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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     001  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץוח תרואת תודובע 80 קרפ      
      
הרקב יאתו רפע תודובע 10.80 קרפ תת      
      
/הרואת םילבכ תלעת תביצח /תריפח     08.01.0010
םידיב וא םילכב קורי לגו םירוזמר /תרושקת      
לכב מ"ס 05 דע בחורבו מ"ס 021-08 קמועב      
טלפסא דבורמ/ףצורמ אל םוקמב ,עקרקה יגוס      

     42.00    42.00     1.00 ןוטב וא רטמ   
      
/הרואת םילבכ תלעת תביצח /תריפח     08.01.0020
,םידיב וא םילכב קורי לגו םירוזמר /תרושקת      
לכב מ"ס 07 דע בחורבו מ"ס 021-08 קמועב      
טלפסא דבורמ/ףצורמ אל םוקמב עקרקה יגוס      

     52.00    52.00     1.00 ןוטב וא רטמ   
      
םידיב וא םילכב םילבכ תלעת תביצח /תריפח     08.01.0030
יגוס לכב מ"ס 04 דע בחורבו והשלכ קמועב      
וא טלפסא דבורמ/ףצורמ אל םוקמב עקרקה      

     74.00    74.00     1.00 .אוהש גוס לכמ י"חח רוניצ רובעןוטב רטמ   
      
םידיב וא םילכב םילבכ תלעת תביצח /תריפח     08.01.0040
יגוס לכב מ"ס 001 דע בחורבו והשלכ קמועב      
וא טלפסא דבורמ/ףצורמ אל םוקמב עקרקה      

    105.00   105.00     1.00 .אוהש גוס לכמ י"חח תורוניצ 2 רובעןוטב רטמ   
      
םידיב וא םילכב םילבכ תלעת תביצח /תריפח     08.01.0050
יגוס לכב מ"ס 021 דע בחורבו והשלכ קמועב      
וא טלפסא דבורמ/ףצורמ אל םוקמב עקרקה      

    158.00   158.00     1.00 .אוהש גוס לכמ י"חח תורוניצ 4-3 רובעןוטב רטמ   
      
םידיב וא םילכב םילבכ תלעת תביצח /תריפח     08.01.0060
יגוס לכב מ"ס 081 דע בחורבו והשלכ קמועב      
וא טלפסא דבורמ/ףצורמ אל םוקמב עקרקה      

    178.00   178.00     1.00 .אוהש גוס לכמ י"חח תורוניצ 6-4 רובעןוטב רטמ   
      
םידיב וא םילכב םילבכ תלעת תביצח /תריפח     08.01.0070
יגוס לכב מ"ס 042 דע בחורבו והשלכ קמועב      
וא טלפסא דבורמ/ףצורמ אל םוקמב עקרקה      

    242.00   242.00     1.00 .אוהש גוס לכמ י"חח תורוניצ 6-4 רובעןוטב רטמ   
      
ללוכ אשד /ןנוגמ רוזאב הריפחל תפסות     08.01.0080

     21.00    21.00     1.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0090
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח ללוכ      
ןוקית , חקפמה תיחנהל םאתהב עצמה      

    147.00   147.00     1.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה רטמ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../002 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     002  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 051-001 בחורב םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0100
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח ללוכ      
ןוקית , חקפמה תיחנהל םאתהב עצמה      

    210.00   210.00     1.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.01.0110
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ליבש/הכרדמ ןוקית , חקפמה תויחנה יפל      

    116.00   116.00     1.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
מ"ס 051-001 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.01.0120
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ליבש/הכרדמ ןוקית , חקפמה תויחנה יפל      

    189.00   189.00     1.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
'מ 51 דע ךרואב ותחלצהל דע יקפוא חודיק     08.01.0130
רוחש דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ 4 הנקתהל      
ילבח םע מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ גוסמ      
יפל שרדיתש הטיש לכב - םיינקית הכישמ      
לכבו 'וכו הכרדמ ,םייק שיבכ ,עקרקה יאנת      
,לוורש ללוכ ,שרדייש קמוע לכבו עקרקה יגוס      
תרזחהו שורדה לכו תורוב תריפח ,תרנצ      

 10,500.00 10,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק - ותומדקל חטשה  
      
לכ רובע ל"נה יקפוא חודיק ףיעסל תפסות     08.01.0140

    735.00   735.00     1.00 'פמוק .ףסונ יקפוא חודיק רטמ  
      
3 תנקתה רובע יקפוא חודיקל ריחמ תפסות     08.01.0150
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב .יס.יו.יפ תורוניצ      
ריחמה , מ"מ 57 רטוקב םוקמב מ"מ 4.5      

    158.00   158.00     1.00 חודיק ךרוא רטמל רטמ   
      
םישרדנה קמועבו בחורב תינדי שושיג תריפח     08.01.0160
ג"ע םתלעהו םנומיס,םימייק םילבכ יוליג ,      
בצמה תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ , תינכת      

    126.00   126.00     1.00 .ותומדקל ק"מ   
      
מ"ס 031 קמועבו מ"ס 05 רטוקב רבעמ תחוש     08.01.0230
/הריפח ללוכ ןוטבמ הרקת םע ימורט ןוטבמ      
02 ץצח תבכשו ,עקרקה יגוס לכב הביצח      
רטוקב לוגע הסכמו תעבורמ תרגסמ םע ,מ"ס      
ןוט 5.21 לש סמעמל הדלפמ םיקוצי מ"ס 04      
יפל עבטומ םש ללוכ ע"ש וא "ןקלוו" תרצות      
םשו 'וכו תרושקת / למשח / הרואת תוינכות      

  1,365.00 1,365.00     1.00 תושרה למסו 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../003 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     003  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 031 קמועבו מ"ס 06 רטוקב רבעמ תחוש     08.01.0240
/ הריפח ללוכ ןוטבמ הרקת םע ימורט ןוטבמ      
יבועב ץצח תבכשו עקרקה יגוס לכב הביצח      
לוגע הסכמו תעבורמ תרגסמ םע מ"ס 02      
לש סמעמל הדלפמ םיקוצי מ"ס 05 רטוקב      
ללוכ ע"ש וא "ןקלוו" 'בח תרצות ,ןוט 5.21      
/ למשח / הרואת תוינכותה יפל עבטומ םש      

  1,575.00 1,575.00     1.00 תושרה למסו םשו 'וכו תרושקת 'חי   
      
מ"ס 051 קמועבו מ"ס 08 רטוקב רבעמ תחוש     08.01.0250
/הריפח ללוכ ןוטבמ הרקת םע ימורט ןוטבמ      
יבועב ץצח תבכשו עקרקה יגוס לכב הביצח      
לוגע הסכמו הדלפמ תרגסמ םע מ"ס 02      
תרצות ןוט 5.21 לש סמעמל מ"ס 06 רטוקב      
יפל עבטומ םש ללוכ ע"ש וא "ןקלוו" 'בח      
םש 'וכו תרושקת / למשח / הרואת תוינכותה      

  1,942.00 1,942.00     1.00 תושרה למסו 'חי   
      
רטוקב לוגע הסכמ רובע החושל ריחמ תפסות     08.01.0260
04 סמועל ,הדלפמ םיקוצי תרגסמו מ"ס 04      
"הרואת" :)תוינכתה יפל( עבטומ םש םע ,ןוט      
למסו םשו "יטפוא" / "םירוזמר" / "למשח" /      

    420.00   420.00     1.00 ע"ש וא "ןקלוו" תרצות ,היריעה 'חי   
      
רטוקב לוגע הסכמ רובע החושל ריחמ תפסות     08.01.0270
04 סמועל ,הדלפמ םיקוצי תרגסמו  מ"ס 05      
"הרואת" :)תוינכתה יפל( עבטומ םש םע ,ןוט      
למסו םשו "יטפוא" / "םירוזמר" / "למשח" /      

    525.00   525.00     1.00 ע"ש וא "ןקלוו" תרצות ,היריעה 'חי   
      
רטוקב לוגע הסכמ רובע החושל ריחמ תפסות     08.01.0275
04 סמועל ,הדלפמ םיקוצי תרגסמו  מ"ס 06      
"הרואת" :)תוינכתה יפל( עבטומ םש םע ,ןוט      
למסו םשו "יטפוא" / "םירוזמר" / "למשח" /      

    630.00   630.00     1.00 ע"ש וא "ןקלוו" תרצות ,היריעה 'חי   
      
תרוקב תחוש ללוכ ,תיכנא הקראה תדורטקלא     08.01.0280
/הריפח /ןוטבמ תרגסמ ללוכ ימורט ןוטבמ      
מ"ס 04 רטוקב עקרקה יגוס לכב הביצח      
טולישו .ב.ב גוסמ הסכמ םע מ"ס 06 קמועבו      

    735.00   735.00     1.00 הנקתהל טלפמוק ,עבטומ 'חי   
      
תרוקב תחוש ללוכ ,תיכנא הקראה תדורטקלא     08.01.0285
יגוס לכב הביצח /הריפח , ללוכ ימורט ןוטבמ      
מ"ס 06 קמועבו  מ"ס 04 רטוקב עקרקה      
עבטומ םש םע הדלפמ םיקוצי תרגסמו הסכמ      

  1,155.00 1,155.00     1.00 )תינכות יפל( 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../004 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     004  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש ןוטבמ הרקת םע ילילג ימורט הרקב את     08.01.0290
הביצח/הריפח ללוכ "TOH" / "םוקלס" תרבח      
. הדלפ תקצימ ינקית הסכמו עקרקה יגוס לכב      
- מ"ס 031 קמועו מ"ס 051 רטוקב אתה      
םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ ריחמה .טלפמוק      

  2,310.00 2,310.00     1.00 .םוקלס וא TOH 'בח תויחנה י"פע 'חי   
      
הסכמו תעבורמ תרגסמ רובע ריחמ תפסות     08.01.0295
סמועל הדלפמ םיקוצי מ"ס 06 רטוקב לוגע      
ןמסו םשו הקראה עבטומ םש םע ןוט 5.21      

    735.00   735.00     1.00 ע"ש וא "ןקלוו" 'בח תרצות תושרה 'חי   
      
לש ינקית ןוטבמ הרקת םע ימורט הרקב את     08.01.0300
    "TOH" 6 םגד ינבלמH סמועל דבכ הסכמ ללוכ  
, TOH-ו הצעומה למס םע תכתממ ןוט 04      
,הנקתה ,עקרקה יגוס לכב הביצח/הריפח ללוכ      
לכ ללוכ ריחמה .טלפמוק ,שיבכה הבוגל סוליפ      
וא TOH 'בח תויחנה י"פע םיוולנה םירזיבאה      

  4,200.00 4,200.00     1.00 .םוקלס 'חי   
      
תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.01.0310
יגוס לכב הביצח/הריפח ללוכ , מ"ס 501/58      
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו עקרקה      
סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .טלפמוק      
וא TOH 'בח תויחנה י"פע אתל םיוולנה      

  2,625.00 2,625.00     1.00 .םוקלס 'חי   
      
תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.01.0320
לכב הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 791/18/151      
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו עקרקה יגוס      
סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .טלפמוק      
וא TOH 'בח תויחנה י"פע אתל םיוולנה      

  5,775.00 5,775.00     1.00 .םוקלס 'חי   
      
תודימב A2 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.01.0330
לכב הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 312/761/511      
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו עקרקה יגוס      
סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .טלפמוק      
וא TOH 'בח תויחנה י"פע אתל םיוולנה      

  7,350.00 7,350.00     1.00 .םוקלס 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../005 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     005  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב A52 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.01.0340
לכב הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 352/441/422      
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו עקרקה יגוס      
סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .טלפמוק      
וא TOH 'בח תויחנה י"פע אתל םיוולנה      

 12,600.00 12,600.00     1.00 .םוקלס 'חי   
      
תודימב A5 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.01.0350
לכב הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 842/732/202      
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו עקרקה יגוס      
סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה,"קזב"      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .טלפמוק      
וא TOH 'בח תויחנה י"פע אתל םיוולנה      

 13,125.00 13,125.00     1.00 .םוקלס 'חי   
      
תודימב A3 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.01.0360
לכב הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 353/481/423      
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו עקרקה יגוס      
סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .טלפמוק      
וא TOH 'בח תויחנה י"פע אתל םיוולנה      

 15,750.00 15,750.00     1.00 .םוקלס 'חי   
      
תודימב A104 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.01.0370
לכב הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 062/431/462      
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו עקרקה יגוס      
סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה ,"קזב"      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .טלפמוק      
וא TOH 'בח תויחנה י"פע אתל םיוולנה      

 12,075.00 12,075.00     1.00 .םוקלס 'חי   
      
י"חח רליפ רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     08.01.0390
ללוכ הבוג ,מ"ס 071 םינפ בחור : תודימב      
06 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ(      
ןויז ,סוסיב ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס      

  4,200.00 4,200.00     1.00 .י"חח חקפמ רושיאלםאתהבו 'חי   
      
י"חח רליפ רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     08.01.0395
ללוכ הבוג ,מ"ס 001 םינפ בחור : תודימב      
05 קמוע ,מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ(      
ןויז ,סוסיב ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס      

  2,835.00 2,835.00     1.00 .י"חח חקפמ רושיאלםאתהבו 'חי   
      
םיקבח ללוכ ,םימ הנומ / זרבל הקראה רושיג     08.01.0400
טלשו 3" דע רטוקב רוניצל )םידבכ( םינוולוגמ      

    158.00   158.00     1.00 טלפמוק ,הרהזא 'חי   
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../006 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     006  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיכילומו םילבכ ,תורוניצ 20.80 קרפ תת      
      
9154 י"ת פ"ע ,יתבכש-וד,ירושרש רונצ     08.02.0010
טרסו ינקית הכישמ לבח ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב      

     15.00    15.00     1.00 ינקית ןומיס רטמ   
      
9154 י"ת פ"ע ,יתבכש-וד,ירושרש רונצ     08.02.0020
טרסו ינקית הכישמ לבח ללוכ ,מ"מ 57 רטוקב      

     18.00    18.00     1.00 ינקית ןומיס רטמ   
      
9154 י"ת פ"ע ,יתבכש-וד ירושרש רונצ     08.02.0030
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,מ"מ 011 רטוקב      

     27.00    27.00     1.00 ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
9154 י"ת פ"ע ,יתבכש-וד ירושרש רונצ     08.02.0040
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,מ"מ 061 רטוקב      

     70.00    70.00     1.00 ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
ןפוד לעב NS-8, םגד CVP חישק יטסלפ רונצ     08.02.0080
,מ"מ 011 רטוקב ,)8 גרד( מ"מ 2.3 יבועב      

     37.00    37.00     1.00 ינקית ןומיס טרסו ינקית הכישמ לבח ללוכ רטמ   
      
לעב NS-61, םגד CVP חישק יטסלפ רונצ     08.02.0090
011 רטוקב ,)01 גרד( מ"מ 2.4 יבועב ןפוד      
ןומיס טרסו ינקית הכישמ לבח ללוכ ,מ"מ      

     41.00    41.00     1.00 ינקית רטמ   
      
יבוע לעב NS-8 םגד CVP חישק יטסלפ רוניצ     08.02.0100
ללוכ ,מ"מ 061 רטוקב )8 גרד( מ"מ 7.4 ןפוד      

     64.00    64.00     1.00 ינקית ןומיס טרסו ינקית הכישמ לבח רטמ   
      
לעב NS-61 םגד CVP חישק יטסלפ רוניצ     08.02.0110
061 רטוקב )01 גרד( מ"מ 2.6 ןפוד יבוע      
ןומיס טרסו ינקית הכישמ לבח ללוכ ,מ"מ      

     77.00    77.00     1.00 ינקית רטמ   
      
יבוע לעב NS-8 םגד CVP חישק יטסלפ רוניצ     08.02.0120
ללוכ ,מ"מ 522 רטוקב )8 גרד( מ"מ 9.6 ןפוד      

    112.00   112.00     1.00 ינקית ןומיס טרסו ינקית הכישמ לבח רטמ   
      
לעב NS-61 םגד CVP חישק יטסלפ רוניצ     08.02.0130
522 רטוקב )01 גרד( מ"מ 6.8 ןפוד יבוע      
ןומיס טרסו ינקית הכישמ לבח ללוכ ,מ"מ      

    140.00   140.00     1.00 ינקית רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.02.0140
05 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     19.00    19.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../007 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     007  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפל תרושקת תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     08.02.0150
36 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     25.00    25.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.02.0160
57 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     32.00    32.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.02.0170
011 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     58.00    58.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0180
04 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     17.00    17.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0190
05 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     19.00    19.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0200
36 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     26.00    26.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0210
57 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     32.00    32.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0220
04 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     18.00    18.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0230
05 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     21.00    21.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0240
36 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     29.00    29.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../008 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     008  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0250
57 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ינקית הכישמ לבח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

     35.00    35.00     1.00 םיאתמו ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
ע"קי / 11 ע"קי תרנצל תוילניגרוא תופומ     08.02.0260
תרנצב קר .04 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31      

     79.00    79.00     1.00 תמייק תרנצל תורבחתה ךרוצל תמייק 'חי   
      
54 רטוק מ"מ 011 רוניצ יס.יו.יפ תשק     08.02.0270

     84.00    84.00     1.00 .תולעמ 'חי   
      
06 רטוק מ"מ 011 רוניצ יס.יו.יפ תשק     08.02.0280

     89.00    89.00     1.00 .תולעמ 'חי   
      
09 רטוק מ"מ 011 רוניצ יס.יו.יפ תשק     08.02.0290

     94.00    94.00     1.00 .תולעמ 'חי   
      

     10.00    10.00     1.00 .רטוק מ"מ 011 רוניצ יס.יו.יפ רסייפס 'חי  08.02.0300
      

     16.00    16.00     1.00 .רטוק מ"מ 061 רוניצ יס.יו.יפ רסייפס 'חי  08.02.0310
      

     94.00    94.00     1.00 .רטוק מ"מ 522 רוניצ יס.יו.יפ רסייפס 'חי  08.02.0320
      

    105.00   105.00     1.00 .רטוק מ"מ 011 רוניצ יס.יו.יפ יושע קקפ 'חי  08.02.0330
      

    210.00   210.00     1.00 .רטוק מ"מ 061 רוניצ יס.יו.יפ יושע קקפ 'חי  08.02.0340
      

    388.00   388.00     1.00 .רטוק מ"מ 522 רוניצ יס.יו.יפ יושע קקפ 'חי  08.02.0350
      
,תויווז ללוכ, םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     08.02.0360
הכישמ יטוח ,םילפינ, תופומ ,תותשק      

     18.00    18.00     1.00 "4/3 רטוקב 'וכו תוגרבה ,םינוולוגמ רטמ   
      
תותשק, תויווז ללוכ, םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     08.02.0370
םינוולוגמ הכישמ יטוח, םילפינ, תופומ,      

     27.00    27.00     1.00 "1 רטוקב' וכו תוגרבה, רטמ   
      
תותשק, תויווז ללוכ, םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     08.02.0380
םינוולוגמ הכישמ יטוח, םילפינ, תופומ,      

     45.00    45.00     1.00 "4/1-1 רטוקב' וכו תוגרבה, רטמ   
      
תותשק, תויווז ללוכ, םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     08.02.0390
םינוולוגמ הכישמ יטוח, םילפינ, תופומ,      

     63.00    63.00     1.00 "2/1-1 רטוקב' וכו תוגרבה, רטמ   
      
תותשק, תויווז ללוכ, םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     08.02.0400
םינוולוגמ הכישמ יטוח, םילפינ, תופומ,      

     92.00    92.00     1.00 "2 רטוקב' וכו תוגרבה, רטמ   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../009 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     009  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תותשק, תויווז ללוכ, םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     08.02.0410
םינוולוגמ הכישמ יטוח, םילפינ, תופומ,      

    165.00   165.00     1.00 "3 רטוקב' וכו תוגרבה, רטמ   
      
תותשק, תויווז ללוכ, םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     08.02.0420
םינוולוגמ הכישמ יטוח, םילפינ, תופומ,      

    182.00   182.00     1.00 "4 רטוקב' וכו תוגרבה, רטמ   
      
וקלחב ףפוכמ "2 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     08.02.0430
-כ ךרואב ,מ"ס 04  סוידרב תשקב ןוילעה      
תולש י"ע הנבמה תוריקל ןגועמ ,'מ 05.2      
לבכ רובע רוניצה ןפודב רוח ללוכ ,תונוולוגמ      
לבכ תיילתל ןכומ ,טלפמוק לכה - ךרוצה יפל      

    368.00   368.00     1.00 .למשח רטמ   
      
CVP "3  רוניצל רוביח תולעמ 54 תשק     08.02.0440

     32.00    32.00     1.00 .קזב /למשח תרבח סופיט 'חי   
      
CVP "4  רוניצל רוביח תולעמ 54 תשק     08.02.0450

     52.00    52.00     1.00 .קזב /למשח תרבח סופיט 'חי   
      
סופיט-"4 ל-"3 מCVP  רוניצל ריבעמ םאתמ     08.02.0460

     21.00    21.00     1.00 .קזב /למשח תרבח 'חי   
      
נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורוניצ     08.02.0470
ךותב וא חיטל תחתמ וא לעמ םירבעומ      
תופומ, תויטרדנטס תואספוק ללוכ, תוקיצי      
ןכומ ,הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח,      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

      7.00     7.00     1.00 .)מ"מ61 רטוקב ,תודוקנה רטמ   
      
נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורוניצ     08.02.0480
ךותב וא חיטל תחתמ וא לעמ םירבעומ      
תופומ, תויטרדנטס תואספוק ללוכ, תוקיצי      
ןכומ, הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח,      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

      9.00     9.00     1.00 .)מ"מ 32 רטוקב ,תודוקנה רטמ   
      
נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תירוניצ     08.02.0490
ךותב וא חיטל תחתמ וא לעמ םירבעומ      
תופומ, תויטרדנטס תואספוק ללוכ, תוקיצי      
ןכומ, הכישמ יטוח ללוכ  ,'וכו םירוביח,      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע(שומישל      

     10.00    10.00     1.00 .)מ"מ92 רטוקב ,תודוקנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../010 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     010  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורוניצ     08.02.0500
ךותב וא חיטל תחתמ וא לעמ םירבעומ      
תופומ, תויטרדנטס תואספוק ללוכ, תוקיצי      
ןכומ, הכישמ יטוח ללוכ  ,'וכו םירוביח,      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע(שומישל      

     13.00    13.00     1.00 .)מ"מ 63 רטוקב, תודוקנה רטמ   
      
נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורוניצ     08.02.0510
ךותב וא חיטל תחתמ וא לעמ םירבעומ      
תופומ, תויטרדנטס תואספוק ללוכ, תוקיצי      
ןכומ, הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח,      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל      

     13.00    13.00     1.00 .)מ"מ 24 רטוקב, תודוקנה רטמ   
      
נ"פ וא ד"פ סופיטמ םייטסלפ תורוניצ     08.02.0520
ךותב וא חיטל תחתמ וא לעמ םירבעומ      
תופומ, תויטרדנטס תואספוק ללוכ, תוקיצי      
ןכומ, הכישמ יטוח ללוכ  ,'וכו םירוביח,      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע(שומישל      

     18.00    18.00     1.00 .)מ"מ 05 רטוקב, תודוקנה רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.02.0530
תויטרדנטס תואספוק ללוכ ,מ"מ 61  רטוקב      
הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח, תופומ,      
ןניאש תודובע רובע( שומישל םינכומ      

      9.00     9.00     1.00 .)תודוקנה תרגסמב רטמ   
      
ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.02.0540
תויטרדנטס תואספוק ללוכ, מ"מ 32 רטוקב"      
הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח, תופומ,      
ןניאש תודובע רובע( שומישל םינכומ      

     15.00    15.00     1.00 .)תודוקנה תרגסמב רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.02.0550
תויטרדנטס תואספוק ללוכ, מ"מ 92  רטוקב      
הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח, תופומ,      
ןניאש תודובע רובע( שומישל םינכומ      

     18.00    18.00     1.00 .)תודוקנה תרגסמב רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.02.0560
תויטרדנטס תואספוק ללוכ, מ"מ 63  רטוקב      
הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח, תופומ,      
ןניאש תודובע רובע( שומישל םינכומ      

     21.00    21.00     1.00 .)תודוקנה תרגסמב רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.02.0570
תויטרדנטס תואספוק ללוכ, מ"מ 24 רטוקב      
הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח, תופומ,      
ןניאש תודובע רובע( שומישל םינכומ      

     27.00    27.00     1.00 .)תודוקנה תרגסמב רטמ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../011 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     011  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורוניצ     08.02.0580
תויטרדנטס תואספוק ללוכ, מ"מ 05  רטוקב      
הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו םירוביח, תופומ,      
ןניאש תודובע רובע( שומישל םינכומ      

     27.00    27.00     1.00 .)תודוקנה תרגסמב רטמ   
      
םע, תצרוחמ, תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק     08.02.0590
ןכומה, רזעה דויצו דויצה לכ ללוכ, תולש      
ללוכ, םהילע םילבכ וא תורוניצ תבכרהל      
Z  ליפורפמ היושעה  ,םיגרב,תוירי, חודיק      
    4X04X04X04 יפל ךרואב ךותח  ,מ"מ  

     43.00    43.00     1.00 .שרדנה רטמ   
      
םע, תצרוחמ, תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק     08.02.0600
ןכומה, רזעה דויצו דויצה לכ ללוכ, תולש      
ללוכ, םהילע םילבכ וא תורוניצ תבכרהל      
U  ליפורפמ היושעה  ,םיגרב, תוירי, חודיק      

     79.00    79.00     1.00 .שרדנה יפל ךרואב ךותח, מ"מ 3X04X08 רטמ   
      
ילבכ רובע םיסכמ וא  ,םישגמ וא תולעת     08.02.0610
ןוולוגמ הדלפ חפמ תויושעה, למשח, ןופלט      
,תולש םע, שרדנה לדוגב ,מ"מ 5.1  יבועב      
תוירי, חודיק ללוכ  ,רזעה דויצו דויצה לכ ללוכ      

    158.00   158.00     1.00 .םיגרב, ר"מ   
      
3 -ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     08.02.0620
,מ"מ 5.1  יבועב ןוולוגמ חפמ וא תובכש      
ללוכ ,הרקתה לע תויולת וא ריק לע תונקתומ      
היצקורטסנוקה ,םיקוזיחה לכ תא םריחמב      

     79.00    79.00     1.00 .מ"ס 6/21  תודימב ,ל"נכ 'וכו תולוזנוק, רטמ   
      
3 -ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     08.02.0630
מ"מ 5.1  יבועב ןוולוגמ חפמ וא תובכש      
ללוכ, הרקתה לע תויולת וא ריק לע תונקתומ,      
היצקורטסנוקה ,םיקוזיחה לכ תא םריחמב      

    149.00   149.00     1.00 .מ"ס 51/04  תודימב, ל"נכ 'וכו תולוזנוק, רטמ   
      
3 -ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     08.02.0640
מ"מ 5.1  יבועב ןוולוגמ חפמ וא תובכש      
, הרקתה לע תויולת וא ריק לע תונקתומ,      
םיקוזיחה לכ תא םריחמב ללוכ      
תודימב ,ל"נכ 'וכו תולוזנוק, היצקורטסנוקה,      

    132.00   132.00     1.00 .מ"ס 01/03 רטמ   
      
ןולוגמ הדלפ חפמ עוקש הרואת ףוגל הנגה     08.02.0650

    441.00   441.00     1.00 .רונתב העובצ הנגה תשר ללוכ מ"מ 5.1 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../012 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     012  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3 -ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     08.02.0660
,מ"מ 5.1  יבועב ןוולוגמ חפמ וא תובכש      
ללוכ, הרקתה לע תויולת וא ריק לע תונקתומ      
היצקורטסנוקה , םיקוזיחה לכ תא םריחמב      

     97.00    97.00     1.00 .מ"ס 01/02  תודימב ,ל"נכ 'וכו תולוזנוק, רטמ   
      
3 -ב עובצ הדלפ חפמ הסכמ םע תולעת     08.02.0670
מ"מ 5.1  יבועב ןוולוגמ חפמ וא תובכש      
ללוכ, הרקתה לע תויולת וא ריק לע תונקתומ,      
היצקורטסנוקה, םיקוזיחה לכ תא םריחמב      

    184.00   184.00     1.00 .מ"ס 02/06  תודימב ,ל"נכ 'וכו תולוזנוק, רטמ   
      
תונקתומ ,תנוולוגמ תשרמ הסכמ םע תולעת     08.02.0680
םריחמב ללוכ, הרקתה לע תויולת וא ריק לע      
תולוזנוק, היצקורטסנוקה, םיקוזיחה לכ תא      

     79.00    79.00     1.00 .מ"ס 01/02  תודימב , ל"נכ 'וכו רטמ   
      
תונקתומ, תנוולוגמ תשרמ הסכמ םע תולעת     08.02.0690
םריחמב ללוכ, הרקתה לע תויולת וא ריק לע      
תולוזנוק, היצקורטסנוקה, םיקוזיחה לכ תא      

     97.00    97.00     1.00 .מ"ס 01/03  תודימב , ל"נכ 'וכו רטמ   
      
תונקתומ, תנוולוגמ תשרמ הסכמ םע תולעת     08.02.0700
םריחמב ללוכ, הרקתה לע תויולת וא ריק לע      
תולוזנוק, היצקורטסנוקה, םיקוזיחה לכ תא      

    123.00   123.00     1.00 .מ"ס 01/04  תודימב, ל"נכ 'וכו רטמ   
      
תונקתומ, תנוולוגמ תשרמ הסכמ םע תולעת     08.02.0710
םריחמב ללוכ, הרקתה לע תויולת וא ריק לע      
תולוזנוק, היצקורטסנוקה, םיקוזיחה לכ תא      

    158.00   158.00     1.00 .מ"ס 01/06  תודימב, ל"נכ 'וכו רטמ   
      
םע , יבוע מ"מ4  גורמ הדלפ חפמ ךרדמ     08.02.0720
יפל דבועמ, הקלחה תעינמל "סופסיח"      

    439.00   439.00     1.00 .שרדנכ עבצ תובכש 4  ללוכ ,השירד ר"מ   
      
4/6 תודימב השקומ CVP -מ תויושע תולעת     08.02.0730
,םילבכה תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע,מ"ס      

     35.00    35.00     1.00 .םישרדנה םילכו רוביח יעצמא ללוכ רטמ   
      
2/2 תודימב השקומ CVP -מ תויושע תולעת     08.02.0740
,םילבכה תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע, מ"ס      

     18.00    18.00     1.00 .םישרדנה םילכו רוביח יעצמא ללוכ רטמ   
      
תודימב השקומ CVP -מ תויושע תולעת     08.02.0750
תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע, מ"ס 5.2/3      

     19.00    19.00     1.00 .םישרדנה םילכו רוביח יעצמא ללוכ ,םילבכה רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../013 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     013  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6/6 תודימב השקומ CVP -מ תויושע תולעת     08.02.0760
,םילבכה תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע, מ"ס      

     43.00    43.00     1.00 .םישרדנה םילכו רוביח יעצמא ללוכ רטמ   
      
תודימב השקומ CVP -מ תויושע תולעת     08.02.0770
תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע ,מ"ס 6/21      

     61.00    61.00     1.00 .םישרדנה םילכו רוביח יעצמא ללוכ ,םילבכה רטמ   
      
תודימב השקומ CVP -מ תויושע תולעת     08.02.0780
תקזחהל םיקדהמו הסכמ םע, מ"ס 01/02      

     87.00    87.00     1.00 .םישרדנה םילכו רוביח יעצמא ללוכ ,םילבכה רטמ   
      
השקומ CVP -מ תולעתל תומויסו תוניפ     08.02.0790

     26.00    26.00     1.00 .מ"ס 4X6  תודימב 'חי   
      
השקומ CVP -מ תולעתל תומויסו תוניפ     08.02.0800

     26.00    26.00     1.00 .מ"ס 6X6 תודימב 'חי   
      
תודימב חישק CVP -מ תופעתל תומויס     08.02.0810

     26.00    26.00     1.00 .מ"ס 6X21 'חי   
      
תודימב חישק CVP -מ תולעתל תויפוס תוניפ     08.02.0820

     18.00    18.00     1.00 .מ"ס 4X6 'חי   
      
תודימב חישק CVP -מ תולעתל תויפוס תוניפ     08.02.0830

     20.00    20.00     1.00 .מ"ס 6X6 'חי   
      
תודימב חישק CVP -מ תולעתל תויפוס תוניפ     08.02.0840

     24.00    24.00     1.00 .מ"ס 6X21 'חי   
      
יבועב ןוולוגמ לזרב חפמ יושע ילקיטרו םלוס     08.02.0850

     87.00    87.00     1.00 .וילע םילבכ תחנהל מ"ס 04 בחורב מ"מ 2 רטמ   
      
יבועב ןוולוגמ לזרב חפמ יושע ילקיטרו םלוס     08.02.0860

     87.00    87.00     1.00 .וילע םילבכ תחנהל מ"ס 06 בחורב מ"מ 2 רטמ   
      

      9.00     9.00     1.00 ר"ממ YY2N 5.1*3 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0870
      

     12.00    12.00     1.00 ר"ממ YY2N 5.2*3 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0880
      

     16.00    16.00     1.00 ר"ממ YY2N 5.2*4 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0890
      

     15.00    15.00     1.00 ר"ממ YY2N 5.1*5 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0900
      

     19.00    19.00     1.00 ר"ממ YY2N 5.2*5 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0910
      

     18.00    18.00     1.00 ר"ממ YY2N 4*3 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0920
      

     27.00    27.00     1.00 ר"ממ YY2N 4*5 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0930
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../014 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     014  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     25.00    25.00     1.00 ר"ממ YY2N 6*3 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0940

      
     40.00    40.00     1.00 ר"ממ YY2N 6*5 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0950

      
     43.00    43.00     1.00 ר"ממ YX2N 01*3 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0960

      
     56.00    56.00     1.00 ר"ממ YX2N 01*5 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0970

      
     69.00    69.00     1.00 ר"ממ YX2N 61*4 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0980

      
     83.00    83.00     1.00 ר"ממ YX2N 61*5 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0990

      
     99.00    99.00     1.00 ר"ממ YX2N 52*5 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.1000

      
    111.00   111.00     1.00 ר"ממ YX2N 61/53*3 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.1010

      
    170.00   170.00     1.00 ילאירוטקס ,ר"ממ YX2N 05*4 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.1020

      
    504.00   504.00     1.00 ילאירוטקס ,ר"ממ YX2N 051*4 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.1030

      
    298.00   298.00     1.00 ילאירוטקס ,ר"ממ YX2AN 59*4 סופיטמ לבכ רטמ  08.02.1040

      
,ר"ממ YX2AN 042*4 סופיטמ לבכ     08.02.1050

    630.00   630.00     1.00 ילאירוטקס רטמ   
      
,םינחתומ :םג ללוכ ,ר"ממ 4*6 מ"את לבכ     08.02.1060
םיינכמה םירוביחה לכו םידדבמ ,םירבחמ      

     38.00    38.00     1.00 ץע ידומעל םיילמשחהו רטמ   
      
,םינחתומ :םג ללוכ ,ר"ממ 4*01 מ"את לבכ     08.02.1070
םיינכמה םירוביחה לכו םידדבמ ,םירבחמ      

     48.00    48.00     1.00 ץע ידומעל םיילמשחהו רטמ   
      
,םינחתומ :םג ללוכ ,ר"ממ 4*52 מ"את לבכ     08.02.1080
םיינכמה םירוביחה לכו םידדבמ ,םירבחמ      

    105.00   105.00     1.00 ץע ידומעל םיילמשחהו רטמ   
      
ךתחב יריוא לבכל ,תנוולוגמ הדלפמ אשונ לית     08.02.1090
אשינה לבכה תורישק ללוכ ,ר"ממ 6 דע      

     16.00    16.00     1.00 םידדובמ םיכילומ תועצמאב רטמ   
      
ךתחב יריוא לבכל ,תנוולוגמ הדלפמ אשונ לית     08.02.1100
אשינה לבכה תורישק ללוכ ,ר"ממ 01 דע      

     25.00    25.00     1.00 םידדובמ םיכילומ תועצמאב רטמ   
      
ר"ממ 61*5 דע ךתחב לבכל יסקופא הפומ     08.02.1110

    609.00   609.00     1.00 טלפמוק ,"M3" תרצות ,)Y וא T ללוכ( 'חי   
      
ר"ממ 4*05 דע ךתחב לבכל תצווכתמ הפומ     08.02.1120

    840.00   840.00     1.00 טלפמוק ,"M3" תרצות ,)Y וא T ללוכ( 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../015 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     015  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     26.00    26.00     1.00 ר"ממ 52 ךתחב ףושח ,רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.1130

      
     37.00    37.00     1.00 ר"ממ 53 ךתחב ףושח ,רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.1140

      
     43.00    43.00     1.00 ר"ממ 05 ךתחב ףושח ,רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.1150

      
תנוולוגמ הדלפ לבכמ ץע דומעל ינקת ןגוע     08.02.1160
ללוכ ,'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב      
,םינחתומ ,בוהצ קיטסלפמ ןומיסו הנגה לוורש      

    735.00   735.00     1.00 טלפמוק ,ב"צויכו םימואו םיגרב 'חי   
      
רטוקב CVP -מ יושע רוניצ לש דבלב החנה     08.02.1170
לבחו תויוז ,םיקקפ ,תומיטא ללוכ , 4"-8"      

     21.00    21.00     1.00 .ןד זוחמ י"חח ינסחממ הלבוהו ,הכישמ רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.02.1180
וא ר"ממ 05x4 דע ךתחב EPLX גוסמ ךומנ      
םיקפוסמ רשא םוינימולא וא תשוחנמ ,המודכ      
ינסחממ הלבוה תוברל למשח תרבח י"ע      
למשחה תרבח םע םואת , למשחה תרבח      

     42.00    42.00     1.00 המעטמ חוקיפו רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.02.1190
וא ר"ממ 59X4 ךתחב EPLX גוסמ ךומנ      
םיקפוסמ רשא םוינימולא וא תשוחנמ , המודכ      
ינסחממ הלבוה תוברל למשח תרבח י"ע      
למשחה תרבח םע םואת , למשחה תרבח      

     52.00    52.00     1.00 המעטמ חוקיפו רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.02.1200
ר"ממ 051X4 ךתחב EPLX גוסמ ךומנ      
,המודכ וא םוינימולא ר"ממ 042x4 וא תשוחנ      
י"ע םיקפוסמ רשא םוינימולא וא תשוחנמ      
תרבח ינסחממ הלבוה תוברל למשח תרבח      
חוקיפו למשחה תרבח םע םואת , למשחה      

     63.00    63.00     1.00 המעטמ רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.02.1210
וא ר"ממ 003X4 ךתחב EPLX גוסמ הובג      
םיקפוסמ רשא םוינימולא וא תשוחנמ , המודכ      
ינסחממ הלבוה תוברל למשח תרבח י"ע      
למשחה תרבח םע םואת , למשחה תרבח      

     94.00    94.00     1.00 המעטמ חוקיפו רטמ   
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../016 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     016  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוטב תודוסי 30.80 קרפ תת      
      
תודימב ,ןודומע / רוקרזל ןוטב דוסי     08.03.0010
2/1" דוסי יגרב ללוכ ,מ"ס 03*03*06      
האיציו הסינכ ילוורש 2 -ו םימוא ,םינוולוגמ      
לכב הביצח /הריפח ללוכ ריחמה .3-2" רטוקב      

    472.00   472.00     1.00 .עקרקה קודיהו יוסיכ ,עקרקה יגוס 'חי   
      
4 דע הבוגב הרואת דומעל 03-ב ןוטב דוסי     08.03.0020
דוסי יגרב ללוכ ,מ"ס 06*06*08 תודימב ,'מ      
הסינכ ילוורש 2 -ו םימוא ,םינוולוגמ  4/3"      
/ הריפח ללוכ ריחמה  .3-2" רטוקב האיציו      

    735.00   735.00     1.00 עקרקה קודיהו יוסיכ ,עקרקה יגוס לכב הביצח 'חי   
      
,'מ 7 דע הבוגב הרואת דומעל ל"נכ ןוטב דוסי     08.03.0030
1" דוסי יגרב ללוכ ,מ"ס 08*08*08 תודימב      
יגוס לכב הביצח / הריפח ללוכ ריחמה      

    945.00   945.00     1.00 עקרקה קודיהו יוסיכ ,עקרקה 'חי   
      
,'מ 8 הבוגב הרואת דומעל ל"נכ ןוטב דוסי     08.03.0040
דוסי יגרב ללוכ ,מ"ס 001*001*001 תודימב      
לכב הביצח / הריפח ללוכ ריחמה  .8/1-1"      

  1,260.00 1,260.00     1.00 עקרקה קודיהו יוסיכ ,עקרקה יגוס 'חי   
      
, 'מ 01 הבוגב הרואת דומעל ל"נכ ןוטב דוסי     08.03.0050
דוסי יגרב ללוכ ,מ"ס 001*001*021 תודימב      
לכב הביצח / הריפח ללוכ ריחמה  .4/1-1"      

  1,365.00 1,365.00     1.00 עקרקה קודיהו יוסיכ ,עקרקה יגוס 'חי   
      
, 'מ 21 הבוגב הרואת דומעל ל"נכ ןוטב דוסי     08.03.0060
דוסי יגרב ללוכ ,מ"ס 021*021*051 תודימב      
לכב הביצח / הריפח ללוכ ריחמה  .4/1-1"      

  1,785.00 1,785.00     1.00 עקרקה קודיהו יוסיכ ,עקרקה יגוס 'חי   
      
,'מ 51 הבוגבהרואת דומעל  ל"נכ ןוטב דוסי     08.03.0070
דוסי יגרב ללוכ ,מ"ס 061*061*002 תודימב      
לכב הביצח / הריפח ללוכ ריחמה  .4/1-1"      

  2,520.00 2,520.00     1.00 עקרקה קודיהו יוסיכ ,עקרקה יגוס 'חי   
      
ןייוזמ ןוטב סנולכ תוברל ךא ל"נכ ןוטב דוסי     08.03.0080
הרוק תוברל 'מ 9 דע קמועל מ"ס 05 רטוקב      
לעמ מ"ס 001/05/05 ןייוזמ ןוטבמ תילוזנוק      
X 05 4 ןוולוגמ הדלפ ספ  .םייק לושכמ וא וק      
םילוורש 3 ,דוסי תקראה רובע רבוחמ מ"מ      

  3,150.00 3,150.00     1.00 טלפמוק מ"מ  001 רטוקב ירושרש רוניצמ רטמ   
      
הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות     08.03.0090
05*05*52 דע תודימב ןוטבמ תיעוביר וא      

    284.00   284.00     1.00 מ"ס 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../017 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     017  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב ,יעקרק-תת הרואת ףוגל ןוטב דוסי     08.03.0100
יגרב ,ץצח עצמ ,03-ב גוסמ ןוטב ,05*05*04      

    472.00   472.00     1.00 .'וכו דוסי 'חי   
      
03-ב ןוטבמ יושע ,הרואת תיזכרמל ןוטב דוסי     08.03.0110
/הריפח :םג ללוכ ,מ"ס 021x06x042 תודימב      
,קודיהו יולימ ,עקרקה יגוס לכב הביצח      
רטוקב תוחפל קיטסלפ ילוורש 01 ,תוינבת      
לזרבמ הנותחתו הנוילע ןויז תשר ,מ"מ 011      

  3,150.00 3,150.00     1.00 .מ"ס 02 לכ מ"מ 01 רטוקב עלוצמ 'חי   
      
הדלפ ספ ללוכ ,הרואת תיזכרמל דוסי תקראה     08.03.0120
ספל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמ ןוולוגמ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק חולב םילאיצנטופ תאוושה  
      
תועורזו הרואת ידומע 40.80 קרפ תת      
      

  1,575.00 1,575.00     1.00 'מ 5.8 לש ךרואב ץע דומע 'חי  08.04.0010
      

  1,365.00 1,365.00     1.00 'מ 5.8 לש ךרואב ךמות ץע דומע 'חי  08.04.0020
      

  1,890.00 1,890.00     1.00 'מ 01 לש ךרואב ץע דומע 'חי  08.04.0030
      

  1,628.00 1,628.00     1.00 'מ 01 לש ךרואב ךמות ץע דומע 'חי  08.04.0040
      

  1,785.00 1,785.00     1.00 'מ 4 דע לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0050
      

  2,258.00 2,258.00     1.00 'מ 5 לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0060
      

  2,520.00 2,520.00     1.00 'מ 6 לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0070
      

  3,255.00 3,255.00     1.00 'מ 7 לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0080
      

  3,570.00 3,570.00     1.00 'מ 8 לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0090
      

  3,780.00 3,780.00     1.00 'מ 9 לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0100
      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'מ 01 לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0110
      

  4,725.00 4,725.00     1.00 'מ 11 לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0120
      

  5,565.00 5,565.00     1.00 'מ 21 לש ךרואב הדלפמ ןמותמ דומע 'חי  08.04.0130
      
ןוילע רטוק ,'מ 4 לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0140

  1,785.00 1,785.00     1.00 .מ"מ 06 'חי   
      
ןוילע רטוק ,'מ 5 לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0150

  2,100.00 2,100.00     1.00 .מ"מ 06 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../018 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     018  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוילע רטוק ,'מ 6 לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0160

  2,520.00 2,520.00     1.00 .מ"מ 06 'חי   
      
רטוק ,'מ 7  לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0170

  3,465.00 3,465.00     1.00 .מ"מ 06 ןוילע 'חי   
      
רטוק ,'מ 8  לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0180

  3,990.00 3,990.00     1.00 .מ"מ 09 ןוילע 'חי   
      
רטוק ,'מ 9  לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0190

  4,410.00 4,410.00     1.00 .מ"מ 09 ןוילע 'חי   
      
רטוק ,'מ 01  לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0200

  4,830.00 4,830.00     1.00 .מ"מ 09 ןוילע 'חי   
      
רטוק ,'מ 11  לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0210

  5,565.00 5,565.00     1.00 .מ"מ 09 ןוילע 'חי   
      
רטוק ,'מ 21  לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0220

  5,880.00 5,880.00     1.00 .מ"מ 09 ןוילע 'חי   
      
רטוק ,'מ 51 לש ךרואב הדלפמ ינוק דומע     08.04.0230

  8,190.00 8,190.00     1.00 .מ"מ 09 ןוילע 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ )"הננב"( ףפוכמ ינוק דומע     08.04.0240

  3,990.00 3,990.00     1.00 .מ"מ 06 ןוילע רטוק ,'מ 4 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ )"הננב"( ףפוכמ ינוק דומע     08.04.0250

  4,830.00 4,830.00     1.00 .מ"מ 06 ןוילע רטוק ,'מ 5 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ )"הננב"( ףפוכמ ינוק דומע     08.04.0260

  5,250.00 5,250.00     1.00 .מ"מ 06 ןוילע רטוק ,'מ 6 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ  )"הננב"( ףפוכמ ינוק דומע     08.04.0270

  5,460.00 5,460.00     1.00 .מ"מ 06 ןוילע רטוק ,'מ 7 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ )"הננב"( ףפוכמ ינוק דומע     08.04.0280

  5,775.00 5,775.00     1.00 .מ"מ 09 ןוילע רטוק ,'מ 8 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ )"הננב"( ףפוכמ ינוק דומע     08.04.0290

  6,300.00 6,300.00     1.00 .מ"מ 09 ןוילע רטוק ,'מ 9 'חי   
      
לש ךרואב הדלפמ )"הננב"( ףפוכמ  ינוק דומע     08.04.0300

  6,825.00 6,825.00     1.00 מ"ס 09 ןוילע רטוק ,'מ 01 'חי   
      
רטוקבו 'מ 4  לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0310

  1,785.00 1,785.00     1.00 5" דיחא 'חי   
      
רטוקבו 'מ 5 לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0320

  2,205.00 2,205.00     1.00 5" דיחא 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../019 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     019  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקבו 'מ 6 לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0330

  2,415.00 2,415.00     1.00 5" דיחא 'חי   
      
רטוקבו 'מ 6 לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0340

  2,625.00 2,625.00     1.00 5" דיחא 'חי   
      
רטוקבו 'מ 7 לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0350

  2,940.00 2,940.00     1.00 5" דיחא 'חי   
      
רטוקבו 'מ 8  לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0360

  3,150.00 3,150.00     1.00 5" דיחא 'חי   
      
רטוקבו 'מ 9 לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0370

  3,465.00 3,465.00     1.00 5" דיחא 'חי   
      
רטוקבו 'מ 01 לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0380

  3,675.00 3,675.00     1.00 6" דיחא 'חי   
      
רטוקבו 'מ 21 לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0390

  4,725.00 4,725.00     1.00 6" דיחא 'חי   
      
רטוקבו 'מ 21 לש ךרואב הדלפמ לוגע דומע     08.04.0400

  5,250.00 5,250.00     1.00 8" דיחא 'חי   
      
'מ 4  לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע     08.04.0410

  1,680.00 1,680.00     1.00 4"/6 ךתחב 'חי   
      
'מ 5 לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע     08.04.0420

  1,890.00 1,890.00     1.00 4"/6" ךתחב 'חי   
      
'מ 6 לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע     08.04.0430

  2,205.00 2,205.00     1.00 4"/6" ךתחב 'חי   
      
הדלפמ )1 יגוריד השולש( גרודמו לוגע דומע     08.04.0440

  2,415.00 2,415.00     1.00 2"/4"/6" ךתחב 'מ 6 לש ךרואב 'חי   
      
הדלפמ )םיגוריד השולש( גרודמו לוגע דומע     08.04.0450

  2,572.00 2,572.00     1.00 3"/4"/6" ךתחב 'מ 6 לש ךרואב 'חי   
      
'מ 8 לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע     08.04.0460

  3,045.00 3,045.00     1.00 4"/6" ךתחב 'חי   
      
הדלפמ )םיגוריד השולש( גרודמו לוגע דומע     08.04.0470

  3,465.00 3,465.00     1.00 4"/6"/8" ךתחב 'מ 8 לש ךרואב 'חי   
      
הדלפמ )םיגוריד השולש( גרודמו לוגע דומע     08.04.0480

  3,990.00 3,990.00     1.00 4"/6"/8" ךתחב 'מ 01 לש ךרואב 'חי   
      
'מ 01 לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע     08.04.0490

  3,255.00 3,255.00     1.00 4"/6" ךתחב 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../020 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     020  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'מ 21  לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע     08.04.0500

  5,880.00 5,880.00     1.00 4"/6"/01" ךתחב 'חי   
      
,4"/6" חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע     08.04.0510
תוחלצ םע ת"ש וא ה.ל.פ תרצות 'מ 4 ךרואב      

  2,205.00 2,205.00     1.00 .הדלפמ תויביטרוקד 'חי   
      
,4"/6" חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע     08.04.0520
תוחלצ םע ת"ש וא ה.ל.פ תרצות 'מ 6 ךרואב      

  2,625.00 2,625.00     1.00 .הדלפמ תויביטרוקד 'חי   
      
,4"/6"/8" חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע     08.04.0530
תוחלצ םע ת"ש וא ה.ל.פ תרצות 'מ 8 ךרואב      

  3,780.00 3,780.00     1.00 .הדלפמ תויביטרוקד 'חי   
      
,4"/6"/8" חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע     08.04.0540
םע ת"ש וא ה.ל.פ תרצות 'מ 01 ךרואב      

  4,410.00 4,410.00     1.00 .הדלפמ תויביטרוקד תוחלצ 'חי   
      
,4"/6"/01" חצ םגדכ הדלפמ יביטרוקד דומע     08.04.0550
םע ת"ש וא ה.ל.פ תרצות 'מ 01 ךרואב      

  4,830.00 4,830.00     1.00 .הדלפמ תויביטרוקד תוחלצ 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0560

  2,468.00 2,468.00     1.00 'מ 4  לש ךרואב מ"מ 051*051 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0570

  2,835.00 2,835.00     1.00 'מ 5 לש ךרואב מ"מ 051*051 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0580

  3,150.00 3,150.00     1.00 'מ 6 לש ךרואב מ"מ 051*051 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0590

  3,465.00 3,465.00     1.00 'מ 7 לש ךרואב מ"מ 051*051 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0600

  3,990.00 3,990.00     1.00 'מ 8  לש ךרואב מ"מ 051*051 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0610

  4,515.00 4,515.00     1.00 'מ 9 לש ךרואב מ"מ 051*051 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0620

  4,725.00 4,725.00     1.00 'מ 01 לש ךרואב מ"מ 051*051 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0630

  6,510.00 6,510.00     1.00 'מ 01  לש ךרואב מ"מ 002*002 'חי   
      
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0640

  7,455.00 7,455.00     1.00 'מ 21  לש ךרואב מ"מ 002*002 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../021 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     021  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
SHR יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומע     08.04.0650

  9,345.00 9,345.00     1.00 'מ 51  לש ךרואב מ"מ 002*002 'חי   
      
יתילכת בר ראומ בוחר טלשל דומע     08.04.0660
םע ןווג לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ      
ינפל תחתמ םיגרב םע קזוחמ םוינימולא סיסב      
+ סיסב יושע 'מ 4 דע הבוגב דומעה .עקרקה      
"הסדנה ה.ל.פ" תרצות דומעה מ"מ 801 רונצ      

  7,140.00 7,140.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
לעב םוינימולאמ לגר יכלוהל רוזמרל דומע     08.04.0670
עובצ מ"מ 081x081 דיחא יעוביר ךתח      
םע ,LAR 7009 יפוס ןווג לקופא תטישב      
םיגרב םע קזוחמ סופיט םוינימולא סיסב      
'מ 4 הבוגב דומעה .עקרקה ינפל תחתמ      
ןבא םגד ,רשואמ ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ"      

  7,875.00 7,875.00     1.00 לוריבג 'חי   
      
ךתח לעב םוינימולאמ שיבכל רוזמרל דומע     08.04.0680
DH ליפורפמ מ"מ 081x081 דיחא יעוביר      
םוינימולא סיסב םע ,לקופא תטישב עובצ      
.עקרקה ינפל תחתמ םיגרב םע קזוחמ סופיט      
וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות 'מ 6 הבוגב דומעה      

 10,500.00 10,500.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"וש 'חי   
      
לעב םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע     08.04.0690
,DTS ליפורפמ מ"מ 081X081 עבורמ ךתח      
תרצות 'מ 6 הבוגבו ,לוקופא תטישב עובצ      
יפוס ןווג רשואמ ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ"      

  9,450.00 9,450.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,LAR 7009 'חי   
      
קזוחמ םוינימולאמ יתילכת בר רוזמרל דומע     08.04.0700
    DH , 081 עבורמ ךתח לעבX081 עובצ ,מ"מ  
הבוגבו LAR 7009 יפוס ןווג ,לוקופא תטישב      
רשואמ ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות 'מ 9      
ןבא םגד ,םירוזמר םיטרפ תינכתל םאתהבו      

 17,325.00 17,325.00     1.00 לוריבג 'חי   
      
קזוחמ םוינימולאמ יתילכת בר רוזמרל דומע     08.04.0710
    DTS, 081 עבורמ ךתח לעבX081 עובצ ,מ"מ  
הבוגבו LAR 7009 יפוס ןווג ,לוקופא תטישב      
,רשואמ ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות 'מ 9      

 12,600.00 12,600.00     1.00 לוריבג ןבא םגד 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../022 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     022  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םוינימולאמ יתילכת בר ףלחתמ טלשל דומע     08.04.0720
LAR 7009 יפוס ןווג לוקופא תטישב עובצ      
תחתמ םיגרב םע קזוחמ םוינימולא סיסב םע      
ינש םע 'מ 4 דע הבוגב דומעה .עקרקה ינפל      
דומעה .טלשה תסיפתל םוינימולאמ םיקבח      
םגד ,רשואמ ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות      

  8,400.00 8,400.00     1.00 לוריבג ןבא 'חי   
      
קזוחמ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע     08.04.0730
    DH , 081 עבורמ ךתח לעבX081 עובצ ,מ"מ  
הבוגבו LAR 7009 יפוס ןווג ,לוקופא תטישב      
,רשואמ ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות 'מ 9      

 17,325.00 17,325.00     1.00 לוריבג ןבא םגד 'חי   
      
,DTS םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע     08.04.0740
עובצ ,מ"מ 081X081 עבורמ ךתח לעב      
הבוגבו LAR 7009 יפוס ןווג ,לוקופא תטישב      
,רשואמ ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות 'מ 9      

 12,600.00 12,600.00     1.00 לוריבג ןבא םגד 'חי   
      
לעב םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע     08.04.0750
תטישב עובצ ,מ"מ 081X081 עבורמ ךתח      
'מ 21 הבוגבו LAR 7009 יפוס ןווג ,לוקופא      
םגד ,רשואמ ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות      

 23,100.00 23,100.00     1.00 לוריבג ןבא 'חי   
      
קזוחמ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע     08.04.0760
    DH , 081 עבורמ ךתח לעבX081 עובצ ,מ"מ  
הבוגבו LAR 7009 יפוס ןווג ,לוקופא תטישב      
ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות 'מ 21      

 25,200.00 25,200.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ 'חי   
      
קזוחמ םוינימולאמ יתילכת בר הרואת דומע     08.04.0770
    DH , 081 עבורמ ךתח לעבX081 עובצ ,מ"מ  
הבוגבו LAR 7009 יפוס ןווג ,לוקופא תטישב      
ע"וש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצות 'מ 51      

 31,500.00 31,500.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ 'חי   
      
,תיקסיד +הטסורינ יושע טנטפ םוא גרוב     08.04.0780
םגד ,םוינימולא ידומעל הטסורינמ םירסייפס      

     47.00    47.00     1.00 .לוריבג ןבא 'חי   
      
יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומעל ריחמ תפסות     08.04.0790
םיגורד 2 לעב דומע רובע 'מ 6 דע ךרואב      

    368.00   368.00     1.00 .הדלפ יושע יטושיק רבעמ טנמלאו 'חי   
      
יעוביר ךתח לעב הדלפמ דומעל ריחמ תפסות     08.04.0800
םיגורד 2 לעב דומע רובע 'מ 21 דע ךרואב      

    420.00   420.00     1.00 .הדלפ יושע יטושיק רבעמ טנמלאו 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../023 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     023  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לוורש ןיגב הדלפמ הרואת דומעל תפסות     08.04.0810

    262.00   262.00     1.00 ןותחת קוזיח 'חי   
      
תדדובמ תרשרש רובע הרואת דומעל תפסות     08.04.0820
תלד ןיב רוביח ךרוצל דדובמ הדלפ לבכ וא      

     63.00    63.00     1.00 .הרואת דומעל םירזיבא שגמ 'חי   
      
םוינימולא וא הדלפמ הרואת דומעב החמוג     08.04.0830

    210.00   210.00     1.00 EEC םגדמ עקת תיבל 'חי   
      
רונתב עובצו תנוולוגמ תכתממ לולגד ןקתה     08.04.0840
תחתמ רוחש ימוג ללוכ ,הדלפמ דומעל לופכ      

    210.00   210.00     1.00 .םימואו םיגרב ,ןקתהל 'חי   
      
רודיס רובע הדלפמ דומעל ריחמ תפסות     08.04.0850

    630.00   630.00     1.00 'מ 21 דע םיקרפתמ סופיט יבלשל 'חי   
      
דומעל םיקרפתמ סופיט יבלש תכרעמ תקפסא     08.04.0860

    525.00   525.00     1.00 'פמוק 'מ 21 - 01 לש ךרואב הרואת  
      
יושע ,הרואת דומעל ןותחת יוסיכ "ןומעפ"     08.04.0870
יעוביר וא מ"ס 054 דע רטוקב לוגע ,הדלפמ      

    630.00   630.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ מ"ס 54*54 'חי   
      
יושע ,הרואת דומעל ןותחת יוסיכ "ןומעפ"     08.04.0880
הטסורינ יגרוב םע הדלפמ םיאצח 2-מ      
יעוביר וא מ"ס 54 דע רטוקב לוגע ,םיחוטש      

    735.00   735.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ מ"ס 54*54 'חי   
      
יושע ,הרואת דומעל ןותחת יוסיכ "ןומעפ"     08.04.0890
יעוביר וא מ"ס 06 דע רטוקב לוגע ,הדלפמ      

    735.00   735.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ מ"ס 06*06 'חי   
      
יושע ,הרואת דומעל ןותחת יוסיכ "ןומעפ"     08.04.0900
הטסורינ יגרב םע הדלפמ םיאצח 2-מ      
יעוביר וא מ"ס 06 דע רטוקב לוגע ,םיחוטש      

    840.00   840.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ מ"ס 06*06 'חי   
      
היושע ,הרואת דומעל הנותחת יוסיכ "תחלצ"     08.04.0910

    368.00   368.00     1.00 רונתב עבצו ןווליג ללוכ ,הדלפמ 'חי   
      
לידב הפוצמ תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.04.0920
םיגרבו תוזרבה םע ,מ"ס 51 -כ ךרואב      

    110.00   110.00     1.00 תויקסדו 'חי   
      
וא הדלפמ הרואת דומעב ףסונ חתפ     08.04.0930

    420.00   420.00     1.00 .םוינימולאמ 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../024 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     024  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יקפוא ןבלוגמ םימ רונצמ הרואת דומעל הנגה     08.04.0940
תרוצב ףפוכמ ,'מ 1 דע הבוגב 3" דע רטוקב      
םינודומע 4 דע 3 לע ןעשנ ,'מ 1 רטוקב לגעמ      
םינגועמ רשא ,'מ 4.1-כ ךרואב רוניצ ותואמ      
04/03/03 תודימב 03 -ב גוסמ ןוטב תודוסיב      
תורוניצ תעיבצו הביצח /הריפח תוברל ,מ"ס      

  1,890.00 1,890.00     1.00 טלפמוק ,שרדנכ םינוש םינווגב םיספב 'חי   
      
בוחר טלשל םח ץבאב לובט הדלפמ דומע     08.04.0950
רטוק גרודמ לוגע ךתחב 'מ 4 דע הבוגב ראומ      
םיטרפ תינכתב טרפל םאתהבו 2" -ו 4"      
הרבחהו א"תע ע"פש ףגא י"ע רשואמו הרואת      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .LAR 7009 יפוס ןווג ,א"תע תילכלכה 'חי   
      
,לוגע )'וכו 05ב ,84ב( גוס לכמ ראומ רורמת     08.04.0960
שרדנה לכו תורונ ,ןוטב דוסי ,םידומע ללוכ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .טלפמוק-לעפומו רבוחמ דומע לע ןקתומ 'חי   
      
תועורז 50.80 קרפ תת      
      
,הדלפמ תנוולוגמ דומע שארל "ךשמה עורז"     08.05.0010
ללוכ ,מ"ס 05 דע לש ךרואבו 6" דע רטוקב      

    368.00   368.00     1.00 הרואת יפוג תנקתהל םיחדק 'חי   
      
,הדלפמ תנוולוגמ דומע שארל "ךשמה עורז"     08.05.0020
ללוכ ,מ"ס 021 דע לש ךרואבו 6" דע רטוקב      

    420.00   420.00     1.00 הרואת יפוג תנקתהל םיחדק 'חי   
      
2" דע רטוקב ,דדוב הרואת ףוגל הדלפמ עורז     08.05.0030

    315.00   315.00     1.00 מ"ס 05 דע לש ךרואבו 'חי   
      
לש ךרואבו 2" דע רטוקב ,הדלפמ תדדוב עורז     08.05.0040

    420.00   420.00     1.00 'מ 2.1 דע 'חי   
      
לש ךרואבו 2" דע רטוקב ,הדלפמ תדדוב עורז     08.05.0050

    578.00   578.00     1.00 'מ 2 - 1 'חי   
      
לש ךרואבו 2" דע רטוקב ,הדלפמ תדדוב עורז     08.05.0060

    945.00   945.00     1.00 'מ 3 דע 'חי   
      
דע רטוקב ,הרואת יפוג 2-3-ל הדלפמ עורז     08.05.0070

    525.00   525.00     1.00 מ"ס 05 דע לש ךרואבו 2" 'חי   
      
לש ךרואבו 2" דע רטוקב ,הדלפמ הלופכ עורז     08.05.0080

    682.00   682.00     1.00 'מ 1 דע 'חי   
      
לש ךרואבו 2" דע רטוקב ,הדלפמ הלופכ עורז     08.05.0090

    735.00   735.00     1.00 'מ 2 - 1 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../025 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     025  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש ךרואבו 2" דע רטוקב ,הדלפמ הלופכ עורז     08.05.0100

  1,575.00 1,575.00     1.00 'מ 3 דע 'חי   
      
ךרואבו 2" דע רטוקב ,הדלפמ תשלושמ עורז     08.05.0110

    735.00   735.00     1.00 'מ 1 דע לש 'חי   
      
ךרואבו 2" דע רטוקב ,הדלפמ תשלושמ עורז     08.05.0120

  1,050.00 1,050.00     1.00 'מ 2 - 1 לש 'חי   
      

    472.00   472.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ תרצות "ןלוג" םגדכ עורז 'חי  08.05.0130
      

    578.00   578.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ תרצות דיפל םגדכ הלופכ עורז 'חי  08.05.0140
      

  1,050.00 1,050.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ תרצות רחש םגדכ הלופכ עורז 'חי  08.05.0150
      

  1,575.00 1,575.00     1.00 ת"ש וא ה.ל.פ תרצות רוצ םגדכ הלופכ עורז 'חי  08.05.0160
      
וא ה.ל.פ תרצות הרייביר םגדכ הלופכ עורז     08.05.0170

  1,155.00 1,155.00     1.00 ת"ש 'חי   
      
לש הבוגב ,הדלפמ הלופכ תיביטרוקד עורז     08.05.0180
םגדכ ,'מ 1 דע לש יקפוא ךרואבו 'מ 5.1 דע      

  1,260.00 1,260.00     1.00 "CITY-LINE" 'חי   
      
5.1 לש הבוגב ,הדלפמ לופכ תיביטרוקד עורז     08.05.0190
םגדכ ,'מ 2 דע לש יקפוא ךרואבו 'מ 2 -      

  1,785.00 1,785.00     1.00 "CITY-LINE" 'חי   
      
-ל םינקתה ללוכ הפצה תרואתל ,הדלפמ עורז     08.05.0200

    735.00   735.00     1.00 הרואת יפוג 4 דע 'חי   
      
הנקתהל תמאתומ 'מ 5.3 ךרואב תדדוב עורז     08.05.0210
תנוולוגמ הדלפמ היושע הרואת דומע לע      
סקלפוד טרפמה יפל רונתב היולק , העובצ,      
תרצות "לארשי הצוח" םגד ,יטטסורטקלא      

  1,365.00 1,365.00     1.00 רשואמ ע"ש וא  ה.ל.פ 'חי   
      
הנקתהל תמאתומ 'מ 5.3 ךרואב הלופכ עורז     08.05.0220
תנוולוגמ הדלפמ היושע , הרואת דומע לע      
סקלפוד טרפמה יפל רונתב היולק , העובצ,      
תרצות "לארשי הצוח" םגד ,יטטסורטקלא      

  2,310.00 2,310.00     1.00 רשואמ ע"ש וא  ה.ל.פ 'חי   
      
תעבורמ וא 2" רטוקב הלוגע הנוילע עורז     08.05.0230
'מ 0.2 ךרואב תיקפואו מ"ס 01x01 ךתחב      
טרופס שרגמל הרואת דומע לע הנקתהל      
היושע , םירזיבאו םיסנפ 5 דע לש הנקתהל      
יפל רונתב היולק , העובצ, תנוולוגמהדלפמ      

  1,365.00 1,365.00     1.00 יטטסורטקלא סקלפוד טרפמה 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../026 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     026  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ עורז     08.05.0240
וא ה.ל.פ 'בח תרצות 'מ 5.1 ךרואב רוזמרל      

  2,730.00 2,730.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ עורז     08.05.0250
וא ה.ל.פ 'בח תרצות , 'מ 5.3 ךרואב רוזמרל      

  4,620.00 4,620.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ עורז     08.05.0260
וא ה.ל.פ 'בח תרצות 'מ 5.5 ךרואב רוזמרל      

  5,775.00 5,775.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
תטישב עובצ םוינימולאמ הנותחת עורז     08.05.0270
תרצות  'מ 5.0 ךרואב הרואת ףוגל לוקופא      

  1,312.00 1,312.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ 'בח 'חי   
      
תטישב עובצ םוינימולאמ הנותחת עורז     08.05.0280
תרצות  'מ 8.0 ךרואב הרואת ףוגל לוקופא      

  1,680.00 1,680.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ 'בח 'חי   
      
לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ הנוילע עורז     08.05.0290
ה.ל.פ 'בח תרצות  'מ 5.1 ךרואב הרואת ףוגל      

  2,940.00 2,940.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
חולל לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ עורז     08.05.0300
,רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ 'בח תרצות תועדומ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 לוריבג ןבא םגד 'חי   
      
תטישב עובצ "רנאב"ל םוינימולאמ עורז     08.05.0310
וא ה.ל.פ 'בח תרצות'מ 5.0 דע ךרואב לוקופא      

