.00   620.00     1.00 02X"63" תודימב ל"נכ ריווא סירת 'חי  15.05.0040
      

  1,560.00   780.00     2.00 81X"82" תודימב ל"נכ ריווא סירת 'חי  15.05.0050
      

    760.00   760.00     1.00 02X"22" תודימב ל"נכ ריווא סירת 'חי  15.05.0060
      

  1,050.00   350.00     3.00 61X"81" תודימב ל"נכ ריווא סירת 'חי  15.05.0070
      

  1,200.00   300.00     4.00 21X"81" תודימב ל"נכ ריווא סירת 'חי  15.05.0080
      

    600.00   300.00     2.00 21X"41" תודימב ל"נכ ריווא סירת 'חי  15.05.0090
      

    600.00   300.00     2.00 42X"01" תודימב ל"נכ ריווא סירת 'חי  15.05.0100
      

    300.00   300.00     1.00 82X"01" תודימב ל"נכ ריווא סירת 'חי  15.05.0110
      
תודימב ברעו יתש גוסמ ןשע תקיני סירת     15.05.0120

    350.00   350.00     1.00 "X14"30 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 01X"03" תודימב ל"נכ תקיני סירת 'חי  15.05.0130
      
4.1X1.1 תודימב L613 מ"בלפמ ףודינ תפיכ     15.05.0140

  2,500.00 2,500.00     1.00 .מ"ס 05 לש הבוגב רטמ 'חי   
      
תוברל מ"ס 53X53 תודימב ינדי תוסיוו ףדמ     15.05.0150

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .למשח תיצלטסניא  
      

    400.00   400.00     1.00 .מ"ס 53X53 תודימב רזוח-לא סירת 'חי  15.05.0160
232,360.00 .ריואה רוזיפ תכרעמ 50.51 כ"הס  

קובץ: 1053-210-1   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     041 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת כ ר ע מ  70.51 ק ר פ  ת ת       
      
יפל הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.ןיינעה      
      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק .9141 י"ת יפל 1 -חל למשח חול 15.07.0010
      
-חל למשח חול ןיב ילמשח טווחו היצלטסניא     15.07.0020
םירושקה דוקיפה ירזיבאו 1 -פמ חופמ ןיבו א1      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק א1 -חל למשח חול םע  
      
שא יניסח םילבכ םע ילמשח טווחו היצלטסניא     15.07.0030
,2 ,3 ,4 1 -פמ חופמ ןיבו 1 -חל למשח חול ןיב      
דוקיפה ירזיבאו    א5 ,א4 ,א3 ,א2 ,א,1      
הנזה תוברל 1 -חל למשח חול םע םירושקה      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .תוחיר לורטנ ןקתמ לש למשחה חולל  
      
"סופנד" תרצותמ ינורטקלא תוריהמ הנשמ     15.07.0040

 35,000.00 5,000.00     7.00 'פמוק .ט"ווק 55.0  לש קפסהב  
      
"סופנד" תרצותמ ינורטקלא תוריהמ הנשמ     15.07.0050

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ט"ווק 1  לש קפסהב  
      
"סופנד" תרצותמ ינורטקלא תוריהמ הנשמ     15.07.0060

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ט"ווק 5.1  לש קפסהב  
      
"סופנד" תרצותמ ינורטקלא תוריהמ הנשמ     15.07.0070

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .ט"ווק 01  לש קפסהב  
111,500.00 למשח תכרעמ 70.51 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ו  ת ו נ ו ש  ת ו כ ר ע מ  80.51 ק ר פ  ת ת       
ר ז ע       
      
ןימזמה תויחנהל םאתהב תוחיר לורטינ ןקתמ     15.08.0010
חופמ תוברל MFC 005,9 לש ריווא תקיפסל      
למשח חול ,לקספ 005 לש יטטס םימ דמועל      
י"ע רשואייו קדביי תוחיר לורטנ ןקתמ .דוקיפו      

 80,000.00 80,000.00     1.00 'פמוק .)א"מ ץעוי י"ע אל ( ןימזמה  
      
001 תודימב L םגד .ה.נ.ח תרצות לוק קיתשמ     15.08.0020
    X 521 מ"בלפמ יושע מ"ס 001 ךרואבו מ"ס  

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק 613L דודיבה רמוחל ןלטילופ תפיטעו.  
 86,000.00 רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 80.51 כ"הס  
553,360.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1053-210-1   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     042 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י נ ו ג י ע ל       
      
יליפורפמ ליירונומל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0015
,הלבוה ,הקפסא ללוכ ,םינוש םיכתחב תכתמ      

  4,536.00 16,200.00     0.28 .העיבצו ןווליג ,םיכותיח ,םיכותיר ,הבכרה ןוט   
      
דוסי עבצ תובכש יתשב העיבצ רובע תפסות     19.01.0020

    352.80 1,260.00     0.28 ןוילע עבצו ןוט   
      
םינוש םיליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק לולכמ     19.01.0021
ןונכת תוברל םינוש םיטנמלאל תוכימת תריציל      
עוציבל שרדנה לוכו,הבצהו רוצי,טרופמ      

172,800.00 18,000.00     9.60 .םלשומ ןוט   
177,688.80 םינוש םינוגיעל הדלפ היצקורטסנוק 10.91 כ"הס  
177,688.80 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
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  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
,רוטרנג רדח תוריק לע שער עלוב יופיח     22.02.0001
תוחולו ןליתאילופב םיפוטע תיכוכז רמצ ינורזמ      

  7,200.00    90.00    80.00 .ררוחמ חפ ר"מ   
      
תוטסקב )גניפוקו םיחטשמ( ץוח תוריק יופיח     22.02.0002
רומיגב 4575 תגוסגס מ"מ 2 יבוע םוינימולא      
    3  FDVP תרצות ,תובכש LAVLE/"וא "קנע  
םיליפורפמ רוביחה תיתשת לכ תוברל ,ע"ש      
תוינכת .מ"בלפ יגרוב ,םוינימולאמ םירזיבאו      

304,200.00 1,170.00   260.00 .ןרציה י"ע ונכוי עוציב ר"מ   
311,400.00 םישעותמ םיטנמלא 20.22 כ"הס  
311,400.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
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       
      

 11,250.00    45.00   250.00 .םיגוסה לכמ טושפ ןינב לעופ תודובע ע"ש  29.01.0010
      

 11,000.00    55.00   200.00 .םיגוסה לכמ יעוצקמ ןינב לעופ תודובע ע"ש  29.01.0020
      
ע"ש וא "559 רליפרטק" ילגלג וא/ו ילחז לפוש     29.01.0030

  6,775.00   271.00    25.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש   
      

  6,775.00   271.00    25.00 .ליעפמ ללוכ B.C.J ןורפחמ ע"ש  29.01.0040
      

 35,800.00 10.92.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     043 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 35,800.00 מהעברה      

      
      

  6,775.00   271.00    25.00 .גהנ ללוכ ןוט 11 סמעמ תלעב הניכר תיאשמ ע"ש  29.01.0050
      

  4,525.00   181.00    25.00 .הלועמ ךתר ללוכ תכתר ע"ש  29.01.0060
      

  4,525.00   181.00    25.00 .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק ע"ש  29.01.0070
      

  4,525.00   181.00    25.00 .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ ע"ש  29.01.0080
 56,150.00 י'גרב תודובע 10.92 כ"הס  
 56,150.00 תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו תונכית ,רוביח הנקתה ,הקפסא     34.01.0010

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק תיתבותכ שא יוביכו יוליג היזכרמ  
      
לכ ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ ןשע יאלג     34.01.0020
םלשומ רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

  5,600.00   200.00    28.00 .יאלגה לש הלעפהו 'חי   
      
ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ הלעפה ינצחל     34.01.0040
רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

  1,350.00   135.00    10.00 ןצחלה לש םלשומ הלעפהו 'חי   
      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ ןומיס תרונמ     34.01.0050
רוביח ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      
'קנ ללוכ ןומיסה תרונמ לש םלשומ הלעפהו      

  1,560.00   130.00    12.00 .רוביח 'חי   
      
,002MF ינקית יוביכ זג ללוכ שא יוביכ לכימ     34.01.0060
    GK5 ירזיבא ללוכ תיקפוא וא תיכנא הנקתהל  
,םילניגרוא םיצפנ ללוכ םיילניגרוא ןוגיע      
יטמוטוא יוביכל םישורדה םירזיבאו תורוניצ      

  7,200.00 3,600.00     2.00 .למשח חולב 'חי   
      
ןשע יוליג תכרעמל ץנצנ ללוכ הארתה רפוצ     34.01.0070
ירמוח לכ ללוכ ,הנבמל ץוחמ הנקתהל דעוימ      
הלעפהו רובח ,הנקתהל םישורדה רזעה      

    540.00   270.00     2.00 רפוצה לש םלשומ 'חי   
      
לכימ לעמ טמוקבא יטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.01.0080
יפכ רוטרנג יוביכל השורד תלוביקב רלוס      
דויצה לכו םוח ןשייח ללוכ תינכותב עיפומש      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק .רזעה  
      
      

 21,200.00 10.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     044 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,200.00 מהעברה      

      
      
ןשע יוליג לבכ ללוכ יאלג/רזיבאל רוביחו טוויח      34.01.0090
הלחשה/החנה הקפסא ללוכ ריחמה . ינקית      
הלחשה וא תומייק םילבכה תולעתב לבכ      
לכ ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ רונצב      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
תועובק תוטלקה 2 תורשפא םע יטמוטוא ןגייח     34.01.0110
היזכרמב רוביח ללוכ ,ןופלט ירפסמ 5-ל גויחו      

    900.00   900.00     1.00 .תרושקת וקלו 'חי   
      
הקבאב יוביכ תכרעמ לש עוצב ןונכת     34.01.0130
תדמועו  APFN ןקת יפל םירוטארנגל      
הפצהב יוביכ לכימ ללוכ LU-4521 תושירדב      
תכרעמה ,תויכנותב עיפומש יפכ תודימב רדחל      
רוזיפ יריחנ, תיטמוטואו תינדי הלעפה תללוכ      
תיזכרמל תחוודמ תכרעמה .ןקת יפל תרנצו      
תכרעמל י"תמ רושיא .הלעפה ןמזב שא יוליגה      

 16,200.00 16,200.00     1.00 'פמוק .יוביכה  
      
ןוראו שא יוליג תייזכרמ ןיב תרושקת וק עוציב     34.01.0135
םואת ללוכ ,יטוח-לא רשק תדיחי וא/ו ןופלט      
תרבעה תקידבו תרושקת ישנא םע שורדה      