    525.00   525.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
וא ה.ל.פ 'בח תרצות לולגדל םוינימולאמ עורז     08.05.0320

    472.00   472.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
טלשל לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ עורז     08.05.0330
ע"ש וא ה.ל.פ 'בח תרצות  ראומ בוחר      

    840.00   840.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ 'חי   
      
לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ עורז     08.05.0340
ה.ל.פ 'בח תרצות 'מ 5.0 דע ךרואב המלצמל      

  1,365.00 1,365.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
הסיפת לוקופא תטישב עובצ םוינימולאמ עורז     08.05.0350
,רשואמ ע"ש וא ה.ל.פ 'בח תרצות ןותפשאל      

  1,102.00 1,102.00     1.00 לוריבג ןבא םגד 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../027 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     027  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לע ןקתומה הפשא חפל םוינמולאמ תבשות     08.05.0360
תויקסיד טנטפ גוסמ םימוא ללוכ הרואת דומע      
הנקתהל שרדנש לככ ,הטסורינמ םירסייפסו      
ןבא םגד ,יתילכת-בר דומע לע תמלשומ      

  1,208.00 1,208.00     1.00 לוריבג 'חי   
      
רוזמר סנפל תננווכתמ םוינמולאמ תבשות     08.05.0370
טנטפ גוסמ םימוא ללוכ טוש עורז לע ןקתומה      
שרדנש לככ הטסורינמ םירסייפסו תויקסיד      
םגד ,יתילכת-בר דומע לע תמלשומ הנקתהל      

  1,890.00 1,890.00     1.00 לוריבג ןבא 'חי   
      
םימוא ללוכ רוזמר םזמזל םוינמולאמ תבשות     08.05.0380
הטסורינמ םירסויפסו תויקסיד ,טנטפ גוסמ      
דומע לע תמלשומ הנקתהל שרדנש לככ      

    840.00   840.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,יתילכת-בר 'חי   
      
ללוכ בהבהמ רוזמר סנפל םוינמולאמ תבשות     08.05.0390
םירסויפסו תויקסיד טנטפ גוסמ םימוא      
לע תמלשומ הנקתהל שרדנש לככ ,הטסורינמ      

    525.00   525.00     1.00 לוריבג ןבא םגד ,יתילכת-בר דומע 'חי   
      
לע ןקתומה '7ג רורמתל םוינימולאמ תבשות     08.05.0400
תויקסיד טנטפ גוסמ םימוא ללוכ רוזמר דומע      
הנקתהל שרדנש לככ ,הטסורינמ םירסייפסו      
ןבא םגד ,יתילכת-בר דומע לע תמלשומ      

  2,625.00 2,625.00     1.00 לוריבג 'חי   
      
8-ה סנפל תננווכתמ םוינמולאמ תבשות     08.05.0410
טנטפ גוסמ םימוא ללוכ טוש עורז לע ןקתומה      
שרדנש לככ הטסורינמ םירסייפסו תויקסיד      
םגד ,יתילכת-בר דומע לע תמלשומ הנקתהל      

    892.00   892.00     1.00 לוריבג ןבא 'חי   
      
םע םוינימולאמ עובצ לוריבג ןבא םגד טלש     08.05.0420
רבוחמ ,לגעמו דומע רפסמ תעבטה/ תטירח      

    210.00   210.00     1.00 דומעל םימיאתמ םיגרב תועצמאב דומעל 'חי   
      
  דויצ אלל) הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
(תורונו הלעפה      
      
תרצות ,)תיכוכז רזפמ( 2Z םגדכ הרואת ףוג     08.06.0010

  1,680.00 1,680.00     1.00 .טוו 051 דע )טייליטיס( REDERHCS 'חי   
      
תרצות ,)ילירקא רזפמ( 2Z םגדכ הרואת ףוג     08.06.0020

  1,365.00 1,365.00     1.00 .טוו 051 דע )טייליטיס( REDERHCS 'חי   
      
תרצות ,)תיכוכז רזפמ( 3Z םגדכ הרואת ףוג     08.06.0030

  1,942.00 1,942.00     1.00 .טוו 051 דע )טייליטיס( REDERHCS 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../028 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     028  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות ,)ילירקא רזפמ( 3Z םגדכ הרואת ףוג     08.06.0040

  1,575.00 1,575.00     1.00 .טוו 051 דע )טייליטיס( REDERHCS 'חי   
      
)ילירקא רזפמ( NRUTAS םגדכ הרואת ףוג     08.06.0050

  1,575.00 1,575.00     1.00 )טייליטיס( REDERHCS תרצות 'חי   
      
רזפמ( NRUTAS REPUS םגדכ הרואת ףוג     08.06.0060
REDERHCS תרצות )תיכוכז וא ילירקא      

  2,310.00 2,310.00     1.00 .טוו 004 דע )טייליטיס( 'חי   
      
רזפמ( S3-NRUTAS םגדכ הרואת ףוג     08.06.0070
REDERHCS תרצות )טנוברקילופ      

  2,520.00 2,520.00     1.00 .טוו 051 דע )טייליטיס( 'חי   
      
)תיכוכז רזפמ( CM-2 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0080
051 דע )טייליטיס( REDERHCS תרצות      

  1,522.00 1,522.00     1.00 .טוו 'חי   
      
)ילירקא רזפמ( CM-2 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0090
051 דע )טייליטיס( REDERHCS תרצות      

  1,365.00 1,365.00     1.00 .טוו 'חי   
      
)תיכוכז רזפמ( CM-3 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0100
004 דע )טייליטיס( REDERHCS תרצות      

  1,942.00 1,942.00     1.00 .טוו 'חי   
      
)ילירקא רזפמ( CM-3 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0110
004 דע )טייליטיס( REDERHCS תרצות      

  1,680.00 1,680.00     1.00 .טוו 'חי   
      
תרצות DR םגדכ הפצה הרואת ףוג     08.06.0120

  2,940.00 2,940.00     1.00 .טוו 004 דע )טייליטיס( REDERHCS 'חי   
      
םגדכ ,ירטמיסא רוטקלפר םע הרואת ףוג     08.06.0130
    XVO, תרצות REPOOC )051 דע )דערוא  

  1,365.00 1,365.00     1.00 .טוו 'חי   
      
םגדכ ,ירטמיסא רוטקלפר םע הרואת ףוג     08.06.0140
    YVO, תרצות REPOOC )דע 052 ,)דערוא  

  1,575.00 1,575.00     1.00 .טוו 004 'חי   
      
BTPH-AERA םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0150

  1,890.00 1,890.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות 'חי   
      
,AZNEDERC-M םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0160
REPOOC תרצות טוו 004 דע הקירפ תורונל      

  3,780.00 3,780.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../029 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     029  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,AZNEDERC-S םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0170
REPOOC תרצות טוו 051 דע הקירפ תורונל      

  3,570.00 3,570.00     1.00 AZNEDERC-S )דערוא( 'חי   
      
,AIRELLAG-S םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0180
REPOOC תרצות טוו 571 דע הקירפ תורונל      

  2,520.00 2,520.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
,AIRELLAG-M םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0190
REPOOC תרצות טוו 004 דע הקירפ תורונל      

  3,255.00 3,255.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
,AIRELLAG-L םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0200
REPOOC תרצות טוו 004 דע הקירפ תורונל      

  4,305.00 4,305.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
,SURRIC-S םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0210
REPOOC תרצות טוו 052 דע הקירפ תורונל      

  3,570.00 3,570.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
,SURRIC-M םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0220
REPOOC תרצות טוו 004 דע הקירפ תורונל      

  3,990.00 3,990.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      

    892.00   892.00     1.00 REDIPS ןקתה רובע ל"נל ריחמ תפסות 'חי  08.06.0230
      
,NOISIV-S 051 םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0240
REPOOC תרצות טוו 004 דע הקירפ תורונל      

  3,675.00 3,675.00     1.00 )דערוא( 'חי   
      
תרצות ,S-NOCI םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0250

  4,410.00 4,410.00     1.00 .טוו 571 דע )דערוא( REPOOC 'חי   
      
תרצות ,M-NOCI םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0260

  4,830.00 4,830.00     1.00 .טוו 004 דע )דערוא( REPOOC 'חי   
      
,S-ARUCA םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0270

  2,625.00 2,625.00     1.00 .טוו 571 דע )דערוא( REPOOC תרצות 'חי   
      
,M-ARUCA םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0280

  3,360.00 3,360.00     1.00 .טוו 004 דע )דערוא( REPOOC תרצות 'חי   
      
,L-ARUCA םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0290

  5,355.00 5,355.00     1.00 .טוו 0001 דע )דערוא( REPOOC תרצות 'חי   
      
םע ,ROIRRAW םגדכ עורז ללוכ הרואת ףוג     08.06.0300
    RETIF PILS טוו 004 דע הקירפ תורונל  

  1,995.00 1,995.00     1.00 )דערוא( REPOOC תרצות 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../030 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     030  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,FPG םגדכ עורז ללוכ רוטק'גורפ הרואת ףוג     08.06.0310
תרצות טוו 0001 דע הקירפ תורונל      

  3,255.00 3,255.00     1.00 )דערוא( REPOOC 'חי   
      
םגדכ עורז ללוכ רוטק'גורפ הרואת ףוג     08.06.0320
    TIDNAB, תרצות REPOOC )דע )דערוא  

  1,365.00 1,365.00     1.00 .טוו 571 'חי   
      
,LGE םגדכ טרופס ישרגמל הרואת ףוג     08.06.0330
004 דע ת"ש וא )דערוא( ,REPOOC  תרצות      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .טוו 'חי   
      
,MBC םגדכ טרופס ישרגמל הרואת ףוג     08.06.0340
דע ת"ש וא )דערוא( ,EELNEERG תרצות      

  2,940.00 2,940.00     1.00 .טוו 051 'חי   
      
םגדכ טרופס ישרגמל הרואת ףוג     08.06.0350
    TM-0001-W-SAHM, תרצות REPOOC,  

  4,200.00 4,200.00     1.00 .טוו 0001 דע ת"ש וא )דערוא( 'חי   
      
תשר + BDM םגדכ יעקרק תת הרואת ףוג     08.06.0360
דע )דערוא( EELNEERG תרצות תימינפ      

  3,150.00 3,150.00     1.00 .םיבכרומ םירמוחמ יושע ,טוו 001 'חי   
      
תשר + BDC םגדכ יעקרק תת הרואת ףוג     08.06.0370
וא )דערוא( EELNEERG תרצות תימינפ      

  3,675.00 3,675.00     1.00 .םיבכרומ םירמוחמ יושע ,טוו 051 דע ת"ש 'חי   
      
תרצות BFC םגדכ רוטק'גורפ הרואת ףוג     08.06.0380

  1,890.00 1,890.00     1.00 .טוו 004 דע ת"ש וא )דערוא( REPOOC 'חי   
      
ספ םע ILOPORTEM םגדכ הרואת ףוג     08.06.0390
דע ת"ש וא )דערוא( PTA תרצות רהוז יפקיה      

  4,095.00 4,095.00     1.00 .)םיבכרומ םירמוחמ יושע( טוו 004 'חי   
      
PTA תרצות NOIRO םגדכ הרואת ףוג     08.06.0400
םירמוחמ יושע( טוו 004 דע ת"ש וא )דערוא(      

  3,990.00 3,990.00     1.00 .)םיבכרומ 'חי   
      
PTA תרצות םוינלימ םגדכ הרואת ףוג     08.06.0410
םירמוחמ יושע( טוו 004 דע ת"ש וא )דערוא(      

  3,885.00 3,885.00     1.00 .)םיבכרומ 'חי   
      
,)PILC )KAPALCE-82 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0420

  2,468.00 2,468.00     1.00 )ץינייטש( ,CETALCE תרצות 'חי   
      
,)TPILE )KAPALCE-54 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0430

  2,730.00 2,730.00     1.00 .טוו 051 דע )ץינייטש( ,CETALCE תרצות 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../031 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     031  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובע RA/RAS םגדכ ת"גל ירוחא רווניס ןגמ     08.06.0440

    315.00   315.00     1.00 .הרואת ףוג לכ 'חי   
      
,SAS עורז ללוכ ARE-71" םגדכ הרואת ףוג     08.06.0450
לבח ללוכ טוו 051 דע )ץינייטש( ,MIK תרצות      

  3,675.00 3,675.00     1.00 .הרואתה דומעל הרואת ףוג ןיב הרישק הדלפ 'חי   
      
,LAS עורז ללוכ ARE-52" םגדכ הרואת ףוג     08.06.0460
לבח ללוכ טוו 004 דע )ץינייטש( ,MIK תרצות      

  4,200.00 4,200.00     1.00 .הרואתה דומעל הרואת ףוג ןיב הרישק הדלפ 'חי   
      
ARE-71"" םגדכ ת"גל SAS םגדכ עורז     08.06.0470

  1,575.00 1,575.00     1.00 )ץינייטש( ,MIK תרצות 'חי   
      
ARE-52"" םגדכ ת"גל LAS םגדכ עורז     08.06.0480

  2,100.00 2,100.00     1.00 )ץינייטש( ,MIK תרצות 'חי   
      
םע ףלשנ שגמ ללוכ ,)"דרלוב"( הרואת ןודומע     08.06.0490
םגדכ ,2/1" דוסי יגרבל הנכהו ת"מאמ      
    052YRG תרצות "FE-EW" )ללוכ )ץינייטש  
001 דע ג"לנ וא תימרק דיילה לטמ הרונו דויצ      

  4,462.00 4,462.00     1.00 .טוו 'חי   
      
,קאינוק ,לפוא ,ןבל ,ףוקש ,ילילג הרואת ףוג     08.06.0500
רטוקב ,2031 םגד ,טנוברקילופמ יושע ישיבג      
תרצות ,קוצי סיסב ללוכ מ"ס 54/83      

    788.00   788.00     1.00 .טוו 051 דע )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      
,קאינוק ,לפוא ,ןבל ,ףוקש ירודכ הרואת ףוג     08.06.0510
מ"ס 05 רטוקב ,טנוברקילופמ יושע ישיבג      
דע )י.ג.ח( ONASID תרצות ,קוצי סיסב ללוכ      

    945.00   945.00     1.00 .טוו 051 'חי   
      
4021 םגדכ רווניס ןגמ םע הרואת ףוג     08.06.0520
    AMILC 4121, וא-AMILC דגנ הנגה ללוכ  
,טוו 051 דע הקירפ תורונל תפרפרו רווניס      

  1,260.00 1,260.00     1.00 )י.ג.ח( ONASID תרצות 'חי   
      
,ELANOT INIM-1561 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0530
)י.ג.ח( ONASID תרצות ,ירטמיסא רוטקלפר      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .טוו 052 דע 'חי   
      
ללוכ DELRATS -3261 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0540
תרצות ,ריקב עוקש , טנוברקילופמ יוסיכ      

    840.00   840.00     1.00 .טוו 001 דע )י.ג.ח( ONASID 'חי   
      

    262.00   262.00     1.00 DEL ת"גל רביירד/רקב 'חי  08.06.0550
      
תרצות NAIRA-052 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0560

  1,575.00 1,575.00     1.00 .טוו 052 דע )ריפוא בל( INGAR 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../032 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     032  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות NAIRA-006 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0570

  1,890.00 1,890.00     1.00 .טוו 006 דע )ריפוא בל( INGAR 'חי   
      
הקירפ תרונל ELGNAIRT םגדכ הרואת ףוג     08.06.0580

  1,995.00 1,995.00     1.00 "GEA" תרצות טוו 051 דע 'חי   
      
הקירפ תרונל ELGNAIRT םגדכ הרואת ףוג     08.06.0590

  2,520.00 2,520.00     1.00 "GEA" תרצות טוו 052 דע 'חי   
      
דע הקירפ תרונל 52 ןקירמא םגדכ הרואת ףוג     08.06.0600

  1,260.00 1,260.00     1.00 ת"ש וא W052 'חי   
      
דע הקירפ תרונל 04 ןקירמא םגדכ הרואת ףוג     08.06.0610

  1,470.00 1,470.00     1.00 ת"ש וא W004 'חי   
      
2R052-M ERIANIMUL םגדכ הרואת ףוג     08.06.0620

  1,260.00 1,260.00     1.00 .טוו 052 דע ,EG תרצות )ףוטאק /ימס( 'חי   
      
2R004-M ERIANIMUL םגדכ הרואת ףוג     08.06.0630

  1,522.00 1,522.00     1.00 .טוו 004 דע ,EG תרצות )ףוטאק /ימס( 'חי   
      
CEA תרצות DIONUL םגדכ הרואת ףוג     08.06.0640

  1,312.00 1,312.00     1.00 )סרבינוי מ.ש( טוו 051 דע הקירפ תרונל 'חי   
      
CEA תרצות DIONUL םגדכ הרואת ףוג     08.06.0650

  1,575.00 1,575.00     1.00 )סרבינוי מ.ש( טוו 004 דע הקירפ תרונל 'חי   
      
מ.ש( CEA תרצות 3Q םגדכ הרואת ףוג     08.06.0660
ןיב תילניגרוא עורז ללוכ טוו 051 דע )סרבינוי      

  3,990.00 3,990.00     1.00 .לוריבג ןבא םגד הרואת דומעל הרואת ףוג 'חי   
      
מ.ש( CEA תרצות 5Q םגדכ הרואת ףוג     08.06.0670
ןיב םאתמ עורז ללוכ טוו 006 דע )סרבינוי      

  4,410.00 4,410.00     1.00 .הרואת דומעל הרואת ףוג 'חי   
      
CEA תרצות SOAK-1 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0680

  1,365.00 1,365.00     1.00 .טוו 051 דע )סרבינוי מ.ש( 'חי   
      
CEA תרצות SOAK-2 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0690

  1,680.00 1,680.00     1.00 .טוו 052 דע )סרבינוי מ.ש( 'חי   
      
תרצות O/P ANIMUL 2 םגדכ הרואת ףוג     08.06.0700

  2,520.00 2,520.00     1.00 .טוו 051 דע )סרבינוי מ.ש( REYEM 'חי   
      
AGEB-4157 םגדכ ,רוקרז הרואת ףוג     08.06.0710

  3,570.00 3,570.00     1.00 ת"ש וא )םרוד-ריאי( 'חי   
      
AGEB-4747 םגדכ ,רוקרז הרואת ףוג     08.06.0720

  5,040.00 5,040.00     1.00 ת"ש וא )םרוד-ריאי( 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../033 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     033  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םגדכ ,תוגרדמב עוקש הרואת ףוג     08.06.0730
    9902-AGEB קנשמ ,העקשה תספוק ללוכ  
וא )םרוד-ריאי(W81*1-LP תרונו ינורטקלא      

  2,310.00 2,310.00     1.00 ת"ש 'חי   
      
,טנוברקילופמ יוסיכ םע הרינופלפ הרואת ףוג     08.06.0740
ינורטקלא קנשמ ללוכ AGEB-9346 םגדכ      

  2,520.00 2,520.00     1.00 ת"ש וא )םרוד-ריאי( W62*2-LP תורונו 'חי   
      
םגד ,"סנמיס" תרצות בוחר תרואתל סנפ     08.06.0750
    001-LS-055AN5 טוו 051 דע הקירפ תרונל  

  2,100.00 2,100.00     1.00 .ע"ש וא 'חי   
      
םגד ,"סנמיס" תרצות בוחר תרואתל סנפ     08.06.0760
    075-AN5 הקירפ תרונל ,קילירקאמ יוסיכ םע  

  3,150.00 3,150.00     1.00 .ע"ש וא טוו 004 דע 'חי   
      
םגד ,"סנמיס" תרצות בוחר תרואתל סנפ     08.06.0770
    ""585-AN5 וא טוו 521 דע הקירפ תרונל  

  1,050.00 1,050.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
,"סקולדנור" םגד "G.E.A" תרצות הניג סנפ     08.06.0780

  1,890.00 1,890.00     1.00 .ע"ש וא טוו 051 דע הקירפ תרונל 'חי   
      
,"סקולדרטס" םגד "G.E.A" תרצות הניג סנפ     08.06.0790

  2,310.00 2,310.00     1.00 .ע"ש וא טוו 051 דע הקירפ תרונל 'חי   
      
,"סקולדרטס" םגד "G.E.A" תרצות הניג סנפ     08.06.0800

  2,730.00 2,730.00     1.00 .ע"ש וא טוו 004 דע הקירפ תרונל 'חי   
      
םע "לוו ן'גרמ" םגד ריקב עוקש הרואת ףוג     08.06.0810
תרצות תפרפר ללוכ LP-62 תרונו דויצ      
עוקיש תספוק ללוכ ע"וש וא "סרבינוי"      

  1,260.00 1,260.00     1.00 .תילניגרוא 'חי   
      
דיילה -לטמ /ג"לנ "לנימרט" םגד הרואת ףוג     08.06.0820

  6,195.00 6,195.00     1.00 .טוו 051 דע 'חי   
      
דע דיילה-לטמ/ ג"לנ PILC-82 הרואת ףוג     08.06.0830

  2,100.00 2,100.00     1.00 .טוו 051 'חי   
      
דע דיילה-לטמ / ג"לנ PILC-43 הרואת ףוג     08.06.0840

  2,205.00 2,205.00     1.00 .טוו 052 'חי   
      
לש  NOISIV 051-S סנפ     08.06.0850
    NOSIDE-WARG-CM 051 דע ,עורז ללוכ  

  3,570.00 3,570.00     1.00 .טוו 'חי   
      
GEA - 052 םגד ADARTS - ELOS - סנפ     08.06.0860

  2,205.00 2,205.00     1.00 .טוו 052 דע הקירפ תרונל W - 035 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../034 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     034  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
GEA - 001 םגד ADARTS - ELOS - סנפ     08.06.0870

  2,310.00 2,310.00     1.00 .טוו 001 דע הקירפ תרונל W - 004 'חי   
      
W  G - 21 53 1 - עוקש הרואת ףוג     08.06.0880
    SKRAPS 0003 -  תרונ ללוכ רופא ןולח K  

  5,355.00 5,355.00     1.00 .ילרגטיא דויצו  W  G 5.8  HMC 53 'חי   
      
/004 הקירפ תרונל ADAMUL הרואת ףוג     08.06.0890

  1,575.00 1,575.00     1.00 .ךרע הווש וא טוו 052 'חי   
      
051 דע הקירפ תרונל  ADAMUL הרואת ףוג     08.06.0900

  1,260.00 1,260.00     1.00 .ךרע הווש וא טוו  'חי   
      
הווש וא ADAMUL הרואת ףוגל הנגה תשר     08.06.0910

    189.00   189.00     1.00 .ךרע 'חי   
      
תרונל םילודג תונולח XULLEH הרואת ףוג     08.06.0920

  3,360.00 3,360.00     1.00 .ךרע הווש וא טוו 052 הקירפ 'חי   
      
תרונל םינטק תונולח XULLEH הרואת ףוג     08.06.0930

  2,835.00 2,835.00     1.00 .ךרע הווש וא טוו 051 דע הקירפ 'חי   
      
הסדנה טייל יטיס RABMA -3 הרואת ףוג     08.06.0940

  1,890.00 1,890.00     1.00 .ךרע הווש וא טוו 004 דע הקירפ תרונל 'חי   
      
תרונל "שעג" 054 סרבינוי יסקאלג הרואת ףוג     08.06.0950

  1,890.00 1,890.00     1.00 .עורז ללוכ ךרע הווש וא טוו 051 דע הקירפ 'חי   
      
תרונל "שעג" 045 סרבינוי יסקאלג הרואת ףוג     08.06.0960

  2,100.00 2,100.00     1.00 .עורז ללוכ ךרע הווש וא טוו 052 דע הקירפ 'חי   
      
REPOOC - LIAF - תרצותמ הרואת ףוג     08.06.0970
    EFAS םגד ילדנו יטנא KCIRB דויצ םע  

  1,575.00 1,575.00     1.00 .טאו 62 ילרגטניא ינורטקלא 'חי   
      
טוו 051 דע E-SP-72 םגד סונארוא סנפ     08.06.0980

  1,260.00 1,260.00     1.00 ע"וש  וא "שעג" 'חי   
      
דע 31FL FFO-TUC קיתע ןונגס CEA סנפ     08.06.0990

  2,730.00 2,730.00     1.00 66PI. הנגה תגרדב ע"וש וא טוו 051 'חי   
      
ןונגס ALIU םיבכרומ  םירמוחמ PTA סנפ     08.06.1000

  3,150.00 3,150.00     1.00 .טוו 051 דע דומע שארב הילתל קיתע 'חי   
      
ע"וש וא טייליטיס SOEN-1 םגדמ הפצה ת.ג     08.06.1010

  2,258.00 2,258.00     1.00 .טוו 051 דע 'חי   
      
ע"וש וא טייליטיס SOEN-2 םגדמ הפצה ת.ג     08.06.1020

  2,940.00 2,940.00     1.00 .טוו 052 דע 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../035 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     035  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ע"וש וא טייליטיס SOEN-3 םגדמ הפצה ת.ג     08.06.1030

  3,780.00 3,780.00     1.00 .טוו 004 דע 'חי   
      
םגד הרונו דויצ ללוכ LP תרונל עוקש ת.ג     08.06.1040

  2,258.00 2,258.00     1.00 .טוו 53 דע LATSAC-GMI 'בחמ D-15 'חי   
      
טוו 53 הרונל ףוקוו רשג תמגודכ עוקש ת.ג     08.06.1050

  3,885.00 3,885.00     1.00 .הרונל דויצ ללוכ 'חי   
      
ללוכ WON MOC 'בח לש DEL טוו 09 סנפ     08.06.1060

  4,830.00 4,830.00     1.00 .ע"וש וא עורז 'חי   
      
ללוכ WON MOC 'בח לש DEL טוו 021 סנפ     08.06.1070

  5,145.00 5,145.00     1.00 .ע"וש וא עורז 'חי   
      
םגד טוו 58 קפסהב DEL ססידמ תובוחר ת.ג     08.06.1080

  3,780.00 3,780.00     1.00 .HLAOO101 'חי   
      
טוו 501 קפסהב DEL ססידמ תובוחר ת.ג     08.06.1090

  3,885.00 3,885.00     1.00 102OOALH. םגד 'חי   
      
טוו 541 קפסהב DEL ססידמ תובוחר ת.ג     08.06.1100

  4,305.00 4,305.00     1.00 103OOALH. םגד 'חי   
      
051 דע הקירפ תרונל ,שעג ,04 סירלופ ת.ג     08.06.1110

  1,680.00 1,680.00     1.00 .עורז ללוכ טוו 'חי   
      
004 דע הקירפ תורונל ,שעג 05 סירלופ ת.ג     08.06.1120

  2,100.00 2,100.00     1.00 .עורז ללוכ טוו 'חי   
      
םגד יביטרוקד  תובוחר ת.ג     08.06.1130
    THGILAATS-MULDAM םגדכ  

  2,048.00 2,048.00     1.00 LUNOID-CL. 'חי   
      
טוו 051 דע הרונל ירטמיסא /ירטמיס ת.ג     08.06.1140

  1,575.00 1,575.00     1.00 .הרומקו תמסוחמ תיכוכז םע ע"וש וא סרבינוי 'חי   
      
ירטמיסא /ירטמיס LC-DIONUL םגדכ ת.ג     08.06.1150
םע ע"וש וא סרבינוי טוו 004 דע הרונל      

  1,890.00 1,890.00     1.00 .הרומקו תמסוחמ תיכוכז 'חי   
      
טוו 052 דע תימי הביבסל הקירס הרואת ףוג     08.06.1160
יונב .ת.ג ,ךרע הווש וא CEA תרצות      

  1,680.00 1,680.00     1.00 .םיבכרומ םירמוחמ 'חי   
      
רייאמ תרצות טוו 07 דע D ודנורפ הרואת ףוג     08.06.1170

  2,940.00 2,940.00     1.00 .ךרע הווש וא 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../036 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     036  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ספ W53*,1-5T יטנצסרואולפ הרואת ףוג     08.06.1180
"שעג" תרצות ,ינורטקלא קנשמ ללוכ יאקירמא      

    472.00   472.00     1.00 ת"ש וא 'חי   
      
,W63*2 יטנצסרואולפ הרואת ףוג     08.06.1190
"תרצות "סולפ טייליס" םגדכ ,טנוברקילופמ      

    368.00   368.00     1.00 ת"ש וא "שעג 'חי   
      
תרונל רקב ללוכ יתילכת-וד ינורטקלא ריממ     08.06.1200
,תוקד 09-לו W63 דע LP וא טנצסרואולפ      
,הקידב ןצחלו ןומיס תירונ ,רבצמ :תוברל      

    682.00   682.00     1.00 ת"ש וא "טיילורטקלא "תרצות 'חי   
      
eculagnuL 626 םגדכ םוריח תרואת ףוג     08.06.1210
ריממ ללוכ , 56PI ,ת"ש וא illehgeB תרצות      
הקיורקד תורונל רקב םע יתילכת-וד ינורטקלא      
    W01 תירונ ,רבצמ :תוברל ,תוקד 09-לו  

  1,365.00 1,365.00     1.00 הקידב ןצחלו ןומיס 'חי   
      
הנקתהל ,IC תספוקב ןגומ ירטקלאוטופ את     08.06.1220
וא NEBEHT תרצות 011UL םגדכ תינוציח      

  1,575.00 1,575.00     1.00 ת"ש 'חי   
      
תרצות YRG-052 םגד דרלוב ןודומע     08.06.1230
    EW_FE הרונו הלעפה דויצ אלל( ע"ש וא  

  4,462.00 4,462.00     1.00 .)דרפינב ודדמיש 'חי   
      
ןגומו םוטא ,םיראומ תובוחר תרואת טלש     08.06.1240
יפל תילגנאו תיברע תירבעב בותיכ םע ,םימ      
יושע היהי טלשה .הייריעה י"ע עבקייש חסונ      
ללוכו חפ תרגסמ םע יבלח ןווגב טנוברקילופמ      
תורונ םע םיטנצסרואולפ הרואת יפוג ינש      
שגמל דע םילבכ ,טאו 41 קפסהב T5 גוסמ      
ןיע תרצות ינורטקלא קנשמו םירזיבאה      
טרפמל םאתהב טלשב םינקתומ טפושה      

 20,160.00 1,680.00    12.00 תוינכותלו 'חי   
      
תורונו הלעפה דויצ 70.80 קרפ תת      
      
דע ת"מאמ ללוכ דומע חתפל םירוביח שגמ     08.07.0010
    A61 םיקדהמ ,קיטסלפ תספוקב ןקתומ  

    472.00   472.00     1.00 .הקראה ספו ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל 'חי   
      

     52.00    52.00     1.00 ףסונ ת"מאמ לכ רובע ריחמ תפסות 'חי  08.07.0020
      
תספוקב הקירפ תרונל הלעפה דויצ םע שגמ     08.07.0030
דע תיפסכ תרונל ,הרואת ףוגב וא דויצ      

    315.00   315.00     1.00 80/125W 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../037 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     037  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תספוקב הקירפ תרונל הלעפה דויצ םע שגמ     08.07.0040
וא דיילה-לטמ תרונל ,הרואת ףוגב וא דויצ      

    368.00   368.00     1.00 W07 דע קפסהב ג"לנ 'חי   
      
תספוקב הקירפ תרונל הלעפה דויצ םע שגמ     08.07.0050
וא דיילה-לטמ תרונל ,הרואת ףוגב וא דויצ      

    525.00   525.00     1.00 W051 דע קפסהב ג"לנ 'חי   
      
תספוקב הקירפ תרונל הלעפה דויצ םע שגמ     08.07.0060
וא דיילה-לטמ תרונל ,הרואת ףוגב וא דויצ      

    630.00   630.00     1.00 W052 דע קפסהב ג"לנ 'חי   
      
תספוקב הקירפ תרונל הלעפה דויצ םע שגמ     08.07.0070
וא דיילה-לטמ תרונל ,הרואת ףוגב וא דויצ      

    682.00   682.00     1.00 W004 דע קפסהב ג"לנ 'חי   
      
תספוקב הקירפ תרונל הלעפה דויצ םע שגמ     08.07.0080
דע קפסהב ג"לנ תרונל ,הרואת ףוגב וא דויצ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 1000W 'חי   
      
תספוקב הקירפ תרונל הלעפה דויצ םע שגמ     08.07.0090
דיילה-לטמ תרונל ,הרואת ףוגב וא דויצ      

  1,155.00 1,155.00     1.00 W0001 דע קפסהב 'חי   
      
דויצ רובע ,א"תע םגדכ ,תלד םע חפמ זגרא     08.07.0100
יקדהמ ,ץע דסמ ללוכ( W004 דע הלעפה      

    262.00   262.00     1.00 .)'א01 ת"מאמ הניסרח 'חי   
      
A23 דע ז"אמ ללוכ הפלק םע IC תספוק     08.07.0110

    262.00   262.00     1.00 טולישו 'חי   
      

     63.00    63.00     1.00 W521 / W08 תיפסכ תרונ 'חי  08.07.0120
      

    136.00   136.00     1.00 W001 דע ג"לנ תרונ 'חי  08.07.0130
      

    158.00   158.00     1.00 W051 ג"לנ תרונ 'חי  08.07.0140
      

    178.00   178.00     1.00 W052 ג"לנ תרונ 'חי  08.07.0150
      

    200.00   200.00     1.00 W004 ג"לנ תרונ 'חי  08.07.0160
      
גוסמ W001 דע דיילה-לטמ תרונ     08.07.0170

    231.00   231.00     1.00 PULSESTART 'חי   
      
גוסמ W051 דיילה-לטמ תרונ     08.07.0180

    252.00   252.00     1.00 PULSESTART 'חי   
      
גוסמ W052 דיילה-לטמ תרונ     08.07.0190

    273.00   273.00     1.00 PULSESTART 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../038 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     038  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גוסמ  W004 דיילה-לטמ תרונ     08.07.0200

    294.00   294.00     1.00 PULSESTART 'חי   
      
גוסמ W0001 דע דיילה-לטמ תרונ     08.07.0210

    735.00   735.00     1.00 PULSESTART 'חי   
      
וא יטפילא גוסמ תימארק דיילה-לטמ תרונ     08.07.0220

    399.00   399.00     1.00 W001 דע ירלובוט 'חי   
      
וא יטפילא גוסמ תימארק דיילה-לטמ תרונ     08.07.0230

    378.00   378.00     1.00 W051 ירלובוט 'חי   
      
וא יטפילא גוסמ תימארק דיילה-לטמ תרונ     08.07.0240

    420.00   420.00     1.00 W052 ירלובוט 'חי   
      
וא יטפילא גוסמ תימארק דיילה-לטמ תרונ     08.07.0250

    504.00   504.00     1.00 .ירלובוט 'חי   
      
)רוטלוגרוטוא( W0001 דיילה-לטמ תרונ     08.07.0260

    273.00   273.00     1.00 ב"הרא 'חי   
      
תירלובוטW0001 דיילה-לטמ תרונ     08.07.0270

    578.00   578.00     1.00 )תיאפוריא( 'חי   
      
הקירפ תרונל הלעפה דויצל ריחמ תפסות     08.07.0280

    420.00   420.00     1.00 W051 דע לש קפסהב ינורטקלא קנשמ רובע 'חי   
      
הקירפ תרונל הלעפה דויצל ריחמ תפסות     08.07.0290

    315.00   315.00     1.00 W004 דע לש קפסהב ינורטקלא קנשמ רובע 'חי   
      
הרואת תויזכרמ 80.80 קרפ תת      
      
AK53 לש ק"זל ומיאתי קפסהה יקתנמ לכ      
AK01 לש ק"זל ומיאתי םית"מאמה לכ תוחפל      
2-749CEI ןקת פ"ע תוחפל      
      
יושע ,מ"ס 04 לש קמועב ,למשח חול הנבמ     08.08.0010
עובצ ,ןוגג םע ,מ"מ 5.2  יבועב ןוולוגמ חפמ      
תבכרהל תונכהה לכ :םג ללוכ ,רונתב הקבאב      
,תיזחב םילנפ ,יונב ןוראב ילמשח דויצ      
תגרד ,טוליש ,הליענ ינקתה תוידי  ,תותלד      
דויצ - ןכו ,תינוציח הנקתהל 55PI תומיטא      

  3,990.00 3,990.00     1.00 טלפמוק ,תינכתה פ"ע ,ןלהל דרפנב דדמנה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../039 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     039  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יושע ,מ"ס 06 לש קמועב ,למשח חול הנבמ     08.08.0020
עובצ ,ןוגג םע ,מ"מ 5.2  יבועב ןוולוגמ חפמ      
תבכרהל תונכהה לכ :םג ללוכ ,רונתב הקבאב      
,תיזחב םילנפ ,יונב ןוראב ילמשח דויצ      
תגרד ,טוליש ,הליענ ינקתה תוידי ,תותלד      
דויצ - ןכו ,תינוציח הנקתהל 55PI תומיטא      

  4,200.00 4,200.00     1.00 טלפמוק ,תינכתה פ"ע ,ןלהל דרפנב דדמנה ר"מ   
      
ןיירושמ  רטסאילופמ יושע ,למשח חול הנבמ     08.08.0030
תרוצב יונב דויצ תבכרה רובע תונכהה לכ םע      
הליענ ןקתה ,תוידי ,תותלד תיזחב םילנפ      
תינוציחהנקתהל ןוגגב דיוצמ קבאו םימל ןגומ      

  3,570.00 3,570.00     1.00 .מ"ס  04 דע קמועב ר"מ   
      
ללוכ A08x3 דע ,יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0040

  1,260.00 1,260.00     1.00 תימרטו תיטנגמ :תוננווכתמ תונגה 'חי   
      
ללוכ A001x3 דע ,יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0050

  1,732.00 1,732.00     1.00 תימרטו תיטנגמ :תוננווכתמ תונגה 'חי   
      
ללוכ A061x3 דע ,יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0060

  1,890.00 1,890.00     1.00 תימרטו תיטנגמ :תוננווכתמ תונגה 'חי   
      
ללוכ A052x3 דע ,יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0070

  2,940.00 2,940.00     1.00 תימרטו תיטנגמ :תוננווכתמ תונגה 'חי   
      
ללוכ A004x3 דע ,יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0080

  4,200.00 4,200.00     1.00 תימרטו תיטנגמ :תוננווכתמ תונגה 'חי   
      
ז"פמל תינורטקלא הנגה רובע ריחמ תפסות     08.08.0090

  1,260.00 1,260.00     1.00 א"ח קפסה 'חי   
      
יעגמ קולב רובע ל"נה ז"פמל ריחמ תפסות     08.08.0100

    368.00   368.00     1.00 רזע 'חי   
      
םגדמ A61*3 דע לש םרזל קפסה קתנמ     08.08.0110

    420.00   420.00     1.00 ת"ש וא MZKP 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 .המוטא אל AR-14,  גוסמ FKM- ל אספוק 'חי  08.08.0120
      
תושיגרב הקראה תרבגהל תילאיצנירפד הנגה     08.08.0130

  2,782.00 2,782.00     1.00 A01-3.0 ןיב 'חי   
      
ללוכ, ס"כ 5  דע קפסהל עונמל הענתה תדיחי     08.08.0140
רזע יעגמ 4 םע, רתי םרזו רצק םרזל הנגה      

    840.00   840.00     1.00 .חתמ רסוח לילסו 'חי   
      
ס"כ5-01  לש קפסהל עונמל הענתה תדיחי     08.08.0150
יעגמ4  םע, רתי םרזו רצק םרזל הנגה ללוכ,      

    924.00   924.00     1.00 .חתמ רסוח לילסו רזע 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../040 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     040  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ס"כ01-51  לש קפסהל עונמל הענתה תדיחי     08.08.0160
יעגמ4  םע, רתי םרזו רצק םרזל הנגה ללוכ,      

  1,155.00 1,155.00     1.00 .חתמ רסוח לילסו רזע 'חי   
      

     94.00    94.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A4x1 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0170
      

    242.00   242.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A4x2 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0180
      

     47.00    47.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A23x דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0190
      
וד / ספא קותינ םע A23x1 דע לש םרזל ז"אמ     08.08.0200

    210.00   210.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,יזאפ 'חי   
      

    284.00   284.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A23x3 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0210
      

    136.00   136.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A04x1 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0220
      

    284.00   284.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A04x3 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0230
      

    158.00   158.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A05x1 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0240
      

    556.00   556.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A05x3 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0250
      

    178.00   178.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A36x1 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0260
      

    630.00   630.00     1.00 א"ק 01 ק"ז ,A36x3 דע לש םרזל ז"אמ 'חי  08.08.0270
      
וא C.N ירלודומ סופיטמ /רזע יעגמ תפסות     08.08.0280

    210.00   210.00     1.00 N.O 'חי   
      
SL001CN םגדכ , A52x1 דע לש םרזל ז"אמ     08.08.0290

    252.00   252.00     1.00 א"ק 63 ק"ז ,ת"ש וא 'חי   
      
SL001CN םגדכ , A04x1 דע לש םרזל ז"אמ     08.08.0300

    273.00   273.00     1.00 א"ק 63 ק"ז ,ת"ש וא 'חי   
      
SL001CN םגדכ , A05x1 דע לש םרזל ז"אמ     08.08.0310

    294.00   294.00     1.00 א"ק 63 ק"ז ,ת"ש וא 'חי   
      
SL001CN םגדכ , A36x1 דע לש םרזל ז"אמ     08.08.0320

    315.00   315.00     1.00 א"ק 63 ק"ז ,ת"ש וא 'חי   
      
דע יטמוטוא יצח ז"פמ ללוכ IC תספוק     08.08.0330

    556.00   556.00     1.00 3x25A 'חי   
      
דע לש םרזל ילטרגניא םיבטק 4 תחפ רסממ     08.08.0340

  2,940.00 2,940.00     1.00 4x200A 'חי   
      

     21.00    21.00     1.00 ינוציח רושיג רובע ת"מאמ / ז"אמל תפסות 'חי  08.08.0350
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../041 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     041  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות A52x1 דע לש םרזל ת"מאמ     08.08.0360

    178.00   178.00     1.00 "זואהגיטסוו" 'חי   
      
תרצות A07x1 דע לש םרזל ת"מאמ     08.08.0370

    210.00   210.00     1.00 "זואהגיטסוו" 'חי   
      
ללוכ,' א004X3  םרזל ג"נע םיכיתנ קתנמ     08.08.0380

  1,890.00 1,890.00     1.00 .הפילשל תידיו ךיתנ, סיסב 'חי   
      
סופיטמ' א052X3  דע םרזל םיכיתנ קתנמ     08.08.0390

  1,470.00 1,470.00     1.00 .םיכיתנ ללוכ, הפילשל 'חי   
      
סופיטמ' א021X3  דע םרזל םיכיתנ קתנמ     08.08.0400

    651.00   651.00     1.00 .םיכיתנ ללוכ, הפילשל 'חי   
      
סופיטמ' א06X3 דע םרזל םיכיתנ קתנמ     08.08.0410

    472.00   472.00     1.00 .םיכיתנ ללוכ, הפילשל 'חי   
      
ללוכ ,)' א23  סיסב( ג"נע "הפילש" חטבמ     08.08.0420

     47.00    47.00     1.00 .לוגע' א6-01  ךיתנ 'חי   
      

     16.00    16.00     1.00 .'א23  דע לוגע ךיתנ 'חי  08.08.0430
      
ךרואב ןוולוגמ חפמ טמוטוא יצחל הליסמ     08.08.0440

     21.00    21.00     1.00 .שרדנה 'חי   
      

    147.00   147.00     1.00 .'א61X3  םרז סמועב קותינל טקפ" ז"פמ 'חי  08.08.0450
      

    189.00   189.00     1.00 .'א52X3  םרז סמועב קותינל טקפ" ז"פמ 'חי  08.08.0460
      

    346.00   346.00     1.00 .'א04X3  םרז דמועב קותינל" טקפ" ז"פמ 'חי  08.08.0470
      

    378.00   378.00     1.00 .'א36X3  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ 'חי  08.08.0480
      

    399.00   399.00     1.00 .'א08X3  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ 'חי  08.08.0490
      

    441.00   441.00     1.00 .'א001X3  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ 'חי  08.08.0500
      

    578.00   578.00     1.00 .'א061X3  םרז סמועב קותינל ט"קפ ז"פמ 'חי  08.08.0510
      

    840.00   840.00     1.00 .'א052X3  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ 'חי  08.08.0520
      
א52X3  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ     08.08.0530
5 -" ספא" בצמו םיבצמ4-2  םע ףילחמ,'      

    262.00   262.00     1.00 .תומוק 'חי   
      
א36X3  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ     08.08.0540

    556.00   556.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ2  םע ףילחמ,' 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../042 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     042  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
א001X3  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ     08.08.0550

    830.00   830.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ2  םע ףילחמ,' 'חי   
      
א04X4  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ     08.08.0560

    462.00   462.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ2  םע ףילחמ,' 'חי   
      
א36X4  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ     08.08.0570

    588.00   588.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ2  םע ףילחמ,' 'חי   
      
א052X4  םרז סמועב קותינל" טקפ" ז"פמ     08.08.0580

  2,258.00 2,258.00     1.00 ."ספא" בצמו םיבצמ2  םע ףילחמ,' 'חי   
      

    158.00   158.00     1.00 .םיבצמ 7- ל תוזפ ררוב קספמ 'חי  08.08.0590
      

     47.00    47.00     1.00 .'א61X1  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0600
      

     49.00    49.00     1.00 .'א52X1  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0610
      

     65.00    65.00     1.00 .'א61X2  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0620
      

     74.00    74.00     1.00 .'א52X2  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0630
      

    136.00   136.00     1.00 .'א04X2  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0640
      

    147.00   147.00     1.00 .'א61X3  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0650
      

    158.00   158.00     1.00 .'א52X3  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0660
      

    189.00   189.00     1.00 .'א04X3  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0670
      

    210.00   210.00     1.00 .'א36X3  ירלודומ ז"פמ 'חי  08.08.0680
      
בצמו םיבצמ ינש ףילחמ ךא, ירלודומ ז"פמ     08.08.0690

     76.00    76.00     1.00 .'א61X1- ל" ספא" 'חי   
      
בצמו םיבצמ ינש ףילחמ ךא, ירלודומ ז"פמ     08.08.0700

    294.00   294.00     1.00 .'א52X3- ל" ספא" 'חי   
      

     94.00    94.00     1.00 .ראומ ירלודומ ןצחל 'חי  08.08.0710
      

     68.00    68.00     1.00 .עקושמ יתמוק-דח דוקיפ ןצחל 'חי  08.08.0720
      

     79.00    79.00     1.00 .עקושמ יתמוק-וד דוקיפ ןצחל 'חי  08.08.0730
      

    100.00   100.00     1.00 .עקושמ יתמוק-תלת דוקיפ ןצחל 'חי  08.08.0740
      

     42.00    42.00     1.00 .עקושמ ןצחלל המיטא 'חי  08.08.0750
      

    525.00   525.00     1.00 A52*3 ))3CA דע בוקנ םרז לעב ןעגמ 'חי  08.08.0760
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../043 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     043  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    840.00   840.00     1.00 A36*3 ))3CA דע בוקנ םרז לעב ןעגמ 'חי  08.08.0770

      
  1,208.00 1,208.00     1.00 A08*3 ))3CA דע בוקנ םרז לעב ןעגמ 'חי  08.08.0780

      
  1,418.00 1,418.00     1.00 A001*3 ))3CA דע בוקנ םרז לעב ןעגמ 'חי  08.08.0790

      
  1,522.00 1,522.00     1.00 A061*3 ))3CA דע בוקנ םרז לעב ןעגמ 'חי  08.08.0800

      
  1,838.00 1,838.00     1.00 A052*3 ))3CA דע בוקנ םרז לעב ןעגמ 'חי  08.08.0810

      
     94.00    94.00     1.00 A52x1 דע לש םרזל ירלודומ ןעגמ 'חי  08.08.0820

      
    121.00   121.00     1.00 A04x1 דע לש םרזל ירלודומ ןעגמ 'חי  08.08.0830

      
    273.00   273.00     1.00 A52x3 דע לש םרזל ירלודומ ןעגמ 'חי  08.08.0840

      
    368.00   368.00     1.00 A04x3 דע לש םרזל ירלודומ ןעגמ 'חי  08.08.0850

      
    136.00   136.00     1.00 'פמוק .'א04  דע םינעגמ גוזל ינכמ רוגיח 08.08.0860

      
    158.00   158.00     1.00 'פמוק .'א001  דע םינעגמ גוזל ינכמ רוגיח 08.08.0870

      
    178.00   178.00     1.00 .םיעגמ4- ל דוקיפ רסממ 'חי  08.08.0880

      
    262.00   262.00     1.00 .םיעגמ8- ל דוקיפ רסממ 'חי  08.08.0890

      
םיפלחתמ םיעגמ גוז םע הייהשה רסממ     08.08.0900
הרזח, חתמ תלבק םע תידיימ הלועפ רשאכ,      
תורשפא םע, תוינש03  רחאל ליגר בצמל      

    252.00   252.00     1.00 .חתמ תקספה רחאל ןוויכל 'חי   
      
םיפלחתמ םיעגמ גוז םע הייהשה רסממ     08.08.0910
הרזח, חתמ תלבק םע תידיימ הלועפ רשאכ,      
תורשפא םע, תוינש06  רחאל ליגר בצמל      

    294.00   294.00     1.00 .חתמ תקספה רחאל ןוויכל 'חי   
      

    357.00   357.00     1.00 .הזפ רסוח רסממ 'חי  08.08.0920
      

    304.00   304.00     1.00 .'א61X3- ל דעצ רסממ 'חי  08.08.0930
      

    273.00   273.00     1.00 .'א61X2- ל דעצ רסממ 'חי  08.08.0940
      
ןמז םע,' א61X1- ל תוגרדמ רדחל רסממ     08.08.0950

    378.00   378.00     1.00 .תוקד0-5 - ל הייהשה 'חי   
      
גוסמ ןעגמ םע' א01X4- ל לעננ רסממ     08.08.0960

    472.00   472.00     1.00 .ע"ש ואV/13-80-LID 'חי   
      

    262.00   262.00     1.00 .א"ו001- ל טלוו42/032  יאנש 'חי  08.08.0970
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../044 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     044  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    294.00   294.00     1.00 .א"ו052 , טלוו42/032  יאנש 'חי  08.08.0980

      
    483.00   483.00     1.00 .א"ו005 , טלוו42/032  יאנש 'חי  08.08.0990

      
    598.00   598.00     1.00 .א"ו057 , טלוו42/032  יאנש 'חי  08.08.1000

      
    682.00   682.00     1.00 .א"ו005 , טלוו011/032  יאנש 'חי  08.08.1010

      
    861.00   861.00     1.00 .א"ו0001 , טלוו011/032  יאנש 'חי  08.08.1020

      
תושיגר םע,' א52X2  תחפ רסממ     08.08.1030

    378.00   378.00     1.00 .רפמאילימ03 'חי   
      
תושיגר םע,' א04X2  תחפ רסממ     08.08.1040

    399.00   399.00     1.00 .רפמאילימ03 'חי   
      
תושיגר םע,' א52X4  תחפ רסממ     08.08.1050

    494.00   494.00     1.00 .רפמאילימ03 'חי   
      
תושיגר םע,' א04X4  תחפ רסממ     08.08.1060

    525.00   525.00     1.00 .רפמאילימ03 'חי   
      
תושיגר םע,' א04X4  תחפ רסממ     08.08.1070

    578.00   578.00     1.00 .רפמאילימ003 'חי   
      
תושיגר םע,' א36X4  תחפ רסממ     08.08.1080

    914.00   914.00     1.00 .רפמאילימ03 'חי   
      
תושיגר םע,' א36X4  תחפ רסממ     08.08.1090

    945.00   945.00     1.00 .רפמאילימ003 'חי   
      
תושיגר םע,' א001X4  תחפ רסממ     08.08.1100

  1,365.00 1,365.00     1.00 .רפמאילימ3.0 'חי   
      
תושיגר םע,' א061X4  תחפ רסממ     08.08.1110

  3,150.00 3,150.00     1.00 .רפמאילימ5.0 'חי   
      
לש הדידמל םיאתמ םרז דמו םרז הנשמ     08.08.1120

    368.00   368.00     1.00 .'א0-002 'חי   
      
לש הדידמל םיאתמ םרז דמו םרז הנשמ     08.08.1130

    420.00   420.00     1.00 .'א0-003 'חי   
      

    262.00   262.00     1.00 .טלוו0-005  לש הדידמל חתמ דמ 'חי  08.08.1140
      

    588.00   588.00     1.00 .'א05X3 דע הרישי האירקל םרז דמ 'חי  08.08.1150
      

  1,050.00 1,050.00     1.00 םרז יאנש ללוכ 'א003X3 דע םרז דמ 'חי  08.08.1160
      

    525.00   525.00     1.00 .ץרה05- ל רדת דמ 'חי  08.08.1170
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../045 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     045  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    662.00   662.00     1.00 .'א04- ל יזאפ דח הנומ 'חי  08.08.1180

      
    756.00   756.00     1.00 .'א03- ל יזאפ תלת הנומ 'חי  08.08.1190

      
    861.00   861.00     1.00 .'א57- ל יזאפ תלת הנומ 'חי  08.08.1200

      
  3,360.00 3,360.00     1.00 E031MP-CETAS םגדכ דדומ בר 'חי  08.08.1210

      
דע לש קפסהב הקירפ ידגנ םע ילילג לבק     08.08.1220

    945.00   945.00     1.00 5KVAR*3 'חי   
      
דע לש קפסהב הקירפ ידגנ םע ילילג לבק     08.08.1230

  1,312.00 1,312.00     1.00 10KVAR*3 'חי   
      
דע לש קפסהב הקירפ ידגנ םע ילילג לבק     08.08.1240

  1,575.00 1,575.00     1.00 15KVAR*3 'חי   
      
דע לש קפסהב הקירפ ידגנ םע ילילג לבק     08.08.1250

  1,890.00 1,890.00     1.00 25KVAR*3 'חי   
      
תירונ םע ,תוגרד 6- ל קפסה םדקמ רקב     08.08.1260
לפוכ ןווכמ ,ר"אק 52 דע הגרד לכל ןומיס      

  2,152.00 2,152.00     1.00 'פמוק .םיאתמ םרז הנשמו קפסה  
      
תירונ םע ,תוגרד 3- ל קפסה םדקמ רקב     08.08.1270
לפוכ ןווכמ ,ר"אוק 52 דע הגרד לכל ןומיס      

  2,415.00 2,415.00     1.00 'פמוק .םיאתמ םרז הנשמו קפסה  
      

    131.00   131.00     1.00 .חול סופיט רפוצ 'חי  08.08.1280
      
יוסיכל) הפלק( יציפק ריצ לע יטסלפ הסכמ     08.08.1290

     40.00    40.00     1.00 .חולב תוירלודומ' חי6 'חי   
      
יוסיכל) הפלק( יציפק ריצ לע יטסלפ הסכמ     08.08.1300

     42.00    42.00     1.00 .חולב תוירלודומ' חי8 'חי   
      
יוסיכל) הפלק( יציפק ריצ לע יטסלפ הסכמ     08.08.1310

     44.00    44.00     1.00 .חולב תוירלודומ' חי9 'חי   
      

     52.00    52.00     1.00 DEL גוסמ ןומיס תירונ 'חי  08.08.1320
      
ספ לע הנקתהל ירלודומ םגדמ קרב אלוכ     08.08.1330
טלוו 004  חתמל, א"ק 51  הקירפ םרזל,      

    525.00   525.00     1.00 .ת"ש וא) הינמרג( "ןמקיו" תרצות תמגודכ, 'חי   
      
תרצות,1  המרגורפ םע ילטיגיד גותימ ןועש     08.08.1340
לש ילמינימ גותימ ןמז, ע"ש וא" סנמיס"      

    472.00   472.00     1.00 .הקד1 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../046 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     046  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות, תומרגורפ2  םע ילטיגיד גותימ ןועש     08.08.1350
לש ילמינימ גותימ ןמז, ע"ש וא" סנמיס"      

    578.00   578.00     1.00 .הקד1 'חי   
      
תרצות, תומרגורפ3  םע ילטיגיד גותימ ןועש     08.08.1360
לש ילמינימ גותימ ןמז, ע"ש וא" סנמיס"      

    998.00   998.00     1.00 .הקד1 'חי   
      
חולל ת"ש וא "HSALF"  תרצות הקלדה ןועש     08.08.1370

    578.00   578.00     1.00 .תינכמ הברזרו תימוי תינכת םע, ירלודומ 'חי   
      
חולל ת"ש וא "HSALF"  תרצות הקלדה ןועש     08.08.1380
הברזרו תיעובשו תימוי תינכת םע, ירלודומ      

    472.00   472.00     1.00 .תינכמ 'חי   
      
םעNILSSARG ' בח תמגודכ הקלדה ןועש     08.08.1390
םע חולל ת"ש ואV 2/68  םגד הלופכ תינכות      

    840.00   840.00     1.00 .תינכמ הברזר 'חי   
      

    231.00   231.00     1.00 הנגה תשר ללוכ חולל רורווא חופמ 'חי  08.08.1400
      

    788.00   788.00     1.00 "HR %001-%05 - "REGAH תוחל רקב 'חי  08.08.1410
      
ינדי דוקיפ םע, ט"ווק2  קפסהב חולל רמיד     08.08.1420

    966.00   966.00     1.00 .תומוקמ רפסמל רטמויצנטופ ללוכ, 'חי   
      
ינדי דוקיפ םע, ט"ווק3  קפסהב חולל רמיד     08.08.1430

  1,208.00 1,208.00     1.00 .תומוקמ רפסמל רטמויצנטופ ללוכ, 'חי   
      
ינדי דוקיפ םע, ט"ווק5  קפסהב חולל רמיד     08.08.1440

  1,470.00 1,470.00     1.00 .תומוקמ רפסמל רטמויצנטופ ללוכ, 'חי   
      
- 011 םגד תינוציח ןיע םע, ימינפ לצ-וטופ     08.08.1450

  1,312.00 1,312.00     1.00 .ךרע הווש וא  NEBEHT  תרצות   UL 'חי   
      
ללוכ תינוציח ןיע םע ימינפ ירטקלאוטופ את     08.08.1460

  1,890.00 1,890.00     1.00 .RADNAMUL -0062 םגדמ ינורטקלא ןועש 'חי   
      
ןועש ללוכ תינוציח ןיע םע ירטקלאוטופ את     08.08.1470

  1,995.00 1,995.00     1.00 .RADNAMUL -0013 םגדמ ינורטקלא 'חי   
      
תרצות תינוציח ןיע םע ירטקלאוטופ את     08.08.1480
    NIREG NILREM 002, םגדכ-CI וא  

  1,312.00 1,312.00     1.00 THEBEN 'חי   
      
הנקתהל הלעפה ןונגנמ ללוכ לובג ז"מ     08.08.1490

    294.00   294.00     1.00 .םינפ תרואתל הרואת תייזכרמב 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../047 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     047  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנכות ללוכ א"תע םגד בשחוממ הרקב חול     08.08.1500
לכ ללוכ ,הרואת תיזכרמב ןקתומ ,תידועיי      
,הלעפהו תומאתה ,םיקדהמ ,םירוביחה      
וא חטשב הנקתה ללוכ ריחמה .טלפמוק      

 47,250.00 47,250.00     1.00 .חולה ןרציי לעפמב 'חי   
      

     26.00    26.00     1.00 .ר"ממ61  דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  08.08.1510
      

     58.00    58.00     1.00 .ר"ממ05  דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  08.08.1520
      

     79.00    79.00     1.00 .ר"ממ59  דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  08.08.1530
      

    158.00   158.00     1.00 .לידב הפוצמ תשוחנמ תוקראה ספ 'חי  08.08.1540
      

     16.00    16.00     1.00 טורח "ץיודנס" טלש 'חי  08.08.1550
      
תיזכרמל תנוולוגמ הדלפמ הנקתה תרגסמ     08.08.1560
ןוטב דוסיב העוקש ,ןוראה תודימב ,הרואת      

    315.00   315.00     1.00 תויקסדו םימוא ללוכ 2/1" רטוקב םיגרב םע 'חי   
      
רוביח לדוגל ףלשנ יעקרק תת עקת יתב חול     08.08.1570
יתב ,הסכמ םע ןוטב תחוש ללוכ ,A521*3 לש      
תרצות 10TJ םגדכ ,טוויחו םיחיטבמ ,עקת      

 51,450.00 51,450.00     1.00 טלפמוק ,ת"ש וא ,tes ylloj 'חי   
      
רוביח לדוגל ףלשנ יעקרק תת עקת יתב חול     08.08.1580
יתב ,הסכמ םע ןוטב תחוש ללוכ ,A001*3 לש      
תרצות C50TJ םגדכ ,טוויחו םיחיטבמ ,עקת      

 42,000.00 42,000.00     1.00 טלפמוק ת"ש וא ,tes ylloj 'חי   
      
רוביח לדוגל ףלשנ יעקרק תת עקת יתב חול     08.08.1590
יתב ,הסכמ םע ןוטב תחוש ללוכ ,A36*3 לש      
תרצות 70TJ םגדכ ,טוויחו םיחיטבמ ,עקת      

 37,800.00 37,800.00     1.00 טלפמוק ,ת"ש וא ,tes ylloj 'חי   
      
ןווליג :םג ללוכ "ויז" םגדכ תוריש ןודומע     08.08.1600
,תופלק םע IC תואספוק ,רונתב העיבצו      
םיעקש השולש ,תחפ ירסממ ,ז"פמ ,םיחיטבמ      
'א 23x5 יזאפ-תלת דחא עקשו םייזאפ-דח      

  6,300.00 6,300.00     1.00 טלפמוק ,טולישו םיקדהמ ,EEC םגד 'חי   
      
תונושו העיבצ ,םיקוריפ 90.80 קרפ תת      
      
ללוכ 'מ 21 דע הבוגב ץע דומע קוריפ     08.09.0010

    420.00   420.00     1.00 טלפמוק ,וילע םינקתומה םיסנפהו תועורזה 'חי   
      
,'מ 21 דע הבוגב ץעמ הרואת דומע תקתעה     08.09.0020

    788.00   788.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../048 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     048  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,'מ 6 דע לש ךרואב הדלפמ יושע דומע קוריפ     08.09.0030

    315.00   315.00     1.00 טלפמוק - םיסנפהו תועורזה ללוכ 'חי   
      
51 - 8 לש ךרואב הדלפמ יושע דומע קוריפ     08.09.0040

    525.00   525.00     1.00 טלפמוק - םיסנפהו תועורזה ללוכ ,'מ 'חי   
      
8 דע לש ךרואב הדלפמ הרואת דומע תקתעה     08.09.0050

    945.00   945.00     1.00 טלפמוק ,'מ 'חי   
      
דע לש ךרואב הדלפמ הרואת דומע תקתעה     08.09.0060

  1,365.00 1,365.00     1.00 טלפמוק ,'מ 21-8 'חי   
      
ידומע ינש ןיב )"הדש"( יריוא לבכ קוריפ     08.09.0070

    315.00   315.00     1.00 'מ 21 דע הבוגב ץעמ הרואת 'חי   
      

    158.00   158.00     1.00 'מ 21 דע הבוגב ץע דומעל קוזיח ןגוע קוריפ 'חי  08.09.0080
      
למשחה תרבח דומע לע תנקתומה עורז קוריפ     08.09.0090

    262.00   262.00     1.00 טלפמוק - םיסנפה ללוכ ,'מ 21 דע הבוגב 'חי   
      
למשחה תרבח דומע לע ןקתומה סנפ קוריפ     08.09.0100

    420.00   420.00     1.00 'מ 21 דע הבוגב 'חי   
      
הרואת דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפ     08.09.0110

    315.00   315.00     1.00 'מ 21 דע הבוגב ינוריע 'חי   
      
ללוכ ,רפמא 3*002 דע הקלדה תיזכרמ קוריפ     08.09.0120
,הייריעה ינסחמל התרזחהו םירוביח קותינ      

  1,575.00 1,575.00     1.00 י"חח םע םואיתו למשחה קותינ ללוכ 'חי   
      
תיזכרמל וא הרואת דומעל ןוטב דוסי קוריפ     08.09.0130
םיינכמ םירוביח קוריפ ,תוריפח :ללוכ ,הרואת      
יולימ תמדאב רובה יולימ ,םיילמשחו      
קוליסו ,טלפסאב דוביר וא ףוציר ,תקדוהמ      
- םוקמהמ תלוספו רפע יפדועו ןוטבה      

  1,050.00 1,050.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
תיזכרמ וא דומע לש םייק ןוטב דוסי תצירפ     08.09.0140
שדחמ ןוטיב ללוכ ,לוורש תנקתה םשל הרואת      

    578.00   578.00     1.00 תלוספ יפדוע קוליסו 'חי   
      
רמוחמ םייק הדלפמ דומע לש רונתב העיבצ     08.09.0150
ןקתה ,תיביטרוקד תחלצ  תוברל ,קוריפה      

     94.00    94.00     1.00 .ןימזמה תריחב יפל ןווגב ,לולגד רטמ   
      
ףפוכמ הדלפמ דומע לש רונתב העיבצ     08.09.0160
יפל ןווגב קוריפה רמוחמ םייק )"הננב"(      

    116.00   116.00     1.00 .ןימזמה תריחב רטמ   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../049 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     049  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תמייק הדלפמ תדדוב עורז לש רונתב תעיבצ     08.09.0170

    158.00   158.00     1.00 .ןימזמה תריחב יפל ןווגב קוריפה רמוחמ 'חי   
      
5.3 דע ךרואב הלופכ עורז לש רונתב תעיבצ     08.09.0180
יפל ןווגב קוריפה רמוחמ תמייק הדלפמ 'מ      

    210.00   210.00     1.00 .ןימזמה תריחב 'חי   
      
דע ךרואב תשלושמ עורז לש רונתב תעיבצ     08.09.0190
ןווגב קוריפה רמוחמ תמייק ב הדלפמ  'מ 5.3      

    315.00   315.00     1.00 .ןימזמה תריחב יפל 'חי   
      
ימינפ יופיצ רובע שדח דומע ריחמל תפסות     08.09.0215
יפלו הקינולטמ תמגודכ ע"ש וא  תפזב      

    472.00   472.00     1.00 .א.ת.ע טרדנטס רטמ   
      
ןקתומ 'א EEC 61x1 םגד םימ ןגומ עקת תיב     08.09.0220
, 76PI. הנגה תגרד ,הרואת דומעב החמוגב      

    315.00   315.00     1.00 גרבתמ לוגע הסכמ ללוכ 'חי   
      
בוחר תרואת אשונ ח"ח דומעמ הנזה רוביח     08.09.0230
תנקתה ללוכ ,טלפמוק ,ןנכותמ הרואת דומעל      
3 דע הבוגב י"חח דומע לע ןוולוגמ הנגה חפ      

    735.00   735.00     1.00 'פמוק 'מ  
      
תייזכרמ וא םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.09.0235
,ןוטבה דוסיב הביצח תוברל ,תמייק הרואת      
תייזכרמ וא/ו שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה      

    525.00   525.00     1.00 'פמוק הרואת  
      
תועצמאב הרואת ןקתמ תקידב ןיגב םולשת     08.09.0300
ןקתמל ,ןימזמה י"ע רשואיש "קדוב יאלמשח"      
לכ ללוכ ,A001*3 דע לש רוביח לדוגב      

  1,575.00 1,575.00     1.00 'פמוק םימואיתה  
      
תועצמאב הרואת ןקתמ תקידב ןיגב םולשת     08.09.0310
ןקתמל ,ןימזמה י"ע רשואיש "קדוב יאלמשח"      
לכ ללוכ ,A002*3 דע לש רוביח לדוגב      

  1,890.00 1,890.00     1.00 'פמוק םימואיתה  
      
ללוכ A04*3 לדוגב היגרנאב ןוכסיח תכרעמ     08.09.0320
,םיררוואמ תכרעמ ,ןיירושמ רטסאילופמ ןורא      
תונגה,תנכותמ רקב,חתמ בציימ,חתמ טסוו      
BTS-62 םגדמ ףקוע קספמו תוילמשח      

 52,500.00 52,500.00     1.00 IREBREVER. תרמות 'חי   
      
ללוכ A36*3 לדוגב היגרנאב ןוכסיח תכרעמ     08.09.0330
,םיררוואמ תכרעמ ,ןיירושמ רטסאילופמ ןורא      
תונגה,תנכותמ רקב,חתמ בציימ,חתמ טסוו      
BTS-63 םגדמ ףקוע קספמו תוילמשח      

 57,750.00 57,750.00     1.00 IREBREVER. תרמות 'חי   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     050  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ A08*3 לדוגב היגרנאב ןוכסיח תכרעמ     08.09.0340
,םיררוואמ תכרעמ ,ןיירושמ רטסאילופמ ןורא      
תונגה,תנכותמ רקב,חתמ בציימ,חתמ טסוו      
BTS-54 םגדמ ףקוע קספמו תוילמשח      

 64,050.00 64,050.00     1.00 IREBREVER. תרמות 'חי   
      
ללוכ A001*3 לדוגב היגרנאב ןוכסיח תכרעמ     08.09.0350
,םיררוואמ תכרעמ ,ןיירושמ רטסאילופמ ןורא      
תונגה,תנכותמ רקב,חתמ בציימ,חתמ טסוו      
BTS-55 םגדמ ףקוע קספמו תוילמשח      