    540.00   540.00     1.00 'פמוק .הטילקו םינותנ  
      
ןוכמ י"ע שא יוביכו ןשע יוליג תכרעמה תקידב     34.01.0140
תיללכ תקידב רובע םולשת ,ילארשיה םינקתה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק י"תמ רושיא תלבק דע  
      
,יאלג :ןוגכ( שא יוליג , רזיבאל רוביח תדוקנ     34.01.0150
םודא ףכירמ רוניצ ללוכ )'וכו ןצחל רפוצ ,הרונמ      
יוליג לבכ ללוכו )מ"מ 32 וא מ"מ 61( שא ןיסח      
הנקתה ,הקפסא ללוכ ריחמה .ינקית ןשע      
קוזיח ללוכ ,ינכטה טרפמב ראותמכ הלחשהו      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכו מ"ס 06 לכ      

  9,000.00   180.00    50.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה 'קנ   
 51,440.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס  
 51,440.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1053-210-1   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     045 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י נ פ ב  ה א ר ת ה ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
ה צ י ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת ז כ ר  ל ו ל כ מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
םגד טנוקור תרצות תמגודכ הצירפ יוליג תזכר     35.01.0010
    "821 SYSORP", קפס ללוכ ,םירוזיא 8-ל  
םישורדה רזעה ירזיבאה לכו םירבצמ ,חכ      

  2,070.00 2,070.00     1.00 .הלעפהו הנקתהל 'חי   
      

    630.00   630.00     1.00 .םיפסונ םירוזיא 8-ל הבחרה סיטרכ 'חי  35.01.0020
      
ןקתומ הצירפ תכרעמל ינוציח לורטינ חתפמ     35.01.0050

    405.00   405.00     1.00 .76PI אספוק ךותב 'חי   
      
תועובק תוטלקה 2 תורשפא םע יטמוטוא ןגייח     35.01.0060
היזכרמב רוביח ללוכ ,ןופלט ירפסמ 5 -ל גויחו      

    900.00   900.00     1.00 .תרושקת וקלו 'חי   
      
רובע )DROBYEK( דדקמ רובע ריחמ תפסות     35.01.0080

    585.00   585.00     1.00 .טילדנו יטנא תכתמ אספוקב תינוציח הנקתה 'חי   
      
הנקתהל )DROBYEK-םישקמ חול( דדקמ     35.01.0110

    900.00   900.00     1.00 .ט"הע וא'ו ט"הת 'חי   
      

  2,700.00   270.00    10.00 .תימינפ הנקתהל חפנ יאלג 'חי  35.01.0200
      

    405.00   405.00     1.00 .56PI םוטא תינוציח הנקתהל ץנצנ םע רפוצ 'חי  35.01.0204
      

  2,970.00   270.00    11.00 .תותלדל יטנגמ קספמ 'חי  35.01.0209
      

    900.00   450.00     2.00 .DROBYEK-םישקמ חול  תזכר ןיב טוויח 'חי  35.01.0301
      
ןוגכ הצירפ יוליג תכרעמ רזיבאל טוויח תדוקנ     35.01.3500
ללוכ 'וכו קספמ ,ןצחל הרונמ רפוצ  ,יאלג      
וא/ו רונצב ינקת לבכ לש הלחשה/החנה      
ללוכ טרפמ יפל ,תושדח וא/ו תומייק תולעתב      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ  
      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק .חוקלל הכרדהו הקידב ,הלעפה ,תונכית 35.01.4000
 15,165.00 הצירפ יוליג תזכר לולכמ 10.53 כ"הס  

      
ס "מ ט  ד ו י צ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
+ יגולנא - ידירביה תוטלקהו תומלצמ רקב     35.02.0001

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק תומלצמ 61 דעל - ילטיגיד  
      
,וק 045 ,תימינפ הנקתהל ,תינועבצ המלצמ     35.02.0004

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק הליל + םוי  
      

  6,750.00 20.53.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     046 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,750.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ,תינוציח הנקתהל ,תינועבצ המלצמ     35.02.0005

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק הליל + םוי ,וק 045 דוויז ןקתה  
      
PM 2 דע לש סופיטמ ,תינועבצ PI המלצמ     35.02.0006
תולוכיו דוויז ןקתה ללוכ תימינפ, הנקתהל      

 13,500.00 2,250.00     6.00 'פמוק הליל + םוי םוליצ  
      
PM 4 דע לש סופיטמ ,תינועבצ PI המלצמ     35.02.0007
תולוכיו דוויז ןקתה ללוכ ,תינוציח הנקתהל      

  8,100.00 4,050.00     2.00 'פמוק הליל + םוי םוליצ  
      

  4,860.00   810.00     6.00 'פמוק דומע/הנבמ ריקל תינוציח המלצמ קוזיח ןקתה 35.02.0008
      
,תינוציח הנקתהל ,תעיינתמ ,תינועבצ המלצמ     35.02.0014

 13,500.00 6,750.00     2.00 .הליל + םוי תולוכי םע ןקתה ללוכ 'חי   
      

  1,980.00   990.00     2.00 .הנבמ ריקל תינוציח המלצמ קוזיח ןקתה 'חי  35.02.0015
      
8 דע הבוג תומלצמל דומע תנקתהו הקפסא     35.02.0017

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק .הנבמל םיקוזיחו הדמעה ללוכ ,'מ  
      

  1,800.00   180.00    10.00 RVN - ה תנכותב ס"מט תמלצמ תרדגה 'חי  35.02.0018
      
תכרעמה בולישל המלצמל ןוישיר תשיכר ללוכ     35.02.0020
זכרמב השרומ ןייכז י"ע רתאה לש ס"מטה      
תונוישיר לש השיכר ללוכ דיגאת לש הרקבה      
י"ע עצובת הדובעה .המלצמ לכל  םימיאתמ      
תכרעמל דיגאתה ןייכזל םלשיש ןלבקה ןובשחו      

  2,520.00 2,520.00     1.00 'פמוק .תודובעה עוצבל ס"מט  
 59,310.00 ס"מט דויצ 20.53 כ"הס  

      
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע ו  ד ו י צ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
תרקב ,החטבאה דויצ לכל יוביג תכרעמ     35.03.0003
תועש 84-ל תרושקתהו ס"מטה ,הסינכ      
,S.P.U ןיפוליחל וא םירבצמ + קפס :תוברל(      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .)'וכו  
      
םידסמ ןורא לש טוויחו דוויז ,הנקתה ,הקפסא     35.03.0005
    "91 U44, למשחה דויצו תומלצמה רקב רובע,  
'חי לש דוויזו הנקתה ללוכ - יוביגהו תרושקתה      

  6,300.00 6,300.00     1.00 . תכרעמה יביכר לכל תילמשח הנזהו  S.P.U 'חי   
      
      
      
      
      

  8,550.00 30.53.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     047 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,550.00 מהעברה      

      
      
תללוכה תבלושמ תיתיישעת תרושקת תדיחי     35.03.0006
תלעב תיראלולס תשרל המיאתמה בתנו םדומ      
לש  תינוציח הנטנאל תילאירס  הסינכ רוביח      
    54-GR  לוקוטורפב טנרטניא ירוביח ,  
    PCT/PI תרבח תרצותמ NEVAR ע"וש וא  
תמאתומ יגי תנטנא לש הנקתהו הקפסא ללוכ      
לכו טוויח ללוכ MOC-L םגדמ ץוח יאנתל      

  5,850.00 5,850.00     1.00 'פמוק האלמ הלעפהל שרדנה  
 14,400.00 תויללכ תודובעו דויצ 30.53 כ"הס  
 88,875.00 הצירפ ינפב הארתהו יוליג תכרעמ 53 כ"הס  

      
ם י א נ ש  ן ת י ב  93 ק ר פ       
      
ם י א נ ש  ן ת י ב  10.93 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ימורט םיאנש ןתיב עוציבו ןונכת     39.01.0010
תרבח תרצות ,מ"ס 054 הבוג ,מ"ס 014/014      
תוברל ,למשח תרבח ידי לע רשואמ ,תינתיב      
לכה .'וכו רמג ,דלש,סוסיב,רפע תודובע      
ץוח ןבא יופיח .111 תינכות האר .טלפמוק      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק .דרפינב  דדמינ דבלב  
150,000.00 םיאנש ןתיב 10.93 כ"הס  
150,000.00 םיאנש ןתיב 93 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
89% לש תופיפצל תיתשתה קודיה     40.01.0010

  9,450.00     9.00 1,050.00 .וה.ש.א.א.דומ ר"מ   
      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.0020

 46,200.00   110.00   420.00 .וה.ש.א.א.דומ 89% לש תופיפצל ק"מ   
      
8/02/01  תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0030
וא ןייטשרקא תרצות ,מ"ס 8/02/02-ו מ"ס      
םינווג בוליש ,קודיה ,לוח עצמ תוברל ע"ש      
םיעצמה( .'וכו תויומס ןוטב תורוגח ,תואמגודו      

144,925.00   155.00   935.00 .)דרפנב םידדמנ דבלב ר"מ   
      
וא ןייטשרקא לש ןוטסוקא םגד לחלחמ ףוציר     40.01.0040
לוחלחל המאתה ,םיטגרגא עצמ תוברל ,ע"ש      

 25,200.00   180.00   140.00 .ןרציה טרפ יפל .'וכו ר"מ   
      
תודובעו ןוטב דוסי תוברל תיננג הפש ןבא     40.01.0050

 13,000.00    65.00   200.00 .יולימו הריפח רטמ   
238,775.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1053-210-1   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     048 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
238,775.00 מהעברה      

      
      
,ע"ש וא ןייטשרקא לש תירכרוכ ןבאמ גניפוק     40.01.0060
תורדג לע מ"ס 04 דע בחורבו מ"ס 3 יבועב      

 21,375.00   225.00    95.00 )תומכהמ 05%( חותיפ רטמ   
      
הדומצ החנה,תיעבט תינורבח ןבאמ גניפוק     40.01.0070
ךותיח,תלגועמ תיכרוא הזאפ םע,םיקשימ אלל      
לע .מ"ס 5/05/02 תודימב ,גנורגב תוניפ      

 21,375.00   225.00    95.00 )תומכהמ 05%( חותיפ תורדג רטמ   
      
תירכרוכ ןבאב חותיפב ןוטב תורדג יופיצ     40.01.0080
תודימב ,ע"ש וא ןייטשרקא לש תעקובמ      
לע יבועב ,טורפ יפל ירלוגל אל רודיס ,תונוש      
הדלפ תשר ,הצברה תבכש תוברל ,ןקתה יפ      
הדלפ ינתיווז ,הטסורינמ םיטוח ,תנבלוגמ      
םיטרפה יפל טלפמוק לכה .'וכו םינבלוגמ      
םיחטשב ןה ר"מ יפל וטנ הדידמה .תוינכותב      
,םילגועמו םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא      
בוליש ,תורוקו םידומע יופיח ,םיעקש ,םיקשימ      
חטשה יפל 'וכו ןוילע ןגמ יופיצ ,םינוש ןבא יגוס      
טרופמכו ר"מב וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה      
דחוימה טרפמבו ויקלח לכ לע 8732 ןקתב      