 72,450.00 72,450.00     1.00 IREBREVER. תרמות 'חי   
      
ללוכ A521*3 לדוגב היגרנאב ןוכסיח תכרעמ     08.09.0360
,םיררוואמ תכרעמ ,ןיירושמ רטסאילופמ ןורא      
תונגה,תנכותמ רקב,חתמ בציימ,חתמ טסוו      
BTS-66 םגדמ ףקוע קספמו תוילמשח      

 85,050.00 85,050.00     1.00 IREBREVER. תרמות 'חי   
      
ללוכ A061*3 לדוגב היגרנאב ןוכסיח תכרעמ     08.09.0370
,םיררוואמ תכרעמ ,ןיירושמ רטסאילופמ ןורא      
תונגה,תנכותמ רקב,חתמ בציימ,חתמ טסוו      
BTS-57 םגדמ ףקוע קספמו תוילמשח      

 91,350.00 91,350.00     1.00 IREBREVER. תרמות 'חי   
      
תת תרנצב לחשומה םייק למשח לבכ קוריפ     08.09.0380
,םימייק רוזמר / הרואת ידומע ןיב תיעקרק      
ירובח קוריפ ללוכ ,תמייקה תרנצב העיגפ אלל      
'חמ ינסחמל לבכה תלבוהו םדודיבו למשחה      
תויחנה יפל א"תע םירוזמר / א"תע רואמ      

      6.00     6.00     1.00 חקפמה רטמ   
      
ידומע 5 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ     08.09.0390
םע םיימורט ןוטב תודוסי 5 ,ללוכה הרואת      
5 ,מ"ס 001/001/001 תודימב תומוטק תוניפ      
לזרב תועורז ,'מ 01/5.8 הבוגב ץע ידומע      
שעג" תרצות עורז תמגודכ רוביחל ןוולוגמ      
הרואת יפוג 5 ,10701225 ט"קמ "תורוא      
תרונ םע ע"ש וא "רדרש" CM 3   תמגודכ      
,םידומעה רוביחל למשח לבכ ,טאו 052 ג"לנ      
,םרז רוקמל ןקתמה רוביח ,אשונ הדלפ לית      
וקותינ ,ותלעפה ינפל ךמסומ קדוב י"ע ורושיא      
קוריפ ,הבכרה ,הלגוה ,שומישה רמג םע      
לכ ,שומישה ףוסבו הליחתב רומאה לכ יוניפו      

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,ירדנלק שדוח לש הפוקתל הז  
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../051 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     051  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ידומע 01 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ     08.09.0400
םע םיימורט ןוטב תודוסי 01 ,ללוכה הרואת      
,מ"ס 001/001/001 תודימב תומוטק תוניפ      
לזרב תועורז , 'מ 01/5.8 הבוגב ץע ידומע 01      
"תורוא שעג" תרצות עורז תמגודכ ןוולוגמ      
תמגודכ הרואת יפוג 01 ,10701225 ט"קמ      
    3cm "052 דע ג"לנ תרונ םע ע"ש וא "רדרש  
הדלפ לית ,םידומעה רוביחל למשחלבכ ,טו      
י"ע ורושיא ,םרז רוקמל ןקתמה רוביח ,אשונ      
רמג םע וקותינ ,ותלעפה ינפל ךמסומ קדוב      
לכ יוניפו קוריפ ,הבכרה ,הלבוה ,שומישה      
הז לכ ,שומישה ףוסבו הליחתב רומאה      

 18,900.00 18,900.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,ירדנלק שדוח לש הפוקתל  
      
ץעמ ינמז הרואת ןקתמ לש הקתעהו קוריפ     08.09.0410
לע ןקתומ ויקלח לכ לע םידומע 51 דע ליכמה      
תויבוק לש הקתעה ללוכ ןוטב תויבוק      
ורוביחו למשחה רוקממ ןקתמה קותינ.ןוטב      
ךמסומ למשח קדוב י"ע ורושיא ללוכ שדחמ      
ינמזה הרואתה ןקתמ לש ותלעפה ינפל      
תייחנהל םאתהב לכה שדח םוקמב הבצהו      

  5,250.00 5,250.00     1.00 'פמוק הדובעה רתאב חקפמ  
      
לע ץעמ דדוב ינמז הרואת דומע לש הקתעה     08.09.0420
ללוכ יליע ןוטב תויבוק לע ןקתומ ויקלח לכ      
םוקמב הבצהו ןוטב תויבוק לש הקתעה      
ךרוצה תדימב למשחה תנזה קותינ .שדחה      
חקפמ תויחנהל םאתהב לכה .שדחמ רוביחו      

    525.00   525.00     1.00 'פמוק הדובעה רתאב  
      
וא/ו תמייק הרואת תייזכרמב טוויח יוניש     08.09.0430
,םיקדהמ לש תפסות ללוכ םייק למשח חולב      
ןקתמה תדידמ ,ךרוצה יפל םילגעמ טוויח      
.ןזואמ סמוע םע ןקתמ תלבק ךרוצל סמועב      
לש חולב ץיבדנסמ טוליש תפלחה ללוכ ריחמה      
שדח טוליש תנקתהו םימייק למשח ילגעמ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק .שדחה בצמל םאתהב  
      
חותיפ תודובע 04 קרפ      
      
תודובעו רפע תודובע 20.04 קרפ תת      
חותיפ תודובעב תוולנ      
      
דוביע ,היבשע תרבדה תוברל,עקרקה תרשכה     40.02.0020
וא )רוטור( תתשמ י"ע מ"ס 03 קמועל עקרק      
רושיי , שרדנה קמועל םיבהל לעב רחא ילכ      

      5.00     5.00     1.00 םנוד 5 דע לדוגב םיחטשב ןושידו ר"מ   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     052  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,היבשע תרבדה תוברל ,עקרקה תרשכה     40.02.0030
תתשמ י"ע מ"ס 03 קמועל עקרק דוביע      
קמועל םיבהל לעב רחא ילכ וא )רוטור(      
5 לעמ  לדוגב םיחטשב ןושידו רושיי , שרדנה      

      5.00     5.00     1.00 םנוד ר"מ   
      
היחמצ תליטקל ,הרבדה רמוחב ינררב סוסיר     40.02.0070
םיחטשב וא האשדמב ,םילע יבחר רב יבשעו      

      0.30     0.30     1.00 .םיננוגמ ר"מ   
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     40.02.0080
,ןונימ לכבו גוס לכמ רמוחב ,רב יבשעו היחמצ      
םיחטשבו םישיבכ ,תוכרדמ ,תושרוחב      

      0.20     0.20     1.00 םינוש םיפצורמ ר"מ   
      
מ"מ 3.0 יבועב הרוחש  הרידח העירי תסירפ     40.02.0090
ללוכ םייתנוע תליתשב  היבשע תצצה תעינמל      

      5.00     5.00     1.00 .הדובעהו םירמוחה לכ ר"מ   
      
לכ ללוכ תועקרק יופיחל סטנלפ תעירי תסירפ     40.02.0100

     12.00    12.00     1.00 .הדובעהו םירמוחה ר"מ   
      
ןוילע ףושיחמ מ"ס 03 דע הבוגב המדא יופיח     40.02.0110

      4.00     4.00     1.00 .)ימוקמ רמוח( הדובעה חטשב ר"מ   
      
םילכב מ"ס 02 לש קמועל דע עקרקה דוביע     40.02.0130
המוחית ,עקרק תכיפה תוברל ,םינטק םיינכמ      

      2.00     2.00     1.00 .הרושיו ר"מ   
      

     37.00    37.00     1.00 .ןוניג יחטשב רשואמ ביטמ ןג תמדא ק"מ  40.02.0140
      
תלוספ רתאל םזגו ןוניג תלוספ יפדוע יוניפ     40.02.0220

    368.00   368.00     1.00 .השרומ ןוט   
      
וא/ו הליתש ינפל ברעו יתש עקרקה חוחית     40.02.0270
םינג וא תושרוחב תחחתמ י"ע םיבשע שוכינ      
טרפמב טרופמכו חקפמה תויחנה יפל המקהב      

      1.00     1.00     1.00 .ב"צמה ר"מ   
      
ירמוח רוזיפו הקפסא 30.04 קרפ תת      
.םיעלסו םייופיח , םיעצמ , ןושיד      
      
יחטשמל ,תובכשב קודיה תוברל יקנ לוח     40.03.0020
ןקתל םאתהב קחשמ ינקתמ ירתאב  הליפנ      

    126.00   126.00     1.00 .םינקתה ןוכמ ק"מ   
      
ירתאב הליפנ יחטשמל עצמכ תימוסמוס ץצח     40.03.0030
םינקתה ןוכמ ןקתל םאתהב קחשמ ינקתמ      

    200.00   200.00     1.00 .קחשמ ינקתמל ןוט   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     053  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תויחנה יפל מ"ס 2 דע ןבא לדוגב ץצח     40.03.0040

    147.00   147.00     1.00 .חקפמה ק"מ   
      
01 - 51 תודימב לחנ יקולח יופיחב חטשמ     40.03.0050

    178.00   178.00     1.00 מ"ס 8 - 01 יבועב 02-ב ןוטב עצמ ג"ע מ"ס ר"מ   
      
מ"ס 6 - 9 תודימב לחנ יקולח יופיחב חטשמ     40.03.0060

    200.00   200.00     1.00 מ"ס 8 -01 יבועב 02-ב ןוטב עצמ ג"ע ר"מ   
      
01 - 51 תודימב תלזב יקולח יופיחב חטשמ     40.03.0070

    220.00   220.00     1.00 מ"ס 8 - 01 יבועב 02 -ב ןוטב עצמ ג"ע מ"ס ר"מ   
      
םינקתה ןוכמ י"ע רשואמה ביטמ טסופמוק     40.03.0100

     10.00    10.00     1.00 .רטיל 02 קשב ,הדשה תורשו 'חי   
      
םינקתה ןוכמ י"ע רשואמה ביטמ טסופמוק     40.03.0110

    200.00   200.00     1.00 .הדשה תורשו ק"מ   
      

    273.00   273.00     1.00 .רשואמ ביטמ לובכ ק"מ  40.03.0120
      
םיקשב ע"ש וא 81-81-81 גוסמ "לכ ןשד "      40.03.0130

    105.00   105.00     1.00 .ג"ק 52 לש 'חי   
      
02 לש םיקשב רשעומ 5-5-5 גוסמ "ןגיתפוכ"      40.03.0135

     30.00    30.00     1.00 .ג"ק 'חי   
      
לש םיקשב ע"ש וא " 8 טוקיטלומ" גוסמ ןשד      40.03.0140

    252.00   252.00     1.00 .יטיא רורחשב ג"ק 52 'חי   
      
לש םיקשב דבלב ןוניגל דעוימה "2 טיילרפ"     40.03.0150

     39.00    39.00     1.00 .ןוניגל דעוימה רטיל 001 'חי   
      

    378.00   378.00     1.00 .דבלב ןוניגל דעוימה "2 טיילרפ" ק"מ  40.03.0160
      

     16.00    16.00     1.00 .'מ 1 ךרואב "טיילרפ" הנזה לוורש 'חי  40.03.0170
      

     10.00    10.00     1.00 .'מ 5.0 ךרואב "טיילרפ" הנזה לוורש 'חי  40.03.0180
      

      8.00     8.00     1.00 .'מ 3.0 ךרואב "טיילרפ" הנזה לוורש 'חי  40.03.0190
      
52 לש קשב 0-4 וא 0-8 ,4-02 לדוגב ףוט     40.03.0200

     16.00    16.00     1.00 .רטיל 'חי   
      

    294.00   294.00     1.00 .4-0 וא 8-0 , 02-4 לדוגב ףוט ק"מ  40.03.0210
      
ןווגב 4 - 02 לדוגב ףוטב םיחטשמ יופיח     40.03.0225
היבשע תצצה תעינמל העירי ללוכ ,והשלכ      

     39.00    39.00     1.00 ע"ש וא "גירלפ" גוסמ ר"מ   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     054  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןירג" תרצות "יעוצקמ םחות" םגד אשד לבוג     40.03.0226
םוחיתל ,מ"ס 31 הבוגב ,ע"ש וא "טניופ      
,ב"ויכו ץצח ,ףוט ,לחנ יקולח יופיחב םיחטשמ      

     35.00    35.00     1.00 לזרב תודתי םע עקרקב םיקוזיח ללוכ רטמ   
      
חפנב הבכרהש ק"מ 1 לש קנע קשב תבורעת     40.03.0230
+ ןנוסמ 8-0 לדוגב ףוט %03 + לובכ %04      
, "טסופמוק" +%02 רקלק יתיתפ %01      
לש תומכיפל "טוקומסוא " גוסמ ןשד תפסותב      
%06 וא ע"ש וא "ןג-ילוס" תמגוד , ק"מ/ג"ק 4      
ןשד תפסותב גופס -%02ו ףוט %02 ,לובכ      

    357.00   357.00     1.00 .ע"ש וא "טוקומסוא" ק"מ   
      
חפנב הבכרהש רטיל 05 לש םיקשב תבורעת     40.03.0240
+ ןנוסמ 8-0 לדוגב ףוט %03 + לובכ %04      
, "טסופמוק" +%02 רקלק יתיתפ %01      
יפל ע"ש וא "טוקומסוא " גוסמ ןשד תפסותב      
וא "ןג-ילוס" תמגוד , ק"מ/ג"ק 4 לש תומכ      
גופס -%02ו ףוט %02 , לובכ %06 וא ע"ש      

     24.00    24.00     1.00 .ע"ש וא "טוקומסוא" ןשד תפסותב 'חי   
      
רשעומ "טוקומסוא" גוסמ ןשד     40.03.0250
וא םישדוח 41-21 ךשמל םיטנמלאורקימב      

    830.00   830.00     1.00 .ג"ק 52 לש קשב ע"ש 'חי   
      
ע"ש וא "הדע תעבג םחש" לש עקרק תבורעת     40.03.0260
בכרהב להנמה תויחנה י"פע ץעה תעיטנ רובב      
%52 8-4 ףוט %52 8-0 ףוט %52 לש      
ללוכה ינוניב לובכ %52 , הדרפמ טסופמוק      
תפסות 'ח -21ל יטיא רורחש ןשד םג      

     79.00    79.00     1.00 .םיטנמלאורקימ 'חי   
      
תא ללוכ מ"ס 061-08 לדוג תלזב ןבא יעלס     40.03.0270

    304.00   304.00     1.00 .הנכהו החנה תודובע לכ 'חי   
      
תא ללוכ מ"ס  051-07 לדוג ויז טקל ןבא יעלס     40.03.0280

    284.00   284.00     1.00 .החנהו הנכהה תודובע לכ 'חי   
      
ןבא לדוג , םייעבט השק עלס ישוגמ העלסמ     40.03.0290
הנבמ לעב עלסמ הינב .חקפמה תטלחה י"פע      
הינב ,ןוילע חטשמ ,חוטש ינבלמ      
תסנכנ ר"מ 5 לכל .םייקפוא םידיג-תובכשב      
ללוכ ,העלסמ הבוג לכב ריקה ךותל ןגועכ ןבא      
ינכטואיג דב  ,םיעלס תקפסא ,תיתשתה תנכה      
ןוטבב םיחוור תריגס ,הבוגה לכל ימינפה דצמ      

    262.00   262.00     1.00 .עלסה עבצ םאות ר"מ   
      
5.0 לעמ לדוגב תיעבט השק עלס ןבא יעלס     40.03.0300
תא םג ללוכ   , העלסמ תיינב אלל , 'חי/ ק"מ      

    210.00   210.00     1.00 .ינכטואג דבו תיתשתה תנכה 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../055 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     055  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
, םיעלסה יוקינ ,גוס לכמ העלסמ קוריפ     40.03.0310
םתבצהו חקפמה הרויש רתא לכל םתרבעה      
רפע תודובע תוברל העלסמ תיינב אלל שדחמ      

    105.00   105.00     1.00 תיתשת תנכהו ינכטואיג דבו 'חי   
      
השק עלס ישוגמ  העלסמ  לש דבלב הינב     40.03.0320
, חוטש ינבלמ הנבמ לעב עלסמ  , םייעבט      
םידיג-תובכשב הינב , ןוילע חטשמ      
ךותל ןגועכ ןבא תסנכנ ר"מ 5 לכל.םייקפוא      
תיתשת תנכה ללוכ ,העלסמ הבוג לכב , ריקה      
תריגס הבוגה לכל ימינפה דצהמ ,ינכטואיג דב      

    142.00   142.00     1.00 עלסה עבצ םאות ןוטבב םיחוור ר"מ   
      
,םיעלסה יוקינ ,אוהש גוס לכמ םיעלס קוריפ     40.03.0340
יבחרב רתא לכל וא היריעה ינסחמל םתרבעה      

     52.00    52.00     1.00 . חקפמה הרויש ריעה 'חי   
      
תרבח לש "סקטואג" גוסמ ינכטואיג דב     40.03.0360

      8.00     8.00     1.00 .ע"ש וא םירתוחה טסקטלא רטמ   
      
סוטפילקיא יבבש גוסמ ינגרוא עקרק יופיח     40.03.0370

    945.00   945.00     1.00 .םודא ק"מ   
      

    420.00   420.00     1.00 .ןרוא תופילק גוסמ ינגרוא עקרק יופיח ק"מ  40.03.0380
      
תוגרדמו םיפוציר תודובע 40.04 קרפ תת      
טילונרג יחטשמו םיימורט ןוטב יטנמלאמ      
      
- ןגה ינבאו הפשה ינבא יפיעס לכב:תורעה      
וא/ו תיעבט עקרקב הריפח ללוכ ריחמה      
יבועב 'א גוס עצמ ,ךרד תרוצ תנכה ,עצמב      
,שבי ןוטב ג"ע ןבאה תחנה ,וקודיהו מ"ס 02      
.םיקשימה דוביע ,תומלשהו םירוסינ ,ןוטב בג      
הריפח ללוכ ריחמה - םיפוצירה יפיעס לכב      
,ךרד תרוצ תנכה ,עצמב וא/ו תיעבט עקרקב      
יבועב לוח ,וקודיהו מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ      
דוביע תמלשה ,םירוסינ ,מ"ס 3 - 4      
.הרבדה ירמוחו םיסוסיר ,תוניפ ,םיקשימה      
      
מ"ס 001/52/71  תודימב שיבכ הפש ןבא      40.04.0010
ןהשלכ הניפ ינבא ,תכמנומ ןבא תוברל,      

     68.00    68.00     1.00 .ןוטב דוסי תוברלו רטמ   
      

     74.00    74.00     1.00 .והשלכ ןווגב םלוא ,ל"נכ הפש ןבא רטמ  40.04.0011
      
וא/ו ,תתוסמ רומיגב םלוא ,ל"נכ הפש ןבא     40.04.0012

    136.00   136.00     1.00 .ןוטסרקא ,תירכרוכ ,תינורבח רטמ   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../056 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     056  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 52/05/03  תודימב  הבחר הפש ןבא     40.04.0014
ןבא תוברל ,והשלכ ןווגב ,הרשי וא תעפושמ,      

    163.00   163.00     1.00 .ןוטב דוסי תוברלו תכמנומ רטמ   
      
ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ הפש ןבא     40.04.0015

    178.00   178.00     1.00 .תתוסמ רטמ   
      

    126.00   126.00     1.00 .תלגועמ תינוציח הניפ םלוא  ,ל"נכ הפש ןבא 'חי  40.04.0016
      
תלגועמ תינוציח הניפ םלוא  ,ל"נכ הפש ןבא     40.04.0017

    142.00   142.00     1.00 .תתוסמ ןוטסרקא רומיגב 'חי   
      
מ"ס 52/05/03 הבחר הפש ןבא רוסינ     40.04.0018
לע םיזפרט תורוצל ,םידדצה ינשב ,לעפמב      
לכה ,םיננכותמ םיסוידרל םיאתהל תנמ      
תויחנהל םאתהבו תוינכתהו םיטרפל םאתהב      

     63.00    63.00     1.00 .רתאב חקפמה 'חי   
      
תיטימולוד ןבאמ ופי םגד שיבכ הפש ןבא      40.04.0019

    210.00   210.00     1.00 .מ"ס 08/52/51  תודימב "תיז ריב" רטמ   
      
05/51/32 תודימב היצח רבעמל הפש ןבא      40.04.0020

     68.00    68.00     1.00 .הניפ ינבא תוברלו ןוטב דוסי תוברל, מ"ס רטמ   
      
השיגנ( הזאפ אלל םלוא ,ל"נכ הפש ןבא     40.04.0021

     74.00    74.00     1.00 .)םיכנל רטמ   
      
מ"ס 05/02/01  תודימב תצרוחמ ןג ןבא      40.04.0030

     87.00    87.00     1.00 . ןוטב דוסי תוברל, רטמ   
      

     94.00    94.00     1.00 .והשלכ ןווגב םלוא ,ל"נכ תצרוחמ הפש ןבא  רטמ  40.04.0040
      
תודימב העונת-יאל תועפושמ הפש ינבא      40.04.0070

     71.00    71.00     1.00 .  מ"ס 001/32/32 רטמ   
      
תודימב בכרל הסינכ לש הפש ינבא      40.04.0080
תוברלו הניפ ינבא תוברל, מ"ס 81/54/54      

    152.00   152.00     1.00 . ןוטב דוסי רטמ   
      
מ"ס 54 בחורב בכרל הסינכ לש הפש ןבא     40.04.0081

    165.00   165.00     1.00 .ןווגב םלוא ,ל"נכ רטמ   
      
מ"ס 54 בחורב בכרל הסינכ לש הפש ןבא     40.04.0082

    200.00   200.00     1.00 .ןווגב תתוסמ ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ רטמ   
      
מ"ס 77 בחורב בכרל הסינכ לש הפש ןבא     40.04.0083
-ו 74/04 תודימב םינבא יתשמ בכרומה      

    252.00   252.00     1.00 .ןוטב דוסיו הניפ ינבא תוברל ,מ"ס 03/04 רטמ   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../057 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     057  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 77 בחורב בכרל הסינכ לש הפש ןבא     40.04.0084

    273.00   273.00     1.00 .ןווגב םלוא ,ל"נכ רטמ   
      
מ"ס 77 בחורב בכרל הסינכ לש הפש ןבא     40.04.0085

    326.00   326.00     1.00 .ןווגב תתוסמ ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ רטמ   
      
,מ"ס 001/03/51  תודימב תיאפיח הפש ןבא      40.04.0090
ןהשלכ הניפ ינבא ,תכמנומ ןבא תוברל      

     68.00    68.00     1.00 .ןוטב דוסי תוברלו רטמ   
      

     75.00    75.00     1.00 .והשלכ ןווגב םלוא ,ל"נכ הפש ןבא רטמ  40.04.0091
      
וא תתוסמ רומיגב םלוא ,ל"נכ הפש ןבא      40.04.0092

    142.00   142.00     1.00 . ירכרוכ רטמ   
      
ינבא תוברל ,מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא      40.04.0100

     52.00    52.00     1.00 .ןוטב דוסי תוברלו ןהשלכ הניפ רטמ   
      

     58.00    58.00     1.00 .והשלכ ןווגב םלוא ,ל"נכ ןג ןבא רטמ  40.04.0102
      

    100.00   100.00     1.00 .ירכרוכ וא ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ ןג ןבא רטמ  40.04.0103
      
מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבאל הניפ ןבא     40.04.0104

     47.00    47.00     1.00 .מ"ס 01/02/02 תודימב ,הזאפ םע 'חי   
      

     60.00    60.00     1.00 .ןווגב םלוא ,ל"נכ ןג ןבאל הניפ ןבא 'חי  40.04.0105
      
וא ןבל ןווגב םלוא ,ל"נכ ןג ןבאל הניפ ןבא     40.04.0106

     84.00    84.00     1.00 .ירכרוכ וא ןוטסרקא רומיגב 'חי   
      
,הזאפ אלל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.04.0107

     61.00    61.00     1.00 .ןוטב דוסי תוברל רטמ   
      

     66.00    66.00     1.00 .והשלכ ןווגב םלוא ,ל"נכ ןג ןבא רטמ  40.04.0108
      
רומיגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא      40.04.0110

    142.00   142.00     1.00 .ןוטסרקא רטמ   
      
51/06/02 תודימב "YTIC DLO"  ןג ןבא      40.04.0130

    178.00   178.00     1.00 .ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש מ"ס רטמ   
      
'בח לש 02/05/02 תודימב "הזבוט" ןג ןבא      40.04.0140

    147.00   147.00     1.00 .ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
001/02/01 תודימב לוגע שאר םע ןג ןבא      40.04.0150

     63.00    63.00     1.00 .מ"ס רטמ   
      

     69.00    69.00     1.00 .והשלכ ןווגב םלוא ,ל"נכ ןג ןבא רטמ  40.04.0160
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../058 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     058  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
05/03/02  תודימב המוטק תיעופיש ןג ןבא      40.04.0210

    100.00   100.00     1.00 .רופא ןווגב מ"ס רטמ   
      

    105.00   105.00     1.00 .ןווגב םלוא ,ל"נכ המוטק תיעופיש ןג ןבא  רטמ  40.04.0215
      
רמגב םלוא ,ל"נכ המוטק תיעופיש ןג ןבא      40.04.0220

    126.00   126.00     1.00 .ץוחר טילונרג רטמ   
      
ןבל ןווגב םלוא ,ל"נכ המוטק תיעופיש ןג ןבא      40.04.0225

    152.00   152.00     1.00 .ירכרוכ וא ןוטסרקא רומיגב וא רטמ   
      
09  הרשי הניפ ,המוטק תיעופיש ןג ןבא      40.04.0230
תימינפ וא תינוציח ,תולעמ 531 וא תולעמ      

     52.00    52.00     1.00 .רופא ןווגב 'חי   
      
וא תינוציח הניפ ,המוטק תיעופיש ןג ןבא      40.04.0231

     65.00    65.00     1.00 .ןווגב םלוא ,ל"נכ תימינפ 'חי   
      
וא תינוציח  הניפ ,המוטק תיעופיש ןג ןבא      40.04.0235
רומיגב וא ןבל ןווגב םלוא ,ל"נכ תימינפ      

     94.00    94.00     1.00 .ירכרוכ וא שוו ןוטס ןוטסרקא 'חי   
      
וא תינוציח הניפ ,המוטק תיעופיש ןג ןבא      40.04.0240

     84.00    84.00     1.00 .ץוחר טילונרג רמגב םלוא ,ל"נכ תימינפ 'חי   
      
" לט" םגד מ"ס 04/51/03  תודימב ןג ןבא      40.04.0270

    136.00   136.00     1.00 .רופא עבצב רטמ   
      

    152.00   152.00     1.00 .ץוחר טילונרג רמגב םלוא ,ל"נכ ןג ןבא רטמ  40.04.0275
      

    142.00   142.00     1.00 .והשלכ ןווגב  םלוא  ,ל"נכ ןג ןבא רטמ  40.04.0280
      
שוו ןוטס ןוטסרקא רומיגב םלוא  ,ל"נכ ןג ןבא     40.04.0281

    168.00   168.00     1.00 .ירכרוכ וא רטמ   
      
01/05/03 תודימב  הפש תלעת ןבא      40.04.0282

     68.00    68.00     1.00 . ןוטב דוסי תוברל,מ"ס רטמ   
      
01/05/03 תודימב  תיעופיש-וד הלעת ןבא      40.04.0283

     68.00    68.00     1.00 .ןוטב דוסי תוברל ,מ"ס רטמ   
      

     74.00    74.00     1.00 .והשלכ ןווגב םלוא  ,ל"נכ הלעת ןבא רטמ  40.04.0284
      
ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ הלעת ןבא     40.04.0285

    110.00   110.00     1.00 .ירכרוכ וא תתוסמ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../059 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     059  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
81/04/03 תודימב הכרדמל לועית טנמלא     40.04.0286
הסכמ ללוכ ,"ש" תואה תרוצב ךתחב מ"ס      
תרוטסקט רמגב מ"ס 4/04/04 תודימב םאות      
דוסי ללוכ ,והשלכ ןווגב ,תובלתשמ ףוציר      

    273.00   273.00     1.00 .ןוטב רטמ   
      
רובע ,ל"נה הכרדמל לועית טנמלאל תפסות     40.04.0287
שיבכ הפש ןבא תועצמאב הפש ןבאב רמג      
רובע םיחדק םע מ"ס 05/52/71 תודימב      

    105.00   105.00     1.00 .זוקינ 'חי   
      
תודימב ימורט טנמלא - בזרמל תקוש     40.04.0288

     58.00    58.00     1.00 .מ"ס 01/54/03 'חי   
      
5.21/081/5.22  תודימב בכרל המילב ןבא      40.04.0290

    184.00   184.00     1.00 .רופא ןווגב מ"ס 'חי   
      

    210.00   210.00     1.00 .והשלכ ןווגב םלוא ,ל"נכ המילב ןבא 'חי  40.04.0291
      
מ"ס 05/04/03 תודימב 6- אכ םוחית טנמלא      40.04.0300

    136.00   136.00     1.00 .והשלכ ןווגב, 'חי   
      

    158.00   158.00     1.00 .ירכרוכ רומיגב םלוא ,ל"נכ םוחית טנמלא  'חי  40.04.0305
      
תודימב ) תוימוחת( םוחית טנמלא      40.04.0310

     52.00    52.00     1.00 .והשלכ ןווגב מ"ס 54/53/03 'חי   
      
מ"ס 52/51/51 תודימב הנייס ןודומע טנמלא     40.04.0320

     26.00    26.00     1.00 .והשלכ ןווגב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 'חי   
      
מ"ס 04/51/51 תודימב הנייס ןודומע טנמלא     40.04.0330

     32.00    32.00     1.00 .והשלכ ןווגב  ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 'חי   
      
מ"ס 55/51/51 תודימב הנייס ןודומע טנמלא      40.04.0340

     37.00    37.00     1.00 .והשלכ ןווגב  ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 'חי   
      
55/54/51  תודימב הנייס ינודומע טנמלא      40.04.0350
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ) הישילש(  מ"ס      

    126.00   126.00     1.00 .והשלכ ןווגב 'חי   
      
52/51/06  תודימב הנייס ינודומע טנמלא      40.04.0360
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות) הייעיבר( מ"ס      

     84.00    84.00     1.00 .והשלכ ןווגב 'חי   
      
מ"ס 04/51/06 תודימב הנייס ןודומע טנמלא      40.04.0370
ןווגב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ) הייעיבר(      

    105.00   105.00     1.00 .והשלכ 'חי   
      
52/5.11/5.11  תודימב דדוב וקיסלק ןודומע      40.04.0390

     26.00    26.00     1.00 . ע"ש וא ןייטשרקא תרצות מ"ס 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../060 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     060  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 52/64/5.11 תודימב וקיסלק ינודומע     40.04.0400

     68.00    68.00     1.00 .ע"ש וא ןייטשרקא תרצות,) הייעיבר( 'חי   
      
םוחית יטנמלא תקפסאל ריחמ תפסות     40.04.0401
טלמ לש ןווג םע וקיסלק וא/ו הנייס ינודומעו      

     10.00    10.00     1.00 .ןבל 'חי   
      
תנקתהו קוריפ, תורובש תוימוחת ןוקית     40.04.0430

     74.00    74.00     1.00 .והשלכ ןווגב, תושדח 'חי   
      
םירובש וקיסלקו הנייס ינודומע ןוקית     40.04.0450
תושדח תנקתהו קוריפ,) תויעיברו תוישילש(      

    126.00   126.00     1.00 .והשלכ ןווגב, רטמ   
      
רמוחמ ןג / הפש ןבא לש דבלב הנקתה     40.04.0460
בגו  דוסי  תוברל ,והשלכ גוסמ ,קרופמ      

     26.00    26.00     1.00 .ןוטבמ רטמ   
      
וא "חושא" ץעמ םיחבושמ תבכר ינדאמ ןג ןבא     40.04.0470
דוסי ללוכ ,מ"ס 52/51 ךתחב "ןולא" וא "קיט"      

    147.00   147.00     1.00 .ןוטבמ בגו רטמ   
      
םיפצורמ םיחטשמ וא/ו םיליבש ןוקית     40.04.0480
י"ע םיגוסה לכמ תובלתשמ ןוטב תופצרמב      
תפסוה, תומוגפהו תועוקשה תופצרמה קוריפ      
שדחמ ףוצירו ךרוצה יפל יקנ לוח יולימ      

     37.00    37.00     1.00 .דבלב תוקרופמ תופצרמב ר"מ   
      
לכמ, תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר      40.04.0490

     94.00    94.00     1.00 .מ"ס 6  יבועב םיגוסה ר"מ   
      

    105.00   105.00     1.00 .מ"ס 8 יבועב םלוא ,ל"נכ ףוציר ר"מ  40.04.0501
      
תירכרוכ" םגדמ תובלתשמ תופצרממ ףוציר      40.04.0510
תודימב ,ע"ש וא ןייטשרקא 'בח 'צות "הירסיק      

    189.00   189.00     1.00 .מ"ס 7 יבועב תונוש ר"מ   
      
"ודיל" םגדמ תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר      40.04.0520

    121.00   121.00     1.00 .תונוש תודימב מ"ס 7 יבועב "ילוביט" וא ר"מ   
      
וא תתוסמ ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ ףוציר      40.04.0525

    152.00   152.00     1.00 .ירכרוכ ר"מ   
      
"דתי" םגדמ תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר      40.04.0530
יבועב מ"ס 01/04 וא מ"ס 5.7/5.22 תודימב      

    100.00   100.00     1.00 .מ"ס 6 ר"מ   
      

    105.00   105.00     1.00 .מ"ס 7 יבועב םלוא ,ל"נכ ףוציר  ר"מ  40.04.0531
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../061 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     061  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא תתוסמ ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ ףוציר      40.04.0532

    126.00   126.00     1.00 .ןבל טלמ סיסב לע ןווגב וא ירכרוכ ר"מ   
      
םגדמ תובלתשמ  תופצרממ ףוציר      40.04.0540
םינווגבו תודימב ,מ"ס 6 יבועב "ןוטסרקא"      

    178.00   178.00     1.00 .םינוש ר"מ   
      

    200.00   200.00     1.00 .מ"ס 7 יבועב םלוא ,ל"נכ ףוציר ר"מ  40.04.0541
      
ןוטסרקא" םגדמ תובלתשמ תופצרממ ףוציר     40.04.0545
םינווגבו תודימב ,מ"ס 7 יבועב "ונברוא      

    236.00   236.00     1.00 .םינוש ר"מ   
      
םגדמ תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר      40.04.0550
םינווגבו תודימב ,מ"ס 7  יבועב " וטנרט"      

    147.00   147.00     1.00 .םינוש ר"מ   
      

    200.00   200.00     1.00 .מ"ס 01 יבועב םלוא ,ל"נכ ףוציר  ר"מ  40.04.0551
      

    189.00   189.00     1.00 ."יטיס דלוא" םלוא ,ל"נכ ףוציר  ר"מ  40.04.0555
      
םגדמ תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר      40.04.0560
מ" ס 6  יבועב "וקיסלק" וא "תילטסונ"      

     94.00    94.00     1.00 .תונוש תודימב, ר"מ   
      
יבועב" ופי" םגדמ תובלתשמ תופצרממ ףוציר     40.04.0570

    163.00   163.00     1.00 .תונוש תודימב מ"ס 6 ר"מ   
      

    178.00   178.00     1.00 .מ"ס 8 יבועב םלוא ,ל"נכ ףוציר ר"מ  40.04.0571
      
"הנייס" םגדמ תובלתשמ תופצרממ ףוציר     40.04.0575

    158.00   158.00     1.00 .מ"ס 6 יבועב תונוש תודימב ר"מ   
      
"תינוסלק" םגדמ תובלתשמ תופצרממ ףוציר      40.04.0590
'בח 'צות תונוש תודימב מ"ס 6  יבועב      

     94.00    94.00     1.00 . ע"ש וא" גנוטיא" ר"מ   
      
הרוטנ/תיבוק הרוטנ/ הרוטנ םגד ףוציר      40.04.0600
'בח 'צות סנבורפ/הלובאפ/ תיבוק יטלומ      
תודימב מ"ס 7  יבועב ,ע"ש וא "גנוטיא"      

    136.00   136.00     1.00 .תונוש ר"מ   
      
"םורטנס" םגדמ תודבכ תועסמל ןבא ףוציר      40.04.0620
גנוטיא" 'בח 'צות,תונוש תודימב מ"ס11 יבוע,      

    168.00   168.00     1.00 .ע"ש וא" ר"מ   
      
תודימב "םעפ לש םיחירא" םגדמ ףוציר      40.04.0630

    163.00   163.00     1.00 . ע"ש וא" גנוטיא" 'בח  'צות ,תונוש ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../062 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     062  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב ,והשלכ ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא     40.04.0640

    158.00   158.00     1.00 .מ"ס 6/02/02 ר"מ   
      
תודימב ,והשלכ ןווגב םירוועל הנווכה ןבא     40.04.0641

    158.00   158.00     1.00 .מ"ס 6/02/02 ר"מ   
      
דוביעב השק ריג ןבא תופצרממ ףוציר      40.04.0650

    220.00   220.00     1.00 ." םסמסמ" ר"מ   
      

    226.00   226.00     1.00 .שיטלט דוביעב םלוא ל"נכ ףוציר ר"מ  40.04.0655
      
"וצרט" םגד קופדו רסונמ תיעבט ןבאמ ףוציר      40.04.0660

    226.00   226.00     1.00 .) הקיתעה ופי םגד( ר"מ   
      
"ןורבח" וא "טינרג" םגד  תיעבט ןבאמ ףוציר      40.04.0665
וא "ת'ג" וא "תיז ריב" וא "ןומר הפצמ" וא      
רמגב ,תונוש תודימבו מ"ס 3 יבועב ,ע"ש      
ןייוזמ ןוטב חטשמ תיתשת ללוכ ,והשלכ      

    284.00   284.00     1.00 .מ"ס 01-8 יבועב ר"מ   
      
וא "ת'ג" ןבאמ "ופי" םגד  תיעבט ןבאמ ףוציר      40.04.0666
רמגב ,תונוש תודימבו מ"ס 8 יבועב ,ע"ש      

    472.00   472.00     1.00 .תתוסמ ר"מ   
      
,תיארפ וא/ו תרסונמ תובכש ןבאמ ףוציר     40.04.0667
51 - 06 תונתשמ תודימבו מ"ס 8 - 6 יבועב      
ןיב לוחיכו טנמצ טיט עצמ ללוכ ,מ"ס      

    210.00   210.00     1.00 םיקשימה ר"מ   
      
הצוחרו הקודס אל השק ןבאמ פר-פיר ףוציר     40.04.0670
תוחפל מ"ס01  יבוע02- ב ןוטב חטשמ ג"ע      
מ"ס51  לכ מ"מ6  רטוק ןויז תשר םע      
ףקיהב. ירט ודועב ןוטבב ןבאה תעבטהו      
תודימב ןוטב תרוגח עצובתןופידה      
מ"מ8  רטוק2 רבוע ןויז םע מ"ס02/01      
ןיב םיללחה. מ"ס51  לכ8  רטוק םיקושיחו      

    210.00   210.00     1.00 2:1 סחיב טנמצ טיט ואלומי םינבאה ר"מ   
      
םיחטשמל 6/06/03 הכירד ןבא  ףוציר      40.04.0680
,ע"ש וא ןייטשרקא לש תואשדמ וא םיננוגמ      
תחנהו תימוקמ הריפח ,אשדה קוריפ ללוכ      

     47.00    47.00     1.00 .קודיהו ןבאה 'חי   
      
תונוש תודימב תיעבט הכירד השק ריג ןבא      40.04.0690
תואשדמ וא םיננוגמ םיחטשמל מ"ס 03 - 06      
י"פע המדאב ןמטוי הקלחש מ"ס01  יבועב      
לכ תא תללוכ הדובעה. חקפמה תטלחה      
תלוספ יוניפ רתאל תלוספ יוניפ ללוכ הדובעה      
יוקינו הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ      

    105.00   105.00     1.00 .רתאה ר"מ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../063 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     063  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץעמ םיחבושמ תבכר ינדאמ "הכירד ינבא"     40.04.0700
52/51 ךתחב "ןולא" וא "קיט" וא "חושא"      
ןוטב דוסי ללוכ יוצרה ךרואל םירסונמ ,מ"ס      

    136.00   136.00     1.00 .ןוגיע יגרבו רטמ   
      
יתשמ בכרומה ,1 םגד "ביבא לת" קבח ףוציר      40.04.0720
ירכרוכ וא ןוטסרקא רומיגב תוימורט תודיחי      
תללוכ הדובעה .ןוטב דוסי יבג לע תתוסמ      

    158.00   158.00     1.00 'פמוק .ןוטב דוסיו הנכה  
      
יתשמ בכרומה ,1 םגד "ביבא לת" קבח ףוציר      40.04.0730
דוסי יבג לע ,ינועבצ וא רופא ןוטב ,תודיחי      

    105.00   105.00     1.00 'פמוק .ןוטב  
      
4-מ בכרומה ,2 םגד "ביבא לת" קבח ףוציר      40.04.0740
ירכרוכ וא ןוטסרקא רומיגב תוימורט תודיחי      

    262.00   262.00     1.00 'פמוק .ןוטב דוסי יבג לע תתוסמ  
      
4-מ בכרומה ,2 םגד "ביבא לת" קבח ףוציר      40.04.0750
לע ,ינועבצ וא רופא ןוטב ,תוימורט תודיחי      
דוסיו הנכה תללוכ הדובעה .ןוטב דוסי יבג      

    189.00   189.00     1.00 'פמוק .ןוטב  
      
גוסמ ףוציר תקפסא רובע ריחמ תפסות     40.04.0755

      5.00     5.00     1.00 .ןווגב והשלכ ר"מ   
      
גוסמ ףוציר תקפסא רובע ריחמ תפסות     40.04.0756

     10.00    10.00     1.00 .ןבל טנמצ סיסב לע ןווגב והשלכ ר"מ   
      
רומיגב הבחר ןג ןבאמ ץעל םוחית טנמלא     40.04.0760
ןווגב  מ"ס 01/02/05  תודימב ןוטסרקא      

    598.00   598.00     1.00 'פמוק .'מ 02.1X 02.1 המוגה תודימ .והשלכ  
      
םלוא ,ל"נכ הבחר ןג ןבאמ ץעל םוחית טנמלא     40.04.0761

    756.00   756.00     1.00 'פמוק .'מ X  05.1 05.1 המוגה תודימ  
      
םלוא ,ל"נכ הבחר ןג ןבאמ ץעל םוחית טנמלא     40.04.0762

    872.00   872.00     1.00 'פמוק .'מ X  07.1 07.1 המוגה תודימ  
      
הקלח )עבר( תעבורמ ,ץעל המוג םוחית ןבא     40.04.0770
תודימ,גירסל עקש אלל וא םע ,תצרוחמ וא      
תודימב ימינפ חתפ ,מ"ס 001/001  המוגה      
סיסב לע ןווגב ללוכ והשלכ ןווגב ,מ"ס 08/08      

    242.00   242.00     1.00 'פמוק .ןבל טלמ  
      
ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ המוג םוחית ןבא     40.04.0780

    273.00   273.00     1.00 'פמוק .ירכרוכ וא שוו ןוטס  
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../064 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     064  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימ,)עבר( תעבורמ ,ץעל המוג םוחית ןבא     40.04.0790
תודימב ימינפ רטוק ,מ"ס 001/001  המוגה      
וא שוו ןוטס ןוטסרקא רומיגב ,מ"ס 07      

    788.00   788.00     1.00 'פמוק .ירכרוכ  
      
תודימב םלוא ,ל"נכ המוג םוחית ןבא     40.04.0800
001 וא מ"ס 08 ימינפ רטוק ,מ"ס 021/021      

    840.00   840.00     1.00 'פמוק .מ"ס  
      
06 וא 04 ימינפ רטוקב ררוחמ ןוטב גירס     40.04.0805
ןוטסרקא רומיגב ,תיפקיה תעבט ללוכ ,מ"ס      

    136.00   136.00     1.00 'פמוק .ירכרוכ וא שוו ןוטס  
      
תקיצימ " הנפד" וא" לט" םגד ץעל גירס      40.04.0810
4(  .חקפמה תטלחה י"פע ע"ש וא הדלפ      

    840.00   840.00     1.00 'פמוק .)םיעבר  
      
המוג רוסינ וא תביצח רובע  ריחמ תפסות     40.04.0820
יוניפ רתאל יוניפ ללוכ, ןוטב וא טלפסאב ץעל      
תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ      

     42.00    42.00     1.00 .הביבסה 'חי   
      
ללוכ ,ןווגב מ"ס 01/06/04 תודימב אשד ןבא     40.04.0830
41"-4" ףוטמ מ"ס 5 יבועב זוקינ תבכש      
,8"-0" ףוטמ מ"ס 51 יבועב לודיג תבכשו      
ללוכ ,ל"נכ לודיג תבכשב םיללחב יולימ ללוכ      

    158.00   158.00     1.00 .קודיהה רחאל מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ ר"מ   
      
טנמצ סיסב לע ןווגב םלוא ,ל"נכ אשד ןבא     40.04.0840

    178.00   178.00     1.00 .ןבל ר"מ   
      
וא/ו שא יוביכ תובחרל תויטסלפ אשד תורווכ     40.04.0850
וא "סרגילופ" 'צות ,תיאבכל השיג יכרדל      
ללוכ ,שא יוביכ י"ע רשואמה ,ע"ש וא "הטוג"      
41"-4" ףוטמ מ"ס 02 יבועב זוקינ תבכש      
,8"-0" ףוטמ מ"ס 02 יבועב לודיג תבכשו      
ללוכ ,ל"נכ לודיג תבכשב םיללחב יולימ ללוכ      

    294.00   294.00     1.00 .קודיהה רחאל מ"ס 04 יבועב 'א גוס עצמ ר"מ   
      
01/001/001 תרגסמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.04.0851

    242.00   242.00     1.00 'פמוק .)עבר(  
      

    252.00   252.00     1.00 'פמוק .והשלכ ןווגב םלוא ,ל"נכ המוג םוחית ןבא 40.04.0852
      
ןוטסרקא רומיגב םלוא ,ל"נכ המוג םוחית ןבא     40.04.0853

    315.00   315.00     1.00 'פמוק .ירכרוכ וא שוו ןוטס  
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../065 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     065  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 21/01  ךתחב 03- ב היומס ןוטב תרוגח     40.04.0860
עוביר וא' מ0.1  ימינפ רטוקב ץעל ביבסמ      
תעלוצמ הדלפמ תוטומ2  תוברל,' מ0.1/0.1      
םיווקבו םיהבג יפל הריפח, מ"מ01  רטוקב      
הרוגחו ףוציר ןיב םיצירח תריגס, םיננכותמה      
טרופמה י"פעו,) ץעל טלפמוק( רתאה יוקינ,      

     74.00    74.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמב  
      
ךרדמ וא ףוצירה הצקב היומס ןוטב תרוגח     40.04.0870
מ"ס 21/01  ךתחב 03- ב ןייוזמ ןוטבמ ,רחא      

     23.00    23.00     1.00 . רטמ   
      
51 הבוגב רתאב 03- ב קוצי ןוטב תוגרדמ     40.04.0890
יולג ןוטב רמגו גוס .מ"ס 13-33 בחורבו מ"ס      

    210.00   210.00     1.00 .ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קלחומ רטמ   
      
ףושח רמגב תוגרדמה םלוא ,ל"נכ תוגרדמ     40.04.0900

    222.00   222.00     1.00 .קרוסמ וא/ו רטמ   
      
מ"ס 01 -  33/04/51  - כ תודימב תוגרדמ     40.04.0910
יבועב תונוש תודימב תובלתשמ ןוטב ינבאמ      
רמג. תינכותה יפל םרודיס תוברל, מ"ס6      
עבצ תבורעת תפסותב תובכש 2  ספסוחמ      

    242.00   242.00     1.00 .לכירדאה תריחב יפל לייטקוק רטמ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.04.0920

    252.00   252.00     1.00 .והשלכ ןווגב ,מ"ס 06 ךרואב מ"ס רטמ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.04.0930
רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
תתוסמ דובעב תירכרוכ /בהנש /ןוטסרקא      

    368.00   368.00     1.00 .והשלכ ןווגב רטמ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.04.0940
רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
ןווגב W.S. דובעב תירכרוכ /בהנש /ןוטסרקא      

    368.00   368.00     1.00 .והשלכ רטמ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.04.0950

    262.00   262.00     1.00 .והשלכ ןווגב ,מ"ס 03 ךרואבו מ"ס רטמ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.04.0960
רומיגב ,מ"ס 03 ךרואבו מ"ס      

    336.00   336.00     1.00 .והשלכ ןווגב תירכרוכ/ןוטסרקא רטמ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.04.0970
רומיגב ,מ"ס 07 ךרואבו מ"ס      

    388.00   388.00     1.00 .והשלכ ןווגב תירכרוכ/ןוטסרקא רטמ   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../066 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     066  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בחורבו מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.04.0980
ימורט םור םע מ"ס 03/06 וא מ"ס 04/04      

    231.00   231.00     1.00 .והשלכ ןווגב ,מ"ס 6 הבוגב רטמ   
      
בחורבו מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.04.0990
ימורט םור םע מ"ס 03/06 וא מ"ס 04/04      
/בהנש /ןוטסרקא רומיגב ,מ"ס 6 הבוגב      

    294.00   294.00     1.00 .והשלכ דוביעב /תירכרוכ רטמ   
      
מ"ס 41/93/002 תודימב תוימורט תוגרדמ     40.04.1000
/ןוטסרקא רומיגב ,ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות      

    446.00   446.00     1.00 .והשלכ דוביעב /תירכרוכ /בהנש רטמ   
      
03 בחורב מ"ס 8 הבוגב  תוימורט תוגרדמ     40.04.1010
םע ץוחר טילונרג רמגב מ"ס 06 ךרואב מ"ס      

    262.00   262.00     1.00 .ל"נל 06/6 ימורט םור רטמ   
      
חלש  השק ריג ןבאמ הרוסנ ןבא תוגרדמ     40.04.1020
,מ"ס 3/21 ךתחב םורו מ"ס 5/03 ךתחב      
תותיסב תתוסמ ינבלמ גוסמ ןבאה דוביע      

    336.00   336.00     1.00 .ןייוזמה ןוטבה תוברל והשלכ רטמ   
      
13-33 בחורבו מ"ס 51 הבוגב ןבא תוגרדמ     40.04.1030

    273.00   273.00     1.00 .יארפ רודיסב תובכש ןבאה גוס ,מ"ס רטמ   
      
,02-ב ןוטבמ רתאב תוקוצי טילונרג תוגרדמ     40.04.1040
חלשו םור ,לחנ תורורצ םע טילונרג יופיצ      

    284.00   284.00     1.00 ..מ"ס 34/13 תודימב רטמ   
      
'בח לש 51/53/05 הירסיק םגד תוגרדמ     40.04.1050
תוארוה י"פע הנקתה .ע"ש וא ןייטשרקא      

    378.00   378.00     1.00 ..תוילכירדא תוינכות י"פע וא ןרציה רטמ   
      
'בח לש YTIC-DLO 51/06/53 םגד תוגרדמ     40.04.1060
תוארוה י"פע הנקתה .ע"ש וא ןייטשרקא      

    273.00   273.00     1.00 .תוילכירדא תוינכות י"פע וא ןרציה רטמ   
      
יפל ןווגב 1 .א.כ םגד ימורט ןוטבמ תוגרדמ      40.04.1070

    136.00   136.00     1.00 .לכירדאה תריחב רטמ   
      
תודימב תימורט הגרדמב ןוטב תגרדמ     40.04.1080

     68.00    68.00     1.00 .מ"ס06/6  םורו מ"ס6/06/03 רטמ   
      
וא ןקרב גוסמ תיעבט תובכש ןבאמ תוגרדמ     40.04.1090
מ"ס061/001  תודימ מ"ס02-51  יבוע ןיעמ'ג      

    210.00   210.00     1.00 .םומינימ רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../067 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     067  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכ תקפסא ללוכ ,םיגוסה לכמ תוגרדמ ןוקית     40.04.1100
םיטנמלאל טרפ ,יאוולה תודובעו םירמוחה      
רתאל תלוספ לכ יוניפ ללוכ ריחמה .םיימורט      

     47.00    47.00     1.00 .השרומ תלוספ רטמ   
      
רוסינ תוברל, םימייק טילונרג יחטשמ ינוקית     40.04.1110
קודיה, ינכמ רושמ ןבלמב ןוקיתה תולובג      
מ"ס51  יבועב קדוהמ עצמ יולימ, תיתשה      
תשר םע מ"ס 8  יבועב02- ב ןוטב תקיצי,      
מ"ס 02  תצבשמב מ"מ8  רטוקבל לזרב      
טגרגא םע השדח טילונרג תבכש תקיצי,      
הצמוחב חטשמה תפיטש, םייקה תמגוד      
יוניפ רתאל תלוספהו הריפחה יפדוע קוליס,      
םע רפת תריצי .רתאה יוקינ,השרומ תלוספ      
לובגב שלושמ עקש וא םוינימולאמ הדרפה ספ      
הפיטשו ןשיל שדחה עטקה ןיב רוביחה      

    257.00   257.00     1.00 הצמוחב ר"מ   
      
םיעופיש םע טילונרג ליבש וא ריק חטשמ     40.04.1120
-ב ןוטב הנותחת הבכש תוברל, רתאב קוצי      
תכתורמ הדלפ תשר םע מ"ס 8  יבועב 03      
תקיציו מ"ס02/02  תצבשמב מ"מ 8 רטוקב      
ןוטבמ מ"ס3  יבועב הנוילע טילונרג תבכש      
סורג ץצח וא םינטק לחנ יקולחב ברועמ      
םוינימולא יספמ םירפת עוציב תוברל,      

    315.00   315.00     1.00 .הצמוחב הפיטשו מ"מ 08/4   תודימב ר"מ   
      
3 יבועב טילונרגב ליבש וא ריק חטשמ יופיח     40.04.1125
עוציב תוברל ,והשלכ ןווגבו בכרהב ,מ"ס      

    147.00   147.00     1.00 הצמוחב הפיטשו םוינימולא יספמ םירפת ר"מ   
      
תוקיצי מ"ס51/33  תודימב טילונרג תוגרדמ     40.04.1130
תורורצ םע טילונרג יופיצ,02- ב ןוטבמ רתאב      

    242.00   242.00     1.00 הצמוחב הפיטשו חלשו םורב לחנ רטמ   
      
םיגוסה לכמ תופצרמ לש דבלב החנה     40.04.1140
לוח תבכש תוברל ,ןימזמה י"ע וקפוסיש      
תוארוה יפל לכה ,ןוטבב תומלשהו רוסינו      

     26.00    26.00     1.00 .חקפמה ר"מ   
      
8 לש תומכב ףוצירה ינפל לוחל טנמצ תפסות     40.04.1150

      7.00     7.00     1.00 .ףוציר ר"מ/טנמצ ג"ק ר"מ   
      
מ"ס 5/54/54 תודימב ןוטב תופצרממ ףוציר     40.04.1160

     79.00    79.00     1.00 ןוטבב תומלשהו לוח תבכש תוברל ר"מ   
      
מ"ס 8/54/54 תודימב ןוטב תופצרממ ףוציר     40.04.1170

    100.00   100.00     1.00 ןוטבב תומלשהו לוח תבכש תוברל ר"מ   
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../068 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     068  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיכמות תוריק - 50.04 קרפ תת      
      
ללוכ 02-ב ןייוזמ ןוטבמ רחא וא ךמות ריק     40.05.0020
שרדנה ןויז תוברל ,הריפח ללוכ ,רבוע דוסי      
תוטשפתה ירפת רודיס, ריקה שאר דוביעו      
י"ע תוינכותה יפלו ריקה ךרוא 'מ 8-4  לכל      
תורוניצ ללוכ מ"ס 2  יבועב רקלק םע הדרפה      
תוינכות י"פע לכה - .'מ 1  לכ 3"  רטוק, זוקינ      

  1,470.00 1,470.00     1.00 . חקפמ תוארוה וא/ו תוילכירדא ק"מ   
      
וקב  עוציב ןיגב ל"נה תוריקל ריחמ תפסות     40.05.0030

    105.00   105.00     1.00 .לוגע ק"מ   
      
רמג תריצי ןיגב ל"נה תוריקל ריחמ תפסות     40.05.0040

     74.00    74.00     1.00 ."קופד יורדרוק" תרוצב ר"מ   
      
תתוסמו רמג ןיגב ל"נה תוריקל ריחמ תפסות     40.05.0070

     52.00    52.00     1.00 .ןידע וא סג ר"מ   
      
שומיש ןיגב ל"נה תוריקל ריחמ תפסות     40.05.0080
וא ,םייכנא וא םייקפוא םישדח תוחולב      

     63.00    63.00     1.00 .קלחו ףושח רמג תלבקל תואטקידב ר"מ   
      
שומיש ןיגב ל"נה תוריקל ריחמ תפסות     40.05.0090

     37.00    37.00     1.00 .03-ב ןוטבב ק"מ   
      
ןבא רמגב) שבד אלל( 02-ב ןוטבמ ךמות ריק     40.05.0100
תוברל, לחנ יקולח וא/ו תיעבט ןבא וא טקל      
ןבאב דוביעו םיקשימ, םיזקנ, דוסי ע"ע עוציב      

    472.00   472.00     1.00 .ריקה בגב םינוילע מ"ס02- ו ריקה שאר לש ק"מ   
      
תיארפ ליווג ןבאמ' מ5.1  דע הבוגב רדג ריק     40.05.0110
ללוכ, ריקה שאר דוביע תוברל, דחא דצמ      
לכ רקלק םע תוטשפתה רפת,3"  זוקינ תרנצ      

    346.00   346.00     1.00 .'מ01 ר"מ   
      
םידדצ ינשמ טקל ןבאו שבד ןוטבמ ךמות ריק     40.05.0120

    420.00   420.00     1.00 .ריקה שאר דוביע תוברל, ק"מ   
      
ןווגב תויקוצ יטנמלאמ רדג ריק וא ךמות ריק     40.05.0125
טרפ י"פע ע"ש וא ןייטשרקא  'צות והשלכ      

    578.00   578.00     1.00 .ןרציה לש הנקתה תוארוהו ר"מ   
      
,ןבא תמלשה( םימייק ןבא תוריקב םינוקית     40.05.0130
תארוה יפל' וכו זוקינ תרנצ, הרוגח," תוגופ"      
יאוולהו רפעה תודובע ללוכ,) להנמה      

    105.00   105.00     1.00 .םירמוחה לכ תקפסאו תושרדנה ר"מ   
      
ןוטב בג תקיצי י"ע םימייק ןבא תוריק תהבגה     40.05.0140

  1,312.00 1,312.00     1.00 .תיזחב ןבא יופיצו ק"מ   
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../069 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     069  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפל' וכו זוקינ תרנצ, תוגופ( ןוטב תוריק ןוקית     40.05.0150
לכ תקפסא, הריפח תוברל,) להנמה תארוה      

     84.00    84.00     1.00 .יאוולה תודובע לכו םירמוחה ר"מ   
      
ןייטשרקא תרצות תירכרוכ ןבאב  תוריק יופיח     40.05.0180
תוברל, שרדנה דוביעב מ"ס5  יבועב ע"ש וא      
לכו םירמוח, םיתותיס, םיקשימה דוביע      

    273.00   273.00     1.00 .תוולנה תודובעה ר"מ   
      
תרצות" הרהס" תירכרוכ ןבאב תוריק יופיח     40.05.0190
דוביע תוברל, שרדנה דוביעב ע"ש וא גנוטיא      
תודובעה לכו םירמוח, םיתותיס, םיקשימה      

    231.00   231.00     1.00 .תוולנה ר"מ   
      
תתוסמ דוביעב וא/ו הרוסנ ןבאב תוריק יופיח     40.05.0220
מ"ס5   יבועב לכירדאה תריחב יפל והשלכ      
םא  םייקה ןוטבה ריק לא ןוטב תקיצי תוברל,      
הדובעה. מ"ס 9  יופיחה לש ללוכ יבוע .שרדנ      
טוחב רוביח, ןבא לכב םיחודיק2  תללוכ      
הדלפ תשר( ןבאה ירוחאמ תשר לא ןוולוגמ      
יפל תודימבו גוסמ ןבאה) דרפנב תדדמנ      

    315.00   315.00     1.00 .לכירדאה תריחב ר"מ   
      
פ"ע רמגבו תודימב ,גוסמ ןבאב תוריק יופיח     40.05.0230
יולימ ןבל טלמב שומיש תוברל ,'דאה תריחב      
שוטילו עבור יולימ,5:1  סחיב טנמצ םע לוח      
ןוולוגמ לזרב תשר תוברל, יופיחה רמגב      
רוביח יעצמאו מ"ס02  לכ, מ"מ5  רטוקב      

    284.00   284.00     1.00 .ריקלו םיחיראל תשרה ר"מ   
      
מ"ס5  יבועב תיארפ הינבב ןבאב תוריק יופיח     40.05.0260
םא  םייקה ןוטבה ריק לא ןוטב תקיצי תוברל,      
הדובעה. מ"ס9  יופיחה לש ללוכ יבוע.שרדנ      
טוחג רוביח,ןבא לכב םיחודיק2  תללוכ      
הדלפ תשר( ןבאה ירוחאמ תשר לא ןוולוגמ      
יפל תודימבו גוסמ ןבאה.) דרפנב תדדמנ      

    189.00   189.00     1.00 .לכירדאה תריחב ר"מ   
      
יבועב," םדקומ" הינבב ןבאב תוריק יופיח     40.05.0270
ןוטבה ריק לא ןוטב תקיצי תוברל, מ"ס5      
יופיחה לש ללוכ יבוע. שרדנ םאב םייקה      
ןבא לכב םיחודיק2  תללוכ הדובעה. מ"ס9      
ןבאה ירוחאמ תשר לא ןוולוגמ טוחב רוביח,      
גוסמ ןבאה.) דרפנב תדדמנ הדלפ תשר(      

    399.00   399.00     1.00 .לכירדאה תריחב יפל תודימבו ר"מ   
      
יופיחל םאתהב גוס לכמ ריק שארל גניפוק      40.05.0280
הדובעה לכ ללוכ, מ"ס 5 דע יבועב  ריקה      

    178.00   178.00     1.00 .םישרדנה םירמוחהו רטמ   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../070 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     070  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    210.00   210.00     1.00 .מ"ס 7 דע יבועב םלוא ,ל"נכ גניפוק רטמ  40.05.0390

      
טנמלאמ גרדמ וא הבישי לספסל גניפוק      40.05.0400
תודימב "ןוידציאל לספס גניפוק" םגד ימורט      
ןווגב ,ע"ש וא ןייטשרקא 'צות ,מ"ס 03/52/05      

    215.00   215.00     1.00 .)דרפנב דדמנ ןייוזמ ןוטב ריק( רטמ   
      
םלוא ,ל"נכ גרדמ וא הבישי לספסל גניפוק      40.05.0410
דוביעב וא/ו ןבל טנמצ סיסב לע ןווגב      

    262.00   262.00     1.00 תתוסמ ןוטסרקא רטמ   
      
תוריק םוטיא תודובע - 70.04 קרפ תת      
תופצרו      
      
חטשה תנכה ללוכ המח החירמב תוריק םוטיא     40.07.0010
ןמוטיב תובכש2 , ינמוטיב רמיירפב      
ר"מל ג"ק5.4  לש תומכב המח החירמב52/57      

     47.00    47.00     1.00 .סלגרטיא תיכוכז תשר1 , ר"מ   
      
תוינמוטיב תועירי לש תחא הבכשב םוטיא     40.07.0020
מ"מ5  יבועבSBS  רמילופב תוחבשומ      
תנכה ללוכ מ"ס01  לש הפיפחב המחלהב      
ןרציה תוארוה יפל ינמוטיב רמיירפו חטשה      

     63.00    63.00     1.00 .וטנ ר"מ יפל הדידמה. ר"מ   
      
הנגה תוטלפ תקבדה רובע תפסות     40.07.0030
מ"ס3  יבועבP-03  ףצקומ ןריטסילופמ      

      6.00     6.00     1.00 .52/57 ןמוטיב תועצמאב ר"מ   
      
חיט תודובע - 80.04 קרפ תת      
      

      6.00     6.00     1.00 .הדובעו םירמוח ללוכ םיעבצה לכב ץירפש ר"מ  40.08.0010
      
ללוכ םיירושימ םיחטש לע יטנמצ ץוח חיט     40.08.0020

     44.00    44.00     1.00 .תרשיימ הבכשו הנותחת הצברה תבכש ר"מ   
      
הצברה ללוכ, םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     40.08.0030
הנוילע הבכשו תרשיימ חיט תבכש, הנותחת      

     68.00    68.00     1.00 .ןבל טנמצ סיסב לע הזתהב ר"מ   
      

     94.00    94.00     1.00 .)םירמוח+  הדובע( ע"ש וא ךלוו ינועבצ חיט ר"מ  40.08.0040
      
,הנותחת הצברה ללוכ, ןווג לכב ירכרוכ חיט     40.08.0050

    116.00   116.00     1.00 .ע"ש וא )0002 ירכרוכ יופיצ( "סקימידר" 'צות ר"מ   
      
תריחב יפל ןווג ,ע"ש וא "טירקינוי" גוסמ חיט     40.08.0060

     94.00    94.00     1.00 .לכירדאה ר"מ   
      
ללוכ ,ע"ש וא "הגוו" 'בח 'צות ינועבצ טכילש     40.08.0070

    189.00   189.00     1.00 .הנותחת הצברה תבכשו תרשיימ חיט תבכש ר"מ   
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../071 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     071  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
זוקינ תורובו םיחודיק 90.04 קרפ תת      
      
הדלפ לוורש תסנכה , עופישב וא יקפוא חודיק     40.09.0020
רוביחו ךותיח תוברל 3"-8" םירטקב cvp וא      

    578.00   578.00     1.00 .רתאה יוקינו רמוח יוניפ ללוכ לוורשה רטמ   
      
ןויזה תוברל 03-04 תודוסיל יכנא חודיק     40.09.0030

     94.00    94.00     1.00 .תויומכ בתכ יפל ןוטבהו רטמ   
      
ינכטואיג דב קש וכותב ,לוחלח רוב תיינב     40.09.0040
י"פע מ"ס 06-04 םינפ רטוק ,ץצחב אלמ      

    441.00   441.00     1.00 .ב"צמה טרפמ רטמ   
      
ינכטואיג דב קש וכותב ,לוחלח רוב תיינב     40.09.0050
טרפמ י"פע מ"ס 08 םינפ רטוק ,ץצחב אלמ      

    472.00   472.00     1.00 .ב"צמה רטמ   
      
לוחליח רובל ןוטב תועבט םע יכנא חודיק     40.09.0060
יולימ )(07-05ץוח רטוק  )םינפ 06-04( רטוק      
ללוכ ,ןוט 5 תקיצי לירג הסכמ ,5 לדוג ץצחב      
יוקינו רשואמ תלוספ רתאל תלוספ לכ יוניפ      

  4,935.00 4,935.00     1.00 .רתאה רטמ   
      
לוחליח רובל ןוטב תועבט םע יכנא חודיק     40.09.0070
יולימ ,מ"ס 09 ץוח רטוק  םינפ 08 רטוק      
ללוכ ,ןוט 5 תקיצי לירג הסכמ ,5 לדוג ץצחב      
יוקינו רשואמ תלוספ רתאל תלוספ לכ יוניפ      

  4,725.00 4,725.00     1.00 .רתאה רטמ   
      
לוחליח רובל ןוטב תועבט םע יכנא חודיק     40.09.0080
ץצחב יולימ ,'מ 1.1 ץוח רטוק 'מ 1 םינפ רטוק      
יוניפ ללוכ ,ןוט 5 תקיצי לירג הסכמ ,5 לדוג      

  5,250.00 5,250.00     1.00 .רתאה יוקינו רשואמ תלוספ רתאל תלוספ לכ רטמ   
      
לוחליח רובל ןוטב תועבט םע יכנא חודיק     40.09.0090
יולימ ,'מ 53.1 ץוח רטוק 'מ 52.1 םינפ רטוק      
ללוכ ,ןוט 5 תקיצי לירג הסכמ ,5 לדוג ץצחב      
יוקינו רשואמ תלוספ רתאל תלוספ לכ יוניפ      

  5,670.00 5,670.00     1.00 .רתאה רטמ   
      
ינכטואיג דב קש וכותב ,לוחלח רוב תיינב     40.09.0100
טרפמ י"פע 'מ 1 םינפ רטוק ,ץצחב אלמ      

    525.00   525.00     1.00 .ב"צמה רטמ   
      
מ"ס 06 רטוק תויזרבל זוקינ רוב תיינב     40.09.0110
יולימ ,תועבט יתשמ יונב 'מ 2.1 קמוע )םינפ(      
5-ל ןוילעה קלחה תא רוגסל שי ,5.2" ץצח      
תארוה י"פע זוקינה חתפל טרפ ,ןוטב מ"ס      

  2,940.00 2,940.00     1.00 .חקפמ 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../072 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     072  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיחטשבו תולעתב )פאר פיר( ןבא ףוציר     40.09.0120
יבועב תיפיקיה תנייוזמ ןוטב תרוגח תוברל      

    472.00   472.00     1.00 .מ"ס 02 ר"מ   
      
תימורט הרקב תלחוש ללוכ חטש ןטלוק     40.09.0130
קמוע לכל מ"ס 001*001 תודימב תעבורמ      