 85,500.00   380.00   225.00 )תומכהמ 05%(.ןרציה יטרפימו יטרפ יפלו ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     40.01.0090
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ע"ש וא טלרינ וא      
תנכה תוברל שדח ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה      
תובכשה לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה      
לכה .'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ      

 16,100.00    70.00   230.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק ר"מ   
      
לש ימינפ קלחב תובכש יתשב ץוח חיט     40.01.0095

 20,700.00    90.00   230.00 .ןוטב תורדגב תובקעמ ק"מ   
      
םייקפוא םיחטשמ תוברל ןוטבמ םירליפ     40.01.0100

  6,750.00 2,250.00     3.00 .'וכו ןויז ,םייכנאו ק"מ   
      

  4,875.00    75.00    65.00 ןג תמדא ק"מ  40.01.0110
      
םע ןרע" םגד ,מ"ס 052 הבוגב תכתמ רדג     40.01.0120
ןרק תוברל ,ע"ש וא תותשר הדוהי לש ,"ןרק      
ךרואל ליית תניטרצנוק ,הצוחה תעפושמ      

 47,250.00   315.00   150.00 .'וכו ןוטבב ןוגיע ,העיבצ ,ןווליג ,ןוילעה קלחה רטמ   
      
2 ,רטמ 5 בחור ,רטמ 2 הבוגב תורגסמ רעש     40.01.0130
תוברל ,ל"נה רדגה תאמגודכ ,החיתפל םייפנכ      

 16,200.00 8,100.00     2.00 'פמוק .'וכו לוזרפ ,סוסיב ,העיבצ ,ןווליג  
      
      

478,900.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     049 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
478,900.00 מהעברה      

      
      
למגל השינ( רצחב ינכט ןוראל תותלד     40.01.0131
תותלד תמגודכ מ"ס 005/052 לדוגב )םימ      
תחיתפב ףנכ לכ - יפנכ וד ."ינברהש"      
.חתפה לש האלמ החיתפ ךרוצל .ןוידרוקא      

  9,000.00 9,000.00     1.00 . עובצו ןוולוגמ .הליענ תוברל 'חי   
      
תונוראל 052/011 לדוגב תויפנכ-דח תותלד     40.01.0132
תמגודכ ,)קזבו למשח תושינ( רצחב םיינכט      
ןוולוגמ .הליענ תוברל ,ע"ש וא "ינברהש"      

  4,400.00 2,200.00     2.00 .עובצו 'חי   
      
יסיסבל ןוגיע תוברל( הנקתהו הקפסא     40.01.0133
,רצחל םילספסו ןחלוש תכרעמ לש)ןוטב      
"אכירא םחש" תרצות "לשא קראפ" תכרעמ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .)0071 ט"קמ( 'חי   
      
יתשק" םגד הבישי לספס לש הנקתהו הקפסא     40.01.0134
ט"קמ ,"אכירא םוש" תרצות "תנעשמ םע      

  2,100.00 2,100.00     1.00 1431. 'חי   
500,400.00 חותיפ תודובע 10.04 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
עוצרב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     40.02.0010

 10,000.00    80.00   125.00 .מ"ס 06 קמועל תיפקיהה ק"מ   
      
,תופטפט י"ע ןוניגה יחטש לכל היקשה תכרעמ     40.02.0020
שאר ,)תומכ י"פע לעופה( הרקב בשחמ תוברל      
ןיטקמ ,םיננסמ,םיווק רפסמל לוציפ ,תכרעמ      
ןלבקה י"ע תכרעמה ןונכת .הזב אצויכו ץחל      
הרקבה בשחמ תנקתה .ןימזמה רושיאל אבויו      
ןוראב הנבמה ךותב םאותיש םוקימב      
םירבעמ .טירפה ריחמב לולכ סאלגרביפ      
ירובח ,ףוצירל תחתמ שרדנה לככ תרנצל      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .טירפה ריחמב לולכ ללכה - המודכו למשח  
      
לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע תליתשו הקפסא     40.02.0030
ינפמ מ"ס 5.0 דודמ 2" תוחפל עזג רטוקב "8      
03 -ו תואטוחמ תוכומס גוז תוברל ,עקרקה      
ןימזמה םע ומאותי םיצעה יגוס .סופמוק רטיל      

 10,500.00   420.00    25.00 .הייריעב ע"פש ףגא םעו 'חי   
      
)רטיל 1 ( יתנש בר ליתש לש הליתשו הקפסא     40.02.0040
ןב חיש וא ינימסי ןומרפסולכרט ספטמ ןוגכ      

 17,500.00    50.00   350.00 .ןימזמה תריחבל םהל המודב וא ידוה דרזוע 'חי   
 53,000.00 ןוניג תודובע 20.04 כ"הס  
553,400.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      
קובץ: 1053-210-1   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     050 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
,םיחפס ,הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
ןיב םירוביח ,םיכותיר תותשק ,תויוז ,םירזיבא      
,הבכרה ,הריפח ,םינוש םיגוסמ תורוניצ      
שרדנכ לכהו קודיה ,הבטרה ,יולימ ,החנה      
.ינכטה טרפמב      
      
יופצ םע , 23/5" ןפוד יבוע ,3" הדלפ רוניצ     57.01.0010
ץוחב 3CPA גוסמ תיטסלפ הפיטעו טלמ םינפ      

    380.00   190.00     2.00 .'מ 05.1 דע קמועב עקרקב חנומ - רטמ   
      

    470.00   235.00     2.00 23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוקב ,ל"נכ הדלפ רוניצ רטמ  57.01.0020
      
01 גרד 71RDS 001EP EPDH רוניצ     57.01.0030
דע קמועב עקרקה ךותב חנומ מ"מ 09 רטוקב      

  5,250.00    75.00    70.00 'מ 05.1 רטמ   
      

  3,600.00    90.00    40.00 מ"מ 011 רטוקב ,ל"נכ EPDH רוניצ רטמ  57.01.0040
      
זירט יפוגמ :תללוכ היולג םימ תדידמ תכרעמ     57.01.0060
ץחל רדשמ ,4" רטוקב וק ןנסמ ,םינוש םירטקב      
םימ דמ ,2/1" רטוקב יתחת רוביח םע םימל      
T-WM םגד תמגודכ ,4/3" * 4" רטוקב בלושמ      
ח"זמ  ,רשואמ ע"ש וא הילד דרא תרצות      
וא ביגש תרצות םיירודכ םיפוגמ ,4" רטוקב      
תימינפ הגרבהב תווצקו אלמ רבעמ םע ע"ש      
ללוכ ,4/3" רטוקב ןג זרב ,םינוש םירטקב      
,רטוק ירבעמ ,תותשק תוברל תרנצ      
ירזיבא לכו הכימת ילגר ,םינגוא ,תויופעתסה      
יפל ,העיבצו תמלשומ הנקתהל םישורדה רזע      

 27,000.00 27,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,םיטרפ תינכתב 1 'סמ טרפ  
      
ללוכ ,ע"ש וא לאפר תרצות ,3" שא יוביכ זרב     57.01.0070
םישורדה רזע ירזיבא לכו הריבש ןקתמ ,ףקז      
לכה ,תוינכת יפל ,העיבצו תמלשומ הנקתהל      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
.מ"מ 011 רטוקב םימ וק לש תינמז הריגס     57.01.0080

    540.00   540.00     1.00 'פמוק חקפמה לש בתכב הארוה יפל עצובי  
      
אל וק הצקל רוביח רובע ל"נה ףיעסל תפסות     57.01.0090
רוגס ,רחא טקיורפ תרגסמב עצוב רשא ,ליעפ      
תינמז הריגס  קוריפ ,הריפח תוברל ,תינמז      
הארוה יפל עצובי .טלפמוק לכה ,שרדייש לכו      

    540.00   540.00     1.00 'פמוק חקפמה לש בתכב  
 40,480.00 םימ יווק 10.75 כ"הס  

      
      

קובץ: 1053-210-1   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     051 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י נ ו י צ ט י ב ר ג  ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח ,הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
לוח תפיטע ,לוח דופיר ,החנה ,הביצח וא/ו      
,ךרוצה תדימב עקרק תפלחה ,רזוח יולימו      
לכהו קודיה ,אוהש גוסש לכמ ןופיד ,הבטרה      
הריפח ללוכ ריחמה  .ינכטה טרפמב שרדנכ      
םימייק םידרטמ תייצחו תיתש בוצי םשל דיב      
      
01 גרד 71RDS 001EP EPDH רוניצ     57.02.0020
חנומ  ,7244 י"ת יפל רצוימ ,מ"מ 004 רטוקב      

  9,450.00   630.00    15.00 'מ 52.5 דע 'מ 67.4 -מ קמועב עקרקה ךותב רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 61" רטוק הדלפ רוניצ     57.02.0030
תלת תינוציח הפיטעו הנימולא בר טלמ םינפ      

 15,300.00 1,020.00    15.00 .'מ 52.5 דע קמועב חנומ תיתבכש רטמ   
      
מ"ס 051 רטוקב ימורט ןוטבמ הרקב תחוש     57.02.0040
,רזוח יולימו הריפח ללוכ 52.5  דע קמועב      
,סלגרביפמ הדירי םלוס ,םייניב טסדופ ללוכ      

 17,100.00 17,100.00     1.00 'פמוק D-004 מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת  
      
ןוטבמ הרקב תחוש ללוכ ,םינבא תדוכלמ     57.02.0060
דע קמועב מ"ס 062X003 תודימב ימורט      
םלוס ללוכ ,רזוח יולימו הריפח ללוכ 57.6      
תודימב הסכמו הרקת ,סלגרביפמ הדירי      
    042X002 004 מ"ס-D, םע הדלפ רוניצ ללוכ  
העיבצו הנימולא בר טלמב םינפ יופיצ      
,תוחפל 'מטא 61 הדובע ץחלל ,תינוציח      
םינפ יופיצ םע 04 'קס ,61" יתשורח T ףעסמ      
לכה ,תינוציח העיבצו הנימולא בר טלמב      

 72,000.00 72,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
004 רטוקב ןליתאילופ רוניצה הצקל קקפ     57.02.0070