  7,350.00 7,350.00     1.00 .םיינבלמ םיאתל NRM םגד זוקינ תשרו 'חי   
      
טלפסא ,םיעצמ תודובע - 01.04 קרפ תת      
םינוטבו      
      
חקפמה תוארוה יפל םיצעה ישרושב לופיט     40.10.0020
ריחמה .םיקחשמ ישרגמו תובחר ,תוכרדמב      
טלפסאה ,ימוג תקיצי קוריפו רוסינ ללוכ וניא      
רוסינ ללוכ ריחמה . םישרושה יוליגל ףוציר וא      
תרזחהו " םזלב" הקלב םתחירמ, םישרושה      
קוליס, לוחב יולימ י"ע ותומדקל חטשה      
תיסכתב לופיט אלל רתאה יוקינו תלוספה      

     32.00    32.00     1.00 .)ףוציר וא טלפסא( ר"מ   
      
תוארוה יפל םיצעה לש םישרושב לופיט     40.10.0040
רוסינ וא תופצרמ קוריפ ללוכ ריחמה. חקפמה      
דע בחורב תולעת תריפח, טלפסא קוריפו      
וא םיינכמ םילכב מ"ס002  דע קמועבו מ"ס06      
רוסינ, םישרושה יוליגל םיידי תודובעב      
תוארוה יפל" םזלב" הכלב החירמ, םישרושה      
ןליטאילופ תעירי תחנהו תקפסא, םונורגאה      
לכל ץעה דצב ינכטואג דב וא/ו מ"מ0.1  יבועב      
אלל, תוקדוהמ תובכשב רזוח יולימ. קמועה      
ןוטב, טלפסא( הכרדמה לש הנבמ תרזחה      
תלוספה קוליס, ותומדקל) ףוציר וא טילונרג      
ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל      

     58.00    58.00     1.00 .רתאה יוקינו הביבסה תנגהלדרשמה רטמ   
      
תוברל, מ"ס01  דע יבועב ןוקיתל רק טלפסא     40.10.0140
רתאל תלוספ יוניפו תונפד תרדסה קוריפ      
תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ      

     63.00    63.00     1.00 .הביבסה ר"מ   
      
ישרגמ ,טרופס ישרגמל סדע טלפסא      40.10.0150
תבכשב םיפוצמ םיליבשו תוכרדמ ,םיקחשמ      
םע,' א גוס, מ"ס5  יבועב תאשונ טלפסא      
, דוסי סוסיר תוברל,2/1" ילמיסקמ טגרגא      
תרשואמ תמדקומ הקידב םעו רשואמ לעפממ      
מ"ס02  יבועב קדוהמ' א גוס עצמ תוברל      

     63.00    63.00     1.00 ךרד תרוצ ללוכ, ר"מ   
      
רבכ םימייק וב םיקחשמ שרגמב טלפסא      40.10.0160

     52.00    52.00     1.00 .םינקתמ ר"מ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../073 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     073  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוכרדמ, טרופס ישרגמל סדע טלפסא     40.10.0170
סדע  טלפסא תבכשב םיפוצמ םיליבשו      
טגרגא םע' א גוס, מ"ס 4 יבועב תאשונ      
1, דוסי סוסיר תוברל,8/3" ילמיסקמ      
    CMםעו רשואמ לעפממ קרו מ"ס 0.1 יבועב  
א גוס עצמ תוברל, תרשואמ תמדקומ הקידב      

     59.00    59.00     1.00 ךרד תרוצ ללוכ, מ"ס02 יבועב קדוהמ' ר"מ   
      
םיליבשו תוכרדמ, טרופס ישרגמל טלפסא     40.10.0180
יבועב תאשונ,  סדע טלפסא תבכשב םיפוצמ      
תוברל,8/3" ילמיסקמ טגרגא םע' א גוס, מ"ס3      
הקידב םעו רשואמ לעפממ קרו, דוסי סוסיר      
קדוהמ' א גוס עצמ תוברל, תרשואמ תמדקומ      

     43.00    43.00     1.00 ךרד תרוצ ללוכ, מ"ס02  יבועב ר"מ   
      
לש )LECXE( "לסקא" גוסמ רק טלפסא      40.10.0260
.)רבוצב הקפסא( ךרע הווש וא "רקזפ" תרבח      

    578.00   578.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע עוציב ןוט   
      
וא "ריפש" 'בח לש )ינועבצ( ףוקש טלפסא      40.10.0270
קודיהו דוביע ,ךרד תרוצ תללוכ הדובעה .ע"ש      
,מ"ס 03 יבועב עצמ תובכש יתש .תיתש      
תבכש ,מ"ס 5 יבועב ליגר טלפסא תבכש      
עבקי יבוע( מ"ס 5-3 יבועב ינועבצ טלפסא      
ידי לע עבקי טלפסאה עבצ  . )חקפמה י"ע      

    262.00   262.00     1.00 לכירדאה ר"מ   
      
וא "ריפש" 'בח לש )ינועבצ( ףוקש טלפסא      40.10.0280
קודיהו דוביע ,ךרד תרוצ תללוכ הדובעה .ע"ש      
טלפסא תבכש מ"ס 02 לש עצמ תבכש ,תיתש      
י"ע עבקי יבוע( מ"ס 5-3 יבועב ינועבצ      

    131.00   131.00     1.00 לכירדאה י"ע עבקי טלפסאה עבצ .)חקפמה ר"מ   
      
מ"ס 01 יבועב רתאב קוצי 03-ב ןוטב חטשמ     40.10.0360
תוברל ,םיקחשמ ישרגמו תוכרדמ ,םיליבשל      
לכ םיקחרמב מ"מ 8 רטוקב עלוצמ לזרב תשר      
תקפסא .)ר"מל ג"ק 00.5 יפל ( מ"ס 02/02      
51 יבועב 'א גוס עצמו תיתשת קודהו הרדסה      
תקלחה ,תוינבת ,הקודיה ,ריחמב לולכש ,מ"ס      

    147.00   147.00     1.00 .עבצו טלמ תפסות םע ןוטבה ינפ ר"מ   
      
מ"ס 51 יבועב רתאב קוצי 03-ב ןוטב חטשמ     40.10.0370
תשר תותשר יתש תוברל ,תוכרדמו םיליבשל      
לכ םיקחרמב מ"מ 8 רטוקב עלוצמ לזרב      
הקפסא .)ר"מל ג"ק 31 יפל ( מ"ס 51/51      
,מ"ס 51 יבועב 'א גוס עצממ תיתשת תרדסהו      
ינפ תקלחה ,תוינבת ,הקודיה ,ריחמב לולכש      
תרזעב עבצו טלמ תפסות םע ןוטבה      
רוסינו הדובע תקספה ירפת ללוכ "רטפוקילה"      

    189.00   189.00     1.00 .חקפמה תויחנה יפל ר"מ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../074 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     074  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא/ו ןוטב תוכיאל םינקתה ןוכמ תקידב     40.10.0380

    315.00   315.00     1.00 .)דחא םגדמל(טלפסא 'חי   
      
ע"ש וא "טיט ידר" תרצות ירכרוכ ןוטב חטשמ     40.10.0390
תינכות יפל מ"ס 01 יבועב 03-ב ןוטב      
עלוצמ לזרב תשר תוברל ,תוכרדמו םיליבשל      
,02/02 םיקחרמב מ"מ 8 רטוק ,ןוולוגמו      

    116.00   116.00     1.00 .ןוטבה ינפ לש רחא דוביע וא הקלחה ר"מ   
      
.תוכרדמו םיליבשל ירכרוכ ןווגב ןוטב חטשמ     40.10.0400
הקפסא ,תיתש קודיה ,ךרד תרוצ ללוכ ריחמה      
חטשמ .מ"ס 02 יבועב 'א עצמ קודיהו רוזיפ      
,םייוביע ללוכ מ"ס 51 יבועב 03- ב ןוטב      
מ"מ 8 רטוקב עלוצמ לזרב תותשר 2 ,תוערגמ      

    231.00   231.00     1.00 .) ר"מל/ ג"ק 31 יפל( מ"ס 51/51 לכ ר"מ   
      
.תוכרדמו םיליבשל ינועבצ ןוטב חטשמ     40.10.0410
רוזיפ ,תיתש קודיה ,ךרד תרוצ ללוכ ריחמה      
חטשמ .מ"ס02 יבועב 'א גוס עצמ קודיהו      
ללוכ  מ"ס  01 יבועב 03-ב ינועבצ  ןוטב      

    262.00   262.00     1.00 .תוטשפתה ירפתו ןויז ,תוערגמ ,םייוביע ר"מ   
      
םיליבשל ינועבצ ןוטב חטשמל תפסות     40.10.0420

     37.00    37.00     1.00 .04-ב ןוטבב שומישב תוכרדמו ר"מ   
      
םוקמב ,04-ב םיגיס ןוטב תקיציל תפסות     40.10.0430
ןטקה קחרמב םיקוציה ןוטב יטנמלאל ,03-ב      

     32.00    32.00     1.00 .םיהמ רטמ 0001-מ ק"מ   
      
תחתמ מ"מ 3.0 לופכ ןליטאלופ עצמ     40.10.0440

      3.00     3.00     1.00 .םיפצרמל ר"מ   
      
וא/ו הזתהב 04-ב ןוטב יושע הקלחה ןקתמ     40.10.0450
,םילגועמ ,םיעפושמ םירושימב הליגר הקיצי      
ךמות ריק ,הדרפה תוריק ,תוהבגהו תוגרדמב      
יביס ליכי ןוטבה .'וכו הבישי ריק ,ףקיהב      
םיחטשמב ןוטבה יבוע .הדלפ וא ןליפורפילופ      
רמג .םיטרפ יפל תויונב תוהבגהה מ"ס 51      
וא/ו רטפוקילה תקלחהב הקיחש תבכש      

    525.00   525.00     1.00 .לע לטיהב הדידמה .תינדי ר"מ   
      

     32.00    32.00     1.00 .הקיצי תקספה רפת רטמ  40.10.0460
      

     26.00    26.00     1.00 .המד רפת רטמ  40.10.0470
      

     37.00    37.00     1.00 .תוטשפתה רפת רטמ  40.10.0480
      

     52.00    52.00     1.00 .הדרפה רפת רטמ  40.10.0490
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../075 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     075  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.יופיצו העיבצ תודובע 11.04 קרפ תת      
      
וא דחא ןווגב ע"ש וא לירקרפוס עבצב העיבצ     40.11.0010
חיט לע ,חקפמה תויחנה יפל , םינווג רפסמב      
תובכש 2-ו דוסי תבכש ללוכ ,ןוטב וא ץוח      

     26.00    26.00     1.00 .ןרציה תוארוה יפל לכה  לירקרפוס ר"מ   
      
,חיט ינוקית ללוכ ,םייק ריק עבצ שודיח     40.11.0015
לש הקלחהו החירמ ,ףלקתמ עבצ תרסה      
"טלויווקטלא" תמגודכ ילירקא לטכפש ירמוח      
יתשו דוסי עבצ ללוכ ,ע"ש וא טל-רינ לש      
ע"ש וא "לירקרפוס" תמגודכ יפוס עבצ תובכש      

     47.00    47.00     1.00 םינווג 'סמ וא דחא ,והשלכ ןווגב ר"מ   
      
01 בחורב וקווקמ/ףוצר םינבל םיספ תעיבצ     40.11.0020

      1.00     1.00     1.00 .מ"ס רטמ   
      

      5.00     5.00     1.00 .שיבכ עבצב טלפסא תעיבצ ר"מ  40.11.0030
      

      7.00     7.00     1.00 .הפש ןבא תעיבצ רטמ  40.11.0040
      
תרוצב רורמת ,םינפוא יליבש ןומיס תעיבצ     40.11.0050

     52.00    52.00     1.00 ליבשה ג"ע םיינפוא 'חי   
      

      7.00     7.00     1.00 .יטיפרג יטנא עבצל ריחמ תפסות 'חי  40.11.0060
      

     26.00    26.00     1.00 .הכרדה ינמיס תעיבצ 'חי  40.11.0070
      
וא "ולאב" 'בח תרצות  ,םינפוא ,עבטומ ןומיס     40.11.0080

    242.00   242.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תרצות לוחכ עקר םע  ,םיכנ ,עבטומ ןומיס     40.11.0090

  2,146.00 2,146.00     1.00 .ע"ש וא "ולאב" תרבח 'חי   
      
תרצות ןבל עקר םע  ,םיכנ ,עבטומ ןומיס     40.11.0100

    259.00   259.00     1.00 .ע"ש וא "ולאב" תרבח 'חי   
      
םינוש םירורמתו   ,םיעבטומ  ,הכרדה ינמיס     40.11.0110

    220.00   220.00     1.00 .ע"ש וא "ולאב" 'בח תרצות 'חי   
      
תוארוה י"פע םיחטשמל "טוק טרופס" יופיצ     40.11.0120

     42.00    42.00     1.00 .ןרציה ר"מ   
      
וא קלרפוסב ןוולוגמ רדג יקלח לכ לש העיבצ     40.11.0130
לזרב לע העיבצל דחוימה טרפמה יפל ןתיא      

     60.00    60.00     1.00 .)רדגה חטש יפל הדידמה ( ןוולוגמ ר"מ   
      
שודיח וא/ו גוס לכמ תוימוחת ג"ע עבצ שודיח     40.11.0140
וא טלרינ 'בח לש ca-001 עבצ י"ע ףוציר עבצ      

     21.00    21.00     1.00 'מטא 051 ץחלב הפיטש תוברל .ע"ש ר"מ   
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../076 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     076  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ca-001  עבצ י"ע תירכרוכ ןבא תמוח תעיבצ     40.11.0150
ץחלב הפיטש תוברל ע"ש וא טלרינ 'בח לש      

     47.00    47.00     1.00 'מטא 051 ר"מ   
      

     32.00    32.00     1.00 תכתמ ילגרו ץע ילספסל עבצ שודיח 'חי  40.11.0160
      

    210.00   210.00     1.00 'פמוק יתבכש בר ץע ילספס תעיבצ שודיח 40.11.0170
      

     10.00    10.00     1.00 ץע תולוגרפ תעיבצ שודיח ר"מ  40.11.0180
      

     21.00    21.00     1.00 'פמוק םיצע יניגמ תעיבצ שודיח 40.11.0190
      

      5.00     5.00     1.00 תוגנטש תעיבצ שודיח רטמ  40.11.0200
      
. תולוגרפה לש תכתמ תוכבס תעיבצשודיח     40.11.0210

     10.00    10.00     1.00 . סוסירב השעת העיבצה ר"מ   
      
"לוקופא" תטישב םיטנמלא תעיבצ שודיח     40.11.0220

    158.00   158.00     1.00 .תימי הביבסל ר"מ   
      
ילופ" תטישב םיטנמלא תעיבצ שודיח     40.11.0230
הביבסל הרוחש הדלפל המח הזתהב "האירוא      

    210.00   210.00     1.00 .תימי ר"מ   
      
.ימוג יחטשמ תודובע 31.04 קרפ תת      
      
.ע"ש וא םיניפ י"ע םיחטשמב ימוג ףוציר      
      

    252.00   252.00     1.00 .'מ 1 הליפנ הבוגל םיחטשמב ימוג ףוציר ר"מ  40.13.0020
      

    315.00   315.00     1.00 .'מ 5.1 הליפנ הבוגל םיחטשמב ימוג ףוציר ר"מ  40.13.0030
      

    368.00   368.00     1.00 .'מ 2 הליפנ הבוגל םיחטשמב ימוג ףוציר ר"מ  40.13.0040
      

    488.00   488.00     1.00 .'מ 5.2 הליפנ הבוגל םיחטשמב ימוג ףוציר ר"מ  40.13.0050
      
הקיציב ימוג חטשמ       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../077 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     077  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ינקתמ תניפל רתאב קוצי ימוג חטשמ     40.13.0060
ןטילופ' תרצות ,רשוכ ינקתמ וא/ו םיקחשמ      
הבכש ,BP רמיירפמ בכרומה ,ע"ש וא 'טרופס      
ןיב BP רמיירפ ,RBS יריגרג הנותחת      
MDPE יריגרג הנוילע הבכש ,תובכשה      
'סמ וא והשלכ ןווגב ,מ"מ 01-8 יבועב ינועבצ      
%05ו רוחש %05 בכרהב ,םהשלכ םינווג      
הנתשמ וא עובק RBS -ה תבכש יבוע .ןווג      
הבוג תלבטו םינקתמה ןרצי תוארוהל םאתהב      
הקיציה( םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ הליפנ      
ומלושיש טלפסא וא ןוטב תיתשת ג"ע עצבתת      

    284.00   284.00     1.00 .)דרפנב ר"מ   
      
MDPE יריגרג תבכש םלוא ,ל"נכ ימוג חטשמ     40.13.0070

    315.00   315.00     1.00 .ןווג %07 -ו רוחש %03 בכרהב הנוילע ר"מ   
      

    439.00   439.00     1.00 .םיקחשמ יזגראל קוצי ימוגמ הפש ןבא רטמ  40.13.0160
      

    262.00   262.00     1.00 .יטטניס אשדו ימוג ףוציר ר"מ  40.13.0190
      
גוסמ יטטניס אשד יופיצו יגופס חטשמ ףוציר     40.13.0200
    'TRAMS YALP' וא זוע אשד 'בח תרצות  
הליפנ הבוג לכל דיחא וניה ריחמה .ע"וש      

    318.00   318.00     1.00 .ןקתה יפ לע שרדנה ר"מ   
      
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
      
תוכומס .םיצעל רזע רמוח 10.14 קרפ תת      
.הדלפ תורוניצו ץעמ      
      
רטוקבו 'מ 3 לש יללכ ךרואב ץע תוכומס     41.01.0010

      9.00     9.00     1.00 הטמל דוח םע, מ"ס 5-3 תוחפל הנתשמ 'חי   
      
םע  2" רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ תוכומס     41.01.0020

     58.00    58.00     1.00 'מ 3 לש יללכ ךרואב , מ"מ 52.3 ןפוד יבוע 'חי   
      
שרדנה ךרואב ץעמ הכומס לש דבלב הבצה     41.01.0030
הקלחמה ינסחממ ובכרב ןלבקה י"ע וחקליש,      
תוברל , ע"פש ףגא לש םינקתמ תקזחאל      

      4.00     4.00     1.00 .ןלבקה י"ע וקפוסיש הרישק יעצמא 'חי   
      
)לתופמ T ( תירוכסיא רדג דומעמ הכומס     41.01.0040

     35.00    35.00     1.00 .'מ 5.2 ךרואבו מ"מ 4 יבועב , מ"ס 4 בחורב 'חי   
      
רטוקב הדלפ רוניצמ הכומס לש דבלב הבצה     41.01.0050
6.0 קמועל עקרקב תנגועמ ,'מ 3 ךרואבו 2"      
ינסחממ ובכרב ןלבקה י"ע חקליש ,תוחפל 'מ      
,ע"פש ףגא ,םימחתמ תקזחאל הקלחמה      

      5.00     5.00     1.00 .ןלבקה י"ע וקפוסיש הרישק יעצמא תוברל 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../078 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     078  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךרואב מ"ס 23/23 תודימב ץעל עבורמ ןגמ     41.01.0060
'מ 3.0 קמועל עקרקב םינגועמ ,'מ 9.1 יללכ      
יושע ןגמה .ע"פש ףגא תמגוד יפל , תוחפל      
םיחלפ תוגוז 2 לש הדלפ תיצקורטסנוקמ      
הטמל םיכותח מ"מ 04/01 תודימב םייכנא      
םיקושיח 3 י"ע ךותירב םירבוחמו עופישב      

    315.00   315.00     1.00 .חלפ ותואמ הבוגל 'חי   
      
תוחול ללוכ טרפה- הדובע ירוזאב ץעל ןגמ     41.01.0070
עזג תא םיבבוסה רטמ 0.2 הבוגב תירוכסיא      
רוזש לזרב טוחב םירושקו אלמ יוסיכב ץעה      

    315.00   315.00     1.00 .טרפ יפ לע 'חי   
      
י"ע חקליש ל"נכ ץעל ןגמ לש דבלב הבצה     41.01.0080
תקזחאל הקלחמה ינסחממ ובכרב ןלבקה      
הרישק יעצמא תוברל ,ע"פש ףגא ,םימחתמ      

     26.00    26.00     1.00 .ןלבקה י"ע וקפוסיש 'חי   
      

     26.00    26.00     1.00 .הייריעה ןסחמל ותלבוהו חטשב ןגמ קוריפ 'חי  41.01.0090
      
גוסמ םישרוש םסוח רובע ץעל ריחמ תפסות     41.01.0120
"רקזפ" 'בח לש ,יס.רא.סא. ש.נ 052/3 זפילופ      

     42.00    42.00     1.00 .רטוק לכב ץע תעיטנ תעב ,ע"ש וא 'חי   
      
תואשדמ 30.14 קרפ תת      
      
טרופמכ רחא וא "היוקוק" ןזמ תוטלפב אשד     41.03.0030

     16.00    16.00     1.00 .טרפמב ר"מ   
      

     10.00    10.00     1.00 .הדובע אלל ל"נה אשדה לש דבלב הקפסא ר"מ  41.03.0040
      
טרפמב טרופמכ "יליג היוקוק" ןזמ אשד     41.03.0050

     19.00    19.00     1.00 .חקפמהמ בתכב הארוה י"פע הז ןז .ב"צמה ר"מ   
      
"יליג היוקוק" ןזמ אשד לש דבלב הקפסא     41.03.0060

     15.00    15.00     1.00 .הדובע אלל ,להנמה תארוה י"פע ר"מ   
      
"ורוטלא רפוס" , "ורוטלא" םינזמ אשד תוטלפ     41.03.0070
רחא וא "ןברד" , "ןולפספ" , "ולאפוב" ,      

     20.00    20.00     1.00 .טרפמב טרופמכ ר"מ   
      

     16.00    16.00     1.00 .הדובע אלל ל"נה אשדה לש דבלב הקפסא ר"מ  41.03.0080
      
רחא םייק אשד יבג לע הרדנוכיד אשד תעירז     41.03.0090
ריחמב םילולכה לולידו רורויא , חוסיכ רחאל      
יערז ר"מל םרג 5 דע רזפל שי . ר"מל      
ליבקמב .להנמה תייחנה י"פע הרדנוכיד      
, )םישדוח 8-6( יטיא רורחש ןשד םירזפמ      
םייעובש ירחא םיחסכמ .הטבנהל םיקשמ      

      3.00     3.00     1.00 . עובשל תחא תוחפל ךכ רחא ר"מ   
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../079 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     079  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודובעו םירמוח, םיערז ללוכ יפרוח עורזש     41.03.0100

      3.00     3.00     1.00 .להנמה תארוה י"פע תוולנ ר"מ   
      
תנכה ללוכ )מ"ס 18.3( 5.1" יטטניס אשד     41.03.0110
י"ע עבקי אשדה גוס .'דכו םיעצמ , חטשה      

    273.00   273.00     1.00 .להנמה ר"מ   
      
תעיטנו הקפסא , הרבעה 40.14 קרפ תת      
םיחישו םיצע      
      
עזג ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0105

    262.00   262.00     1.00 .מ"ס 02 דע 'חי   
      
עזג ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0110

    420.00   420.00     1.00 .םיינכמ םילכ תרזעב מ"ס  12 - 36 דע 'חי   
      
עזג ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0120

    472.00   472.00     1.00 .םיידי תדובעב מ"ס 12 - 36 דע 'חי   
      
עזג ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0130
לבא ,םיידי תדובעב מ"ס 12 - 36 דע      

    525.00   525.00     1.00 .הכרדמב 'חי   
      
עזג ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0140

    788.00   788.00     1.00 .םיינכמ םילכ תרזעב מ"ס 001-46  'חי   
      
עזג ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0150

    840.00   840.00     1.00 .םיידי תדובעב מ"ס 001-46  'חי   
      
עזג ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0160

    892.00   892.00     1.00 .הכרדמב לבא ,םיידי תדובעב מ"ס 001-46  'חי   
      
ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0170

  1,365.00 1,365.00     1.00 .מ"ס 751-101 'חי   
      
ףקיהב .ש.ח םינוש םיניממ םיצע תקתעה     41.04.0180

  1,785.00 1,785.00     1.00 .מ"ס 851 לעמ 'חי   
      
עזג ףקיהב .ש.ח עזג לע דחא תיז ץע תקתעה     41.04.0190

  1,050.00 1,050.00     1.00 . רתויו מ"ס 851 לעמ 'חי   
      
עזג ףקיהב .ש.ח עזג לע דחא תיז ץע תקתעה     41.04.0200

    630.00   630.00     1.00 . רתויו מ"ס08 - 751 דע 'חי   
      
םילכ תרזעב היח רדגכ םילדגה םיצע תקתעה     41.04.0210

    247.00   247.00     1.00 .םיינכמ 'חי   
      
תדובעב היח רדגכ םילדגה םיצע תקתעה     41.04.0220

    304.00   304.00     1.00 .םיידי 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../080 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     080  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    158.00   158.00     1.00 .'מ 1 דע עזג הבוג םיילקיד תקתעה 'חי  41.04.0230

      
    231.00   231.00     1.00 .'מ 5.2-1.1 דע עזג הבוג םיילקיד תקתעה 'חי  41.04.0240

      
    420.00   420.00     1.00 'מ 7-6.2 דע עזג הבוג םיילקיד תקתעה 'חי  41.04.0250

      
םינימו הינוטגנישוו וא/ו יוצמ רמת תקתעה     41.04.0260
תדובעב 'מ 5.2 דע עזג הבוגב .ש.ח םיפסונ      

    368.00   368.00     1.00 .םיינכמ םילכב וא/ו םיידי 'חי   
      
םינימו הינוטגנישוו וא/ו יוצמ רמת תקתעה     41.04.0270
'מ  7 - 6.2 דע עזג הבוגב .ש.ח םיפסונ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .םיינכמ םילכב וא/ו םיידי תדובעב 'חי   
      
.ש.ח  הינוטגנישוו וא/ו יוצמ רמת תקתעה     41.04.0280

  1,680.00 1,680.00     1.00 . 'מ 1.7 לעמ עזג הבוגב 'חי   
      
תרזעב לצופמ רגוב .ש.ח תיז ץע תקתעה     41.04.0290

    525.00   525.00     1.00 .םיינכמ םילכ 'חי   
      
,םדגה םע דחי 'מ 4 דע הבוגב ץע תתירכ     41.04.0300
עקרקה ינפל תחתמ מ"ס 02 קמועל דודיג      
תלוספ יוניפ רתאל חטשהמ וקוליס תוברל      

    315.00   315.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
םע דחי 'מ 11-1.4 דע הבוגב ץע תתירכ     41.04.0310
ינפל תחתמ מ"ס 02 קמועל דודיג ,םדגה      
יוניפ רתאל חטשהמ וקוליס תוברל עקרקה      

    945.00   945.00     1.00 .רשואמ תלוספ 'חי   
      
םע דחי 'מ 1.11  לעמ םיהבגב ץע תתירכ     41.04.0320
ינפל תחתמ מ"ס 02 קמועל דודיג ,םדגה      
יוניפ רתאל חטשהמ וקוליס תוברל עקרקה      

  1,365.00 1,365.00     1.00 .רשואמ תלוספ 'חי   
      
תוברל ,םדגה םע דחי 'מ 4 דע לקד ץע תתירכ     41.04.0330

    315.00   315.00     1.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רתאל חטשהמ וקוליס 'חי   
      
םע דחי 'מ 11-1.4 דע הבוגב לקד ץע תתירכ     41.04.0340
יוניפ רתאל חטשהמ וקוליס תוברל ,םדגה      

    735.00   735.00     1.00 .רשואמ תלוספ 'חי   
      
םע דחי 'מ 1.11 לעמ הבוגב לקד ץע תתירכ     41.04.0350
יוניפ רתאל חטשהמ וקוליס תוברל ,םדגה      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .רשואמ תלוספ 'חי   
      
הבוג 'מ 4 הבוג דע םיריעצ םיצעב לק לוליד     41.04.0360
תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יוניפ ללוכ הדובע      

    105.00   105.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../081 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     081  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ ,הדובע הבוג 'מ 11 דע םיצעב לק לוליד     41.04.0370
רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יוניפ      

    420.00   420.00     1.00 .חופמ תועצמאב חטשה יוקינו 'חי   
      
,הדובע הבוג 'מ 1.11 לעמ םיצעב לק לוליד     41.04.0380
רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יוניפ ללוכ      

    735.00   735.00     1.00 .חופמ תועצמאב חטשה יוקינו 'חי   
      
,'מ 11 דע הדובע הבוגב םיצעב קזח םוזיג     41.04.0390
תלוספה יוניפ ללוכ ,םינימהו םיגוסה לכמ      
יוקינו אוטאט ללוכ ,רשואמ תלוספ יוניפ רתאל      

    630.00   630.00     1.00 חופמ תועצמאב חטשה 'חי   
      
'מ 1.11 לעמ הדובע הבוגב םיצעב קזח םוזיג     41.04.0400
תלוספה יוניפ ללוכ ,םינימהו םיגוסה לכמ      
חטשה יוקינו רשואמ תלוספ יוניפ רתאל      

  1,050.00 1,050.00     1.00 חופמ תועצמאב 'חי   
      
הבוגב ,והשלכ גוסמ םיילקד תופכ םוזיג     41.04.0430
תרזעב עצבתת הדובעה .'מ 0.11 דע הדובע      
.דיחאו קלח ראשיי ךתחה םוקמו ןיכס      
תוריפהו תופכה םוזיג תללוכ הדובעה      
םסיסבמ םישביה םיזיזה ףוליק וא/ו םסיסבמ      
קוליס ללוכ ,וכרוא לכל קלח עזג תראשהו      

    315.00   315.00     1.00 חטשה יוקינו תלוספה 'חי   
      
לעמ הבוגב םלוא ,ל"נכ םיילקד תופכ םוזיג     41.04.0440

    368.00   368.00     1.00 'מ 1.11 'חי   
      
ללוכ ץעה הבוג לכל המקיש יצע תוריפ יוקינ     41.04.0450
תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יוניפו רתאה יוקינ      

    158.00   158.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
הבוג 'מ 4 דע םיצעה יגוס לכב ףונ תמרה     41.04.0460
תלוספה יוניפ ללוכ ,םילקדמ ץוח הדובעה      
חטשה ןכ ומכ .רשואמ תלוספ יוניפ רתאל      

    105.00   105.00     1.00 .חופמ תועצמאב ףושינו אטוטי ,הקוני 'חי   
      
תכימת וא םילבכ תועצמאב םיפנע תרישק     41.04.0490
תארוה י"פע הגרבה תוטומ תועצמאב םיפנע      
םינגוע רוצייו הקפסא תוברל , חקפמה      
,הנקתה ,רתאל םתרבעה םישורדה םירזיבאו      
'מ 2 דע םישורדה רזעה ירמוח לכו החיתמ      
רתאל תלוספה יוניפ ללוכ לבכה לש םינושאר      

    315.00   315.00     1.00 .רשואמ תלוספ יוניפ 'חי   
      
-2ל רבעמ לבכ רטמ לכ לע ל"נכ םיפנע תרישק     41.04.0500

    105.00   105.00     1.00 .םינושאר 'מ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../082 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     082  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףגא 'רגא תוארוה יפל םיצעה ישרושב לופיט     41.04.0510
.םיקחשמ ישרגמו ,תובחר ,תוכרדמב ע"פש      
םתחירמ ,םישרושה רוסינ ללוכ ריחמה      
י"ע ותומדקל חטשה תרזחהו םיצע תחשמב      

    105.00   105.00     1.00 .לוחב יולימ 'חי   
      
לע ,והשלכ לדוגב םיצע ימדג תריקע     41.04.0520

    158.00   158.00     1.00 .םהישרוש 'חי   
      
עקרקהמ וא םילכיממ םיצע לש דבלב העיטנ     41.04.0530

     94.00    94.00     1.00 .םיינכמ םילכ תרזעב עזג  9.3"-2" רטוקב 'חי   
      
עקרקהמ וא םילכיממ םיצע לש דבלב העיטנ     41.04.0540
אלש םיידי תדובעב עזג רטוקמ 2"9.3-"      

    105.00   105.00     1.00 .הכרדמב 'חי   
      
עקרקהמ וא םילכיממ םיצע לש דבלב העיטנ     41.04.0550
לבא ,םיידי תדובעב עזג 9.3"-2" רטוקמ      

    126.00   126.00     1.00 .הכרדמב 'חי   
      
עקרקהמ וא םילכיממ םיצע לש דבלב העיטנ     41.04.0560

    158.00   158.00     1.00 .םיינכמ םילכ תרזעב עזג  6"-4" רטוקמ 'חי   
      
עקרקהמ וא םילכיממ םיצע לש דבלב העיטנ     41.04.0570
אלש םיידי תדובעב עזג  6"-4" רטוקמ      

    178.00   178.00     1.00 .הכרדמב 'חי   
      
עקרקהמ וא םילכיממ םיצע לש דבלב העיטנ     41.04.0580
לבא ,םיידי תדובעב עזג  6"-4" רטוקמ      

    200.00   200.00     1.00 .הכרדמב 'חי   
      
לע םיבצועמ םיחישו םיצע לש דבלב העיטנ     41.04.0590
9.1"-1" עזג רטוק עקרקהמ וא םילכיממ עזג      

     63.00    63.00     1.00 .םיינכמ םילכ תרזעב 'חי   
      
לע םיבצועמ םיחישו  םיצע לש דבלב העיטנ     41.04.0600
9.1"-1" עזג רטוק עקרקהמ וא םילכיממ עזג      

     79.00    79.00     1.00 .םיידי תדובע תרזעב 'חי   
      
ינפ לע ףוט תבכש רובע ץעל ריחמ תפסות     41.04.0610
גוסמ מ"ס 01 יבועבו רטיל 001 חפנב תחלצ      

     47.00    47.00     1.00 . רתאהמ תרתימ המדא קוליס ללוכ 02-41 'חי   
      
עזג רטוק 7 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0620

    168.00   168.00     1.00 ..עקרקמ וא רטיל 52 םילכיממ 1"4.1-" 'חי   
      
רטוק הלועמ 7 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0630

    220.00   220.00     1.00 ..עקרקמ וא 'מ 04 םילכיממ 5.1"9.1-" עזג 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../083 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     083  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
עזג רטוק 8 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0640
טרופמכ עקרקמ וא רטיל 06 םילכיממ 2"4.2-"      

    315.00   315.00     1.00 .ב"צמה ינכטה טרפמב 'חי   
      
רטוק הלועמ 8 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0650

    346.00   346.00     1.00 ..עקרקמ וא םילכיממ 5.2"9.2-" עזג 'חי   
      
עזג רטוק 9 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0660

    399.00   399.00     1.00 ..עקרקמ וא םילכיממ 3"4.3-" 'חי   
      
רטוק הלועמ 9 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0670

    430.00   430.00     1.00 ..הכרדמב וא םילכיממ 5.3"9.3-" עזג 'חי   
      
עזג רטוק 01 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0680

    472.00   472.00     1.00 ..עקרקמ וא םילכיממ 4"4.4-" 'חי   
      
רטוק הלועמ 01 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0690

    525.00   525.00     1.00 ..עקרקמ וא םילכיממ 5.4"9.4-" עזג 'חי   
      
עזג רטוק 11 לדוג םיצע לש דבלב הקפסא     41.04.0700

    588.00   588.00     1.00 ..הכרדמב עקרקהמ וא םילכיממ 5"6-" 'חי   
      
,דחא עזג ,קיתע תיז ץע לש דבלב הקפסא     41.04.0710
לוציפ ינפל עזג הבוג ,מ"ס 07 לעמ עזג רטוק      

  3,150.00 3,150.00     1.00 ..'מ 5.1 תוחפל םיפנע 'חי   
      
6"  ,םילצופמ תיז יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0730
רטוק , 'מ 2 תוחפל םיעזג הבוג ,תוחפל      

    766.00   766.00     1.00 .. 4" תוחפל תועורז 'חי   
      

     32.00    32.00     1.00 .5 לדוג םינוש םינזמ סוקיפ לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.0750
      
6 לדוג םינוש םינזמ סוקיפ לש דבלב הקפסא     41.04.0760

     52.00    52.00     1.00 .)רטיל 52-01( 'חי   
      

    126.00   126.00     1.00 . 7 לדוג םינוש םינזמ סוקיפ לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.0770
      
8 לדוג  םינוש םינזמ סוקיפ לש דבלב הקפסא     41.04.0790

    210.00   210.00     1.00 .)רטיל -06מ לחה( 'חי   
      
םינוש םינזמ סוקיפ לש דבלב הקפסא     41.04.0800

    262.00   262.00     1.00 .3"5-"עזג רטוק עקרקהמ 'חי   
      
הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0810
תופכ 21( 'מ 2-5.1 לש עזג הבוגב ,הנוסח      

  1,260.00 1,260.00     1.00 .)תוחפל 'חי   
      
הנוסח הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב העיטנ     41.04.0820
ףוט תבכש תוברל ,'מ 2-5.1 לש עזג הבוגב      

    210.00   210.00     1.00 .היקשה רוניצו תחלצה ינפ לע 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../084 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     084  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנוסח הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0830
21( 'מ 3-5.2 לש עזג הבוגב, חקפמה רושיאב      

  1,470.00 1,470.00     1.00 .)תוחפל תופכ 'חי   
      
הנוסח הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב העיטנ     41.04.0840
ףוט תבכש תוברל ,'מ 3-5.2 לש עזג הבוגב      

    262.00   262.00     1.00 .היקשה רוניצו תחלצה ינפ לע 'חי   
      
הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0850
תופכ 21( 'מ 1.3 לעמ עזג הבוגב,הנוסח      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .)תוחפל 'חי   
      
הנוסח הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב העיטנ     41.04.0860
לע ףוט תבכש תוברל ,'מ 1.3 לעמ עזג הבוגב      

    315.00   315.00     1.00 .היקשה רוניצו תחלצה ינפ 'חי   
      
תיטוח הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0870
21( 'מ 2-5.1 לש עזג הבוגב ,חקפמ רושיאב      

  1,575.00 1,575.00     1.00 .)תוחפל תופכ 'חי   
      
תיטוח הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב העיטנ     41.04.0880
ףוט תבכש תוברל ,'מ 2-5.1 לש עזג הבוגב      

    210.00   210.00     1.00 .היקשה רוניצו תחלצה ינפ לע 'חי   
      
הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0890
תופכ 21( 'מ 5.2-1.2 לש עזג הבוגב ,תיטוח      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .)תוחפל 'חי   
      
תיטוח הינוטגנישוו לקד יצע לש דבלב העיטנ     41.04.0900
ףוט תבכש תוברל ,'מ 5.2-1.2 לש עזג הבוגב      

    262.00   262.00     1.00 .היקשה רוניצו תחלצה ינפ לע 'חי   
      
ןזמ "רמת" לקד יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0910
עזג הבוגב ינאיח ,ידיהז ,יראב ,יוארדיח-ירד      

  3,150.00 3,150.00     1.00 .)תוחפל תופכ 02( 'מ 3-2 'חי   
      
עזג הבוגב "רמת" לקד יצע לש דבלב העיטנ     41.04.0920
תחלצה ינפ לע ףוט תבכש תוברל ,'מ 3-2 לש      

    262.00   262.00     1.00 .היקשה רוניצו 'חי   
      
ןזמ "רמת" לקד יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0930
עזג הבוגב ינאיח ,ידיהז ,יראב ,יוארדיח-ירד      

  3,780.00 3,780.00     1.00 .)תוחפל תופכ 02( 'מ 9.3-1.3 'חי   
      
עזג הבוגב "רמת" לקד יצע לש דבלב העיטנ     41.04.0940
ינפ לע ףוט תבכש תוברל ,'מ 9.3-1.3 לש      

    315.00   315.00     1.00 .היקשה רוניצו תחלצה 'חי   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     085  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןזמ "רמת" לקד יצע לש דבלב הקפסא     41.04.0950
עזג הבוגב ינאיח ,ידיהז ,יראב ,יוארדיח-ירד      

  3,990.00 3,990.00     1.00 .)תוחפל תופכ 02( הלעמו 'מ 4 'חי   
      
עזג הבוגב "רמת" לקד יצע לש דבלב העיטנ     41.04.0960
ינפ לע ףוט תבכש תוברל ,הלעמו 'מ 4 לש      

    525.00   525.00     1.00 .היקשה רוניצו תחלצה 'חי   
      
3-2 הבוג )סירגאיס(הזומולפ סוקוק לקד יצע     41.04.0990

    735.00   735.00     1.00 .עקרקהמ 'מ 'חי   
      
הבוג )סירגאיס(הזומולפ סוקוק לקד יצע     41.04.1000

  1,050.00 1,050.00     1.00 .עקרקהמ 'מ 5.3-3 'חי   
      
הבוג )סירגאיס(הזומולפ סוקוק לקד יצע     41.04.1010

  1,365.00 1,365.00     1.00 .'מ 4-5.3 'חי   
      
'ל 001 תיבחמ םינוש םינימ הינוטסניויל לקד     41.04.1020
6.0 - 8.0 עזג הבוג ,'מ 5.0 - 1 יללכ הבוג  ,      

    525.00   525.00     1.00 .'מ 'חי   
      
הבוגב רטיל 001 תיבחמ תימורד היטוב לקד     41.04.1030

    630.00   630.00     1.00 .'מ 5.2-2 יללכ הבוג ,'מ 9.0-7.0  לש עזג 'חי   
      
0.2-6.1  לש עזג הבוגב תימורד היטוב לקד     41.04.1040

  1,365.00 1,365.00     1.00 .המדאמ 'מ 5.3-5.2 יללכ הבוגב  ,'מ 'חי   
      
5.1 - 5.2 יללכ הבוג 'ל 001 תיבחמ לבס לקד     41.04.1050

    578.00   578.00     1.00 .עקרקהמ 'מ 'חי   
      
הבוגב עקרקהמ וא 001  תיבחמ ירנק לקד     41.04.1060

    945.00   945.00     1.00 .'מ 5.2 - 3 יללכ הבוג ,'מ 1- 5.1 עזג 'חי   
      
,המדאמ רגוב ,םינוש םינימ הינוטסיוול לקד     41.04.1070

  1,050.00 1,050.00     1.00 .2 - 5.3 עזג הבוג ,'מ 3 - 5 יללכ הבוג 'חי   
      
הבוג ,'מ 3-4 יללכ הבוג ,המדאמ לבס לקד     41.04.1080

  1,050.00 1,050.00     1.00 .'מ 2 - 5.1 עזג 'חי   
      
'מ 5.1-1 עזג הבוג סיספיד שלושמ לקד     41.04.1190

  1,024.00 1,024.00     1.00 .המדאהמ 'חי   
      
'מ 3-2 עזג הבוג סיספיד שלושמ לקד     41.04.1200

  1,228.00 1,228.00     1.00 .המדאהמ 'חי   
      
5.1-1 הבוג 'ל 001 תיבחמ יניליבור סקינפ     41.04.1201

    368.00   368.00     1.00 .'מ 8.0-5.0 עזג הבוג ,'מ 'חי   
      
הבוג ,לצפתמ הישילש גוז יניליבור סקינפ     41.04.1202

    630.00   630.00     1.00 .'מ 5.1-1 יללכ 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../086 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     086  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יללכ הבוג המדאמ רגוב יניליבור סקינפ     41.04.1203

    525.00   525.00     1.00 .'מ 1-6.0 עזג הבוג ,'מ 5.1-7.1 'חי   
      
'ל 001 תיבחמ רלפמסקא סילמוה ספורמש     41.04.1205

    840.00   840.00     1.00 .םילצופמ םיעזג לעב ,'מ 2.1-8.1 הבוג 'חי   
      
הבוג לעב המדאמ רגוב סילמוה ספורמש     41.04.1206

  1,155.00 1,155.00     1.00 .'מ 5.1-2 יללכ הבוג לצופמ 'חי   
      
הבוג לעב המדאמ רגוב סילמוה ספורמש     41.04.1207

  1,470.00 1,470.00     1.00 .'מ 8.2-2 יללכ הבוג לצופמ 'חי   
      
'דכו גדה בנז היטנק ןוגכ םינוש םינז םיילקד     41.04.1208
עזג הבוג ,'מ 5.3-5.2 הבוג,רטיל 001 תיבחמ      

    630.00   630.00     1.00 .'מ 8.0-5.1 'חי   
      
'דכו גדה בנז היטנק ןוגכ םינוש םינז םיילקד     41.04.1209
2-5.1 עזג הבוג ,'מ 3 - 4 הבוג,המדאמ רגוב      

  1,575.00 1,575.00     1.00 .'מ 'חי   
      
,רטיל 52 לכיממ לשפומ ,הימז,יאסרוט סקיצ     41.04.1210

    315.00   315.00     1.00 .'מ 3.1-1 יללכ הבוג 'חי   
      
עקרק ינפמ הבוג , המדאמ רגוב לשפומ סקיצ     41.04.1211

    472.00   472.00     1.00 .'מ 2.1 תוחפל ףונ רטוק ,'מ9.0-8.0 'חי   
      

     10.00    10.00     1.00 6 לדוג לש םילכיממ םיחיש לש דבלב הליתש 'חי  41.04.1212
      
לדוג לש םילכיממ םיחיש  לש דבלב הליתש     41.04.1220

      8.00     8.00     1.00 5. 'חי   
      

      5.00     5.00     1.00 .4 לדוג לש םילכיממ םיחיש לש דבלב הליתש 'חי  41.04.1230
      

      2.30     2.30     1.00 .3 לדוג לש םילכיממ םיחיש לש דבלב הליתש 'חי  41.04.1240
      

      1.20     1.20     1.00 .2-1 לדוג תוסוכמ םיחמצ לש דבלב הליתש 'חי  41.04.1250
      
'חי 04-03 יפל תועקפ ילצב לש דבלב הליתש     41.04.1260

      5.00     5.00     1.00 .ר"מל 'חי   
      

      4.00     4.00     1.00 .שרוש יפושח םידרו לש דבלב הליתש 'חי  41.04.1270
      

      2.30     2.30     1.00 1 לדוג לכימב םייתנוע  'חי  41.04.1280
      
םייתנש בר םיליתש יגוס לכ לש דבלב הקפסא     41.04.1290

      2.10     2.10     1.00 .2-1 לדוגב םילכמ ,)םיספטמו םירערע ללוכ( 'חי   
      
םייתנש בר םיליתש יגוס לכ לש דבלב הקפסא     41.04.1300

      6.00     6.00     1.00 .3 לדוגב םילכמ ,)םיספטמו םירערע ללוכ( 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../087 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     087  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םייתנש בר םיליתש יגוס לכ לש דבלב הקפסא     41.04.1310

     16.00    16.00     1.00 .4 לדוגב םילכמ ,)םיספטמו םירערע ללוכ( 'חי   
      
םייתנש בר םיליתש יגוס לכ לש דבלב הקפסא     41.04.1320

     26.00    26.00     1.00 .5 לדוגב םילכמ ,)םיספטמו םירערע ללוכ אל( 'חי   
      

     34.00    34.00     1.00 .5 לדוג םילכימב רערע לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.1330
      

     34.00    34.00     1.00 .5 לדוג םילכימב םיספטמ לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.1340
      
םילכימב םירערעו םיספטמ לש דבלב הקפסא     41.04.1350

     47.00    47.00     1.00 .6 לדוג 'חי   
      
אל( 6 לדוג םילכימב םיחיש לש דבלב הקפסא     41.04.1360

     40.00    40.00     1.00 .)םירערעו םיספטמ ללוכ 'חי   
      

     26.00    26.00     1.00 .4 'סמ לכיממ םידרו לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.1361
      

     37.00    37.00     1.00 .5 'סמ לכיממ םידרו לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.1362
      

     42.00    42.00     1.00 .6 'סמ לכיממ םידרו לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.1363
      

     52.00    52.00     1.00 .7 'סמ לכיממ םידרו לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.1364
      

     84.00    84.00     1.00 .6 'סמ עזג ג"ע בצועמ דרו לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.1365
      

    126.00   126.00     1.00 .7 'סמ עזג ג"ע בצועמ דרו לש דבלב הקפסא 'חי  41.04.1366
      
םייפרוח רב יחרפב לופיטו העירז הקפסא     41.04.1370

  1,050.00 1,050.00     1.00 .הנושארה לודיגה תנוע לכ ךשמב םנוד  
      
לכ ךשמב םייפרוח רב יחרפב דבלב לופיט     41.04.1380

    525.00   525.00     1.00 .ךליאו הינשה לודיגה תנוע םנוד  
      
םיפצ םיחמצו תואפמינ ללוכ אל ( םימ יחמצ     41.04.1390

     44.00    44.00     1.00 .4 לדוג ) םינצמחמ וא 'חי   
      
םיפצ םיחמצו תואפמינ ללוכ אל ( םימ יחמצ     41.04.1400

     52.00    52.00     1.00 .5 לדוג ) םינצמחמ וא 'חי   
      
, הנובלס ,היטסיפ, ןוטניקי ( םיפצ םימ יחמצ     41.04.1410

      9.00     9.00     1.00 .)'דכו הלוזא 'חי   
      

     84.00    84.00     1.00 .5 לדוג תואפמינ 'חי  41.04.1420
      
האדולא , ןנרק( 5 לדוג םינצמחמ םימ יחמצ     41.04.1430

     15.00    15.00     1.00 .)'דכו 'חי   
      
הבוג)ע"ש וא "האפמינ" תרבח תמגודכ(רדג ןג     41.04.1440

    336.00   336.00     1.00 .'מ 2.1 רטמ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../088 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     088  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוג)ע"ש וא "האפמינ" תרבח תמגודכ(רדג ןג     41.04.1450

    378.00   378.00     1.00 .'מ 8.1 רטמ   
      
קוריפו הנכה הדובע 50.14 קרפ תת      
היקשה תרנצל      
      
לדוגב היקשה תכרעמ שאר לש ריהז קוריפ     41.05.0010
םאתהב םימ תרנצ קותינ ללוכ ,והשלכ      
,לקוסה קוריפ תוברל ,חקפמה תויחנהל      
דע שורדה לכו היריעה ינסחמל הרבעה      

  1,785.00 1,785.00     1.00 'פמוק .הדובעה לש םלשומ עוציבל  
      
תכרעמ שארל םיננכותמ היקשה יווק רוביח     41.05.0020
חקפמה תוארוהל םאתהב ,םייק היקשה      
ןורא תפסות ,דיאונולוס ,םיפוגמ ללוכ,רתאב      
עוציבל דע שורדה לכו ךרוצה תדימב הנגה      

    735.00   735.00     1.00 .הדובעה לש םלשומ 'חי   
      
תכרעמ שארל םימייק היקשה יווק רוביח     41.05.0030
,)דרפנב םידדמנ םיפוגמ( ןנכותמ היקשה      
לכו,רתאב חקפמה תוארוהו תינכתל םאתהב      

    105.00   105.00     1.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע שורדה 'חי   
      
םימ רוקמ וא/ו םייק טנרדיה לש ריהז קוריפ     41.05.0040
תוארוהל םאתהב ,רתאב שדחמ הנקתהו      
םלשומ עוציבל דע שורדה לכו,רתאב חקפמה      

  1,575.00 1,575.00     1.00 'פמוק .הדובעה לש  
      
םיזתמ וא/ו םיריטממ לש הריהז הקתעה     41.05.0050
ללוכ ,םיניזמה היקשה יווק ללוכ םימייק      
תוארוהלו תינכתל םאתהב שדחמ הנקתה      
םלשומ עוציבל דע שורדה לכו,רתאב חקפמה      

     63.00    63.00     1.00 .הדובעה לש 'חי   
      
הייקשה תורוניצ 60.14 קרפ תת      
      

     74.00    74.00     1.00 .01 גרד מ"מ 011 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0020
      

     52.00    52.00     1.00 .01 גרד מ"מ  09 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0030
      

     42.00    42.00     1.00 .01 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0040
      

     37.00    37.00     1.00 .01 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0050
      

     41.00    41.00     1.00 .01 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0060
      

     21.00    21.00     1.00 .01 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0070
      

     16.00    16.00     1.00 . 01 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0080
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../089 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     089  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     52.00    52.00     1.00 .6 גרד מ"מ 09 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0090

      
     37.00    37.00     1.00 .6 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0100

      
     32.00    32.00     1.00 .6 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0110

      
     24.00    24.00     1.00 .6 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0120

      
     21.00    21.00     1.00 .6 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0130

      
     16.00    16.00     1.00 .6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0140

      
     12.00    12.00     1.00 .6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0150

      
     32.00    32.00     1.00 .4 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0160

      
     26.00    26.00     1.00 .4 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0170

      
     21.00    21.00     1.00 .4 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0180

      
     16.00    16.00     1.00 .4 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0190

      
     14.00    14.00     1.00 .4 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0200

      
     13.00    13.00     1.00 .4 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0210

      
      5.00     5.00     1.00 .4 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0220

      
.ףוטפט תורוניצ  70.14 קרפ תת      
      
61 רטוקב תסוומ ילרגטניא ףוטפט תורוניצ      
ללוכ ,טרופמכ תופטפט יחוורמו תוקיפסב מ"מ      
ץחלמ תוסיו םוחת( .בוציי תודתייו םירבחמ      
.)רב 5.3 ץחל דעו רב 5.0      
      
הקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ     41.07.0020

      5.00     5.00     1.00 .מ"ס 03 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש רטמ   
      
הקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ     41.07.0030

      5.00     5.00     1.00 .מ"ס 06-05 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש רטמ   
      
הקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ     41.07.0040
001-08 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש      

      4.00     4.00     1.00 .מ"ס רטמ   
      
הקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ     41.07.0050
051-021 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש      

      4.00     4.00     1.00 .מ"ס רטמ   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../090 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     090  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תסוומ "םערינוי" ןומט ףוטפט רוניצ     41.07.0060
3.2 לש הקיפסב מ"מ 61 רגנ לא+רזוחלא+      
, מ"ס 06-03 לכ חוורמ ש/ל 6.1 וא ש/ל      
תורוניצ לש יוסיכו ,הנמטה ,הסירפ ,הקפסא      
מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניאףוטפט      
ללוכ ,טרופמכ ףוטפט יחוורמו תוקיפסב      

      9.00     9.00     1.00 .בוציי תודתיו םירבחמ רטמ   
      
לקדל תופטפט 01 ,ץעל ףוטפט תעבט טרפ     41.07.0080

     19.00    19.00     1.00 .לקדל תופטפט 51-ו רטמ   
      
.םיזתמו םיריטממ 80.14 קרפ תת      
      
היפ 'מ 21-5 לש םיחווטל החיג ריטממ     41.08.0020
וא PGP/ 02-I רטנה גוסמ הרטלוא תינועבצ      

    126.00   126.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
וא הטסורינ 0055 "דרובנייר" החיג ריטממ     41.08.0030

    158.00   158.00     1.00 .תוינכותב טרפ י"פע ע"ש 'חי   
      
טרפ י"פע ע"ש וא  0055 "דרובנייר" ריטממ     41.08.0040

    136.00   136.00     1.00 .תוינכותב 'חי   
      
ע"ש וא הטסורינ SS 5008 "דרובנייר" ריטממ     41.08.0050

    378.00   378.00     1.00 .תוינכותב טרפ י"פע ןקתומ , 'חי   
      
וא ORP רטנה גוסמ 5-2 םיחווטל החיג זתמ     41.08.0060

     74.00    74.00     1.00 .תינכת יפל היפ ללוכ ,ע"ש וא TSNI 40 'חי   
      

     23.00    23.00     1.00 .ע"ש וא VCH 4/3" ןווכתמ ריטממל רגנ-לא 'חי  41.08.0070
      

     26.00    26.00     1.00 .ע"ש וא  רטנה 'צות 4/3" - 'מ 3 - ל רגנ-לא 'חי  41.08.0080
      
'צות PM 0003-0001 םיענ םימרז ןוריטממ     41.08.0100

    116.00   116.00     1.00 .תינכת יפל היפ ללוכ ,ע"ש וא רטנה 'חי   
      
תירוטור היפ ללוכ ,תסוומ SRP 0081 זתמ     41.08.0110

    116.00   116.00     1.00 TM 1800uni-spray. 'חי   
      
תרקבו תוכרעמ ישאר 90.14 קרפ תת      
הייקשה      
      
4/3"-1" רטוקב תוחיתפ 3 דע  תכרעמ שאר     41.09.0030
,תינוקלג רוג םיילמשח םיפוגמ ללוכ      
לוענמ , ילקיטרו טיילרוא ןורא ,םידיאונלוס      

  5,250.00 5,250.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תימוקמה תושרה רטסאמ  
      
4/3"-1" רטוקב תוחיתפ 3 דע  תכרעמ שאר     41.09.0040

  2,835.00 2,835.00     1.00 'פמוק .)ןורא אלל( תינוקלג רוג םיפוגמ  
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../091 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     091  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ 5.1 רטוקב תוחיתפ 8 דע תכרעמ שאר     41.09.0041
,םידיאונולוס ,תינוקלג רוג םיילמשח םיפוגמ      
רטסאמ לוענמ ,ילקיטרו טיילרוא לקוסו ןורא      

 14,700.00 14,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכה ,תימוקמה תושרה  
      

  9,450.00 9,450.00     1.00 'פמוק .הנגה ןורא אלל םלוא ל"נכ 41.09.0042
      
1½"-2" רטוקב תוחיתפ 3 דע  תכרעמ שאר     41.09.0050
ןורא ,םירזיבאה לכ ללוכ בשחמל הנכה םע      
רטסאמ לוענמו לקוס + "טיילרוא" הנגה      

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכה ,תימוקמה תושרה  
      
ללוכ תולעפה 8 דע 1" ילוארדיה תכרעמ שאר     41.09.0051
רטסאמ לוענמ ,לקוס + טיילרוא  ילקיטרו ןורא      

 15,750.00 15,750.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכ ה ,תימוקמה תושרה  
      

  9,450.00 9,450.00     1.00 'פמוק .הנגה  ןורא אלל םלוא ל"נכ 41.09.0052
      
תולעפה 8 דע  5.1" ילוארדיה תכרעמ שאר     41.09.0053
לוענמ ,לקוס + טיילרוא ילקיטרו ןורא ללוכ      

 18,900.00 18,900.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכה ,תימוקמה תושרה רטסאמ  
      

 13,650.00 13,650.00     1.00 'פמוק .הנגה ןורא אלל םלוא ל"נכ תכרעמ שאר 41.09.0054
      
ללוכ תולעפה 8 דע  2" ילוארדיה תכרעמ שאר     41.09.0055
רטסאמ לוענמו לקוס + טיילרוא תונורא( ןורא      
אל :הרעה( .טרפ יפל לכה ,תימוקמה תושרה      

 22,050.00 22,050.00     1.00 'פמוק .)דחאןוראמ רתוי רובע תפסות לכ םלושת  
      

 15,750.00 15,750.00     1.00 'פמוק .הנגה  ןורא אלל םלוא ל"נכ תכרעמ שאר 41.09.0056
      
תולעפה 51 דע  2" ילוארדיה תכרעמ שאר     41.09.0057
ןוטב דוסי + טיילרוא תונורא( ןורא ללוכ      
יפל לכה ,תימוקמה תושרה רטסאמ לוענמו      
רובע תפסות לכ םלושת אל :הרעה( .טרפ      

 24,150.00 24,150.00     1.00 'פמוק .)דחא ןוראמ רתוי  
      
רטוקב תוחיתפ 3 דע ילוארדיה תכרעמ שאר     41.09.0060
,םירזיבאה לכ  ללוכ  בשחמל  הנכה  םע -2"      
לכה ,תשרל רוביח ,לוענמ ,לקוס ,ןורא      

 10,500.00 10,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

  7,875.00 7,875.00     1.00 'פמוק .2/1.1" רטוקב םלוא ל"נכ תכרעמ שאר 41.09.0070
      

  5,250.00 5,250.00     1.00 'פמוק .1" רטוקב םלוא ל"נכ תכרעמ שאר 41.09.0075
      
ספ ללוכ ע"ש וא יכרע תלת הרקב דיאונולוס     41.09.0155
תכרעמה שאר ןוראב ןקתומ םידיאונולוס      

    368.00   368.00     1.00 AC+DC. 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../092 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     092  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שארל דומצ ע"ש וא טיילרוא גוסמ ןורא     41.09.0160
בשחמ רובע מ"ס 08/06/33 תודימב תכרעמ      
לוענמו םיקבח ,ץעמ הדובע חול ללוכ היקשה      
לכ תוברל   ,תימוקמה תושרה רטסאמ      

  1,260.00 1,260.00     1.00 'פמוק .זגראל הליענו תודובעהוםירמוחה  
      
מ"ס 08/08/33 תודימב  טיילרוא גוסמ ןורא     41.09.0170
תרגסמ ,ןוטב תקיצי ללוכ תכרעמה שאר רובע      
תודובעהו םירמוחה לכ תוברל ,ןוטב תקיציל      

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק .זגראל הליענו  
      
מ"ס 011/011/33 תודימב טיילרוא גוסמ ןורא     41.09.0180
תרגסמ ,ןוטב תקיצי ללוכ תכרעמה שאר רובע      
תודובעהו םירמוחה לכ תוברל ,ןוטב תקיציל      

  3,885.00 3,885.00     1.00 'פמוק .ןוראל הליענו  
      
טוח םע מ"מ 05 רטוקב תרושקתל לעתמ רונצ     41.09.0181
םירופח ,בשחמל דוקיפ יוק רובע הכישמ      
ירמוחו תואספוק תוברל ,עקרקב םיסוכמו      

     52.00    52.00     1.00 .רזע רטמ   
      
ר"ממ X6 5.1 ךתחב YYN גוסמ םילבכ     41.09.0182

     16.00    16.00     1.00 .בשחמל תורוניצב םילחשומ רטמ   
      
תולעפה 21 דע M ויפרוקס היקשה בשחמ     41.09.0190
רובח תוברל ,ע"ש  וא  הלורוטומ תרצות      
זרכמל  רושיק ,ןעטמ ,רבצמ ,שרדנכ למשח      
לשהשרומ ןיקתמ י"ע  הנקתהו  ינוריעה      

 14,175.00 14,175.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאו ,ןרציה  
      
42 דע בחרומ ויפרוקס הייקשה בשחמ     41.09.0200
תוברל  ,ע"ש וא הלורוטומ תרצות תולעפה      
רושיק ,ןעטמ ,רבצמ ,שרדנכ למשח רובח      
השרומ ןיקתמ  י"ע  הנקתהו  ינוריעהזכרמ      

 16,275.00 16,275.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאו ,ןרציה לש  
      
לכ ללוכ ויפרוקס הייקשה בשחמל הבחרה     41.09.0205
רוביחל םישורדה םירזיבאהו םירוביחה      
להנמ זכרמלו תכרעמ שארל ,םייק בשחמל      

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק .הייריעב  
      
םייק טייניריא בשחמל תרושקת UIP םאתמ     41.09.0206
ללוכ ,םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  7,350.00 7,350.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחא  
      
ללוכ ,ע"ש וא הלורוטומ טיינריא גוסמ בשחמ     41.09.0210
תוברל םישורדה םירזיבאה  לכו UIP םאתמ      

 42,000.00 42,000.00     1.00 'פמוק .הרואת תזכרמל למשח רובח  
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../093 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     093  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא הלורוטומ R X 4 ויפרוקס הייקשה בשחמ     41.09.0211
,רבצמ ,שרדנכ למשח רוביח תוברל ע"ש      
י"ע הנקתה ,ינוריעה זכרמל רושיק ,ןעטמ      

  7,350.00 7,350.00     1.00 'פמוק .הנשל תוירחאו ןרציה לש השרומ ןיקתמ  
      

  4,725.00 4,725.00     1.00 'פמוק .תולעפה 2 םלוא ל"נכ בשחמ 41.09.0212
      

  5,775.00 5,775.00     1.00 'פמוק .תולעפה 1 םלוא ל"נכ בשחמ 41.09.0213
      
לכ ללוכ "םוקיריא" הייקשה בשחמל הבחרה     41.09.0215
רוביחל םישורדה םירזיבאהו םירוביחה      
זכרמלו תכרעמה שארל ,םייקה בשחמל      

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק .הייריעב להנמה  
      
ללוכ S 4  CD/CA ע"ש וא "ןוקלג" בשחמ     41.09.0216

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק .תוביטר דגנ םוטא CA זראמ  
      
ללוכ S 6  CD/CA ע"ש וא "ןוקלג" בשחמ     41.09.0217

  1,260.00 1,260.00     1.00 'פמוק .תוביטר דגנ םוטא CA זראמ  
      
ללוכ S 9  CD/CA ע"ש וא "ןוקלג" בשחמ     41.09.0218

  1,470.00 1,470.00     1.00 'פמוק .תוביטר דגנ םוטא CA זראמ  
      

  1,890.00 1,890.00     1.00 'פמוק CA 21 ל"נכ 41.09.0219
      

    472.00   472.00     1.00 .תיטוחלא הצק 'חי קורפ 'חי  41.09.0220
      
לכ ללוכ תיטוחלא הצק 'חי לש שדחמ הנקתה     41.09.0221

  1,890.00 1,890.00     1.00 .םישורדה םירוביחה 'חי   
      
הנכהו ןורא וא זגראו תכרעמ לש ריהז קורפ     41.09.0223
לכ יוניפו תיננג המדאב יוסיכ ללוכ ,הרבעהל      
שאר .רשואמ תלוספ יונפ רתאל תלוספה      
רתאל וא םינסחמל ורבעוי זגראהו תכרעמה      

    840.00   840.00     1.00 .חקפמה תארוה י"פע ריעב רחא 'חי   
      
ללוכ ןורא וא זגראו תכרעמ שאר תנקתה     41.09.0224
.שארה ריחמ לולכ וניא רוביח ירזיבא תנקתה      
לכמ וא הייריעה ינסחממ חקליי תכרעמה שאר      

    525.00   525.00     1.00 .חקפמה הרויש ריעב רחא רתא 'חי   
      
לכ יוניפ ללוכ ,םייק זגראו תכרעמ שאר קוריפ     41.09.0225
יוסיכו רשואמ תלוספ יונפ רתאל תלוספה      

    630.00   630.00     1.00 .תיננג המדאב 'חי   
      
תכרעמ שארל םיננכותמ הייקשה יווק רוביח     41.09.0226
ללוכ ,רתאב חקפמה תויחנהל םאתהב ,םייק      

    525.00   525.00     1.00 'פמוק .םלשומה עוציבל דע שורדה לכ  
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../094 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     094  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תכרעמ שארל םיזגרא 01.14 קרפ תת      
הרקב      
      
תודימב תכרעמ שארל קיטסלפמ ןבלמ זגרא     41.10.0010
ללוכ ע"ש וא "סקורב" תרצות מ"ס 45/04/13      
יבועב ץצח תבכש םע עקרקב רופח ,הליענ      

    393.00   393.00     1.00 'פמוק ותיתחתב מ"ס 01  
      
רופח תכרעמ שארל קיטסלפמ ינבלמ זגרא     41.10.0020
מ"ס  01  יבועב  ץצח תבכש םעו עקרקב      
תודימב ע"ש וא "סקרוב" תרצות ותיתחתב      
םיאתמ  הסכמ  ,סיסבב  מ"ס 63/05/47      

    674.00   674.00     1.00 'פמוק הליענ ללוכ קיטסלפמ  
      
,תכרעמ שארל קיטסלפמ ינוניב ינבלמ זגרא     41.10.0030
מ"ס 01 יבועב  ץצח תבכש םעו עקרקב רופח      
תודימ ע"ש וא "סקורב" תרצות ,ותיתחתב      
הסכמ תוברל  ,סיסבב מ"ס 64/26/69      

  1,347.00 1,347.00     1.00 'פמוק הליענ ללוכ ,קיטסלפמםיאתמ  
      
,תכרעמ שארל קיטסלפמ ינוניב ינבלמ זגרא     41.10.0040
מ"ס 01 יבועב  ץצח  תבכש םעו עקרקב רופח      
תודימ  ע"ש  וא "סקורב" תרצות ,ותיתחתב      
הסכמ תוברל ,סיסבב  מ"ס  64/18/111      

  1,909.00 1,909.00     1.00 'פמוק הליענ ללוכ ,קיטסלפמ םיאתמ  
      
מ"ס 08/08 םינפ תודימב תכרעמ שארל זגרא     41.10.0060
םילולח ןוטב יקולבמ יונב ,מ"ס 05 קמועבו      
ץצח תבכש םעו המדאב רופח ,מ"ס 01 יבועב      
ןתיוזמ תרגסמ םע ,ותיתחתב מ"ס 01 יבועב      
ןוטב תרוגחב ןטובמ ,מ"מ 4/04/04 הדלפ      
מ"ס 04 לכ "םיצנוו" י"ע  ופקיהב הנוילע      
לזרב תוטומ 2 תוברל ,עצמאב קוזיח ןתיוזו      
םיאתמ הסכמ ,הרוגחב מ"מ 8 רטוקב      
2- ב עובצ ,ךשמהב םיפיעסב טרופמכחפמ      
2-ו טמורכקנצ וא יטטניס םוינימ  תובכש      

    674.00   674.00     1.00 'פמוק "ןתיא" הכלב תובכש  
      
011/08 םינפ תודימב תכרעמ שארל זגרא     41.10.0080
ןוטב יקולבמ  יונב  ,מ"ס  05  קמועבו מ"ס      
לעמו המדאב רופח ,מ"ס 01 יבועב םילולח      
הדלפ ןתיוזמ  תרגסמ  םע ץצח תבכש      
הנוילע ןוטב תרוגחב ןטובמ ,מ"מ 4/04/04      
קוזיח ןתיוזו מ"ס 04  לכ "םיצנוו" י"ע ופקיהב      
טרופמכ חפמ םיאתמ הסכמ תוברל ,עצמאב      
יטניס םוינימ תובכש 2-ב  עובצ  ,ךשמהב      

  1,280.00 1,280.00     1.00 'פמוק "ןתיא" הכלב תובכ 2-ו טמורכקנצוא  
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../095 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     095  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
081/081 םינפ תודימב תכרעמ שארל זגרא     41.10.0100
ןוטב יקולבמ  יונב  ,מ"ס  05 קמועבו מ"ס      
לעמו המדאב רופח ,מ"ס 01 יבועב םילולח      
הדלפ ןתיוזמ  תרגסמ  םע ץצח תבכש      
הנוילע ןוטב תרוגחב ןטובמ ,מ"מ 4/04/04      
לקיפורפו מ"ס 04  לכ "םיצנוו" י"ע ופקיהב      
הסכמ  תוברל עצמאב קוזיחל מ"מ 3/04/08      
2-ב עובצ ,ךשמהב טרופמכ  חפמ  םיאתמ      
2-ו טמורכקנצ וא יטטניס םוינימתובכש      

  1,909.00 1,909.00     1.00 'פמוק "ןתיא" הכלב תובכש  
      
רובע מ"ס 08/06/33 תודימב ילקיטרו ןורא     41.10.0110
תקיצי ,ץעמ הדובע חול ללוכ  היקשה בשחמ      
,ןוטב  תקיציל תרגסמ ,ןרציה טרפ יפ לע ןוטב      

  1,235.00 1,235.00     1.00 'פמוק זגראל הליענו הדובעהוםירמוחה לכ תוברל  
      
רובע מ"ס 08/08/33 תודימב  ילקיטרו ןורא     41.10.0120
טרפ יפ לע ןוטב תקיצי ללוכ תכרעמה שאר      
לכ  תוברל ,ןוטב  תקיציל  תרגסמ  ,ןרציה      

  2,976.00 2,976.00     1.00 'פמוק זגראל הליענו תודובעה םירמוחה  
      
מ"ס 011/011/33 תודימב  ילקיטרו ןורא     41.10.0130
יפ לע ןוטב תקיצי ללוכ תכרעמה  שאר  רובע      
לכ תוברל ,ןוטב תקיציל תרגסמ ,ןרציה טרפ      

  3,873.00 3,873.00     1.00 'פמוק זגראל הליענו תודובעה םירמוחה  
      
שאר זגרא םח ץבאב תנוולוגמ הדלפמ הסכמ     41.10.0140
םיקלח 2-מ  םיבכרומ  ,מ"ס 48/48 תודימב      
ךתורמו מ"מ 3 יבועב ררוחמו גירמ חפמ      
4 תוברל ,זגראה  ינפ  לע  הדלפ תרגסמל      
,תוידי ,מ"מ 6 רטוקב תונוולוגמ תוארשרש      
ףגא תינכתל םאתהב 'וכו םיריצ ,"ןלה" לוענמ      

    785.00   785.00     1.00 'פמוק ע"פשה  
      
זגראל םח ץבאב תנבלוגמ הדלפממ הסכמ     41.10.0160
3-מ םיבכרומ ,מ"ס 411/48 תודימב שאר      
מ"מ 3 יבועב ררוחמו גורמ חפמ םיקלח      
,זגראה  ינפ  לע  הדלפ תרגסמל ךתורמו      
,מ"מ 6 רטוקב תונוולוגמ תוארשרש 4 תוברל      
םאתהב 'וכו םיריצ ,"ןלה" לוענמ ,תוידי      

  1,010.00 1,010.00     1.00 'פמוק ע"פשה ףגא תינכתל  
      
תודימב הרקב שאר זגראל חפמ הסכמ     41.10.0170
גורמ  חפמ םיקלח 3-מ בכרומ ,מ"ס 411/48      
הדלפ תרגסמל ךתורמו מ"מ 3 יבועב ררוחמו      
תוארשרש  4  תוברל ,זגראה ינפ לע      
,"ןלה" לוענמ ,תוידי ,מ"מ 6 רטוקב תונוולוגמ      
,ע"פשה ףגא תינכתל םאתהב 'וכו  םיריצ      
תובכש 2-ו יטטניס םוינימ תובכש 2-ב עובצ      

    785.00   785.00     1.00 'פמוק "ןתיא" הכלב  
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../096 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     096  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב הרקב שאר זגראל חפמ הסכמ     41.10.0190
גורמ  חפמ םיקלח 4-מ בכרומ מ"ס 481/481      
הדלפ תרגסמל ךתורמו מ"מ 4 יבועב ררוחמו      
תוארשרש  4  תוברל ,זגראה ינפ לע      
ילוענמ 2 ,תוידי ,מ"מ 6 רטוקב תונוולוגמ      
ע"פשה ףגא תינכתל םאתהב 'וכו םיריצ ,"ןלה"      
רופא טמורכקניצ דוסי עבצ תובכשב עובצו      

  1,122.00 1,122.00     1.00 'פמוק "ןתיא" הכלב תובכש 2-ו  ןורקימ  07 יבועב  
      
תודימב תכרעמ שארל קיטסלפמ ןבלמ זגרא     41.10.0200
ללוכ ע"ש וא "סקורב" תרצות מ"ס 45/04/13      
יבועב ץצח תבכש םע עקרקב רופח ,הליענ      

    393.00   393.00     1.00 'פמוק .ותיתחתב מ"ס 01  
      
רופח תכרעמ שארל קיטסלפמ ינבלמ זגרא     41.10.0210
מ"ס  01  יבועב  ץצח תבכש םעו עקרקב      
תודימב ע"ש וא "סקרוב" תרצות ותיתחתב      
םיאתמ  הסכמ  ,סיסבב  מ"ס 63/05/47      

    674.00   674.00     1.00 'פמוק .הליענ ללוכ קיטסלפמ  
      
,תכרעמ שארל קיטסלפמ ינוניב ינבלמ זגרא     41.10.0220
מ"ס 01 יבועב  ץצח תבכש םעו עקרקב רופח      
תודימ ע"ש וא "סקורב" תרצות ,ותיתחתב      
הסכמ תוברל  ,סיסבב מ"ס 64/26/69      

  1,347.00 1,347.00     1.00 'פמוק .הליענ ללוכ ,קיטסלפמםיאתמ  
      
,תכרעמ שארל קיטסלפמ ינוניב ינבלמ זגרא     41.10.0230
מ"ס 01 יבועב  ץצח  תבכש םעו עקרקב רופח      
תודימ  ע"ש  וא "סקורב" תרצות ,ותיתחתב      
הסכמ תוברל ,סיסבב  מ"ס  64/18/111      

  1,909.00 1,909.00     1.00 'פמוק .הליענ ללוכ ,קיטסלפמ םיאתמ  
      
מ"ס 08/08 םינפ תודימב תכרעמ שארל זגרא     41.10.0240
םילולח ןוטב יקולבמ יונב ,מ"ס 05 קמועבו      
ץצח תבכש םעו המדאב רופח ,מ"ס 01 יבועב      
ןתיוזמ תרגסמ םע ,ותיתחתב מ"ס 01 יבועב      
ןוטב תרוגחב ןטובמ ,מ"מ 4/04/04 הדלפ      
מ"ס 04 לכ "םיצנוו" י"ע  ופקיהב הנוילע      
לזרב תוטומ 2 תוברל ,עצמאב קוזיח ןתיוזו      
םיאתמ הסכמ ,הרוגחב מ"מ 8 רטוקב      
2- ב עובצ ,ךשמהב םיפיעסב טרופמכחפמ      
2-ו טמורכקנצ וא יטטניס םוינימ  תובכש      

    674.00   674.00     1.00 'פמוק ."ןתיא" הכלב תובכש  
      
.ןוניגל הזנורב ףוגמ 11.14 קרפ תת      
      

    346.00   346.00     1.00 .4/3" ןוניגל הזנורב ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.11.0010
      

    504.00   504.00     1.00 .1" ןוניגל הזנורב ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.11.0020
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../097 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     097  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    798.00   798.00     1.00 .5.1" ןוניגל הזנורב ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.11.0030

      
  1,008.00 1,008.00     1.00 .2" ןוניגל הזנורב ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.11.0040

      
  2,625.00 2,625.00     1.00 .3" ןוניגל הזנורב ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.11.0050

      
םינגומ הייקשה יטרפ 31.14 קרפ תת      
.הנגה תכירבב      
      

    315.00   315.00     1.00 .ריוא םותסש טרפ 'חי  41.13.0010
      
מ"ס 23 רטוק ע"ש וא "סקורב" הנגה תספוק     41.13.0020
הפיטש זרב + זקנמ רוניצל חטשב הנקתהל      

    315.00   315.00     1.00 'פמוק עקרקה הבוגבו עקרקב ןגועמ הסכמו 1"  
      
מ"ס 23 רטוק ע"ש וא "סקורב" הנגה תספוק     41.13.0025
ריווא ררחשמ/ץחל תסו רובע חטשב הנקתהל      

    368.00   368.00     1.00 'פמוק .עקרקב ןגועמ הסכמו  
      
ללוכ ךרדמ יחטשב 06/06 תרוקיב תחוש     41.13.0030
א"ת םגד הייקשה בותיכ םע ןקלוו הסכמ      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .מ"ס  05 - 08  ימינפ רטוקב 'חי   
      

    231.00   231.00     1.00 .הסכמ+ הכירב ךותב םוקאו יטנא טרפ 'חי  41.13.0040
      
וא ימורט ןוטב תספוקמ םייח םיזרבל תוכירב     41.13.0050
04/04 םינפ תודימב "רמוע" 'בח לש יטסלפ      
ךותב תנקתומ מ"ס 05 דע קמועבו מ"ס      
מ"ס 01 יבועב ץצח תבכש תוברל ,עקרקה      

    284.00   284.00     1.00 .התיתחתב 'חי   
      
.ח"זמ 41.14 קרפ תת      
      

  3,045.00 3,045.00     1.00 .תינכת יפל םגדו גוס ,2", 5.1" חזמ 'חי  41.14.0010
      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .1" חזמ 'חי  41.14.0020
      
תובאשמו םימ תובאשמ 51.14 קרפ תת      
.ןשדו ןונימ      
      
,MN EB/11 , DEPLAC םגד םימ תבאשמ     41.15.0010
העש בוק 21 לש ץחל תרבגה תכרעמ תללוכה      
םיטירפה לכ תא תללוכה 'מ 52 לש תפסותב      

 14,438.00 14,438.00     1.00 .60/3 ינכטה חפסנב םיעיפומה 'חי   
      
, MN 61/04 A םגד יזאפ תלת םימ תבאשמ     41.15.0020
    DEPLAC, לש ץחל תרבגה תכרעמ תללוכה  
תא תללוכה 'מ 53 לש תפסותב העש בוק 51      

 17,325.00 17,325.00     1.00 .60/3 ינכטה חפסנב םיעיפומה םיטירפה לכ 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../098 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     098  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
, MN 02/04 C םגד יזאפ תלת םימ תבאשמ     41.15.0030
    DEPLAC, לש ץחל תרבגה תכרעמ תללוכה  
תא תללוכה 'מ 04 לש תפסותב העש בוק 02      

 38,062.00 38,062.00     1.00 .60/3 ינכטה חפסנב םיעיפומה םיטירפה לכ 'חי   
      
P טרפ י"פע היקשהל םימ ץחל תרבגה תדיחי     41.15.0040
,הקפסא ללוכ ,טרפמב רואית י"פעו תינכותב       
.הנשל תוירחאו הכרדה ,הלעפה ,הבכרה      
גוסמ תובאשמ 2 תללוכ הדיחיה      
    SUFDNURG NRC 2-46  ,קרופ,םיפוגמ  
ילמשח דוקיפ חול ,ריוא םותסש ,ןוניס ,ץחל      
רדת ריממ ,תובאשמל ידועי רקב ,תובאשמל      

168,000.00 168,000.00     1.00 .רדשמו 'חי   
      
םגד ORPASOD IML ןשד/ונימ תבאשמ     41.15.0050
    37B םותסש ,הבכרהו הקפסא ללוכ ,ע"ש וא  
לבכ ,תולוקשמ ,ןנסמ ,לגר םותסש ,הקרזה      
קלחמ , E09192 ,הפיצ גתמ תירוניצ ,דוקיפ      
םיינוציח םיוויח תלבק , םיסלופ ליפכמ/      

  3,360.00 3,360.00     1.00 .בשחמל רוביחו 'חי   
      
V, ,32V 73 סודינוי תילמשח ןושיד תבאשמ     41.15.0060

  3,675.00 3,675.00     1.00 .םישורדה םירוביחה לכ ללוכ ,V 71 'חי   
      
ןומט 1 קי'גמ ןושיד + רטיל 52 ןושיד  לכימ     41.15.0070
.תכרעמה שארלו הבאשמל רבוחמו עקרקב      

    420.00   420.00     1.00 .םישורדה םירוביחה 'חי   
      
ןגומ ינדי ףוגמ טרפ 61.14 קרפ תת      
.הנגה תכירבב      
      

    525.00   525.00     1.00 .2" ינדי ףוגמ 'חי  41.16.0010
      

    420.00   420.00     1.00 .5.1" ינדי ףוגמ 'חי  41.16.0020
      

    262.00   262.00     1.00 .1" ינדי ףוגמ 'חי  41.16.0030
      
רוקמל תורבחתה טרפ 71.14 קרפ תת      
.םימ      
      
טרפ י"פע א"ת תייריע לש 1" םימ דמל הנכה     41.17.0020

    315.00   315.00     1.00 'פמוק .םימה ףגא  
      
י"פע א"ת תייריע לש 5.1" םימ דמל הנכה     41.17.0030

    630.00   630.00     1.00 'פמוק .םימה ףגא טרפ  
      
טרפ י"פע א"ת תייריע לש 2" םימ דמל הנכה     41.17.0040

    840.00   840.00     1.00 'פמוק .םימה ףגא  
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../099 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     099  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בשחמל תרושקת תרנצ 81.14 קרפ תת      
      
לוורשכ םישמשמה ןליתאילופ תורוניצ      
,הריפח ללוכ, )הלוכתב טרופמכ( תרושקת      
.יוסיכו הנמטה      
      
3 תוחפל ןפוד יבוע 05 רטוקב תרושקת רוניצ     41.18.0020
5.1 יבועב YYN ידיג בר וא וד לבכ ללוכ מ"מ      

     13.00    13.00     1.00 .ר"ממ 5.2 דע רטמ   
      
םילוורש 02.14 קרפ תת      
      

     26.00    26.00     1.00 .2" רטוק יס.יו.יפ לוורש רטמ  41.20.0010
      

     47.00    47.00     1.00 .4" רטוק יס.יו.יפ לוורש רטמ  41.20.0015
      

     84.00    84.00     1.00 .4" רטוק תנוולוגמ הדלפ לוורש רטמ  41.20.0020
      

     47.00    47.00     1.00 .01 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ לוורש רטמ  41.20.0025
      

     52.00    52.00     1.00 .01 גרד מ"מ 09 ןליתאילופ לוורש רטמ  41.20.0030
      

     74.00    74.00     1.00 .01 גרד מ"מ 011 ןליתאילופ לוורש רטמ  41.20.0035
      

     32.00    32.00     1.00 .6 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ לוורש רטמ  41.20.0036
      

     37.00    37.00     1.00 .6 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ לוורש רטמ  41.20.0040
      

     42.00    42.00     1.00 .6 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ לוורש רטמ  41.20.0050
      
תוקעמו תורדג ,בוחרו ןג טוהיר 44 קרפ      
      
.בוחרו ןג טוהיר 10.44 קרפ תת      
      
ללוכ ,מ"ס 4.3 יבועב האפיא ץעמ  ץע קד     44.01.0030

    892.00   892.00     1.00 .םירוביחה לעו ץעה לש החנהה תויתשת ר"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 9.1 יבועב האפיא ץעמ  ץע קד     44.01.0040

    578.00   578.00     1.00 .םירוביחה לעו ץעה לש החנהה תויתשת ר"מ   
      
ץעמ יתבכש בר ץע תרוק -  לספסל בשומ     44.01.0050

    368.00   368.00     1.00 .מ"ס 04 בחור  מ"ס 01  יבועב  השק רטמ   
      
ץעמ יתבכש בר ץע תרוק  - לספסל בשומ     44.01.0055

    546.00   546.00     1.00 .מ"ס 05 בחור  מ"ס 21 יבועב  השק רטמ   
      
מ"ס 5.4 יבועב  השק ץעמ ץע חול הקעמ     44.01.0060

    220.00   220.00     1.00 .מ"ס 81 בחור רטמ   
      

    840.00   840.00     1.00 .תבשחוממ הימדה ללוכ הדובע רתאב טלש ר"מ  44.01.0070
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../100 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     100  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 45,045.00 45,045.00     1.00 א"ת תייריע טרפמ יפ לע ריעל הסינכ טלש 'חי  44.01.0080

      
ללוכ "ןלוג" םגדמ ןותפשא  לש דבלב הקפסא     44.01.0090
הרויש םוקמ לכל ,ע"ש וא תכתממ ימינפ חפ      

    472.00   472.00     1.00 .חקפמה 'חי   
      

     94.00    94.00     1.00 .םגד לכמ ןותפשא לש דבלב הנקתה 'חי  44.01.0100
      
תרצות "איבל" ןותפשא לש דבלב הקפסא     44.01.0110

  2,100.00 2,100.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
תרצות "םי לג" ןותפשא  לש דבלב הקפסא     44.01.0120

  2,100.00 2,100.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
ללוכ בקונמ חפמ ןותפשא לש דבלב הקפסא     44.01.0130

    840.00   840.00     1.00 .הרפאמ ללוכ תכתממ ימינפ חפ 'חי   
      

    116.00   116.00     1.00 ."ןלוג" ןותפשאל תכתממ ימינפ חפ 'חי  44.01.0140
      

    126.00   126.00     1.00 בקונמ חפמ ןותפשאל תכתממ ימינפ חפ 'חי  44.01.0150
      
"57 סוטול" םגדמ ןותפשא לש דבלב הקפסא     44.01.0160
'צות הטסורינ הסכמו תכתממ ימינפ חפ ללוכ      

  1,155.00 1,155.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
סוטול" םגדמ ןותפשאל רטיל 57 ימינפ חפ     44.01.0170

    147.00   147.00     1.00 75". 'חי   
      

    147.00   147.00     1.00 ."57 סוטול" םגדמ ןותפשאל הטסורינ הסכמ 'חי  44.01.0180
      
'חר םגד דומע לע יולת ,בקונמ חפמ ןותפשא     44.01.0181
ןקתמו הרפאמ ללוכ ,ע"ש וא "לוריבג ןבא"      

  1,890.00 1,890.00     1.00 .הילת 'חי   
      
וא "תירינ" םגדמ לספס  לש דבלב הקפסא     44.01.0190

    892.00   892.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
וא "תירינ" םגדמ לספס לש דבלב הנקתה     44.01.0200

    158.00   158.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      

  1,575.00 1,575.00     1.00 .בקונמ חפמ לספס לש דבלב הקפסא 'חי  44.01.0210
      

    158.00   158.00     1.00 .בקונמ חפמ לספס לש דבלב הנקתה 'חי  44.01.0220
      
"הנולצרב" םגדמ לספס לש דבלב הקפסא     44.01.0230

  1,575.00 1,575.00     1.00 'מ 02.1-04.1 ךרואב יבשומ-וד 'חי   
      
הנולצרב" םגדמ לספס לש דבלב הקפסא     44.01.0231
- 02.1 ךרואב יבשומ-וד )בחר בשומ( "רפושמ      

  1,785.00 1,785.00     1.00 'מ 04.1 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../101 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     101  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דח "הנולצרב" םגדמ לספס לש דבלב הקפסא     44.01.0235

  1,470.00 1,470.00     1.00 'מ 08.0 ךואב יבשומ 'חי   
      
הנולצרב" םגדמ לספס לש דבלב הקפסא     44.01.0236
08.0 ךרואב יבשומ-דח )בחר בשומ( "רפושמ      

  1,628.00 1,628.00     1.00 'מ 'חי   
      
"הנולצרב" םגדמ םילספס לש דבלב הנקתה     44.01.0240

    158.00   158.00     1.00 .םגדו לדוג לכב 'חי   
      
םע תכתמו ןוטב לספס לש דבלב הקפסא     44.01.0250

  3,465.00 3,465.00     1.00 .בגל תנעשמ 'חי   
      
םע תכתמו ןוטב לספס לש דבלב הנקתה     44.01.0260

    126.00   126.00     1.00 .בגל תנעשמ 'חי   
      
ןוטב ילגר םע "ןר" לספס לש דבלב הקפסא     44.01.0270
'צות )ריחמב לולכ( 'מ 2 ךרואב ץע בשומו      

  4,410.00 4,410.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'בח 'חי   
      
ילגר םע "איבל" לספס לש דבלב הקפסא     44.01.0280
לולכ( 'מ 07.1 ךרואב ץע בשומו תכתמ      

  1,942.00 1,942.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'בח 'צות )ריחמב 'חי   
      
ןוטב ילגר םע "םי לג" לספס לש דבלב הקפסא     44.01.0290
לש )ריחמב לולכ( 'מ 07.1 ךרואב ץע בשומו      

  2,205.00 2,205.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'בח 'חי   
      

    158.00   158.00     1.00 ."איבל"/"םי לג" לספס לש דבלב הנקתה 'חי  44.01.0300
      

    262.00   262.00     1.00 ."ןר" לספס לש דבלב הנקתה 'חי  44.01.0310
      
לספס לש ןוטב ילגר תותיסל ריחמ תפסות     44.01.0320

    294.00   294.00     1.00 .גוס לכמ 'חי   
      
תודובע ללוכ יתבכש בר ץעמ שגרד לספס     44.01.0330
ןוגיע ללוכ ,םישורדה םירזיבאה לכו תורגסמ      
לע לכה תושורדה רפעה תודובע לכו סוסיבו      

  4,725.00 4,725.00     1.00 ."רולק סלרצ" םגד  טרפ יפ 'חי   
      
תוחולמ בשומו תכתמ תיצקורטסנוקמ לספס     44.01.0331
םגד ,'מ 00.3 ךרואב ריהב יאקירפא ינשוג ץע      

  4,200.00 4,200.00     1.00 .טרפל םאתהב לכה ,בקעי ןג 'חי   
      

  5,775.00 5,775.00     1.00 .'מ 5 לש ךרואב םלוא ,ל"נכ לספס 'חי  44.01.0332
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../102 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     102  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תכתמ רוניצ יושע ,לספסל )עצמא( די תנעשמ     44.01.0340
עבצה ןווג .רונתב עובצו ןוולוגמ ףפוכמ 4/3"      
.לספסה גוסו להנמה תטלחה י"פע היהי      
לספסל תנעשמה קוזיח תללוכ הנקתה      

     63.00    63.00     1.00 .להנמה תטלחהו לספסה גוס י"פע עבקתש 'חי   
      
תכתמ רוניצ יושע , לספסל )עצמא( די תנעשמ     44.01.0350
מ"מ 5 יבועב תכתמ ספ וילעמ .ףפוכמ 4/3"      
רוניצהו תכתמה אוה םג ףפוכמ מ"מ 05 בחור      
עבצה ןווג . רונתב  םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.לספסה גוסו להנמה תטלחה י"פע היהי      
לספסל תנעשמה קוזיח תללוכ הנקתה      

    126.00   126.00     1.00 .לספסה גוס י"פע עבקתש 'חי   
      

  1,260.00 1,260.00     1.00 .ע"ש וא ןיקניש בוחר םגד,רב אסכ 'חי  44.01.0355
      
'צות 0067 ט"קמ תכתמו ןוטב לירג לגנמ     44.01.0360
תוארוה י"פע הנקתה .ע"ש וא "אכירא םחש"      

  2,048.00 2,048.00     1.00 .ןרציה 'חי   
      
תכתמו ןוטב לירג לגנמ לש דבלב הנקתה     44.01.0370

    420.00   420.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'צות 0067 ט"קמ 'חי   
      

    462.00   462.00     1.00 .'מ 2.2 הבוגב םיינוריע ךרד ירורמת 'חי  44.01.0380
      

  3,754.00 3,754.00     1.00 ."שיגנ ילארשי לגנמ"  תכרע 'חי  44.01.0390
      

  3,854.00 3,854.00     1.00 ."ילארשי לגנמ"  תכרע 'חי  44.01.0400
      

  3,675.00 3,675.00     1.00 ."ןולא" םגד הלוגרפ לש דבלב הקפסא 'חי  44.01.0405
      

    262.00   262.00     1.00 ."ןולא" םגד הלוגרפ לש דבלב הנקתה 'חי  44.01.0410
      
י"פע הנקתה ,טרפל םאתהב תועדומ חול     44.01.0420

  1,575.00 1,575.00     1.00 .ןרציה תוארוה 'חי   
      

  1,208.00 1,208.00     1.00 .םילספס םע בלושמ ץעמ קינקיפ ןחלוש 'חי  44.01.0430
      
'צות "תנעשמו בשומ" םגד הבישי תכרעמ     44.01.0440
הקיאזומ רמגב ןחלוש ,ע"ש וא "אכירא םחש"      
םע םיבשומ ,טמ חש וא שב שש חול ללוכה      
,ןווגב וא תתוסמ רמגב ןוטבמ תנעשמ      

  5,355.00 5,355.00     1.00 ץע וא C.V.P.U תוחול םיללוכה 'חי   
      
םחש" 'צות "4 חרפ" םגד הבישי תכרעמ     44.01.0445
ללוכה הקיאזומ רמגב ןחלוש ,ע"ש וא "אכירא      
ןוטב רמגב םיבשומ ,טמ חש וא שב שש חול      

  3,465.00 3,465.00     1.00 ןווגב וא תתוסמ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../103 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     103  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בשומ "תזורחמ" םגד הבישי תכרעמ     44.01.0450
'צות 09X53X24. תודימב טילונרג/ןוטב      

    924.00   924.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
יפוס בשומ "תזורחמ" םגד הבישי תכרעמ     44.01.0460

    924.00   924.00     1.00 . 59X53X24 תודימב ןוטב 'חי   
      
חפו תכתמ יושע םיבשומ 4 + קינקיפ ןחלוש     44.01.0470

  3,071.00 3,071.00     1.00 .בקונמ 'חי   
      
ריצ בשומ "תזורחמ" םגד הבישי תכרעמ     44.01.0480

    808.00   808.00     1.00 .מ"ס  34 הבוג ,מ"ס 53 רטוק ,טילונרג /ןוטב 'חי   
      
םגד םיטנמלא תותיסל ריחמ תפסות     44.01.0481

    210.00   210.00     1.00 והשלכ גוסמ "תזורחמ" 'חי   
      
04 הבוגב "ח" םגד םיימורט םיטנמלאמ לספס     44.01.0485
םאתהב הנתשמ ךרואב ,מ"ס 05 בחורבו מ"ס      
םיטנמלא ללוכ ,לגועמ וא רשי וקב ,שרדנל      
רופאןוטב רמגב ,הצק יטנמלא ללוכ ,םילגועמ      

    556.00   556.00     1.00 .טילונרג רמגב וא ןווגב וא רטמ   
      
ןוטסרקא רמגב םלוא ,ל"נכ םיטנמלאמ לספס     44.01.0486

    892.00   892.00     1.00 .ירכרוכ וא רטמ   
      
4 תללוכה א"ת תייריע םגד הבישי תניפ     44.01.0490
יזכרמ יעוביר ןחלושו תנעשמ םע םיבשומ      

  4,006.00 4,006.00     1.00 .ףרוצמ טרפ יפ לע לכה 'חי   
      
תרצות "רבונה" םגד ץעמ תואסכ םע ןחלוש     44.01.0500

    945.00   945.00     1.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
,ע"ש וא אכירא םחש 'צות "ןוליא" םגד לספס     44.01.0510

  1,533.00 1,533.00     1.00 .די ידעסמ ללוכ 'חי   
      
טרופמכ קינקיפ ןחלוש לש דבלב הנקתה     44.01.0520

     74.00    74.00     1.00 .ב"צמה טרפמב 'חי   
      
יללגל טוליש תכרע דומע לש דבלב הקפסא     44.01.0530

    368.00   368.00     1.00 .םיבלכ 'חי   
      

    430.00   430.00     1.00 .םיבלכ ןותפשא  לש דבלב הקפסא 'חי  44.01.0540
      

     74.00    74.00     1.00 .םיבלכל ןותפשא לש דבלב הנקתה 'חי  44.01.0545
      
יללגל טוליש תכרע דומע לש דבלב הנקתה     44.01.0550

     74.00    74.00     1.00 .םיבלכ 'חי   
      
םע ע"ש וא "קוה" םגד בקונמ חפמ ןותפשא     44.01.0560

    856.00   856.00     1.00 .א"ת תייריע למס 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../104 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     104  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    840.00   840.00     1.00 .'מ 002/00.1 תודימב םיקובקב ףוסיאל ןקתמ 'חי  44.01.0565

      
    872.00   872.00     1.00 .ףרוצמ טרפל םאתהב םיינפואל ילריפס ןקתמ 'חי  44.01.0570

      
,םיעונפוא וא/ו םיינפוא תליענל ןקתמ     44.01.0580

    761.00   761.00     1.00 .א"ת תייריע טרדנטס י"פע ,הטסורינמ 'חי   
      
םיינפוא תליענל ןקתמל טלש רובע תפסות     44.01.0581

     84.00    84.00     1.00 .א"ת תייריע טרדנטס י"פע 'חי   
      
תליענל ןקתמ תנקתהל ריחמ תפסות     44.01.0582
םולהי חודיק תועצמאב םיעונפוא/םיינפוא      

     63.00    63.00     1.00 .טילונרג תפצרב 'חי   
      
הטסורינמ הטזור/תופיכ רובע ריחמ תפסות     44.01.0583
.הנקתהה תפצרב השבלהה תטישב יוסיכל      

     63.00    63.00     1.00 .)'חי 2( םיעונפוא/םיינפוא ןקתמל טלפמוק 'חי   
      
'חר םגד ,הדלפו ץע יושע תונעשיה ןקתמ     44.01.0585

  1,680.00 1,680.00     1.00 .ע"ש וא ןיקניש 'חי   
      
'צות "חירב" םגד ,םיינפוא תליענל ןקתמ     44.01.0586
תוארוה י"פע הנקתה .ע"ש וא "אכירא םחש"      

  1,186.00 1,186.00     1.00 .להנמה הרוי וב םוקמ לכב ןרצי 'חי   
      
ןקתמל םוסמוס וא תותיס רובע ריחמ תפסות     44.01.0587
'צות "חירב" וא "לוענמ" םגד םיינפוא תליענל      

    168.00   168.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
יוריק 5/01 ךתחב ץע ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0590
05X05 רוח לדוג ,מ"מ 5.2 יבועב ץע תשר      

    769.00   769.00     1.00 .לספס אללו הרשי תיוזב ר"מ   
      
יוריק 5/01 ךתחב ץע ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0600
05X05 רוח לדוג ,מ"מ 5.2 יבועב ץע תשר      

    878.00   878.00     1.00 .לספס אללו תילגעמ תיוזב ר"מ   
      
יוריק 5/01 ךתחב ץע ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0610
05X05 רוח לדוג ,מ"מ 5.2 יבועב ץע תשר      

    988.00   988.00     1.00 . תנעשמ םע לספס ללוכ הרשי תיוזב ר"מ   
      
יוריק 5/01 ךתחב ץע ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0620
05X05 רוח לדוג ,מ"מ 5.2 יבועב ץע תשר      

  1,097.00 1,097.00     1.00 .תנעשמ םע לספס ללוכ תילגעמ תיוזב ר"מ   
      
08/08 ךתחמ תכתמ ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0630
יוריק 04/08 ליפורפמ היושע תרגסמ ,מ"מ      
רוח לדוג ,מ"מ 5.2 יבועב ץע תשר ןוילע      

  1,097.00 1,097.00     1.00 .לספס אללו הרשי תיוזב05X05 ר"מ   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../105 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     105  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
08/08 ךתחמ תכתמ ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0640
יוריק 04/08 ליפורפמ היושע תרגסמ ,מ"מ      
רוח לדוג ,מ"מ 5.2 יבועב ץע תשר ןוילע      

  1,208.00 1,208.00     1.00 .לספס אלו תילגעמ תיוזב05X05 ר"מ   
      
08/08 ךתחמ תכתמ ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0650
יוריק 04/08 ליפורפמ היושע תרגסמ ,מ"מ      
רוח לדוג ,מ"מ 5.2 יבועב ץע תשר ןוילע      

  1,317.00 1,317.00     1.00 .תנעשמ םע לספס ללוכ ,הרשי תיוזב05X05 ר"מ   
      
08/08 ךתחמ תכתמ ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0660
יוריק 04/08 ליפורפמ היושע תרגסמ ,מ"מ      
רוח לדוג ,מ"מ 5.2 יבועב ץע תשר ןוילע      
    05X05םע לספס ללוכ ,תילגעמ תיוזב  

  1,372.00 1,372.00     1.00 .תנעשמ ר"מ   
      
08/08 ךתחמ תכתמ ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0670
יוריק 04/08 ליפורפמ היושע תרגסמ ,מ"מ      
,מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ ןוילע      

  1,427.00 1,427.00     1.00 .לספס אללו הרשי תיוזב ר"מ   
      
08/08 ךתחמ תכתמ ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0680
יוריק 04/08 ליפורפמ היושע תרגסמ ,מ"מ      
,מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ ןוילע      

  1,480.00 1,480.00     1.00 .לספס אללו תילגעמ תיוזב ר"מ   
      
08/08 ךתחמ תכתמ ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0690
יוריק 04/08 ליפורפמ היושע תרגסמ ,מ"מ      
,מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ ןוילע      

  1,536.00 1,536.00     1.00 .תנעשמ םע לספס ללוכ הרשי תיוזב ר"מ   
      
08/08 ךתחמ תכתמ ידומעמ היושע הלוגרפ     44.01.0700
יוריק 04/08 ליפורפמ היושע תרגסמ ,מ"מ      
,מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ ןוילע      

  1,646.00 1,646.00     1.00 .תנעשמ םע לספס ללוכ תילגעמ תיוזב ר"מ   
      
םינוש תכתמ יליפורפ תייצקורטסנוקמ הלוגרפ     44.01.0701
רחאל חבושמ יניפ ןרוא ץע תוחול יוריקו      
לכה ,תנעשמו לספס אלל ,היצנגרפמיא      

  1,312.00 1,312.00     1.00 .ףרוצמ טרפל םאתהב ר"מ   
      

  1,418.00 1,418.00     1.00 .תנעשמו לספס םע םלוא ,ל"נכ הלוגרפ ר"מ  44.01.0702
      
,בקונמ חפמ יוריק םע םלוא ,ל"נכ הלוגרפ     44.01.0703

  1,365.00 1,365.00     1.00 .מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ ר"מ   
      
,בקונמ חפמ יוריק םע םלוא ,ל"נכ הלוגרפ     44.01.0704
לספס םעו מ"מ 2 יבועב עובצו ןוולוגמ      

  1,470.00 1,470.00     1.00 .תנעשמו ר"מ   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../106 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     106  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב ,עדמה תלייט םגד הלוגרפ     44.01.0705
תייצקורטסנוקמ ,'מ 3 הבוגבו 'מ 00.4/05.2      
ןרוא ץע תוחול יוריקו םינוש תכתמ יליפורפ      
52/57 ךתחב היצנגרפמיא רחאל חבושמ יניפ      

 42,000.00 42,000.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
      
וא א"ת תייריע םגד תיתשק יצח םגד הלוגרפ     44.01.0710

  1,197.00 1,197.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      

    651.00   651.00     1.00 .תולוגרפ יוריקל בקונמ חפ ר"מ  44.01.0720
      
,םימל רוביח תללוכה היזרב לש דבלב הנקתה     44.01.0740

    525.00   525.00     1.00 .רתאל הלבוהו םיבלכ תקוש ,זוקינ 'חי   
      
תרצות "לילג" וא "טהר" תמגוד הייתש תייזרב     44.01.0750
תוברל ,טילונרג וא ןוטב רמגב "אכירא םחש"      
001/001/001 זוקינ רוב ,םימ רוקמל רוביח      
ףוגמ ,םיבלכל תקוש ,ץצח יולימ םע מ"ס      
רוקמל רוביחו הסכמ םע ןוטב תחוש ךותב      
תוארוה י"פע תונקתה .אוהש קחרמ לכב םימ      

  3,938.00 3,938.00     1.00 .ןרציה 'חי   
      
"ףנכ" וא "הלע" וא "תג" תמגוד הייתש תייזרב     44.01.0760
וא ןוטב רמגב .ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות      
זוקינ רוב ,םימ רוקמל רוביח תוברל,טילונרג      
תקוש ,ץצח יולימ םע מ"ס 001/001/001      
הסכמ םע ןוטב תחוש ךותב ףוגמ ,םיבלכל      
תונקתה .אוהש קחרמ לכב םימ רוקמל רוביחו      

  4,305.00 4,305.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע 'חי   
      
םחש" 'בח 'צות "םירק םימל לפמ" הייזרב     44.01.0770
09/53 תודימ . ע"ש וא "1632" ט"קמ "אכירא      
2 םע תקוש .ג"ק 07 לקשמ מ"ס 21 הבוג      
יתסו םע ילדנוו יטנא םינגומ ןצחל יזרב      
,יתיב ןופיס זוקינ ללוכ ,םייטמוטוא הקיפס      
זוקינ תכירב תנקתה ללוכ ,דרפנ רורק ןקתמ      
מ"ס 001/001/001 תודימב זוקינ רוב םיבלכל      
םע ןוטב תחוש ךותב ףוגמו ץצח יולימ םע      

 12,600.00 12,600.00     1.00 .הסכמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../107 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     107  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוטב וא טילונרג "םירק םימל ראב " הייזרב     44.01.0780
תקושה . ע"ש וא "אכירא םחש" 'בח 'צות      
. ג"ק 002 לקשמ,מ"ס 08 הבוג מ"ס 55/07      
ילדנוו יטנא םינגומ ,ןצחל יזרב 4 םע היזרבה      
תקושה ,םייטמוטוא הקיפס יתסוו םע      
,לופיטל תקרפתמ ,ןיירושמ רטסאילופמ      
היזרבה .ס"כ 5.0 סחדמ תללוכ רורק תכרעמ      
תכירב מ"ס 08-06 הבוגב עקרקל תנטובמ      
תוארוה י"פע הנקתה .היזרבל הדומצ זוקינ      
רוביחה ,חתמ רוקמ קפסת הייריעה .ןרציה      
,הקפסא ללוכ ריחמה .הדובעה ריחמב לולכ      
תקושו רורק ןקתמ ,היזרב ,הנקתה ,הלבוה      

 17,325.00 17,325.00     1.00 .תוולינה תודובעה לכו םיבלכל 'חי   
      
םינצחל 2 "םירק םימל 3 קיפא" םגדמ היזרב     44.01.0790
וא "תוקורי תוברת תוניפ" 'צות םיכנל זרב +      
ללוכ ריחמה .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ע"ש      
םימה רוקמל רוביח , הנקתה,הלבוה ,הקפסא      
001/001/001 זוקינ רוב ,אוהש קחרמ לכב      
ךותב ףוגמ ,םיבלכ תקוש ,ץצח יולימ םע מ"ס      

 13,860.00 13,860.00     1.00 .הסכמ םע ןוטב תחוש 'חי   
      

    262.00   262.00     1.00 והשלכ םגדמ היזרב תותיסל ריחמ תפסות 'חי  44.01.0795
      
והשלכ גוסמ היזרב תקפסאל ריחמ תפסות     44.01.0796

    158.00   158.00     1.00 ןווגב 'חי   
      
תפרוצמ הציקס י"פע "םירק םימ" רלוקל טלש     44.01.0800

    315.00   315.00     1.00 .זרכמה יכמסמל 'חי   
      
גוס לכמ היזרבל )םיקלחה לכ ללוכ( ןצחל זרב     44.01.0810
. ע"ש וא "אכירא םחש" 'בח 'צות אוהש      

    158.00   158.00     1.00 .ןרציה תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
תרבח לש  אוהש גוס לכמ היזרבל ןצחל תיפ     44.01.0820
תוארוה י"פע הנקתה .ע"ש וא "אכירא םחש"      

     37.00    37.00     1.00 .ןרצי 'חי   
      
גוס לכמ היזרבל )םיקלחה לכ ללוכ( "לע" ןנסמ     44.01.0830
. ע"ש וא "אכירא םחש" 'בח 'צות . אוהש      

    452.00   452.00     1.00 .ןרציה תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
לכמ היזרבל )םיקלחה לכ ללוכ( הקיצי הסכמ     44.01.0840
. ע"ש וא "אכירא םחש" 'בח 'צות  .אוהש גוס      

     84.00    84.00     1.00 .ןרציה תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
לכמ היזרבל )םיקלחה לכ ללוכ( דרוקר רזיבא     44.01.0850
.ע"ש וא "אכירא םחש" 'בח 'צות .אוהש גוס      

     79.00    79.00     1.00 .ןרציה תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
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    383.00   383.00     1.00 .היזרבל זוקינ תכירב 'חי  44.01.0910

      
    404.00   404.00     1.00 .םיבלכ תקוש םע היזרבל זוקינ תכרב 'חי  44.01.0920

      
ןוולגמ חפמ ,םוגפ וא רסח םוקמב שדח בזרמ     44.01.0921

    126.00   126.00     1.00 .םייקה בזרמה קוריפ ללוכ ,עובצו 'חי   
      
וא שדח בזרמל הצק טנמלא דוביעל תפסות     44.01.0922

     74.00    74.00     1.00 .םייק 'חי   
      
רובע ,ףוצירב םיצוענ 403 מ"בלפ ירמסמ     44.01.0923

     47.00    47.00     1.00 .םירוזא ןומיסו םוחית 'חי   
      
רליפל וא/ו הפשא יחפל השינל תותלד/תלד     44.01.0924
וא תופפר תאולימ םע תכתמ 'סנוקמ ,תיתשת      
ללוכ עולק וא בקונמ וא קלח ,עובצו ןוולגמ חפ      
םאתהבעוציבל שורדה לכו רזעה ירזיבא לכ      

  1,102.00 1,102.00     1.00 .טרפל ר"מ   
      
'סנוקמ םימ ינועשל וא/ו זג ינולבל רותסמ     44.01.0925
וא בקונמ וא קלח ,עובצו ןוולגמ חפו תכתמ      
שורדה לכו רזעה ירזיבא לכ ללוכ ,עולק      

    945.00   945.00     1.00 .טרפל םאתהב עוציבל ר"מ   
      
ןוטב הלוגרפו הלופכ "רורד" הבישי תכרעמ     44.01.0930
ללוכ "אכירא םחש" תרצות המגוד תכתמו      
טרפמ יפל הנקתה .ןוטב דוסיו קחשמ תוחול      

 13,125.00 13,125.00     1.00 .חקפמה רושיאבו ןרציה 'חי   
      
וא ץוחר טילונרג רמג ןטק החצנה רודכ     44.01.0940

  1,890.00 1,890.00     1.00 .)מ"ס 56 רטוק( תתוסמ 'חי   
      
וא ץוחר טילונרג רמג לודג החצנה רודכ     44.01.0950

  5,775.00 5,775.00     1.00 .)מ"ס 001 רטוק( תתוסמ 'חי   
      
.ע"ש וא "אכירא םחש" 'צות גנופ-גניפ ןחלוש     44.01.1020

  7,245.00 7,245.00     1.00 . ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
וא/ו סקפסרפ לסה חול ,עובצו ןוולוגמ לס/רעש     44.01.1030
.תשרו קושיח ללוכ חקפמה תייחנה י"פע ץע      

  5,775.00 5,775.00     1.00 .ב"צמה טרפמה י"פע הנקתה 'חי   
      
י"פע עובצו ןוולוגמ "0002 טקסב" םגד ןקתמ     44.01.1040

  7,875.00 7,875.00     1.00 .ב"צמה טרפמ 'חי   
      
י"פע עובצו ןוולוגמ לגר-יד/קט-רודכ רעש     44.01.1050

  2,940.00 2,940.00     1.00 .ב"צמה טרפמ 'חי   
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קושיח ,תכתמ תרגסמ סולפ סקפסרפמ לס חול     44.01.1060
חקפמה תוארוה י"פע הנקתה . תשרו ינקת      
וקוליסו ןשיה חולה קוריפ תא םג ללוכ ריחמה      

  2,625.00 2,625.00     1.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רתאל 'חי   
      

  3,150.00 3,150.00     1.00 .ב"צמה טרפמל תפרוצמ הציקס י"פע ןג טלש 'חי  44.01.1070
      
תכתמ תויצקורטסנוקמ היושע , הללצה     44.01.1080
רטוק לכב לוגע וא יעוביר ליפורפ ,תנוולוגמ      
יושע יוריק ,להנמה תטלחה י"פע עובצ ,אוהש      
דבה גוס .ע"ש וא tirevoc 'בח םגד גירא דבמ      
ףרוצמה "גירא ינותנ" טרפה י"פע היהי      

    315.00   315.00     1.00 .שא ןקת רושיאו ר"מ   
      
החיתמו יזכרמ דומע לע להוא יומד , הללצה     44.01.1090
tirevoc 'בח םגד דב יושע יוריק , םילבכ םע      
ידומע לש היצקורטסנוקה לכ םג ללוכ .ע"ש וא      
םילבכו רונתב םיעובצו םינוולוגמ 6"      
דבה .רוביח ירזיבאו םידומעה ןיב םיחתמנה      

    346.00   346.00     1.00 .שא ןקת רושיא םע היהי ר"מ   
      
ירזיבאו םילבכ+דב( שרפמ םגד הללצה קוריפ     44.01.1120

     37.00    37.00     1.00 .הייריעה ינסחמב הנוסחאו )רוביח ר"מ   
      
םירזיבא רובע הללצה יפיעסל ריחמ תפסות     44.01.1150

     42.00    42.00     1.00 .תימי הביבסל מ"בלפמ ר"מ   
      
הנגה  רובע הללצה יפיעסל ריחמ תפסות     44.01.1160
ע"ש וא "לקופא" 'בח טרפמ פ"ע תימי הביבסל      

    158.00   158.00     1.00 .)היצקורטסנוקה יליפורפ תעיבצ( רטמ   
      

    472.00   472.00     1.00 .סופיט יניגמ רובע ריחמ תפסות 'חי  44.01.1170
      
העיבצ סופיט יניגמ רובע ריחמ תפסות     44.01.1180

    525.00   525.00     1.00 .תימי הריוואב 'חי   
      
ידומע לע םיטלש וא רורמת לש דבלב הנקתה     44.01.1190
ע"פש ףגא ינסחממ ןלבקה י"ע וחקליש הדלפ      
04/03/03 תודימב ןוטבמ דוסי,הריפח תוברל,      

     47.00    47.00     1.00 .דומעה ביבס טלפסאה/תופצרמה ןוקיתו מ"ס 'חי   
      
ט"קמ ראופמ יגוז "י'צ יאט" רשוכ ןקתמ     44.01.1200
    40-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש .  
. מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו םידומע      
.מ"ס3-כ סלגרביפ תויושע תובבוס תואקסיד      
לזרבה יקלח הקלחה יבסמ םניה םיבסימ      
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

 12,285.00 12,285.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
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50-1-5002RG ט"קמ "גנוקי'צ" רשוכ ןקתמ     44.01.1210
תועורזו דומע . ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש      
םייושע תוידיו םיבשומ. מ"מ 4 לזרב םייושע      
הקלחהיבסמ םניה םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ      
עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח      
הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש  :רונתב      
תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ הנוילע      

  9,555.00 9,555.00     1.00 .ןרצי 'חי   
      
"ראווצו םייפתכ יוסיעו ןומיא" רשוכ ןקתמ     44.01.1220
וא סדליפנירג 'בח לש 70-1-5002RG ט"קמ      
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע . ע"ש      
לזרבהיקלח .ןולוקואו קיטסלפ םייושע םילגלג      
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

  9,555.00 9,555.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
      
לש 80-1-5002RG ט"קמ "רפרפ" רשוכ ןקתמ     44.01.1230
תועורזו דומע . ע"ש וא סדליפנירג 'בח      
םייושע תוידיו םיבשומ. מ"מ 4 לזרב םייושע      
יבסימ םניהםיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ      
תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח , הקלחה      
יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש:רונתב עבצ      
י"פע הנקתה .ןטירואילופ הנוילע הבכשו      

 13,650.00 13,650.00     1.00 .ןרצי תוארוה 'חי   
      
לש 90-1-5002RG ט"קמ "יקס" רשוכ ןקתמ     44.01.1240
םייושע תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג 'בח      
3-כ סלגרביפ םייושע םיכרדמ .מ"מ 4 לזרב      
יקלח ,הקלחה יבסימ םניה םיבסימ .מ"ס      
:רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש      

 13,650.00 13,650.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
      
"םיילגר ןומיאל הביכש תוטימ" רשוכ ןקתמ     44.01.1250
וא סדליפנירג 'בח לש 001-1-5002rg ט"קמ      
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

 16,380.00 16,380.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../111 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     111  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
"םיילגר תוקיחד רניירטיטלומ" רשוכ ןקתמ     44.01.1260
לש 401-1-5002RG ט"קמ .העבראל ןומיא      
תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג 'בח      
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו      
םניה םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע      
שמחב םיעובצ לזרבה יקלח, הקלחה יבסימ      
תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש      
הנקתה .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא      

 20,475.00 20,475.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע 'חי   
      
"לגר/בג יוסיעו תוחיתמ דומע" רשוכ ןקתמ     44.01.1270
וא סדליפנירג 'בח לש 11-1-5002RG ט"קמ      
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש      
םיעובצ לזרבהיקלח ,ימוג םייושע םילילג      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

  9,555.00 9,555.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
"בג יוסיעו ןומיא רניירטיטלומ" רשוכ ןקתמ     44.01.1280
וא סדליפנירג 'בח לש 31-1-5002RG ט"קמ      
4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע . ע"ש      
.מ"ס3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ .מ"מ      
לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה םיבסימ      
תבכש:רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

 15,015.00 15,015.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
      
ט"קמ "ןגאו ןטב ירירש ןמאמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1290
    22-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
.מ"ס3-כ סלגרביפ םייושע בגל הטלפו םיכרדמ      
לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה םיבסימ      
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

 15,015.00 15,015.00     1.00 .ןרציתוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
      
ט"קמ  "יגוז רקוורייא" רשוכ ןקתמ     44.01.1300
    32-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיכרדמ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

 16,380.00 16,380.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../112 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     112  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט"קמ  "יקס רניירטטלומ" רשוכ ןקתמ     44.01.1310
    62-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש .  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
.מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע  הטלפו םיכרדמ      
לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה םיבסימ      
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

 20,475.00 20,475.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
      
54-1-5002RG ט"קמ  "חתמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1320
ללוכ םידומע . ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש      
שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,יכנא רוניצ      
תובכש3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש      
הנקתה .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא      

  9,660.00 9,660.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע 'חי   
      
ט"קמ  "לגרה ףכלו בקעל ןמאמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1330
    82-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
3-כסלגרביפ םייושע תבבוס הקסידו םיבשומ      
יקלח ,הקלחה יבסימ םניה םיבסימ .מ"ס      
:רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש      

 10,920.00 10,920.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
      
ט"קמ העבראל ןומיא "סיטאליפ" רשוכ ןקתמ     44.01.1340
    64-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
.מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיכרדמו םיבשומ      
לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה םיבסימ      
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

 15,015.00 15,015.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
      
ט"קמ "הסיחד סלוקרה" רשוכ ןקתמ     44.01.1350
    74-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימםניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

 17,745.00 17,745.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../113 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     113  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט"קמ "הכישמ סלוקרה" רשוכ ןקתמ     44.01.1360
    84-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימםניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

 17,745.00 17,745.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
ט"קמ "הקיחד סלוקרה" רשוכ ןקתמ     44.01.1370
    A84-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

 17,745.00 17,745.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
94-1-5002RG ט"קמ "םיינפוא" רשוכ ןקתמ     44.01.1380
תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג 'בח לשש      
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו      
םניה םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע      
שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ      
תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש      
הנקתה .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא      

 10,920.00 10,920.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע 'חי   
      
ט"קמ "םייפתכ ןמאמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1390
    45-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ.מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

  9,555.00 9,555.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
98-1-5002RG ט"קמ "םיינפוא" רשוכ ןקתמ     44.01.1400
תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש      
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו      
םניה םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע      
שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ      
תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש      
הנקתה .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא      

 10,920.00 10,920.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../114 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     114  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט"קמ "הטישפ רפרפ" רשוכ ןקתמ     44.01.1410
    09-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

 13,650.00 13,650.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
19-1-5002RG ט"קמ "הריתח" רשוכ ןקתמ     44.01.1420
תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש      
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו      
םניה םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע      
שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ      
תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש      
הנקתה .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא      

  9,555.00 9,555.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע 'חי   
      
ט"קמ "םירה סופיט-רפטס" רשוכ ןקתמ     44.01.1430
    29-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

 20,475.00 20,475.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
ט"קמ "םיילגר- תדובע תסרוכ" רשוכ ןקתמ     44.01.1440
    89-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

 10,920.00 10,920.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
ט"קמ "ןטב תיילע תופס" רשוכ ןקתמ     44.01.1450
    91-1-5002RGע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
.מ"מ 4 לזרב םייושע םיכרדמו תועורזו דומע      
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסימ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      
.ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש      

  9,188.00 9,188.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה 'חי   
      
'בח לש 501-1-5002RG ט"קמ "טוליש"     44.01.1460
יקלח ,רשוכ ינקתמ רוזאל . ע"ש וא סדליפנירג      
:רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש      

  9,188.00 9,188.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתה .ןטירואילופ 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../115 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     115  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיעושעש 'בח לש "ןטב ירירש" רשוכ ןקתמ     44.01.1480

 11,025.00 11,025.00     1.00 .J 109 ט"קמ ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
םיעושעש 'בח לש "הריתח" רשוכ ןקתמ     44.01.1490

 18,690.00 18,690.00     1.00 .J 209 ט"קמ ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
'בח לש "1 ריואב הכילה" רשוכ ןקתמ     44.01.1500

 15,330.00 15,330.00     1.00 .J 309 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
םיעושעש 'בח לש "יטפילא ןומיא" רשוכ ןקתמ     44.01.1510

 15,330.00 15,330.00     1.00 .J 409 ט"קמ ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
'בח לש "םילופכ םיליבקמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1520

 20,580.00 20,580.00     1.00 .J 319 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
'בח לש "הבישיב הכישמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1530

 34,545.00 34,545.00     1.00 .J 719  ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
'בח לש "הבישיב הפיחד" רשוכ ןקתמ     44.01.1540

 39,795.00 39,795.00     1.00 .J 819 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
'בח לש "הביכשב םינפוא" רשוכ ןקתמ     44.01.1550

 15,330.00 15,330.00     1.00 .J 429  ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
םיעושעש 'בח לש "ךרב ףפוכ" רשוכ ןקתמ     44.01.1560

 13,545.00 13,545.00     1.00 .J SG529 ט"קמ ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
'בח לש "  4ל הבישיב השווד" רשוכ ןקתמ     44.01.1570

 43,260.00 43,260.00     1.00 .J 629 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
םיעושעש 'בח לש "ןטב ירירש" רשוכ ןקתמ     44.01.1590

 11,025.00 11,025.00     1.00 .J 109 ט"קמ ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
םיעושעש 'בח לש "הריתח" רשוכ ןקתמ     44.01.1600

 18,690.00 18,690.00     1.00 .J 209 ט"קמ ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
'בח לש "1 ריואב הכילה" רשוכ ןקתמ     44.01.1610

 15,330.00 15,330.00     1.00 .J 309 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
םיעושעש 'בח לש "יטפילא ןומיא" רשוכ ןקתמ     44.01.1620

 15,330.00 15,330.00     1.00 .J 409 ט"קמ ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
'בח לש "םילופכ םיליבקמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1630

 20,580.00 20,580.00     1.00 .J 319 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
'בח לש "הבישיב הכישמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1640

 34,545.00 34,545.00     1.00 .J 719 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
'בח לש "הבישיב הפיחד" רשוכ ןקתמ     44.01.1650

 39,795.00 39,795.00     1.00 .J 819 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
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דף מס':     116  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'בח לש "הביכשב םינפוא" רשוכ ןקתמ     44.01.1660

 15,330.00 15,330.00     1.00 .J 429 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
םיעושעש 'בח לש "ךרב ףפוכ" רשוכ ןקתמ     44.01.1670

 13,545.00 13,545.00     1.00 .J SG529 ט"קמ ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
'בח לש "  4ל הבישיב השווד" רשוכ ןקתמ     44.01.1680

 43,260.00 43,260.00     1.00 .J 629 ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
'בח לש .דדוב רשוכ ןקתמל הדובע תנחת     44.01.1700
י"ע רחביש גוס לכמ ע"ש וא "טרופסה םלוע"      

  5,670.00 5,670.00     1.00 .להנמה 'חי   
      
םלוע" 'בח לש .רשוכ ינקתמ 2 הדובע תנחת     44.01.1710

  9,292.00 9,292.00     1.00 .להנמה י"ע רחביש גוס לכמ ע"ש וא "טרופסה 'חי   
      
םלוע" 'בח לש .רשוכ ינקתמ 3 הדובע תנחת     44.01.1720

 13,125.00 13,125.00     1.00 .להנמה י"ע רחביש גוס לכמ ע"ש וא "טרופסה 'חי   
      
םלוע" 'בח לש .רשוכ ינקתמ 4 הדובע תנחת     44.01.1730

 15,698.00 15,698.00     1.00 .להנמה י"ע רחביש גוס לכמ ע"ש וא "טרופסה 'חי   
      
רורחשו החיתמ םיכנ ןקתמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1740
תעוצר תושימגל "הרדיש דומעו םייפתכ      
אסיכל תושיגנ ,הרדשה דומעו ,םייפתכ      
ע"ש וא "טרופסה םלוע" 'בח לש .םילגלג      

  6,090.00 6,090.00     1.00 FP-LA-8112.       ט"קמ 'חי   
      
"יצ-יאט החיתמ םיכנ ןקתמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1750
תרוגח תשמגהו היצנידרואוק רופישל      
'בח לש .םילגלג אסכל תושיגנ ,םייפתכה      

  6,090.00 6,090.00     1.00 FP-LA-9102. ט"קמ ע"ש וא "טרופסה םלוע" 'חי   
      
"הנוילע הכישמ םיכנ ןקתמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1760
תוידי .תימדיקה דיהו בגה ירירש קוזיחל      
תלגעל הסינכל הפמר ,םינוש םיהבגב לוגרת      
יגוס לכל המאתהב הפמרה בחור ,םיכנ      
ע"ש וא "טרופסה םלוע" 'בח לש .תולגעה      

 10,290.00 10,290.00     1.00 FP-LA-6112. ט"קמ 'חי   
      
קוזיחל "הזח תציחל םיכנ ןקתמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1770
הפמר .תירוחאה דיהו םייפתכה ירירש      
יגוס לכל המאתהב בחור ,םיכנ תלגע תסינכל      
ע"ש וא "טרופסה םלוע" 'בח לש .תולגעה      

 10,290.00 10,290.00     1.00 FP-LA-7112. ט"קמ 'חי   
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דף מס':     117  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קפרמ יטשופ םיכנ ןקתמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1780
.הזחהו ישאר תלתה ירירש קוזיחל "הבישיב      
המאתהב בחור ,םיכנ תלגע תסינכל הפמר      
וא "טרופסהםלוע" 'בח לש .תולגעה יגוס לכל      

 10,290.00 10,290.00     1.00 FP-LA-8212. ט"קמ ע"ש 'חי   
      
רופישל "םיידי ינפוא םיכנ ןקתמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1790
,םייפתכה תרוגח תשמגהו היצאנידרוקה      
םלוע" 'בח לש .םילגלג אסיכל תושיגנ      

 10,710.00 10,710.00     1.00 FP-LA-1312. ט"קמ ע"ש וא "טרופסה 'חי   
      
ירירש קוזיחל " רפרפ םיכנ ןקתמ" רשוכ ןקתמ     44.01.1800
בחור ,םיכנ תלגע תסינכל הפמר .הזחה      
םלוע" 'בח לש .תולגעה יגוס לכל המאתהב      

 10,710.00 10,710.00     1.00 FP-LA-1212.ט"קמ ע"ש וא "טרופסה 'חי   
      
תוברת תוניפ מ.י" תרבח לש םיכרד לקשמ     44.01.1810
למשח רוביח םג ללוכ ריחמה .ע"ש וא "תוקורי      

 14,700.00 14,700.00     1.00 .ןרצי תוארוה י"פע הנקתהו 'חי   
      
.תויומד 20.44 קרפ תת      
      

  8,872.00 8,872.00     1.00 .בלכ/לידוקורק תומד 'חי  44.02.0020
      

  2,814.00 2,814.00     1.00 .לודג חרפ תומד 'חי  44.02.0030
      

  1,953.00 1,953.00     1.00 .ינונב חרפ תומד 'חי  44.02.0040
      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .ןטק חרפ תומד 'חי  44.02.0050
      

  5,334.00 5,334.00     1.00 .הלע םע לודג חרפ תומד 'חי  44.02.0060
      

  4,473.00 4,473.00     1.00 .הלע םע ינונב חרפ תומד 'חי  44.02.0070
      

  4,305.00 4,305.00     1.00 .הלע םע ןטק חרפ תומד 'חי  44.02.0080
      

  1,712.00 1,712.00     1.00 .חרפל הלע תומד 'חי  44.02.0090
      

  2,205.00 2,205.00     1.00 .הלודג הירטפ תומד 'חי  44.02.0100
      

  1,407.00 1,407.00     1.00 .תינונב הירטפ תומד 'חי  44.02.0110
      

  1,218.00 1,218.00     1.00 .הנטק הירטפ תומד 'חי  44.02.0120
      

 11,382.00 11,382.00     1.00 .)םינווגב( םולש תנוי תומד 'חי  44.02.0130
      

  9,975.00 9,975.00     1.00 .םילגר הברמ תומד 'חי  44.02.0140
      

  5,208.00 5,208.00     1.00 .ובוב תומד 'חי  44.02.0150
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דף מס':     118  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,720.00 6,720.00     1.00 .בנרא תומד 'חי  44.02.0160

      
  8,379.00 8,379.00     1.00 .יאנס תומד 'חי  44.02.0170

      
  6,090.00 6,090.00     1.00 .תישופיח/ןוזליח תומד 'חי  44.02.0180

      
 10,342.00 10,342.00     1.00 .ןתיוול תומד 'חי  44.02.0190

      
  9,765.00 9,765.00     1.00 .בצ תומד 'חי  44.02.0200

      
  9,292.00 9,292.00     1.00 .הרפ תומד 'חי  44.02.0210

      
  7,508.00 7,508.00     1.00 .עדרפצ/םטופופיה תומד 'חי  44.02.0220

      
  2,888.00 2,888.00     1.00 .יכות/לותח תומד 'חי  44.02.0230

      
  7,508.00 7,508.00     1.00 .ליפ תומד 'חי  44.02.0240

      
 10,920.00 10,920.00     1.00 .תצלפמ תומד 'חי  44.02.0250

      
םיבלכ תניפל םינקתמ 30.44 קרפ תת      
.םיררחושמ      
      

  1,575.00 1,575.00     1.00 .ףרוצמה טרפה י"פע "ילוג" םגד הרוק ןקתמ 'חי  44.03.0010
      
טרפה י"פע "ביבא לת" םגד הציפק ןקתמ     44.03.0020

  1,050.00 1,050.00     1.00 .ףרוצמה 'חי   
      
טרפה י"פע "לאינד" םגד רותינ ןקתמ     44.03.0030

  1,260.00 1,260.00     1.00 .ףרוצמה 'חי   
      
י"פע "םיאיבנה ןג" םגד םיבלכל תקוש     44.03.0040

  1,208.00 1,208.00     1.00 .ב"צמה טרפמב טרופמה 'חי   
      
טרפ י"פע "םיררחושמ םיבלכ תניפ" טלש     44.03.0050

    998.00   998.00     1.00 .ב"צמה טרפמו 'חי   
      
D-404 םגד םיבלכ יללגל טוליש תכרע דומע     44.03.0060
טלש תללוכ הכרעה . ע"ש וא סדה תרבח לש      
י"פע דומעו תויקשל ןקתימ ,םיבלכ ןותפשא,      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .ףרוצמ טרפ 'חי   
      
ריחמה .םיבלכ תניפ ןקתמ לש דבלב הנקתה     44.03.0080
רתאה יוקינ , םירמוח , הנקתה , הלבוה ללוכ      

    158.00   158.00     1.00 .השרומ תלוספ רתאל תלוספ לכ יוניפו 'חי   
      
ריחמה .םיבלכ תניפ טלש לש דבלב הנקתה     44.03.0090
רתאה יוקינ , םירמוח , הנקתה , הלבוה ללוכ      

    210.00   210.00     1.00 .השרומ תלוספ רתאל תלוספ לכ יוניפו 'חי   
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דף מס':     119  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוינדאו םיציצע 40.44 קרפ תת      
      
רומיגב וא ,עבצ ילב וא םע ימורט ןוטבמ ץיצע     44.04.0010
,מ"ס 08/08 - 07/07 תודימב ינבלמ ,טילונרג      
ללוכ ,זוקינו הייקשה תרנצל םיחדק םע      
ןרציה תוארוה י"פע חטשב ותבצהו ותלבוה      

  1,260.00 1,260.00     1.00 .להנמהו 'חי   
      
- מ"ס 001/001 תודימב םלוא ,ל"נכ ץיצע     44.04.0020

  2,100.00 2,100.00     1.00 .מ"ס 021/021 'חי   
      
תמגודכ יתלזב/ירכרוכ רמוחמ םילחג ןותפשא     44.04.0030

  2,730.00 2,730.00     1.00 ."רולק סלר'צ" 'חי   
      
,תירכרוכ/ןוטסרקא רומיגב ימורט ןוטבמ ץיצע     44.04.0034
םע ,מ"ס 08/08 - 07/07 תודימב ינבלמ      
ותלבוה ללוכ ,זוקינו הייקשה תרנצל םיחדק      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .להנמהו ןרציה תוארוה י"פע חטשב ותבצהו 'חי   
      
021/021 - 001/001 תודימב םלוא ל"נכ ץיצע     44.04.0035

  3,360.00 3,360.00     1.00 .מ"ס 'חי   
      
ןוטבמ השושמ w.s  תירכרוכ ןוטסרקא ץיצע     44.04.0040
תועלצ  טילונרגמ וא עבצ ילב וא םע 03-ב      
ותלבוה ללוכ ,מ"ס 04 הבוגו מ"ס 05  ךרואב      

    924.00   924.00     1.00 .להנמהו ןרציה תוארוה  י"פע חטשב ותבצהו 'חי   
      
תועלצ השושמ ws  תירכרוכ/ןוטסרקא ץיצע     44.04.0050
ותלבוה ללוכ ,מ"ס 04 הבוג ,מ"ס 05 ךרואב      

  1,155.00 1,155.00     1.00 .להנמהו ןרציה תוארוה י"פע חטשב ותבצהו 'חי   
      
מ"ס 81/91/08 הרמח/יתלזב/ירכרוכ תינדא     44.04.0060
חטשב ותבצהו ותלבוה ללוכ ,מ"ס 81 הבוגב      

    336.00   336.00     1.00 .להנמהו ןרציה תוארוה י"פע 'חי   
      
חפו מ"ס 56 הבוג מ"ס 08 רטוק ןומעפ ץיצע     44.04.0070
י"פע חטשב ותבצהו ותלבוה ללוכ ,רטיל 002      

    598.00   598.00     1.00 .להנמהו ןרציה תוארוה 'חי   
      
תודימבv.u  -ל הדימע ןליתאילופמ תינדא     44.04.0080
חטשב התבצהו התלבוה ללוכ ,61/001/02      

     40.00    40.00     1.00 .)תיתחת תרתוכ( להנמ תוארוה י"פע 'חי   
      
תודימבv.u  -ל הדימע ןליתאילופמ תינדא     44.04.0090
חטשב התבצהו התלבוה ללוכ ,61/08/02      

     23.00    23.00     1.00 .)תיתחת תרתוכ( להנמ תוארוה י"פע 'חי   
      
C.V.P תורוניצמ ,םיציצעל ק"תת זוקינ תרנצ     44.04.0100
,מ"מ 05 רטוקב ,6 גרד ןליתאילופ וא םיחישק      

     34.00    34.00     1.00 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ רטמ   
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דף מס':     120  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורדגו תוחיטב תוקעמ 50.44 קרפ תת      
.םיירוביצ םינגל הדלפ      
      
'מ 00.1 הבוגב לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ     44.05.0010
5.1" רטוקב רוניצמ יושע ,הכרדמה ינפ לעמ      
יללכ ךרואב מ"מ 9.2 ןפוד יבוע םע ,ףפוכמ      