    900.00   900.00     1.00 'פמוק חקפמה לש בתכב הארוה יפל עצובי .מ"מ  
      
אל וק הצקל רוביח רובע ל"נה ףיעסל תפסות     57.02.0080
רוגס ,רחא טקיורפ תרגסמב עצוב רשא ,ליעפ      
,הריפח תוברל ,רוניצה הצקל קקפב תינמז      
.טלפמוק לכה ,שרדייש לכו קקפה  קוריפ      

  1,260.00 1,260.00     1.00 'פמוק חקפמה לש בתכב הארוה יפל עצובי  
116,010.00 םיינויצטיברג בויב יווק 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1053-210-1   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     052 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  י ו ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
,םיחפס ,הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
וא/ו הריפח ,םיכותיר ,תותשק ,תויוז ,םירזיבא      
יולימו לוח תפיטע ,לוח דופיר ,החנה ,הביצח      
,הבטרה ,ךרוצה תדימב עקרק תפלחה ,רזוח      
שרדנכ לכהו קודיה ,אוהש גוסש לכמ ןופיד      
םשל דיב הריפח ללוכ ריחמה  .ינכטה טרפמב      
.םימייק םידרטמ תייצחו תיתש בוצי      
      
513 רטוקב 5.21 גרד 001EP EPDH רוניצ     57.03.0010
ךותב חנומ  ,7244 י"ת יפל רצוימ ,מ"מ      

  9,750.00   325.00    30.00 לוח תפיטע ללוכ ,'מ 57.2 דע קמועב עקרקה רטמ   
      
יפל עצובי .מ"מ 513 רטוקב רוניצה הצקל קקפ     57.03.0020

    810.00   810.00     1.00 'פמוק חקפמה לש בתכב הארוה  
      
אל וק הצקל רוביח רובע ל"נה ףיעסל תפסות     57.03.0030
רוגס ,רחא טקיורפ תרגסמב עצוב רשא ,ליעפ      
,הריפח תוברל ,רוניצה הצקל קקפב תינמז      
.טלפמוק לכה ,שרדייש לכו קקפה  קוריפ      

  1,170.00 1,170.00     1.00 'פמוק חקפמה לש בתכב הארוה יפל עצובי  
 11,730.00 בויבל הקינס יווק 30.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
עצובי .החושל/רוניצל ביסבמ MSLC יולימ     57.04.0010

    720.00   360.00     2.00 חקפמה לש בתכב הארוה יפל ק"מ   
      
- 513 םירטקב תורוניצ תחנה ריחמל תפסות     57.04.0020
ימ ולגתי וב ,קמוע לכבו גוס לכמ ,מ"מ 004      
,םוהתה ימ לש דימתמ זוקינ תוברל ,םוהת      
םיעצמאהו תודובעה לכו תיתשת תנכה      
יפל עצובי .שביב הדובע עוציבל םישרדנה      

  1,800.00   180.00    10.00 .חקפמה לש בתכב הארוה רטמ   
      
םיקמועבו םינוש םיגוסמ םיווק לש ואדיו םוליצ     57.04.0030
לכה ,'מ 05 דע ללוכ ךרואבו רטוק לכב  ,םינוש      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
  3,420.00 תונוש 40.75 כ"הס  

171,640.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
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26/11/2018
דף מס':     053 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ,ה ב י א ש  ד ו י צ  95 ק ר פ       
      
ד ו י צ  ל ש  ה ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  10.95 ק ר פ  ת ת       
י ר ק י ע  י נ כ מ  ו ר ט ק ל א       
      
השבי הנקתהב הלובט םיכפשל הביאש תדיחי      59.01.0010
םגד TGYLF תרצות תמגודכ      
    454-TH-2023TN וא מ"מ 443 רטוקב ץיאמ  
3.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל  ,רשואמ ע"ש      

195,000.00 65,000.00     3.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב  
      
תמגודכ ,תובאשמ רדח זוקינל הביאש תדיחי     59.01.0020
וא TM-7503 FD-032 םגד TGYLF תרצות      
4.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל ,רשואמ ע"ש      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב  
      
TGYLF תרצות תמגודכ ,תדיינ הביאש תדיחי     59.01.0030
יפל ,רשואמ ע"ש וא TM-7503 SD-232 םגד      
,דחוימה טרפמב 5.95 ףיעס יפ לעו תוינכת      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה  
      
תוברל הבבג תסיחדו הפיטש ,ןוניס תכרעמ     59.01.0040
יפ לעו תוינכת יפל ,הבבג ןסחדו ינכמ בוגמ      

315,000.00 315,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 6.95 ףיעס  
      
טרפ יפל L613 מ"בלפ יושע, ינדי בוגמ     59.01.0050

  2,520.00 2,520.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,תינכותב  
      
תכתמ יקלח לכ ,רטיל 001,1  הפשא תלגע     59.01.0060
יוניפ תיאשמל המיאתמ , תנוולוגמ הדלפמ      
יוניפ ןלבק/הייריע/ןימזמה תושרבש הפשא      

  5,400.00 1,800.00     3.00 'פמוק רוצעמ םע םילגלג ,הפשא  
      
תיאשמל המיאתמ ,רטיל 077  הפשא תלגע     59.01.0070
ןלבק/הייריע/ןימזמה תושרבש הפשא יוניפ      

  2,700.00 1,350.00     2.00 'פמוק רוצעמ םע םילגלג ,הפשא יוניפ  
529,620.00 ירקיע ינכמ ורטקלא דויצ לש הבכרהו הקפסא 10.95 כ"הס  

      
ת ר נ צ  ,ה ב י א ש  ד ו י צ  20.95 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
רושכמו דויצ לש הבכרהו הקפסא      
      
,61" רטוקב חתפל 1GWM10 'סמ ריק רגס     59.02.0010
סחיב חתפה תיתחת םור( הנקתה קמוע      
תוינכת יפל ,'מ 2.5 )ליעפמה תנקתה תפצרל      
לכה ,דחוימה טרפמב 7.95 ףיעס יפ לעו      

 15,650.00 15,650.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
      

 15,650.00 20.95.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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26/11/2018
דף מס':     054 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,650.00 מהעברה      

      
      
חתפל 1GWM10 'סמ ריק רגסל תפסות     59.02.0020
שאר םע ילמשח ליעפמ רובע ל"נה 61" רטוקב      
טרפמב 4.7.95 ףיעס יפ לע ,הנבומ הרקב      

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
תודימב חתפל 1GWM20 'סמ ריק רגס     59.02.0030
תיתחת םור( הנקתה קמוע ,מ"ס 04*04      
,'מ 7.4 )ליעפמה תנקתה תפצרל סחיב חתפה      
טרפמב 7.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל      

 15,400.00 15,400.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
חתפל 1GWM20 'סמ ריק רגסל תפסות     59.02.0040
שאר םע ילמשח ליעפמ רובע ל"נה 61" רטוקב      
טרפמב 4.7.95 ףיעס יפ לע ,הנבומ הרקב      

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
,1GCM10, 1GCM20 'סמ הלעת רגס     59.02.0050
,'מ 0.2 -כ הלעת קמוע ,H(06*001( תודימב      
טרפמב 7.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל      

 33,500.00 16,750.00     2.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
ל"נה H(06*001( תודימב הלעת רגסל תפסות     59.02.0060
לע ,הנבומ הרקב שאר םע ילמשח ליעפמ רובע      
לכה ,דחוימה טרפמב 4.7.95 ףיעס יפ      

 27,000.00 13,500.00     2.00 'פמוק טלפמוק  
      
1GCM11, 1GCM21 'סמ הלעת רגס     59.02.0062
,'מ 0.2 -כ הלעת קמוע ,H(06*091( תודימב      
יפ לעו תוינכת יפל ,מ"ס 001 העונת ךלהמ      

 37,800.00 18,900.00     2.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 7.95 ףיעס  
      
ל"נה H(06*091( תודימב הלעת רגסל תפסות     59.02.0065
לע ,הנבומ הרקב שאר םע ילמשח ליעפמ רובע      
לכה ,דחוימה טרפמב 4.7.95 ףיעס יפ      

 27,000.00 13,500.00     2.00 'פמוק טלפמוק  
      
תודימב חתפל 1GW04 'סמ ריק רגס     59.02.0070
    )04*05)H, תוינכת יפל ,'מ 2.4 הנקתה קמוע  
לכה ,דחוימה טרפמב 7.95 ףיעס יפ לעו      

 19,200.00 19,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
,61" רטוקב חתפל 2GW04  'סמ ריק רגס     59.02.0080
יפ לעו תוינכת יפל ,'מ 52.8 הנקתה קמוע      

 19,200.00 19,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 7.95 ףיעס  
      
      
      
      

221,750.00 20.95.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     055 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
221,750.00 מהעברה      

      
      
,61" רטוקב חתפל 3GW04  'סמ ריק רגס     59.02.0090
יפ לעו תוינכת יפל ,'מ 51.8 הנקתה קמוע      

 19,200.00 19,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 7.95 ףיעס  
      
תוברל ג"ק 052,1 סמועל  ילמשח המרה ןקתמ     59.02.0100
,01.95 ףיעס מ"טמב טרופמכ ,תלגלגו תינורק      

 36,000.00 36,000.00     1.00 'פמוק טלפמק לכה  
      
תוברל ג"ק 000,1 סמועל  ינדי המרה ןקתמ     59.02.0110
,01.95 ףיעס מ"טמב טרופמכ ,תלגלגו תינורק      

 20,700.00 20,700.00     1.00 'פמוק טלפמק לכה  
      
הקיפס דמ ללוכ ,הקיפס תדידמ תכרעמ     59.02.0120
,םיפסונ םיגצ גוז ,01" רטוקב יטנגמורטקלא      
טרפמב 9.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל      

 13,050.00 13,050.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
תדיחי ללוכ ,ינוסארטלוא סלפמ דמ תכרעמ     59.02.0130
,'מ 9 דע שרדנ הדידמ חווט ,תונכתו הגוצת      
תוינכת יפל ,תולעמ 4 דע המולאה רוזיפ תיווז      
לכה ,דחוימה טרפמב 9.95 ףיעס יפ לעו      

 33,750.00 6,750.00     5.00 'פמוק טלפמוק  
      
לעמ הנקתהל ינוסארטלוא סלפמ דמ תכרעמ     59.02.0140
,תונכתו הגוצת תדיחי ללוכ ,םיבוגמ תולעת      
רוזיפ תיווז ,'מ 3 דע שרדנ הדידמ חווט      
יפ לעו תוינכת יפל  ,תולעמ 9 דע  המולאה      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב  9.95 ףיעס  
      