    262.00   262.00     1.00 .52.1" רטוקב יקפוא טומ םע ,'מ 00.2 רטמ   
      
לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ  - הטסורינ הקעמ     44.05.0020
תרגסממ יושע ,הכרדמה ינפ לעמ 50.1 הבוגב      
רטוקב םידומע : )603( דלחלא הדלפ תורוניצ      
םיסוכמ 'מ5.1 לכ מ"מ 52.3 ןפוד יבוע םע 2"      
תודימב ןוטב דוסיב םינגועמו תיחפב      
1" רטוקב םייקפוא תוטומ 2-ו מ,ס 54/03/03      
םידומעל םירבוחמ מ"מ 9.2 ןפוד יבוע םע      

  1,680.00 1,680.00     1.00 .ךותירב רטמ   
      
לעמ 50.1 הבוגב לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ     44.05.0030
הדלפ תורוניצ תרגסממ יושע ,הכרדמה ינפ      
ןפוד יבוע םע 2" רטוקב םידומע : םינוולוגמ      
םינגועמו תיחפב םיסוכמ 'מ 5.1 לכ מ"מ 52.3      
תוטומ 2-ו מ,ס 54/03/03 תודימב ןוטב דוסיב      
,מ"מ 9.2 ןפוד יבוע םע 1" רטוקב םייקפוא      

    273.00   273.00     1.00 .ךותירב םידומעל םירבוחמ רטמ   
      
לעמ 6.0 הבוגב בכר תסינכ דגנ הנגה הקעמ     44.05.0040
4 :הדלפ תורוניצ תרגסממ יושע , עקרקה ינפ      
, מ"מ 52.3 ןפוד יבוע םע 3" רטוקב םידומע      
מ"ס 03 רטוקב 03-ב ןוטב דוסיב םינגועמ      
יקפוא טומ םהילעמ ךתורמו מ"ס 54 קמועבו      
טמוכקניצ תובכש יתשב עובצ ,רוניצ ותואמ      
יפל קורי עבצב "ןתיא" הכל תובכש יתשו      

    242.00   242.00     1.00 .ףרוצמ טרפ י"פע ע"פש ףגא תושירד רטמ   
      
דע 4" רוניצמ בכר תסינכ דגנ הנגה הקעמ     44.05.0050
ךרואב מ"מ 61/031 ןוגיעל חוטש לזרבו 67.4      
לואר" םגד רונתב עובצו ןוולוגמ מ"ס 06      

    336.00   336.00     1.00 .םיטרדנטס תרבוח טרפ י"פע ."גרבנלו רטמ   
      
4" ליפורפ ןוולוגמ לוגע רוניצ בכר םוסחמ     44.05.0060
מ"ס 54( מ"ס 08 םיילגר הבוג מ"מ 5 ןפוד      
לזרבמ תכתמה יקלח לכ .)עקרקה ינפ לעמ      

    284.00   284.00     1.00 .רונתב תיטילורטקלא העיבצ ,ןוולוגמ רטמ   
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דף מס':     121  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,תנוולוגמ הדלפ יטוח תשר תימינפ רדג     44.05.0070
מ"מ 8.3/05/05 קורי קיטסלפב הפוצמו האולכ      
לעמ 'מ 1 הבוגב מ"מ 2.3/05/05 תכתורמ וא      
, 'מ 2 לכ םיטנזב ידומע םע ,עקרקה ינפ      
רטוקב םידומעה ןיב קוזיח יטוח יתש תוברל      
,מ"ס 03 לכ תשרל םירבוחמ מ"מ 8.3      
מ"מ 3/03 ןולוגמ קוזיח ספ תשרה תיתחתב      
ןגועמו רדגה ךרואל קזוחמ יעיבר דומע לכ      
ןוטב תודוסיב םינגועמ םידומע ןוטב דוסיב      
תוברל ,מ"ס 04 קמועבו מ"ס 52 רטוקב 02-ב      

     84.00    84.00     1.00 .דומעל "ץנוו" ךותירו הריפח רטמ   
      
,תנוולוגמ הדלפ יטוח תשר תימינפ רדג     44.05.0080
מ"מ 8.3/05/05 קורי קיטסלפב הפוצמו האולכ      
'מ 5.1 הבוגב מ"מ 2.3/05/05 תכתורמ וא      
, 'מ 2 לכ םיטנזב ידומע םע ,עקרקה ינפ לעמ      
8.3 רטוקב םידומעה ןיב קוזיח יטוח 4 תוברל      
תיתחתב ,מ"ס 03 לכ תשרל םירבוחמ מ"מ      
דומע לכ מ"מ 3/03 ןולוגמ קוזיח ספ תשרה      
ןוטב דוסיב ןגועמו רדגה ךרואל קזוחמ יעיבר      
רטוקב 02-ב ןוטב תודוסיב םינגועמ םידומע      
הריפח תוברל ,מ"ס 05 קמועבו מ"ס 52      

    121.00   121.00     1.00 .דומעל "ץנוו" ךותירו רטמ   
      
,תנוולוגמ הדלפ יטוח תשר תימינפ רדג     44.05.0090
מ"מ  8.3/05/05 קורי קיטסלפב הפוצמ      
םידומע םע ,עקרקה ינפ לעמ 'מ 2 הבוגב      
תוברל , 'מ 2 לכ 1" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ      
מ"מ 8.3 רטוקב םידומעה ןיב קוזיח יטוח      
תשרה תיתחתב ,מ"ס 03 לכ תשרל םירבוחמ      
יעיבר דומע לכ מ"מ 3/03 ןולוגמ קוזיח ספ      
םידומע ןוטבדוסיב ןגועמו רדגה ךרואל קזוחמ      
מ"ס 52 רטוקב 02-ב ןוטב תודוסיב םינגועמ      
"ץנוו" ךותירו הריפח תוברל ,מ"ס 05 קמועבו      

    178.00   178.00     1.00 .דומעל רטמ   
      
,תנוולוגמ הדלפ יטוח תשר תימינפ רדג     44.05.0100
הבוגב מ"מ 8.3/05/05 קורי קיטסלפב הפוצמ      
לכ םיטנזב ידומע םע ,עקרקה ינפ לעמ 'מ 5.2      
רטוקב םידומעה ןיב קוזיח יטוח תוברל ,'מ 2      
,מ"ס 03 לכ תשרל םירבוחמ מ"מ 8.3      
.מ"מ 3/03 ןוולוגמ קוזיח ספ תשרה תיתחתב      
ןגועמו רדגה ךרואל קזוחמ יעיבר דומע לכ      
ןוטב תודוסיב םינגועמ םידומע ןוטב דוסיב      
תוברל ,מ"ס 05 קמועבו מ"ס 52 רטוקב 02-ב      

    142.00   142.00     1.00 .דומעל "ץנוו" ךותירו הריפח רטמ   
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דף מס':     122  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יעיבר דומע לכ רובע רדג ריחמל תפסות     44.05.0110
תינוסכלא הכימת י"ע רדגה ךרואל קזוחמ      
דומעה הבוגמ 4/3-ל רבוחמה ל"נכ רוניצמ      
דוסיב םינגועמ םידומע .ןוטב דוסיב ןגועמו      
מ"ס 05 ךרואבו מ"ס 52 רטוקב 03-ב ןוטב      

     29.00    29.00     1.00 .דומעל "ץנוו" תמחלהו הריפח תוברל 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפ יטוח תשר תימינפ רדג     44.05.0120
ינפ לעמ 'מ 4 הבוגב מ"מ  8.3/05/05      
רטוקב ןוולוגמ רוניצמ םידומע םע ,עקרקה      
םייקפוא תוטומ 2 תוברל ,'מ 2 לכ 3"52.3/      
תשרה תיתחתב קוזיחו 1"9.2/ ןוולוגמ רוניצמ      
םייקפוא קוזיח יטוח ,מ"מ 3/03 ןוולוגמ ספמ      
דומעה שאר מ"מ 8.3 רטוקב ןוולוגמ טוחמ      
ךרואל קזוחמ יעיבר דומע לכ .תיחפב הסוכמ      
םינגועמ םידומע .ןוטב דוסיב ןגועמו רדגה      
ךרואבו מ"ס 03 רטוקב 02-ב ןוטב תודוסיב      

    378.00   378.00     1.00 ."ץנוו" ךותירו הריפח תוברל ,מ"ס 08 רטמ   
      
תשר תפלחה י"ע תומייק תשר תורדג ינוקית     44.05.0130
םידומעה רושייו התמלשה תוברל ,המוגפ      

     57.00    57.00     1.00 העיבצו ךרוצל םאתהב ר"מ   
      
01.1 הבוגב ,עדמה תלייט םגד תכתמ הקעמ     44.05.0140
רטוקב FDVPב םיפוצמ הטסורינ ילבכ םע ,'מ      
חולמ תנעשמ ללוכ ,'מ 05.1 ךרואב ,מ"מ 8      
מ"ס 3 יבועב היצנגרפמיא רחאל ינוגהמ ץע      

  1,155.00 1,155.00     1.00 .תולגועמ תוניפ םע רטמ   
      
"הילד" םגד ,ןוניג תוגורע םוחיתל הכבס רדג     44.05.0145
לעמ 'מ 06.0 הבוגב ,ע"ש וא "שעת רוא" 'צות      
,והשלכ סוידרב לגועמ וא רשי וקב ,עקרקה      

    189.00   189.00     1.00 .ןוטב תודוסיב ןוגיע ללוכ רטמ   
      
םינוולוגמ ,גוס לכמ ,םיליפורפמ לזרב רדג     44.05.0150
עקרקה לעמ 'מ 5.2 דע -1מ הבוגב םוחב      
ןוטב תודוסי לע וא ןוטב דסמ לע תבכרומ      
םג ללוכ ריחמה .ריחמה םילולכה םידדוב      
םירעשהו םיגרוסה ,רדגה יקלח לכ לש העיבצ      
002 לש היילקב רונתב יופא רטסאילופ עבצב      

    315.00   315.00     1.00 .תוחפל ןורקימ 06 יופיצ תבכשבו סויזלצ 'עמ ר"מ   
      
רדגל טרפ ( גוס לכמ רדג לש דבלב הנקתה     44.05.0160
ינסחממ הקפוס וא הקרופש )בכר תסינכ דגנ      
.ןוטיבו םידומעה תכראה תוברל ,הייריעה      

     74.00    74.00     1.00 .להנמה תוארוה י"פע הנקתה ר"מ   
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דף מס':     123  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תמייק רדג לש א"מ תפסותב ( רדג דומע     44.05.0170
דע לגר הבוג ,והשלכ ליפורפמ יעוביר )דבלב      
םיכותירהו תכתמה יקלח לכ . מ"ס 051      
דוסי .עבצב םיעובצו םינוולוגמ ,םייקנו םיקלח      
עבקיש ןווגב ,ע"ש וא "רובמט" עבצבו 333      

     74.00    74.00     1.00 .להנמה י"ע 'חי   
      
'מ 5.1-06.0 הבוג הפוצמ הדלפ תשר רדג     44.05.0180
,םינוולוגמ םיטנזב ללוכ עקרקה ינפ לעמ      
ןותחתה קלחב םידומעה ןיב םיקוזיח תוברל      
תרזעב עקרקלםינגועמ םידומעה .ןוילעהו      
רדגה יוניפ . מ"ס 05-04 קמועב הינמלא      

     37.00    37.00     1.00 .שלושמ תרוצב םיפסונ םיטנזב 2 םע ךמתת ר"מ   
      
יליפורפ תרגסמ ךותב תכתורמ תשר רדג     44.05.0190
)שרדנ םא( תמייק רדג קוריפ תוברל ,הדלפ      

    262.00   262.00     1.00 .הקוליסו ר"מ   
      
תמייק רדג קוריפ תוברל ,טרופס שרגמל רדג     44.05.0200

    220.00   220.00     1.00 .הקוליסו )שרדנ םא( ר"מ   
      
י"פע רונתב ףורש עבצב העובצו תנוולוגמ רדג     44.05.0210
"םישלושמ תורצח" םגד להנמה תריחב      
הנקתה . ע"ש וא "תותשר הדוהי" תרצותמ      

    158.00   158.00     1.00 .'מ 1-6.0 רדגה הבוג .ןרציה תוארוה י"פע ר"מ   
      
תייחנה יפל תודימב הדלפמ )שפשפ(רעש     44.05.0220
תוברל , רדגה תמגוד תשרמ יושע , חקפמה      
, מ"מ 9.2/06/06 ליפורפמ ביבסמ תרגסמ      
מ"מ 9.2/08/08 ליפורפמ רעשה ידומע      
מ"ס 04 רטוקב 03-ב ןוטב תודוסיב םינגועמ      
לכו לוענמ אשונ ,םיחירב ,מ"ס 08 קמועבו      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .רדגה ומכ העיבצ ,םישורדה רזעה ירזיבא ר"מ   
      
יושע בכר תסינכ דגנ  הנגה הקעמל רעש     44.05.0230
מ"מ 52.3 ןפוד יבוע .3" רטוקב הדלפ רוניצמ      
2 ןיב ,רעשה תליענל םיינזוא םע 'מ 3 ךרואב      
םיכותירהותכתמה יקלח לכ.3" רוניצ ידומע      
דוסי עבצב םיעובצו םינוולוגמ, םייקנו םיקלח      

    525.00   525.00     1.00 .ע"ש וא "רובמט" עבצבו 333 'חי   
      

  1,260.00 1,260.00     1.00 ."חונמ" םגד י"פע )שפשפ( רעש 'חי  44.05.0240
      
ליפורפמ יושע בכר תסינכ דגנ הנגה הקעמ     44.05.0250
לעמ מ"ס 04( מ"ס 08 לגר הבוג מ"מ 5/07/07      
יקלח לכ . 'מ 2 לש ךרואב )עקרקה ינפ      
םינוולוגמ ,םייקנו םיקלח םיכותירהו תכתמה      
וא "רובמט" עבצבו 333 דוסי עבצב םיעובצו      

    315.00   315.00     1.00 .ןווגמ ע"ש 'חי   
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דף מס':     124  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הדלפ יטוח תשרמ תימינפ רדגל ריחמ תפסות     44.05.0260
רטוקב ןוולוגמ רוניצ רובע תנוולוגמו האולכ      

     61.00    61.00     1.00 .רדגה לש ןוילעה קלחב 1" רטמ   
      
,ןלבקה לש הדובע רתאב "תירוכסיא" חפ רדג     44.05.0270
הבוגב רתאל תינוציח תשר רדג לש יופיצ ללוכ      
הקוריפ התקוזחת תא ןכו רעש תללוכ 4.2      
הייריעה ינסחמ ,הדובעה רמגב רתאמ היוניפו      
ריעה םמוחתב רחא הדובע רתאב הבכרהל וא      

    189.00   189.00     1.00 .א"ת ר"מ   
      
תרבוחמ 'מ 4.2 הבוגב"תירוכסיא" חפ רדג     44.05.0280
המדאב םינגועמה 3" לזרב דומעל חפ יגרבב      
לכ ובצוי םידומע .03-ב ןוטבב מ"ס 05 קמועב      
לכםע רתאל הלבוה תללוכ הדובעה . 'מ 3      
םויסב רדגה קוריפו םישרדנה םירמוחה      

    168.00   168.00     1.00 .הדובעה ר"מ   
      
רתאב תירוכסיא חפ רדג לש דבלב הנקתה     44.05.0290
וא רתאב קוריפ רחאל ןלבקה לש הדובע      
,םיוולנ םירמוח( הייריעה ינסחממ הקפסא      

     84.00    84.00     1.00 .)ןלבקה ןובשח לע םידומעו םיגרב ר"מ   
      
'מ 2 ךרואב "הרטשמ " םגדמ תכתמ ימוסחמ     44.05.0300
תוברל ,םיכתורמ םינוולוגמ תורוניצמ םייושע      
םתנסחאו םפוסיא ,רתאב רוזיפ ,הלבוה      

    326.00   326.00     1.00 .הייריעה ינסחמב 'חי   
      
"הרטשמ " םגדמ תכתמ םוסחמ תרכשה     44.05.0310
םינוולוגמ תורוניצמ םייושע 'מ 2 ךרואב      
יפל םוקמב םתבצה , הלבוה תוברל ,םיכתורמ      
ןוסחאו הלבוה םייוניפו להנמה תשירד      
םויל היהת תוריכשה ,הייריעה ינסחמב      

     26.00    26.00     1.00 .שדוחב םימי 7 םומיסקמל דע םלושתו ע"י   
      
גוסמ םימוסחמ לש קוריפו הדמעהו הלבוה     44.05.0320
הרויש םוקמל הייריעה ינסחממ "הרטשמ"      
דעומב הייריעה ינסחמל םתרזחהו חקפמה      

     17.00    17.00     1.00 .חקפמה הרויש 'חי   
      
9.2 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ די זחאמ     44.05.0330
רוניצמ םיקוזיח י"ע ריקב ןגועמ 52.1"/ מ"מ      
ישאר רוניצל םיכתורמ 4/3" רטוקב ןוולוגמ      
טרפ י"פעוא ,מ"ס 08 לכריקה ךותב םינטובמו      
דוסי עבצ לש העיבצה תוברל ,ילכירדא      
תשירד י"פע עבצ וילעמו ןוולגל םיאתמה      

    231.00   231.00     1.00 . להנמה רטמ   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
9.2 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ די זחאמ     44.05.0340
ףס לעמ מ"ס 51 לש הבוגב 5.1"/ מ"מ      
תוגרדמ הקעמ רמגב ריק לע וא הקיאזומ      
רוניצמ םיקוזיח י"ע ןוטב תרוגחב ןגועמ ,יונב      
ישאר רוניצל םיכתורמ 52.1" רטוקב ןוולוגמ      
דגנ הדלפמ םירותפכ תוברל מ"ס 001 לכ      
מ"מ 02 הבוגבו מ"מ 02 רטוקב הקלחה      
עבצ םע העיבצ ,מ"ס 06 לכ וילע םיכתורמ      
י"פע עבצו ,ןוולוגמ לזרבל םיאתמה דוסי      
רוביחה יעצמא לכ תוברל ,להנמה תשירד      

    168.00   168.00     1.00 .רוביח ,תוטלפ ,םיגרב ,םישורדה רטמ   
      
דע הבוגב םיכנל הפמרל די זחאמ וא/ו הקעמ     44.05.0350
םידומעו ןותחת טומ ,זחאמה .מ"ס 011      
תורוניצ םייושע 'מ 52.1 דע לש םיקחרמב      
יבוע םע 2"- 5.1" רטוקב םינוולוגמ הדלפ      
תוברל ,םהיניב םיכתורמה מ"מ 9.2 ןפוד      
051/051/6 תודימב םידומעל ןוגיע תוטלפ      
מ"מ 41 רטוקב ןוגיע תוטומ 2 םע מ"מ      
ספיליפ יגרב 2 י"ע ןוגיע וא מ"ס 04 ךרואבו      

    294.00   294.00     1.00 .רוביח ירזיבא תוברל 5.0 רטוקב רטמ   
      
תרצות ןוליינ הפוצמ הדלפ רוניצמ די זחאמ     44.05.0360

    399.00   399.00     1.00 .רוביחה ירזיבא תוברל ע"ש וא iweh רטמ   
      
מ"בלפ הטסורינמ יושע די זחאמ וא/ו הקעמ     44.05.0370

  1,365.00 1,365.00     1.00 .גוס לכמ ילכירדא טרפ י"פע 613 רטמ   
      
ןתיוזב קזוחמ מ"מ 5/081 ךתחב הדלפ ךלפ     44.05.0380
םיקוזיח ללוכ , םיקיצי ימוג יחטשמ ןוגיעל      

     16.00    16.00     1.00 .שרדנה יפל םיימוקמ רטמ   
      
וא/ו םגד וא/ו גוס לכמ תכתממ המיסח דומע     44.05.0390

    284.00   284.00     1.00 .לדוג 'חי   
      
תרבח לש ם"גמע - ימוגמ המיסח דומע     44.05.0400

    682.00   682.00     1.00 .ע"ש וא "סקימוג" 'חי   
      
מ"בלפ ,6" רטוקב ,הטסורינמ המיסח דומע     44.05.0410

  1,208.00 1,208.00     1.00 316. 'חי   
      
לכמ המיסח דומע לש דבלב הנקתה וא ןוקית     44.05.0420
טרפמב טרופמכ לדוג וא/ו םגד וא/ו גוס      
י"פע וא , ןרצי תוארוה י"פע וא ,ב"צמה      
ןסחממ הלבוה ללוכ , םיטרדנטס תרבוח      

     52.00    52.00     1.00 .להנמה הרויש םוקמ לכל הייריעה 'חי   
      
וא/ו גוס לכמ המיסח דומע רובע ריחמ תפסות     44.05.0430
לוענמ ללוכ ףלשנ וא לפקתמ לדוג וא/ו םגד      

     52.00    52.00     1.00 .תוחתפמ 3-ו 'חי   
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תרצות "םי לג" וא "איבל " םגד המיסח דומע     44.05.0450

    420.00   420.00     1.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
      
הנכהו קוריפ תודובע 10.15 קרפ תת      
      

     74.00    74.00     1.00 .דומעה ללוכ םירורמת לש ריהז קוריפ 'חי  51.01.0010
      

     42.00    42.00     1.00 .דומעה ללוכ םירורמת קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0020
      
וא בוחר טלש םע םידומע תקתעהו קורפ     51.01.0030

    368.00   368.00     1.00 םיראומ תומוסרפ 'חי   
      

     84.00    84.00     1.00 .אוהשלכ גוסמ םוסחמ ידומע לש ריהז קוריפ 'חי  51.01.0040
      

     47.00    47.00     1.00 .אוהשלכ גוסמ םוסחמ ידומע קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0050
      
תורדג /םיכמות תוריק לש קוליסו קוריפ     51.01.0060

    126.00   126.00     1.00 תודוסיה תוברל הבוגו יבוע לכב ןוטבמ ר"מ   
      

    105.00   105.00     1.00 אוהש לכ גוסמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0070
      

     94.00    94.00     1.00 .םיגוסה לכמ תוגרדמ לש ריהז קורפ רטמ  51.01.0080
      

     74.00    74.00     1.00 .םיגוסה לכמ תוגרדמ קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0090
      
,תכתמ( םילק תוקעמ וא תורדג קוליסו קורפ     51.01.0100

     63.00    63.00     1.00 הבוגו יבוע לכב ,םיגוסה לכמ  )'וכו CVP ,ץע רטמ   
      

    158.00   158.00     1.00 ."שפשפ רעש" לש ריהז קוריפ 'חי  51.01.0110
      
וא/ו תכתמ וא/ו ץע תלוגרפ לש ריהז קוריפ     51.01.0120
תוברל םיטנמלאה לכ ללוכ ,דב וא/ו ןוטב      

     84.00    84.00     1.00 .דוסיה ןוטב קוריפ ר"מ   
      
וא/ו תכתמ וא/ו ץע תולוגרפ קוליסו קוריפ     51.01.0123
תוברל םיטנמלאה לכ ללוכ ,דב וא/ו ןוטב      

     52.00    52.00     1.00 דוסיה ןוטב קוריפ ר"מ   
      
וא/ו קוצי ימוג יחטשמ לש ריהז קוריפ     51.01.0130

     32.00    32.00     1.00 .והשלכ גוסמ ימוג  תופצרמ ר"מ   
      
תופצרמ וא/ו קוצי ימוג יחטשמ קוליסו קוריפ     51.01.0135

     52.00    52.00     1.00 .והשלכ גוסמ ימוג ר"מ   
      
םיזוקינ ללוכ, גוס לכמ היזרב לש ריהז קוריפ     51.01.0140
י"פע םימ תרנצ קותינ, םיוולנה םירזיבאה לכו      

    262.00   262.00     1.00 .חקפמה תארוה 'חי   
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םיזוקינ ללוכ, גוס לכמ  היזרב קוליסו קוריפ     51.01.0145
י"פע םימ תרנצ קותינ, םיוולנה םירזיבאה לכו      

    158.00   158.00     1.00 .חקפמה תארוה 'חי   
      
םוחית יטנמלא וא/ו תוימוחת לש ריהז קוריפ     51.01.0150
קוריפ תוברל ,)ןגו הפש ינבא ללוכ אל( ,םינוש      

     26.00    26.00     1.00 .דוסיה ןוטב רטמ   
      
םוחית יטנמלא וא/ו תוימוחת  קוליסו קוריפ     51.01.0155
קוריפ תוברל ,)ןגו הפש ינבא ללוכ אל( ,םינוש      

     20.00    20.00     1.00 .דוסיה ןוטב רטמ   
      
םוחית יטנמלא וא/ו תוימוחת לש ריהז קוריפ     51.01.0160

      8.00     8.00     1.00 . דוסיה ןוטב אלל םינוש 'חי   
      

     23.00    23.00     1.00 ץע גירס לש ריהז קוריפ 'חי  51.01.0170
      

     18.00    18.00     1.00 ץע גירס קוליסו קוריפ 'חי  51.01.0175
      
קחשמ ינקתמ תכרעמ לש ריהז קוריפ     51.01.0180
םיטנמלאה לכ לע לדגמ לכל תבלושמ      

  1,365.00 1,365.00     1.00 'פמוק וילא םירבוחמה  
      
תבלושמ קחשמ ינקתמ תכרעמ קוליסו קוריפ     51.01.0185

    525.00   525.00     1.00 'פמוק וילא םירבוחמה םיטנמלאה לכ לע לדגמ לכל  
      
והשלכ גוסמ יונב רדג /ריק קוליסו קוריפ     51.01.0190

    105.00   105.00     1.00 ןבא וא/ו םיקולב ר"מ   
      
גוסמ ןג וא בוחר טוהר טירפ לש ריהז קוריפ     51.01.0200

    126.00   126.00     1.00 .היריעה ןסחמל ותרבעהו והשלכ 'חי   
      
גוסמ ןג וא בוחר טוהר טירפ לש ריהז קוריפ     51.01.0210
םוקמל ותקתעה וא שדחמ ותנקתהו והשלכ      

    252.00   252.00     1.00 חקפמה תארוה יפל רחא 'חי   
      

     42.00    42.00     1.00 W  גוסמ הקעמ לש ריהז קורפ רטמ  51.01.0220
      
גוסמ )הרקב יאת( תוחוש הבוג תמאתה     51.01.0230

    315.00   315.00     1.00 םיננכותמ הכרדמ/שיבכ יסלפמל אוהשלכ 'חי   
      

    315.00   315.00     1.00 הרקתה תמאתה רובע ל"נל תפסות 'חי  51.01.0240
      
מ"ס 05 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה     51.01.0250
תועבט תועצמאב שיבכה עופשלו סלפמל      
51 דע ההבגהל ןיירושמ סלגרביפ תויושע      
דימע" תרבח לש "ביבא םאתמ" תמגודכ מ"ס      
ןרציה טרפמל םאתהבו ע"ש וא "זיירפרטנא      
תיריעב םיכרד תקלחמ לש דחוימה טרפמהו      

    682.00   682.00     1.00 ביבא לת 'חי   
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    735.00   735.00     1.00 מ"ס 06 רטוקב ךא ל"נכ הסכמ תמאתה 'חי  51.01.0260

      
מ"ס 05 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה     51.01.0270
תועבט תועצמאב שיבכה עופשלו סלפמל      
51 לעמ ההבגהל ןיירושמ סלגרביפ תויושע      
דימע" תרבח לש "ביבא םאתמ" תמגודכ מ"ס      
ןרציה טרפמל םאתהבו ע"ש וא "זיירפרטנא      
תיריעב םיכרד תקלחמ לש דחוימה טרפמהו      

    735.00   735.00     1.00 ביבא לת 'חי   
      

    788.00   788.00     1.00 מ"ס 06 רטוקב ךא ל"נכ הסכמ תמאתה 'חי  51.01.0280
      
הרקת לש ןימזמל הריסמ וא קוליסו קוריפ     51.01.0290
סמועל םתפלחהו מ"ס 08 רטוק החוש הסכמו      

  1,470.00 1,470.00     1.00 'פמוק .ןנכותמ שיבכ סלפמל םתמאתה ללוכ דבכ  
      
הרקת לש ןימזמל הריסמ וא קוליסו קוריפ     51.01.0300
םתפלחהו מ"ס 001 רטוק החוש הסכמו      
שיבכ סלפמל םתמאתה ללוכ דבכ סמועל      

  1,890.00 1,890.00     1.00 'פמוק .ןנכותמ  
      
הרקת לש ןימזמל הריסמ וא קוליסו קוריפ     51.01.0310
םתפלחהו מ"ס 521 רטוק החוש הסכמו      
שיבכ סלפמל םתמאתה ללוכ דבכ סמועל      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק .ןנכותמ  
      
רטוק לכב החוש הסכמו הרקת קוריפל תפסות     51.01.0320
וא לוגע 052C ןימל הסכמה תפלחה רובע      

    368.00   368.00     1.00 דבכ ב-ב םוקמב לזרב תקצימ עבורמ 'חי   
      
רטוק לכב החוש הסכמו הרקת קוריפל תפסות     51.01.0330
וא לוגע 004D ןימל הסכמה תפלחה רובע      

    472.00   472.00     1.00 דבכ ב-ב םוקמב לזרב תקצימ עבורמ 'חי   
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות     51.01.0340

    147.00   147.00     1.00 052C וא 004D ןיממ הסכמל הליענ 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה     51.01.0350

  1,050.00 1,050.00     1.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "TOH" את תמאתה     51.01.0360

    578.00   578.00     1.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
שיבכ סלפמל )תחא תשר( הטילק את תמאתה     51.01.0370

    315.00   315.00     1.00 ןנכותמ 'חי   
      
תמאתהל תפסונ תשר לכ רובע ל"נל תפסות     51.01.0380

    178.00   178.00     1.00 סלפמ 'חי   
      

    126.00   126.00     1.00 )תחא תשר( הטילק יאת קוליסו קורפ 'חי  51.01.0390
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תשר( הטילק את לכ רובע ל"נל תפסות     51.01.0400

     52.00    52.00     1.00 קוליסל )תפסונ 'חי   
      
,שיבכ וא ליבש ,הכרדמ לש ריהז קוריפ     51.01.0410
ןתנכהו םיגוסה לכמ תופצרמב םיפצורמ      

     52.00    52.00     1.00 לוח תבכש תמלשה ללוכ ףוצירו רזוח שומשל ר"מ   
      
שיבכ וא ליבש ,הכרדמ לש ריהז קורפ     51.01.0420
םתלבוהו םיגוסה לכב תופצרמב םיפצורמ      

     32.00    32.00     1.00 רזוח שומישל היריעה ינסחמל ר"מ   
      
,שיבכ  וא ליבש ,הכרדמ לש קוליסו קוריפ     51.01.0430

     21.00    21.00     1.00 םיגוסה  לכמ  תופצרמב םיפצורמ ר"מ   
      
ליבש וא הכרדמב ןוטב תעסימ קוליסו קוריפ     51.01.0440

     32.00    32.00     1.00 יבוע לכב ר"מ   
      

     42.00    42.00     1.00 .יבוע לכב שיבכב ןוטב תעסימ קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0450
      
ןוטב חטשמ קוליסו קוריפל ריחמ תפסות     51.01.0460

    210.00   210.00     1.00 ןוטבה רוסינ רובע יבוע לכב ןיוזמ רטמ   
      
וא הכרדמב ןוטבו טלפסא תובכש קוליסו קורפ     51.01.0470

    105.00   105.00     1.00 .)דבלב ןוטבו טלפסא( יבוע לכב ליבש ר"מ   
      
העסמב ןוטבו טלפסא תובכש קוליסו קורפ     51.01.0480

    136.00   136.00     1.00 )דבלב ןוטבו טלפסא( יבוע לכב ר"מ   
      
יבוע לכב גנילוסו טלפסא תעסמ קוליסו קורפ     51.01.0490

     32.00    32.00     1.00 )דבלב גנילוסו טלפסא( ר"מ   
      
וא הכרדמב טלפסא תעסימ קוליסו קוריפ     51.01.0500

     21.00    21.00     1.00 )דבלב טלפסא( ליבש ר"מ   
      
יבוע לכב שיבכב טלפסא תעסימ קוליסו קוריפ     51.01.0510

     26.00    26.00     1.00 )דבלב טלפסא( ר"מ   
      
םינוש םיחטשמ קוריפ יפיעסל ריחמ תפסות     51.01.0520
בתכב הארוה יפל  ,תולוכמב   יוניפ רובע      

    525.00   525.00     1.00 'פמוק הלוכמל טלפמוק רילחמה - חקפמהמ שארמ  
      
תוברל םיגוסה לכמ הפש ינבא קוליסו קורפ     51.01.0530

     21.00    21.00     1.00 .ןוטבמ בגהו תבשותה רטמ   
      
רמוח לכמ לגר יכלוהל םיליבש הבוג תמאתה     51.01.0550
הכרדמ/שיבכמ הסינכב ןנכותמ סלפמל אוהש      

    420.00   420.00     1.00 'פמוק םיתבה תורצחל  
      
םיגוסה לכמ הפש ינבא לש ריהז קורפ     51.01.0560

     58.00    58.00     1.00 היריעה ינסחמל םתרבעהו רטמ   
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תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוליסו קורפ     51.01.0570

     32.00    32.00     1.00 תובלתשמ ר"מ   
      

    420.00   420.00     1.00 ןיוזמ ןוטבמ דוסי וא הרוק קוליסו קורפ ק"מ  51.01.0580
      

     37.00    37.00     1.00 אוהש גוס לכמ תשר רדג לש ריהז קוריפ רטמ  51.01.0585
      

     10.00    10.00     1.00 אוהש לכ גוסמ תשר רדג קוליסו קורפ רטמ  51.01.0590
      
ללוכ אוהש לכ גוסמ תשר רדג לש ריהז קורפ     51.01.0600
הרויש םוקמל הקתעה וא שדחמ הנקתה      
השדח רדג לש תומלשה תוברל חקפמה      

    116.00   116.00     1.00 ךרוצה תדימב רטמ   
      
סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ     51.01.0610
תנזה קותינ תוברל ,)"הידמ רטסופ" תמגודכ(      

  3,570.00 3,570.00     1.00 ךמסומ יאלמשח י"ע הנחתל למשחה 'חי   
      
סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ     51.01.0620
תנזה קותינ  תוברל )"הידמ רטסופ" תמגודכ(      
םוקמל ותקתעהו ךמסומ יאלמשח י"ע למשחה      

  5,145.00 5,145.00     1.00 למשחל רוביח  תוברל שדח 'חי   
      
ינפל חטשהמ תמייק תלוספ תומירע קוליס     51.01.0630

     89.00    89.00     1.00 רשואמ ךפש םוקמל הדובעה תליחת ןוט   
      
םוקמל רמוחה יוניפו יבוע לכב טלפסא רוסנ     51.01.0640

     15.00    15.00     1.00 חקפמה הרוי וב רטמ   
      

      2.00     2.00     1.00 םיבשע לטוק רמוחב סוסר ר"מ  51.01.0650
      

    210.00   210.00     1.00 ר"מ 4 דע תודימב טלש לש ריהז קורפ 'חי  51.01.0660
      

     52.00    52.00     1.00 ר"מ 4 לעמ תודימב טלש לש ריהז קורפ ר"מ  51.01.0670
      
,קיטסלפ( והשלכ רמוח רוזחמ ילכימ תקתעה     51.01.0680

    693.00   693.00     1.00 חוקיפה תייחנה י"פע שדח םוקימל ,)חפ ,ריינ 'חי   
      
םיקמועו םירטקב זוקינ רוניצ קוליסו קוריפ     51.01.0690

    116.00   116.00     1.00 רוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש רטמ   
      
תוברל תחא תשר םע ןטלוק קוליסו קוריפ     51.01.0700

    368.00   368.00     1.00 קדוהמ לוחב רובה יולמ 'חי   
      
קוריפל תפסונ תשר לכ רובע ל"נל תפסות     51.01.0710

    368.00   368.00     1.00 קוליסו 'חי   
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תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובע תוחותפ תולעת לעמ רושיגל דיינ ןורשג     51.01.0720
תוקעמ ללוכ 'מ 2 דע בחורב ,לגר יכלוה רבעמ      
הדלפמ יושע ,תוחיטב ינקת תושירדל םאתהב      
רושיאל םאתהב לכה ,סלגרביפ / תנוולוגמ      
ךלהמב ותקתעה ללוכ ,תוחיטבה ץעוי      

  2,205.00 2,205.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,חוקיפה תושירדל םאתהב הדובעה  
      
גוס לכמ םימייק קזב יאת קוליסו תסירה     51.01.0730
םימייק קזב ילבכ לע הנגה ללוכ אוהש      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק .קזב חקפמ תחגשהבו םואיתבו  
      
8 דע הבוגב םייק רוזמר דומע לש ריהז קוריפ     51.01.0740
קוריפו קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ      

    525.00   525.00     1.00 'פמוק עורז ,סנפ ,םילבכ  
      
דומע לע םייק רוזמר סנפ לש ריהז קוריפ     51.01.0750

    315.00   315.00     1.00 'פמוק תילמשחו תינכמ ,רוזמר  
      
8 דע הבוגב םייק רוזמר דומע תקתעהו קוריפ     51.01.0760
תינכמ , ויביכרמ לכ לע דומעה קוריפ ללוכ 'מ      
יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו      
תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא ,רוזמר      
, רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ דומעה      
וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ ורובע      

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק .ןימזמה  
      
ןוראלו םייק םירוזמר ןונגנמ ןוראל תורבחתה     51.01.0770
תננכותמ למשח תרנצ םע םייק 7-ג םירוביח      
תודוסי ךרד הרידח ,תושרה יגיצנ םע םואיתב      

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק .תוולינה תודובעה לכו תונוראה  
      
ללוכ ,םימייק רוזמר ידומעל תורבחתה     51.01.0780
דוסי ךרד הקראה ךילומו תרנצה תרדחה      
םע םואתב תוולינה תודובעה לכו םידומעה      

    525.00   525.00     1.00 'פמוק .תושרה יגיצנ  
      
םייק דומע קוריפמ םייק םירוזמר לבכ רוביח     51.01.0790
ךילומו רוניצ הריפח ללוכ שדח דומעל ורוביחו      
םישרדנה םירמוחהו הדובעה לכו תשוחנ      

  1,155.00 1,155.00     1.00 'פמוק טלפמוק,שדחה דומעל םלשומה ורוביחל  
      
רפע תודובע 20.15 קרפ תת      
      
היחמיצב מ"ס 02 דע קמועל חטשה ףושיח     51.02.0010
היחמצה קוליס ללוכ רטמ 1 דע הבוגב      

      7.00     7.00     1.00 .תלוספהו ר"מ   
      
היחמיצב מ"ס 02 דע קמועל חטשה ףושיח     51.02.0011
היחמצה קוליס ללוכ רטמ 1 הבוג לעמ      

     28.00    28.00     1.00 .תלוספהו ר"מ   
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../132 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     132  
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     22.00    22.00     1.00 חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0020

      
     52.00    52.00     1.00 םיידי תודובעב הריפח ק"מ  51.02.0030

      
      7.00     7.00     1.00 . גנילוס תריפח רובע ריחמ תפסות ק"מ  51.02.0040

      
      3.20     3.20     1.00 םיעצמב הריפח רובע ריחמ תפסות ק"מ  51.02.0050

      
     68.00    68.00     1.00 .ררבנ רמוח לש קודהו רוזפ ,הקפסא ק"מ  51.02.0060

      
     47.00    47.00     1.00 רוזחמ רוקממ רמוח לש קודיהו רוזיפ ,הקפסא ק"מ  51.02.0070

      
     10.00    10.00     1.00 ימוקמ יולימ רמוח לש  רקובמ קודיהו רוזפ ק"מ  51.02.0080

      
מ"ס ס 02 רפע תודובע ךרד תרוצ עוציב     51.02.0090

      8.00     8.00     1.00 .תומייק תיתשת וא תיתש לש רקובמ קודיהו ר"מ   
      

      3.00     3.00     1.00 .האלמ הרקבב תיתש קודיה ר"מ  51.02.0100
      

      2.00     2.00     1.00 ליגר םיחטש קודיה ר"מ  51.02.0110
      
,עצמ( תיתשת ינפ קודיהו הבטרה ,חוחית     51.02.0120

      5.00     5.00     1.00 תמייק )םוגא ר"מ   
      

      5.00     5.00     1.00 רקובמ יולימ קודיה ק"מ  51.02.0130
      

      6.00     6.00     1.00 םילבגומ םיחטשב רקובמ יולימ קודיה ק"מ  51.02.0140
      

      3.20     3.20     1.00 ליגר יולימ קודיה ק"מ  51.02.0150
      
חקפמה תשירד יפל ,MSLC מ"נחב רמוח       51.02.0160

    326.00   326.00     1.00 ק"מ 51 דע לש תויומכה בתכב ק"מ   
      
חקפמה תשירד יפל ,MSLC מ"נחב רמוח     51.02.0170

    273.00   273.00     1.00 ק"מ 51 לעמ לש תויומכה בתכב ק"מ   
      
רובע  MSLC מ"נחב רמוח-ל ריחמ תפסות     51.02.0180

     52.00    52.00     1.00 תושקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת      
      
וא יעבט תונויד לוח לש קודיהו רוזיפ ,הקפסא     51.03.0010
,ןימזמה תריחב יפל ,יולימל סורג הבצחמ לוח      

     84.00    84.00     1.00 תולעתב תוברל ,קודיה תוברל ק"מ   
      
רוקממ 'א גוס סורג עצמ לש דבלב הקפסא     51.03.0020

     63.00    63.00     1.00 .רשואמ ק"מ   
      
האלמ הרקבב תובכשב קודיהו רוזפ ,הקפסא     51.03.0030

    105.00   105.00     1.00 רשואמ רוקמ , 'א גוס סורג עצמ לש ק"מ   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'א גוס ם"וגא לש קודיהו רוזיפ ,הקפסא     51.03.0040

    126.00   126.00     1.00 האלמ הרקבב תובכשב רשואמ רוקממ ק"מ   
      
ןבא ירבש לש קודיהו רוזיפ ,הקפסא     51.03.0050

    105.00   105.00     1.00 )"שלקב"( ק"מ   
      
טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת      
      
תומכב ECP גוסמ ןמוטיב בילחתב דוסי יופיצ     51.04.0010

      3.00     3.00     1.00 )לוליד אלל( ר"מ/ג"ק 0.1 ר"מ   
      
ECT גוסמ ןמוטיב בילחתב החאמ יופיצ     51.04.0020

      2.00     2.00     1.00 )לוליד אלל( ר"מ/ג"ק 3.0 תומכב ר"מ   
      
ECT גוסמ ןמוטיב בילחתב החאמ יופיצ     51.04.0030
םיחטש לעמ )לוליד אלל( ר"מ/ג"ק 5.0 תומכב      

      2.10     2.10     1.00 םיפצרוקמ ר"מ   
      
3 יבועב )צ"את( תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0040

     24.00    24.00     1.00 2/1"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס ר"מ   
      
4 יבועב )צ"את( תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0050

     33.00    33.00     1.00 2/1"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס ר"מ   
      
4 יבועב )צ"את( תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0060

     30.00    30.00     1.00 4/3"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס ר"מ   
      
)צ"את( תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0070

     38.00    38.00     1.00 4/3"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
)צ"את( תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0080

     36.00    36.00     1.00 1"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
)צ"את( תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0090

     45.00    45.00     1.00 4/3"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס 6 יבועב ר"מ   
      
)צ"את( תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0100

     43.00    43.00     1.00 1"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס 6 יבועב ר"מ   
      
)צ"את( תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0110

     40.00    40.00     1.00 1 2/1"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס 6 יבועב ר"מ   
      
)צ"את( תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0120

     49.00    49.00     1.00 1"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס 7 יבועב ר"מ   
      
)צ"את( תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0130

     47.00    47.00     1.00 1 2/1"  'סכמ טגרגא לדוג  ,מ"ס 7 יבועב ר"מ   
      
םיינפוא יליבש/תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0140

     42.00    42.00     1.00 ינדי עוציב - 8/3"  טגרגא לדוג  ,מ"ס 4 יבועב ר"מ   
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דף מס':     134  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיינפוא יליבש/תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0150

     34.00    34.00     1.00 2/1"  טגרגא לדוג  ,מ"ס 4 יבועב ר"מ   
      
םיינפוא יליבש/תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0160

     41.00    41.00     1.00 2/1"   טגרגא לדוג  ,מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
לדוג  ,הנתשמ יבועב )צ"את(  טלפסא ןוטב      51.04.0170

    338.00   338.00     1.00 2/1"  טגרגא ןוט   
      
לדוג ,הנתשמ יבועב )צ"את( טלפסא ןוטב     51.04.0180

    315.00   315.00     1.00 4/3"  'סכמ טגרגא ןוט   
      
לדוג ,הנתשמ יבועב )צ"את( טלפסא ןוטב     51.04.0190

    296.00   296.00     1.00 1"  טגרגא ןוט   
      
לדוג ,הנתשמ יבועב )צ"את( טלפסא ןוטב     51.04.0200

    278.00   278.00     1.00 1 2/1"   טגרגא ןוט   
      

    386.00   386.00     1.00 AMS8/0 )א"מאת( טלפסא ןוטב ןוט  51.04.0210
      

    423.00   423.00     1.00 AMS5/0 )א"מאת( טלפסא ןוטב ןוט  51.04.0220
      

    338.00   338.00     1.00 2/1 טגרגא לדוג S )מ"את( טלפסא ןוטב ןוט  51.04.0230
      

    315.00   315.00     1.00 4/3"  טגרגא לדוג S )מ"את( טלפסא ןוטב ןוט  51.04.0240
      

    296.00   296.00     1.00 1"  טגרגא לדוג S )מ"את( טלפסא ןוטב ןוט  51.04.0250
      

    278.00   278.00     1.00 1 2/1"  טגרגא לדוג S )מ"את( טלפסא ןוטב ןוט  51.04.0260
      
תלזב ןבא םע תבורעת רובע ריחמ תפסות     51.04.0270

     72.00    72.00     1.00 )AMS תבורעתב אל( ןוט   
      
עטק ותואב דובירו ףוצרק ןיגב תפסות     51.04.0280

     13.00    13.00     1.00 תרמשמ התואבו ןוט   
      

     30.00    30.00     1.00 ןטק ףקיהב קודיהו רוזיפ דויצל תפסות ןוט  51.04.0290
      

     55.00    55.00     1.00 רפושמ ןמוטבב שומש ןיגב תפסות ןוט  51.04.0300
      

     13.00    13.00     1.00 ףצרוקמ רמוח קודיהו רוזפ ק"מ  51.04.0310
      
אל דויצ ידי לע הנתשמ יבועב טלפסא     51.04.0320
- השיג יישק בקע םיידי תודובעו יטרדנטס      

     51.00    51.00     1.00 בתכב ףגאה להנמ רושיא יפל ר"מ   
      
יפ לע יופיצו טלפסאב תינרוצ העבטה עוציב     51.04.0330

    105.00   105.00     1.00 הז הזוחל חפסנכ ףרוצמה טרפמה ר"מ   
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דף מס':     135  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חטשל יופיצו העבטה ר"מל ריחמ תפסות     51.04.0340

     41.00    41.00     1.00 טקיורפב ע"י/ר"מ 002 דעו 001 לעמש ר"מ   
      
חטשל יופיצו העבטה ר"מל ריחמ תפסות     51.04.0350

     81.00    81.00     1.00 טקיורפב ע"י/ר"מ 001 דעו 05 לעמש ר"מ   
      
דע חטשל יופיצו העבטה ר"מל ריחמ תפסות     51.04.0360

    109.00   109.00     1.00 טקיורפב ע"י/ר"מ  05 ר"מ   
      
הנתשמ יבועב טלפסא קודיהו רוזפ ,הקפסא     51.04.0370
בקע םיידי תדובעבו יטרדנטס אל דויצ ידי לע      

     52.00    52.00     1.00 בתכב חקפמה רושיא יפל השיג יישק ר"מ   
      
יביכר וד יסקופא עבצב טלפסא חטשמ יופצ     51.04.0380

     66.00    66.00     1.00 יטרדנטס ןווגב ר"מ   
      
יביכר וד יסקופא עבצב טלפסא חטשמ יופצ     51.04.0390

     72.00    72.00     1.00 דחוימ ןווגב ר"מ   
      
שומיש רובע הדיחיה יריחמל תפסות     51.04.0400
בולישב גורד תפופצ תיטלפסא תבורעתב      

     24.00    24.00     1.00 תרזחוממ תיכוכז ןוט   
      
דע לש חטשבו מ"ס 2-0 לש קמועל ףוצרק     51.04.0410

      6.00     6.00     1.00 ר"מ 000,5 ר"מ   
      
לעמ לש חטשבו מ"ס 2-0 לש קמועל ףוצרק     51.04.0420

      4.00     4.00     1.00 ר"מ 000,5 ר"מ   
      
דע לש חטשבו מ"ס 6-0 לש קמועל ףוצרק     51.04.0430

      7.00     7.00     1.00 ר"מ 000,5 ר"מ   
      
לעמ לש חטשבו מ"ס 6-0 לש קמועל ףוצרק     51.04.0440

      5.30     5.30     1.00 ר"מ 000,5 ר"מ   
      
דע לש חטשבו מ"ס 01-0 לש קמועל ףוצרק     51.04.0450

     10.50    10.50     1.00 ר"מ 000,5 ר"מ   
      
לעמ לש חטשבו מ"ס 01-0 לש קמועל ףוצרק     51.04.0460

      9.50     9.50     1.00 ר"מ 000,5 ר"מ   
      
חטשבו מ"ס 01 - מ לודג ללוכ קמועל ףוצרק     51.04.0470

     14.00    14.00     1.00 ר"מ 000,5 דע לש ר"מ   
      
חטשבו מ"ס 01 - מ לודג ללוכ קמועל ףוצרק     51.04.0480

     12.00    12.00     1.00 ר"מ 000,5 לעמ לש ר"מ   
      

     11.00    11.00     1.00 מ"ס 3-0 לש קמועל ןוטב חטשמ ףוצרק ר"מ  51.04.0490
      

     79.00    79.00     1.00 הנטק תפצרקמב תוחושל ביבסמ ףוצרק 'חי  51.04.0500
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דף מס':     136  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     14.00    14.00     1.00 "םיטנק" ףוצרק רטמ  51.04.0510

      
      7.00     7.00     1.00 ןטק ףקיהב אוטאטהו ףוצרקה דויצל תפסות ר"מ  51.04.0520

      
תומכב דיחי רתאב דובירו ףוצרק - תואלטה     51.04.0530
01 יבועב ע"יל ר"מ 005 - מ תוחפ תננכותמ      

    163.00   163.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      
6 יבועב ךא 035.4.15 ףיעס ל"נכ תואלטה     51.04.0540

    116.00   116.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      
יבועב קד טלפסאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ     51.04.0550
לכ "לותח יניע" תוברל מ"ס 21 דע הנתשמ      
דרשמ תויחנה יפל לכה ,העיבצו 'מ 5.0      

    315.00   315.00     1.00 .תוינכתב םיטרפהו הרובחתה ר"מ   
      
תובלתשמ םינבאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ     51.04.0560
תוברל מ"ס 21 דע ההבגה ללוכ מ"ס 8  יבועב      
"לותח יניע" ללוכ .םידדצה 2-מ טלפסא רוסינ      
דרשמ תויחנה יפל לכה ,העיבצו 'מ 5.0 לכ      

    336.00   336.00     1.00 .תוינכתב םיטרפהו הרובחתה ר"מ   
      
ןרציה טרפמ יפל הסירפב תוינמוטיב תועירי     51.04.0570

     26.00    26.00     1.00 חקפמה תויחנהו ר"מ   
      
טרפמ יפל הסירפב תויליטסקטואיג תועירי     51.04.0580

     23.00    23.00     1.00 חקפמה תויחנהו ןרציה ר"מ   
      
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
      
תוכרעמ יוליגל תוריפח 10.75 קרפ תת      
      
,עקרקב תונוש תוכרעמ ןוקיתו יוליגל הריפח     57.01.0010
,רוניצה תפישח תוברל ,'מ 57.0 דע קמועב      
רחאל הרופחה המדאה תרזחהו וידדצ לכמ      

     52.00    52.00     1.00 .ןוקיתה רטמ   
      
,עקרקב תונוש תוכרעמ ןוקתו יוליגל הריפח     57.01.0020
תוברל ,'מ 52.1 דע 'מ 57.0-מ קמועב      
המדאה תרזחהו וידדצ לכמ ,רוניצה תפישח      

     74.00    74.00     1.00 .ןוקיתה רחאל הרופחה רטמ   
      
,עקרקב תונוש תוכרעמ ןוקתו יוליגל הריפח     57.01.0030
תוברל ,'מ 57.1 דע 'מ 52.1-מ קמועב      
המדאה תרזחהו וידדצ לכמ ,רוניצה תפישח      
הרקב תוחוש :הרעה .ןוקיתה רחאל הרופחה      
ןהב תורצחב קר שומשל םירתומ ןליתאילופמ      
חקפמה רושיאל ףופכ( דבלב יטרפ בכר סנכנ      

     94.00    94.00     1.00 .)בתכב תשרופמ היחנהו רטמ   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     137  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ,ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.01.0040
ןוט 5.21 סמועל הסכמ םע ,מ"ס 06 ימינפ      
.דחוימ טרפמ יפל עוציב ,'מ 57.0 דע קמועבו      
,תושורדה רפעה תודובע לכ תא ללוכ ריחמה       
יולמו הקפסא ,רופחה רמוחה יוניפ ,הריפח      

    945.00   945.00     1.00 .עצמו לוח 'חי   
      
מ"ס 05 לכל ,ףסונ קמוע רובע ,ריחמ תפסות     57.01.0045
יוניפ ,תושורדה רפעה תודובע ללוכ ,םיפסונ      

    210.00   210.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה 'חי   
      
רטוקב ,ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.01.0050
ןוט 5.21 סמועל הסכמ םע ,מ"ס 08 ימינפ      
,דחוימ טרפמ יפל עוציב ,'מ 52.1 דע קמועבו      
יוניפ ,הריפח ,תושורדה רפעה תודובע תוברל      

  1,470.00 1,470.00     1.00 .עצמו לוח יולמו הקפסא ,רופחה רמוחה 'חי   
      
מ"ס 05 לכל ,ףסונ קמוע רובע ,ריחמ תפסות     57.01.0055
יוניפ ,תושורדה רפעה תודובע ללוכ ,םיפסונ      

    262.00   262.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה 'חי   
      
רטוקב ,ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.01.0060
ןוט 5.21 סמועל הסכמ םע ,מ"ס 001 ימינפ      
תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועבו      
רמוחה יוניפ ,הריפח ,תושורדה רפעה תודובע      

  2,625.00 2,625.00     1.00 .עצמו לוח יולמו הקפסא ,רופחה 'חי   
      
רטוקב ,ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.01.0070
ןוט 8 סמועל הסכמ םע ,מ"ס 001 ימינפ      
תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועבו      
רמוחה יוניפ ,הריפח ,תושורדה רפעה תודובע      

  2,835.00 2,835.00     1.00 .עצמו לוח יולמו הקפסא ,רופחה 'חי   
      
ןליתאילופמ ןמוש דירפמ תנקתהו הקפסא     57.01.0080
תודובע תוברל ,'מ 52.1/51.2 םינפ תודימב      
,רופחה רמוחה יוניפ ,הריפח ,תושורדה רפעה      

  5,250.00 5,250.00     1.00 .קמוע לכב עצמו לוח יולמו הקפסא 'חי   
      
ןליתאילופמ ןמוש דירפמ תנקתהו הקפסא     57.01.0090
לש לזונ קמועבו 'מ 52.1/05.3 םינפ תודימב      
:תושורדה רפעה תודובע תוברל ,'מ 0.1      
יולמו הקפסא ,רופחה רמוחה יונפ ,הריפח      

  7,350.00 7,350.00     1.00 .עצמו לוח 'חי   
      
תת ןליטאילופמ ןמוש דירפמ תנקתהו הקפסא     57.01.0093
021 תלוביק ךרע הווש וא "תיפוח" יעקרק      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .רטיל 'חי   
      
תת ןליטאילופמ ןמוש דירפמ תנקתהו הקפסא     57.01.0094
024 תלוביק ךרע הווש וא "תיפוח" יעקרק      

  3,150.00 3,150.00     1.00 .רטיל 'חי   
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../138 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     138  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,םימ תוכרעמל הריפח 20.75 קרפ תת      
לועתו בויב      
      
םיסחייתמ הז קרפב םיפיעסה :הרעה      
,םימ תוכרעמב םיחודיקו הריפח תודובעל      
.לועיתו בויב      
      
תודובעה תוללכנ הריפחה יפיעס לכב .1      
רמוחה יונפ ,עקרקה יגוס לכב הריפח :ןלהלש      
תלוספ יוניפ רתאל וא םייניב ןוסחיאל רופחה      
תוכיאל דרשמה ידי לע רשואמ      
לכמ תוכימת ,םיאתמ ןופיד ,ךומית,הביבסה      
תונקתו הדובעה דרשמ י"ע רשואמ גוס      
םוהת ימ תביאש ,הדובעב תוחיטבה      
,רודיג ,ותוירחא לעו ןלבקה לש םיעצמאב      
.תיתשה קודיה      
      
וא הרופח המדאב הלעת יולימ ללוכ ריחמה .2      
ידי לע הלעתה יולימל רשואמו קפוסמ רמוחב      
,מ"ס 02 לש תובכשב ורוזיפ .חקפמה      
לע ךרדה תרוצ עוציב ,רקובמ קודיה  ,הבטרה      
.םיהבגה יפ      
      
0.1 דע קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0010
,מ"ס 01 דע רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ      
תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל      
םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח      
וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ      

     68.00    68.00     1.00 .טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולימ רטמ   
      
0.1 דע קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0020
,מ"ס 03 דע רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ      
תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל      
םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח      
וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ      

    106.00   106.00     1.00 .טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולימ רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0030
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.1 דע 0.1      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      

    183.00   183.00     1.00 .טרופמכ תובכשב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../139 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     139  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0040
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.2 דע 5.1      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    181.00   181.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0050
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.2 דע 0.2      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    195.00   195.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0060
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.3 דע 5.2      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    226.00   226.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0070
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.3 דע 0.3      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    271.00   271.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0080
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4 דע 5.3      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    300.00   300.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../140 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     140  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0090
03 דע רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4      
,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס      
וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל      
הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב      
תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא      
קוליס רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ      

    361.00   361.00     1.00 .רשואמ תלוספ רטמ   
      
1 דע קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0100
מ"ס 04 םירטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 06 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    166.00   166.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
1 לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0110
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.1 דע רטמ      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיבעקרקהיגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    181.00   181.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0120
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.2 דע רטמ 5.1      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    185.00   185.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0130
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.2 דע רטמ 0.2      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    211.00   211.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../141 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     141  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0140
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.3 דע רטמ 5.2      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    216.00   216.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0150
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.3 דע רטמ 0.3      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    242.00   242.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0160
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4 דע רטמ 5.3      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    345.00   345.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0170
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4 דע רטמ 0.4      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    376.00   376.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0180
04 םירטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4      
דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס      
יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב,עקרקה      
,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ      
המדאה יונפו טרופמכ תובכשב קודיה      

    406.00   406.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../142 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     142  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1-מ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0190
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.1 דע רטמ      
דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    226.00   226.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0200
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.2 דע רטמ 5.1      
דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    286.00   286.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0210
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.2 דע רטמ 0.2      
דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    316.00   316.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0220
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.3 דע רטמ 5.2      
דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    338.00   338.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולימו הריפח     57.02.0230
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.3 דע רטמ 0.3      
דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    406.00   406.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../143 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     143  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0240
בתורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4 דע רטמ 5.3      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוק      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    526.00   526.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0250
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4 דע רטמ 0.4      
דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    571.00   571.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
רטמ 5.4 לעמ תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0260
,מ"ס 08 רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל      
תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל      
םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח      
וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ      
טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולימ      
תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה יונפו      

    526.00   526.00     1.00 .רשואמ רטמ   
      
0.2 דע קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0270
מ"ס 001 םירטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ      
05 דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 051 דע      
םידיב,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    345.00   345.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0280
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.2 דע רטמ 0.2      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוסלכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    352.00   352.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../144 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     144  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0290
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.3 דע רטמ 5.2      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוסלכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    450.00   450.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0300
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.3 דע רטמ 0.3      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוסלכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    541.00   541.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0310
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4 דע רטמ 5.3      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוסלכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    601.00   601.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס םוקמל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0320
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4 דע רטמ 0.4      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 דע ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוסלכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    646.00   646.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0330
001 םירטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4      
דע ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    526.00   526.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     145  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1 דע קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0340
,מ"ס 01 דע רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ      
תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח      
יולמ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב רזוח      

     61.00    61.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
1 דע קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0350
,מ"ס 03 דע רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ      
תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח      
יולמ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב רזוח      

     90.00    90.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0360
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.1 דע 0.1      
05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולמ וא הפלחה      
קוליס רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ      

    127.00   127.00     1.00 .רשואמ תלוספ רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0370
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.2 דע 5.1      
05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולמ וא הפלחה      
קוליס רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ      

    145.00   145.00     1.00 .רשואמ תלוספ רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0380
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.2 דע 0.2      
05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולמ וא הפלחה      
קוליס םוקמל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ      

    162.00   162.00     1.00 .רשואמ תלוספ רטמ   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     146  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0390
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.3 דע 5.2      
05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולמ וא הפלחה      
קוליס רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ      

    195.00   195.00     1.00 .רשואמ תלוספ רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0400
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.3 דע 0.3      
05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולמ וא הפלחה      
קוליס רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ      

    235.00   235.00     1.00 .רשואמ תלוספ רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0410
רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4 דע 5.3      
05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 03 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולמ וא הפלחה      
קוליס רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ      

    289.00   289.00     1.00 .רשואמ תלוספ רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0420
03 דע רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4      
,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכבוא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    326.00   326.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
1 דע קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0430
מ"ס 04 םירטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ      
05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 06 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    129.00   129.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     147  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1 לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0440
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.1 דע רטמ      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    145.00   145.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0450
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.2 דע רטמ 5.1      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    162.00   162.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0460
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.2 דע רטמ 0.2      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    181.00   181.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0470
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.3 דע רטמ 5.2      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    211.00   211.00     1.00 .רשואמ תולוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0480
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.3 דע רטמ 0.3      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    252.00   252.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../148 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     148  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0490
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4 דע רטמ 5.3      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    307.00   307.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0500
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4 דע רטמ 0.4      
תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס 04 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    342.00   342.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0510
04 םירטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4      
לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 06 דע מ"ס      
יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב,עקרקה      
,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ      
המדאה יונפו טרופמכ תובכשב קודיה      

    379.00   379.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה רטמ   
      
0.1 - מ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0520
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.1 דע רטמ      
לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    162.00   162.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0530
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.2 דע רטמ 5.1      
לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    235.00   235.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../149 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     149  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0540
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.2 דע רטמ 0.2      
לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    271.00   271.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0550
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.3 דע רטמ 5.2      
לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    323.00   323.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0560
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.3 דע רטמ 0.3      
לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    397.00   397.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס םוקמל רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0570
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4 דע רטמ 5.3      
לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    469.00   469.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס םוקמל רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0580
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4 דע רטמ 0.4      
לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 08 רטוקב      
,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05      
,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג      
הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    523.00   523.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס םוקמל רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../150 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     150  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0590
08 רטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4      
,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס      
וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל      
הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב      
תובכשב קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא      
ךפש םוקמל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ      

    595.00   595.00     1.00 .רשואמ רטמ   
      
0.2 דע קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0600
מ"ס 001 םירטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ      
05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 051 דע      
םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ      
,רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ םילכב וא      
קודיה ,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה      
רתאל הרופחה המדאה יונפו טרופמכ תובכשב      

    289.00   289.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0610
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.2 דע רטמ 0.2      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    436.00   436.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0620
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.3 דע רטמ 5.2      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    397.00   397.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0630
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.3 דע רטמ 0.3      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    487.00   487.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../151 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     151  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0640
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 0.4 דע רטמ 5.3      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    541.00   541.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0650
תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4 דע רטמ 0.4      
תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס 001 םירטוקב      
הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש      
,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב      
רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ ךומית      
יונפו טרופמכ תובכשב קודיה ,המדאב      

    595.00   595.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה המדאה רטמ   
      
לעמ קמועב תולעת לש רזוח יולמו הריפח     57.02.0660
001 םירטוקב תורוניצ תחנה ךרוצל רטמ 5.4      
ללוכה ןכרואש תודובעל ,מ"ס 051 דע מ"ס      
יגוס לכב הריפח תוברל ,רטמ 05 לעמ      
ךומית ,םיינכמ םילכב וא םידיב ,עקרקה      
,המדאב רזוח יולימ וא הפלחה ,רודיג ,םיאתמ      
המדאה יונפו טרופמכ תובכשב קודיה      

    650.00   650.00     1.00 .רשואמ תלוספ קוליס רתאל הרופחה רטמ   
      
םייקפוא םיחודיק 30.75 קרפ תת      
      
,םייטסלפ םילדנס תקפסה םיללוכ םיריחמה      
ירבחמ ,רוניצל לוורשה ןיב חוורמ תוריגס      
םואתו תרנצ ירבחמ ,רפע יפדוע יוניפ ,רוניצ      
.תונושה תויושרה םע      
      
תסנכהו ךותיר ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     57.03.0010
-"84 24" לוורש( 84"-24" רטוקב לוורש      

  7,718.00 7,718.00     1.00 .)24"-63" רוניצל רטמ   
      
תסנכהו ךותיר ,הקפסא תוברל יקפוא חודיק     57.03.0020
24"-04" לוורש( -"24 04" רטוקב לוורש      

  6,483.00 6,483.00     1.00 .)63" רוניצל רטמ   
      
תסנכהו ךותיר ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     57.03.0030

  4,939.00 4,939.00     1.00 .)42" רוניצל 03" לוורש( 03" רטוקב לוורש רטמ   
      
תסנכהו ךותיר ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     57.03.0040

  3,859.00 3,859.00     1.00 .)61" רוניצל 42" לוורש( 42" רטוקב לוורש רטמ   
      
תסנכהו ךותיר ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     57.03.0050

  2,778.00 2,778.00     1.00 .)21" רוניצל 81" לוורש( 81" רטוקב לוורש רטמ   
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../152 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     152  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תסנכהו ךותיר ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     57.03.0060

  1,930.00 1,930.00     1.00 .)01" רוניצל 61" לוורש( 61" רטוקב לוורש רטמ   
      
תסנכהו ךותיר ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     57.03.0070

  1,852.00 1,852.00     1.00 .)8" רוניצל 41" לוורש( 41" רטוקב לוורש רטמ   
      
תסנכהו ךותיר ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     57.03.0080

  1,544.00 1,544.00     1.00 .)6" רוניצל 21" לוורש( 21" רטוקב לוורש רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הקפסא     57.03.0090

  2,481.00 2,481.00     1.00 .84"-24" לוורש ךותב 24"-63" רוניצ רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הקפסא     57.03.0100

  1,709.00 1,709.00     1.00 .24"-04" לוורש ךותב -"63 23 " רוניצ רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הקפסא     57.03.0110

  1,102.00 1,102.00     1.00 .03" לוורש ךותב 42" רוניצ רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הקפסא     57.03.0120

    551.00   551.00     1.00 .42" לוורש ךותב 61" רוניצ רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הקפסא     57.03.0130

    441.00   441.00     1.00 .81" לוורש ךותב 21" רוניצ רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הקפסא     57.03.0140

    320.00   320.00     1.00 .61" לוורש ךותב 01" רוניצ רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הקפסא     57.03.0150

    198.00   198.00     1.00 .41" לוורש ךותב 8" רוניצ רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הקפסא     57.03.0160

    176.00   176.00     1.00 .21" לוורש ךותב 6" רוניצ רטמ   
      
ינשב תונגראתהבו חודיק ךרוצל תורוב תריפח     57.03.0170

 31,500.00 31,500.00     1.00 'פמוק .84"-24" לוורש רובע רבעמה ידיצ  
      
ינשב תונגראתהבו חודיק ךרוצל תורוב תריפח     57.03.0180

 26,250.00 26,250.00     1.00 'פמוק .03" לוורש רובע רבעמה ידיצ  
      
ינשב תונגראתהבו חודיק ךרוצל תורוב תריפח     57.03.0190

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .42" לוורש רובע רבעמה ידיצ  
      
ינשב תונגראתהבו חודיק ךרוצל תורוב תריפח     57.03.0200

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .81"-41" לוורש רובע רבעמה ידיצ  
      
ינשב תונגראתהבו חודיק ךרוצל תורוב תריפח     57.03.0210

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .21" לוורש רובע רבעמה ידיצ  
      
ללוכ ,עקרקה יגוס לכב שושיגל ןויסינ חודיק     57.03.0220

  5,017.00 5,017.00     1.00 .שרדנה דויצה לכ ע"י   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
זוקינל הגיפס תורוב 40.75 קרפ תת      
      
קמועבו מ"ס 051 רטוקב ,זוקינל הגיפס רוב     57.04.0010
תנקתהו הלבוה ,הקפסא תוברל רטמ 4 דע      
ללוכ ,'מ 1 קמועב ,מ"ס 051 רטוקב ,החוש      
,ינכטואיג דב ,זוקינל תשר ,הסכמ ,הרקת      
002 רטוקב ,ררוחמ יס.יו.יפ רוניצ ,ץצח יולימ      
עיפומל םאתהב ,שרדנה ךרואב ,מ"מ      

  5,250.00 5,250.00     1.00 .טרדנטס .תינכותב 'חי   
      
051 רטוקב ,זוקינל הגיפס רובל ריחמ תפסות     57.04.0020

  2,100.00 2,100.00     1.00 .ףסונ רטמ 5.0 לכ רובע ,מ"ס 'חי   
      
בויב תרנצל םירזיבא 50.75 קרפ תת      
לועיתו      
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0010
תוברל ,PALF גוסמ ,3" רטוקב ,לועיתו בויב      
םירזיבא ,םירוביח ,םיכותירו םיכותיח      

  2,249.00 2,249.00     1.00 .הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה 'חי   
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0020
תוברל ,PALF גוסמ ,4" רטוקב ,לועיתו בויב      
םירזיבא ,םירוביח ,םיכותירו םיכותיח      

  2,514.00 2,514.00     1.00 .הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה 'חי   
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0030
תוברל ,PALF גוסמ ,6" רטוקב ,לועיתו בויב      
םירזיבא ,םירוביח ,םיכותירו םיכותיח      

  3,175.00 3,175.00     1.00 .הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה 'חי   
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0040
תוברל ,PALF גוסמ ,8" רטוקב ,לועיתו בויב      
םירזיבא ,םירוביח ,םיכותירו םיכותיח      

  4,686.00 4,686.00     1.00 .הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה 'חי   
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0041
תוברל ,PALF גוסמ ,01" רטוקב ,לועתו בויב      
םירזיבא ,םירוביח ,םיכותירו םיכותיח      

  5,267.00 5,267.00     1.00 .הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה 'חי   
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0042
תוברל ,PALF גוסמ ,21" רטוקב ,לועתו בויב      
םירזיבא ,םירוביח ,םיכותירו םיכותיח      

  7,481.00 7,481.00     1.00 .הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה 'חי   
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0043
תוברל ,PALF גוסמ ,41" רטוקב ,לועתו בויב      
םירזיבא ,םירוביח ,םיכותירו םיכותיח      

  8,479.00 8,479.00     1.00 .הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0060
תוברל ,61" רטוקב ,PALF גוסמ ,לועיתו בויב      
לכו םירוביח ,םיכותירו םיכותיח ,הלבוה      

 10,474.00 10,474.00     1.00 'פמוק .הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה  
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0070
,02" רטוקב ,XELFEDIT גוסמ ,לועיתו בויב      
םירוביח ,םיכותירו םיכותיח ,הלבוה תוברל      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה לכו      

 22,050.00 22,050.00     1.00 'פמוק .הדובעה  
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0080
,42" רטוקב ,XELFEDIT גוסמ ,לועיתו בויב      
םירוביח ,םיכותירו םיכותיח ,הלבוה תוברל      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה לכו      

 26,460.00 26,460.00     1.00 'פמוק .הדובעה  
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0081
,03" רטוקב ,XELFEDIT גוסמ ,לועיתו בויב      
םירוביח ,םיכותירו םיכותיח ,הלבוה תוברל      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה לכו      

 39,690.00 39,690.00     1.00 .הדובעה 'חי   
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0082
,23" רטוקב ,XELFEDIT גוסמ ,לועיתו בויב      
םירוביח ,םיכותירו םיכותיח ,הלבוה תוברל      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה לכו      

 46,305.00 46,305.00     1.00 .הדובעה 'חי   
      
תורוניצל רזוח לא םותסש תנקתהו הקפסא     57.05.0083
,63" רטוקב ,XELFEDIT גוסמ ,לועיתו בויב      
םירוביח ,םיכותירו םיכותיח ,הלבוה תוברל      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה לכו      

 49,612.00 49,612.00     1.00 .הדובעה 'חי   
      
,הקינס וק לע ,בויבל ריוא םותסש תדוקנ     57.05.0090
תרצות בויבל בלושמ ריוא םותסש תוברל      
ףוגמ ,ע"ש וא ,2" רטוקב D-020, םגד י.ר.א      
םירוביח ,םיכותירו םיכותיח ,2" רטוקב      
םישורדה םירזיבאהו ישארה וקל רוביחו      

  4,961.00 4,961.00     1.00 .עוציבל 'חי   
      
הקינס וק לע בויבל ריוא םותסש תדוקנ     57.05.0100
תרצות בויבל  בלושמ ריוא םותסש תוברל      
ףוגמ ע"ש וא 3" רטוקב D-020 םגד י.ר.א      
םירוביח ,םיכותירו םיכותיח ,3" רטוקב      
םישורדה םירזיבאהו ישארה וקל רוביחו      

  6,174.00 6,174.00     1.00 .עוציבל 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוברל בויבל הקינס וק לע זוקינ תדוקנ     57.05.0110
רסרד יצח ,4" רטוקב זירט ףוגמ הקפסא      
,4" רטוקב ףדמ םותסש ,4" רטוקב ןגועמ      
,רטמ 0.4 דע ךרואבו 4" רטוקב תרנצ יעטק      
וקל  רוביח ,םירוביח ,םיכותירו םיכותיח      

  5,512.00 5,512.00     1.00 .עוציבל םישורדה םירזיבאו ישארה 'חי   
      
ןגוא תוברל בויבל הקינס וק לע יוקינ תדוקנ     57.05.0120
רוניצ עטק תוברל 4" רטוקב רוויע ןגואו      
,םיכותירו םיכותיח ,רטמ 0.1 דע ךרואב      
םירזיבאהו ישארה וקל רוביח ,םירוביח      

  1,213.00 1,213.00     1.00 .עוציבל םישורדה 'חי   
      
.לועתו בויבל םינקתמ 60.75 קרפ תת      
      
?  :  תורעה  ?      
      