9.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל , דוקיפ ףוצמ     59.02.0150

  6,480.00   540.00    12.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב  
      
הגוצת תודיחי ללוכ ,ינורטקלא ץחל דמ תכרעמ     59.02.0160
טרפמב 9.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל ,תונכתו      

  3,730.00 3,730.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
יפ לעו תוינכת יפל ,ריוואב ןצמח תוחכונ יאלג     59.02.0170

  6,400.00 6,400.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 9.95 ףיעס  
      
יפ לעו תוינכת יפל ,ריוואב OC תוחכונ יאלג     59.02.0180

  6,930.00 6,930.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 9.95 ףיעס  
      
יפ לעו תוינכת יפל ,ריוואב S2H תוחכונ יאלג     59.02.0190

  6,930.00 6,930.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 9.95 ףיעס  
      
יפ לעו תוינכת יפל ,ריוואב 4HC תוחכונ יאלג     59.02.0200

  9,450.00 9,450.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 9.95 ףיעס  
      

394,370.00 20.95.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     056 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
394,370.00 מהעברה      

      
      
,ריוואב םינכוסמ םיזג תוחכונ תוארתה תדיחי     59.02.0210
טרפמב  9.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל      

 15,850.00 15,850.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
טרופמכ , תדיינ םינכוסמ םיזג 4 יוליג תכרעמ     59.02.0220

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,9.95 ףיעס טרפמב  
      
ימלוג בויבל םיאתמ )רטמונמ( ינכמ ץחל דמ     59.02.0240
,½" תרנצ  ,½" םיפוגמ ללוכ 'מטא 01 ץחלל      
ףיעס יפ לעו תוינכת יפל ,םיחפסו םירוביח      

  4,320.00 1,080.00     4.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 8.01.95  
      
,½" םיפוגמ תוברל ,ץחל רדשמ תנקתהל תרנצ     59.02.0250
טרפ יפל ,םיחפסו םירוביח ,½" תרנצ       
לכה ,דחוימה טרפמב טרופמכ ,תוינכתב      

    360.00   360.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
ץחלל 21" רטוקב בויבל ןגואמ רצ זירט ףוגמ     59.02.0270
םגד לאפר תרצות ,'מטא 61 הדובע      
    WW-SRT םאתומ ,רשואמ ךרע הווש וא  
ףיעס יפ לעו תוינכת יפל ,ילמשח ליעפמל      

 22,680.00 7,560.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב  2.8.95  
      

  1,080.00 1,080.00     1.00 'פמוק 3" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ 59.02.0280
      
21" רטוקב בויבל זירט ףוגמ ריחמל תפסות     59.02.0290
,קחורמ הרקב שאר םע  ,ילמשח ליעפמ רובע      
לכה ,דחוימה טרפמב 4.7.95 ףיעס יפ לע      

 55,080.00 18,360.00     3.00 'פמוק טלפמוק  
      
ליעפמ רובע 3" רטוקב זירט ףוגמל תפסות     59.02.0300

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק ,ל"נכ ילמשח  
      
ץחלל 01" רטוקב בויבל ןגואמ רצ זירט ףוגמ     59.02.0310
םגד לאפר תרצות ,'מטא 61 הדובע      
    WH-WW-SRT  לעפומ ,רשואמ ךרע הווש וא  
יפ לעו תוינכת יפל ,הלעפה לגלג ללוכ ,תינדי      

 23,760.00 5,940.00     4.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב  2.8.95 ףיעס  
      

 10,380.00 3,460.00     3.00 'פמוק 8" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ 59.02.0320
      

  4,640.00 2,320.00     2.00 'פמוק 6" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ 59.02.0330
      

  6,000.00 2,000.00     3.00 'פמוק 4" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ 59.02.0340
      

 18,900.00 1,890.00    10.00 'פמוק 3" רטוקב ךא ,ל"נכ זירט ףוגמ 59.02.0350
      
      

575,420.00 20.95.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     057 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
575,420.00 מהעברה      

      
      
עגמ רובע 3" רטוקב זירט ףוגמ ריחמל תפסות     59.02.0360

  5,400.00 2,700.00     2.00 'פמוק טוויחו  ישאר למשח חולל רוביח תוברל ,לובג  
      
61 הדובע ץחלל ,בלושמ בויבל ריוא םותסש     59.02.0370
,3" רטוקב ןגואמ הסינכ רוביח םע , 'מטא      
הווש וא  .י.ר.א תרצות D-020 םגד  תמגודכ      
לכ לש הקינס רוניצ לע ןקתומ ,רשואמ ךרע      
4.8.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל ,הבאשמ      

 17,550.00 5,850.00     3.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב  
      
61 הדובע ץחלל ,בלושמ בויבל ריוא םותסש     59.02.0380
,3" רטוקב ןגואמ הסינכ רוביח םע , 'מטא      
הווש וא  .י.ר.א תרצות D-320 םגד  תמגודכ      
,ףתושמ הקינס רוניצ לע ןקתומ ,רשואמ ךרע      
טרפמב 4.8.95 ףיעס יפ לעו תוינכת יפל      

  7,200.00 7,200.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה  
      
ןגואמ בויבל ןוילע חתפ רזוח לא םותסש     59.02.0385
םגד .י.ר.א תרצות תמגודכ  01" רטוקב      
    SF-040-RN יפל ,רשואמ ךרע הווש וא  
,דחוימה טרפמב 5.8.95 ףיעס יפ לעו תוינכת      

 11,700.00 11,700.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה  
      

 24,300.00 8,100.00     3.00 'פמוק 8" רטוקב ךא ,ל"נכ רזוח לא םותסש 59.02.0390
      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק 6" רטוקב ךא ,ל"נכ רזוח לא םותסש 59.02.0400
646,970.00 םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 20.95 כ"הס  

      
ת ר נ צ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  30.95 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ מ  ם י ח פ ס ו       
      
הנימולא בר טלמב םינפ יופיצ םע הדלפ תרנצ      
'מטא 61 הדובע ץחלל ,תינוציח העיבצו      
םיעטקב ,הנחתה הנבמ ךותב תבכרומ ,תוחפל      
,םירבחמ ,תויופעתסה תוברל ,תוינכת יפל      
םיגרב ,הכימת ילגר ,ןוגיע תוטלפ ,םינגוא      
יופיצ וא העיבצו הנקתה תוברל ,613 מ"בלפמ      
.תומלשב לכה ,מ"טמב טרופמכ ינוציח      
      

  6,300.00   900.00     7.00 4/1 " .ד.ע 21" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0010
      

 10,800.00   720.00    15.00 4/1 " .ד.ע 01" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0020
      

 17,550.00   585.00    30.00 61/3 " .ד.ע 8" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0030
      

 17,500.00   500.00    35.00 61/3 " .ד.ע 6" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0040
      

 52,150.00 30.95.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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26/11/2018
דף מס':     058 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,150.00 מהעברה      

      
      

  3,735.00   415.00     9.00 61/3 " .ד.ע 4" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0050
      

    650.00   325.00     2.00 61/3 " .ד.ע 3" רטוקב רוניצ רטמ  59.03.0060
      
,6" רטוקב ,54, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0070

    360.00   360.00     1.00 04 'קס 'חי   
      
,21" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0080

  2,520.00 2,520.00     1.00 04 'קס 'חי   
      
,01" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0090

  1,620.00 1,620.00     1.00 04 'קס 'חי   
      
,8" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0100

  7,020.00 1,170.00     6.00 04 'קס 'חי   
      
,6" רטוקב ,09, D5.1 = R תיתשורח תשק     59.03.0110

  4,410.00   630.00     7.00 04 'קס 'חי   
      

  2,160.00   720.00     3.00 04 'קס ,8"/6" יתשורח ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  59.03.0120
      

  1,620.00   405.00     4.00 04 'קס ,6"/3" יתשורח ירטנצ רטוק רבעמ 'חי  59.03.0130
      
,04 'קס ,3"/2" יתשורח ירטנצ רטוק רבעמ     59.03.0135

    540.00   135.00     4.00 תימינפ הגרבה םע 2" הצק 'חי   
      

  9,720.00 4,860.00     2.00 04 'קס ,21" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0140
      

    810.00   810.00     1.00 04 'קס ,6" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0150
      

  1,080.00   360.00     3.00 04 'קס ,4" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0160
      

  1,350.00   270.00     5.00 04 'קס ,3" יתשורח T ףעסמ 'חי  59.03.0170
      

 19,440.00 4,860.00     4.00 04 'קס ,21"/01" יתשורח רבעמ T ףעסמ 'חי  59.03.0180
      

  9,450.00 3,150.00     3.00 04 'קס ,01"/8" יתשורח רבעמ T ףעסמ 'חי  59.03.0190
      

  6,300.00 3,150.00     2.00 04 'קס ,01"/6" יתשורח רבעמ T ףעסמ 'חי  59.03.0200
      

  5,400.00 1,800.00     3.00 04 'קס ,8"/6" יתשורח רבעמ T ףעסמ 'חי  59.03.0210
      

  5,400.00 1,800.00     3.00 04 'קס ,8"/4" יתשורח רבעמ T ףעסמ 'חי  59.03.0220
      
ןקת יפל 61NP  21" רטוקב NO PILS ןגוא     59.03.0240

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק DIN  
      

  4,455.00   405.00    11.00 'פמוק 01" רטוקב ,ל"נכ ןגוא 59.03.0250
142,190.00 30.95.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1053-210-1   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     059 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
142,190.00 מהעברה      

      
      

  2,205.00   245.00     9.00 'פמוק 8" רטוקב ,ל"נכ ןגוא 59.03.0260
      

    540.00   180.00     3.00 'פמוק 6" רטוקב ,ל"נכ ןגוא 59.03.0270
      

    600.00   120.00     5.00 'פמוק 4" רטוקב ,ל"נכ ןגוא 59.03.0280
      

    720.00    90.00     8.00 'פמוק 3" רטוקב ,ל"נכ ןגוא 59.03.0290
      

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק NID ןקת יפל 61NP  21" רטוקב רוויע ןגוא 59.03.0300
      

    405.00   405.00     1.00 'פמוק 01" רטוקב ,ל"נכ רוויע ןגוא 59.03.0310
      

    240.00   120.00     2.00 'פמוק 4" רטוקב ,ל"נכ רוויע ןגוא 59.03.0320
      
םגד תמגודכ ,61 גרד 21" ןגואמ קוריפ רבחמ     59.03.0330
    PAS10 Talis Unijoint Dismantling Joint  

  6,810.00 2,270.00     3.00 'פמוק JD, רשואמ ע"ש וא  
      

  7,560.00 1,890.00     4.00 'פמוק 01" רטוקב ,ל"נכ קוריפ רבחמ 59.03.0340
      

  4,545.00 1,515.00     3.00 'פמוק 8" רטוקב ,ל"נכ קוריפ רבחמ 59.03.0350
      

  2,340.00   780.00     3.00 'פמוק 4" רטוקב ,ל"נכ קוריפ רבחמ 59.03.0360
      
ןגואמ ,01" רטוקב תודיער םלוב שימג רבחמ     59.03.0370
    61NP ןקת יפל NID, 101 םגדR  leahpaR  

  3,090.00 1,030.00     3.00 'פמוק רשואמ ע"ש וא  
      

  1,305.00   435.00     3.00 'פמוק 6" רטוקב ,ל"נכ שימג רבחמ 59.03.0380
      

 16,200.00   540.00    30.00 'פמוק טרפה יפל רזיבאל תננווכתמ הכימת 59.03.0390
190,250.00 הדלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 30.95 כ"הס  

      
ת ר נ צ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  40.95 ק ר פ  ת ת       
L613 מ "ב ל פ מ  ם י ח פ ס ו       
      
רפת אלל L613 הדילחמ יתלב הדלפמ תרנצ      
,הנחתה הנבמ ךותב 'מטא 61 הדובע ץחלל      
,תויופעתסה תוברל ,תוינכת יפל םיעטקב      
,הכימת ילגר ,ןוגיע תוטלפ ,םינגוא ,םירבחמ      
העיבצו הנקתה תוברל ,613 מ"בלפמ םיגרב      
.תומלשב לכה ,מ"טמב טרופמכ ינוציח יופיצ וא      
      
      
      
      
      

40.95.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     060 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
002 -כ ךרואב 21" רטוקב הקיני רוניצ עטק     59.04.0010
-ב ךותח הצקו 03 ךותיר תשק תוברל ,מ"ס      
    03,מ"ס 01 בחורב סקטרוו תעבט ללוכ  
ללוכ ,וילא תכתורמ ,תוחפל מ"מ 5 יבועבו      
ללוכ  ,ןוגיע תטלפ תוברל ןוטב ריק ךרד רבעמ      
ןקת יפל 61NP  21" רטוקב NO PILS ןגוא      

 13,500.00 4,500.00     3.00 'פמוק DIN  
      
ללוכ ,דוקיפ יפוצמ תיילתל 613 מ"בלפ ןקתה     59.04.0020
ןועט ןקתהה טרפ .הקזחאו האצוהל תורשפא      

  1,440.00   720.00     2.00 'פמוק .ןנכתמה רושיא  
      
הריהמ הפילשו עוביקל 613 מ"בלפמ ןקתה     59.04.0030
תולעת לעמ ינוס ארטלוא סלפמ דמ לש      

  2,700.00   900.00     3.00 'פמוק .ןנכתמה רושיא ןועט ןקתהה טרפ .םיבוגמ  
 17,640.00 L613 מ"בלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 40.95 כ"הס  

      
ת ר נ צ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  50.95 ק ר פ  ת ת       
ק י ט ס ל פ מ  ם י ח פ ס ו       
      
NID 2608 ,25417 י"ת רופא U-CVP תרנצ      
    ,1608 NID  ,2541 OSI NE, 01 גרד,  
יפל םיעטקב ,הנחתה הנבמ ךותב תבכרומ      
תוברל ,הגרבהו הקבדהב םירוביח ,תוינכת      
ללוכ םינוטב ךרד םירבעמ ,םירבחמ ,םיחפס      
,'דכו תוריקל םיקוזיח ,תוכימת תוברל ,ןוגיע      
.תומלשב ןקתומ לכה      
      

  3,200.00    80.00    40.00 מ"מ 36 רטוקב U-CVP רוניצ רטמ  59.05.0010
      

  2,970.00   110.00    27.00 מ"מ 09 רטוקב U-CVP רוניצ רטמ  59.05.0020
      
U-CVP תורוניצמ בוטרה רובה תפיטש תרנצ     59.05.0030
יפל ,'מ 58-כ יללכ ךרואב מ"מ 09 רטוקב      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,תוינכת  
      
ישאר הקינס וק לע ריווא םותסש זוקינ תרנצ     59.05.0033
09 רטוקב ףוקש CVP -ו U-CVP תורוניצמ      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,טרפ יפל ,מ"מ  
      
לכמ הקינס וק לע ריווא םותסש זוקינ תרנצ     59.05.0035
ףוקש CVP -ו U-CVP תורוניצמ הבאשמ      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,טרפ יפל ,מ"מ 09 רטוקב  
      
יפל 61NP 3"/09 רטוקב בתותל קילחמ ןגוא     59.05.0040
61NP )בתות( ןגוא םאתמ םע NID ןקת      

  1,200.00   120.00    10.00 מ"מ 09 רטוקב U-CVP 'חי   
 18,270.00 50.95.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1053-210-1   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     061 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,270.00 מהעברה      

      
      
8NP CVP  בוטרב רובל םיכפש תסינכ רוניצ     59.05.0050

  3,780.00   630.00     6.00 מ"מ 053 רטוקב רטמ   
      
082 רטוקב 8NP 001EP EPDH רוניצ עטק     59.05.0060
,סלפמ דמ תנקתהל ,מ"ס 09-08 ךרואב מ"מ      
,01" * 082 ןגוא םאתמ ללוכ ,הפצרב ןגועמ      
לכה ,טרפ יפל ,01" רוויע ןגואו 01" ןגוא      

  7,200.00 1,800.00     4.00 'פמוק טלפמוק  
      
הרהזא םע מ"ס 08x06 תודימב יטסלפ  טלש     59.05.0070

    540.00   270.00     2.00 'פמוק .םינכוסמ םיזג זוכיר םע רוזיאל הסינכ לע  
      
םיזג יינשיח תנקתהל םיפצ םיחטשמ תכרעמ     59.05.0080
תוטומ יבג לע םידרויו םילוע ,םינכוסמ      
לכה ,תולעת רדחב הפצה ןמזב ,םיליבומ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה רושיא ןועט ןקתהה טרפ .טלפמוק  
      
רטוקב ןליתאילופ רוניצל )בתות( ןגוא םאתמ     59.05.0090
ןגוא + 71RDS 001EP EPDH מ"מ 513      
רטוקב בתותל ,PP הפוצמ הדלפמ ,ישפוח      
    "21*513, 61NP ןקת יפל NID ירמוח לכ ללוכ  

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,םישורדה רזע  
 35,190.00 קיטסלפמ םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 50.95 כ"הס  

      
ת ו ח י ר  ל ו ר ט י נ  ת כ ר ע מ  60.95 ק ר פ  ת ת       
      
ףיעס יפ לעו תוינכת יפל ,תוחיר לורטינ ןקתמ     59.06.0010

900,000.00 900,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,דחוימה טרפמב 11.95  
900,000.00 תוחיר לורטינ תכרעמ 60.95 כ"הס  

      
ס ו ח ד  ר י ו ו א  ת כ ר ע מ  70.95 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,הקדל רטיל 005 הקיפסל ריווא סחדמ     59.07.0010
ללוכ ,רב 6 הדובע ץחלל ,רטיל 052 לש לכימ      
לכה ,םיפוגמו תרנצ ,םיננסמ תכרעמ ,שביימ      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
09 רטוקב 51  גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     59.07.0020
םיעטקב ,הנחתה הנבמ ךותב תבכרומ מ"מ      
,םירבחמ ,תויופעתסה תוברל ,תוינכת יפל      
,םיקוזיח ,תוכימת ,םינוטב ירבעמ ,םינגוא      
לכה , הנקתה תוברל ,613 מ"בלפמ םיגרב      

 12,500.00   250.00    50.00 תומלשב רטמ   
      
      
      
      

 23,500.00 70.95.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1053-210-1   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     062 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,500.00 מהעברה      

      
      
ץחל רדשמ ללוכ ,ץחל תדידמ תכרעמ שאר     59.07.0030
ףוגמ ,2" אלמ רבעמ ירודכ ףוגמ ,הגוצת אלל      
ץחל תסוו םותסש ,2/1" ל"נכ ףוגמ ,4/3" ל"נכ      
ץחל דמו הנבומ ןוויכ לגלג םע 1" רטוקב      
- 2/1" םירטקב תנוולוגמ הדלפ תרנצ ,ירוחא      
9 רטוקב 42 גרד קיטסלפ תרנצ ,הירזיבאו 2"      
,תויופעתסה תוברל ,'מ 01 -כ ךרואבו מ"מ      
,םיקוזיח ,תוכימת ,םינוטב ירבעמ ,םירבחמ      
לכה , הנקתה תוברל ,613 מ"בלפמ םיגרב      

 21,000.00 3,500.00     6.00 'פמוק טלפמוק  
 44,500.00 סוחד ריווא תכרעמ 70.95 כ"הס  

2,364,170.00 םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 95 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

11,822,463.80 םיכפש תביאש ןוכמ כ"הס
קובץ: 1053-210-1   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     063 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

בויבו םימ יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו מ ד ק ו מ  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
הז זרכמ תרגסמב תודובעהו םיפיעסה לכ      
הנקתהו ןוסחיא הקירפ הלבוה הקפסא םיללוכ      
ירמוח לכ ללוכ הדובעה לש םלשומ עוציבל דע      
.םישרדנה רזעה      
      
תרגסמב וקפוסי רשא םירזיבאהו םירמוחה לכ      
רדעהב .ילארשי ןקת ות ילעב ויהי הז זרכמ      
ויהי םה - רזיבא / רצומ / רמוחל ילארשי ןקת      
ןקת ות םהל ןיא רשא םירמוח .OSI ןקת ילעב      
ןלבקה לע .ןנכתמה ידי לע שארמ ורשואי      
לכ תא שארמו ןנכתמה רושיאל ריבעהל      
ןווכתמ אוה םהב םירזיבא / םירצומ / םירמוחה      
שארמ ורושיא תא לבקלו הז זרכמב שמתשהל      
תכבו      

תומדקומ 10.00 כ"הס            
תומדקומ 00 כ"הס            

      
ם י י ק  ם י כ פ ש  ת ב י א ש  ן ו כ מ  ל ו ט י ב  10 ק ר פ       
      
ב ו י ב  י נ ו כ מ  ק ו ת י נ ו  ק ו ר י פ  10.10 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק       
      
רושיאב ויהי הז הנבמב תודובעה עוציב1.       
!דבלב ןימזמה תאמ בתכב      
שיראו'ג םיכפש תביאש ןוכמ לוטיב 2.       
תמקהל תודובעה רמגב השעי ,שיראו'ג םייקה      
ךרואל החלצהב ותלעפה רחאלו שדחה ןוכמה      
.תוחפל םישדוח 3 לש הפוקת      
      