םירבחמו םימטא לולכי םינקתמל ריחמה      
.םייניב ןוסחיאו רופחה רמוח יוניפ ,תורוניצל      
תלוספ רתאל רופחה רמוחה תלוספה יוניפ      
ללוכ  .הביבסה תוכיאל דרשמ ידי לע רשואמ      
,רשואמ ךרע הווש וא "ביבא ימאתמ"      
ללוכ ,יפוס הבוגל ,ןטלוק וא/ו הסכמ תמאתהל      
.תרגסמו הסכמ תנקתהו הקפסא      
      
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ינוציח לפמ     57.06.0030
תוברל ,רטמ 0.1 דע קמועב מ"ס 01 רטוקב      
םאתהב םירזיבאו תורוניצ תנקתהו הקפסא      

    499.00   499.00     1.00 .מ"ס 01  יבועב ןוטב תפטעמו תוינכותל 'חי   
      
ףסונ קמוע רטמ 05.0 לכ רובע ריחמ תפסות     57.06.0040
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ינוציח לפמל      
תנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס 01 רטוקב      
תפעטמו תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ      

    150.00   150.00     1.00 .מ"ס01 יבועב ,ןוטב 'חי   
      
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ךוכל ינוציח לפמ     57.06.0050
תוברל ,רטמ 0.1 דע קמועב ,מ"ס 51 רטוקב      
םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ תנקתהו הקפסא      

    749.00   749.00     1.00 .מ"ס 01 יבועב ,ןוטב תפטעמו תוינכותל 'חי   
      
ףסונ קמוע רטמ 05.0 לכ רובע ריחמ תפסות     57.06.0060
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ינוציח לפמל      
תנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס 51 רטוקב      
תפטעמו תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ      

    180.00   180.00     1.00 .מ"ס 01 יבועב ,ןוטב 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ךוכל ינוציח לפמ     57.06.0070
0.1 דע קמועב ,מ"ס 52 דע מ"ס 02 רטוקב      
תורוניצ תנקתהו הקפסא תוברל ,רטמ      
,ןוטב תפטעמו תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו      

    898.00   898.00     1.00 .מ"ס 01 יבועב 'חי   
      
ףסונ קמוע רטמ 05.0 לכ רובע ריחמ תפסות     57.06.0080
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ינוציח לפמל      
תנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס 02 רטוקב      
תפטעמו תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ      

    200.00   200.00     1.00 .מ"ס 01 יבועב ,ןוטב 'חי   
      
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ינוציח לפמ     57.06.0090
,רטמ 0.1 דע קמועב מ"ס 04 דע 03 רטוקב      
,םירזיבאו תורוניצ תנקתהו הקפסא תוברל      
01 יבועב ,ןוטב תפטעמו תוינכותל םאתהב      

  1,496.00 1,496.00     1.00 .מ"ס 'חי   
      
ףסונ קמוע רטמ 05.0 לכ רובע ריחמ תפסות     57.06.0100
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ינוציח לפמל      
תנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס 04 דע רטוקב      
תפטעמו תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ      

    299.00   299.00     1.00 .מ"ס 01 יבועב ,ןוטב 'חי   
      
C.V.P  ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ימינפ לפמ     57.06.0110
תוברל ,רטמ 0.1 דע קמועב מ"ס 01 רטוקב      
םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ תנקתהו הקפסא      

    449.00   449.00     1.00 .תוינכותל 'חי   
      
ףסונ קמוע רטמ 05.0 לכ רובע ריחמ תפסות     57.06.0120
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ימינפ לפמל      
תנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס 01 רטוקב      

    100.00   100.00     1.00 .תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ 'חי   
      
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ימינפ לפמ     57.06.0130
תוברל ,רטמ 0.1 דע קמועב מ"ס 51 רטוקב      
םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ תנקתהו הקפסא      

    598.00   598.00     1.00 .תוינכותל 'חי   
      
ףסונ קמוע רטמ 05.0 לכ רובע ריחמ תפסות     57.06.0140
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ימינפ לפמל      
תנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס51 רטוקב      

    100.00   100.00     1.00 .תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ 'חי   
      
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ימינפ לפמ     57.06.0150
תוברל ,רטמ 0.1 דע קמועב מ"ס 02 רטוקב      
םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ תנקתהו הקפסא      

    798.00   798.00     1.00 .תוינכותל 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../157 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     157  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףסונ קמוע רטמ05.0  לכ רובע ריחמ תפסות     57.06.0160
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ימינפ לפמל      
תנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס 02 רטוקב      

    150.00   150.00     1.00 .תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ 'חי   
      
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ימינפ לפמ     57.06.0170
תוברל ,רטמ 0.1 דע קמועב מ"ס 52 רטוקב      
םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ תנקתהו הקפסא      

    848.00   848.00     1.00 .תוינכותל 'חי   
      
ףסונ קמוע רטמ 05.0 לכ רובע ריחמ תפסות     57.06.0180
C.V.P ירזיבאו תורוניצמ ,ךוכל ימינפ לפמל      
תנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס 52 רטוקב      

    200.00   200.00     1.00 .תוינכותל םאתהב ,םירזיבאו תורוניצ 'חי   
      
05 רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב את     57.06.0190
:תוברל ,רטמ 1 דע קמועב ,856 י"ת יפל מ"ס      
,רופחה רמוחה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע      
תולעת ידובע ,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ      
תרקת ,ילירקא קבד תפסות םע תיתשתב      

    798.00   798.00     1.00 .ןוט 5.21 דע סמועל םימאתומ הסכמו ןוטב 'חי   
      
06 רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב את     57.06.0200
,רטמ 5.1 דע קמועב ,856 י"ת יפל מ"ס      
רמוחה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      
ידובע ,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,רופחה      
,ילירקא קבד תפסות םע תיתשתב תולעת      
5.21 סמועל םימאתומ הסכמו ןוטב תרקת      

    998.00   998.00     1.00 .ןוט 'חי   
      
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ,ריחמ תפסות     57.06.0205
וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב אתל ,רטמ      
,856 י"ת יפל ,מ"ס 06 רטוקב ,םוקמב קוצי      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    350.00   350.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
08 רטוקב םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב את     57.06.0210
,רטמ 5.1 דע קמועב ,856 י"ת יפל מ"ס      
רמוחה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      
ידובע,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,רופחה      
,ילירקא קבד תפסות םע תיתשתב תולעת      
04 דע סמועל םימאתומ הסכמו ןוטב תרקת      

  1,995.00 1,995.00     1.00 .ןוט 'חי   
      
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ,ריחמ תפסות     57.06.0220
וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב אתל ,רטמ      
,856 י"ת יפל ,מ"ס 08 רטוקב ,םוקמב קוצי      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    449.00   449.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../158 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     158  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קוצי וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב את     57.06.0230
,856  י"ת ןקת יפל מ"ס 001 רטוקב םוקמב      
רפעה תודובע :תוברל ,רטמ 5.1 דע קמועב      
,רקובמ יולמ ,הרופחה המדאה יונפ ,תושורדה      
םע תיתשתב תולעת ידובע , ןוטב תפציר      
הילוח וא ןוטב תרקת ,ילירקא קבד תפסות      

  2,793.00 2,793.00     1.00 .ןוט 04  דע סמועל םימאתומ הסכמו תינוק 'חי   
      
05.0  לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0240
וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב אתל רטמ      
,856  י"ת יפל מ"ס 001 רטוקב םוקמב קוצי      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    499.00   499.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
קוצי וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב את     57.06.0250
,856 י"ת יפל מ"ס 521  רטוקב םוקמב      
רפעה תודובע :תוברל ,רטמ 0.2 דע קמועב      
יולימ ,הרופחה המדאה יונפ ,תושורדה      
תיתשתב תולעת ידובע ,ןוטב תפציר ,רקובמ      
וא ןוטב תרקת ,ילירקא קבד תפסות םע      
04  דע סמועל םימאתומ הסכמו תינוק הילוח      

  2,992.00 2,992.00     1.00 .ןוט 'חי   
      
05.0  לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0260
וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב אתל רטמ      
מ"ס 521 דע מ"ס 021 רטוקב ,םוקמב קוצי      
רפעה תודובע :תוברל ,856 י"ת יפל      
רזוח יולמ ,הרופחה המדאה יונפ ,תושורדה      

    698.00   698.00     1.00 .רקובמ 'חי   
      
קוצי וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב את     57.06.0270
קמועב ,856 י"ת יפל מ"ס 051 רטוקב םוקמב      
רפעה תודובע :תוברל ,רטמ 5.2 דע      
,רקובמ יולמ ,הרופחה המדאה יונפ ,תושורדה      
םע תיתשתב תולעת ידובע , ןוטב תפציר      
הילוח וא ןוטב תרקת ,ילירקא קבד תפסות      

  4,988.00 4,988.00     1.00 .ןוט 04 דע סמועל םימאתומ הסכמו  תינוק 'חי   
      
05.0  לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0280
וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב אתל רטמ      
,856 י"ת יפל מ"ס 051 רטוקב ,םוקמב קוצי      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

  1,297.00 1,297.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../159 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     159  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קוצי וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב את     57.06.0290
סמועב ,856 י"ת יפל מ"ס 002 רטוקב םוקמב      
רפעה תודובע :תוברל ,רטמ 5.2 דע      
,רקובמ יולמ ,הרופחה המדאה יונפ ,תושורדה      
םע תיתשתב תולעת ידובע ,ןוטב תפציר      
הילוח וא ןוטב תרקת ,ילירקא קבד תפסות      

  9,975.00 9,975.00     1.00 .ןוט 04 סמועל םימאתומ הסכמו תינוק 'חי   
      
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0300
וא םורט ןוטב תוילוחמ תרוקיב אתל רטמ      
,856 י"ת יפל מ"ס 002 רטוקב ,םוקמב קוצי      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

  1,995.00 1,995.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0310
,רטמ 2.1 דע קמועב ,מ"ס 06X06 תודימב      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      
,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע      
סמועל םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

    998.00   998.00     1.00 .ןוט 5.21 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0320
,רטמ 5.1 דע קמועב ,מ"ס 08X08  תודימב      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      
ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      
הסכמו  ןוטב תרקת ,תולעת םע תודבועמ      

  1,995.00 1,995.00     1.00 .ןוט 04 סמועל םימאתומ 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0330
,רטמ 0.2 דע קמועב ,מ"ס 001X001 תודימב      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      
,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע      
סמועל םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

  2,494.00 2,494.00     1.00 .ןוט 04 'חי   
      
05.0  לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0340
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ      
,856 י"ת יפל מ"ס 001X001  תודימב םורט      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    698.00   698.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0350
,רטמ 0.2 דע קמועב ,מ"ס 001X021 תודימב      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      
,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולימ ,הרופחה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע      
סמועל םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

  2,992.00 2,992.00     1.00 .ןוט 04 דע 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../160 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     160  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0360
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ      
,856 י"ת יפל מ"ס 001X021  תודימב םורט      
יונפ  ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    798.00   798.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0370
0.2  דע קמועב ,מ"ס 001X041  תודימב      
יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל ,רטמ      
תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע ,ןוטב      
סמולע םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

  3,491.00 3,491.00     1.00 .ןוט 04 דע 'חי   
      
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0380
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ      
,856  י"ת יפל מ"ס 001X041  תודימב םורט      
המדאה יונפ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    698.00   698.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0390
3.2 דע קמועב ,מ"ס 021X041  תודימב      
יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל ,רטמ      
תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע ,ןוטב      
סמועל םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

  3,790.00 3,790.00     1.00 .ןוט 04  דע 'חי   
      
05.0  לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0400
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ      
,856  י"ת יפל מ"ס 021X041  תוידמב םורט      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    798.00   798.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0410
3.2 דע קמועב ,מ"ס 021X081  תודימב      
יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל ,רטמ      
תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע ,ןוטב      
סמועל םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

  8,180.00 8,180.00     1.00 .ןוט 04 דע 'חי   
      
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0420
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ      
,856 י"ת יפל מ"ס 021X081  תוידמב םורט      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    898.00   898.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../161 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     161  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0430
5.2  דע קמועב ,מ"ס 051X051  תודימב      
יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל ,רטמ      
תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע ,ןוטב      
סמועל םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

  8,978.00 8,978.00     1.00 .ןוט 04 דע 'חי   
      
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0440
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ      
,856  י"ת יפל מ"ס 051X051  תודימב םורט      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    998.00   998.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0450
5.2 דע קמועב ,מ"ס 021X051  תודימב      
יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל ,רטמ      
תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע ,ןוטב      
סמועל םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

  4,688.00 4,688.00     1.00 .ןוט 04  דע 'חי   
      
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0460
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ      
,856  י"ת יפל מ"ס 021X051  תודימב םורט      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

    898.00   898.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0470
,רטמ 6.2 דע קמועב ,מ"ס 012X012 תודימב      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      
,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע      
סמועל םימאתומ הסכמו  ןוטב תרקת ,ילירקא      

 15,960.00 15,960.00     1.00 .ןוט 04 'חי   
      
לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0480
וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ05.0      
י"ת יפל מ"ס 012X012  תוידמב םורט ןוטב      
יונפ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל ,856      

  1,396.00 1,396.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0490
,רטמ 6.2 דע קמועב ,מ"ס 012X041 תודימב      
המדא היונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      
,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע      
סמועל םימאתומ הסכמו ןוטב תרקת ,ילירקא      

 11,372.00 11,372.00     1.00 .ןוט 04 'חי   
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דף מס':     162  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
05.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0500
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב אתל רטמ      
,856 י"ת יפל מ"ס 012X041  תודימב םורט      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע :תוברל      

  1,297.00 1,297.00     1.00 .רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0510
:תוברל ,קמוע לכב ,מ"ס 003X003  תודימב      
המדא היונפ ,תושורדה רפעה תודובע      
,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע      
סמועל םימאתומ הסכמו ןוטב תרקת ,ילירקא      

 20,499.00 20,499.00     1.00 .ןוט 04 'חי   
      
םורט ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את     57.06.0520
:תוברל ,קמוע  לכב ,מ"ס 012X013  תודימב      
המדא היונפ, תושורדה רפעה תודובע      
,ןוטב תפציר ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      
קבד תפסות םע תיתשתב תולעת ידובע      
סמועל םימאתומ הסכמו ןוטב תרקת ,ילירקא      

 17,955.00 17,955.00     1.00 .ןוט 04 'חי   
      
רוניצ רובע םורט ןוטבמ ילרגטניא תרוקיב את     57.06.0530
:תוברל רטמ 2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב      
המדאה יוניפ ,תושורדה רפעה תודובע      
ןוטב תרקת ,רקובמ רזוח יולימ ,הרופחה      

  4,988.00 4,988.00     1.00 .ןוט 04 סמועל םימאתומ הסכמו 'חי   
      
רוניצ רובע םורט ןוטבמ ילרגטניא תרוקיב את     57.06.0540
:תוברל רטמ 2 דע קמועב מ"ס 521  רטוקב      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע      
ןוטב תרקת ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      

  6,683.00 6,683.00     1.00 .ןוט 04 סמועל םימאתומ הסכמו 'חי   
      
רוניצ רובע םורט ןוטבמ ילרגטניא תרוקיב את     57.06.0550
:תוברל רטמ 2 דע קמועב מ"ס051  רטוקב      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע      
ןוטב תרקת ,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה      

  8,978.00 8,978.00     1.00 .ןוט 04 סמועל םימאתומהסכמו 'חי   
      
רוניצ רובע םורט ןוטבמ ילרגטניא תרוקיב את     57.06.0560
:תוברל רטמ 2 דע קמועב מ"ס 002 רטוקב      
המדאה יוניפ ,תושורדה רפעה תודובע      
ןוטב תרקת ,רקובמ רזוח יולימ ,הרופחה      

 14,564.00 14,564.00     1.00 .ןוט 52 סמועל םימאתומ הסכמו 'חי   
      
05.0  לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0570
םורט ןוטבמ תוילרגטיא תוחושל רטמ      

    559.00   559.00     1.00 .מ"ס 002 דע 001 םירטקב תורוניצל 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../163 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     163  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא רתאב קוצי ןוטבמ םשג ימ תסיפתל הכירב     57.06.0580
03X08 וא מ"ס 54X08  תודימב םורט ןוטב      
תודובע :תוברל רטמ 0.1 דע קמועב ,מ"ס      
,הרופחה המדאה יונפ ,תושורדה רפעה      
ןוטב תפצר ,םוקמל המאתה ,רקובמ רזוחיולמ      
הפש ינבאו תותשר ,תורגסמ תנקתה ,הדובעו      

  1,946.00 1,946.00     1.00 .הקיצי לזרבמ 'חי   
      
05.0  לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0590
קוצי ןוטבמ םשג ימ תסיפתל הכירבל רטמ      
וא מ"ס 54X08  תודימב םורט ןוטב וא רתאב      

    898.00   898.00     1.00 .מ"ס 03X08 'חי   
      
וא רתאב קוצי ןוטבמ םשג ימ תסיפתל הכירב     57.06.0600
דע קמועב ,מ"ס 021/08 תודימב םורט ןוטב      
,תושורדה רפעה תודובע :תוברל רטמ 5.1      
,רקובמ רזוח יולמ ,הרופחה המדאה יונפ      
תנקתה ,הדובעו ןוטב תפצר םוקמל המאתה      
לזרבמ הפש ינבאו תותשר ,תורגסמו הסכמ      

  3,192.00 3,192.00     1.00 .הקיצי 'חי   
      
05.0  לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.06.0610
קוצי ןוטבמ םשג ימ תסיפתל הכירבל רטמ      

    678.00   678.00     1.00 .מ"ס 021/08  תודימב םורט ןוטב וא רתאב 'חי   
      
תודימב םורט  ןוטבמ םשג ימ הסיפתל הכירב     57.06.0620
    05X33 גוס 'מ 1 דע קמועב OCRIB.  ריחמה  
המדאה יוניפ תושורדה רפע תודובע ללוכ      
המאתה ,רקובמ רזוח יולימ הרופחה      
תרגסמו הסכמ תנקתה ,ןוטב תפצרםוקמל      

  2,644.00 2,644.00     1.00 .תותשר 'חי   
      
מ"ס 02 בחורב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תולעת     57.06.0625
תא וללכיש ,OCRIB סופיטב מ"ס 03 קמועבו      
: תוברל ההז תרצותמ םימיאתמה םירזיבאה      
הפוצי ןוטבה ,ןוט 52 סמולע לזרב תשר      
קודיה ,ןטירואילופ וא יסקופאב םינפב      
םיווקו םיהבג יפל הלעתה תחנה ,תיתשתה      
ריחמה .תולעתה ןיב םיצירח ריגס ,םיננכותמ      
ךרוצל 'מ 2.1 קמועב תדחואמ הילוח ללוכ      

  1,177.00 1,177.00     1.00 .החושל תורבחתה רטמ   
      
תודימב םורט  ןוטבמ םשג ימ הסיפתל הכירב     57.06.0626
    05X33 ריחמה  .לוקינ גוס 'מ 1 דע קמועב  
המדאה יוניפ תושורדה רפע תודובע ללוכ      
המאתה ,רקובמ רזוח יולימ הרופחה      
תרגסמו הסכמ תנקתה ,ןוטב תפצרםוקמל      

                      1.00 .תותשר 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../164 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     164  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 02 בחורב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תולעת     57.06.0627
תא וללכיש ,לוקינ סופיטב מ"ס 03 קמועבו      
: תוברל ההז תרצותמ םימיאתמה םירזיבאה      
הפוצי ןוטבה ,ןוט 52 סמולע לזרב תשר      
קודיה ,ןטירואילופ וא יסקופאב םינפב      
םיווקו םיהבג יפל הלעתה תחנה ,תיתשתה      
ריחמה .תולעתה ןיב םיצירח ריגס ,םיננכותמ      
ךרוצל 'מ 2.1 קמועב תדחואמ הילוח ללוכ      

                      1.00 .החושל תורבחתה רטמ   
      
תונוש תודימב םורט ןוטבמ יתשורח את     57.06.0630
:) הז תויומכ בתכב ריחמ ןיא ןרובעש תודימ(      
תודובע ,הכרדמ וא שיבכ קורפ :ללוכ ריחמה      
,רקובמ רזוח יולימ ,רופחה רמוח היונפ ,רפע      
הסכמ ,ןויז ,ןוטב תרקת ,הדובעו ןוטב תפציר      
יפל הכרדמ וא/ו שיבכ ינוקית ,ןוט 04 דע      
ריחמה( .ותומדקל חטשה תרזחהל ךרוצה      

  2,793.00 2,793.00     1.00 .)וטנ ןוטבה חפנ יפ לע בשוחי ק"מ   
      
לכמ ,מ"ס 04 דע תוחוש הבוג תמאתה     57.06.0634
תוחושל טרפ( הכרדמבו שיבכב ,םיגוסה      
:ללוכ ריחמה  .םימו לועת ,בויב ,)"קזב"      
םיטנמלא הבכרהו קוריפ ,רפע תודובע      
םירמוח ,ןנכותמה הבוג יפל ןוטבמ םיימורט      
,ץוחו םינפ דובע ,הדובעה עוציבל םישורדה      
יוקינ ,תוימינפה תוכרעמה לע הנגה יעצמא      

    399.00   399.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה תרזחה  
      
לכמ מ"ס 04 דע "קזב" תוחוש הבוג תמאתה     57.06.0635
תודובע :ללוכ ריחמה שיבכו הכרדמב םיגוסה      
ןוטבמ םיימורט םיטנמלא הבכרהו קוריפ ,רפע      
עוציבל םישורדה םירמוח ןנכותמה הבוג יפל      
לע הנגה יעצמא ,ץוחו םינפ דובע ,הדובעה      
חטשה תרזחהו  יוקינ ,תוימינפה תוכרעמה      

    356.00   356.00     1.00 'פמוק .ותומדקל  
      
תרוקיב את תנקתה רובע ריחמ תפסות     57.06.0640
בויב רוניצ לעמ מ"ס 08 דע מ"ס 05 םירטקב      

    219.00   219.00     1.00 .ןיכפוש ימ וב םימרוז אלש לועת וא 'חי   
      
תרוקיב את תנקתה רובע ריחמ תפסות     57.06.0650
רוניצ לעמ ,מ"ס 001 לעמ מ"ס 001 םירטקב      

    275.00   275.00     1.00 .ןיכפוש ימ וב םימרוז אלש לועת וא בויב 'חי   
      
תרוקיב את תנקתה רובע ריחמ תפסות     57.06.0660
בויב רוניצ לעמ מ"ס 08 דע מ"ס 05 םירטקב      
,הביאש ללוכ ,ןיכפוש ימ וב םימרוזש לועת וא      
ינוציחו תיתחת דוביעו קקפ תבכרהו הקפסא      

    499.00   499.00     1.00 .אתה םוטיאו 'חי   
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תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרוקיב את תנקתה רובע ריחמ תפסות     57.06.0670
רוניצ לעמ ,מ"ס 001 לעמ מ"ס 001 םירטקב      
ללוכ ,ןיכפוש ימ וב םימרוזש לועת וא בויב      
תיתחת דוביעו קקפ תבכרהו הקפסא ,הביאש      

    998.00   998.00     1.00 .אתה םוטיאו ינוציחו 'חי   
      
05 םירטקב םייק תרוקיב אתל שדח וק רוביח     57.06.0680
רוביחו תיתחת דוביע תוברל, מ"ס 08 דע מ"ס      

    499.00   499.00     1.00 .ןיכפוש ימ וב םימרוזש אתב .אתה םוטיאו 'חי   
      
לכב םייק תרוקיב אתל שדח וק רוביח     57.06.0690
תוברל ,מ"ס 001 לעמו מ"ס 001 לש םירטקה      
אתב .אתה םוטיאו רוביחו תיתחת דוביע      

    598.00   598.00     1.00 .ןיכפוש ימ וב םימרוזש 'חי   
      
05 םירטקב םייק תרוקיב אתל שדח וק רוביח     57.06.0700
רוביחו תיתחת דוביע תוברל ,מ"ס 08 דע מ"ס      

    219.00   219.00     1.00 .ןיכפוש ימ וב םימרוז אלש אתב .אתה םוטיאו 'חי   
      
לכב םייק תרוקיב אתל שדח וק רוביח     57.06.0710
,מ"ס 001 -ל לעמו מ"ס 001 לש םירטקה      
.אתה םוטיאו רוביחו תיתחת דוביע תוברל      

    219.00   219.00     1.00 .ןיכפוש ימ וב םימרוז אלש אתב 'חי   
      
לדוגו גוס לכמ תרגסמ םע הסכמ תפלחה     57.06.0720
הכמנה / ההבגה ללוכ ריחמ .ןוט 5.21 סמועל      
וא ןוטב לילג תקפסאו הנקתה ,מ"ס 04 דע      
החוש הנבמ קורפו ךותיח ,םוקמב הקיצי      
רובע .תרגסמו הסכמ תלבוה ,ךרוציפל      
יפל ףסונב םלושי תרגסמ םע הסכמ תקפסא      

    362.00   362.00     1.00 .ךרוצה 'חי   
      
לדוגו גוס לכמ תרגסמ םע הסכמ תפלחה     57.06.0730
הכמנה/ההבגה ללוכ ריחמה .ןוט 04 סמועל      
וא ןוטב לילג תקפסאו הנקתה ,מ"ס 04 דע      
יפל החוש הנבמ קורפו ךותיח ,םוקמב הקיצי      
תקפסא רובע .תרגסמו הסכמ תלבוה ,ךרוצ      
יפל ףסונב םלושי תרגסמה םע הסכמה      

    604.00   604.00     1.00 .ךרוצה 'חי   
      
גוס לכמ )קקפ( תרגסמ אלל הסכמ תפלחה     57.06.0740
,החוש יוקינ ,הסכמ קורפ ללוכ ריחמה .לדוגו      
תקפסא רובע .הסכמ תלבוה ,תלוספ יוניפ      

    110.00   110.00     1.00 .ךרוצה יפל ףסונב םלושי הסכמה 'חי   
      

    772.00   772.00     1.00 .תורוניצל 02-ב ןוטב תופיטעב ןוטב ק"מ  57.06.0750
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../166 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     166  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לדוגו גוס לכמ תרגסמ םע הסכמ תמאתה     57.06.0760
ללוכ ריחמה .ןוט 5.21 דע סמועל      
תקפסאו הנקתה מ"ס 02 דע הכמנה/ההבגה      
קוריפו ךותיח , םוקמב הקיצי וא ןוטב לילג      

    273.00   273.00     1.00 .תלוספה יוניפו ךרוצה יפל החוש הנבמ 'חי   
      
לדוגו גוס לכמ תרגסמ םע הסכמ תמאתה     57.06.0770
ללוכ ריחמה .ןוט 04 דע סמועל      
תקפסאו הנקתה מ"ס 02 דע הכמנה/ההבגה      
קוריפו ךותיח , םוקמב הקיצי וא ןוטב לילג      

    273.00   273.00     1.00 .תלוספה יוניפו ךרוצה יפל החוש הנבמ 'חי   
      
לכמ ,)דבלב קקפ( תרגסמ אלל הסכמ תפלחה     57.06.0780
יוקינ ,הסכמה קורפ ללוכ ריחמה .לדוגו גוס      
רובע .הנקתהו הלבוה ,תלוספה יוניפ ,החושה      

    110.00   110.00     1.00 .דרפנב םלושי הסכמה תקפסא 'חי   
      
תטישב ,םינוש םירטקב ,תרוקיב את םוקיש     57.06.0790
    PIRG-T, ןליתאילופ תועירי תנקתה תללוכה  
,ןוטב תקיצי ללוכ ,החושה ףקיהב תונקתומה      

    914.00   914.00     1.00 .החושה ריקל העיריה ןיב ,מ"ס 5 כ יבועב ר"מ   
      
לועיתו בויב תורוניצ 70.75 קרפ תת      
ןוטבמ      
      
תחנהו הקפסאל סחייתמ הז קרפ :הרעה      
םירוביח ללוכ ,אוהש גוס לכמ ,רוניצ      
תומייק תוחוש לוטיב ,םיינמז תויורבחתהו      
תלוספה יוניפ ,שרדיי םא ,םייק רוניצ קורפו      
תא לולכי ריחמה  .רשואמ ךפש םוקמל      
ךותב הדובעמ םיעבונה םיישק ןיגב הרומתה      
קרפל תיללכ הרעה  .לועית וא בויב ימ תמירז      
טרפמה לש 75 קרפב ,30.00 ףיעס האר - הז      
.דחוימה      
      
םע שדח וק תורבחתה רובע ,םולשתל תפסות     57.07.0010
בויב ימ תמירז אלל ,םירטקה לכב ,םייק וק      

    200.00   200.00     1.00 .לועתו רטמ   
      
םע שדח וק תורבחתה רובע ,םולשתל תפסות     57.07.0015
בויב ימ תמירז תחת ,םירטקה לכב ,םייק וק      

    399.00   399.00     1.00 .לועתו רטמ   
      
רטוקב םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0020
תוברל ,4-051 סאלק ,72 י"ת יפל מ"ס 04      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסה      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    315.00   315.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../167 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     167  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0030
תוברל ,4-051 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 05      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    368.00   368.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0040
תוברל ,4-051 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 06      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    609.00   609.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0050
תוברל ,4-051 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 08      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    735.00   735.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0060
תוברל ,4-051 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 001      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    945.00   945.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0070
תוברל ,4-051 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 521      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

  1,260.00 1,260.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0080
תוברל ,5-571 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 04      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    368.00   368.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0090
תוברל ,5-571 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 05      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    420.00   420.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../168 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     168  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0100
תוברל ,5-571 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 06      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    525.00   525.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0110
תוברל ,5-571 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 08      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

    788.00   788.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0120
תוברל ,5-571 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 001      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0130
תוברל ,5-571 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 521      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

  1,575.00 1,575.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רטוקב ,םיקיודמ ןוטבמ לועיתו בויב תורוניצ     57.07.0140
תוברל ,5-571 סאלק ,72 י"ת יפל ,מ"ס 051      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא      
דופיר ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
.יפמ לועתו בויבל תורוניצ 80.75 קרפ תת      
.יס.יו      
      
,NS-8(( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0010
י"תו 488 י"ת ילעבו יפל ,מ"ס 01 רטוקב      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,3801      
,םימטא ,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    136.00   136.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../169 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     169  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,NS-8(( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0020
י"תו 488 י"ת ילעבו יפל ,מ"ס 51 רטוקב      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,3801      
,םימטא ,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    172.00   172.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,NS-8(( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0030
י"תו 488 י"ת ילעבו יפל ,מ"ס 02 רטוקב      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,3801      
,םימטא ,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    210.00   210.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,NS-8(( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0040
י"תו 488 י"ת ילעבו יפל ,מ"ס 52 רטוקב      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,3801      
,םימטא ,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    270.00   270.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,NS-8(( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0050
י"תו 488 י"ת ילעבו יפל ,מ"ס 03 רטוקב      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,3801      
,םימטא ,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    454.00   454.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,NS-8(( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0060
י"תו 488 י"ת ילעבו יפל ,מ"ס 04 רטוקב      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,3801      
,םימטא ,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    630.00   630.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
NS-8(( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0070
י"תו 488 י"ת ילעבו יפל מ"ס 54 רטוקב      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,3801      
,םימטא ,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    888.00   888.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,NS-8(( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0080
י"תו 488 י"ת ילעבו יפל ,מ"ס 05 רטוקב      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,3801      
,םימטא ,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    945.00   945.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../170 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     170  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בויב( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0090
3801 י"ת יפל ,מ"ס 06 רטוקב ,NS-8( הבע      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,488 י"תו      
,םימטא,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    998.00   998.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
בויב( חישק .יס.יו.יפמ לועתו בויב תורוניצ     57.08.0100
3801 י"ת יפל ,מ"ס 17 רטוקב ,NS-8( הבע      
לכב סוליפו הנקתה ,הקפסא תוברל ,488 י"תו      
,םימטא,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,297.00 1,297.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
םיפוטע הדלפ תורוניצ 90.75 קרפ תת      
.053 י"ת יפל םיפוצמו      
      
,23/5" ןפוד יבועו 4" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0065
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    259.00   259.00     1.00 .לוח דופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,23/5" ןפוד יבועו 6" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0070
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    270.00   270.00     1.00 .לוח דופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,23/5" ןפוד יבועו 8" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0075
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    299.00   299.00     1.00 .לוח דופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,61/5" ןפוד יבועו 01" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0080
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    479.00   479.00     1.00 .לוחדופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,61/5" ןפוד יבועו 21" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0085
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    559.00   559.00     1.00 .לוחדופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,61/5" ןפוד יבועו 41" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0090
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    598.00   598.00     1.00 .לוחדופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../171 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     171  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,61/5" ןפוד יבועו 61" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0095
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    698.00   698.00     1.00 .לוחדופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,61/5" ןפוד יבועו 81" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0100
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    868.00   868.00     1.00 .לוחדופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,61/5" ןפוד יבועו 02" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0105
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

    918.00   918.00     1.00 .לוחדופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,61/5" ןפוד יבועו 42" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0110
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

  1,297.00 1,297.00     1.00 .לוחדופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
,61/5" ןפוד יבועו 23" רטוקב ,הדלפ תורוניצ     57.09.0115
"טוקלק" הנימולא בר טלמ ימינפ יופיצ םע      
תיתחתב חנומ ,CPA / וירט תינוציח הפיטעו      

  1,596.00 1,596.00     1.00 .לוחדופירו הפיטע םע קמוע לכב הריפח רטמ   
      
רוניצל םירזיבא וא ,הדלפ רוניצ ךותיר     57.09.0120

     20.00    20.00     1.00 ק/ץנא .)רטוק / ץניא יפל הדידמה(  
      
וק תויטהב ךותיר שאר תמאתהו ךותיח     57.09.0130

     20.00    20.00     1.00 ק/ץנא .)רטוק / ץניא יפל הדידמה(  
      
.ירמילופ רמוחמ תורוניצ 01.75 קרפ תת      
      
גרד( מ"מ 011 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0010
ןקת ,EP PDHE 001 סקלפירמ גוסמ ,)01      
וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244      
רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח      
לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה      
,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר      

    299.00   299.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
גרד( מ"מ 061 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0020
ןקת ,EP EPDH 001 סקלפירמ גוסמ ,)01      
וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244      
רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח      
לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה      
,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר      

    375.00   375.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../172 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     172  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד( מ"מ 522 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0030
ןקת ,EP EPDH 001 סקלפירמ גוסמ ,)01      
וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244      
רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח      
לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דילתורוניצה      
,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר      

    598.00   598.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
גרד( מ"מ 082 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0040
ןקת ,EP EPDH 001 סקלפירמ גוסמ ,)01      
וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244      
רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח      
לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה      
,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר      

    898.00   898.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
גרד( מ"מ 513 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0050
ןקת ,EP EPDH 001 סקלפירמ גוסמ ,)01      
וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244      
רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח      
לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה      
,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר      

    973.00   973.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
גרד( מ"מ 553 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0060
ןקת ,EP EPDH 001 סקלפירמ גוסמ ,)01      
וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244      
רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח      
לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה      
,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר      

    998.00   998.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
גרד( מ"מ 004 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0065
ןקת ,EP EPDH 001 סקלפירמ גוסמ ,)01      
וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244      
רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח      
לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה      
,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר      

  1,347.00 1,347.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../173 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     173  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד( מ"מ 054 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0070
ןקת ,EP EPDH 001 סקלפירמ גוסמ ,)01      
וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244      
רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח      
לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה      
,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר      

  1,447.00 1,447.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
גרד( מ"מ 005 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0071
EP 001 סקלפירמ גוסמ ,)61 ,5.21 ,01 ,8      
    EPDH, ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244 ןקת  
תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא      
ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר ,תורוניצה      

  1,496.00 1,496.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
גרד( מ"מ 065 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0072
EP 001 סקלפירמ גוסמ ,)61 ,5.21 ,01 ,8      
    EPDH, ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244 ןקת  
תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא      
ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר ,תורוניצה      

  1,696.00 1,696.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
גרד( מ"מ 036 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0073
EP 001 סקלפירמ גוסמ ,)61 ,5.21 ,01 ,8      
    EPDH, ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244 ןקת  
תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא      
ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר ,תורוניצה      

  1,995.00 1,995.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
גרד( מ"מ 017 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0074
EP 001 סקלפירמ גוסמ ,)61 ,5.21 ,01 ,8      
    EPDH, ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 7244 ןקת  
תוברל ,ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא      
ןיב םירזיבאו םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
תורוניצל תחתמ וקודיוה לוח דופיר ,תורוניצה      

  2,294.00 2,294.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../174 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     174  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד( מ"מ 008 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0075
EP 001 סקלפירמ גוסמ ,)61 ,5.21 ,01 ,8      
    EPDH, 10221 ןקת וא וא 7244 ןקת-NE וא  
ירוביח וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש      
תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל      
לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח      
ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה      

  2,494.00 2,494.00     1.00 .םישורדה רזעה רטמ   
      
גרד( מ"מ 009 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0076
EP 001 סקלפירמ גוסמ ,)61 ,5.21 ,01 ,8      
    EPDH, 10221 ןקת וא 7244 ןקת-NE וא  
ירוביח וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש      
תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל      
לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח      
ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה      

  2,693.00 2,693.00     1.00 .םישורדה רזעה רטמ   
      
מ"מ 000,1 רטוקב ,ןליתאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0077
001 סקלפירמ גוסמ ,)61 ,5.21 ,01 ,8 גרד(      
    EP EPDH, 10221 ןקת וא 7244 ןקת-NE וא  
ירוביח וא ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש      
תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,ן'זויפורטקלא      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה דיל      
לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירזיבאו םירוביח      
ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיוה      

  2,992.00 2,992.00     1.00 .םישורדה רזעה רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוקב ,943 כ"מפמ תירביג רוניצ     57.10.0080
גוס לכמ ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,אוהש      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה      
וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירוביח      
רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ      

    195.00   195.00     1.00 .םישרודה רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוקב ,943 כ"מפמ תירביג רוניצ     57.10.0090
גוס לכמ ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,אוהש      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה      
וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירוביח      
רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ      

    270.00   270.00     1.00 .םישרודה רטמ   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     175  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"מ 052 רטוקב ,943 כ"מפמ תירביג רוניצ     57.10.0100
גוס לכמ ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,אוהש      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה      
וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירוביח      
רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ      

    375.00   375.00     1.00 .םישרודה רטמ   
      
,מ"מ 513 רטוקב ,943 כ"מפמ תירביג רוניצ     57.10.0110
גוס לכמ ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,אוהש      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה      
וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירוביח      
רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ      

    449.00   449.00     1.00 .םישרודה רטמ   
      
,מ"מ 004 רטוקב ,943 כ"מפמ תירביג רוניצ     57.10.0120
גוס לכמ ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא      
דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,אוהש      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה      
וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירוביח      
רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ      

    598.00   598.00     1.00 .םישרודה רטמ   
      
,מ"ס 04 רטוקב ,לייטורדיה רפוס ןוטב רוניצ     57.10.0130
ע"ש וא VI סאלק ןגמ יופיצ םע ,ךרע הווש וא      
רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ      
דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא תוברל ,שימג      
,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה ,הלעתה      
וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה ןיב םירוביח      
רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו תורוניצל תחתמ      

    448.00   448.00     1.00 .םישורדה רטמ   
      
,מ"ס 05 רטוקב ,לייטורדיה רפוס ןוטב רוניצ     57.10.0140
וא יסקופא ןגמ יופיצ םע ,ךרע הווש וא      
םע רשואמ ע"ש וא VI סאלק ינטרואילופ      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    513.00   513.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,מ"ס 06 רטוקב ,לייטורדיה רפוס ןוטב רוניצ     57.10.0150
וא יסקופא  ןגמ יופיצ םע ,ךרע הווש וא      
םע רשואמ ע"ש וא VI סאלק ינטרואילופ      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    616.00   616.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../176 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     176  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 08 רטוקב ,לייטורדיה רפוס ןוטב רוניצ     57.10.0160
וא יסקופא  ןגמ יופיצ םע ,ךרע הווש וא      
םע רשואמ ע"ש וא VI סאלק ינטרואילופ      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזיפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    848.00   848.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,מ"ס 001 רטוקב ,לייטורדיה רפוס ןוטב רוניצ     57.10.0170
וא יסקופא ןגמ יופיצ םע ,ךרע הווש וא      
םע רשואמ ע"ש וא VI סאלק ינטרואילופ      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,197.00 1,197.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,מ"ס 521 רטוקב ,לייטורדיה רפוס ןוטב רוניצ     57.10.0180
יסקופא ןגמ יופיצ םע מ"ס 521 ךרע הווש וא      
םע רשואמ ע"ש וא VI סאלק ינטרואילופ וא      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,435.00 1,435.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
,מ"ס 051 רטוקב ,לייטורדיה רפוס ןוטב רוניצ     57.10.0190
וא יסקופא ןגמ יופיצ םע ,ךרע הווש וא      
םע רשואמ ע"ש וא VI סאלק ינטרואילופ      
תוברל,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ, הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,796.00 1,796.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
CVP  לוורש םע קטורפ לייטורדיה ןוטב רוניצ     57.10.0240
םע רשואמ ע"ש וא V סאלק מ"ס 04 רטוקב      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב רוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    749.00   749.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     177  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
CVP  לוורש םע קטורפ לייטורדיה ןוטב רוניצ     57.10.0250
םע רשואמ ע"ש וא V סאלק מ"ס 05 רטוקב      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב רוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    868.00   868.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
CVP  לוורש םע קטורפ לייטורדיה ןוטב רוניצ     57.10.0260
םע רשואמ ע"ש וא V סאלק מ"ס 06 רטוקב      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב רוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    978.00   978.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
CVP  לוורש םע קטורפ לייטורדיה ןוטב רוניצ     57.10.0270
םע רשואמ ע"ש וא V סאלק מ"ס 08 רטוקב      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב רוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,297.00 1,297.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
CVP  לוורש םע קטורפ לייטורדיה ןוטב רוניצ     57.10.0280
םע רשואמ ע"ש וא V סאלק מ"ס 001 רטוקב      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב רוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,660.00 1,660.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
CVP  לוורש םע קטורפ לייטורדיה ןוטב רוניצ     57.10.0290
םע רשואמ ע"ש וא V סאלק מ"ס 521 רטוקב      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב רוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  2,135.00 2,135.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
CVP  לוורש םע קטורפ לייטורדיה ןוטב רוניצ     57.10.0300
םע רשואמ ע"ש וא V סאלק מ"ס 051 רטוקב      
תוברל ,שימג רבחמ ,תורוניצה ןיב םירוביח      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב רוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  2,658.00 2,658.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../178 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     178  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.סקדלפ תורוניצ 11.75 קרפ תת      
      
ךרע הווש וא ,מ"מ 004 רטוקב ,סקדלפ רוניצ     57.11.0010
תוברל ,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    459.00   459.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
ךרע הווש וא ,מ"מ 005 רטוקב ,סקדלפ רוניצ     57.11.0020
תוברל ,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

    778.00   778.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
ךרע הווש וא ,מ"מ 006 רטוקב ,סקדלפ רוניצ     57.11.0030
תוברל ,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,148.00 1,148.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
ךרע הווש וא ,מ"מ 007 רטוקב ,סקדלפ רוניצ     57.11.0040
תוברל ,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,396.00 1,396.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
ךרע הווש וא ,מ"מ 008 רטוקב ,סקדלפ רוניצ     57.11.0050
תוברל ,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,536.00 1,536.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
ךרע הווש וא ,מ"מ 009 רטוקב ,סקדלפ רוניצ     57.11.0060
תוברל ,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ      
הנקתה ,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא      
,תורוניצה ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו      
,םביבסמו תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר      

  1,946.00 1,946.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ רטמ   
      
הווש וא ,מ"מ 000,1 רטוקב ,סקדלפ רוניצ     57.11.0070
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

  2,345.00 2,345.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../179 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     179  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הווש וא ,מ"מ 002,1 רטוקב ,סקדלפ רוניצ     57.11.0080
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

  3,372.00 3,372.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
וא ,מ"מ 004 רטוקב ,ררוחמ סקדלפ רוניצ     57.11.0090
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע הווש      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

    529.00   529.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
וא ,מ"מ 005 רטוקב ,ררוחמ סקדלפ רוניצ     57.11.0100
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע הווש      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

    898.00   898.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
וא ,מ"מ 006 רטוקב ,ררוחמ סקדלפ רוניצ     57.11.0110
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע הווש      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

  1,317.00 1,317.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
וא ,מ"מ 007 רטוקב ,ררוחמ סקדלפ רוניצ     57.11.0120
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע הווש      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

  1,596.00 1,596.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
וא ,מ"מ 008 רטוקב ,ררוחמ סקדלפ רוניצ     57.11.0130
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע הווש      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

  1,766.00 1,766.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
וא ,מ"מ 009 רטוקב ,ררוחמ סקדלפ רוניצ     57.11.0140
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע הווש      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

  2,245.00 2,245.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../180 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     180  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא ,מ"מ 000,1 רטוקב ,ררוחמ סקדלפ רוניצ     57.11.0150
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע הווש      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

  2,693.00 2,693.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
וא ,מ"מ 002,1 רטוקב ,ררוחמ סקדלפ רוניצ     57.11.0160
,תורוניצה ןיב םירוביח םע רשואמ ךרע הווש      
,הלעתה דיל תורוניצה רוזפ ,הקפסא תוברל      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תורוניצל תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,תורוניצה      

  3,881.00 3,881.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ ,םביבסמו רטמ   
      
בשחוממ ינויזיולט םוליצ 21.75 קרפ תת      
      
עוציבל תונגראתה רובע ימעפ דח םולשת     57.12.0010
הפיטש ידי לע לועיתו בויב יוק יוקינ תודובע      
תוברל ,בשחוממ ינויזיולט םוליצו הובג ץחלב      
רשא ,ןלבקה ינקתמב וא רתאב תוחודה עוציב      
הדובע תדוקפ רובע תחא םעפ ןלבקל םלושי      
רובע תפסות לכ םלושת אל( .םייוסמ רתאל      

  2,625.00 2,625.00     1.00 .)איהש הביס לכמ תרזוח תונגראתה 'חי   
      
וא בויב תרנצ לש בשחוממ ינויזיולט םוליצ     57.12.0020
יוקינ תוברל ,)םינוש םירטקב( לועית      
הובג ץחלב הפיטש ידי לע תורוניצה      
םוקמל תלוספה יונפ ,םיאתמ דויצ תועצמאב      
תואצות לש בשחוממ חוויד ,רשואמ ךפש      
יכמסמב טרופמכ תוחודו רתאב הקידבה      

     29.00    29.00     1.00 .הזוחה רטמ   
      
החוש ןיב ,אוהש לכ רטוקב תורוניצה יוקינ     57.12.0030
תווצו תבלושמ תיבויב תועצמאב ,החושל      
תועצמאב הובג ץחלב הפיטש י"ע םידבוע      
יונפו םידדצה ינשב םיאתה יוקינ ,םיאתמ דויצ      

     12.00    12.00     1.00 .רשואמ ךפש םוקמל תלוספה רטמ   
      
םילוורש תלחשה 31.75 קרפ תת      
.(רטמ 001 לעמ ללוכה ןכרואש תודובע)      
      
?  :  תורעה  ?      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../181 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     181  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודובע עוציבל תונגראתה תללוכ הדובעה      
לכמ תורוניצב ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
ירמוח ,דויצה תבצהו הלבוה תוברל ,רטוק      
דויצה תלבוהו קורפ ,םישורדה רזעה      
ללוכ ,ותומדקל חטשה תרזחה תודובעהםויסב      
הדיחיה יריחמב ללכי ,םיספייב עוציבו הביאש      
.םינושה      
      
.דיגאתה י"ע ונמזוי ,ןוחטיב ישנאו םירטוש      
      
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה     57.13.0010
,מ"ס 91 דע מ"ס 51 םרטוקש םימייק      
ללוכ ,רטמ 001 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולטםוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      

    549.00   549.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ רטמ   
      
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה     57.13.0020
,מ"ס 92 דע מ"ס 02-מ םרטוקש םימייק      
ללוכ ,רטמ 001 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      

    848.00   848.00     1.00 טלפסא וא םיפוציר קורפ רטמ   
      
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה     57.13.0030
,מ"ס 93 דע מ"ס 03-מ םרטוקש םימייק      
ללוכ ,רטמ001 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      

  1,197.00 1,197.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ רטמ   
      
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה     57.13.0040
,מ"ס 94 דע מ"ס 04-מ םרטוקש םימייק      
ללוכ ,רטמ 001 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      

  1,496.00 1,496.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../182 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     182  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה     57.13.0050
,מ"ס 95 דע מ"ס 05-מ םרטוקש םימייק      
ללוכ ,רטמ 001 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      

  2,394.00 2,394.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ רטמ   
      
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה     57.13.0060
,מ"ס 97 דע מ"ס 06 םרטוקש םימייק      
ללוכ ,רטמ 001 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      
יולמו הריפח ,טלפסא וא םיפוציר קורפ      

  3,465.00 3,465.00     1.00 טלפסא ינוקית ,תורוב רטמ   
      
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה     57.13.0070
,מ"ס 99 דע מ"ס 08 םרטוקש םימייק      
ללוכ ,רטמ 001 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      
יולמו הריפח ,טלפסא וא םיפוציר קורפ      

  3,948.00 3,948.00     1.00 טלפסא ינוקית ,תורוב רטמ   
      
'בע) םילוורש תלחשה 41.75 קרפ תת      
01-מ לודגו 'מ 001-מ ןטק ללוכה ןכרואש      
.('מ      
      
?  :  תורעה  ?      
      
תודובע עוציבל תונגראתה תללוכ הדובעה      
לכמ תורוניצב ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
ירמוח ,דויצה תבצהו הלבוה תוברל ,רטוק      
דויצה תלבוהו קורפ ,םישורדה רזעה      
ללוכ ,ותומדקל חטשה תרזחה תודובעהםויסב      
הדיחיה יריחמב ללכי ,םיספייב עוציבו הביאש      
.םינושה      
      
.דיגאתה י"ע ונמזוי ,ןוחטיב ישנאו םירטוש      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../183 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     183  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובע ,0100.31.55 ףיעסל ריחמ תפסות     57.14.0010
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
,מ"ס 91 דע מ"ס 51-מ םרטוקש םימייק      
רטמ 001-מ ןטק ללוכה ןכרואש תודובעל      
,םירוביח תחיתפ ללוכ ,רטמ 01-מ לודגו      
לש ינויזיוולט םוליצו הפיטש ,יוקינ : תוברל      
םויסבו הלחשהה ינפל םימייקה תורוניצה      
,רזע ירמוחו םירמוח תקפסא ,תודובעה      
קורפ ,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה      

    250.00   250.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר רטמ   
      
רובע ,0200.31.55 ףיעסל ריחמ תפסות     57.14.0020
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
,מ"ס 92 דע מ"ס 02-מ םרטוקש םימייק      
רטמ 001-מ ןטק ללוכה ןכרואש תודובעל      
,םירוביח תחיתפ ללוכ ,רטמ 01-מ לודגו      
לש ינויזיוולט םוליצו הפיטש ,יוקינ : תוברל      
םויסבו הלחשהה ינפל םימייקה תורוניצה      
,רזע ירמוחו םירמוח תקפסא ,תודובעה      
קורפ ,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה      

    350.00   350.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר רטמ   
      
רובע ,0300.31.55 ףיעסל ריחמ תפסות     57.14.0030
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
,מ"ס 93 דע מ"ס 03-מ םרטוקש םימייק      
רטמ 001-מ ןטק ללוכה ןכרואש תודובעל      
,םירוביח תחיתפ ללוכ ,רטמ 01-מ לודגו      
לש ינויזיוולט םוליצו הפיטש ,יוקינ : תוברל      
םויסבו הלחשהה ינפל םימייקה תורוניצה      
,רזע ירמוחו םירמוח תקפסא ,תודובעה      
קורפ ,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה      

    399.00   399.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר רטמ   
      
רובע ,0400.31.55 ףיעסל ריחמ תפסות     57.14.0040
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
,מ"ס 94 דע מ"ס 04-מ םרטוקש םימייק      
רטמ 001-מ ןטק ללוכה ןכרואש תודובעל      
,םירוביח תחיתפ ללוכ ,רטמ 01-מ לודגו      
לש ינויזיוולט םוליצו הפיטש ,יוקינ : תוברל      
םויסבו הלחשהה ינפל םימייקה תורוניצה      
,רזע ירמוחו םירמוח תקפסא ,תודובעה      
קורפ ,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה      

    499.00   499.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../184 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     184  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובע ,0500.31.55 ףיעסל ריחמ תפסות     57.14.0050
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
,מ"ס 96 דע מ"ס 05-מ םרטוקש םימייק      
רטמ 001-מ ןטק ללוכה ןכרואש תודובעל      
,םירוביח תחיתפ ללוכ ,רטמ 01-מ לודגו      
לש ינויזיוולט םוליצו הפיטש ,יוקינ : תוברל      
םויסבו הלחשהה ינפל םימייקה תורוניצה      
,רזע ירמוחו םירמוח תקפסא ,תודובעה      
קורפ ,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה      

    698.00   698.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר רטמ   
      
רובע ,0600.31.55 ףיעסל ריחמ תפסות     57.14.0060
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
,מ"ס 97 דע מ"ס 06-מ םרטוקש םימייק      
לודגו רטמ 001-מ ןטק ללוכה ןכרואש תודובע      
: תוברל ,םירוביח תחיתפ ללוכ ,רטמ 01-מ      
תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו הפיטש ,יוקינ      
,תודובעה םויסבו הלחשהה ינפל םימייקה      
,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו םירמוח תקפסא      

    998.00   998.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ ,שרדנכ םירורמת רטמ   
      
רובע ,0700.31.55  ףיעסל ריחמ תפסות     57.14.0070
תורוניצב ,ירמילופ רמוחמ לוורש תלחשה      
,מ"ס 99 דע מ"ס 08-מ םרטוקש םימייק      
רטמ 001-מ ןטק ללוכה ןכרואש תודובעל      
,םירוביח תחיתפ ללוכ ,רטמ 01-מ לודגו      
לש ינויזיוולט םוליצו הפיטש ,יוקינ : תוברל      
םויסבו הלחשהה ינפל םימייקה תורוניצה      
,רזע ירמוחו םירמוח תקפסא ,תודובעה      
םיפוציר קורפ ,שרדנכ םירורמת,העונת ירדסה      

  1,197.00 1,197.00     1.00 .טלפסא וא רטמ   
      
דוביע תוברל ,רטוק לכב "T" רוביח תחיתפ     57.14.0080

  2,345.00 2,345.00     1.00 .םיאתמ םוטיאו תווצקה 'חי   
      
,רטוק תלדגהל ץופינ 51.75 קרפ תת      
.לוורשו הלחשה      
      
?  :  תורעה  ?      
      
תודובע עוציבל תונגראתה תללוכ הדובעה      
גוסמ רוניצ  הלחשה ,רטוק תלדגהל ץופינ      
    001EP תוברל ,רטוק לכמ ךרע הווש וא  
,םישורדה רזעה ירמוח ,דויצה תבצהו הלבוה      
תרזחה תודובעה םויסב דויצה תלבוהו קורפ      
עוציבו הביאש ללוכ ,ותומדקל חטשה      
.םינושה הדיחיה יריחמב ללכי ,םיספייב      
      
.דיגאתה י"ע ונמזוי ,ןוחטיב ישנאו םירטוש      
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     185  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 02-ל מ"ס 51-מ ,רטוק תלדגהל ץופינ     57.15.0010
ךרע הווש וא 001EP, גוסמ רוניצ  הלחשה      
ללוכ רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      

  1,260.00 1,260.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ רטמ   
      
תודובעל ,רטוק תלדגהו ץופינל תפסות ל"נכ     57.15.0015

    420.00   420.00     1.00 .א"מ 05 דע לש ךרואב רטמ   
      
,מ"ס 52 -ל מ"ס 02-מ ,רטוק תלדגהל ץופינ     57.15.0020
ךרע הווש וא 001EP, גוסמ רוניצ  הלחשה      
ללוכ ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצוהפיטש      
,תודובעה םויסבו הלחשהה ינפל םימייקה      
,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו םירמוח תקפסא      

  1,470.00 1,470.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ ,שרדנכ םירורמת רטמ   
      
תודובעל ,רטוק תלדגהו ץופינל תפסות ל"נכ     57.15.0025

    472.00   472.00     1.00 .א"מ 05 דע לש ךרואב רטמ   
      
,מ"ס 03-ל מ"ס 52-מ ,רטוק תלדגהל ץופינ     57.15.0030
,ךרע הווש וא 001EP גוסמ רוניצ  הלחשה      
ללוכ ,רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט םוליצו      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      

  1,890.00 1,890.00     1.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ רטמ   
      
תודובעל ,רטוק תלדגהו ץופינל תפסות ל"נכ     57.15.0035

    525.00   525.00     1.00 .א"מ 05 דע לש ךרואב רטמ   
      
תשרב תונוש תודובע 61.75 קרפ תת      
.לועיתהו בויבה      
      
?  : ה ר ע ה  ?      
      