םע םואת ללוכ בויבה ינוכמב למשח קותינ     01.01.0010

                      1.00 'פמוק .למשח תרבח  
      

                      1.00 'פמוק בויבה ןוכמב בוטרה רובה תלוכת תביאש 01.01.0020
      
דוקיפ למשח תוחולו למשח דויצ לש קוריפ     01.01.0050
/ ינכמ בוגמ ,הביאש דויצ ,רוטרנג לזיד ,הרקבו      
ןקתומה דויצה ראש לכו תרנצ,םירגס ,הסרגמ      
לעמ( הנחתה רצח םוחתבו שביה בוטרה רובב      
םתרבעהו )עקרקה ינפ תחתמו עקרקה ינפ      
םיבושיב רחא םוקמ לכל וא דיגאתה ינסחמל      
05 לש קחרמל דעו דיגאתה י"ע םילפוטמה      
יפ לע השעי קוריפה .הנחתה םוקממ מ"ק      

                      1.00 'פמוק .חקפמהמ דבלב בתכב הארוה  
      
      
      

10.10.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     064 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

בויבו םימ יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכמ תורגסמ םירעש ,תורדג ,תותלד קוריפ     01.01.0090
יוניפו ןוכמו ןוכמ לכב קוריפ רב לכו ,אוהש גוס      
לכב( ןיינב תלוספ רתאל וא רוזחימל תלוספה      
י"ע םירשואמ ויהי םירתאה ,אוהש קחרמ      
םולשת תוברל .הביבסה תנגהל דרשמה      
קחרמב חקפמה הרוי וילע םוקמל וא )רתאל      

                      1.00 'פמוק .הנחתה רתאמ מ"ק 05 דע לש  
      
תורדג תוברל ,עקרקה ינפ לעמ הנבמה תסירה     01.01.0095
רתאל וא רוזחימל תלוספה יוניפו ןוטבמ      
י"ע םירשואמ ויהי םירתאה .ןייניב תלוספ      
םולשת תוברל ,הביבסה תנגהל דרשמה      
הרוי וילע םוקמל תלוספה יוניפ וא .רתאל      

                      1.00 'פמוק רתאהמ מ"ק 05 לש סוידרל דעו חקפמה  
      
'ב גוס עצמב םייעקרק תתה רובה יולימ     01.01.0107

                      1.00 'פמוק .ו.ה.ש.א.א דייפידומ 39% -ל תובכשב קדוהמ  
      
לכב ןג תמדא תפסותו הריפח ,רושי ,יוקינ     01.01.0140
,תלוספה קוליסו הסירה רחאל םינוכמה חטש      
גוסמ אשד תליתשו ןושיד ,חטשה תנכה ללוכ      

                      1.00 'פמוק ולפאב וא היקוק  
םימייק בויב ינוכמ קותינו קוריפ 10.10 כ"הס            
םייק םיכפש תביאש ןוכמ לוטיב 10 כ"הס            

      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ק פ ס א ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
ב ו י ב ל  ה ב י א ש ה  ת נ ח ת ל   ם י מ       
      
ןליתאילופ תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.01.0010
ע"ש וא 21 גרד "לוגסקפ" תמגודכ בלוצמ      
תפיטע םע 'מ 05.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

                    380.00 מ"מ 061 רוניצ רטוק ,לוח רטמ   
      
שא יוביכ זרב לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.01.0020
)םיימעפ( 3" רטוקב דדוב ינוציח )טנרדיה(      
ןגוע ,4" רטוקב יתיישעת ףקז תוברל ,ןגואמ      
הריבש ןקתמ ללוכ ,ץרוטש דמצמ ,ןוטב שוגמ      

                      3.00 'פמוק הפצה תעינמל  
      
םירזיבאל את לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.01.0030
מ"ס 08 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ      
05 רטוק .ב.ב הסכמ םע 'מ 05.1 דע קמועבו      

                      5.00 'פמוק )ןוט 521B (5.21 ןיממ ,מ"ס  
      
      

10.75.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     065 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

בויבו םימ יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רצ זירט ףוגמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.01.0040
ליימא יופיצ םע ,הקיצי לזרב יושע 6" רטוק      
61 לש הדובע ץחלל יסקופא ינוציח יופיצו      
את ךותב ןקתומ ,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא      

                      5.00 'פמוק םירזיבאל  
      
רטוק ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0050
דע רטוקב אוהש גוס לכמ םייק וקל מ"מ 061      
וקה יוליגל הריפח תודובע תוברל ,ללוכ 8"      
תועצמאב םייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה      
)דמצמ( ילמשח ךותירל הפומ/תשק ,ךותיר      
תודובעה תוברל ,תויופעתסהה לכ ללוכ ,ב"ויכו      
תרזחהו םלשומ רוביחל םישרדנה םירזיבאהו      

                      1.00 ותומדקל בצמה 'חי   
בויבל הביאשה תנחתל  םימ תקפסאל םירזיבאו םיווק 10.75 כ"הס            

      
ב ו י ב  י ר ז י ב א ו   י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
ה ב י א ש  ת נ ח ת ל  ב ו י ב  ת מ ר ז ה ל       
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0010
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 052 רטוק      

                    125.00 לוח תפיטע םע 'מ 52.2 דע קמועב רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0020
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 052 רטוק      

                     40.00 לוח תפיטע םע 'מ 57.2 דע 62.2-מ קמועב רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0030
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 513 רטוק      

                     90.00 לוח תפיטע םע 'מ 57.2 דע קמועב רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0040
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 513 רטוק      

                    140.00 לוח תפיטע םע 'מ 52.3 דע 67.2-מ קמועב רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0050
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 513 רטוק      

                    125.00 לוח תפיטע םע 'מ 57.3 דע 62.3-מ קמועב רטמ   
      
      
      
      

20.75.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     066 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

בויבו םימ יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0060
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 513 רטוק      

                    105.00 לוח תפיטע םע 'מ 52.4 דע 67.3-מ קמועב רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0070
רטוק ,ע"ש וא 01 גרד "םירמ" גוסמ ,בויבל      
קמועב עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 513      

                     65.00 לוח תפיטע םע 'מ 57.4 דע 62.4-מ רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0080
רטוק ,ע"ש וא 01 גרד "םירמ" גוסמ ,בויבל      
קמועב עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 513      

                     40.00 לוח תפיטע םע 'מ 52.5 דע 67.4-מ רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0090
רטוק ,ע"ש וא 01 גרד "םירמ" גוסמ ,בויבל      
קמועב עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 513      

                     12.00 לוח תפיטע םע 'מ 57.5 דע 62.5-מ רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0100
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 004 רטוק      

                     12.00 לוח תפיטע םע 'מ 52.3 דע קמועב רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0110
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 004 רטוק      

                     12.00 לוח תפיטע םע 'מ 57.3 דע 62.3 -מ קמועב רטמ   
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.1010
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 001 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
(04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      

                      4.00 'מ 52.2 דע קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     067 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

בויבו םימ יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.1020
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 001 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
(04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      
דע 62.2 -מ קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ      

                      5.00 'מ 57.2 'חי   
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.1030
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 521 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
(04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      
דע 67.2 -מ קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ      

                      4.00 'מ 52.3 'חי   
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.1040
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 521 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
(04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      
דע 62.3 -מ קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ      

                      8.00 'מ 57.3 'חי   
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.1050
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 051 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
(04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      
דע 67.3 -מ קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ      

                      3.00 'מ 52.4 'חי   
      
      
      
      
      

20.75.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     068 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

בויבו םימ יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.1060
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 051 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
(04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      
דע 62.4 -מ קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ      

                      2.00 'מ 57.4 'חי   
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.1070
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 051 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
(04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      
דע 67.4 -מ קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ      

                      1.00 'מ 52.5 'חי   
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.02.1080
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 051 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    )004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      
דע 62.5 -מ קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ      

                      2.00 'מ 57.5 'חי   
הביאש תנחתל בויב תמרזהל בויב ירזיבאו  יווק 20.75 כ"הס            

      
ר ו ב ע  ם י ר ז י ב א ו  ם י ו ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
ם ו ר י ח  ת ע ש ב  ה ש ל ג ה       
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0010
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 004 רטוק      

                     45.00 לוח תפיטע םע 'מ 52.3 דע קמועב רטמ   
      
CVP תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.03.0020
,ע"ש וא NS-8 "הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל      
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת ,מ"מ 004 רטוק      

                     15.00 לוח תפיטע םע 'מ 57.3 דע 62.3 -מ קמועב רטמ   
      

30.75.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     069 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

בויבו םימ יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרקב תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.03.1010
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 521 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
)04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      

                      2.00 'מ 57.3 דע קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ 'חי   
םוריח תעשב השלגה רובע םירזיבאו םיווק 30.75 כ"הס            

      
ר ו ב ע  ם י ר ז י ב א ו  ם י ו ו ק  40.75 ק ר פ  ת ת       
ה ב י א ש ה  ת נ ח ת מ  ם י כ פ ש  ת ק י נ ס       
      
ןליתאילופ תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.04.0010
ע"ש וא 21 גרד "לוגסקפ" תמגודכ בלוצמ      
תפיטע םע 'מ 05.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

                    660.00 מ"מ 513 רוניצ רטוק ,לוח רטמ   
      
ןליתאילופ תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.04.0020
ע"ש וא 21 גרד "לוגסקפ" תמגודכ בלוצמ      
'מ 0.2 דעו 15.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ      

                    330.00 מ"מ 513 רוניצ רטוק ,לוח תפיטע םע רטמ   
      
ןליתאילופ תורוניצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.04.0030
ע"ש וא 21 גרד "לוגסקפ" תמגודכ בלוצמ      
'מ 05.2 דעו 10.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ      

                    110.00 מ"מ 513 רוניצ רטוק ,לוח תפיטע םע רטמ   
      
ריוא םותסש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.04.1010
ללוכ 'מטא 61 הדובע ץחלל 3" רטוקב בויבל      

                      4.00 .ע"ש וא D-020 םגד ".י.ר.א" תמגוד ףקזו זרב 'חי   
      
זוקינ תדוקנ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.04.1020
בויב תקינס וקמ תופעתסה ללוכ ,4" רטוקב      
,םיכותיר ,זוקינה תדוקנל החוש ,רטוק לכב      
,םירזיבאו םיחפס תבכרה ,2" ריווא םותסש      

                      3.00 'פמוק הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.75.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1053-210-1   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     070 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