תחנהל תודובעל תורושק אלש תודובעל קר      
יוניפ  ,םיאבה םיפיעסב ומלושי םישדח םיווק      
דרשמה י"ע רשואמ תלוספ רתאל תלוספ      
.הביבסה תוכיאל      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../186 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     186  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפל דדוב רתאב בויבה תכרעמב הקידב עוציב     57.16.0020
דקומה תעדוה תובקעב ,חקפמה תארוה      
תחיתפ תוברל ,הטילשה זכרמ וא ינוריעה      
תבלושמ תיבויב ידי לע ,ךרוצה יפ לע ,המיתס      
בויב תוחוש יתש יוקינ :תוברל ,ץחל תנוכמ וא      
תועצמאב חקפמה תארוה יפ לע ,לועת וא      
ץחל תנוכמ וא תבלושמ תיבויבו םידבוע תווצ      
לערשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יונפו      

    315.00   315.00     1.00 .הביבסה תוכיאל דרשמ ידי 'חי   
      
דע ,)58/54 הדיחי( םשג ימ ןטלוק יוקינ     57.16.0030
תוברל ,רוביחה יחתפ יוקינו ןוטבה תפציר      
לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יונפ      

     42.00    42.00     1.00 .הביבסה תוכיאל דרשמ ידי 'חי   
      
לש הביאש תנחתב ,תלוספ יונפו בוגמ יוקינ     57.16.0040
ןוכמ לכ ינפל( ריעב לועתהו בויבה תכרעמ      
תסינכ תעינמל בוגמ םע בויב ךוכ ןקתומ      

  2,625.00 2,625.00     1.00 .)'וכו םישרק ,םיטוטרמס ,םירז םיפוג 'חי   
      
עוציבו השיג יכרד תחיתפ ,זוקינ תולעת יוקינ     57.16.0050

     21.00    21.00     1.00 .םישושיג רטמ   
      

    158.00   158.00     1.00 .לועיתה תכרעממ ,םייח לעב וא ץפח תאצוה 'חי  57.16.0055
      
ןוטב וא רתאב קוצי ןוטבמ תרוקיב את  לוטיב     57.16.0060
08 רטוק וא מ"ס 08/08 דע תודימב םורט      
תודובע :ללוכ ריחמה .'מ 2 דע קמועב מ"ס      
שיבכ קורפ ,םילזונ תביאש ,תושורדה רפעה      
,'מ 0.1 דע קמועל החוש קורפ ,הכרדמו      
רזוח יולימ ,תומייק תויורבחתה תמיתס      
חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמו רקובמ      
תלוספ יוניפ רתאל תלוספ יוניפ ,ותומדקל      

  3,150.00 3,150.00     1.00 .הביבסה תוכיאל דרשמ ידי לע רשואמ 'חי   
      
בקר רוב וא גפוס רוב ,בויבב את  לוטיב     57.16.0070
דע תודימב םורט ןוטב  וא רתאב קוצי ןוטבמ      
2 דע קמועב מ"ס 051 רטוק וא מ"ס 051/051      
,תושורדה רפעה תודובע :ללוכ ריחמה ,'מ      
קורפ ,הכרדמו שיבכ קורפ ,םילזונ תביאש      
תויורבחתה תמיתס ,'מ 0.1 דע קמועל החוש      
,תובכשב קדוהמו רקובמ רזוח יולימ ,תומייק      
רתאלתלוספ יוניפ ,ותומדקל חטשה תרזחה      
תוכיאל דרשמ ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ      

  3,675.00 3,675.00     1.00 .הביבסה 'חי   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     187  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוטבמ בקר רוב וא גפוס רוב ,בויב את  לוטיב     57.16.0080
דע תודימב םורט ןוטב  וא רתאב קוצי      
2 דע קמועב  'מ 0.3 רטוק וא מ"ס 003/003      
,תושורדה רפעה תודובע :ללוכ ריחמה ,'מ      
קורפ ,הכרדמו שיבכ קורפ ,םילזונ תביאש      
תויורבחתה תמיתס , 'מ 0.1 דע קמועל החוש      
,תובכשב קדוהמו רקובמ רזוח יולימ ,תומייק      
רתאל תלוספ יוניפ ,ותומדקל חטשה תרזחה      
תוכיאל דרשמ ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ      

  4,725.00 4,725.00     1.00 .הביבסה 'חי   
      
'מ 5.0 לכ לש ףסונ קמוע רובע ריחמ תפסות     57.16.0090
קוצי ןוטבמ בקר רוב וא גפוס רוב ,בויב אתל      

    210.00   210.00     1.00 .תודימה  לכב םורט ןוטב וא רתאב 'חי   
      
לכב ,מ"ס 06 דע רטוקב תרוקיב את ןוקית     57.16.0100
יוקינ ,םילזונ תביאש ללוכ ריחמה .קמוע      
ןוקית ,הכותב םישרוש תריקעו ךותיח ,החוש      
ןוקית ,םיימורט םיקלח ןיב םירוביחו םיקדס      
)קי'צנב( החוש תיתחת ןוקית  ,החוש תיתחת      
לולכי ןכ ומכ .שרדיי םא תולעתב םייוניש ללוכ      
םיעבונה םיישק ןיגב הרומתה תא ריחמה      

    378.00   378.00     1.00 .לועת וא בויב ימ תמירז ךותב הדובעמ 'חי   
      
לכב ,מ"ס 08 לעמ רטוקב תרוקיב את ןוקית     57.16.0110
יוקינ ,םילזונ תביאש ללוכ ריחמה .קמוע      
ןוקית ,הכותב םישרוש תריקעו ךותיח ,החוש      
ןוקית ,םיימורט םיקלח ןיב םירוביחו םיקדס      
)קי'צנב( החוש תיתחת ןוקית ,החוש תיתחת      
לולכי ןכ ומכ .שרדיי םא תולעתב םייוניש ללוכ      
םיעבונה םיישק ןיגב הרומתה תא ריחמה      

    756.00   756.00     1.00 .לועת וא בויב ימ תמירז ךותב הדובעמ 'חי   
      
לכב ,מ"ס 001 לעמ רטוקב תרוקיב את ןוקית     57.16.0120
יוקינ ,םילזונ תביאש ללוכ ריחמה .קמוע      
ןוקית ,הכותב םישרוש תריקעו ךותיח ,החוש      
ןוקית ,םיימורט םיקלח ןיב םירוביחו םיקדס      
)קי'צנב( החוש תיתחת ןוקית ,החוש תיתחת      
לולכי ןכ ומכ .שרדיי םא תולעתב םייוניש ללוכ      
םיעבונה םיישק ןיגב הרומתה תא ריחמה      

  1,470.00 1,470.00     1.00 .לועת וא בויב ימ תמירז ךותב הדובעמ 'חי   
      
לכב ,מ"ס 521 לעמ רטוקב תרוקיב את ןוקית     57.16.0130
יוקינ ,םילזונ תביאש ללוכ ריחמה .קמוע      
ןוקית ,הכותב םישרוש תריקעו ךותיח ,החוש      
ןוקית ,םיימורט םיקלח ןיב םירוביחו םיקדס      
)קי'צנב( החוש תיתחת ןוקית ,החוש תיתחת      
לולכי ןכ ומכ .שרדיי םא תולעתב םייוניש ללוכ      
םיעבונה םיישק ןיגב הרומתה תא ריחמה      

  2,940.00 2,940.00     1.00 .לועת וא בויב ימ תמירז ךותב הדובעמ 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../188 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     188  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכב ,מ"ס 051 לעמ רטוקב תרוקיב את ןוקית     57.16.0140
יוקינ ,םילזונ תביאש ללוכ ריחמה .קמוע      
ןוקית ,הכותב םישרוש תריקעו ךותיח ,החוש      
ןוקית ,םיימורט םיקלח ןיב םירוביחו םיקדס      
)קי'צנב( החוש תיתחת ןוקית ,החוש תיתחת      
לולכי ןכ ומכ .שרדיי םא תולעתב םייוניש ללוכ      
םיעבונה םיישק ןיגב הרומתה תא ריחמה      

  5,880.00 5,880.00     1.00 .לועת וא בויב ימ תמירז ךותב הדובעמ 'חי   
      
06 רטוק דע ,החוש לש אלמ שודיחו םוקיש     57.16.0150
דוביעו תוריקל ימינפ חיט עוציב ללוכ ,מ"ס      
םייק לעתמ קורפ ללוכ ,לעתמה לש שדחמ      
יבלש תבכרהו םוטיא ,שדח לעתמ עוציבו      

    630.00   630.00     1.00 .הדירי 'חי   
      
08 רטוקב ,החוש לש אלמ שודיחו םוקיש     57.16.0160
דוביעו תוריקל ימינפ חיט עוציב ללוכ ,מ"ס      
םייק לעתמ קורפ ללוכ ,לעתמה לש שדחמ      
יבלש תבכרהו םוטיא ,שדח לעתמ עוציבו      

  1,260.00 1,260.00     1.00 .הדירי 'חי   
      
001 רטוקב ,החוש לש אלמ שודיחו םוקיש     57.16.0170
דוביעו תוריקל ימינפ חיט עוציב ללוכ ,מ"ס      
םייק לעתמ קורפ ללוכ ,לעתמה לש שדחמ      
יבלש תבכרהו םוטיא ,שדח לעתמ עוציבו      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .הדירי 'חי   
      
521 רטוקב ,החוש לש אלמ שודיחו םוקיש     57.16.0180
ימינפ חיט עוציב ללוכ ,מ"ס 051 - מ"ס      
קורפ ללוכ ,לעתמה לש שדחמ דוביעו תוריקל      
םוטיא ,שדח לעתמ עוציבו םייק לעתמ      

  3,150.00 3,150.00     1.00 .הדירי יבלש תבכרהו 'חי   
      
וא בויב ,החוש ךותב הכירד  יבלש ןוקית     57.16.0230
םיבלש תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה .לועת      
הדובעמ םיעבונה םיישק ןיגב הרומתה תאו      
- ריחמ -  'חי .לועת וא בויב ימ  תמירז ךותב      

     42.00    42.00     1.00 הכירד בלש 'חי   
      
בויבל םירזיבא תפלחה 71.75 קרפ תת      
לועיתו      
      
:ללוכ ריחמה לועיתו בויבל םירזיבא תפלחה      
,תושורדה רפע תודובע ,הכרדמו שיבכ קורפ      
,רקובמו קפוסמ רמוחב יולימ ,החוש יוקינ      
תרזחה ,ןוטב ,טלפסא ,ףוציר ןוקית .וקודיה      
,תופצרמ ,עצמ לוח תקפסא .ותומדקל בצמ      
הרומתה תא ריחמה לולכי ןכ ומכ .תורקת      
תמירז ךותב הדובעמ םיעבונה םיישק ןיגב      
.לועת וא בויב,םימ      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../189 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     189  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,לדוגו גוס לכמ ,תרגסמ םע תשר תפלחה     57.17.0010
02 דע הכמנה/ההבגה ללוכ ריחמה .ןטלוקל      
תלבוה ,תלוספ יוניפ ,ןטלוק יוקינ ,קורפ ,מ"ס      
תרגסמו תשר תקפסא רובע .תרגסמו תשר      

    357.00   357.00     1.00 .ךרוצה יפל ףסונב םלושי 'חי   
      
תפסונ תרגסמ םע תשר לכל ריחמ תפסות     57.17.0020

    178.00   178.00     1.00 .ןטלוק ותואב 'חי   
      
לדוגו גוס לכמ תרגסמ אלל תשר תפלחה     57.17.0030
רובע .תשרה תלבוה ללוכ ריחמה .ןטלוקל      

    237.00   237.00     1.00 .ךרוצה יפל ףסונב םלושי תשרה תקפסא 'חי   
      

    415.00   415.00     1.00 .גוס לכמ ןטלוק לש הפש ןבא תנקתהו קורפ 'חי  57.17.0040
      
ותואב תפסונ הפש ןבא לכל ריחמ תפסות     57.17.0050

    178.00   178.00     1.00 .ןטלוק 'חי   
      
וא בויב ,החוש ךותב הכירד יבלש ןוקית     57.17.0060
םיבלש תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה .לועת      
הדובעמ םיעבונה םיישק ןיגב הרומתה תאו      
- ריחמ 'חי .לועת וא בויב ימ תמירז ךותב      

     52.00    52.00     1.00 .החוש 'חי   
      
קוצי וטב הסכמ םע הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0070
ריחמה .ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב הכותב      
לילג תנקתה מ"ס 04 דע הכמנה/ההבגה ללוכ      
הנבמ קוריפו ךותיח,םוקמב ותקיצי וא ןוטב      
הרקתו ןוטב לילג תקפסא,ךרוצה יפל החושה      

    712.00   712.00     1.00 .ךרוצה יפל 'חי   
      
קוצי וטב הסכמ םע הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0080
ריחמה .ןוט 21 סמועל מ"ס 06 רטוקב הכותב      
לילג תנקתה מ"ס 04 דע הכמנה/ההבגה ללוכ      
קוריפו ךותיח,םוקמב ותקיצי וא ןוטב      
ןוטב לילג תקפסא,ךרוצה יפל החושההנבמ      

    949.00   949.00     1.00 .ךרוצה יפל הרקתו 'חי   
      
קוצי וטב הסכמ םע הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0090
ריחמה .ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב הכותב      
לילג תנקתה מ"ס 04 דע הכמנה/ההבגה ללוכ      
קוריפו ךותיח,םוקמב ותקיצי וא ןוטב      
ןוטב לילג תקפסא,ךרוצה יפל החושההנבמ      

  1,302.00 1,302.00     1.00 .ךרוצה יפל הרקתו 'חי   
      
הרקת תכמנה/ההבגה רובע ריחמ תפסות     57.17.0100

    357.00   357.00     1.00 .מ"ס 04 לעמ 'מ 5.0 לכל מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../190 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     190  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חתפ םע מ"ס 08 רטוקב הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0110
הכמנה/ההבגה ללוכ ריחמה .ןוט 21 סמועל      
הקיצי וא ןוטב לילג תועצמאב מ"ס 04 דע      
יפל החושה הנבמ קוריפ ,ךותיח ,םוקמב      
תלבוהו הרקת,ןוטב לילג תקפסא ,ךרוצב      
הסכמהו תרגסמה תקפסא .םיאתמה הסכמה      

  1,418.00 1,418.00     1.00 .ךרוצה יפל דרפינב םלושת 'חי   
      
חתפ םע מ"ס 08 רטוקב הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0120
הכמנה/ההבגה ללוכ ריחמה .ןוט 04 סמועל      
הקיצי וא ןוטב לילג תועצמאב מ"ס 04 דע      
יפל החושה הנבמ קוריפ ,ךותיח ,םוקמב      
תלבוהו הרקת,ןוטב לילג תקפסא ,ךרוצב      
הסכמהו תרגסמה תקפסא .םיאתמה הסכמה      

  1,533.00 1,533.00     1.00 .ךרוצה יפל דרפינב םלושת 'חי   
      
הרקת תכמנה/תהבגה רובע ריחמ תפסות     57.17.0130

    593.00   593.00     1.00 .מ"ס 04 לעמ 'מ 5.0 לכל מ"ס 08 רטוקב 'חי   
      
םע מ"ס 001 רטוקב הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0140
ללוכ ריחמה .ןוט 21 סמועל חתפ      
לילג תועצמאב מ"ס 04 דע הכמנה/ההבגה      
הנבמ קוריפ ,ךותיח ,םוקמב הקיצי וא ןוטב      
הרקת,ןוטב לילג תקפסא ,ךרוצב יפל החושה      
תרגסמה תקפסא .םיאתמה הסכמה תלבוהו      

  1,533.00 1,533.00     1.00 .ךרוצה יפל דרפינב םלושת הסכמהו 'חי   
      
םע מ"ס 001 רטוקב הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0150
ללוכ ריחמה .ןוט 04 סמועל חתפ      
לילג תועצמאב מ"ס 04 דע הכמנה/ההבגה      
הנבמ קוריפ ,ךותיח ,םוקמב הקיצי וא ןוטב      
הרקת,ןוטב לילג תקפסא ,ךרוצב יפל החושה      
תרגסמה תקפסא .םיאתמה הסכמה תלבוהו      

  1,890.00 1,890.00     1.00 .ךרוצה יפל דרפינב םלושת הסכמהו 'חי   
      
הרקת תכמנה/תהבגה רובע ריחמ תפסות     57.17.0160

    830.00   830.00     1.00 .מ"ס 04 לעמ 'מ 5.0 לכל מ"ס 001 רטוקב 'חי   
      
םע מ"ס 521 רטוקב הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0170
ללוכ ריחמה .ןוט 21 סמועל חתפ      
לילג תועצמאב מ"ס 04 דע הכמנה/ההבגה      
הנבמ קוריפ ,ךותיח ,םוקמב הקיצי וא ןוטב      
הרקת,ןוטב לילג תקפסא ,ךרוצב יפל החושה      
תרגסמה תקפסא .םיאתמה הסכמה תלבוהו      

  2,016.00 2,016.00     1.00 .ךרוצה יפל דרפינב םלושת הסכמהו 'חי   
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     191  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע מ"ס 521 רטוקב הלוגע הרקת תפלחה     57.17.0180
ללוכ ריחמה .ןוט 04 סמועל חתפ      
לילג תועצמאב מ"ס 04 דע הכמנה/ההבגה      
הנבמ קוריפ ,ךותיח ,םוקמב הקיצי וא ןוטב      
הרקת,ןוטב לילג תקפסא ,ךרוצב יפל החושה      
תרגסמה תקפסא .םיאתמה הסכמה תלבוהו      

  2,247.00 2,247.00     1.00 .ךרוצה יפל דרפינב םלושת הסכמהו 'חי   
      
הרקת תכמנה/תהבגה רובע ריחמ תפסות     57.17.0190

  1,186.00 1,186.00     1.00 .מ"ס 04 לעמ 'מ 5.0 לכל מ"ס 521 רטוקב 'חי   
      
בויבל םירזיבא תקפסא 81.75 קרפ תת      
לועיתו      
      
ללוכ ריחמה לועתו בויבל םירזיבא תקפסא      
םירזיבאה לש הדובעה רתאל הלבוהו הקפסא      
.י"תת ילעב ויהי םירזיבאה לכ .םתנקתה אלל      
בויבל םירזיבא תקפסא יריחמ : הרהבה      
.םימייק םינטלוקו תוחוש רובע םה לועיתו      
םינטלוקו תוחוש רובע הדיחיה יריחמב      
םירמוחה תקפסא ריחמ לולכ םישדח      
.דרפנב םרובע םלושי אלו םירזיבאהו      
      
מ"ס 05 רטוקב לזרב תרגסמ םע ןוטב הסכמ     57.18.0010

    320.00   320.00     1.00 .ןוט 5.21 סמועל 'חי   
      
מ"ס 05 רטוקב לזרב תרגסמ םע ןוטב הסכמ     57.18.0020

    498.00   498.00     1.00 .ןוט 04 סמועל 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב לזרב תרגסמ םע ןוטב הסכמ     57.18.0030

    593.00   593.00     1.00 .ןוט 5.21 סמועל 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב לזרב תרגסמ םע ןוטב הסכמ     57.18.0040

    712.00   712.00     1.00 .ןוט 04 סמועל 'חי   
      
5.21 סמועל )קקפ( תרגסמ אלל ןוטב הסכמ     57.18.0050

    294.00   294.00     1.00 .רטוק לכב ןוט 'חי   
      
ןוט 04 סמועל )קקפ( תרגסמ אלל ןוטב הסכמ     57.18.0060

    378.00   378.00     1.00 .רטוק לכב 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקיצי תרגסמ םע הסכמ     57.18.0070

    525.00   525.00     1.00 . ןוט 5.21 סמועל 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקיצי תרגסמ םע הסכמ     57.18.0080

    567.00   567.00     1.00 . ןוט 04 סמועל 'חי   
      
סמועל )קקפ( תרגסמ אלל לזרב תקיצי הסכמ     57.18.0090

    210.00   210.00     1.00 .רטוק לכב ןוט 5.21 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../192 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     192  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
סמועל )קקפ( תרגסמ אלל לזרב תקיצי הסכמ     57.18.0100

    315.00   315.00     1.00 .רטוק לכב ןוט 04 'חי   
      
תינבלמ לזרב תקיצימ תרגסמ םע תשר     57.18.0110

    441.00   441.00     1.00 .ןטלוקל 'חי   
      

    368.00   368.00     1.00 .תינבלמ תרגסמ אלל תשר 'חי  57.18.0120
      

    315.00   315.00     1.00 . לזרב תקיצימ הפש ןבא 'חי  57.18.0130
      

    368.00   368.00     1.00 .העונת יאל הפש ןבא 'חי  57.18.0140
      
,מ"ס 05 רטוקב ,לזרב תרגסמ םע ןוטב הסכמ     57.18.0145

    320.00   320.00     1.00 .ןוט 5.21 סמועל 'חי   
      
,מ"ס 06 רטוקב ,לזרב תרגסמ םע ןוטב הסכמ     57.18.0160

    593.00   593.00     1.00 .ןוט 5.21 סמועל 'חי   
      
,מ"ס 06 רטוקב ,לזרב תרגסמ םע ןוטב הסכמ     57.18.0170

    712.00   712.00     1.00 .ןוט 04 סמועל 'חי   
      
,מ"ס 05 רטוקב ,לזרב תרגסמ םע ןוטב הסכמ     57.18.0180

    498.00   498.00     1.00 .ןוט 04 סמועל 'חי   
      
סמועל ,)דבלב קקפ( תרגסמ אלל ןוטב הסכמ     57.18.0190

    294.00   294.00     1.00 .רטוק לכב ,ןוט 5.21 'חי   
      
סמועל )דבלב קקפ( תרגסמ אלל וטב הסכמ     57.18.0200

    378.00   378.00     1.00 .רטוק לכב ,ןוט 04 'חי   
      
06 רטוקב ,לזרב תקיציו תרגסמ םע הסכמ     57.18.0210

    525.00   525.00     1.00 .ןוט 5.21 דע סמועל ,מ"ס 'חי   
      
06 רטוקב ,לזרב תקיציו תרגסמ םע הסכמ     57.18.0220

    567.00   567.00     1.00 .ןוט 04 דע סמועל ,מ"ס 'חי   
      
,)דבלב קקפ( תרגסמ אלל לזרב תקיצי הסכמ     57.18.0230

    210.00   210.00     1.00 .רטוק לכב ,ןוט 5.21 סמועל 'חי   
      
,)דבלב קקפ( תרגסמ אלל לזרב תקיצי הסכמ     57.18.0240

    273.00   273.00     1.00 .רטוק לכב ,ןוט 04 סמועל 'חי   
      
,תינבלמ לזרב תקיצימ תרגסמ םע תשר     57.18.0250

    336.00   336.00     1.00 .ןטלוקל 'חי   
      
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0260
רטוקב ,לוגע הסכמ תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    430.00   430.00     1.00 .מ"ס 01 לש הבוגל דע ,מ"ס 05 'חי   
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../193 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     193  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0270
רטוקב ,לוגע הסכמ תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    536.00   536.00     1.00 .מ"ס 51 לש הבוגל דע ,מ"ס 05 'חי   
      
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0280
רטוקב ,לוגע הסכמ תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    630.00   630.00     1.00 .מ"ס 02 לש הבוגל דע ,מ"ס 05 'חי   
      
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0290
רטוקב ,לוגע הסכמ תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    472.00   472.00     1.00 .מ"ס 01 לש הבוגל דע ,מ"ס 06 'חי   
      
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0300
רטוקב ,לוגע הסכמ תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    588.00   588.00     1.00 .מ"ס 51 לש הבוגל דע ,מ"ס 06 'חי   
      
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0310
רטוקב ,לוגע הסכמ תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    714.00   714.00     1.00 .מ"ס 02 לש הבוגל דע ,מ"ס 06 'חי   
      
ללוכ אל ,"ביבא תשר" תנקתהו הקפסא     57.18.0320
,םיבכרומ םירמוחמ תרצוימ תשרה  .תרגסמ      
הקזח איה תשרה  .984 ילארשי ןקת תאשונ      

    756.00   756.00     1.00 ."קול קילק" תטישב הליענ תללוכה ,הלקו 'חי   
      
תרגסמ ללוכ ,"ביבא תשר" תנקתהו הקפסא     57.18.0330
םירמוחמ תרצוימ תשרה .הדלפ תקצימ      
תשרה  .984 ילארשי ןקת תאשונ ,םיבכרומ      
תטישב הליענ תללוכה ,הלקו הקזח איה      

    987.00   987.00     1.00 ."קול קילק" 'חי   
      
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0340
תודימב ,ןטלוק תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    556.00   556.00     1.00 .מ"ס 01 דע ,43/48 'חי   
      
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0350
תודימב ,ןטלוק תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    672.00   672.00     1.00 .מ"ס 51 דע ,43/48 'חי   
      
ימאתמ" לש םיביכר תודיחי תנקתהו הקפסא     57.18.0360
תודימב ,ןטלוק תהבגהו בוצייל ,"ביבא      

    830.00   830.00     1.00 .מ"ס 02 דע ,43/48 'חי   
      
תפלחהו החנה-'א קלח 91.75 קרפ תת      
"21 דע םימ יוק      
      
.21" דע םימ יווק תפלחהו החנה - 'א קלח      
תורוניצ לש הדיחיה יריחמ  : הרעה      
םיללוכ ,21" דע לש םירטקב םהירזיבאו      
.הלבוהו הקפסא      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../194 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     194  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    735.00   735.00     1.00 .21" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק רטמ  57.19.0010

      
    611.00   611.00     1.00 .01" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק רטמ  57.19.0020

      
    550.00   550.00     1.00 .8" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק רטמ  57.19.0030

      
    471.00   471.00     1.00 .6" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק רטמ  57.19.0040

      
    312.00   312.00     1.00 .4" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק רטמ  57.19.0050

      
    279.00   279.00     1.00 .3" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק רטמ  57.19.0060

      
    200.00   200.00     1.00 .2" דע רטוקב ,תנוולוגמ הדלפ תורוניצ רטמ  57.19.0070

      
ללוכ ,2" רטוק דע ,ינמז םימ וק קורפו תחנה     57.19.0080
יטסלפ רמוחמ םירזיבא תורונצ( רמוחה      

     27.00    27.00     1.00 .P.V.C). רטמ   
      
ללוכ ,3" רטוק דע ,ינמז םימ וק קורפו תחנה     57.19.0090

     46.00    46.00     1.00 .)C.V.P-מ םירזיבאו תורונצ( רמוחה רטמ   
      
לכ ללוכ ,01"-21" רטוקב ם,ימ וק קורפ     57.19.0100
רמוחה תלבוהו םירזיבאה קורפו םיכותחה      
םוקמל וקוליס וא היריעה ינסחמל קרופהמ      

     18.00    18.00     1.00 .רשואמ ךפש רטמ   
      
םיכותחה לכ ללוכ ,6"-8" רטוקב ,םימ וק קורפ     57.19.0110
קרופמה רמוחה תלבוהו םירזיבאה קורפו      
ךפש םוקמל וקוליס וא היריעה ינחסמל      

     15.00    15.00     1.00 .רשואמ רטמ   
      
םיכותחה לכ ללוכ ,2"-4" רטוקב ,םימ וק קורפ     57.19.0120
קרופמה רמוחה תלבוהו םירזיבאה קורפו      
ךפש םוקמל וקוליס וא היריעה ינסחמל      

     12.00    12.00     1.00 .רשואמ רטמ   
      
םימטא תוברל ,21" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ     57.19.0130
םי'גנלפ תוברל ,םיגרבה קודיהו םיגרבו      

 16,166.00 16,166.00     1.00 .ףוגמל ךומס ןגוא רבחמ וא )ךותיר( םיידגנ 'חי   
      
םימטא תוברל ,01" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ     57.19.0140
םי'גנלפ תוברל ,םיגרבה קודיהו םיגרבו      

 12,621.00 12,621.00     1.00 .ףוגמל ךומס ןגוא רבחמ וא )ךותיר( םיידגנ 'חי   
      
םיגרבו םימטא תוברל ,8" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ     57.19.0150
םיידגנ םי'גנלפ תוברל ,םיגרבה קודיהו      

  6,427.00 6,427.00     1.00 .ףוגמל ךומס ןגוא רבחמ וא )ךותיר( 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../195 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     195  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיגרבו םימטא תוברל ,6" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ     57.19.0160
םיידגנ םי'גנלפ תוברל ,םיגרבה קודיהו      

  3,843.00 3,843.00     1.00 .ףוגמל ךומס ןגוא רבחמ וא )ךותיר( 'חי   
      
םיגרבו םימטא תוברל ,4" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ     57.19.0170
םיידגנ םי'גנלפ תוברל ,םיגרבה קודיהו      

  2,782.00 2,782.00     1.00 .ףוגמל ךומס ןגוא רבחמ וא )ךותיר( 'חי   
      
םיגרבו םימטא תוברל ,3" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ     57.19.0180
םיידגנ םי'גנלפ תוברל ,םיגרבה קודיהו      

  2,252.00 2,252.00     1.00 .ףוגמל ךומס ןגוא רבחמ וא )ךותיר( 'חי   
      
ןיאשכ( 01"-21" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ קורפ     57.19.0190

    185.00   185.00     1.00 .)וק קורפ 'חי   
      
קורפ ןיאשכ( 6"-8" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ קורפ     57.19.0200

    139.00   139.00     1.00 .)וק 'חי   
      
קורפ ןיאשכ( 3"-4" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ קורפ     57.19.0210

     99.00    99.00     1.00 .)וק 'חי   
      
ןקתמ ללוכ ,4" וא 3" רטוקב ,ןוילע יובכ זרב     57.19.0220

  3,876.00 3,876.00     1.00 'פמוק .הריבש  
      

  2,888.00 2,888.00     1.00 'פמוק .3" רטוקב ,יעקרק תת יובכ זרב 57.19.0230
      

    104.00   104.00     1.00 .4" וא 3" רטוקב ,רזיבא וא יובכ זרב קורפ 'חי  57.19.0240
      
וא ,רסרד תבכרהו הקפסא וא ,םינגוא גוז     57.19.0250

  2,252.00 2,252.00     1.00 .ףוגמל םירושק אל ,21" םירטקב ,ןגוא רבחמ 'חי   
      
וא ,רסרד תבכרהו הקפסא וא ,םינגוא גוז     57.19.0260

  1,458.00 1,458.00     1.00 .ףוגמל םירושק  אל ,01" םירטקב ,ןגוא רבחמ 'חי   
      
וא ,רסרד תבכרהו הקפסא וא ,םינגוא גוז     57.19.0270

  1,127.00 1,127.00     1.00 .ףוגמל םירושק אל ,8" םירטקב ,ןגוא רבחמ 'חי   
      
וא ,רסרד תבכרהו הקפסא וא ,םינגוא גוז     57.19.0280

    796.00   796.00     1.00 .ףוגמל םירושק אל ,6" םירטקב ,ןגוא רבחמ 'חי   
      
וא ,רסרד תבכרהו הקפסא וא ,םינגוא גוז     57.19.0290

    596.00   596.00     1.00 .ףוגמל םירושק אל ,4" םירטקב ,ןגוא רבחמ 'חי   
      
וא ,רסרד תבכרהו הקפסא וא ,םינגוא גוז     57.19.0300

    530.00   530.00     1.00 .ףוגמל םירושק אל ,3" םירטקב ,ןגוא רבחמ 'חי   
      
וא ,ןגוא רבחמ וא ,רסרד וא ,םינגוא גוז קורפ     57.19.0310
דדוב רזיבא( 01"-21" רטוקב ,ובי'ג רבחמ      

     58.00    58.00     1.00 .)וק קורפ ןיאשכ 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../196 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     196  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא ,ןגוא רבחמ וא ,רסרד וא ,םינגוא גוז קורפ     57.19.0320
ןיאשכ דדוב רזיבא( 6"-8" רטוקב ,ובי'ג רבחמ      

     46.00    46.00     1.00 .)וק קורפ 'חי   
      
וא ,ןגוא רבחמ וא ,רסרד וא ,םינגוא גוז קורפ     57.19.0330
ןיאשכ דדוב רזיבא( 3"-4" רטוקב ,ובי'ג רבחמ      

     35.00    35.00     1.00 .)וק קורפ 'חי   
      
,םיכותר ללוכ ,3" רטוק דע ,תיב רוביח לגר     57.19.0335
זרב 2X"3," ריבעמ ,רוניצ עטק ,3" תשק      

    751.00   751.00     1.00 .2" ירודכ 'חי   
      
,םיכותר ללוכ ,4" רטוק דע ,תיב רוביח לגר     57.19.0340
רטוק יוניש יריבעמ ,רוניצ עטק ,4" תשק      

    693.00   693.00     1.00 .םישורדה 'חי   
      
קותינ תוברל ,2" רטוקב דדוב תיב רוביח     57.19.0345
,םימה דמ תרבעה ,ןשי תיב רוביח קורפו      
לגרמ א"מ 01 דע םימ רוניצ עטקו לגר תפלחה      
ריחמה .)דבלב יקפוא וקב דדמנ ( ישאר וק דע      
דע קדוהמו רקובמ רזוח יולימ ,הריפח ללוכ      

  1,155.00 1,155.00     1.00 'פמוק .תרנצו םירזיבא תקפסא ,השורדה תופיפצה  
      
קותינ תוברל ,2" רטוקב ,לופכ תיב רוביח     57.19.0350
ידמ תרבעה ,םינשי םיתב ירוביח קורפו      
01 דע ,רוניצ עטקו םיילגר תפלחה ,םימה      
תולצפתה ללוכ ,ישאר וק דע םיילגרמ ,א"מ      
.)דבלב יקפוא וקב תדדמנ( תיעקרק תת      
רקובמ ,רזוח יולימ ,הריפח ללוכ ריחמה      
תקפסא ללוכ ,השורדה תופיפצה דע קדוהמו      

  1,260.00 1,260.00     1.00 'פמוק .תרנצו םירזיבא  
      
קותינ תוברל ,3" רטוקב ,דדוב תיב רוביח     57.19.0355
,םימה דמ תרבעה ,ןשי תיב רוביח קורפו      
לגרמ א"מ 01 דע םימ רוניצ עטקו לגר תפלחה      
ריחמה .)דבלב יקפוא וקב דדמנ ( ישאר וק דע      
דע קדוהמו רקובמ רזוח יולימ ,הריפח ללוכ      

  1,365.00 1,365.00     1.00 'פמוק .תרנצו םירזיבא תקפסא ,השורדה תופיפצה  
      
קותינ תוברל ,3" רטוקב ,לופכ תיב רוביח     57.19.0360
ידמ תרבעה ,םינשי םיתב ירוביח קורפו      
01 דע ,רוניצ עטקו םיילגר תפלחה ,םימה      
תולצפתה ללוכ ,ישאר וק דע םיילגרמ ,א"מ      
.)דבלב יקפוא וקב תדדמנ( תיעקרק תת      
רקובמ ,רזוח יולימ ,הריפח ללוכ ריחמה      
תקפסא ללוכ ,השורדה תופיפצה דע קדוהמו      

  1,470.00 1,470.00     1.00 'פמוק .תרנצו םירזיבא  
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../197 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     197  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קותינ תוברל ,4" רטוקב ,דדוב תיב רוביח     57.19.0365
,םימה דמ תרבעה ,ןשי תיב רוביח קורפו      
וק דע םימ דממ א"מ 01 דע רוניצה תחנה      
ללוכ ריחמה .)דבלב יקפוא וקב דדמנ( ישאר      
דע קדוהמו רקובמ ,רזוח יולימ ,הריפח      
םירזיבא תקפסא ללוכ ,השורדה תופיפצה      

  2,625.00 2,625.00     1.00 'פמוק .תורוניצו  
      
קותינ תוברל ,4" רטוקב ,לופכ תיב רוביח     57.19.0370
ידמ תרבעה ,םינשי םיתב ירוביח קורפו      
01 דע ,רוניצ עטקו םיילגר תפלחה ,םימה      
תולצפתה ללוכ ,ישאר וק דע םיילגרמ ,א"מ      
.)דבלב יקפוא וקב תדדמנ( תיעקרק תת      
רקובמ ,רזוח יולימ ,הריפח ללוכ ריחמה      
תקפסא ללוכ ,השורדה תופיפצה דע קדוהמו      

  2,835.00 2,835.00     1.00 'פמוק .תרנצו םירזיבא  
      
קותינ תוברל ,6" רטוקב ,דדוב תיב רוביח     57.19.0375
,םימה דמ תרבעה ,ןשי תיב רוביח קורפו      
וק דע םימ דממ א"מ 01 דע רוניצה תחנה      
ללוכ ריחמה .)דבלב יקפוא וקב דדמנ( ישאר      
דע קדוהמו רקובמ ,רזוח יולימ ,הריפח      
םירזיבא תקפסא ללוכ ,השורדה תופיפצה      

  4,725.00 4,725.00     1.00 'פמוק .תורוניצו  
      
קותינ תוברל ,6" רטוקב ,לופכ תיב רוביח     57.19.0380
ידמ תרבעה ,םינשי םיתב ירוביח קורפו      
01 דע ,רוניצ עטקו םיילגר תפלחה ,םימה      
תולצפתה ללוכ ,ישאר וק דע םיילגרמ ,א"מ      
.)דבלב יקפוא וקב תדדמנ( תיעקרק תת      
רקובמ ,רזוח יולימ ,הריפח ללוכ ריחמה      
תקפסא ללוכ ,השורדה תופיפצה דע קדוהמו      

  4,935.00 4,935.00     1.00 'פמוק .תרנצו םירזיבא  
      
לכ ללוכ ,דבלב הדידמ תכרעמ תפלחה     57.19.0390
ללוכ ,אוהש רטוק לכב ,םישורדה םירזיבאה      
,ללוכ 2" דע רטוקב תרנצו םירזיבא תקפסא      

    210.00   210.00     1.00 .ןועש תקפסא ללוכ אל 'חי   
      
לכ ללוכ ,דבלב הלופכ הדידמ תכרעמ תפלחה     57.19.0400
ללוכ ,אוהש רטוק לכב ,םישורדה םירזיבאה      
,ללוכ 2" דע רטוקב תרנצו םירזיבא תקפסא      

    315.00   315.00     1.00 .םינועש תקפסא ללוכ אל 'חי   
      
דע קחרמב ,הדידמ תכרעמ תקתעה / תרבעה     57.19.0410
תרנצו םירזיבא תקפסא ללוכ ,רטמ 5      

    315.00   315.00     1.00 .ללוכ 2" דע רטוקב ,םישורדה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../198 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     198  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,הלופכ הדידמ תכרעמ תקתעה / תרבעה     57.19.0420
םירזיבא תקפסא ללוכ ,רטמ 5 דע קחרמב      

    420.00   420.00     1.00 .ללוכ 2" דע רטוקב ,םישורדה תרנצו 'חי   
      
רוביח קורפו קותינ תוברל ,"ינמז תיב" רוביח     57.19.0430
רמוחה ללוכ ,"ינמז תיב" קוריפ ,ןשי תיב      

    105.00   105.00     1.00 .)C.V.P םירזיבאו תורוניצ( 'חי   
      
תקפסא תוברל ,)םירוח 8-21( ןגוא ץויח     57.19.0440

    262.00   262.00     1.00 .רטוק לכב ,םירמוחה 'חי   
      
06 דע ,ימינפ רטוקב )הכירב( ימורט ןוטב את     57.19.0450
תרגסמו הסכמ ללוכ ,רטמ 2 דע קמועב ,מ"ס      
םאתהב ,"םימה ףגא" ילאבוא ינוניב הקיצי      

  1,564.00 1,564.00     1.00 .חקפמה תוארוהל 'חי   
      

  1,890.00 1,890.00     1.00 .תידוטק הנגהל הדידמ תכרעמ 'חי  57.19.0480
      
ןומעפ דמצמ םע ,תיוז תבכרהו הקפסא     57.19.0490

     74.00    74.00     1.00 .מ"ס 61 רטוקב ,C.V.P 'חי   
      
ןומעפ דמצמ םע ,תיוז תבכרהו הקפסא     57.19.0500

    200.00   200.00     1.00 .מ"ס 02 רטוקב ,C.V.P 'חי   
      
ןומעפ דמצמ םע ,תיוז תבכרהו הקפסא     57.19.0510

    420.00   420.00     1.00 .מ"ס 52 רטוקב ,C.V.P 'חי   
      
,ןומעפ דמצמ םע ,ףעסמ תבכרהו הקפסא     57.19.0520

    210.00   210.00     1.00 .מ"ס 61X61 םירטקב 'חי   
      
,ןומעפ דמצמ םע ,ףעסמ תבכרהו הקפסא     57.19.0530

    420.00   420.00     1.00 .מ"ס 02X02 םירטקב 'חי   
      
,ןומעפ דמצמ םע ,ףעסמ תבכרהו הקפסא     57.19.0540

    630.00   630.00     1.00 .מ"ס 52X52 םירטקב 'חי   
      
תפלחהו החנה-'ב קלח 02.75 קרפ תת      
84" דע 21" לעמ םירטוקב םימ יווק      
      
: הרעה םימ יווק תפלחהו החנה - 'ב קלח      
רטוקב םיווקל םהירזיבאו תורוניצה יריחמ      
.הקפסא םיללוכ אל ,84" דעו 21" לעמ      
      

  1,040.00 1,040.00     1.00 .84" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק תחנה רטמ  57.20.0010
      

    653.00   653.00     1.00 .63"-04" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק תחנה רטמ  57.20.0020
      

    587.00   587.00     1.00 .03" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק תחנה רטמ  57.20.0030
      

    520.00   520.00     1.00 .42" דע 02" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק תחנה רטמ  57.20.0040
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../199 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     199  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    393.00   393.00     1.00 .61" רטוקב ,הדלפ תורוניצ וק תחנה רטמ  57.20.0050

      
 10,395.00 10,395.00     1.00 .84"-04" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ תנקתהו קורפ 'חי  57.20.0060

      
דע 03" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ תנקתהו קורפ     57.20.0070

  5,267.00 5,267.00     1.00 "36. 'חי   
      
דע 02" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ תנקתהו קורפ     57.20.0080

  3,292.00 3,292.00     1.00 "24. 'חי   
      

  2,310.00 2,310.00     1.00 .61" רטוקב ,ןגואמ ףוגמ תנקתהו קורפ 'חי  57.20.0090
      

    785.00   785.00     1.00 .6" דע 4" רטוקב ,ףוגמו ריווא םותסש 'חי  57.20.0100
      

    393.00   393.00     1.00 .תינכות פ"ע זרב ללוכ ,5.0" רטוקב ץחל-דמ 'חי  57.20.0110
      
,84"-04" רטוקב ,ןגוא רבחמ וא רסרד תנקתה     57.20.0120

  2,610.00 2,610.00     1.00 .םינוגיע תוברל 'חי   
      
דע 03" רטוקב ,ןגוא רבחמ וא רסרד תנקתה     57.20.0130

  1,964.00 1,964.00     1.00 .םינוגיע תוברל ,63" 'חי   
      
דע 02" רטוקב ,ןגוא רבחמ וא רסרד תנקתה     57.20.0140

  2,194.00 2,194.00     1.00 .םינוגיע תוברל ,42" 'חי   
      

    653.00   653.00     1.00 .םינוגיע ללוכ ,61" רטוקב רסרד תנקתה 'חי  57.20.0150
      
61" לעמ רטוקב ,ןגוא רבחמ וא רסרד קורפ     57.20.0160

    393.00   393.00     1.00 .)דדוב רזיבא( 'חי   
      
אל ,84"-04" רטוקב ,םינגוא גוז רוביח     57.20.0170

  1,270.00 1,270.00     1.00 .ףוגמל םירושק 'חי   
      
אל ,63"-03" רטוקב ,םינגוא גוז רוביח     57.20.0180

    785.00   785.00     1.00 .ףוגמל םירושק 'חי   
      
אל ,42"-61" רטוקב ,םינגוא גוז רוביח     57.20.0190

    520.00   520.00     1.00 .ףוגמל םירושק 'חי   
      
יפל הדידמה( םירזיבאו תורוניצ ךותיר     57.20.0200

     20.00    20.00     1.00 .)רטוק/ץניא 'חי   
      
תויטהב ,דחוימ ךותיר שאר תמאתהו ךותיח     57.20.0210

     14.00    14.00     1.00 .)רטוק/ץניא יפל הדידמה( וק 'חי   
      

    195.00   195.00     1.00 .61"-42" רטוקב ,םינגוא גוז קורפ 'חי  57.20.0220
      
)ןגואב םירוחה רפסמ יפל הדידמה( ןגוא ץויח     57.20.0230

     27.00    27.00     1.00 .רמוח תקפסא ללוכ ,רוחל 'חי   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../200 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     200  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יקלחו תוינבת תוברל ,םירזיבא יאתל ןוטב     57.20.0240

  1,698.00 1,698.00     1.00 .םורט ןוטב ק"מ   
      
םירטוקה לכב ,םיעלוצמ הדלפ תוטומ     57.20.0250
תורוניצ תפיטע לש םינוטבה ןויזל םיכרואהו      

     49.00    49.00     1.00 .םירזיבא יאתו ג"ק   
      
,הכרדמב וא שיבכב ,םיפוגמ אתל הסכמ     57.20.0260
הבוגל תיפוסה ותמאתהו מ"ס 06 לעמ רטוקב      
ןוטב תקיצי תוברל ,הכרדמה וא שיבכה      

    653.00   653.00     1.00 .רזע ירמוחו 'חי   
      
.תורוניצ תקפסא 12.75 קרפ תת      
      
ןפוד יבוע ,84" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0021
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,8/3"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

  2,625.00 2,625.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ןפוד יבוע ,44" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0022
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,8/3"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

  2,415.00 2,415.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ןפוד יבוע ,24" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0023
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,8/3"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

  2,310.00 2,310.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ןפוד יבוע ,04" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0024
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,8/3"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

  2,100.00 2,100.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ןפוד יבוע ,83" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0025
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,8/3"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

  1,890.00 1,890.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ןפוד יבוע ,63" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0026
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,8/3"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

  1,680.00 1,680.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ןפוד יבוע ,43" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0027
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035  גרד ,8/3"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

  1,470.00 1,470.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../201 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     201  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןפוד יבוע ,23" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0028
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035  גרד ,8/3"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

  1,365.00 1,365.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ןפוד יבוע ,03" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0029
וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,61/5"      
דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו 3CPA וא/ו      
תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ 8 יבועב      

  1,155.00 1,155.00     1.00 .רתאב רטמ   
      
ןפוד יבוע ,82" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0030
וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,61/5"      
דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו 3CPA וא/ו      
תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ 8 יבועב      

    945.00   945.00     1.00 .רתאב רטמ   
      
ןפוד יבוע ,42" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0031
וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,61/5"      
דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו 3CPA וא/ו      
תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ 8 יבועב      

    840.00   840.00     1.00 .רתאב רטמ   
      
ןפוד יבוע ,22" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0032
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,¼"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

    735.00   735.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ןפוד יבוע ,02" רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא     57.21.0033
וא/ו וירט ינוציח יופיצ םע ,'ב 035 גרד ,¼"      
    3CPA 8 יבועב דנלטרופ טנמצ ימינפ יופיצו  

    630.00   630.00     1.00 .רתאב תורוניצה רוזיפו הלבוה תוברל ,מ"מ רטמ   
      
.םינקתמו םיפוגמ 22.75 קרפ תת      
      

     84.00    84.00     1.00 'פמוק .רתסומ את רותיא 57.22.0010
      

     32.00    32.00     1.00 'פמוק .רתא ותואב ףסונ רתסומ את רותיא 57.22.0020
      
לש )ילבוא( ךרואמ הסכמ הכמנה וא ההבגה     57.22.0030
,תרגסמ םע הסכמ תפלחה ללוכ ריחמה .את      
,רפע תודובע ,טלפסא וא תופצרמ קורפ      

     94.00    94.00     1.00 'פמוק .תלוספ יוניפ ,ותומדקל בצמה תרזחה  
      
)ילבוא( ךרואמ לוגע הסכמ הכמנה וא ההבגה     57.22.0040

     52.00    52.00     1.00 'פמוק .הדובע רתא ותואב ףסונ את לש  
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../202 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     202  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
/ שיבכ ינפ הבוגל ,הסכמ הכמנה וא ההבגה     57.22.0050
רובע ,מ"ס 07 וא 06 ,05 רטוקב ,הכרדמ      
םע הסכמ תפלחה ללוכ ריחמה  .תוחוש      
תודובע ,טלפסא וא תופצרמ קורפ ,תרגסמ      

    158.00   158.00     1.00 'פמוק .תלוספ יוניפ ,ותומדקל בצמה תרזחה ,רפע  
      

     52.00    52.00     1.00 'פמוק .מ"ס 06X06 את יוקינ 57.22.0060
      
06X06  הדובע רתא ותואב ףסונ את יוקינ     57.22.0070

     16.00    16.00     1.00 .מ"ס 'חי   
      
'מ 1 דע ףוגמ את לש שדחמ הינבו קורפ     57.22.0080

    262.00   262.00     1.00 .קמוע 'חי   
      
רטמ לכ רובע ףוגמ את שדחמ הינבו קורפ     57.22.0090

    136.00   136.00     1.00 .הדובע רתא ותואב ףסונ קמוע רטמ   
      

     52.00    52.00     1.00 'פמוק .4" דע ףוגמ תלעפה 57.22.0100
      

     17.00    17.00     1.00 .הדובע רתא ותואב ףסונ 4" דע ףוגמ תלעפה 'חי  57.22.0101
      

     63.00    63.00     1.00 'פמוק .8" וא 6" ףוגמ תלעפה 57.22.0102
      
רתא ותואב ףסונ 8" וא 6" ףוגמ תלעפה     57.22.0103

     37.00    37.00     1.00 .הדובע 'חי   
      

     79.00    79.00     1.00 'פמוק .21" וא 01" ףוגמ תלעפה 57.22.0104
      
רתא ותואב ףסונ 21" וא 01" ףוגמ תלעפה     57.22.0105

     35.00    35.00     1.00 .הדובע 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק .61" וא 41" ףוגמ תלעפה 57.22.0106
      
רתא ותואב ףסונ 61" וא 41" ףוגמ תלעפה     57.22.0107

     52.00    52.00     1.00 .הדובע 'חי   
      

    105.00   105.00     1.00 'פמוק .02" וא 81" ףוגמ תלעפה 57.22.0108
      
רתא ותואב ףסונ 02" וא 81" ףוגמ תלעפה     57.22.0109

     47.00    47.00     1.00 .הדובע 'חי   
      

    136.00   136.00     1.00 'פמוק .42" וא 22" ףוגמ תלעפה 57.22.0110
      
רתא ותואב ףסונ 42" וא 22" ףוגמ תלעפה     57.22.0111

     63.00    63.00     1.00 .הדובע 'חי   
      

    136.00   136.00     1.00 'פמוק .23" וא 03" ףוגמ תלעפה 57.22.0114
      
רתא ותואב ףסונ 23" וא 03" ףוגמ תלעפה     57.22.0115

     74.00    74.00     1.00 .הדובע 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../203 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     203  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    158.00   158.00     1.00 'פמוק .63" וא 43" ףוגמ תלעפה 57.22.0116

      
רתא ותואב ףסונ 63" וא 43" ףוגמ תלעפה     57.22.0117

     84.00    84.00     1.00 .הדובע 'חי   
      

    210.00   210.00     1.00 'פמוק .84" וא 64" ףוגמ תלעפה 57.22.0122
      
רתא ותואב ףסונ 84" וא 64" ףוגמ תלעפה     57.22.0123

    158.00   158.00     1.00 .הדובע 'חי   
      

    178.00   178.00     1.00 'פמוק .6" וא 4" ,3" ףוגמל המיטא ילבח תפלחה 57.22.0160
      

    231.00   231.00     1.00 'פמוק .21" וא 01" ,8" ףוגמל המיטא לבח תפלחה 57.22.0161
      
,םירזיבא תבכרה 32.75 קרפ תת      
.הקזחאו םינוקית תודובע תרגסמב      
      
?  : ה ר ע ה  ?      
      
תקפסא ,זוקינו םימ תריגס םיללוכ םיריחמה      
.ללוכ 2" דע רטוקב תורוניצו םירזיבא      
      
ללוכ 2" זרב ,תפלחה וא הבכרהו הקפסא     57.23.0020
ךרוצל םישורדה םירוביחה לכו םימה תריגס      

    130.00   130.00     1.00 'פמוק .הדובעה עוציב  
      
תריגס ללוכ 2" זרב שאר ,תפלחה וא הבכרה     57.23.0030
עוציב ךרוצל םישורדה םירוביחה לכו םימ      

    110.00   110.00     1.00 'פמוק .הדובעה  
      
.םייק הדלפ וק לע 3" ףוגמ תפלחה וא תבכרה     57.23.0040
,םיכותירה לכ תא ,זוקינ תללוכ הדובעה      
,םירזיבא ,רסרד ,םינגוא ירוביחו םיכותיח      

    598.00   598.00     1.00 'פמוק .ףוגמהידיצ ינשמ א"מ 2 דע עטק תפלחה  
      
.םייק הדלפ וק לע 4" ףוגמ תפלחה וא תבכרה     57.23.0041
,םיכותירה לכ תא ,זוקינ תללוכ הדובעה      
,םירזיבא ,רסרד ,םינגוא ירוביחו םיכותיח      

    698.00   698.00     1.00 'פמוק .ףוגמהידיצ ינשמ א"מ 2 דע עטק תפלחה  
      
.םייק הדלפ וק לע 6" ףוגמ תפלחה וא תבכרה     57.23.0050
לכ תאו רסרד ,םינגוא תללוכ הדובעה      
,םירזיבאה ירוביחו םיכותיח ,םיכותירה      

    798.00   798.00     1.00 'פמוק .ףוגמה ידיצ ינשמ א"מ 2 דע עטק תפלחה  
      
.םייק הדלפ וק לע 8" ףוגמ תפלחה וא תבכרה     57.23.0051
לכ תאו רסרד ,םינגוא תללוכ הדובעה      
,םירזיבאה ירוביחו םיכותיח ,םיכותירה      

    898.00   898.00     1.00 'פמוק .ףוגמה ידיצ ינשמ א"מ 2 דע עטק תפלחה  
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../204 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     204  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הדלפ וק לע 01" ףוגמ תפלחה וא תבכרה     57.23.0060
תאו רסרד ,םינגוא תללוכ הדובע .םייק      
תפלחה ,םירזיבא ירוביחו םיכותיח ,םיכותירה      
הדובעה .ףוגמה ידיצ ינשמ א"מ 2 דע עטק      

    998.00   998.00     1.00 'פמוק .זוקינ תללוכ  
      
הדלפ וק לע 21" ףוגמ תפלחה וא תבכרה     57.23.0061
תאו רסרד ,םינגוא תללוכ הדובע .םייק      
תפלחה ,םירזיבא ירוביחו םיכותיח ,םיכותירה      
הדובעה .ףוגמה ידיצ ינשמ א"מ 2 דע עטק      

  1,197.00 1,197.00     1.00 'פמוק .זוקינ תללוכ  
      
יעקרק תת 3" שא יוביכ זרב תבכרהו ,קורפ     57.23.0070
,םיכותיחה לכ תא תללוכ הדובעה .םייק וק לע      
ךרוצל םישורדה םירזיבאה ירוביחו םיכותיר      
זרבה קורפו םימ תריגס ללוכ ,הדובעה עוציב      

    499.00   499.00     1.00 'פמוק .ןשיה  
      
וק לע ןוילע 3" שא יוביכ זרב תבכרהו  ,קורפ     57.23.0080
,םיכותירה לכ תא תללוכ הדובעה  .םייק      
ךרוצל םישורדה םירזיבאה ירוביח ,ךותיח      
זרבה קורפ םימ תריגס ללוכ ,הדובעה עוציב      

    678.00   678.00     1.00 'פמוק .ןשיה  
      
וק לע ןוילע 4" שא יוביכ זרב תבכרהו ,קורפ     57.23.0081
,םיכותירה לכ תא תללוכ הדובעה  .םייק      
ךרוצל םישורדה םירזיבאה ירוביח ,ךותיח      
זרבה קורפ םימ תריגס ללוכ ,הדובעה עוציב      

    718.00   718.00     1.00 'פמוק .ןשיה  
      
רטוקב ,לופכ שא יוביכ זרב תבכרהו ,קורפ     57.23.0082
    "3X2 םייק וק לע ןוילע 4" רטוקב ףקזו.  
,ךותיח ,םיכותירה לכ תא תללוכ הדובעה      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה ירוביח      

    798.00   798.00     1.00 'פמוק .ןשיה זרבה קורפ םימ תריגס ללוכ ,הדובעה  
      
רטוקב ,לופכ שא יוביכ זרב תבכרהו ,קורפ     57.23.0083
    "3X2 םייק וק לע ןוילע 6" רטוקב ףקזו.  
,ךותיח ,םיכותירה לכ תא תללוכ הדובעה      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה ירוביח      

    898.00   898.00     1.00 'פמוק .ןשיה זרבה קורפ םימ תריגס ללוכ ,הדובעה  
      
ללוכ ,4" רטוקב ,הריבש ןקתמ תבכרהו קורפ     57.23.0084

    898.00   898.00     1.00 'פמוק .שורד הוולנ רמוח לכו םימטא ,םימוא ,םיגרב  
      
,6" רטוקב ,הריבש ןקתמ תבכרהו הקפסא     57.23.0085
הוולנ רמוח לכו םימטא ,םימוא ,םיגרב ללוכ      

    998.00   998.00     1.00 'פמוק .שורד  
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../205 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     205  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ )םימגדה לכמ( 2" דע בכור תבכרה     57.23.0090

    270.00   270.00     1.00 'פמוק .םימ תריגסו הריפח  
      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק .רתא ותואב ףסונ 2" דע בכור תבכרה 57.23.0100
      
ללוכ )םימגדה לכמ( 6" וא 4" ,3" בכור תבכרה     57.23.0110

    399.00   399.00     1.00 'פמוק .םימ תריגסו הריפח  
      
)םימגדה לכמ( 6" וא 4" ,3" בכור תבכרה     57.23.0120

    279.00   279.00     1.00 'פמוק .רתא ותואב ףסונ  
      
)םימגדה לכמ( 21" וא 01" ,8" בכור תבכרה     57.23.0130

    698.00   698.00     1.00 'פמוק .םימ תריגסו הריפח תללוכ הדובעה  
      
לכמ( 21" וא 01" ,8" בכור תבכרהו הקפסא     57.23.0140

    399.00   399.00     1.00 'פמוק .רתא ותואב ףסונ )םימגדה  
      
תללוכ הדובעה .2" דע הדידמ תכרעמ תבכרה     57.23.0150

    170.00   170.00     1.00 'פמוק .םיזרבו םירזיבאה תבכרהו םירוביחה לכ תא  
      
.2" דע "וברוט" הדידמ תכרעמ תבכרהן קורפ     57.23.0160
תבכרהו םירוביחה לכ תא תללוכ הדובעה      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .םיזרבו םירזיבאה  
      
ללוכ 4" וא 3" הדידמ תכרעמ תבכרהו קורפ     57.23.0170
תבכרהו םיכותיר ,םיכותיח ,םירוביחה לכ תא      

    239.00   239.00     1.00 'פמוק .םיזרבו םירזיבאה  
      
4" וא 3" הדידמ תכרעמ תבכרהו קורפ     57.23.0180
,םיכותיח ,םירוביחה לכ תא ללוכ "וברוט"      

    330.00   330.00     1.00 'פמוק .םיזרבו םירזיבאה תבכרהו םיכותיר  
      
תבכרה ללוכ 2" דע םימ דמ לגר תפלחה     57.23.0190
הריפח םירזיבאה רוביח הדידמ תכרעמ      

    324.00   324.00     1.00 'פמוק .יוסיכו  
      
טייטלק וא ובי'ג ןגוא רבחמ רסרד תבכרה     57.23.0200
םיכותיח תללוכ הדובעה ,4" דע רטוקב      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבא ירוביחו      

    798.00   798.00     1.00 'פמוק .ףסונב םלושי הריפחה רובע .הדובעה  
      
טייטלק וא ובי'ג ןגוא רבחמ רסרד תבכרה     57.23.0210
,םיכותיח תללוכ הדובעה .8" וא 6" דע רטוקב      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבא ירוביח      

    898.00   898.00     1.00 'פמוק .דרפנב םלושי הריפחה רובע .הדובעה  
      
01" טייטלק וא ובי'ג ןגוא רבחמ רסרד תבכרה     57.23.0220
ירוביח םיכותיח תללוכ הדובעה .21" וא      
.הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבא      

  1,951.00 1,951.00     1.00 'פמוק .דרפנב םלושי הריפחה רובע  
קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../206 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     206  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תימויב הדובע 06 קרפ      
      
תימויב הדובע 10.06 קרפ תת      
      

     79.00    79.00     1.00 יעוצקמ ברברש ,יעוצקמ יאלמשח ע"ש  60.01.0010
      

    126.00   126.00     1.00 תורגסמו ךותיר דויצ ללוכ ךתר וא רגסמ ע"ש  60.01.0020
      
,םיאנב ,םיפצר :ןוגכ םייעוצקמ םידבוע     60.01.0030

     74.00    74.00     1.00 'וכו םיחייט ע"ש   
      
לעופל רזוע וא םייעוצקמ יתלב םילעופ     60.01.0040

     63.00    63.00     1.00 .יעוצקמ ע"ש   
      

    158.00   158.00     1.00 .גהנה ללוכ 'קמ 81 ,ךפהתמ זגרא םע תיאשמ ע"ש  60.01.0050
      
ללוכ 'מ 71 דע הבוגל לס םע ףונמ תיאשמ     60.01.0055

    197.00   197.00     1.00 .ליעפמ ע"ש   
      
קודיה ךרוצל היצרביו םע םיכרד שבכמ     60.01.0060
התאבהו ךרד וא הכרדמ וא םישיבכ תיתשת      

    126.00   126.00     1.00 .להנמה תשירד יפל קודיהל ע"ש   
      

     63.00    63.00     1.00 ליעפמ ללוכ "גמוב" גוסמ שבכמ ע"ש  60.01.0070
      

     84.00    84.00     1.00 ליעפמו דחא שיטפ םע ריוא סחדמ ע"ש  60.01.0080
      

    630.00   630.00     1.00 .ליעפמ ללוכ וגנוק ילמשח שיטפ ע"י  60.01.0085
      

    158.00   158.00     1.00 ליעפמ ללוכ ע"ווש וא D3-BCJ גוסמ ןורפחמ ע"ש  60.01.0090
      
ע"ש וא 559 רליפרטק תמגודכ לחז רוטקרט     60.01.0092

    158.00   158.00     1.00 .ליעפמ םע ע"ש   
      

    178.00   178.00     1.00 .ליעפמ םע ע"ש וא 559 רליפרטק גוסמ לפוש ע"ש  60.01.0094
      

    158.00   158.00     1.00 .ליעפמ םע ע"ש וא טקבוב גוסמ ןורפחמ ינימ ע"ש  60.01.0096
      

    168.00   168.00     1.00 .ליעפמ ללוכ באוש אטאטמ ע"ש  60.01.0098
      

     52.00    52.00     1.00 ליעפמו תינויצרביו הטלפ ע"ש  60.01.0100
      

  1,575.00 1,575.00     1.00 זוקינו בויב יוק תפיטשל "תיבויב" תדובע ע"י  60.01.0110
      
תרשואמו תכמסומ הדבעמ יתוריש תלעפה     60.01.0120
היהי םולשתה.חקפמהמ בתכב השירד י"פע      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .יסחיה וקלחל וא הדובע שדוחל  
      

  1,890.00 1,890.00     1.00 .םידדומ תווצ ע"י  60.01.0130
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../207 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     207  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרטשממ רושיא תלבק ללוכ( בכר תזזהל ררג     60.01.0140

    231.00   231.00     1.00 .)ךכל לארשי ע"ש   
      
תוברל "לודג טס" טלפסא תצובק תדובע     60.01.0150

 16,800.00 16,800.00     1.00 שורדה לכו ינורטקלא רשיניפ ,םישבכמ 'חי   
      
םיינמז העונת ירדסה 16 קרפ      
      
היינק - העונת ירדסה 10.16 קרפ תת      
      
יריחמהינקל - טלפמוקכ םה םיריחמה לכ      
וטנ תודימל םיסחייתמ העיבצ      
      

     74.00    74.00     1.00 מ"ס 53 רטוקב לוגע רורמת 'חי  61.01.0010
      
- תועלצ הווש םישלושמ( םהינימל םירורמת     61.01.0020
06 רטוקב םילוגע ,מ"ס 56 דע עחלצ ךרוא      

    144.00   144.00     1.00 )מ"ס 06 דע עלצ ךרוא - םיעבורמ ,מ"ס 'חי   
      
- תועלצ הווש םישלושמ( םהינימל םירורמת     61.01.0030
,מ"ס 08 רטוקב םילוגע ,מ"ס 09 עלצ ךרוא      

    200.00   200.00     1.00 )מ"ס 08 דע עלצ ךרוא - םיעבורמ 'חי   
      
,תועלצ הווש םישלושמ םהינימל םירורמת     61.01.0040

    284.00   284.00     1.00 מ"ס 021 עלצ ךרוא 'חי   
      
דע עלצ ךרוא - םיעבורמ םהינימל םירורמת     61.01.0050

    378.00   378.00     1.00 מ"ס 001 'חי   
      
דע עלצ ךרוא - םיעבורמ םינימל םירורמת     61.01.0060

    546.00   546.00     1.00 מ"ס 021 'חי   
      
דע עלצ ךרוא - םיעבורמ םהינימל םירורמת     61.01.0070

    850.00   850.00     1.00 מ"ס 051 'חי   
      
עובצ / ןוולוגמ 2" ךרד םירורמתל תכתמ דומע     61.01.0080

    210.00   210.00     1.00 'מ 0.5 דע לש ךרואב 'חי   
      
)"לותח יניע"( רוא יריזחמ ןומיס ירותפכ     61.01.0090

     37.00    37.00     1.00 ידדצ-דח 'חי   
      
וד )"לותח יניע"( רוא יריזחמ ןומיס ירותפכ     61.01.0100

     42.00    42.00     1.00 ידדצ- 'חי   
      
וא םילשורי םגד( תכתורמ תנוולוגמ תשר רדג     61.01.0110
לש ילמינימ הבוגב דבוכ תובשות ללוכ )ע"ש      

    158.00   158.00     1.00 'מ 0.2 לש הבוג דעו 'מ 3.1 רטמ   
      

    158.00   158.00     1.00 'מ 0.1 לש הבוגב חישק CVP רדג רטמ  61.01.0120
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../208 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     208  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לדוגב )2 / 9 / 01-ו( 309 ,409 ,929 רורמת     61.01.0130
81 לקשמב דבוכ תובשות ללוכ מ"ס 03 * 001      
239 םיצנצנ 'חי 3 ללוכ םיליפורפ ללוכ ג"ק      

    662.00   662.00     1.00 )21-ו( 'חי   
      
םיבכרומ םיבהבהמ םיינוציח םיסנפ תיישילש     61.01.0140
239 רחא רורמת לע וא / הרהזא שלושמ לע      

    410.00   410.00     1.00 'פמוק )21-ו(  
      

    105.00   105.00     1.00 )21-ו( 239 ץנצנ 'חי  61.01.0150
      
4 לש ההבגה ,05/03 תודימב ימוג תוירכ     61.01.0160

    368.00   368.00     1.00 טלפסאל תונגועמ ,בוהצ / רוחש עבצב ,מ"ס רטמ   
      
תוריכש -  העונת ירדסה 20.16 קרפ תת      
      
ןיוצ םא אלא הממיל םה םיריחמה לכ :הרעה      
)הדובע םוי ,ע"ש( תרחא      
      

     84.00    84.00     1.00 .הדובע תועש י"פע רכשב רטוש תלעפה ע"ש  61.02.0020
      
ןיבה הדעווה י"ע רשואמ ינמז תוחיטב הקעמ     61.02.0030
י"פע תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ      
+ 239 ללוכ תרשואמ העונת ירדסה תינכות      
םישלגמ תוברל 'מ  5 לכ )21-ו + 6-ו(  039      

      4.00     4.00     1.00 רוביח ירזיבאו רטמ   
      
וא םילשורי םגד( תכתורמ תנוולוגמ תשר רדג     61.02.0040
לש ילמינימ הבוגב דבוכ תובשות ללוכ )ע"ש      

      3.00     3.00     1.00 'מ 0.2 לש הבוג דעו 'מ 3.1 רטמ   
      

      2.00     2.00     1.00 'מ 0.1 לש הבוגב חישק CVP רדג רטמ  61.02.0050
      
- תועלצ הווש םישלושמ(   םהינימל םירורמת     61.02.0060
06 רטוקב םילוגע ,מ"ס 56 דע עלצ ךרוא      

      4.00     4.00     1.00 )מ"ס 06 דע עלצ ךרוא - םיעבורמ ,מ"ס 'חי   
      
- תועלצ הווש םישלושמ(   םהינימל םירורמת     61.02.0070
,מ"ס 08 רטוקב םילוגע ,מ"ס 09 עלצ ךרוא      

      6.00     6.00     1.00 )מ"ס 08 דע עלצ ךרוא - םיעבורמ 'חי   
      
,תועלצ הווש םישלושמ  םהינימל םירורמת     61.02.0080

      7.00     7.00     1.00 מ"ס 021 עלצ לךרוא 'חי   
      
דע עלצ ךרוא - םיעבורמ   םהינימל םירורמת     61.02.0090

      7.00     7.00     1.00 מ"ס 001 'חי   
      
דע עלצ ךרוא - םיעבורמ  םהינימל םירורמת     61.02.0100

      8.00     8.00     1.00 מ"ס 021 'חי   
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../209 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     209  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דע עלצ ךרוא - םיעבורמ  םהינימל םירורמת     61.02.0110

     10.00    10.00     1.00 מ"ס 051 'חי   
      
םיליפורפ ללוכ ג"ק 81 לקשמב דבוכ תובשות     61.02.0120

     10.00    10.00     1.00 םיצנצנ 'חי 3 ללוכ 'חי   
      
םיבכרומ םיבהבהמ םיינוציח םיסנפ תיישילש     61.02.0130
239 רחא רורמת לע וא / הרהזא םלושמ לע      

      7.00     7.00     1.00 'פמוק )21-ו(  
      
עובצ/ ןוולוגמ 2" ךרד ירורמתל תכתמ דומע     61.02.0140

      5.00     5.00     1.00 .'מ 0.5 דע לש ךרואב 'חי   
      
ללוכ מ"ס 02 * 08 לדוגב )6-ו( 039 רורמת     61.02.0150
ליפורפ ללוכ ג"ק 81 לקשמב דבוכ תבשות      

      8.00     8.00     1.00 ץנצנ 'חי 1 ללוכ 'חי   
      
1 ללוכ ,מ"ס 001 דע הבוגב )5-ו( 139 טורח     61.02.0160

      5.00     5.00     1.00 ץנצנ 'חי 'חי   
      

      2.00     2.00     1.00 )21-ו( 239 ץנצנ 'חי  61.02.0170
      
דבוכ תובשות ללוכ ינמז רורמתל הבוצח     61.02.0180

      4.00     4.00     1.00 םיליפורפ ללוכ ג"ק 81 לקשמב 'חי   
      
דויצה לכו ץח תלגע לללוכ החטבא תווצ     61.02.0190
םיינמזה העונתה ירדסה תינכות י"פע שרדנה      
ידועיי בותיכ םע םיטלש טעמל םישרת /      
םולשתה ,דבלב חקפמה תטלחהל ףופכבו      
םלושת אל ,ע"ש 01 דע( הדובע םוי רובע      

  1,575.00 1,575.00     1.00 .)הליל רובע תפסות 'חי   
      
629 ,729 ץח / )9-ו( 529 הריצע וק תקיחמ     61.02.0200
תזתה / תוירודכ / ףוצרק תנוכמ  י"ע  )31-ו(      

     42.00    42.00     1.00 םימ 'חי   
      
51 דע לש בחורב ףיצר / קסורמ וק תקיחמ     61.02.0210

     16.00    16.00     1.00 םימ תזתה/ תוירודכ / ףוצרק תנוכמ י"ע מ"ס רטמ   
      
03 דע לש בחורב ףיצר / קסורמ וק תקיחמ     61.02.0220

     26.00    26.00     1.00 םימ תזתה/ תוירודכ / ףוצרק תנוכמ י"ע מ"ס רטמ   
      

  2,625.00 2,625.00     1.00 'פמוק ףוצרקב הקיחמ תווצ לש הדובע םוי 61.02.0230
      

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק תוירודכב הקיחמ תווצ לש הדובע םוי 61.02.0240
      
תזתה / תוירודכב הקיחמ תווצ לש הדובע םוי     61.02.0250

 10,500.00 10,500.00     1.00 'פמוק םימ  
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../210 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
li.oc.tozuha@tozuha 3330167-30 'סקפ 0030167-30 'לט
 

15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     210  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י"ע )9-ו( 529 הריצע וק תקיחמ / ןומיס     61.02.0260

     63.00    63.00     1.00 M3 הקבדמ רטמ   
      
י"ע )31-ו( 629 ,729 ץח תקיחמ / ןומיס     61.02.0270

    126.00   126.00     1.00 M3 תקבדמ 'חי   
      
לכ תוברל רורמת דומע לש ריהז קורפ     61.02.0280
םאתהב יוניפ ללוכ ויבג לעש םירורמתה      
ןוטב / ףוצירב רובה תריגסו ,חקפמה תשירדל      

    105.00   105.00     1.00 טלפסא / 'חי   
      
הילת ןקתמ תוברל רורמת לש ריהז קורפ     61.02.0290

     32.00    32.00     1.00 חקפמה תשירדל םאתהב יוניפ ללוכ 'חי   
      
תשירדל םאתהב טלש /ש רורמת לש יוסיכ     61.02.0300

     16.00    16.00     1.00 הדובעה םויסב יוסיכה תרסה תוברל חקפמה 'חי   
      
/ בוהצ / לוחכ / ןבל / םודא עבצב ש"א תעיבצ     61.02.0310

      3.00     3.00     1.00 רופא רטמ   
      
51 דע לש בחורב ףיצר /קסורמ וק תעיבצ     61.02.0320

      3.00     3.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
03 דע לש בחורב ףיצר / קסורמ וק תעיבצ     61.02.0330

      6.00     6.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
05 בחורב םיווק )118( היצח רבעמ תעיבצ     61.02.0340

     10.00    10.00     1.00 מ"ס רטמ   
      

     10.00    10.00     1.00 העיבצ י"ע )9-ו( 529 הריצע וק ןומיס רטמ  61.02.0350
      

     26.00    26.00     1.00 העיבצ י"ע )31-ו( 629 ,729 ץח ןומיס 'חי  61.02.0360
      

     21.00    21.00     1.00 םיחטשמ תעיבצ ר"מ  61.02.0370
      
לכל וניה ריחמה ,טלפמוק הטאה יספ תעיבצ     61.02.0380

    105.00   105.00     1.00 העיסנ ביתנ 'חי   
      

      3.00     3.00     1.00 )518( העונת ייא תעיבצ רטמ  61.02.0390
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח   .../211 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.oc.tozuha.www  ופי - א"ת 6 ןושרג - ףוחה תוזוחא
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15/12/2011 1102 ףוחה תוזוחא ןוריחמ - יתנש זרכמ
דף מס':     211  

תרגסמ זרכמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,888.00 2,888.00     1.00 'פמוק העיבצ תווצ לש הדובע םוי 61.02.0400

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: חוזה מסגרת אחוזות הח 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