בויבו םימ יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הטקשה תוחוש לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.04.1030
יפל ןוטבמ תוימורט תיתחתו תוילוחמ תולוגע      
הרקת םע מ"ס 001 ימינפ רטוקב ,856 י"ת      
)04 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ      
    004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
רוניצ רוביחל םיחתפ ללוכ תומלוס תוברל      
"ביבוטיא" גוסמ םטא םע האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו לעפמב חדקב הנבומה      

                      1.00 'מ 0.2 דע קמועב ,ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ 'חי   
      
קמועו רטוק לכב תמייק החושל בויב וק רוביח     57.04.1040

                      1.00 'פמוק .המאתהב החושה דוביע עוציב ללוכ  
הביאשה תנחתמ םיכפש תקינס רובע םירזיבאו םיווק 40.75 כ"הס            
בויבו םימ תודובע 75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ יווק כ"הס          
קובץ: 1053-210-1   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     071 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

םיבצקה 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב צ ק ה  00 ק ר פ       
      
ם י ב צ ק ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק בצקה - דיגאתה י"ע הנוממ רתא דדומ 00.01.0001
      

400,000.00 400,000.00     1.00 'פמוק בצקה - הדבעמ תוקידב 00.01.0002
550,000.00 םיבצקה 10.00 כ"הס  
550,000.00 םיבצקה 00 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

550,000.00 םיבצקה כ"הס
קובץ: 1053-210-1   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 
ר.מ.ת םימה דיגאת 
שיראו'ג םיכפש תביאש ןוכמ - הלמר

פרויקט: 039-16-210
מהדורה 1_7

 

26/11/2018 )זוכיר( זרכמל תויומכ בתכ
דף מס':     072 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ     
    
תומדקומ 00 קרפ      
    

תומדקומ 10.00 קרפ תת                                           
    

תומדקומ 00 כ"הס                                          
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                           1,427,794.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

              1,427,794.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           2,423,145.00 ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                              26,624.00 הקיצי ירפת םוטיא 20.20 קרפ תת    
    

              2,449,769.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב 40 קרפ      
    

                               4,500.00 היינב 10.40 קרפ תת    
    

                  4,500.00 הינב 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                702,550.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                             408,195.00 תורגסמ תמישר 10.60 קרפ תת    
    

                             376,740.00 די יזחאמו תוקעמ 20.60 קרפ תת    
    

                               4,590.00 תורגנ תמישר 30.60 קרפ תת    
    

                789,525.00 הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: 1053-210-1   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     073 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תירטינס היצלטסניא 70 קרפ      
    

                              26,321.00 םימחו םירק םימ תורוניצ 10.70 קרפ תת    
    

                                 450.00 דודיב 20.70 קרפ תת    
    

                              17,090.00 םירוויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                               6,905.00 ןהירזיבאו תויאורבת  תועובק 40.70 קרפ תת    
    

                               4,320.00 םשג ימ זוקינ 50.70 קרפ תת    
    

                 55,086.00 תירטינס היצלטסניא 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              55,025.00 תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                              37,640.00 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                               7,245.00 תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                              58,050.00 הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 40.80 קרפ תת    
    

                             276,075.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                              83,266.00 םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 60.80 קרפ תת    
תודוקנו            
    

                             120,010.00 הרואת 70.80 קרפ תת    
    

                             200,700.00 רוטרנגלזיד 80.80 קרפ תת    
    

                838,011.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             128,200.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                128,200.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             429,125.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                429,125.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1053-210-1   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     074 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              39,000.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 39,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 21 קרפ      
    

                             321,750.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.21 קרפ תת    
    

                321,750.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             159,030.00 ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

                159,030.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

                              10,500.00 ריווא גוזימ תודיחי 10.51 קרפ תת    
    

                             113,000.00 רורוואל תודיחי 20.51 קרפ תת    
    

                             232,360.00 .ריואה רוזיפ תכרעמ 50.51 קרפ תת    
    

                             111,500.00 למשח תכרעמ 70.51 קרפ תת    
    

                              86,000.00 רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 80.51 קרפ תת    
    

                553,360.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             177,688.80 םינוש םינוגיעל הדלפ היצקורטסנוק 10.91 קרפ תת    
    

                177,688.80 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             311,400.00 םישעותמ םיטנמלא 20.22 קרפ תת    
    

                311,400.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1053-210-1   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     075 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ      
    

                              56,150.00 י'גרב תודובע 10.92 קרפ תת    
    

                 56,150.00 תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ      
    

                              51,440.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                 51,440.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס                
    
הצירפ ינפב הארתהו יוליג תכרעמ 53 קרפ      
    

                              15,165.00 הצירפ יוליג תזכר לולכמ 10.53 קרפ תת    
    

                              59,310.00 ס"מט דויצ 20.53 קרפ תת    
    

                              14,400.00 תויללכ תודובעו דויצ 30.53 קרפ תת    
    

                 88,875.00 הצירפ ינפב הארתהו יוליג תכרעמ 53 כ"הס                
    
םיאנש ןתיב 93 קרפ      
    

                             150,000.00 םיאנש ןתיב 10.93 קרפ תת    
    

                150,000.00 םיאנש ןתיב 93 כ"הס                
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                             500,400.00 חותיפ תודובע 10.04 קרפ תת    
    

                              53,000.00 ןוניג תודובע 20.04 קרפ תת    
    

                553,400.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              40,480.00 םימ יווק 10.75 קרפ תת    
    

                             116,010.00 םיינויצטיברג בויב יווק 20.75 קרפ תת    
    

                              11,730.00 בויבל הקינס יווק 30.75 קרפ תת    
    

                               3,420.00 תונוש 40.75 קרפ תת    
    

                171,640.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: 1053-210-1   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     076 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 95 קרפ      
    

                             529,620.00 ורטקלא דויצ לש הבכרהו הקפסא 10.95 קרפ תת    
ירקיע ינכמ            
    

                             646,970.00 םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 20.95 קרפ תת    
    

                             190,250.00 םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 30.95 קרפ תת    
הדלפמ            
    

                              17,640.00 םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 40.95 קרפ תת    
L613 מ"בלפמ            
    

                              35,190.00 םיחפסו תרנצ תבכרהו הקפסא 50.95 קרפ תת    
קיטסלפמ            
    

                             900,000.00 תוחיר לורטינ תכרעמ 60.95 קרפ תת    
    

                              44,500.00 סוחד ריווא תכרעמ 70.95 קרפ תת    
    

              2,364,170.00 םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 95 כ"הס                
11,822,463.80 םיכפש תביאש ןוכמ 10 כ"הס                            

    
בויבו םימ יווק 20 הנבמ     
    
תומדקומ 00 קרפ      
    

תומדקומ 10.00 קרפ תת                                           
    

תומדקומ 00 כ"הס                                          
    
םייק םיכפש תביאש ןוכמ לוטיב 10 קרפ      
    

םימייק בויב ינוכמ קותינו קוריפ 10.10 קרפ תת                                           
    

םייק םיכפש תביאש ןוכמ לוטיב 10 כ"הס                                          
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

 םימ תקפסאל םירזיבאו םיווק 10.75 קרפ תת                                           
בויבל הביאשה תנחתל            
    

בויב תמרזהל בויב ירזיבאו  יווק 20.75 קרפ תת                                           
הביאש תנחתל            
    

תעשב השלגה רובע םירזיבאו םיווק 30.75 קרפ תת                                           
םוריח            

 
 
 
 
 

קובץ: 1053-210-1   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     077 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיכפש תקינס רובע םירזיבאו םיווק 40.75 קרפ תת                                           
הביאשה תנחתמ            
    

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                                          
בויבו םימ יווק 20 כ"הס                                         

    
םיבצקה 30 הנבמ     
    
םיבצקה 00 קרפ      
    

                             550,000.00 םיבצקה 10.00 קרפ תת    
    

                550,000.00 םיבצקה 00 כ"הס                
   550,000.00 םיבצקה 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1053-210-1   .../078 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     078 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םיכפש תביאש ןוכמ 10 הנבמ    
   

תומדקומ 00 קרפ                             
   

              1,427,794.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              2,449,769.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                  4,500.00 הינב 40 קרפ   
   

                702,550.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                789,525.00 הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                 55,086.00 תירטינס היצלטסניא 70 קרפ   
   

                838,011.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                128,200.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                429,125.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 39,000.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                321,750.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 21 קרפ   
   

                159,030.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                553,360.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   
   

                177,688.80 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                311,400.00 םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 56,150.00 תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ   
   

                 51,440.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ   
   

                 88,875.00 הצירפ ינפב הארתהו יוליג תכרעמ 53 קרפ   
   

                150,000.00 םיאנש ןתיב 93 קרפ   
   

                553,400.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                171,640.00 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

              2,364,170.00 םירזיבאו תרנצ ,הביאש דויצ 95 קרפ   
   

11,822,463.80 םיכפש תביאש ןוכמ 10 כ"הס               
 
 
 
 

קובץ: 1053-210-1   .../079 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

26/11/2018
דף מס':     079 7_1 הרודהמ - הלמר - םיכפש הביאש ןוכמ שיראו'ג

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

בויבו םימ יווק 20 הנבמ    
   

תומדקומ 00 קרפ                             
   

םייק םיכפש תביאש ןוכמ לוטיב 10 קרפ                             
   

בויבו םימ תודובע 75 קרפ                             
   

בויבו םימ יווק 20 כ"הס                            
   
םיבצקה 30 הנבמ    
   

                550,000.00 םיבצקה 00 קרפ   
   

   550,000.00 םיבצקה 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1053-210-1   .../080 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 קורנברג     מהנדסים יועצים בע"מ –בוכנר  –סירקין 

 03-9239004פקס  03-9239003  49170תח תקווה פ 14אימבר 
 

 תאגיד המים ת.מ.ר

איבת שפכים ג'ואריש  –רמלה   מכון ש
 

 039-16-210פרויקט: 
 7_1מהדורה 

 
 

26/11/2018 
 080דף מס': 

פכים   7_1מהדורה  –רמלה  –ג'ואריש מכון שאיבה ש
 סך מבנה 

  ₪ 11,822,463.80 מכון שאיבת שפכים 01מבנה 

  01למבנה  הנחה % 

  לאחר הנחה 01סה"כ מבנה 

  קווי מים וביוב 02מבנה 

  02הנחה למבנה  % 

  לאחר הנחה 02סה"כ מבנה 

  ₪    550,000.00 הקצבים 03מבנה 

 

 

  סה"כ כללי

  מע"מ 17%

  סה"כ כולל מע"מ

 
 

 

 

______ _________ __________ ____  __ _________ __________ ____ 

מת הקבלן שם,    חתימה     תאריך   וחות

 

 

 1053-210-1קובץ:    


